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CÁC TỪ VIẾT TẮT  

CEDEFOP - Trung tâm Phát triển Đào tạo nghề Châu Âu 
EU - Liên minh Châu Âu 
ETF - Quỹ Đào tạo Châu Âu 
G20       - Diễn đàn quốc tế của các chính phủ và thống đốc ngân hàng trung ương từ 20 quốc   

gia phát triển nhất, thành lập năm 1999   
HE - Cao đẳng, Đại học 
HRD - Phát triển nguồn nhân lực 
ILO - Tổ chức Lao động Quốc tế 
ISCED - Tiêu chuẩn quốc tế về phân loại giáo dục 
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SDG - Mục tiêu phát triển bền vững (LHQ) 
UNESCO - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp quốc  
VET - Giáo dục nghề nghiệp  
WAP - Dân số trong độ tuổi làm việc  
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

GIỚI THIỆU1 

Hệ thống giáo dục nghề nghiệp (GDNN) luôn luôn chịu áp lực từ nhiều cơ quan khác nhau, bao gồm 
các ngành nghề, họ cho rằng hệ thống không cung cấp được các sinh viên tốt nghiệp có tay nghề đáp 
ứng nhu cầu thị trường lao động. Hệ thống GDNN tiếp tục tìm kiếm các định hướng thông qua các 
báo cáo phân tích thị trường lao động và các dự báo về hình thức và quy mô chương trình đào tạo 
của họ. Báo cáo này xem xét kinh nghiệm quốc tế về phân tích và dự báo nhu cầu thị trường đối với 
lực lượng lao động có tay nghề và các gợi ý cho hoạt động của các hệ thống GDNN. Tăng cường “sự 
phù hợp” của phát triển kỹ năng cho nhu cầu thị trường lao động có tay nghề là một chính sách lâu 
dài trong tất cả các công ước và khuyến nghị2 về phát triển nguồn nhân lực quốc tế cũng như các 
chính sách phát triển kỹ năng quốc gia và các kế hoạch chiến lược 
 
Không thể phủ nhận một điểu rằng hiểu rõ nhu cầu thị trường lao động và cải thiện việc phân bổ lực 
lượng lao động có tay nghề vào các vị trí việc làm là điều quan trọng để giảm tình trạng thiếu việc 
làm và đạt được hiệu quả kinh tế và sự hài lòng công việc cao hơn. 3Tăng cường sự phù hợp của 
GDNN đóng góp cho một nhiệm vụ to lớn hơn là đáp ứng cung và cầu trong thị trường lao động. 
Tăng cường tính phù hợp giữa cung và cầu trong thị trường lao động đã trở thành một phần nội 
dung trong nhiều tài liệu chiến lược. Toàn cảnh kỹ năng của EU được giới thiệu vào năm 2012 cho 
phép truy cập dữ liệu về việc làm hiện tại và dự báo việc làm theo ngành nghề trong các thị trường 

                                                           
1 Báo cáo được lập phù hợp với Đầu ra 1.2 của dự án “Áp dụng Chiến lược Đào tạo G20: Hợp tác giữa ILO và 
Liên Bang Nga” (giai đoạn 2). 
2 Xem ví dụ, Công ước 142 của ILO về Phát triển Nguồn nhân lực (1975); Khuyến nghị về phát triển nguồn nhân 
lực: Giáo dục, đào tạo và học tập suốt đời (Số. 195), 2004; Kết luận về kỹ năng để cải thiện năng suất, tăng 
trưởng và phát triển việc làm, ILC, ILO (2008); Khuyến nghị của UNESCO liên quan đến giáo dục kỹ thuật và dạy 
nghề (TVET) (2015) 
3 Dự báo nhu cầu kỹ năng: các hệ thống và các bước tiếp cận. Phân tích khảo sát các bên tham gia về đánh giá 
và dự báo nhu cầu kỹ năng. ILO. Geneva, 2017. 
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lao động quốc gia. 4 Triển vọng việc làm OECD được xuất bản hàng năm để đánh giá sự phát triển của 
thị trường lao động quốc gia ở các nền kinh tế phát triển nhất. Nó giám sát hiệu suất thị trường lao 
động quốc gia bằng cách sử dụng các chỉ số chính về số lượng công việc, chất lượng và tính bao phủ. 
5 Chiến lược Đào tạo G20 đã nhận thấy cần phải phân tích nhu cầu lao động hiện tại và dự đoán nhu 
cầu kỹ năng trong tương lai, và xem chúng như là một trong những khối đá xây dựng của nó.6 Mặc 
dù đã có một nghiên cứu rất lớn và thực hành phân tích và dự báo về lực lượng lao động ở các nước 
công nghiệp hóa, nhưng các vấn đề vẫn còn tồn tại. Ví dụ, ở các nước thành viên EU, "khoảng cách 
kỹ năng và sự không phù hợp là nổi bật. Nhiều người làm những công việc mà không phù hợp với 
năng lực của họ. Đồng thời, 40% người sử dụng lao động ở châu Âu gặp khó khăn trong việc tìm 
kiếm người lao động có kỹ năng họ mà cần. Một mặt là các nhà cung cấp giáo dục và đào tạo và mặt 
khác là người sử dụng lao động và người học nghề có quan điểm khác nhau về cách thức tốt nghiệp 
để chuẩn bị cho thị trường lao động”. 7 ILO hợp tác với Cedefop và ETF đã xuất bản một số Hướng 
dẫn về dự đoán cung và cầu lao động trong tương lai. Các Hướng dẫn đã xem xét đến kinh nghiệm 
quốc tế và tư vấn về việc sử dụng thông tin thị trường lao động trong việc dự đoán và kết hợp các kỹ 
năng và việc làm.  
 
Tuy nhiên, cần phải nhận ra rằng các định nghĩa hiện tại về “nhu cầu về kỹ năng” thiếu sự rõ ràng và 
các hệ thống GDNN gặp khó khăn khi diễn giải chúng cho mục đích thực hiện. Không có được một 
cách hiểu chung cho các từ thay thế (proxies) được sử dụng để mô tả “nhu cầu lao động có kỹ năng” 
mà các hệ thống GDNN có thể dùng để đánh giá mức độ liên quan của chúng. Cũng không có một 
cách hiểu chung về kết quả phân tích và dự báo nhu cầu lao động có kỹ năng để có thể áp dụng cho 
việc thực hiện GDNN như thế nào. Lĩnh vực nghiên cứu thị trường lao động là rất rộng và liên quan 
đến hàng trăm tổ chức và hàng ngàn nhân viên chuyên nghiệp, ít nhất là ở các nước công nghiệp 
hóa. Tuy nhiên, như được trình bày trong Báo cáo này, có ít bằng chứng cho thấy kết quả phân tích 
và dự báo thị trường lao động được áp dụng thành công cho việc phân bổ năng lực đào tạo và lập kế 
hoạch tuyển sinh và sinh viên tốt nghiệp của hệ thống GDNN. Một trong những lý do là dự báo tập 
trung vào cung và cầu lực lượng lao động có tay nghề dài hạn mà ít áp dụng hơn cho các mục tiêu 
cung cấp hiện tại để từ đó các hệ thống GDNN định hướng tới (xem Phần VI. Kết luận). 
 
