


GNGHE 

GIAI DO~N 2011-2020 

(Kern thea C6ng van s6 4f162 /BKHCN-TCCB ngay 60 thang)) nam 2016) 

I. Ki~m di~m, danh gia k~t qua vi~c th1}'C hi~n cac IDl}C tieu/chi tieu, nhi~m 
vv, giai phap v~ phat tri~n nhan Iv·c giai do~n 2011-2015 

1. Chi~n luge phat tri~n nhan 11}'c Vi~t Nam tho·i ky 2011-2020 (Quy~t djnh 
sB 579/QD-TTg cua Thu tmrng Chinh phu ngay 19/4/2011) 

1.1 Danh gia k~t qua tri~n khai th1}'c hi~n m()t sB chi tieu/mvc tieu phat 

tri~n nhan l1Jc Vi~t Nam thO'i ky 2011-2020 

Ngay 19 thang 4 nam 2011, Thu tu6ng Chinh phu da ban hanh Quy~t 
dinh s6 579/QB-TTg phe duy~t Chi~n luqc phcit triSn nhfm lvc Vi~t Nam tho'i 
ky 2011-2020. Cac m1:1c tieu C\1 thS phcit tri~n nhan lvc Vi~t Nam thai ky 2011-

2020 CO lien quan d~n llnh VlJC nhan llJC khoa h9c Va cong ngh~ (sau day g9i t~t 
la KH&CN) g6m: 

- Xay dvng duqc d9i ngu nhan lvc khoa hQC va c6ng ngh~, d~c bi~t la 
nh6m chuyen gia d~u nganh c6 trinh d9 chuyen mon - ky thu~t tuang duang cac 

nu6c tien ti~n trong khu vvc, c6 du nang lvc nghien c(ru, ti~p nh~n, chuySn giao 

va dS xuftt nhfrng giai phap khoa h9c, cong ngh~, giai quy~t vS ca ban nhfrng 

vftn dS phat triSn cua dftt nu6c va h9i nh~p v&i cac xu huang phat triSn khoa h9c 

t\1' nhien, khoa h9c xa hQi Va cong ngh~ tren th~ giai. 

-Thong qua Quy ho~ch phcit triSn nhan lvc Vi~t Nam thai ky 2011-2020, 

xay dvng nhan lvc Vi~t Nam c6 ca cftu trinh d9, nganh nghS va vung miSn hgp 
ly. Cung v&i vi~c t~p trung phcit triSn nhan lvc trinh d9 cao d~t trinh d9 qu6c t~, 
tang cuang phat triSn nhan lvc cac cftp trinh d9 dap ting yeu c~u phat triSn cua 

cac vting, miSn, ctia phuang. 

Tu m1:1c tieu c1:1 th~ phcit triSn nhan lvc Vi~t Nam thai ky 2011-2020, m9t 
s6 chi tieu chu y~u phat triSn nhan lvc KH&CN thai ky 2011-2020 da duqc d~t 
ra nhu sau: 
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Chỉ tiêu Năm 

2010 

Năm 

2015 

Năm 

2020 

I. Nâng cao trí lực và kỹ năng lao động       

6. Nhân lực có trình độ cao trong các 

lĩnh vực đột phá (người) 

      

- Khoa học - công nghệ 40.000 60.000 100.000 

II. Nâng cao thể lực nhân lực       

 

1.1.1 Những mặt đƣợc 

 Triên khai thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu của Chiến lược phát triển 

nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020, về cơ bản các mục tiêu và chỉ tiêu liên 

quan đến nhân lực KH&CN đã đạt được.  

Theo số liệu thống kê năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, đội ngũ 

nhân lực nghiên cứu và phát triển  (sau đây gọi tắt là NC&PT) gồm 164.744 

người. Theo thành phần kinh tế của tổ chức nghiên cứu và phát triển thì số nhân 

lực NC&PT trong khu vực của Nhà nước là 139.531 người và chiếm đa số lực 

lượng NC&PT (84,7%). Khu vực ngoài nhà nước có số nhân lực NC&PT là 

20.917 người, chiếm 12,7% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 4.296 

người, chiếm 2,6%. Theo khu vực hoạt động, các tổ chức NC&PT được chia 

thành 6 khu vực: (1) Tổ chức NC&PT; (2) Trường đại học (bao gồm các đại học 

quốc gia, đại học vùng, các trường đại học, các học viện và trường cao đẳng); 

(3) Cơ quan hành chính; (4) Đơn vị sự nghiệp khác (như bệnh viện, bảo tàng...); 

(5) Doanh nghiệp; và (6) Tổ chức phi lợi nhuận. Theo đó, số nhân lực NC&PT 

nằm chủ yếu ở khu vực trường đại học với 74.217 người, chiếm tỷ lệ 45% trên 

tổng nhân lực NC&PT; tiếp sau là khu vực các tổ chức NC&PT (37.481 người, 

chiếm 22,8%). Số liệu cũng cho thấy khu vực đơn vị hành chính và sự nghiệp 

khác (không phải tổ chức NC&PT chuyên nghiệp), số người tham gia hoạt động 

NC&PT cũng khá đông, cả hai chiếm 13,9% tổng số nhân lực NC&PT. Khu 

vực doanh nghiệp có 28.708 người tham gia hoạt động NC&PT, chiếm 17,4% 

tổng số nhân lực NC&PT. 
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Nhân lực NC&PT theo khu vực hoạt động và vị trí hoạt động 

Khu vực hoạt động Tổng số 
Tỷ lệ 

(%) 

Vị trí hoạt động 

Cán bộ 

nghiên 

cứu 

Cán bộ kỹ 

thuật 

Cán bộ  

hỗ trợ 
Khác 

Tổng số nhân lực 

NC&PT theo khu vực và 

vị trí hoạt động 

164.744 100 128.997 12.799 15.149 7.799 

Tổ chức NC&PT 37.481 22,8 29.820 1.895 3.852 1.914 

Trường đại học 74.217 45,0 63.435 2.524 6.131 2.127 

Cơ quan hành chính   10.926 6,6 8.460 987 979 500 

Đơn vị sự nghiệp khác 11.989 7,3 7.495 2.580 1.386 528 

Doanh nghiệp 28.708 17,4 18.553 4.745 2.705 2.705 

Phi lợi nhuận 1.423 0,9 1.234 68 96 25 

 

Nhóm chuyên gia KH&CN có trình độ chuyên môn - kỹ thuật, là các cán 

bộ nghiên cứu chuyên nghiệp gồm 128.997 người. Trong đó, hơn 11.000 tiến sỹ 

tại các viện, trung tâm NC&PT và trường đại học là những chuyên gia đầu 

ngành có trình độ chuyên môn - kỹ thuật tương đương các nước tiên tiến trong 

khu vực, có đủ năng lực nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao và đề xuất những 

giải pháp khoa học, công nghệ, giải quyết về cơ bản những vấn đề phát triển của 

đất nước và hội nhập với các xu hướng phát triển khoa học tự nhiên, khoa học 

xã hội và công nghệ trên thế giới. 

 

Cán bộ nghiên cứu chia theo trình độ và khu vực hoạt động 

Khu vực hoạt động Tổng số 
Chia theo trình độ chuyên môn 

Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng 

Toàn bộ 128.997 12.261 45.223 66.684 4.827 

Các viện, trung tâm NC&PT 29.820 3.367 8.815 16.635 1.002 

Trường đại học 63.435 7.959 31.582 22.819 1.075 

Cơ quan hành chính  8.460 229 1.795 6.135 300 

Đơn vị sự nghiệp 7.495 252 1.616 5.268 359 

Doanh nghiệp 18.553 185 1.154 15.175 2.038 

Phi lợi nhuận 1.234 269 260 652 53 

 

Các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ có số lượng cán bộ nghiên 

cứu lớn nhất, chiếm 36% tổng số cán bộ nghiên cứu, tiếp theo là lĩnh vực khoa 
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học xã hội với 26,3%. Các lĩnh vực khoa học nông nghiệp và khoa học tự nhiên 

có tỷ lệ lần lượt là 11,7% và 10,8%. Điều này phản ánh khá hợp lý tình hình của 

khu vực doanh nghiệp, đó là hoạt động NC&PT chủ yếu tập trung vào lĩnh vực 

khoa học kỹ thuật và công nghệ. 

Cán bộ nghiên cứu theo lĩnh vực KH&CN  

Lĩnh vực 
Tổng 

số 

Khu vực 

Viện,  

trung 

tâm 

Trƣờng 

đại học 

Cơ 

quan 

hành 

chính 

Đơn  

vị sự 

nghiệp 

Doanh 

nghiệp 

Phi lợi 

nhuận 

Tổng số cán bộ nghiên 

cứu theo lĩnh vực 

KH&CN 

128.997 29.821 63.434 8.461 7.494 18.553 1.233 

Khoa học tự nhiên 14.342 4.958 7.822 868 599 0 95 

Khoa học kỹ thuật và 

công nghệ 

44.965 9.694 17.576 1.378 1.116 14.852 348 

Khoa học y, dược 12.601 1.684 6.134 1.320 3.368 0 95 

Khoa học nông nghiệp 15.402 7.442 3.694 2.191 1.522 226 327 

Khoa học xã hội 34.225 5.091 22.915 1.931 662 3.379 247 

Khoa học nhân văn 7.462 952 5.293 773 227 96 121 

 

 

1.1.2 Những tồn tại, hạn chế 

a) Thiếu hụt nhà khoa học giỏi, nhà khoa học đầu ngành:  

Mặc dù số lượng cán bộ KH&CN có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ khá đông, 

nhưng hiện nay tình trạng hẫng hụt đội ngũ làm KH&CN đang diễn ra. Số 

lượng nhà khoa học có trình độ cao và có kinh nghiệm ngày càng giảm do đến 

tuổi nghỉ hưu, đặc biệt trong các lĩnh vực KH&CN ưu tiên, lĩnh vực công nghệ 

cao. Bên cạnh đó hiện tượng “chảy máu chất xám” vẫn đang diễn ra trong nhiều 

năm, nền kinh tế thị trường đang phát triển đã dẫn tới nhiều cán bộ có chuyên 

môn sâu chuyển sang làm việc tại khu vực doanh nghiệp tư nhân hoặc doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức thu nhập cao hơn. Nhiều người sau 

khi hoàn thành xong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài 

đã không trở về nước làm việc. Chính vì thế, đội ngũ kế cận các nhà khoa học 

giỏi trong các viện nghiên cứu, trường đại học ngày càng thiếu hụt nghiêm 
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trọng, đặc biệt là thiếu các nhà khoa học đầu ngành, các tổng công trình sư đủ 

năng lực chủ trì các nhiệm vụ KH&CN quan trọng quy mô quốc gia và quốc tế
1
.  

b) Tinh thần hợp tác nghiên cứu và kỹ năng làm việc nhóm của đội ngũ nhân 

lực KH&CN còn yếu 

Sự hợp tác, gắn kết giữa các nhà khoa học chưa cao, khó hình thành được 

các nhóm nghiên cứu mạnh và các nhóm nghiên cứu mạnh liên ngành hoạt động 

theo định hướng lâu dài và bền vững. Điều này thường dẫn đến nội dung các 

nhiệm vụ KH&CN bị phân tán, không có sự phối hợp giữa các nhóm khác nhau 

để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN quan trọng, quy mô lớn.  

c) Nhân lực KH&CN phân bố không đều 

Nhân lực KH&CN có trình độ cao chủ yếu tập trung tại các tổ chức 

KH&CN ở Trung ương, đặc biệt ở hai Viện Hàn lâm thuộc Chính phủ và các 

trường đại học lớn. Nhân lực KH&CN trình độ cao ở địa phương phân bố không 

đều, chủ yếu tập trung ở 05 thành phố trực thuộc Trung ương, ở các địa phương 

khác rất ít người có trình độ tiến sỹ. Chính sự phân bố không đồng đều đã dẫn 

tới hệ quả là không có cán bộ KH&CN đảm nhận các nhiệm vụ KH&CN ở các 

địa bàn xa xôi, miền núi. 

d) Một bộ phận không nhỏ nhân lực KH&CN trình độ cao không trực tiếp 

làm nghiên cứu và phát triển 

Do cơ chế bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý hiện nay vẫn dựa trên trình 

độ chuyên môn cao (học hàm, học vị) nên tình trạng một số cán bộ lãnh đạo là 

Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ tập trung thời gian cho công tác quản lý, điều 

hành mà ít tham gia trực tiếp các hoạt động nghiên cứu khoa học. 

                                              
1
 Ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cán bộ khoa học có học hàm giáo sư, phó giáo 

sư phần lớn tuổi cao (trung bình trên 55 tuổi), tỷ lệ cán bộ có đủ năng lực chủ trì đề tài nghiên 

cứu cấp Quốc gia rất thấp, ước tính chỉ chiếm khoảng 15%, nhiều bộ môn thiếu cán bộ đầu 

đàn; một số lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ cao như công nghệ sinh học, vắc xin, vật liệu 

mới,.v.v.. rất thiếu cán bộ khoa học giỏi,.v.v.. Trong ngành y tế cũng xảy ra tình trạng thiếu 

nhân lực khoa học một số chuyên ngành sâu, đặc biệt là một số chuyên ngành trước đây 

thường được đào tạo ở các nước Đông Âu. Số chuyên gia được đào tạo theo mô hình này dần 

đến tuổi nghỉ hưu nhưng lớp cán bộ trẻ được đào tạo bài bản ở nước ngoài hiện nay lại quá ít, 

không thể đáp ứng được nhu cầu của ngành,.v.v.. Ở Bộ Công Thương, Đại học Quốc gia Hà 

Nội hay Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và nhiều cơ quan, đơn vị khác cũng tương 

tự, đội ngũ cán bộ khoa học có thể đủ về số lượng nhưng lại thiếu cán bộ giỏi, thiếu nhà khoa 

học đầu ngành, trong một số lĩnh vực thế mạnh thì đội ngũ cán bộ trẻ chưa sẵn sàng thay thế. 
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đ) Chính sách thu hút, đãi ngộ, sử dụng cán bộ KH&CN mới được ban hành, 

nên chưa tạo động lực, chưa phát huy hiệu quả năng lực sáng tạo và đóng góp 

của đội ngũ trí thức KH&CN, nhất là người có trình độ cao, tài năng trẻ. Chưa có 

chính sách thoả đáng để thu hút và sử dụng các trí thức tài năng là người Việt Nam 

ở nước ngoài tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở 

Việt Nam. Thủ tục hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực KH&CN còn 

rườm rà, thiếu đồng bộ, khó triển khai.  

