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Tóm tắt: 

guồn nhân lực là yếu tố rất quan trọng tác động đến phát triển kinh tế xã hội. 

Việc nhận thức đúng tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với phát triển 

đất nước, từ đó để có những chính sách và giải pháp phù hợp đối với nguồn 

nhân lực là hết sức cần thiết. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chính là một trong nội 

dung quan trọng nhất của phát triển nguồn nhân lực, đến lượt nó, chính phát triển nguồn 

nhân lực có quan hệ chặt ch  với phát triển kinh tế xã hội, trong đó có tăng trưởng kinh 

tế. Trong mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 

việc tăng trưởng kinh tế vừa là đòi h i vừa là điều kiện để nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực, và khi chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao s  là yếu tố quan trọng để 

thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Bài viết này tác giả phân tích chất lượng nguồn nhân lực 

VN và đưa ra những khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế VN. 
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Abstract: 

Human resources are very important factors affecting the socio-economic 

development. The proper awareness of the importance of human resources for national 

development, thus to have policies and appropriate solutions for human resources 

is essential. Improving the quality of human resources is one of the most important 

content of human resource development, in turn, the development of human resources 

has a close relationship with the socio-economic development, which has increased 

economical school. In the relationship between economic growth and improvement of 

the quality of human resources, economic growth is both requirement and condition 

to improve the quality of human resources, and higher quality of human resources will 

be important factors to promote economic growth. This article analyzes the quality of 

human resources in Vietnam and makes recommendations to improve human resources 

for economic growth in Vietnam. 
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