Các tài liệu về phương pháp tiếp cận phân tích nhu cầu lao động có tay nghề hiện tại rất khan hiếm, 
trong khi đó thì chính phân tích nhu cầu hiện tại cho phép thực hiện các can thiệp nhằm giảm thiểu 
rủi ro về sự chênh lệch kỹ năng thông qua việc hình thành lại cách thực hiện GDNN. Một số ví dụ về 
các can thiệp dựa trên phân tích thị trường lao động có ví dụ ở Nhật Bản (và các nơi khác), nơi các 
khóa đào tạo được cung cấp cho những người có kế hoạch thay đổi công việc hoặc nâng cao kỹ 
năng; đào tạo lại cho người thất nghiệp trên cơ sở tư vấn của Dịch vụ việc làm công (PES) ở Bỉ đối với 
những nghề nghiệp được xác định là đang bị thiếu hụt. Tương tự như vậy, phân tích thị trường ở Áo 
được sử dụng để tư vấn về việc định hình lại các chương trình đào tạo lại và đào tạo tại chỗ để cải 
thiện sự phù hợp với nhu cầu kỹ năng ngắn và trung hạn vv...8. Tuy nhiên, các hoạt động can thiệp 
đào tạo này nhằm mục đích điều chỉnh các năng lực của nguồn lực lao động hiện có cho các công 
việc đã thay đổi. Nhưng ít can thiệp được mô tả về việc điều chỉnh việc thực hiện các hoạt động 
GDNN và tuyển sinh GDNN ban đầu cho nhu cầu lao động được xác định. 
 

                                                           
4 http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en 
5 Cho Triển vọng việc làm OECD 2017 see: http://www.oecd.org/els/oecd-employment-outlook-19991266.htm 
6 Một lực lượng lao động lành nghề để tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và cân bằng. Chiến lược đào tạo G20. 
ILO (2010) 
7 Truyền thông từ Ủy ban đến Nghị viện châu Âu, Hội đồng, Ủy ban Kinh tế và Xã hội và Ủy ban Khu vực. Một 
chương trình kỹ năng mới cho châu Âu. Làm việc cùng nhau để tăng cường nguồn vốn nhân lực, khả năng làm 
việc và khả năng cạnh tranh. EU. Kết quả chung kết năm 2016 
8 Quyền có kỹ năng: Kỹ năng cho các chỉ số việc làm, OECD. Paris. 2017 Xem, ví dụ, trường hợp của Hàn Quốc: 
báo cáo chẩn đoán chiến lược kỹ năng OECD: Hàn Quốc. OECD. 2015 
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Hơn nữa, dự báo cung (và cầu) lao động là những bài tập kinh tế kinh tế đơn thuần không xem xét 
đến các chính sách và khuyến nghị phát triển nguồn nhân lực (HRD) quốc tế như “giáo dục và đào 
tạo là quyền cho tất cả mọi người” 9; các mục tiêu chính sách quốc tế và quốc gia hiện nay liên quan 
đến việc tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn của sinh viên tốt nghiệp, mở rộng tỷ lệ sinh viên tốt 
nghiệp STEM10  trong các đầu ra GDNN, 11 vv… Các mục tiêu chính sách này sẽ tiếp tục gia tăng sự 
mất cân bằng giữa cung và cầu lực lượng lao động có tay nghề. Đó là bởi vì ở nhiều nước, nhu cầu thị 
trường hiện tại đối với trình độ chuyên môn cao hơn thấp hớn mức cung ứng nên dẫn đến số lượng 
lao động có tay nghề và đươc đào tạo bị thất nghiệp đáng kể hoặc không phù hợp với trình độ 
chuyên môn. 12 
 
Tài liệu khảo sát lực lượng lao động sử dụng các thuật ngữ “đánh giá kỹ năng” và “nhu cầu về kỹ 
năng” còn mơ hồ và cho phép diễn giải. Ví dụ, trong GDNN, thuật ngữ “đánh giá kỹ năng” tương 
đương với “đánh giá trình độ” và không nên được sử dụng trong các tài liệu dành cho các chuyên gia 
GDNN. Trong bất cứ trường hợp nào trong Báo cáo này, phân tích nhu cầu lao động có tay nghề 
không đề cập đến nội dung của tiêu chuẩn nghề nghiệp hoặc bằng cấp hoặc đánh giá vì đây là một 
lĩnh vực hoàn toàn khác mà hầu như không phải làm gì để cân bằng cung và cầu lao động có tay 
nghề. Lực lượng lao động được coi là “có tay nghề” trên cơ sở đạt đươc trình độ nghề hoặc trình độ 
học vấn chính thức (Chứng chỉ, Bằng cấp hoặc bất kỳ giải thưởng chính thức khác) hoặc có tay nghề 
nhiều năm kinh nghiệm thực tế hoặc tự đánh giá năng lực làm việc có tay nghề. Cuối cùng, nhiều hệ 
thống GDNN không biết hoặc không thể sử dụng kết quả phân tích và dự báo thị trường lao động và 
tiếp tục định hướng đến các mục tiêu mà loại trừ các thông số của lực lượng lao động. 
 
Báo cáo này nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các chuyên gia GDNN mà đang tìm kiếm thông 
tin về cách định nghĩa “nhu cầu lao động có tay nghề” và tìm xem liệu kết quả phân tích và dự báo 
nhu cầu lao động có thể được sử dụng để tăng sự phù hợp của hoạt động GDNN với nhu cầu thị 
trường được xác định hay không. 
 
I. CÁC MỤC TIÊU PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 

I.1 Định nghĩa cung và cầu 
 

Nhu cầu thị trường lao động được định nghĩa gián tiếp là quy mô và cơ cấu việc làm theo 
ngành/ngành nghề/nghề nghiệp. Việc thiếu hụt lao động có tay nghề trong các cấu trúc này là một 
thách thức cần được giải quyết. 13  Một số nguồn khác xác định nhu cầu về lực lượng lao động được 
đào tạo và giáo dục “là cơ cấu nghề nghiệp và trình độ của các thành phần kinh tế (được tổ chức và, 
nếu có thể, các nền kinh tế chưa được tổ chức) ở cấp quốc gia và khu vực.” 14  Phần cung được định 
nghĩa là dân số sẵn có trong độ tuổi lao động hoặc lực lượng lao động theo trình độ chuyên môn 
hoặc lĩnh vực giáo dục. Nguồn cung lao động liên quan đến nguồn lao động hiện có và hướng đến số 
lượng lao động có tay nghề mới từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc người di cư, vv. 15 
 