1.1.3 Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục 

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, dưới góc độ quản 

lý nhà nước về phát triển nhân lực KH&CN, có thể nêu các nguyên nhân chính 

như sau: 

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ tuy 

khá đồ sộ nhưng còn phức tạp, chồng chéo trong tổ chức thực hiện, thiếu ổn 

định, chưa thích ứng với cơ chế thị trường;  

- Thiếu chính sách và cơ chế huy động, khuyến khích nguồn nhân lực và 

đầu tư từ xã hội và doanh nghiệp (các đối tượng điều chỉnh của các văn bản quy 

phạm pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách nhân lực khoa học và công 

nghệ đều thuộc các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập);  

- Chưa nhằm trúng đối tượng chính và trọng tâm phát triển khoa học và 

công nghệ là nhân lực NC&PT và cán bộ nghiên cứu nên khó thu hút nhân tài, 

phát huy sáng tạo của lực lượng này;  

- Thiếu chế tài hữu hiệu để thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập;  

- Chưa có chính sách cụ thể và đồng bộ để nâng cao chất lượng nhân lực 

NC&PT trong các tổ chức khoa học và công nghệ và doanh nghiệp;  

- Chưa chỉ ra được các hướng ưu tiên, chính sách và giải pháp đột phá 

trong những lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế;  

- Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia chưa gắn chặt với nhu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội, thiếu tập trung cho các mục tiêu cụ thể, các lĩnh 

vực mũi nhọn, thiếu tính kế thừa, chưa góp phần tạo ra được nhiều sản phẩm 

quốc gia có chất lượng cao; 

- Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ còn thiếu trọng tâm, trọng 

điểm, thiếu liên kết phát triển nhân lực NC&PT, đặc biệt là đội ngũ cán bộ 

nghiên cứu. 
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Từ những nguyên nhân nếu trên, các giải pháp khắc phục được đặt ra để 

giải tháo gỡ các tồn tại, hạn chế trong công tác phát triển nhân lực KH&CN. 

 

1.2 Đánh giá thực hiện các giải pháp phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 

2011-2020 

1.2.1 Những mặt đƣợc  

 Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa 

phương, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các giải pháp phát triển nhân 

lực KH&CN Việt Nam, trong giai đoạn 2011-2015 như sau: 

a) Những giải pháp đột phá 

Đổi mới nhận thức về phát triển và sử dụng nhân lực: 

- Quán triệt quan điểm con người là nền tảng, là yếu tố quyết định nhất 

trong phát triển bền vững kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất 

nước và sự hưng thịnh của mỗi đơn vị, tổ chức. Tạo sự chuyển biến mạnh về 

nhân lực ở tất cả các cấp. 

- Xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực KH&CN đồng bộ với chiến 

lược, kế hoạch phát triển chung của ngành KH&CN.  

- Sử dụng, đánh giá và đãi ngộ nhân lực KH&CN dựa vào năng lực thực 

và kết quả, hiệu quả công việc. Khắc phục tâm lý và hiện tượng quá coi trọng và 

đề cao “Bằng cấp” một cách hình thức trong tuyển dụng và đánh giá nhân lực; 

- Đào tạo nhân lực KH&CN gắn với nhu cầu xã hội, nhu cầu của thị 

trường lao động. 

Đổi mới căn bản quản lý nhà nước về phát triển và sử dụng nhân lực: 

- Quy hoạch phát triển nhân lực KH&N là nhiệm vụ quan trọng của Bộ 

Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành và tỉnh, thành phố nhằm đảm bảo cân 

đối về lao động cho sự phát triển của các ngành và địa phương.  

- Xây dựng tiêu chí về phát triển nhân lực KH&CN ở cấp địa phương và 

cấp quốc gia. Đánh giá và công bố hàng năm sự phát triển nhân lực KH&CN 

theo các tiêu chí này. 

- Đẩy mạnh phân cấp, thực hiện quyền tự chủ, nghĩa vụ tự chịu trách 

nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập đối với việc phát triển nhân lực 

KH&CN nhằm tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng nhân lực KH&CN. 
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- Xây dựng cơ chế, chính sách đẩy mạnh đào tạo theo thực tiễn phát triển, 

hội nhập KH&CN. 

Tập trung xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm sau: 

- Đổi mới đào tạo và chính sách sử dụng cán bộ, công chức gồm: xây 

dựng các chương trình đào tạo công chức hành chính tiên tiến, hiện đại theo 

những tiêu chí, chuẩn mực hội nhập tình độ phát triển KH&CN quốc tế; xây 

dựng hệ thống chức danh viên chức ngành KH&CN với quy định rõ ràng, cụ thể 

theo những tiêu chí, chuẩn mực hội nhập tình độ phát triển KH&CN quốc tế. 

- Xây dựng và triển khai Chương trình đào tạo và chính sách trọng dụng 

nhân tài trong các lĩnh vực, đặc biệt là hình thành và phát triển đội ngũ chuyên 

gia đầu ngành khoa học - công nghệ. 

b) Những giải pháp khác 

Đổi mới chính sách sử dụng nhân lực: 

Đổi mới chính sách sử dụng nhân lực KH&CN căn cứ vào những quy 

định của pháp luật, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau: 

- Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho tất cả các tổ chức 

KH&CN công lập trong việc quản lý, sử dụng nhân lực theo những quy định 

của pháp luật và tác động của cơ chế thị trường. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh quá 

trình trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các tổ chức KH&CN công lập 

trong quản lý, sử dụng nhân lực KH&CN. 

- Đổi mới căn bản và toàn diện chính sách về sử dụng nhân lực KH&CN 

trong khu vực nhà nước phù hợp với những quy luật của nền kinh tế thị trường, 

từ khâu tuyển dụng, bố trí công việc, trả công lao động, thăng tiến nghề nghiệp 

và không ngừng cải thiện điều kiện, môi trường lao động để tạo động lực, kích 

thích, khuyến khích làm việc sáng tạo và có hiệu quả cao. 

- Xây dựng quy chế (cơ chế và chính sách) giao nhiệm vụ theo các hình 

thức khoán, đấu thầu, tuyển chọn dựa trên kết quả cuối cùng để khuyến khích 

phát huy sáng kiến, sáng tạo và khích lệ, tôn vinh người tài và người có nhiều 

đóng góp cho phát triển KH&CN cũng như phát triển kinh tế-xã hội đất nước. 

- Xây dựng quy chế đánh giá nhân lực dựa trên cơ sở năng lực thực tế, kết 

quả, hiệu suất, năng suất lao động thực tế và đãi ngộ tương xứng với trình độ 

năng lực và kết quả công việc. 
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Chính sách trọng dụng và phát huy nhân tài 

Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù để tạo môi trường làm 

việc, khuyến khích phát huy tài năng đóng góp cho công cuộc hưng thịnh đất 

nước (đối với người Việt Nam và cả người nước ngoài). 

Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển nhân lực đến năm 2020 

- Tăng đầu tư của Nhà nước cho phát triển nhân lực: thực hiện các 

chương trình đào tạo nhân lực KH&CN theo mục tiêu trọng điểm. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển nhân lực KH&CN, nhất là trong đào 

tạo để đẩy nhanh phát triển đào tạo nhân lực KH&CN theo nhu cầu của xã hội.  

Tăng cường huy động các nguồn vốn của doanh nghiệp và các tổ chức cho phát 

triển nhân lực KH&CN: thực hiện các cơ chế, chính sách ưu để khuyến khích 

mạnh mẽ các tổ chức KH&CN ngoài công lập, các doanh nghiệp đầu tư cho đào 

tạo nhân lực KH&CN. 

- Tăng cường thu hút các nguồn vốn từ nước ngoài (gồm vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài, vốn viện trợ chính thức và tài trợ của các tổ chức, cá nhân 

người nước ngoài, vốn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gửi về …) 

cho phát triển nhân lực KH&CN. 

Tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế 

- Tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế để đẩy nhanh đào tạo nhân lực 

KH&CN, trước hết tập trung ưu tiên cho việc đào tạo đội ngũ nhân lực KH&CN 

đạt trình độ quốc tế và nhân lực các ngành trọng điểm, các nghề mới hiện đại.  

- Thực hiện hợp tác quốc tế về phát triển nhân lực theo các hướng chủ 

yếu là tăng cường gửi người Việt Nam đi đào tạo ở nước ngoài (bằng nguồn 

ngân sách nhà nước, khuyến khích du học tự túc, liên kết đào tạo với các tổ 

chức KH&CN nước ngoài và tranh thủ các nguồn viện trợ quốc tế) gắn với nâng 

cao hiệu quả và định hướng phát triển KH&CN. 

- Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo chuyên gia tư vấn: bằng các hình thức 

đào tạo tập trung và công việc thực tế, khẩn trương đào tạo đội ngũ chuyên gia 

tư vấn trong các lĩnh vực KH&CN đạt trình độ quốc tế; 

- Hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo chuyên gia quản lý KH&CN: mở 

rộng hợp tác quốc tế để đào tạo đội ngũ nhân lực quản lý KH&CN đáp ứng yêu 

cầu đổi mới và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ KH&CN. 
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1.2.2 Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp 

Các giải pháp phát triển nhân lực KH&CN nêu trên đã được triển khai 

lồng ghép trong các chính sách, văn bản pháp luật. Tuy nhiên, trước áp lực toàn 

cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, chính sách sử dụng, trọng dụng, thu hút 

cán bộ nghiên cứu khoa học đang đứng trước những khó khăn, thách thức của 

nguy cơ “chảy máu chất xám” (brain drain) ngày một gia tăng.  

Dưới góc độ chính sách sử dụng, trọng dụng, thu hút cán bộ nghiên cứu 

khoa học, nguyên nhân thiếu hụt nhân lực NC&PT, hiệu quả hoạt động khoa 

học và công nghệ thấp, không kích thích và phát huy được tài năng sáng tạo của 

đội ngũ cán bộ nghiên cứu, không thu hút, “giữ chân” được nhân tài, đặc biệt là 

lực lượng cán bộ NC&PT trẻ, là do: 

- Việc quy định về chức danh, bổ nhiệm chức danh, thi thăng hạng chức 

danh vẫn còn mạng nặng tính hành chính, chịu các quy định quản lý giống như 

viên chức hành chính, sự nghiệp khác nên chưa tạo được động lực lao động 

sang tạo, thu hút động viên đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học  

Thực hiện Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ, 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu 

khoa học (gồm: Trợ lý nghiên cứu, Nghiên cứu viên, Nghiên cứu viên chính, 

Nghiên cứu viên cáo cấp) và chức danh công nghệ (gồm: Kỹ thuật viên, Kỹ sư, 

Kỹ sư chính, Kỹ sư cao cấp) cùng 4 hạng chức danh nghề nghiệp.  

          - Cơ chế, chính sách về tiền lương và điều kiện làm việc của đội ngũ cán 

bộ NC&PT, đặc biệt là đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học trong các tổ chức 

khoa học và công nghệ công lập, các doanh nghiệp nhà nước hiện nay đã không 

đủ đáp ứng các nhu cầu cơ bản của hoạt động khoa học và công nghệ. Có một 

thực tế là cán bộ nghiên cứu khoa học trong các tổ chức sự nghiệp khoa học và 

công nghệ công lập (các viện nghiên cứu, các trường đại học) không được 

hưởng  phụ cấp ưu đãi (25%) như các giảng viên, nên nhiều cán bộ nghiên cứu 

khoa học muốn chuyển sang làm cán bộ giảng dạy hoặc cán bộ quản lý. Các bất 

hợp lý trong chính sách tiền lương đã được đề xuất, kiến nghị tử lâu, song vẫn 

chưa được giải quyết.  

         Căn cứ tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ 

và các hạng chức danh nghề nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành 

theo thẩm quyền văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng 
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cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ được quy định tại Nghị định số 

40/2014/NĐ-CP nói trên. 

        - Cơ cấu đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ còn mất cân đối. Chương 

trình đào tạo cao đẳng, đại học chưa theo kịp yêu cầu và tốc độ phát triển kinh 

tế - xã hội, dẫn đến tình trạng nhân lực vừa thừa vừa thiếu. Số người có trình độ 

cao đẳng nghề mới chỉ đạt 5,12% trên tổng số nhân lực khoa học và công nghệ 

của cả nước nên chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Số người có trình 

độ cao đẳng chuyên nghiệp, đại học trở lên mặc dù chiếm hơn 90%, song đều 

phải tiếp tục đào tạo hoặc đào tạo lại mới đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn, 

khiến cho tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng có xu 

hướng tăng (theo Bản tin Cập nhật thị trường lao động Việt Nam cuối năm 2015 

là khoảng trên 7%).     

         - Tỷ lệ lưu học sinh du học tự túc ngày càng gia tăng (90%) với mong 

muốn tìm được cơ hội việc làm ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp; các doanh 

nghiệp trong nước cũng đang mất dần lực lượng cán bộ khoa học và công nghệ 

trẻ tài năng và lực lượng lao động có tay nghề cao cho các doanh nghiệp FDI, 

các công ty đa quốc gia. Mặc dù lực lượng này chỉ chuyển dịch trong phạm vi 

quốc gia, nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn nhân lực khoa học và 

công nghệ nội sinh. 

- Quản trị nhân sự khoa học và công nghệ nói chung và quản trị nhân sự 

trong các tổ chức khoa học và công nghệ nói riêng còn yếu kém. Các biểu hiện 

quan liêu, cục bộ, thiếu dân chủ, thiếu bình đằng, thiếu quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng nhân lực, bố trí nhân sự chưa đúng người, đúng việc, tư duy bằng cấp, 

đánh giá, sử dụng cán bộ thiếu căn cứ vào thực lực, thực tài và khả năng sáng 

tạo của cá nhân,.v.v.. chưa được khắc phục triệt để.  

- Chưa có sự phối hợp thống nhất, đồng bộ về quy hoạch, kế hoạch đào 

tạo, sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ giữa các Bộ, ngành có liên quan, 

đặc biệt là sự phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chương trình, quy hoạch, kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân lực NC&PT để bảo đảm đúng mục tiêu, đáp 

ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

- Chưa xây dựng được Hệ thống thông tin và dự báo nhân lực khoa học 

và công nghệ quốc gia và Hệ thống tiêu chí đánh giá phát triển nhân lực khoa 

học và công nghệ để làm căn cứ giám sát việc thực hiện Quy hoạch phát triển 
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nhân lực ngành Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011 - 2020, bảo đảm cân đối 

giữa cung và cầu, giữa đào tạo và sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ.  

 Tóm lại, các chính sách nhân lực khoa học và công nghệ có liên quan 

đến tiền lương, điều kiện hoạt động NC&PT, quản trị nhân sự NC&PT đang là 

các trở lực lớn, phải coi là khâu đột phá cần được tập trung giải quyết sớm để 

có thể duy trì và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực khoa học và công nghệ 

nói chung, nhân lực NC&PT nói riêng và đặc biệt là đội ngũ CBNC. Đây là lực 

lượng nòng cốt, trực tiếp tham gia vào hoạt động đổi mới sáng tạo, là động lực 

phát triển khoa học và công nghệ và kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, 

cần tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách để giải quyết các khó 

khăn, thách thức nói trên. Đồng thời, cần triển khai quyết liệt các giải pháp đã 

được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại các văn bản quy phạm pháp 

luật, sớm đưa chính sách, pháp luật về đào tạo, sủ dụng và phát triển nhân lực 

khoa học và công nghệ vào cuộc sống. 

1.3 Đánh giá thực hiện các nhiệm vụ phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 

2011-2020 

Chiến lược Phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 là định 

hướng quan trọng, làm cơ sở cho việc tổ chức xây dựng quy hoạch, đề án phát 

triển nhân lực KH&CN; đồng thời là căn cứ quan trọng trong việc lập, trình 

duyệt và triển khai thực hiện các quy hoạch, chương trình và đề án phát triển 

nhân lực của ngành KH&CN thời kỳ 2011-2020. Triển khai các nhiệm vụ phát 

triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 trong lĩnh vực KH&CN, Bộ Khoa 

học và Công nghệ đã triển khai lồng ghép trong Luật Khoa học và Công nghệ 

năm 2013 và các văn bản hướng dẫn Luật, Chiến lược Phát triển khoa học và 

công nghệ giai đoạn 2011 - 2020, Chương trình hành động của Bộ Khoa học và 

Công nghệ nhiệm kỳ 2011-2016. Cụ thể như sau: 

- Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 đã quy định những ưu đãi trong 

việc sử dụng nhân lực, nhân tài khoa học và công nghệ (tại Điều 22, 23, 24).   

- Nghị định 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ Quy định 

việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ. 

- Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ Quy định 

về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước 
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ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại 

Việt Nam. 

- Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020 

được phê duyệt tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ đã đề ra mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ cụ thể như sau: 

+ Đến năm 2015, số cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

đạt 9-10 người trên một vạn dân; đào tạo và sát hạch theo chuẩn quốc tế 5.000 

kỹ sư đủ năng lực tham gia quản lý, điều hành các dây chuyền sản xuất công 

nghệ cao trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển của đất nước. 

+ Đến năm 2020, số cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

đạt 11-12 người trên một vạn dân; đào tạo và sát hạch theo chuẩn quốc tế 

10.000 kỹ sư đủ năng lực tham gia quản lý, điều hành các dây chuyền sản xuất 

công nghệ cao trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển của đất nước. 

Một trong những định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ 

là tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ, trong đó việc nâng cao năng lực, 

trình độ và phẩm chất của cán bộ quản lý khoa học và công nghệ ở các ngành, 

các cấp được nhấn mạnh. Cùng với đó việc xây dựng đồng bộ chính sách thu 

hút, trọng dụng, đãi ngộ cán bộ khoa học và công nghệ là một trong những giải 

pháp chủ yếu để thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai 

đoạn 2011 – 2020. 

- Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị 

quyết số 06/NQ-CP ngày 07/03/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình 

hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 – 2016 (Quyết định số 1415/QĐ-

BKHCN ngày 22/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ), trong đó 

một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này là phát triển đội ngũ trí 

thức đến năm 2020 phục vụ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. 

-“Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước 

và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” (Quyết định số 2395/QĐ-TTG ngày 

25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân 

lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà 

nước) nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ 

năng quản lý, nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ, phát triển công nghệ cao, tiên tiến, 

hiện đại của đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ, hình thành lực lượng 
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chuyên gia khoa học và công nghệ trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội của đất nước. 

 Đánh giá về kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và các 

giải pháp khắc phục để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể nêu trên sẽ được báo cáo 

cụ thể ở những nội dung dưới đây. 

1.4 Đánh giá tình hình thực hiện, kết quả đạt  đƣợc tính đến năm 2015 đối 

với các nhiệm vụ, công việc do Bộ KH&CN chủ trì nêu trong Chƣơng trình 

hành động thực hiện Chiến lƣợc phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 

2011-2020 

 Bộ KH&CN chủ trì thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, công việc nêu trong 

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam 

thời kỳ 2011-2020 như sau: 

- Nghị định 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ Quy định 

việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ. 

 - Quyết đinh số 4009/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành 

KH&CN giai đoạn 2011-2020. 

 - Quyết định số 2395/QĐ-TTG ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở 

trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. 

2. Đối với Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 

(Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tƣớng Chính phủ) 

2.1 Đánh giá kết quả thực hiện một số mục tiêu/chỉ tiêu về phát triển nhân 

lực KH&CN giai đoạn 2011-2015 trong Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 

22/7/2011 của Thủ tƣớng Chính phủ 

2.1.1 Những kết quả đạt đƣợc 

Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 nhằm mục 

tiêu chỉ ra được nhu cầu về số lượng, cơ cấu và trình độ nhân lực, đảm bảo yêu 

cầu nhân lực thực hiện thành công đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển nhanh những ngành, lĩnh vực mà 

Việt Nam có lợi thế so sánh quốc tế; đồng thời nêu ra các giải pháp phát triển 
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nhân lực, hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao theo chuẩn khu vực và 

từng bước tiến tới chuẩn quốc tế. Đối với các mục tiêu/chỉ số về phát triển nhân 

lực KH&CN, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã 

đặt ra như sau: 

- Phát triển nhân lực của ngành/lĩnh vực kinh tế đặc thù - Lĩnh vực năng 

lượng hạt nhân: Tập trung ưu tiên phát triển đội ngũ nhân lực năng lượng hạt 

nhân đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển ngành năng lượng hạt nhân an 

toàn và hiệu quả. Đến năm 2015, tăng tổng số nhân lực ngành năng lượng hạt 

nhân khoảng 1.800 người và năm 2020 lên khoảng 3.700 người với 100% tốt 

nghiệp đại học và trên đại học, trong đó có 700 người có trình độ thạc sỹ và tiến 

sỹ. 

- Đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ: Đến năm 2015, đội ngũ nhân lực 

khoa học, công nghệ tăng lên khoảng 103 nghìn người; trong đó số người có 

trình độ trên đại học khoảng 28 nghìn người. Đến năm 2020, có khoảng 154 

nghìn cán bộ khoa học, công nghệ; trong đó, số người có trình độ trên đại học 

khoảng 40 nghìn người. 

 Trên thế giới, khi so sánh và phân tích nguồn nhân lực KH&CN, các 

quốc gia và các tổ chức quốc tế, chủ yếu sử dụng số liệu về nhân lực NC&PT, 

trong đó đặc biệt tập trung phân tích và so sánh dữ liệu về cán bộ nghiên cứu. 

Đến nay, triển khai thực hiện các mục tiêu/chỉ tiêu về phát triển nhân lực 

KH&CN giai đoạn 2011-2015 trong Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 

22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã đạt được kết quả như sau: 

 

Chỉ tiêu 
Năm 

2010 

Năm 

2015 

Năm 

2020 

Thực 

hiện đến 

năm 

2015 

Ghi 

chú 

1. Tổng số cán bộ nghiên cứu 

(nghìn ngƣời) 

64,4 103 154 128.997  

Tỷ lệ số cán bộ nghiên cứu có 

trình độ trên đại học (%) 

17 28 40 44,56  

2. Tổng số nhân lực ngành 

năng lƣợng nguyên tử (ngƣời) 

593 1800 3700 880 Ước 

tính 

Tỷ lệ có trình độ Đại học trở lên 

(%) 

100 100 100 95.8  
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2.1.2 Những tồn tại, hạn chế 

a) Thiếu hụt nhà khoa học giỏi, nhà khoa học đầu ngành  

Mặc dù số lượng cán bộ KH&CN có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ khá đông, 

nhưng hiện nay tình trạng hẫng hụt đội ngũ làm KH&CN đang diễn ra. Số 

lượng nhà khoa học có trình độ cao và có kinh nghiệm ngày càng giảm do đến 

tuổi nghỉ hưu, đặc biệt trong các lĩnh vực KH&CN ưu tiên, lĩnh vực công nghệ 

cao. Bên cạnh đó hiện tượng “chảy máu chất xám” vẫn đang diễn ra trong nhiều 

năm, nền kinh tế thị trường đang phát triển đã dẫn tới nhiều cán bộ có chuyên 

môn sâu chuyển sang làm việc tại khu vực doanh nghiệp tư nhân hoặc doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức thu nhập cao hơn. Nhiều người sau 

khi hoàn thành xong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài 

đã không trở về nước làm việc. Chính vì thế, đội ngũ kế cận các nhà khoa học 

giỏi trong các viện nghiên cứu, trường đại học ngày càng thiếu hụt nghiêm 

trọng, đặc biệt là thiếu các nhà khoa học đầu ngành, các tổng công trình sư đủ 

năng lực chủ trì các nhiệm vụ KH&CN quan trọng quy mô quốc gia và quốc tế
2
.  

b) Tinh thần hợp tác nghiên cứu và kỹ năng làm việc nhóm của đội ngũ nhân 

lực KH&CN còn yếu 

Sự hợp tác, gắn kết giữa các nhà khoa học chưa cao, khó hình thành được 

các nhóm nghiên cứu mạnh và các nhóm nghiên cứu mạnh liên ngành hoạt động 

theo định hướng lâu dài và bền vững. Điều này thường dẫn đến nội dung các 

                                              
2
 Ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cán bộ khoa học có học hàm giáo sư, phó giáo 

sư phần lớn tuổi cao (trung bình trên 55 tuổi), tỷ lệ cán bộ có đủ năng lực chủ trì đề tài nghiên 

cứu cấp Quốc gia rất thấp, ước tính chỉ chiếm khoảng 15%, nhiều bộ môn thiếu cán bộ đầu 

đàn; một số lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ cao như công nghệ sinh học, vắc xin, vật liệu 

mới,.v.v.. rất thiếu cán bộ khoa học giỏi,.v.v.. Trong ngành y tế cũng xảy ra tình trạng thiếu 

nhân lực khoa học một số chuyên ngành sâu, đặc biệt là một số chuyên ngành trước đây 

thường được đào tạo ở các nước Đông Âu. Số chuyên gia được đào tạo theo mô hình này dần 

đến tuổi nghỉ hưu nhưng lớp cán bộ trẻ được đào tạo bài bản ở nước ngoài hiện nay lại quá ít, 

không thể đáp ứng được nhu cầu của ngành,.v.v.. Ở Bộ Công Thương, Đại học Quốc gia Hà 

Nội hay Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và nhiều cơ quan, đơn vị khác cũng tương 

tự, đội ngũ cán bộ khoa học có thể đủ về số lượng nhưng lại thiếu cán bộ giỏi, thiếu nhà khoa 

học đầu ngành, trong một số lĩnh vực thế mạnh thì đội ngũ cán bộ trẻ chưa sẵn sàng thay thế. 
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nhiệm vụ KH&CN bị phân tán, không có sự phối hợp giữa các nhóm khác nhau 

để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN quan trọng, quy mô lớn.  

 

c) Nhân lực KH&CN phân bố không đều 

Nhân lực KH&CN có trình độ cao chủ yếu tập trung tại các tổ chức 

KH&CN ở Trung ương, đặc biệt ở hai Viện Hàn lâm thuộc Chính phủ và các 

trường đại học lớn. Nhân lực KH&CN trình độ cao ở địa phương phân bố không 

đều, chủ yếu tập trung ở 05 thành phố trực thuộc Trung ương, ở các địa phương 

khác rất ít người có trình độ tiến sỹ. Chính sự phân bố không đồng đều đã dẫn 

tới hệ quả là không có cán bộ KH&CN đảm nhận các nhiệm vụ KH&CN ở các 

địa bàn xa xôi, miền núi. 

d) Một bộ phận không nhỏ nhân lực KH&CN trình độ cao không trực tiếp 

làm nghiên cứu và phát triển 

Do cơ chế bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý hiện nay vẫn dựa trên trình 

độ chuyên môn cao (học hàm, học vị) nên tình trạng một số cán bộ lãnh đạo là 

Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ tập trung thời gian cho công tác quản lý, điều 

hành mà ít tham gia trực tiếp các hoạt động nghiên cứu khoa học. 

đ) Chính sách thu hút, đãi ngộ, sử dụng cán bộ KH&CN mới được ban hành, 

nên chưa tạo động lực, chưa phát huy hiệu quả năng lực sáng tạo và đóng góp 

của đội ngũ trí thức KH&CN, nhất là người có trình độ cao, tài năng trẻ. Chưa có 

chính sách thoả đáng để thu hút và sử dụng các trí thức tài năng là người Việt Nam 

ở nước ngoài tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở 

Việt Nam. Thủ tục hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực KH&CN còn 

rườm rà, thiếu đồng bộ, khó triển khai.  

2.1.3 Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục 

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, dưới góc độ quản 

lý nhà nước về phát triển nhân lực KH&CN, có thể nêu các nguyên nhân chính 

như sau: 

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ tuy 

khá đồ sộ nhưng còn phức tạp, chồng chéo trong tổ chức thực hiện, thiếu ổn 

định, chưa thích ứng với cơ chế thị trường;  
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- Thiếu chính sách và cơ chế huy động, khuyến khích nguồn nhân lực và 

đầu tư từ xã hội và doanh nghiệp (các đối tượng điều chỉnh của các văn bản quy 

phạm pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách nhân lực khoa học và công 

nghệ đều thuộc các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập);  

- Chưa nhằm trúng đối tượng chính và trọng tâm phát triển khoa học và 

công nghệ là nhân lực NC&PT và cán bộ nghiên cứu nên khó thu hút nhân tài, 

phát huy sáng tạo của lực lượng này;  

- Thiếu chế tài hữu hiệu để thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập;  

- Chưa có chính sách cụ thể và đồng bộ để nâng cao chất lượng nhân lực 

NC&PT trong các tổ chức khoa học và công nghệ và doanh nghiệp;  

- Chưa chỉ ra được các hướng ưu tiên, chính sách và giải pháp đột phá 

trong những lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế;  

- Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia chưa gắn chặt với nhu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội, thiếu tập trung cho các mục tiêu cụ thể, các lĩnh 

vực mũi nhọn, thiếu tính kế thừa, chưa góp phần tạo ra được nhiều sản phẩm 

quốc gia có chất lượng cao; 

- Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ còn thiếu trọng tâm, trọng 

điểm, thiếu liên kết phát triển nhân lực NC&PT, đặc biệt là đội ngũ cán bộ 

nghiên cứu. 