                                                           
9 Khuyến nghị Phát triển nguồn nhân lực, ILO. 2004 (No. 195) 
10 Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) 
11 V.Gasskov. Liên kết các mục tiêu chiến lược và các chỉ số hiệu suất để phát triển kỹ năng theo các khuyến 
nghị và kinh nghiệm chính sách HRD quốc tế. Báo cáo rà soát. ILO, 2018 
12 Xem ví dụ trường hợp của Hàn Quốc: Báo cáo chuẩn đoán chiến lược kỹ năng: Hàn Quốc. OECD. 2015 
13 Hướng dẫn để dự đoán và kết hợp các kỹ năng và công việc. Phát triển kỹ năng dự đoán, kịch bản và dự báo. 
Tập 2. ETF.CEDEFOP.ILO. 2016 
14 2011 Xem xét các nguồn và sự có sẵn các số liệu về phát triển kỹ năng. Dịch vụ tư vấn quản lý ICRA . ILO. 
2011. ILO. 2011 
15 Giesecke J., C. Shah và N. Tran. Xem xét các bước tiếp cận dự báo thị trường lao động và đánh giá mứ độ 
thiếu hụt kỹ năng hiện tại và đang nổi lên. Báo cáo cuối cùng cho Bộ Nhập cư và Quốc tịch. Trung tâm nghiên 
cứu Chính sách. Đại học Monash. Úc. 2013 
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Thiếu hụt/hoặc dư thừa lao động có tay nghề xảy ra khi số lượng lao động được yêu cầu trong các 
công việc có tay nghề cụ thể là không đủ/hoặc vượt quá số người sẵn sàng và có khả năng thực hiện 
các công việc này. Sự thiếu hụt lực lượng lao động có tay nghề cao thường được phản ánh bởi sự gia 
tăng của vị trí tuyển dụng và, đáng chú ý nhất là các vị trí tuyển dụng khó tìm người mà có thể được 
báo cáo bởi các nhà tuyển dụng. Sự dư thừa công nhân lành nghề được phản ánh ở tỷ lệ lao động có 
tay nghề bị thất nghiệp và thiếu việc làm. Sự không phù hợp cũng có thể liên quan đến lực lượng lao 
động có trình độ thấp hơn hoặc cao hơn so với yêu cầu công việc của họ. Những người có trình độ 
cao bao gồm những người đảm nhận những công việc đòi hỏi trình độ thấp hơn trình độ họ đạt 
được. Ngược lại, những người kém năng lực là những người làm những công việc đòi hỏi trình độ 
cao hơn trình độ của họ, điều gì có thể dẫn đến mất năng suất. 16 
 
Từ trên, có thể kết luận rằng, ngay cả khi biết được cấu trúc việc làm của lực lượng lao động hiện tại 
hoặc được dự báo (được định nghĩa là “nhu cầu lao động”), thì cũng rất khó diễn giải thông tin này 
để hướng dẫn cho hệ thống GDNN. Hệ thống GDNN không biết họ phải làm gì để duy trì cấu trúc việc 
làm hiện tại và được dự báo. Các hệ thống GDNN cũng có thể được giao nhiệm vụ để giảm bớt sự 
thiếu hụt các kỹ năng được xác định và chênh lệch cung cầu lao động. Tuy nhiên, nguồn cung dựa 
trên hệ thống GDNN chỉ là một phần của nguồn cung quốc gia mà phần lớn được thể hiện bởi số 
lượng lao động có sẵn. Điều này có nghĩa là các hệ thống GDNN sẽ gặp vấn đề khi dựa vào hướng 
dẫn dựa trên thị trường lao động để lập kế hoạch thực hiện đào tạo. 
 
I.2 Mục tiêu phân tích thị trường lao động 
 
Tài liệu dự báo thị trường lao động rất bao quát. Dự báo thị trường lao động được cho là có khả 
năng hỗ trợ các quyết định trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo mà có thể đòi hỏi thời gian dài để có 
được sinh viên tốt nghiệp. Người ta cho rằng dự báo các kỹ năng đưa ra các tín hiệu ban đầu về sự 
chênh lệch cung và cầu lực lượng lao động có tay nghề có thể xảy ra trong tương lai. Điều được nhắc 
lại trong tài liệu nghiên cứu là mục đích của dự báo không phải là lập kế hoạch thực hiện đào tạo từ 
trên xuống mà là cung cấp thông tin cho những người tham gia thị trường lao động để nâng cao tính 
hiệu quả của thị trường. 17  Tuy nhiên, thị trường việc làm và đào tạo thất bại trong nhiều trường 
hợp vì họ không tính đến một loạt các mục tiêu kinh tế và xã hội và hành vi phi lý của những người 
tham gia thị trường lao động. Vì lý do này, nhiều cơ quan quốc tế bao gồm Liên Hiệp Quốc (UN SDG 
203018), Liên minh châu Âu và OECD19 (xem Chiến lược việc làm OECD 20) giới thiệu các mục tiêu và 
chỉ số chiến lược đòi hỏi các can thiệp từ trên xuống nhằm tăng sự tham gia lực lượng lao động, tăng 
cường bình đẳng cơ hội, chất lượng việc làm, đảm bảo rằng thị phần lớn hơn của thanh thiếu niên có 
được kỹ năng trước khi gia nhập thị trường lao động, v.v. Động thái gần đây nhất của OECD là xem 
xét Chiến lược việc làm nhằm giải quyết “nhu cầu thị trường lao động hiện tại” kể từ “năm 2015, 40 
triệu người không có việc làm trên khắp OECD; 40 triệu thanh niên từ 15-29 tuổi thuộc nhóm NEET 
và trong đó có 27 triệu người không tích cực tìm việc làm.” Chiến lược Việc làm sửa đổi sẽ được sắp 
xếp theo ba mục tiêu: 1) tăng cường sự tham gia thị trường lao động, tạo việc làm và chất lượng việc 
làm; 2) phân bổ các cơ hội và kết quả công bằng hơn; và 3) thị trường lao động sôi động và có thể 

                                                           
16 Các chỉ số kỹ năng việc làm, OECD. Paris. 2017; Hướng dẫn để dự đoán và kết hợp các kỹ năng và công việc. 
Phát triển kỹ năng dự đoán, kịch bản và dự báo. Tập 2. ETF.CEDEFOP.ILO. 2016.    
17 Hướng dẫn để dự đoán và kết hợp các kỹ năng và công việc. Phát triển kỹ năng dự đoán, kịch bản và dự báo. 
Tập 2. ETF.CEDEFOP.ILO. 2016  
18 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/ 
19 Truyền thông từ Ủy ban đến Nghị viện châu Âu, Hội đồng, Ủy ban Kinh tế và Xã hội và Ủy ban Khu vực. Một 
chương trình kỹ năng mới cho châu Âu. Làm việc cùng nhau để tăng cường nguồn vốn nhân lực, khả năng làm 
việc và khả năng cạnh tranh. EU. Kết quả chung kết năm 2016. 
20 Chiến lược việc làm của OECD tập trung vào số lượng và chất lượng việc làm 
(https://www.oecd.org/employment/jobs-strategy/).  
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thích ứng hơn. 21Tất cả những mục tiêu này đều cho rằng cần phải quản lý tích cực các thị trường lao 
động. 
 
Mảng nội dung chính được đề xuất áp dụng phân tích cung và cầu lao động là điều chỉnh và cải cách 
chính sách giáo dục và việc làm22, rà soát chương trình giáo dục và đầu tư liên quan đến nhu cầu có 
thể có trong tương lai đối với lực lượng lao động có tay nghề. 23 Tuy nhiên, các chính sách không thay 
đổi thường xuyên và việc chuyển đổi kết quả dự báo thành các chính sách có thể đặt ra một thách 
thức. Do đó, dự báo cung và cầu lao động có tay nghề được thực hiện tốt và được thông báo có thể 
có ít tác động đến việc hoạch định chính sách. Các dự báo quốc gia về lao động có tay nghề tạo cơ sở 
hạn chế để thực hiện các can thiệp thực tế trong việc cung cấp lực lượng lao động. Nên thực hiên 
thêm một số nghiên cứu khác để xác định các kiểu chênh lệch trong các ngành nghề và nghề nghiệp, 
các vị trí tuyển dụng khó khăn theo nghề nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên mới tốt nghiệp theo 
khu vực nghiên cứu hoặc nghề nghiệp v.v.  , Các cuộc điều tra như vậy có thể liên quan đến các 
nghiên cứu đánh dấu của sinh viên tốt nghiệp, các cuộc điều tra của người sử dụng lao động về tình 
trạng thiếu kỹ năng v.v. 24 Trong tài liệu nghiên cứu, các hệ thống giáo dục và đào tạo được xem là 
một trong những công cụ chính để giảm bớt sự chênh lệch giữa cung và cầu lực lượng lao động, chủ 
yếu thông qua việc đảm bảo tiếp cận với giáo dục thường xuyên cho phép điều chỉnh kỹ năng với thị 
trường lao động đang thay đổi. Một trong những ví dụ được trích dẫn về các chính sách mới được 
giới thiệu ở các nước OECD trên cơ sở dự báo liên quan đến ví dụ, giới thiệu chiến lược phát triển kỹ 
năng suốt đời trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) ở Na Uy năm 2006. 25  Một 
điều rõ ràng là quyết định đó có thể được thực hiện thông qua việc phân tích nhu cầu kỹ năng hiện 
tại dựa trên cơ sở khảo sát của người sử dụng lao động và tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp mà 
không có bất kỳ dự báo nào. 
 
Kết quả khảo sát gần đây của OECD về việc sử dụng kết quả phân tích thị trường lao động cho thấy 
rằng có tới 75% bộ lao động ở các nước được khảo sát cho biết họ sử dụng “đánh giá kỹ năng và dự 
báo” để cập nhật các tiêu chuẩn nghề nghiệp, xác định chương trình đào tạo nghề, thiết kế hoặc sửa 
đổi các chương trình đào tạo hoặc để đào tạo lại hoặc đào tạo tại chỗ và để khuyến khích thực hiện 
đào tạo. Có tới 74% các bộ giáo dục báo cáo rằng họ áp dụng các kết quả phân tích trong việc cập 
nhật các khuôn khổ trình độ chuyên môn, hầu hết mọi quốc gia (74% -96%) thiết kế chương trình 
đào tạo mới hoặc sửa đổi, 87% lựa chọn các chương trình dạy nghề trung học phổ thông ưu tiên vv... 

26 Các dữ liệu trên có thể làm tăng sự nghi ngờ vì không thể thay đổi tiêu chuẩn nghề nghiệp, trình 
độ chuyên môn và khung trình độ chuyên môn trên cơ sở dự báo nhu cầu thị trường lao động nhằm 
dự báo cung cầu lao động trong thời gian dài. Ở các nước công nghiệp hóa, việc xem xét mức độ phù 
hợp của tiêu chuẩn nghề nghiệp và các bằng cấp liên quan thuộc trách nhiệm của các tổ chức ngành 
và/ hoặc cơ quan quản lý quốc gia và phải tuân theo quy trình được công nhận trên toàn quốc.  
 
Mục đích của dự báo có thể được tóm tắt như sau nhằm xác định: 
 

                                                           
21 Tuyên bố của Bộ trưởng: Xây dựng các thị trường lao động bền vững và có tính bao phủ hơn. Cuộc họp Bộ 
trưởng Lao động và Việc làm OECD. Paris, ngày 15 tháng 1 năm 2016 
(http://www.oecd.org/employment/ministerial/labour-ministerial-statement-2016.pdf) 
22 Hướng dẫn dự báo và kết hợp các kỹ năng và việc làm. Sử dụng thông tin thị trường lao động. Tập 1. ETF. 
CEDEFOP.ILO. 2016. 
23 Truyền thông từ Ủy ban đến Nghị viện châu Âu, Hội đồng, Ủy ban Kinh tế và Xã hội và Ủy ban Khu vực. Một 
chương trình kỹ năng mới cho châu Âu. Làm việc cùng nhau để tăng cường nguồn vốn nhân lực, khả năng làm 
việc và khả năng cạnh tranh. EU. Kết quả chung kết năm 2016. 1995 bản cuối 
24 Kỹ năng cần dự đoán: Hệ thống và phương pháp tiếp cận. Phân tích khảo sát các bên liên quan về đánh giá 
nhu cầu kỹ năng và dự đoán. ILO. Geneva, 2017. 
25 Thu được các kỹ năng đúng: Đánh giá và dự đoán thay đổi nhu cầu kỹ năng, xuất bản OECD, Paris. 2016  
26 Dự báo nhu cầu Kỹ năng: Hệ thống và phương pháp tiếp cận. Phân tích khảo sát các bên liên quan về đánh 
giá nhu cầu kỹ năng và dự đoán. ILO. Geneva, 2017. 



8 
 

Dự án G20TS Project - Output 1.2. Stock-taking Report version 20180512 -   VNM - Final, Trang 8 / 51 

• Cơ cấu lực lượng lao động trong tương lai có thể xảy ra (phù hợp với định nghĩa về “nhu cầu 
lao động”) có nhiều khả năng sẽ chiếm ưu thế trong viễn cảnh dài hạn (5-20 năm). Các cấu 
trúc thị trường lao động thường được mô tả là các nhóm ngành nghề lớn hoặc, nếu có thể, 
là các nhóm nhỏ của ISCO-08. Một số mô hình được củng cố bởi các nghiên cứu chi tiết được 
quản lý để dự báo thị trường lao động theo nghề nghiệp và trình độ cũng như theo ngành và 
khu vực; 

• Nguồn cung lực lượng lao động có tay nghề trong tương lai theo nhóm nghề nghiệp và trình 
độ chuyên môn (hiện sẵn có và sẽ có) 

• Tình trạng thiếu hụt hoặc vượt quá lực lượng lao động có tay nghề dự kiến trong tương lai 
theo nghề nghiệp và trình độ chuyên môn từ cung và cầu lao động được dự báo; 

• Cơ chế điều chỉnh cung và cầu phù hợp nhất và tính linh hoạt có thể của chúng ảnh hưởng 
đến thời gian cần thiết để cân bằng thị trường lao động; Đó chính là khu vực cho phép di 
chuyển từ những phát hiện phân tích đến chính sách và khuyến nghị hoạt động cho các hệ 
thống đào tạo kỹ năng 