Từ những nguyên nhân nếu trên, các giải pháp khắc phục được đặt ra để 

giải tháo gỡ các tồn tại, hạn chế trong công tác phát triển nhân lực KH&CN. 

2.2 Đánh giá kết quả thực hiện một số giải pháp về phát triển nhân lực 

ngành KH&CN 

2.2.1 Những mặt đƣợc  

 Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa 

phương, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các giải pháp phát triển nhân 

lực KH&CN Việt Nam, trong giai đoạn 2011-2015 như sau: 

a) Đổi mới và nâng cao nhận thức về vai trò của phát triển nhân lực đối với 

phát triển bền vững đất nước 

- Quán triệt quan điểm con người là nền tảng, là yếu tố quyết định nhất 

trong phát triển bền vững kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất 
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nước và sự hưng thịnh của mỗi đơn vị, tổ chức. Tạo sự chuyển biến mạnh về 

nhân lực ở tất cả các cấp. 

- Xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực KH&CN đồng bộ với chiến 

lược, kế hoạch phát triển chung của ngành KH&CN.  

- Sử dụng, đánh giá và đãi ngộ nhân lực KH&CN dựa vào năng lực thực 

và kết quả, hiệu quả công việc. Khắc phục tâm lý và hiện tượng quá coi trọng và 

đề cao “Bằng cấp” một cách hình thức trong tuyển dụng và đánh giá nhân lực; 

- Đào tạo nhân lực KH&CN gắn với nhu cầu xã hội, nhu cầu của thị 

trường lao động. 

b) Đổi mới quản lý nhà nước về phát triển và sử dụng nhân lực 

Đổi mới chính sách sử dụng nhân lực KH&CN căn cứ vào những quy 

định của pháp luật, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau: 

- Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho tất cả các tổ chức 

KH&CN công lập trong việc quản lý, sử dụng nhân lực theo những quy định 

của pháp luật và tác động của cơ chế thị trường. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh quá 

trình trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các tổ chức KH&CN công lập 

trong quản lý, sử dụng nhân lực KH&CN. 

- Đổi mới căn bản và toàn diện chính sách về sử dụng nhân lực KH&CN 

trong khu vực nhà nước phù hợp với những quy luật của nền kinh tế thị trường, 

từ khâu tuyển dụng, bố trí công việc, trả công lao động, thăng tiến nghề nghiệp 

và không ngừng cải thiện điều kiện, môi trường lao động để tạo động lực, kích 

thích, khuyến khích làm việc sáng tạo và có hiệu quả cao. 

- Xây dựng quy chế (cơ chế và chính sách) giao nhiệm vụ theo các hình 

thức khoán, đấu thầu, tuyển chọn dựa trên kết quả cuối cùng để khuyến khích 

phát huy sáng kiến, sáng tạo và khích lệ, tôn vinh người tài và người có nhiều 

đóng góp cho phát triển KH&CN cũng như phát triển kinh tế-xã hội đất nước. 

- Xây dựng quy chế đánh giá nhân lực dựa trên cơ sở năng lực thực tế, kết 

quả, hiệu suất, năng suất lao động thực tế và đãi ngộ tương xứng với trình độ 

năng lực và kết quả công việc. 

- Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù để tạo môi trường làm 

việc, khuyến khích phát huy tài năng đóng góp cho công cuộc hưng thịnh đất 

nước (đối với người Việt Nam và cả người nước ngoài). 

c) Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án đào tạo nhân lực KH&CN, 

trọng dụng nhân tài KH&CN 
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- Đổi mới đào tạo và chính sách sử dụng cán bộ, công chức gồm: xây 

dựng các chương trình đào tạo công chức hành chính tiên tiến, hiện đại theo 

những tiêu chí, chuẩn mực hội nhập tình độ phát triển KH&CN quốc tế; xây 

dựng hệ thống chức danh viên chức ngành KH&CN với quy định rõ ràng, cụ thể 

theo những tiêu chí, chuẩn mực hội nhập tình độ phát triển KH&CN quốc tế. 

- Xây dựng và triển khai Chương trình đào tạo và chính sách trọng dụng 

nhân tài trong các lĩnh vực, đặc biệt là hình thành và phát triển đội ngũ chuyên 

gia đầu ngành khoa học - công nghệ. 

d) Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển nhân lực KH&CN  

- Tăng đầu tư của Nhà nước cho phát triển nhân lực: thực hiện các 

chương trình đào tạo nhân lực KH&CN theo mục tiêu trọng điểm. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển nhân lực KH&CN, nhất là trong đào 

tạo để đẩy nhanh phát triển đào tạo nhân lực KH&CN theo nhu cầu của xã hội.  

Tăng cường huy động các nguồn vốn của doanh nghiệp và các tổ chức cho phát 

triển nhân lực KH&CN: thực hiện các cơ chế, chính sách ưu để khuyến khích 

mạnh mẽ các tổ chức KH&CN ngoài công lập, các doanh nghiệp đầu tư cho đào 

tạo nhân lực KH&CN. 

- Tăng cường thu hút các nguồn vốn từ nước ngoài (gồm vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài, vốn viện trợ chính thức và tài trợ của các tổ chức, cá nhân 

người nước ngoài, vốn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gửi về …) 

cho phát triển nhân lực KH&CN. 

đ) Tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế để phát triển nhân lực KH&CN 

- Tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế để đẩy nhanh đào tạo nhân lực 

KH&CN, trước hết tập trung ưu tiên cho việc đào tạo đội ngũ nhân lực KH&CN 

đạt trình độ quốc tế và nhân lực các ngành trọng điểm, các nghề mới hiện đại.  

- Thực hiện hợp tác quốc tế về phát triển nhân lực theo các hướng chủ 

yếu là tăng cường gửi người Việt Nam đi đào tạo ở nước ngoài (bằng nguồn 

ngân sách nhà nước, khuyến khích du học tự túc, liên kết đào tạo với các tổ 

chức KH&CN nước ngoài và tranh thủ các nguồn viện trợ quốc tế) gắn với nâng 

cao hiệu quả và định hướng phát triển KH&CN. 

- Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo chuyên gia tư vấn: bằng các hình thức 

đào tạo tập trung và công việc thực tế, khẩn trương đào tạo đội ngũ chuyên gia 

tư vấn trong các lĩnh vực KH&CN đạt trình độ quốc tế; 
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- Hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo chuyên gia quản lý KH&CN: mở 

rộng hợp tác quốc tế để đào tạo đội ngũ nhân lực quản lý KH&CN đáp ứng yêu 

cầu đổi mới và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ KH&CN. 

2.2.2 Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp 

Các giải pháp phát triển nhân lực KH&CN nêu trên đã được triển khai 

lồng ghép trong các chính sách, văn bản pháp luật. Tuy nhiên, trước áp lực toàn 

cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, chính sách sử dụng, trọng dụng, thu hút 

cán bộ nghiên cứu khoa học đang đứng trước những khó khăn, thách thức của 

nguy cơ “chảy máu chất xám” (brain drain) ngày một gia tăng.  

Dưới góc độ chính sách sử dụng, trọng dụng, thu hút cán bộ nghiên cứu 

khoa học, nguyên nhân thiếu hụt nhân lực NC&PT, hiệu quả hoạt động khoa 

học và công nghệ thấp, không kích thích và phát huy được tài năng sáng tạo của 

đội ngũ cán bộ nghiên cứu, không thu hút, “giữ chân” được nhân tài, đặc biệt là 

lực lượng cán bộ NC&PT trẻ, là do: 

          - Cơ chế, chính sách về tiền lương và điều kiện làm việc của đội ngũ cán 

bộ NC&PT, đặc biệt là đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học trong các tổ chức 

khoa học và công nghệ công lập, các doanh nghiệp nhà nước hiện nay đã không 

đủ đáp ứng các nhu cầu cơ bản của hoạt động khoa học và công nghệ. Có một 

thực tế là cán bộ nghiên cứu khoa học trong các tổ chức sự nghiệp khoa học và 

công nghệ công lập (các viện nghiên cứu, các trường đại học) không được 

hưởng  phụ cấp ưu đãi (25%) như các giảng viên, nên nhiều cán bộ nghiên cứu 

khoa học muốn chuyển sang làm cán bộ giảng dạy hoặc cán bộ quản lý. Các bất 

hợp lý trong chính sách tiền lương đã được đề xuất, kiến nghị tử lâu, song vẫn 

chưa được giải quyết.  

         Căn cứ tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ 

và các hạng chức danh nghề nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành 

theo thẩm quyền văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng 

cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ được quy định tại Nghị định số 

40/2014/NĐ-CP nói trên. 

        - Cơ cấu đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ còn mất cân đối. Chương 

trình đào tạo cao đẳng, đại học chưa theo kịp yêu cầu và tốc độ phát triển kinh 

tế - xã hội, dẫn đến tình trạng nhân lực vừa thừa vừa thiếu. Số người có trình độ 

cao đẳng nghề mới chỉ đạt 5,12% trên tổng số nhân lực khoa học và công nghệ 
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của cả nước nên chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Số người có trình 

độ cao đẳng chuyên nghiệp, đại học trở lên mặc dù chiếm hơn 90%, song đều 

phải tiếp tục đào tạo hoặc đào tạo lại mới đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn, 

khiến cho tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng có xu 

hướng tăng (theo Bản tin Cập nhật thị trường lao động Việt Nam cuối năm 2015 

là khoảng trên 7%).     

         - Tỷ lệ lưu học sinh du học tự túc ngày càng gia tăng (90%) với mong 

muốn tìm được cơ hội việc làm ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp; các doanh 

nghiệp trong nước cũng đang mất dần lực lượng cán bộ khoa học và công nghệ 

trẻ tài năng và lực lượng lao động có tay nghề cao cho các doanh nghiệp FDI, 

các công ty đa quốc gia. Mặc dù lực lượng này chỉ chuyển dịch trong phạm vi 

quốc gia, nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn nhân lực khoa học và 

công nghệ nội sinh. 

- Quản trị nhân sự khoa học và công nghệ nói chung và quản trị nhân sự 

trong các tổ chức khoa học và công nghệ nói riêng còn yếu kém. Các biểu hiện 

quan liêu, cục bộ, địa phương, vây cánh, đố kị, mất dân chủ, không khách quan, 

thiếu bình đằng, thiếu quy hoạch, kế hoạch sử dụng nhân lực, bố trí nhân sự 

không đúng người, đúng việc, tư duy bằng cấp, đánh giá, sử dụng cán bộ thiếu 

tiêu chí, không căn cứ vào thực lực, thực tài và khả năng sáng tạo của cá 

nhân,.v.v.. chưa được khắc phục triệt để.  

- Chưa có sự phối hợp thống nhất, đồng bộ về quy hoạch, kế hoạch đào 

tạo, sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ giữa các Bộ, ngành có liên quan, 

đặc biệt là sự phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chương trình, quy hoạch, kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân lực NC&PT để bảo đảm đúng mục tiêu, đáp 

ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

- Chưa xây dựng được Hệ thống thông tin và dự báo nhân lực khoa học 

và công nghệ quốc gia và Hệ thống tiêu chí đánh giá phát triển nhân lực khoa 

học và công nghệ để làm căn cứ giám sát việc thực hiện Quy hoạch phát triển 

nhân lực ngành Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011 - 2020, bảo đảm cân đối 

giữa cung và cầu, giữa đào tạo và sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ.  

 Tóm lại, các chính sách nhân lực khoa học và công nghệ có liên quan 

đến tiền lương, điều kiện hoạt động NC&PT, quản trị nhân sự NC&PT đang là 

các trở lực lớn, phải coi là khâu đột phá cần được tập trung giải quyết sớm để 
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có thể duy trì và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực khoa học và công nghệ 

nói chung, nhân lực NC&PT nói riêng và đặc biệt là đội ngũ CBNC. Đây là lực 

lượng nòng cốt, trực tiếp tham gia vào hoạt động đổi mới sáng tạo, là động lực 

phát triển khoa học và công nghệ và kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, 

cần tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách để giải quyết các khó 

khăn, thách thức nói trên. Đồng thời, cần triển khai quyết liệt các giải pháp đã 

được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại các văn bản quy phạm pháp 

luật, sớm đưa chính sách, pháp luật về đào tạo, sủ dụng và phát triển nhân lực 

khoa học và công nghệ vào cuộc sống. 

2.3 Đánh giá kết quả thực hiện một số nhiệm vụ để triển khai quy hoạch 

phát triển nhân lực  

Thực hiện các nhiệm vụ để triển khai quy hoạch phát triển nhân lực phát 

triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 trong lĩnh vực KH&CN, Bộ Khoa 

học và Công nghệ đã triển khai lồng ghép trong Luật Khoa học và Công nghệ 

năm 2013 và các văn bản hướng dẫn Luật, Chiến lược Phát triển khoa học và 

công nghệ giai đoạn 2011 - 2020, Chương trình hành động của Bộ Khoa học và 

Công nghệ nhiệm kỳ 2011-2016. Cụ thể như sau: 

- Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 đã quy định những ưu đãi trong 

việc sử dụng nhân lực, nhân tài khoa học và công nghệ (tại Điều 22, 23, 24).   

- Nghị định 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ Quy định 

việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ. 

- Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ Quy định 

về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước 

ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại 

Việt Nam. 

- Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020 

được phê duyệt tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ đã đề ra mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ cụ thể như sau: 

+ Đến năm 2015, số cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

đạt 9-10 người trên một vạn dân; đào tạo và sát hạch theo chuẩn quốc tế 5.000 

kỹ sư đủ năng lực tham gia quản lý, điều hành các dây chuyền sản xuất công 

nghệ cao trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển của đất nước. 
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+ Đến năm 2020, số cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

đạt 11-12 người trên một vạn dân; đào tạo và sát hạch theo chuẩn quốc tế 

10.000 kỹ sư đủ năng lực tham gia quản lý, điều hành các dây chuyền sản xuất 

công nghệ cao trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển của đất nước. 