 
I.3 Phương pháp tiếp cận dự báo thị trường lao động 
 
Mô hình định lượng 
Dự báo cung, cầu thị trường lao động và sự chênh lệch có thể có trong tương lai thường được thực 
hiện thông qua sự kết hợp giữa mô hình kinh tế vĩ mô của tăng trưởng/suy giảm kinh tế trong tương 
lai, phân tích các tác động của thay đổi công nghệ theo ngành, phép ngoại suy của các cấu trúc nghề 
nghiệp trước đây trong các khu vực và đưa ra các dự báo về nhu cầu lao động theo nhóm nghề 
nghiệp, và đôi khi là theo việc làm và trình độ chuyên môn. Mô hình dựa trên các giả định, bao gồm 
phép ngoại suy các xu hướng trong quá khứ (tuy nhiên có thể ít liên quan hơn trong tương lai) và là 
một mô tả thực tế được được giản hóa. 27 Mô hình hóa có thể đưa ra các dự báo về việc làm trong 
các lĩnh vực của nền kinh tế theo nhóm nghề nghiệp nhưng các dữ liệu này thường không đủ chi tiết 
để tư vấn cho hệ thống GDNN về kế hoạch tuyển sinh sinh viên theo nghề nghiệp và trình độ chuyên 
môn. Đồng ý là không thể dự đoán một cách chắc chắn thị trường lao động trong tương lai nhưng dự 
báo giúp hình dung ra tương lai có thể sẽ như thế nào. Dự báo giúp áp dụng một số phân tích logic 
nhất định về thị trường lao động trong tương lai và đưa ra các kịch bản để đối phó với các tình 
huống trong tương lai. 
 
Nhu cầu công nhân có thay nghề trong tương lai có thể tăng/giảm cho nhiều lý do. Dự báo nhu cầu 
lao động sử dụng dữ liệu thị trường lao động và kinh tế hiện tại và trong thời gian gần đây để làm số 
liệu cơ sở và đưa ra các giả định về tăng trưởng/suy giảm kinh tế trong tương lai theo sản lượng và 
việc làm, các quy trình dân số học, tỷ lệ luân chuyển lao động (tỉ lệ nghỉ việc), nhu cầu thay thế lao 
động, dòng di cư lao động, tiền lương, vv... Sự gia tăng nhu cầu về lực lượng lao động có tay nghề ở 
các thị trường lao động có thể được báo hiệu, ví dụ, bằng cách tăng lương cho các nhóm công nhân 
lành nghề cụ thể và một số chỉ số khác mà tuy nhiên vẫn còn cần phải điều tra thêm. Nhu cầu giảm 
dần theo ngành nghề và phân bổ lại lực lượng lao động có tay nghề có thể là do, ví dụ, hiện đại hóa 
công nghệ và dẫn đến thay thế các hoạt động thủ công lành nghề bằng bán tự động vv... Điều quan 
trọng là phải nhận ra rằng dự báo nhu cầu lao động hầu như không thể bao gồm việc đánh giá các xu 
hướng trong tương lai do những thay đổi công nghệ gây ra, đây là điều khó khăn nhất để dự đoán. 
 
Dự báo kinh tế sử dụng các nguồn số liệu kinh tế, nhân khẩu học và thị trường lao động chẳng hạn 
như các tài khoản quốc gia, việc làm và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động và thông tin tiền lương 
theo nghề nghiệp, việc làm theo nghề nghiệp và giáo dục đào tạo, nhu cầu mở rộng và nhu cầu thay 
thế, xu hướng dân số. Khía cạnh cung thì bao gồm dữ liệu về số lượng lao động có tay nghề có sẵn 
cũng như tuyển sinh GGNN và tốt nghiệp theo nghề nghiệp (xem Phần II). 

                                                           
27 Wilson R.A. và Homenidou K. Futures 2010-2020: Báo cáo kỹ thuật về các nguồn và phương pháp, Ủy ban 
Việc Làm và các Kỹ năng. 2012. 



9 
 

Dự án G20TS Project - Output 1.2. Stock-taking Report version 20180512 -   VNM - Final, Trang 9 / 51 

 
Phân tích hành vi của người tham gia thị trường lao động 
Mô hình định lượng cũng có thể liên quan đến phân tích hành vi nằm ngoài dự báo kinh tế và bao 
gồm giải thích lý do hành vi thị trường lao động. Các mô hình đó kiểm tra các yếu tố ảnh hưởng đến 
hành vi thị trường lao động của người tham gia và hành vi của họ ảnh hưởng đến cung và cầu lực 
lượng lao động có tay nghề như thế nào. Một số nghiên cứu cũng chứng minh rằng những người sở 
hữu một số bằng cấp nghề nghiệp nhất định hành xử trong thị trường lao động khác với những 
người khác về khía cạnh thay đổi công việc vv... 
 
Mô hình đầu vào-đầu ra 
Cái gọi là "mô hình đầu vào-đầu ra" đối với nhu cầu thị trường lao động nhằm mục đích xác định tác 
động của những thay đổi trong nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ về sản xuất và việc làm trong các 
lĩnh vực kinh tế liên quan. Những mô dình đó áp dụng các kịch bản cho phát triển đầu ra và tác động 
của nó đối với đầu vào sản xuất và việc làm. Đầu ra có thể liên quan đến những thay đổi trong nhu 
cầu sản phẩm địa phương, tăng đầu tư trực tiếp hoặc bất kỳ biện pháp quan trọng nào khác có thể 
yêu cầu thay đổi đầu vào (lao động có tay nghề). Các mô hình đầu vào-đầu ra sử dụng các cơ cấu 
việc làm hiện có trong các lĩnh vực liên quan và những thay đổi thêm về nhu cầu việc làm do sự tăng 
hoặc giảm đầu ra dự kiến. 28 OECD thường xuyên công bố các bảng đầu vào-đầu ra cho một số quốc 
gia. Ví dụ, đối với Hoa Kỳ, các bảng đầu vào-đầu ra có sẵn cho 420 lĩnh vực, và ở Hà Lan - cho 25 lĩnh 
vực. Bảng đầu vào-đầu ra cho biết mỗi ngành sản xuất bao nhiêu, bao nhiêu sản phẩm được sử dụng 
bởi các ngành sản xuất khác với sự tham gia lực lượng lao động của họ. Nhu cầu về sản xuất được 
chuyển thành nhu cầu về lực lượng lao động trên cơ sở dữ liệu về năng suất. Nếu biết được cơ cấu 
nghề nghiệp của các ngành nghề liên quan, thì có thể ước tính được nhu cầu lao động dự kiến theo 
công việc do những thay đổi trong đầu ra của sản xuất mang lại. .29 
 
Dự báo thị trường lao động so với phân tích nhu cầu lao động hiện tại 
Chênh lệch thị trường lao động diễn ra từ năm này sang năm khác. Các phương pháp truyền thống 
phân tích thị trường lao động hiện tại liên quan đến báo cáo của nhà tuyển dụng về tình trạng thiếu 
kỹ năng và các vị trí tuyển dụng khó khăn, thu thập dữ liệu của PES về tỷ lệ thất nghiệp (theo trình độ 
học vấn, nghề nghiệp, giới tính, vv) và cung cấp các khóa đào tạo lại để thúc đẩy sự luân chuyển công 
việc lẫn nhau. Tuy nhiên, các biện pháp này chỉ có thể giải quyết các kết quả không hoàn hảo tồn tại 
trong nguồn cung lao động bao gồm việc phân bổ các dịch vụ GDNN hiện tại trên toàn khu vực, kết 
cấu các chương trình GDNN không đầy đủ và kế hoạch tuyển sinh GDNN không đầy đủ. 
 