Một trong những định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ 

là tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ, trong đó việc nâng cao năng lực, 

trình độ và phẩm chất của cán bộ quản lý khoa học và công nghệ ở các ngành, 

các cấp được nhấn mạnh. Cùng với đó việc xây dựng đồng bộ chính sách thu 

hút, trọng dụng, đãi ngộ cán bộ khoa học và công nghệ là một trong những giải 

pháp chủ yếu để thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai 

đoạn 2011 – 2020. 

- Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị 

quyết số 06/NQ-CP ngày 07/03/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình 

hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 – 2016 (Quyết định số 1415/QĐ-

BKHCN ngày 22/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ), trong đó 

một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này là phát triển đội ngũ trí 

thức đến năm 2020 phục vụ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. 

-“Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước 

và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” (Quyết định số 2395/QĐ-TTG ngày 

25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân 

lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà 

nước) nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ 

năng quản lý, nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ, phát triển công nghệ cao, tiên tiến, 

hiện đại của đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ, hình thành lực lượng 

chuyên gia khoa học và công nghệ trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội của đất nước. 

 Đánh giá về kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và các 

giải pháp khắc phục để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể nêu trên sẽ được báo cáo 

cụ thể ở những nội dung dưới đây. 

3. Đánh giá kết quả (tính đến năm 2015) thực hiện các nhiệm vụ đƣợc Thủ 

tƣớng Chính phủ giao cho Bộ KH&CN tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 

30/5/2012 
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Trước bối cảnh và những yêu cầu đặt ra để triển khai thực hiện Quy 

hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 thực sự có hiệu quả 

giai đoạn 2011 - 2015, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành căn cứ vào 

Quy hoạch phát triển nhân lực của Bộ, ngành đã phê duyệt tập trung thực hiện 

tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

- Chỉ đạo lồng ghép các mục tiêu, định hướng, giải pháp phát triển nhân 

lực vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của 

Bộ, ngành mình. 

- Chỉ đạo, tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề 

án, dự án cụ thể phát triển nhân lực của Bộ, ngành. 

- Chỉ đạo xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin dự báo nhu cầu nhân 

lực của Bộ, ngành, kết nối với hệ thống dữ liệu, thông tin dự báo nhu cầu nhân 

lực quốc gia. 

- Chỉ đạo việc đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển 

nhân lực hàng năm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ. Trong quá trình triển khai thực hiện, các Bộ, ngành cần thường 

xuyên rà soát để bổ sung Quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 18/CT-TTg 

ngày 30/5/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai lồng ghép trong Luật 

Khoa học và Công nghệ năm 2013 và các văn bản hướng dẫn Luật, Chiến lược 

Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020, Chương trình hành 

động của Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2011-2016. Cụ thể như sau: 

- Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 đã quy định những ưu đãi trong 

việc sử dụng nhân lực, nhân tài khoa học và công nghệ (tại Điều 22, 23, 24).   

- Nghị định 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ Quy định 

việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ. 

- Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ Quy định 

về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước 

ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại 

Việt Nam. 

- Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020 

được phê duyệt tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ đã đề ra mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ cụ thể như sau: 
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+ Đến năm 2015, số cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

đạt 9-10 người trên một vạn dân; đào tạo và sát hạch theo chuẩn quốc tế 5.000 

kỹ sư đủ năng lực tham gia quản lý, điều hành các dây chuyền sản xuất công 

nghệ cao trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển của đất nước. 

+ Đến năm 2020, số cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

đạt 11-12 người trên một vạn dân; đào tạo và sát hạch theo chuẩn quốc tế 

10.000 kỹ sư đủ năng lực tham gia quản lý, điều hành các dây chuyền sản xuất 

công nghệ cao trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển của đất nước. 

Một trong những định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ 

là tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ, trong đó việc nâng cao năng lực, 

trình độ và phẩm chất của cán bộ quản lý khoa học và công nghệ ở các ngành, 

các cấp được nhấn mạnh. Cùng với đó việc xây dựng đồng bộ chính sách thu 

hút, trọng dụng, đãi ngộ cán bộ khoa học và công nghệ là một trong những giải 

pháp chủ yếu để thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai 

đoạn 2011 – 2020. 

- Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị 

quyết số 06/NQ-CP ngày 07/03/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình 

hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 – 2016 (Quyết định số 1415/QĐ-

BKHCN ngày 22/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ), trong đó 

một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này là phát triển đội ngũ trí 

thức đến năm 2020 phục vụ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. 

-“Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước 

và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” (Quyết định số 2395/QĐ-TTG ngày 

25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân 

lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà 

nước) nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ 

năng quản lý, nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ, phát triển công nghệ cao, tiên tiến, 

hiện đại của đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ, hình thành lực lượng 

chuyên gia khoa học và công nghệ trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội của đất nước. 

 Đánh giá về kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và các 

giải pháp khắc phục để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể nêu trên sẽ được báo cáo 

cụ thể ở Phần II dưới đây. 
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II. Kiểm điểm, đánh giá 5 năm (2011-2015) việc thực hiện Quy hoạch phát 

triển nhân lực của ngành KH&CN giai đoạn 2011-2020 

1. Tổng  quan về tình hình triển khai, xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực 

hiện quy hoạch phát triển nhân lực của ngành KH&CN giai đoạn  

2011-2020 

Ngày 29 tháng 12 năm 2011, căn cứ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

2011-2020; Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/07/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 

2011-2020; Căn cứ Quyết định số 2528/QĐ-BKHCN ngày 17/08/2011 và Biên 

bản Hội đồng khoa học Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định Đề án Quy hoạch 

phát triển nguồn nhân lực ngành khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 

ngày 24/08/2011, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 

4009/QĐ-BKHCN phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Khoa học và 

Công nghệ giai đoạn 2011-2020. 

Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Khoa học và Công nghệ giai đoạn 

2011-2020 nhằm ây dựng được đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ đủ về 

số lượng, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và dần tiếp cận với trình độ các 

nước tiên tiến; có cơ cấu trình độ, ngành nghề và vùng miền hợp lý; vừa đảm 

bảo quy hoạch chung về nhân lực cho toàn ngành khoa học và công nghệ, vừa 

tập trung cho các lĩnh vực công nghệ ưu tiên. Đảm bảo nguồn lực thực hiện định 

hướng phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020, góp phần thực 

hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020. 

1.1 Những thuận lợi 

Sau 05 năm triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực khoa học và công 

nghệ giai đoạn 2011 -2020, với sự nỗ lực của Bộ Khoa học và Công nghệ, các 

Bộ, ngành Trung ương và các địa phương, nguồn nhân lực khoa học và công 

nghệ đã được tăng lên đáng kể cả về số lượng và chất lượng.  

Bên cạnh đó, tình hình hội nhập quốc tế với yêu cầu về tốc độ phát triển 

KH&CN cũng tạo ra nhu cầu nâng cao chất lượng và số lượng nguồn nhân lực 

KH&CN. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1216/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2528/Q%C4%90-BKHCN&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ cơ bản đã đáp ứng tiêu chuẩn 

ngạch, bậc theo yêu cầu, tuy nhiên việc thiếu hụt những chuyên gia quản lý đầu 

ngành, lĩnh vực cũng như việc đào tạo, bồi dưỡng thành thạo ngoại ngữ đủ khả 

năng làm việc trực tiếp với chuyên gia, đối tác nước ngoài vẫn là đòi hỏi cấp 

thiết. 

1.2 Những khó khăn, thách thức 

Tình trạng nguồn nhân lực chất lượng cao (có học hàm: Gs và PGs, học 

vị TS và TSKH) có xu hướng giảm, do các cán bộ khoa học đầu đàn lần lượt 

đến tuổi nghỉ chế độ; khả năng thu hút, tuyển dụng nguồn nhân lực trẻ có trình 

độ tại các tổ chức nghiên cứu triển khai thấp; cơ chế đào tạo cán bộ có trình độ 

cao trong khoa học còn bất cập về chương trình đào tạo, kinh phí đầu tư hỗ trợ 

cho học viên, nghiên cứu sinh, đặc biệt là các lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

Các tổ chức KH&CN có tiềm lực KH&CN mạnh do Nhà nước bao cấp 

đầu tư về mọi mặt, nhưng vẫn kém hấp dẫn đối với nhân lực trẻ có trình độ khá, 

giỏi (chưa nói đến nhân tài), vì mức lương và đãi ngộ của Nhà nước vẫn thấp so 

với các công ty, các tập đoàn, đặc biệt là các tổ chức quốc tế, các công ty liên 

doanh. Mức thù lao, đãi ngộ cho nhà khoa học chưa căn cứ theo trình độ chuyên 

môn mà theo cơ chế lương bổng chung của khối sự nghiệp. Xu thế này sẽ dẫn 

đến tình trạng, các tổ chức KH&CN công lập ít có cơ hội tuyển dụng được 

nguồn nhân lực trẻ, có trình độ khá, giỏi, chuyên tâm nghiên cứu khoa học để 

đào tạo, kế cận. 

 Nhìn chung chủ trương và chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học 

và công nghệ vẫn còn chưa phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội, 

chưa tạo môi trường và động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ khoa học và công 

nghệ đem hết tài năng cống hiến cho đất nước. 

Về cơ chế quản lý đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ thể hiện cụ thể 

trên các mặt sau:  

- Các tổ chức khoa học và công nghệ chưa được cơ quan chủ quản trao 

quyền chủ động trong tuyển dụng và quản lý nhân lực, nhiều người không đáp ứng 

được yêu cầu công việc, song người lãnh đạo không có quyền sàng lọc, hoặc về lý 

thuyết là có quyền nhưng trên thực tế lại hầu như không thể thực hiện quyền đó. 

Cơ chế trách nhiệm của người lãnh đạo, quản lý tổ chức, đơn vị còn hạn chế và 

khó thực hiện. Quy định mức biên chế và kinh phí hoạt động cho các tổ chức khoa 
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học và công nghệ theo số biên chế còn thiếu căn cứ khoa học, làm hạn chế quy mô 

phát triển của các tổ chức khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển của 

đất nước. 

- Các quy định về quyền hạn và trách nhiệm của người trực tiếp làm công 

tác nghiên cứu khoa học cũng như cá nhân người lãnh đạo tổ chức khoa học và 

công nghệ còn thiếu cụ thể, rõ ràng và có những ràng buộc bất hợp lý, chưa gắn 

với kết quả và hiệu quả hoạt động của cá nhân và tổ chức. Tình trạng đó dẫn 

đến hiện tượng phổ biến trong các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay là 

“vừa thừa vừa thiếu” cán bộ nghiên cứu. Một số cán bộ khoa học không được sử 

dụng đúng chuyên môn, đúng sở trường, nên không phát huy được năng lực của 

họ. 

- Chế độ đãi ngộ thông qua tiền lương chưa đủ tái sản xuất sức lao động 

và còn nhiều bất hợp lý, chưa thực sự dựa trên kết quả công việc, do đó cán bộ 

khoa học thiếu chuyên tâm với công việc nghiên cứu khoa học được giao tại cơ 

quan. Nhiều người phải lo làm thêm nhiều việc không thật gắn với lĩnh vực 

chuyên môn của mình để tăng thêm thu nhập, đảm bảo cho cuộc sống hàng 

ngày. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu nguồn bổ sung đội ngũ cán bộ khoa học 

trẻ, những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, có khả năng nghiên cứu sáng tạo 

không muốn theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học. Tình trạng “chảy máu 

chất xám” vẫn đang diễn ra, chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả. Chính vì 

vậy, đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ cao và chuyên sâu, đầu ngành đang bị 

mai một dần, trong khi đó lực lượng trẻ có khả năng kế cận đang bị hụt hẫng 

nghiêm trọng.  

- Hệ thống thang, bảng lương đối với đội ngũ cán bộ, viên chức khoa học 

và công nghệ chưa phù hợp, chủ yếu căn cứ vào thâm niên công tác, chưa chú 

trọng đến yếu tố trình độ chuyên môn và hiệu quả công việc; chưa đánh giá 

đúng và trả công xứng đáng cho loại hình lao động đặc thù này.  

- Việc thi tuyển, chuyển hạng chức danh cán bộ nghiên cứu khoa học và 

công nghệ hiện nay đang áp dụng các qui định như đối với công chức nhà nước, 

không phù hợp với hoạt động khoa học và công nghệ. Lực lượng cán bộ khoa học 

trẻ, được Nhà nước đào tạo có nguyện vọng được làm việc tại các cơ sở nghiên 

cứu khoa học để phát triển sâu về chuyên môn thường vẫn bị ràng buộc nhiều về 

thủ tục hành chính trong công tác tuyển dụng hiện nay.  
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1.3 Nguyên nhân của những khó khăn, thách thức 

- Chưa có nhận thức, quan điểm đúng đắn về quản lý nhân lực khoa học 

và công nghệ, vẫn còn chịu ảnh hưởng của nền kinh tế kế hoạch hóa trước đây. 

Chưa coi lao động khoa học và công nghệ là một loại hình lao động đặc thù và 

chưa có quan niệm đúng về giá trị lâu dài và to lớn do lao động này mang lại. 

Thiếu rõ ràng, rành mạch trong phân công, phân cấp quản lý hoạt động khoa 

học và công nghệ, chưa mạnh dạn giao quyền tự chủ đầy đủ cho các tổ chức 

khoa học và công nghệ. Thị trường công nghệ hình thành còn hạn hẹp, chưa 

phân bố rộng theo các khu vực;  chưa tạo được môi trường cạnh tranh, thiếu 

thông tin về nhu cầu cũng như về cung cấp nhân lực cho hoạt động khoa học và 

công nghệ. Việc di chuyển nhân lực hoạt động khoa học và công nghệ còn 

nhiều vướng mắc và khó thu hút được những người thực sự có năng lực hoạt 

động nghiên cứu khoa học. Chưa tổ chức được hệ thống thông tin thống kê, điều 

tra xã hội học và dự báo về nhân lực khoa học và công nghệ, do đó thiếu thông 

tin về nhu cầu và nguồn cung nhân lực khoa học và công nghệ. 

  - Cơ chế quản lý khoa học và công nghệ chưa phát huy được năng lực 

hiện có của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, chưa đáp ứng kịp thời 

những đòi hỏi của kinh tế - xã hội. Hạ tầng cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ 

nghiên cứu khoa học và công nghệ còn thiếu và yếu, trang thiết bị lạc hậu, thiếu 

đồng bộ. Hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ đang trong tình trạng 

phân tán, chồng chéo dẫn đến đầu tư dàn trải. Thiếu chiến lược, quy hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, sự phối hợp, gắn kết giữa 

công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học còn hạn chế. Tinh thần phối hợp, cộng 

tác giữa các cơ sở nghiên cứu khoa học cũng như giữa các đồng nghiệp còn yếu. 

Chính sách khuyến khích và tiền lương, thưởng chưa đủ hấp dẫn những người 

chuyên tâm nghiên cứu khoa học làm cho họ thiếu sự gắn bó lâu dài với sự 

nghiệp nghiên cứu sáng tạo. Việc thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu 

trí tuệ chưa đủ sức khuyến khích hoạt động sáng tạo và làm cho các nhà khoa học 

thật sự yên tâm. 

2. Kết quả thực hiện (tính đến năm 2015) đối với các mục tiêu, chỉ tiêu  

trong Quy hoạch phát triển nhân lực ngành KH&CN giai đoạn 2011-2020

 Về cơ bản, mục tiêu và chỉ tiêu  trong Quy hoạch phát triển nhân lực 

ngành KH&CN giai đoạn 2011-2020 tính đến năm 2015 đã triển khai đúng quy 

hoạch. Cụ thể như sau: 
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2.1 Nhân lực làm công tác quản lý nhà nƣớc về KH&CN 

2.1.1 Nhân lực làm công tác quản lý nhà nƣớc về KH&CN tại Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

Hiện nay, Bộ KH&CN có tổng số khoảng 700 công chức tham gia quản 

lý trong các lĩnh vực KH&CN, trong đó: 

- Theo giới tính: nữ chiếm 38,4 % và  nam chiếm 61,4%. 

- Theo độ tuổi: ≤ 45 tuổi chiếm 53,7 % và trên 45 tuổi chiếm 46,3%. 

- Theo lĩnh vực quản lý:  

+ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 136 người. 

+ An toàn bức xạ và hạt nhân: 35 người. 

+ Năng lượng nguyên tử: 20 người. 

+ Sở hữu trí tuệ: 95 người. 

+ Quản lý hoạt động KH&CN: 429 người. 

2.1.2 Nhân lực làm công tác quản lý nhà nƣớc về KH&CN tại các Vụ Khoa 

học và Công nghệ các Bộ, ngành khác. 

Theo thống kê giai đoạn 2011-2015, có 10 Vụ KH&CN tại 10 Bộ, ngành 

và 04 Vụ (Ban) quản lý hoạt động KH&CN tại các cơ quan thuộc Chính phủ 

(Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Đại 

học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) với tổng số 

cán bộ tham gia quản lý nhà nước về KH&CN khoảng 320 người trong đó: 

- Theo giới tính: có 85 nữ, chiếm tỉ lệ 26,2 % và 235 nam, chiếm tỉ lệ 

73,8%. 

- Theo độ tuổi: ≤ 45 tuổi có 202 người, chiếm tỉ lệ 63,2 % và trên 45 tuổi 

có 118, người chiếm tỉ lệ 36,8%. 

- Chia theo ngạch, bậc có 16 chuyên viên cao cấp, chiếm tỉ lệ 5%; 182 

chuyên viên chính, chiếm tỷ lệ 56,8%; 122 chuyên viên, chiếm tỉ lệ 38.2%. 

- Chia theo trình độ đào tạo có 64 cán bộ có trình độ tiến sỹ, chiếm tỉ lệ 

20%; 169 cán bộ có trình độ thạc sỹ, chiếm tỉ lệ 52,8%; 87 cán bộ có trình độ 

đại học, chiếm tỉ lệ 27,2%. 
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2.1.3 Nhân lực làm công tác quản lý nhà nƣớc về KH&CN tại các Sở Khoa 

học và Công nghệ địa phƣơng 

Hiện nay cả nước có khoảng  3.500 cán bộ tham gia quản lý tại các Sở 

KH&CN thuộc các tỉnh thành phố, trong đó: 

- Theo giới tính: nữ chiếm, tỉ lệ 39,6% và nam chiếm tỉ lệ 60,4%. 

- Theo độ tuổi: ≤ 50 tuổi chiếm tỉ lệ 88,3 %. 

- Chia theo ngạch, bậc: chuyên viên cao cấp chiếm tỉ lệ 1,2%; chuyên 

viên chính chiếm tỉ lệ 12,5%;  chuyên viên chiếm tỉ lệ 86.3%. 

- Chia theo trình độ đào tạo: cán bộ có trình độ tiến sỹ chiếm tỉ lệ 2,2%; 

cán bộ có trình độ thạc sỹ chiếm tỉ lệ 18,8%; cán bộ có trình độ đại học chiếm tỉ 

lệ 79%.  

2.2 Nhân lực KH&CN tại các tổ chức KH&CN 

Theo kết quả nghiên cứu của Bộ Khoa học và Công nghệ
(3)

, cán bộ 

nghiên cứu trong các tổ chức NC&PT dành 100% thời gian cho hoạt động 

NC&PT; cán bộ nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học dành 25%; cán 

bộ nghiên cứu ở khu vực hành chính sự nghiệp dành 16%, ở khu vực doanh 

nghiệp dành 70% và ở các tổ chức phi lợi nhuận dành 36% thời gian cho hoạt 

động NC&PT. Với kết quả đó, tổng số cán bộ nghiên cứu của Việt Nam (tính 

theo FTE) năm 2013 là 61.663 người và bình quân có 6,8 cán bộ nghiên cứu 

trên một vạn dân . Các chỉ tiêu chiến lược về nhân lực nghiên cứu và phát triển 

của Việt Nam đều tính theo FTE. 

Cán bộ nghiên cứu theo khu vực hoạt động (số ngƣời và tính theo FTE) 

Khu vực hoạt động Số ngƣời 
Thời gian cho 

NC&PT (%) 

FTE 

(03=01x02) 

Cán bộ nghiên cứu 

Chia theo khu vực hoạt động: 

128.997  61.663 

Các viện, trung tâm NC&PT 29.820 100 29.820 

Trường đại học 63.435 25 15.859 

Cơ quan hành chính   8.460 16 1.354 

Đơn vị sự nghiệp khác 7.495 16 1.199 

Doanh nghiệp 18.553 70 12.987 

Phi lợi nhuận 1.234 36 444 

                                              
(3)

 Đề tài (2014): Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp luận của OECD trong việc xác định chỉ tiêu nhân lực 

toàn thời tương đương (FTE), Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia. 
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So sánh tỷ lệ bình quân cán bộ nghiên cứu trên một vạn dân của Việt Nam 

với một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới, cho thấy tỷ lệ bình quân cán 

bộ nghiên cứu trên vạn dân của EU cao gấp 5 lần, Hoa Kỳ gấp 6 lần, Liên bang 

Nga gấp 4,5 lần, Hàn Quốc gấp 9,4 lần, Nhật Bản gấp 7,6 lần, Trung Quốc gấp 

1,6 lần; trong khu vực ASEAN, bình quân cán bộ nghiên cứu trên vạn dân của 

Singapo gấp 9,8 lần, Malaysia gấp 2,6 lần so với Việt Nam. 

Số cán bộ nghiên cứu (FTE) trên vạn dân của một số quốc gia và khu vực  

Quốc gia/khu vực 
Bình quân số cán bộ nghiên cứu trên 

vạn dân 

Số liệu năm 

EU (28 nước) 34,1 2013 

Hoa Kỳ 40,3 2012 

Liên bang Nga 30,8 2013 

Trung Quốc 11,0 2012 

Nhật Bản 52,0 2013 

Hàn Quốc 64,2 2013 

Singapo 66,7 2013 

Malaysia 17,9 2012 

Thái Lan 5,4 2011 

Inđônêsia 2,1 2009 

Philipin 0,7 2007 

Việt Nam 6,8 2013 

Nguồn: OECD.stat (http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PERS_OCCUP); 

WORLDBANK.org (http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6); Current Status on 

Science and Technology in ASEAN Countries (Tentative edition)- September 2015, Center for 

Research and Development Strategy- Japan Science and Technology Agancy (2015); EUROSTAT:  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/ 8/89/Researchers_in_full-

time_equivalents_(FTE),_by_sector,_2013_(%C2%B9)_YB15.png 

Theo số liệu của cuộc Điều tra NC&PT năm 2014 và Điều tra doanh 

nghiệp 2014 cho thấy, năm 2013, cả nước có 164.744 người tham gia hoạt động 

NC&PT. Cần lưu ý rằng đây là số lượng tính theo đầu người mà chưa phải là 

con số quy đổi sang tương đương toàn thời gian (FTE). Số lượng người làm 

NC&PT tuy đông (nhất là trong khu vực đại học), nhưng nếu quy đổi sang số 

người tương đương toàn thời gian thì sẽ giảm đáng kể. 

 

Nhân lực NC&PT chia theo loại hình kinh tế và vị trí hoạt động 

Loại hình kinh tế 

Tổng nhân 

lực nghiên 

cứu 

 

Tỷ lệ 

(%) 

Chia theo vị trí hoạt động 

Cán bộ 

nghiên cứu 

Cán bộ 

kỹ thuật 

Cán bộ 

hỗ trợ 
Khác 

Tổng số nhân lực 

NC&PT, chia theo: 

164.744 100 128.997 12.799 15.149 7.799 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/
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Nhà nước 139.531 84,7 112.191 8.898 12.829 5.613 

Ngoài nhà nước 20.917 12,7 15.076 2.837 1.569 1.435 

Có vốn đầu tư nước 

ngoài 

4.296 2,6 1.730 1.064 751 751 

Theo thành phần kinh tế của tổ chức NC&PT thì số nhân lực NC&PT 

trong khu vực của Nhà nước là 139.531 người và chiếm đa số lực lượng 

NC&PT (84,7%). Khu vực ngoài nhà nước có số nhân lực NC&PT là 20.917 

người, chiếm 12,7% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 4.296 người, 

chiếm 2,6.  

Nhân lực NC&PT theo khu vực hoạt động và vị trí hoạt động 

Khu vực hoạt động Tổng số 
Tỷ lệ 

(%) 

Vị trí hoạt động 

Cán bộ 

nghiên 

cứu 

Cán bộ kỹ 

thuật 

Cán bộ  

hỗ trợ 
Khác 

Tổng số nhân lực 

NC&PT theo khu vực và 

vị trí hoạt động 

164.744 100 128.997 12.799 15.149 7.799 

Tổ chức NC&PT 37.481 22,8 29.820 1.895 3.852 1.914 

Trường đại học 74.217 45,0 63.435 2.524 6.131 2.127 

Cơ quan hành chính   10.926 6,6 8.460 987 979 500 

Đơn vị sự nghiệp khác 11.989 7,3 7.495 2.580 1.386 528 

Doanh nghiệp 28.708 17,4 18.553 4.745 2.705 2.705 

Phi lợi nhuận 1.423 0,9 1.234 68 96 25 

Theo khu vực hoạt động, các tổ chức NC&PT được chia thành  

6 khu vực: (1) Tổ chức NC&PT; (2) Trường đại học (bao gồm các đại học quốc 

gia, đại học vùng, các trường đại học, các học viện và trường cao đẳng); (3) Cơ 

quan hành chính; (4) Đơn vị sự nghiệp khác (như bệnh viện, bảo tàng...); (5) 

Doanh nghiệp; và (6) Tổ chức phi lợi nhuận. Theo đó, số nhân lực NC&PT nằm 

chủ yếu ở khu vực trường đại học với 74.217 người, chiếm tỷ lệ 45% trên tổng 

nhân lực NC&PT; tiếp sau là khu vực các tổ chức NC&PT (37.481 người, 

chiếm 22,8%). Số liệu cũng cho thấy khu vực đơn vị hành chính và sự nghiệp 

khác (không phải tổ chức NC&PT chuyên nghiệp), số người tham gia hoạt động 

NC&PT cũng khá đông, cả hai chiếm 13,9% tổng số nhân lực NC&PT. Khu 

vực doanh nghiệp có 28.708 người tham gia hoạt động NC&PT, chiếm 17,4% 

tổng số nhân lực NC&PT. 
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Cán bộ nghiên cứu chia theo khu vực hoạt động 

Khu vực hoạt động Tổng số Tỷ lệ (%) 

Tổng số cán bộ nghiên cứu, trong đó: 128.997 100 

Các viện, trung tâm NC&PT 29.820 23,1 

Trường đại học 63.435 49,2 

Cơ quan hành chính   8.460 6,6 

Đơn vị sự nghiệp khác 7.495 5,8 

Doanh nghiệp 18.553 14,4 

Phi lợi nhuận 1.234 1,0 

 

Cán bộ nghiên cứu là những người tham gia hoạt động nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ có trình độ từ cao đẳng trở lên. Về hiện trạng cán 

bộ nghiên cứu năm 2013, theo cơ cấu tỷ lệ của vị trí hoạt động trong từng khu 

vực thì ở khu vực đại học, tỷ lệ CBNC trong tổng cán bộ nghiên cứu của cả 

nước là cao nhất, chiếm khoảng một nửa (49,2%), tiếp đó là khu vực viện nghiên 

cứu/trung tâm nghiên cứu (23,1%), khu vực doanh nghiệp cũng có tỷ lệ tương đối 

cao (14,4%). 

 

Cán bộ nghiên cứu chia theo trình độ và khu vực hoạt động 

Khu vực hoạt động Tổng số 
Chia theo trình độ chuyên môn 

Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng 

Toàn bộ 128.997 12.261 45.223 66.684 4.827 

Các viện, trung tâm NC&PT 29.820 3.367 8.815 16.635 1.002 

Trường đại học 63.435 7.959 31.582 22.819 1.075 

Cơ quan hành chính  8.460 229 1.795 6.135 300 

Đơn vị sự nghiệp 7.495 252 1.616 5.268 359 

Doanh nghiệp 18.553 185 1.154 15.175 2.038 

Phi lợi nhuận 1.234 269 260 652 53 

 

Các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ có số lượng cán bộ nghiên cứu 

lớn nhất, chiếm 36% tổng số cán bộ nghiên cứu, tiếp theo là lĩnh vực khoa học xã 

hội với 26,3%. Các lĩnh vực khoa học nông nghiệp và khoa học tự nhiên có tỷ lệ 

lần lượt là 11,7% và 10,8% . Điều này phản ánh khá hợp lý tình hình của khu 



36 
 

vực doanh nghiệp, đó là hoạt động NC&PT chủ yếu tập trung vào lĩnh vực khoa 

học kỹ thuật và công nghệ. 