II. CÁC CHỈ SỐ PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 
 
II.1 Chỉ số nhu cầu về lực lượng lao động 
 
Các chỉ số được đề xuất trong tài liệu để đo lường cung, cầu kỹ năng, và sự chênh lệch cung cầu 
trong lực lượng lao động cũng như các nguồn dữ liệu chính được liệt kê trong Bảng 1. Các chỉ số về 
nhu cầu lao động bao gồm: 

• Nhu cầu việc làm tổng hợp (số lượng và sự thay đổi của chúng theo hoạt động kinh tế cho 
thấy sự tăng trưởng hoặc suy giảm của lực lượng lao động (ngành) do bất kỳ yếu tố nào gây 
ra). Sự thay đổi kết quả việc làm của ngành/quốc gia trong việc đánh giá nhu cầu liên quan 
đến mở rộng (hoặc nhu cầu mở rộng). 

• Cơ cấu nghề nghiệp và trình độ của lực lượng lao động theo nhóm nghề ISCO-08 chính và các 
nhóm phụ cho thấy số lượng việc làm trong nền kinh tế quốc dân đòi hỏi những người có 
trình độ chuyên môn (sinh viên tốt nghiệp đại học), cao đẳng (người có bằng kỹ thuật), và 

                                                           
28 Hướng dẫn để dự đoán và kết hợp các kỹ năng và công việc. Phát triển kỹ năng dự đoán, kịch bản và dự báo. 
Tập 2. ETF.CEDEFOP.ILO. 2016 
29 www.oecd.org/sti/inputoutput 
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nhân viên văn phòng có kỹ năng (thư ký) và công nhân sản xuất có tay nghề vv… cũng như tỷ 
lệ công nhân không có kỹ năng (ISCO Nhóm 9). 30 

• Nhu cầu thay thế theo nhóm nghề nghiệp/nghề nghiệp hoặc theo trình độ chuyên môn. Việc 
thay thế lao động có tay nghề là cần thiết để bù đắp cho số người nghỉ hưu, ốm đau, di cư, 
hoặc thay đổi nghề nghiệp của họ vv… Cơ cấu tuổi tác và giới tính của người lao động trong 
mỗi nhóm nghề có mối liên hệ quan trọng với khả năng thôi việc.  

 
II.2 Các chỉ số cung ứng lao động 
 
Các chỉ số về cung ứng lao động bao gồm: 

• Quy mô tổng nguồn cung cấp lực lượng lao động quốc gia và dân số trong độ tuổi lao động 
từ 15-64 (WAP) và cấu trúc tuổi của nó (cụ thể là một phần của nhóm tuổi 20-24 trong tổng 
nguồn lực lao động là một chỉ số quan trọng của quy mô cung ứng lao động trong tương lai). 

31 
• Cơ cấu trình độ học vấn (theo trình độ học vấn cao nhất đạt được) của lực lượng lao động 

theo cấp độ ISCED và theo giới tính. 
• Cơ cấu trình độ của dân số trong độ tuổi lao động và lực lượng lao động (giả định rằng công 

nhân lành nghề có thể có một số bằng cấp nghề nghiệp  
• Cơ cấu sinh viên tốt nghiệp GDNN hàng năm theo khu vực nghề nghiệp và trình độ chuyên 

môn. 32 
• Sự tham gia của người trưởng thành trong giáo dục thường xuyên (tỷ lệ người lao động 

nâng cao kỹ năng của họ hàng năm). 33 
•  

 
Cần hiểu rằng cấu trúc nguồn cung lao động được trình bày ở trên không thay đổi ở chỗ các công 
nhân lành nghề có kinh nghiệm không thể thay thế trực tiếp bằng sinh viên học nghề mới tốt nghiệp.  
 
II.3 Các chỉ số chênh lệch 
 
Chỉ số chênh lệch thể hiện kết quả tương tác giữa cung và cầu nguồn nhân lực  có tay nghề và bao 
gồm: 

• Thừa lao động theo trình độ học vấn và trình độ chuyên môn: Tỷ lệ thất nghiệp theo trình độ 
học vấn/trình độ chuyên môn (tỷ lệ người thất nghiệp có trình độ học vấn nhất định so với 
tổng số người trong lực lượng lao động có trình độ học vấn/trình độ này). 34 

                                                           
30 Tuy nhiên, "cơ cấu việc làm của nhóm nghề ISCO" không tương đương với "việc làm theo nghề nghiệp" và có 
ít hoặc không có tiềm năng được sử dụng để đưa ra các chính sách hoặc khuyến nghị hoạt động cho các hệ 
thống đào tạo kỹ năng. Trong bất kỳ nhóm ISCO nào, có thể có hàng trăm nghề nghiệp trong một số ngành có 
thể thiếu và một số có thể thừa lực lượng lao động có tay nghề cao. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia không thể 
đưa ra dữ liệu chi tiết về cấu trúc nghề nghiệp của lực lượng lao động hoặc việc làm của họ.  
31 Nếu tỷ lệ của nhóm tuổi này cao hơn so với nhóm tuổi già hơn trong lực lượng lao động, thì cung lao động sẽ 
vượt quá. Thông tin nhân khẩu học về nghiên cứu dọc các nhóm tuổi có sẵn ở hầu hết các quốc gia đang phát 
triển cũng như tỷ lệ thanh thiếu niên tuổi đi học cho phép tính tỷ lệ thanh thiếu niên tốt nghiệp trung học có 
thể ghi danh vào các bằng cấp cao hơn 
32 Không phải tất cả các sinh viên tốt nghiệp giáo dục và đào tạo đều có ý định làm việc trong các ngành nghề 
mà họ đã được đào tạo và có thể không ngay lập tức đổ xô đi tìm các công việc có sẵn. Một số người trong số 
họ hoặc nhiều người có thể tham gia nhóm NEET (Không phải trong giáo dục, việc làm hoặc đào tạo) 
33 Tham gia đào tạo kỹ năng là một phần của cơ chế điều chỉnh cung cấp theo yêu cầu mà có thể làm giảm số 
lượng vị trí tuyển dụng việc làm. Tuy nhiên, tỷ lệ trung bình tham gia đào tạo liên tục hiện nay ở các nước 
thành viên EU vẫn không đáng kể và đứng ở mức khoảng 10% 
34 Chỉ số này hoạt động nếu người ta biết rằng những người có học vấn được tuyển dụng trong các công việc 
đòi hỏi phải đạt được trình độ học vấn. Nhiều người có học vấn có thể được tuyển dụng trong các công việc 
không có kỹ năng và số người thất nghiệp có học vấn có thể ít hơn nhiều 
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• Thừa lao động theo việc làm: Tỷ lệ thất nghiệp theo việc làm (tỷ lệ người thất nghiệp trong 
một công việc so với tổng số người có tay nghề trong nghề này trong lực lượng lao động 
quốc gia). 35 