 

Cán bộ nghiên cứu theo lĩnh vực KH&CN  

Lĩnh vực Tổng số 

Khu vực 

Viện,  

trung 

tâm 

Trƣờng 

đại học 

Cơ 

quan 

hành 

chính 

Đơn  

vị sự 

nghiệp 

Doanh 

nghiệp 

Phi lợi 

nhuận 

Tổng số cán bộ 

nghiên cứu theo lĩnh 

vực KH&CN 

128.997 29.821 63.434 8.461 7.494 18.553 1.233 

Khoa học tự nhiên 14.342 4.958 7.822 868 599 0 95 

Khoa học kỹ thuật và 

công nghệ 

44.965 9.694 17.576 1.378 1.116 14.852 348 

Khoa học y, dược 12.601 1.684 6.134 1.320 3.368 0 95 

Khoa học nông nghiệp 15.402 7.442 3.694 2.191 1.522 226 327 

Khoa học xã hội 34.225 5.091 22.915 1.931 662 3.379 247 

Khoa học nhân văn 7.462 952 5.293 773 227 96 121 

Bình quân cán bộ nghiên cứu trên vạn dân năm 2013 tính theo đầu người 

của Việt Nam là 14,3 người. Tỷ lệ này thấp hơn của Trung Quốc năm 2012 

(15,3); bằng 1/5 của Nhật Bản (70,2), 1/6 của Hàn Quốc (82,0) và gần 1/5 của 

Singapo (74,8). 

3. Đánh giá tình hình thực hiện (tính đến năm 2015) các giải pháp thực 

hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành KH&CN giai đoạn 2011-2020 

3.1 Kết quả thực hiện các giải pháp 

 Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa 

phương, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các giải pháp phát triển nhân 

lực KH&CN Việt Nam, trong giai đoạn 2011-2015 như sau: 

a) Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách 

- Rà soát, đánh giá các cơ chế, chính sách phát triển nhân lực đã ban hành 

và kiến nghị chỉnh sửa để đảm bảo tính nhất quán, đồng bộ trong triển khai thực 

hiện Quy hoạch; 
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- Tiếp tục thực hiện cơ chế đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ, đổi 

mới các chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, trong đó 

tập trung xây dựng và ban hành các chính sách ưu đãi, thu hút, đào tạo và sử 

dụng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ như về môi trường làm việc, chính 

sách tiền lương, phụ cấp ưu đãi đặc thù, điều kiện sinh hoạt; trong đó chú trọng 

chính sách thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao; 

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý phát triển nhân lực ngành khoa học 

và công nghệ, đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao năng lực, hiệu lực và 

hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý về nhân lực khoa học và công nghệ nhất 

quán từ trung ương đến địa phương. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về hệ 

thống tổ chức và nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trên phạm vi cả nước, 

đảm bảo nguồn nhân lực đóng góp cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

b) Đào tạo nguồn nhân lực   

- Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên 

ngành thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ: nâng cấp Trường Quản lý Khoa học 

và công nghệ thành Học viện Quản lý Khoa học và Công nghệ; Mở rộng hình 

thức đào tạo tiến sỹ cho Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN; Thành lập 

Trung tâm đào tạo thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam; mở rộng quy 

mô, loại hình đào tạo tại Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, Cục Sở 

hữu trí tuệ, Cục Thông tin KH&CN quốc gia; 

- Bổ sung, nâng cấp, xây dựng mới các chương trình đào tạo, bổ sung, bồi 

dưỡng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn chất lượng để đáp ứng nhu cầu đào tạo mới 

và đào tạo lại, đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân lực làm quản lý khoa 

học và công nghệ ở trung ương và địa phương, đội ngũ nhân lực khoa học và 

công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, sở hữu trí tuệ, đo lường-tiêu 

chuẩn-chất lượng và cán bộ nghiên cứu trong các tổ chức khoa học và công 

nghệ; 

- Tham gia và phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục-Đào tạo và các Bộ quản 

lý chuyên ngành trong xây dựng các đề án đào tạo trình độ đại học và sau đại 

học cung cấp nguồn nhân lực bổ sung, tăng cường cho nguồn nhân lực khoa học 

và công nghệ, đảm bảo cơ cấu ngành, lĩnh vực và vùng miền. Trong đó đặc biệt 

chú trọng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao bổ sung cho các lĩnh vực khoa 
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học công nghệ ưu tiên như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ 

cơ khí-tự động hóa, công nghệ vật liệu mới và năng lượng nguyên tử; 

- Xây dựng các đề án phát triển loại hình đào tạo mới như đào tạo theo e-

kíp, nhóm nghiên cứu tại các cơ sở trong nước và nước ngoài để tiếp thu, làm 

chủ công nghệ tiên tiến đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước; 

- Đẩy mạnh tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực 

chất lượng cao cho ngành khoa học công nghệ: Tiếp tục duy trì và tăng cường 

đầu tư chi phí đào tạo bậc đại học và sau đại học từ ngân sách nhà nước, có 

chính sách ưu tiên gửi đi đào tạo các chuyên ngành công nghệ cao ở các nước 

phát triển; Mở rộng phương thức đào tạo trong nước có sự tham gia của các 

chuyên gia nước ngoài không chỉ ở các Trường đại học mà cả ở các tổ chức 

nghiên cứu khoa học công nghệ đầu ngành; Tiếp tục thúc đẩy hợp tác song 

phương, đa phương trong hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng, học tập kinh 

nghiệm cho nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; Thu hút các nguồn vốn từ 

nước ngoài (ODA, FDI…) đầu tư tiềm lực cho các cơ sở đào tạo nhân lực khoa 

học và công nghệ. 

c) Đảm bảo kinh phí cho phát triển nhân lực khoa học và công nghệ 

Căn cứ vào nhu cầu phát triển nhân lực, kinh phí đảm bảo cho phát triển 

nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 đã được bố trí từ các nguồn nguồn kinh 

phí từ ngân sách nhà nước, nguồn nước ngoài, nguồn vốn xã hội.  

3.2 Những tồn tại, hạn chế 

 3.2.1 Về cơ chế, chính sách đối với nhân lực KH&CN 

Cho đến thời điểm hiện nay, trong số các văn bản tạo hành lang pháp lý cho 

hoạt động KH&CN, số lượng các văn bản có nội dung liên quan đến chính sách 

đối với nhân lực KH&CN chiếm số lượng khá khiêm tốn (chi tiết trong phụ lục 

kèm theo báo cáo), một số văn bản điển hình là chính sách dành cho nhân lực 

KH&CN có thể kể ra là: 

- Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013; 

- Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị ban hành chính 

sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học 

trẻ; 
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- Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định 

chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN và 02 Thông tư 

hướng dẫn thi hành; 

- Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 Quy định về thu hút cá nhân 

hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên 

gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam; 

- Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong 

nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. 

- Quyết định số 4009/QĐ-KHCN ngày 29/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Khoa học và 

Công nghệ giai đoạn 2011 - 2020. 

* Đánh giá: 

- Phạm vi tác động của các chính sách nói trên mới chỉ hạn chế với một số 

nhóm đối tượng nhất định, chưa phải là chính sách cho toàn bộ nhân lực 

KH&CN nói chung; 

- Về cơ bản, chính sách đối với nhân lực KH&CN nằm trong chính sách 

chung đối với viên chức nhà nước. Thời gian vừa qua, một số chính sách mới 

được ban hành, trong đó có chính sách trọng dụng với nhóm những nhà khoa 

học có trình độ cao, có thâm niên hoặc tài năng thì tính đột phá còn hạn chế, 

nặng nề về thủ tục hành chính, vẫn bị ràng buộc bởi những quy định chung về 

cơ chế tài chính, về khung chính sách dành cho viên chức nói chung. 

- Quá trình xây dựng chính sách cho nhân lực KH&CN gặp nhiều rào cản bởi 

hệ thống quy định chung; sự phối hợp của các Bộ, ngành liên quan rất hạn chế
4
. 

- Thực tiễn triển khai gặp nhiều khó khăn: 

                                              
4
 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP quy định cá nhân hoạt động KH&CN có thành tích đặc biệt xuất sắc được xem 

xét để đặc cách thăng hạng không qua thi vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ hạng I (nghiên cứu 

viên cao cấp, kỹ sư cao cấp), tuy nhiên khi xây dựng Thông tư liên tịch với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính để hướng 

dẫn thực hiện, nội dung này không được thông qua. 

Theo quy định tại Thông tư hướng dẫn Nghị định số 141/2013/NĐ-CP, giảng viên được phong hàm phó giáo sư 

được xếp lương tương ứng ngạch chuyên viên cao cấp; giáo sư được được xếp lương tương ứng ngạch chuyên 

gia cao cấp nhưng đối với cá nhân hoạt động KH&CN được phong Phó giáo sư hoặc giáo sư lại chưa được áp 

dụng quy định này, tạo ra sự bất bình đẳng. 
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+ Đến nay việc triển khai thực hiện Kết luận số 86-KL/TW vẫn đang 

dừng ở việc Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính 

sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; 

+ Các quy định của Nghị định số 87/2014/NĐ-CP dường như chưa triển 

khai; 

+ Một số quy định của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP chưa được thực 

hiện: xét tuyển đặc cách; xét thăng hạng vào chức danh hạng I không qua thi; 

lựa chọn, công nhận nhà khoa học đầu ngành; chính sách đối với nhà khoa học 

được giao chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặc biệt quan trọng; 

+ Việc thực hiện quy hoạch nhân lực ngành KH&CN theo Quyết định số 

4009/QĐ-BKHCN không được các Bộ, ngành, địa phương quan tâm; 

+ Đề án đào tạo theo Quyết định số 2395/QĐ-TTg mặc dù chưa triển khai 

do đang hoàn thiện hành lang pháp lý để thực hiện nhưng cũng có thể gặp một 

số khó khăn trong thực tiễn: 

(i) Việc đào tạo, bồi dưỡng qua triển khai nhiệm vụ nghiên cứu đòi hỏi 

người được cử đi phải có trình độ ngoại ngữ tốt, đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm 

vụ nghiên cứu ở nước ngoài, với các nhà khoa học nước ngoài. Các đề án, chương 

trình đào tạo ở nước ngoài hiện nay của ta  đều gặp phải khó khăn là trình độ ngoại 

ngữ của ứng viên không đáp ứng được yêu cầu. Đây cũng sẽ là một khó khăn của 

Đề án 2395. 

(ii) Việc đào tạo ở nước ngoài dễ dẫn đến tình trạng ứng viên được cử đi học 

không trở về nước, trong khi chúng ta chưa có chế tài đủ mạnh để ràng buộc họ; 

(iii) Định mức chi sinh hoạt phí cho cá nhân trong thời gian ở nước ngoài 

đào tạo theo hiện hành rất thấp, không thu hút được ứng viên tham gia. Đến nay, 

Bộ Tài chính vẫn giữ quan điểm định mức cho Đề án áp dụng theo quy định hiện 

hành (Thông tư 139, định mức tài chính của Đề án 911,.v.v..).   

(iv) Việc tạo điều kiện cho cá nhân được ứng dụng kết quả sau khóa đào tạo 

còn khó khăn do điều kiện, môi trường làm việc trong nước còn hạn chế.  

Với số lượng văn bản chính sách cho nhân lực còn khiêm tốn và một số 

hạn chế nêu trên, có thể khẳng định cơ chế chính sách hiện nay không đủ để 

hướng đến mục tiêu phát triển nhân lực KH&CN. 

Nhìn chung chủ trương và chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học 

và công nghệ chưa phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chưa tạo 
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môi trường và động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đem hết 

tài năng cống hiến cho đất nước 

3.2.2 Về cơ chế tiền lƣơng và thu nhập cho cán bộ KH&CN 

- Hệ thống thang, bảng lương đối với đội ngũ cán bộ, viên chức khoa học, 

công nghệ chưa phù hợp, chủ yếu căn cứ vào thâm niên công tác, chưa chú 

trọng đến yếu tố trình độ chuyên môn và hiệu quả công việc; chưa đánh giá 

đúng và trả công xứng đáng cho loại hình lao động đặc thù này. Những người 

tốt nghiệp đại học loại giỏi, có khả năng nghiên cứu sáng tạo không muốn theo 

đuổi con đường nghiên cứu khoa học. Tình trạng “chảy máu chất xám” vẫn 

đang diễn ra, chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả. Chính vì vậy, đội ngũ cán 

bộ khoa học có trình độ cao và chuyên sâu, đầu ngành đang bị mai một dần, 

trong khi đó lực lượng trẻ có khả năng kế cận đang bị hụt hẫng nghiêm trọng.  

Ngay cả đối với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc 

(VKIST) được thành lập theo mô hình của Viện KIST (được hưởng những ưu 

đãi đặc thù từ Chính phủ Hàn Quốc), hiện nay Bộ KH&CN cũng đã và đang hết 

sức khó khăn để nhận được sự đồng thuận của các Bộ, ngành có liên quan về 

chính sách tiền lương đối với những vị trí quan trọng của Viện này. 

- Mức thù lao, đãi ngộ cho nhà khoa học chưa căn cứ theo trình độ 

chuyên môn mà theo cơ chế tiền lương chung của khối sự nghiệp. Xu thế này 

dẫn đến tình trạng các tổ chức KH&CN công lập ít có cơ hội tuyển dụng được 

nguồn nhân lực trẻ, có trình độ khá, giỏi, chuyên tâm nghiên cứu khoa học để 

đào tạo, kế cận. Chưa coi lao động khoa học và công nghệ là một loại hình lao 

động đặc thù và chưa có quan niệm đúng về giá trị lâu dài và to lớn do lao động 

này mang lại. 

- Đa số các ngành hiện nay đều có quy định áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi 

nghề nhưng nhân lực KH&CN trong các tổ chức KH&CN không có bất cứ chế 

độ phụ cấp nào (theo tinh thần Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của Hội 

nghị Trung ương 7 khóa XI về “một số vấn đề về cải cách chính sách tiền 

lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách 

đến năm 2020”, không thực hiện được việc xây dựng chế độ phụ cấp đối với 

người làm việc trong lĩnh vực KH&CN. Điều này dẫn đến thực tế là trong các 

cơ sở đào tạo đại học, số lượng người làm nghiên cứu chuyên nghiệp rất ít, chủ 
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yếu tham gia giảng dạy để được hưởng chế độ phụ cấp đối với người làm trong 

ngành giáo dục và đào tạo). 