• Thiếu lao động có tay nghề: Tỷ lệ vị trí tuyển dụng theo ngành nghề và trình độ chuyên môn 
(tỷ lệ phần trăm vị trí tuyển dụng bao gồm những vị trí khó tìm ứng cử viên trong một ngành 
nghề/trình độ trình độ chuyên môn so với tổng số việc làm trong ngành nghề/trình độ 
chuyên môn này). 36 

• Các động thái của tiền lương trong nghề nghiệp và trình độ chuyên môn có thể phản ánh sự 
dư thừa hoặc thiếu hụt người trong công việc và với trình độ chuyên môn này. 37 

• Sự chênh lệch nghề nghiệp phản ánh tỷ lệ người được tuyển dụng trong các công việc không 
tương ứng với trình độ học vấn và đào tạo của họ (hoặc kinh nghiệm) theo lĩnh vực học tập.

                                                           
35 Chỉ số này hoạt động nếu: a) số lượng người có tay nghề trong lực lượng lao động trong một nghề nhất định 
được biết và b) số người thất nghiệp có tay nghề trong một công việc được biết đến vì nhiều người trong số họ 
có thể kiếm việc làm trong các ngành nghề khác 
36 Các vị trí tuyển dụng và các vị trí tuyển dụng khó tìm ứng cử viên được giải thích là thiếu hụt kỹ năng với 
điều kiện là các vị trí này tồn tại là do thiếu ứng viên đủ điều kiện nhưng không phải do tiền lương thấp và điều 
kiện làm việc không thuận lợi, v.v. Ví dụ, tỷ lệ việc làm còn trống có thể được tính cho những công việc yêu cầu 
Bằng cấp kỹ thuật viên 
37 Tiền lương là một trong những công cụ điều chỉnh thị trường lao động vì người sử dụng lao động có thể 
nhanh chóng tăng lương để thu hút những người có tay nghề nhưng lại không hoạt động kinh tế để có được 
việc làm 
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Bảng 1. Tóm tắt các chỉ số thị trường lao động và các nguồn dữ liệu38 

Nhóm LFS PES Số liệu 
doanh 
nghiệp 

Số liệu giáo dục 
và đào tạo 

Điều tra dân 
số 

Khảo sát cơ sở  Các nghiên cứu 
đánh dấu 

Nhu cầu lao động có tay nghề (quốc gia hoặc theo hoạt động kinh tế) 

1. Nhu cầu việc làm tổng hợp: Số người 
được tuyển dụng và sự thay đổi của nó 
cho thấy tăng trưởng hoặc suy giảm lực 
lượng lao động (nhu cầu mở rộng). 

X       

2. Cơ cấu nghề và trình độ chuyên môn 
của nhu cầu việc làm tổng hợp theo nhóm 
nghề nghiệp ISCO-08, nhóm phụ, nghề 
nghiệp và trình độ chuyên môn. 

X    X   

3. Nhu cầu thay thế của lực lượng lao 
động (theo nghề nghiệp) (tỷ lệ lực lượng 
lao động có tay nghề được tuyển dụng 
trong một nghề nghiệp cần được thay thế 
hàng năm) 

X    X   

Cung cấp lực lượng lao động có tay nghề  

1. Nguồn cung dân số trong độ tuổi lao 
động/lực lượng lao động theo độ tuổi 

X       

2. Dân số trong độ tuổi lao động / lực 
lượng lao động theo trình độ học vấn cao 
nhất đạt được và theo giới tính 

       

3. Dân số trong độ tuổi lao động theo 
trình độ chuyên môn đạt được 

X       

4. Cơ cấu sinh viên tốt nghiệp GDNN hàng 
năm (theo khu vực nghề nghiệp và trình 

   X    

                                                           
38 Dựa trên định dạng được cung cấp trong “Hướng dẫn dự  báo và kết hợp kỹ năng và việc làm. Sử dụng thông tin thị trường lao động ”. Tập 1. ETF.CEDEFOP.ILO. 2016. 
(trang 58-61). 
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Nhóm LFS PES Số liệu 
doanh 
nghiệp 

Số liệu giáo dục 
và đào tạo 

Điều tra dân 
số 

Khảo sát cơ sở  Các nghiên cứu 
đánh dấu 

độ chuyên môn) từ các chương trình và 
học nghề chính thức 

5. Sự tham gia của người trưởng thành 
trong giáo dục và đào tạo dẫn đến đạt 
được một phần hoặc toàn bộ trình độ 
chuyên môn. 

X       

Các chỉ số chênh lệch 

1. Vượt quá trình độ học vấn và trình độ 
chuyên môn: Tỷ lệ thất nghiệp theo trình 
độ học vấn/trình độ chuyên môn (tỷ lệ 
người thất nghiệp có trình độ học 
vấn/trình độ chuyên môn so với tổng số 
người trong lực lượng lao động có trình 
độ này) 

X X      

2. Dư thừa theo việc làm: Tỷ lệ thất 
nghiệp theo việc làm (tỷ lệ người lao động 
có tay nghề thất nghiệp so với tổng số 
người có việc làm trong nghề này) 

 X      

3. Thiếu lực lượng lao động có tay nghề: 
Tỷ lệ vị trí tuyển dụng theo nghề nghiệp 
và trình độ chuyên môn (tỷ lệ phần trăm 
vị trí tuyển dụng và các vị trí tuyển dụng 
khó tìm được ứng cử viên cho một ngành 
nghề so với tổng số việc làm trong nghề 
này) 

     X  

4. Động lực Tiền lương theo ngành nghề 
và trình độ chuyên môn phản ánh tình 
trạng thiếu hụt hoặc dư thừa lao động 

  X     

5. Trình độ chuyên môn không phù hợp: 
Tỷ lệnhững người được tuyển dụng trong 

X     X  
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Nhóm LFS PES Số liệu 
doanh 
nghiệp 

Số liệu giáo dục 
và đào tạo 

Điều tra dân 
số 

Khảo sát cơ sở  Các nghiên cứu 
đánh dấu 

công việc có liên quan nhưng thấp hoặc 
cao hơn trình độ chuyên môn mà công 
việc hiện tại của mình yêu cầu. 