3.2.3 Về việc bố trí, sử dụng  

- Từ năm 2005, theo quy định của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, thủ trưởng 

tổ chức KH&CN công lập đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được 

quyền tự chủ về nhân sự, trong đó có quyền tự chủ trong tuyển dụng và bố trí sử 

dụng. Tuy nhiên, thực tế là các cơ quan chủ quản không thực hiện quy định này 

một cách triệt để, e ngại khi trao quyền chủ động trong tuyển dụng và quản lý nhân 

lực cho thủ trưởng tổ chức KH&CN. Vì vậy có tình trạng nhiều người không đáp 

ứng được yêu cầu công việc, song lãnh đạo không có quyền sàng lọc, hoặc về lý 

thuyết là có quyền nhưng trên thực tế lại hầu như không thể thực hiện quyền đó.  

- Các quy định về quyền hạn và trách nhiệm của người trực tiếp làm công 

tác nghiên cứu khoa học cũng như cá nhân người lãnh đạo tổ chức khoa học và 

công nghệ còn thiếu cụ thể, rõ ràng và có những ràng buộc bất hợp lý, chưa gắn 

với kết quả và hiệu quả hoạt động của cá nhân và tổ chức. Tình trạng đó dẫn 

đến hiện tượng phổ biến trong các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay là 

“vừa thừa vừa thiếu” cán bộ nghiên cứu. Một số cán bộ khoa học không được sử 

dụng đúng chuyên môn, sở trường nên không phát huy được năng lực. 

- Cơ chế quản lý hoạt động KH&CN hiện nay mặc dù đã có nhiều đổi mới 

theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những người làm KH&CN, tuy 

nhiên vẫn còn nhiều thủ tục, ảnh hưởng đến thời gian của những người trực tiếp 

làm nghiên cứu vì những đối tượng này hầu như hạn chế về kỹ năng để đáp ứng 

yêu cầu thủ tục hành chính. 

- Nhân lực KH&CN ở các tổ chức KH&CN thuộc các Bộ, ngành Trung 

ương và các tỉnh, thành phố lớn có nhiều điều kiện tốt hơn để thực hiện hoạt 

động nghiên cứu và ngược lại ở các địa phương thuộc địa bàn kinh tế - xã hội 

khó khăn, việc sử dụng nhân lực KH&CN rất hạn chế, ngay cả những nhiệm vụ 

gắn với điều kiện cụ thể của địa phương cũng không triển khai được (do điều 

kiện nghiên cứu, do không có đủ nhân lực cùng tham gia thực hiện, do trình độ, 

năng lực không được trau dồi, cập nhật thường xuyên,.v.v..). 

- Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ nhân lực tại 

các tổ chức KH&CN rất lớn, nhưng chưa được đáp ứng vì các tổ chức KH&CN 

không có nguồn kinh phí thường xuyên cho hoạt động này. Một số chương 
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trình đào tạo theo các Chương trình, đề án về KH&CN (Chương trình Đỏi mới 

công nghệ quốc gia, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao,.v.v..) chỉ 

đáp ứng một phần nhu cầu đào tạo nhân lực KH&CN. Vừa qua, Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2395/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo, 

bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà 

nước. Tuy nhiên, đối tượng được hưởng chế độ đào tạo, bồi dưỡng theo đề án 

cũng chỉ trong giới hạn nhất định. 

3.2.4 Về môi trƣờng, điều kiện làm việc 

Môi trường dân chủ trong sáng tạo và sinh hoạt học thuật chưa phát huy 

hiệu quả; khả năng khích lệ, dẫn dắt và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu sáng tạo 

của Nhà nước đối với cộng đồng khoa học còn mờ nhạt; không gian sáng tạo, 

nhu cầu được phát triển và theo đuổi nghề nghiệp nghiên cứu còn hạn chế. 

Cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, máy móc thí nghiệm, thử nghiệm 

phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ còn thiếu và lạc 

hậu, nhất là tổ chức KH&CN ở các địa phương.  

Thiết bị nghiên cứu và cơ sở hạ tầng của các viện nghiên cứu, trường đại 

học chưa đáp ứng yêu cầu. Các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các 

phòng thí nghiệm chuyên ngành tuy có đóng góp bước đầu vào việc tăng cường 

năng lực nghiên cứu, song hiệu quả hoạt động chưa cao do đầu tư thiếu đồng 

bộ, phân bố chưa đúng nơi đúng chỗ và thiếu quy chế sử dụng chung. Cá biệt có 

hiện tượng đầu tư trùng lặp, một số phòng thí nghiệm hiện đại và quy mô lớn ở 

các viện nghiên cứu, trường đại học sau thời gian dài chưa thể đi vào hoạt động 

hiệu quả do thiếu nguồn nhân lực đủ trình độ khai thác, sử dụng. Do đầu tư thiếu 

đồng bộ, tiềm lực khoa học không được sử dụng với hiệu quả tương xứng với vốn 

đầu tư. 

Kinh phí đầu tư phát triển dành cho các tổ chức KH&CN còn hạn hẹp đã 

ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực nghiên cứu triển khai của các tổ chức này và 

ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện làm việc của nhân lực KH&CN.  

Bên cạnh đó, trình độ, năng lực của nhân lực quản lý trong lĩnh vực 

KH&CN cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện, môi trường làm việc của 

những người làm nghiên cứu. 

Nhận xét, đánh giá: 
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Hoạt động KH&CN có tính đặc thù nhưng chế độ sử dụng nhân lực trong 

lĩnh vực này đến nay chưa có nhiều khác biệt so với nhân lực trong các lĩnh vực 

khác. Cơ chế chính sách thu hút, đãi ngộ, sử dụng cán bộ KH&CN còn mang 

nặng tính bình quân, chưa tạo động lực cống hiến và phát huy năng lực sáng tạo 

của đội ngũ trí thức KH&CN, nhất là người có trình độ cao, tài năng trẻ và 

người Việt Nam ở nước ngoài. Cơ sở vật chất, hạ tầng KH&CN chưa tạo điều 

kiện làm việc thuận lợi cho nhân lực KH&CN. 

Chưa có nhận thức, quan điểm đúng đắn về việc quản lý nhân lực khoa học 

và công nghệ, vẫn còn chịu ảnh hưởng của nền kinh tế kế hoạch hóa trước đây. 

Thiếu rõ ràng, rành mạch trong phân công, phân cấp quản lý hoạt động khoa 

học và công nghệ, chưa mạnh dạn giao quyền tự chủ cho các tổ chức khoa học 

và công nghệ trong việc quản lý, sử dụng nhân lực KH&CN. Việc di chuyển 

nhân lực hoạt động khoa học và công nghệ còn nhiều vướng mắc và khó thu hút 

được những người thực sự có năng lực hoạt động nghiên cứu khoa học.  

Vừa qua, tại Quyết định số 171/QĐ-TTg ngày 27/01/2016, Thủ tướng 

Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các tổ chức KH&CN công lập 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện 

Quy hoạch này gặp không ít khó khăn do sự hình thành, phát triển của các tổ 

chức KH&CN công lập phụ thuộc nhiều vào điểu kiện phát triển kinh tế - xã 

hội. Thực tế hiện nay là hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ đang trong 

tình trạng phân tán, chồng chéo, đầu tư dàn trải, do vậy thiếu chiến lược, quy 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng đội ngũ 

cán bộ khoa học và công nghệ. 

Chưa tổ chức được hệ thống thông tin thống kê, điều tra xã hội học và dự 

báo về nhân lực khoa học và công nghệ, do đó thiếu thông tin về nhu cầu và 

nguồn cung nhân lực khoa học và công nghệ, “nơi thiếu vẫn thiếu, nơi thừa vẫn 

thừa”. 

 Hệ thống giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân 

lực KH&CN chất lượng cao, đặc biệt đối với những lĩnh vực KH&CN tiên tiến 

như Công nghệ sinh học, Công nghệ vật liệu, Năng lượng nguyên tử. 

3.3 Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế 

 Trên cơ sở đánh giá thực trạng nhân lực KH&CN hiện nay, xác định 

những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác  phát triển nhân lực KH&CN, 
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Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất một số giải pháp để tiếp tục phát triển nhân 

lực KH&CN trong thời gian tới như sau: 

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện những nội dung liên quan đến phát triển 

nhân lực KH&CN được nêu trong Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị Trung 

ương 6 khoa XI TW về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế. 

- Đẩy mạnh triển khai các văn bản về chính sách đối với nhân lực KH&CN 

đã được ban hành: Nghị định số 40/2014/NĐ-CP, Nghị định số 87/2014/NĐ-CP, 

Quyết định số 2395/QĐ-TTg, trong đó có việc đánh giá sơ bộ tình hình thực hiện, 

nhận diện những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân để tháo gỡ. 

- Xây dựng và tổ thức thực hiện Đề án “Xây dựng mạng chuyên gia người 

Việt ở nước ngoài” để tăng cường sự kết nối, tạo điều kiện giao lưu học hỏi cho 

nhân lực KH&CN trong nước.  

- Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức 

KH&CN công lập, qua đó thúc đẩy tính năng động, chủ động của các tổ chức 

KH&CN trong việc sử dụng nhân lực KH&CN. 

- Tăng cường huy động đầu tư ngoài ngân sách để phát triển tiềm lực, đặc 

biệt là cơ sở vật chất, kỹ thuật của các tổ chức KH&CN, góp phần cải thiện điều 

kiện làm việc cho nhân lực KH&CN.  

- Hình thành và phát triển các tổ chức KH&CN có tính liên vùng để tăng 

cường sự trao đổi, hợp tác giữa nhân lực KH&CN của các địa phương. 

 - Tập trung đầu tư để phát triển nhân lực KH&CN trong một số ngành, lĩnh 

vực ưu tiên được xác định trong Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-

2020. 

- Tiếp tục đổi mới chính sách về đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt động 

KH&CN; đặc biệt cơ chế quản lý KH&CN theo thông lệ của các nước có nền 

KH&CN phát triển; trao quyền tự chủ, tự quyết mạnh hơn cho các tổ chức 

KH&CN công lập và các nhà khoa học trong việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 

  - Tiếp tục đổi mới chính sách tuyển dụng, bố trí, đánh giá và bổ nhiệm cán 

bộ KH&CN dựa trên những kết quả, đóng góp thực tế trong nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ, có chính sách đãi ngộ xứng đáng đối với các nhà 
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khoa học cả về vật chất và tinh thần. Đổi mới cơ chế trả lương, thù lao xứng 

đáng. 

  - Tăng cường các hoạt động tôn vinh, ghi nhận đối với đóng góp, cống 

hiến của trí thức KH&CN.  

Để thực hiện được mục tiêu phát triển nhân lực KH&CN, Bộ Khoa học và 

Công nghệ nhận thấy rất cần Chính phủ chỉ đạo rà soát để xác định rõ trách 

nhiệm quản lý nhà nước về nhân lực KH&CN, tránh tính trạng Bộ KH&CN là cơ 

quan quản lý nhà nước về KH&CN nhưng chức năng, nhiệm vụ quản lý nhân lực 

KH&CN chưa rõ ràng như hiện nay. Bên cạnh đó, các Bộ, ngành có liên quan 

(Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ,.v.v..) thống nhất quan điểm 

KH&CN có vị trí quốc sách hàng đầu, cần có những đột phá để  phối hợp chặt 

chẽ trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách phát triển 

nhân lực KH&CN. 

 

III. Kết luận, kiến nghị 

Các chính sách phát triển nhân lực khoa học và công nghệ có liên quan 

đến tiền lương, điều kiện hoạt động NC&PT, quản trị nhân sự NC&PT đang là 

các trở lực lớn, phải coi là những khâu đột phá cần được tập trung giải quyết 

sớm để có thể duy trì và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực khoa học và công 

nghệ nói chung, nhân lực NC&PT nói riêng và đặc biệt là đội ngũ CBNC. Đây 

là lực lượng nòng cốt, trực tiếp tham gia vào hoạt động đổi mới sáng tạo, là 

động lực phát triển khoa học và công nghệ và kinh tế - xã hội của đất nước. Bên 

cạnh đó, cần tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách để giải quyết 

các khó khăn, thách thức nói trên. Đồng thời, cần triển khai quyết liệt các giải 

pháp đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại các văn bản quy phạm 

pháp luật, sớm đưa chính sách, pháp luật về đào tạo, sủ dụng và phát triển nhân 

lực khoa học và công nghệ vào cuộc sống./. 
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Đơn vị trình: Vụ Tổ chức cán bộ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Hà Nội, ngày        tháng      năm 2016 

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

Kính gửi:  Thứ trƣởng Trần Văn Tùng 

Vấn đề trình: Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân lực 

Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Văn bản trình kèm theo: Dự thảo Công văn, báo cáo và các văn bản có liên quan. 

TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN ĐÃ XỬ LÝ 

         Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng tại Công văn số 8606/BKHĐT-CLPT ngày 

17/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chiến 

lược, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Vụ Tổ chức cán bộ 

đã tổng hợp các số liệu, soạn báo cáo trả lời Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, các nội 

dung yêu cầu báo cáo tương đối phức tạp, đòi hỏi phải: tổng hợp từ nhiều văn bản có 

nhiều nội dung trùng lặp; phải tra cứu, tổng hợp nhiều số liệu; trao đổi, thảo luận nhiều 

lần trong nhóm nghiên cứu, góp ý. Do đó, thời hạn hoàn thành báo báo chậm hơn yêu 

cầu. Vụ Tổ chức cán bộ đã trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để gia hạn thời gian gửi 

báo cáo theo thực tế. 

          Kính trình Thứ trưởng xem xét, ký công văn./. 

VẤN ĐỀ TRÌNH 

Chuyên viên thụ lý Lãnh đạo Phòng Tổ chức 

và cán bộ khoa học 

Thủ trƣởng đơn vị  
Phó Vụ trƣởng 

 
 
 
 

Họ và tên:  Hoàng Minh Thái 

Điện thoại di động: 0933223883 

Ngày 22  tháng 12  năm 2016 

 
 
 
 

Nguyễn Thị Thúy Hiền 

Ngày 22 tháng 12 năm 2016 

 
 
 
 

Đỗ Việt Trung 

Ngày      tháng  12 năm 2016 

QUYẾT ĐỊNH CỦA LÃNH ĐẠO BỘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày      tháng      năm 2016 

 