6. Chênh lệch ngành nghề: Tỷ lệ người 
làm việc trong các ngành nghề không 
tương ứng với trình độ học vấn và đào tạo 
của họ (hoặc kinh nghiệm) theo lĩnh vực 
học tập 

       

7. Đường cong Beveridge (số lượng vị trí 
tuyển dụng theo ngành nghề  so với số 
lượng người thất nghiệp đang tìm việc 
làm trong ngành nghề này) 

  X     

8. Tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên tốt 
nghiệp GDNN gần đây theo ngành nghề và 
trình độ chuyên môn được yêu cầu 

     X X 

9. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp GDNN gần 
đây  được tuyển dụng vào các ngành nghề 
không phải là những ngành nghề mà họ 
đã được đào tạo 

     X X 

10. Sự hài lòng của nhà tuyển dụng với sự 
sẵn có của lực lượng lao động có tay nghề 
cao theo ngành nghề và trình độ chuyên 
môn 

     X  
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• Trình độ chuyên môn không phù hợp là một phần của những người được tuyển dụng trong 

các ngành nghề có liên quan nhưng thấp hoặc cao hơn mức yêu cầu đối với công việc hiện 
tại của họ. Những người thấp hơn là không đạt trình độ và những người cao hơn là trình đọ 
vượt quá. 39 

• Số lượng vị trí tuyển dụng theo ngành nghề so với số lượng người thất nghiệp tìm việc làm 
trong ngành nghề này (đường cong Beveridge). Tỷ lệ cao có thể phản ánh quá trình kết hợp 
kém hoặc điều kiện tuyển dụng cho ngành nghề đó kém. 

• Tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên tốt nghiệp GDNN gần đây theo ngành nghề và trình độ chuyên 
môn yêu cầu. Đây là thước đo mức độ dư thừa sinh viên tốt nghiệp trong một ngành 
nghề/trình độ chuyên môn cũng như thước đo chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

• Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp VET gần đây được tuyển dụng vào những ngành nghề khác với 
ngành nghề mà họ được đào tạo. Nó cũng là một thước đo mức độ dư thừa sinh viên tốt 
nghiệp trong một ngành nghề/trình độ chuyên môn cũng như thước đo chất lượng đào tạo 
chuyên môn. 

• Sự hài lòng của nhà tuyển dụng với sự sẵn có của lao động có tay nghề theo ngành nghề và 
trình độ chuyên môn 

 
Không phải tất cả các chỉ số trên thường có sẵn và trong thực tế, chính sự sẵn có và độ tin cậy của dữ 
liệu quyết định việc lựa chọn các chỉ số để áp dụng. Thường thì nhu cầu thị trường lao động theo 
ngành nghề và cung ứng lao động có tay nghề được phân tích độc lập với nhau trong khi các bên 
cung và cầu của thị trường tương tác và điều chỉnh với nhau 
 
II.4 Phân tích sâu về tình trạng thiếu lao động có tay nghề hiện tại và đang nổi lên 
 
Các chỉ số đo lường tình trạng thiếu lao động có tay nghề hiện tại 
Thiếu hụt lực lượng lao động có tay nghề là một đặc điểm của sự chênh lệch. Sự thiếu hụt được xác 
định khi ngành nghề đó không tuyển dụng được lao động từ nguồn cung lao động có tay nghề trong 
các thị trường địa phương cũng như các sinh viên học nghề vừa tốt nghiệp. Một số vị trí tuyển dụng 
đặc biệt khó tìm ứng cử viên được gọi là "khó tuyển dụng". Tình trạng thiếu lao động (được thể hiện 
dưới hình thức các vị trí tuyển dụng còn trống) thường được người sử dụng lao động báo cáo. Như 
đã trình bày ở trên, số lao động có tay nghề thiếu hụt có thể được ước tính là phần vị trí việc làm còn 
trống tương ứng với số số người làm việc cho công việc đó (nếu là do thiếu người tìm việc có tay 
nghề). 
 
Tình trạng thiếu lao động so với những khó khăn tuyển dụng 
Tình trạng thất nghiệp của những người có tay nghề trong một ngành nghề và những vị trí khó tuyển 
dụng trong cùng một ngành nghề có thể cùng tồn tại do các điều kiện làm việc bấp bênh và do thay 
đổi việc làm. Nếu người sử dụng lao động không thể tuyển dụng cho các vị trí nhất định mặc dù có 
sẵn công nhân lành nghề, thì việc xếp hạng được xác định là khó khăn tuyển dụng. 40 Lý do có thể là 
thù lao thấp, điều kiện làm việc không đầy đủ, vv… Người lao động có tay nghề cũng như sinh viên 
mới tốt nghiệp có thể thích thất nghiệp hơn hoặc tìm việc mà họ có thể sử dụng kỹ năng của họ chỉ 
một phần. Do một loạt các điều kiện phức tạp cần thiết để thu hút và giữ lại công nhân lành nghề, 
nên phần lớn trong số họ có xu hướng được sử dụng trong các công việc không có kỹ năng hoặc 
trong các ngành nghề khác. Trong điều kiện làm việc bấp bênh dai dẳng, việc cung cấp sinh viên mới 
tốt nghiệp GDNN tăng lên có thể không ảnh hưởng đến việc giảm số lượng vị trí tuyển dụng.  

                                                           
39 Quyền có các kỹ năng: Các chỉ số kỹ năng nghề, OECD. Paris. 2017 
40 Ví dụ, trong số 560.000 vị trí tuyển dụng ở Anh từ Khảo sát kỹ năng người sử dụng lao động năm 1999, thì có 
255.000 vị trí khó tìm người, nhưng trên thực tế chỉ có 110.000 trong số đó là thiếu kỹ năng, phần còn lại là do 
những khó khăn tuyển dụng. Kỹ năng cho tất cả: Báo cáo nghiên cứu từ Nhóm công tác quốc gia, SKT 29, Bộ 
Giáo dục và Việc làm (Anh), Nottingham. Nhóm công tác kỹ năng quốc gia 2000. 
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Cơ chế điều chỉnh thị trường với thiếu hụt việc làm 
Các nhà tuyển dụng gặp phải tình trạng thiếu lực lượng lao động có tay nghề có thể: 

• tăng lương hoặc cải thiện điều kiện tuyển dụng cho người lao động có nghề nghiệp bắt buộc 
mà đã không hoạt động kinh tế trước đây; 

• tuyển dụng người lao động hoàn toàn không có kỹ năng so với yêu cầu công việc (và có lẽ 
đào tạo họ) trong khi họ vẫn có thể tiếp tục báo cáo tình trạng thiếu công nhân lành nghề; 

• tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn cao hơn so với những người được yêu cầu cho 
công việc; 

• tăng số lượng người học nghề; 
• có thể giảm khối lượng sản xuất, vv…41  

 
Thời gian cần thiết cho thị trường lao động để điều chỉnh thiếu hụt lực lượng lao động có tay nghề 
phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm sự phức tạp của nghề nghiệp theo yêu cầu và thời gian cần 
thiết cho đào tạo, sự sẵn có nguồn lao động có tay nghề có nghề nghiệp phù hợp và có thể bị thu hút 
bởi tiền lương tăng vv… Sự thiếu hụt và dư thừa lao động có tay nghề thường dao động trong thời 
gian dài và trong khoảng thời gian, giả sử, một năm, thì không xác định được sự mất cân bằng lao 
động có tay nghề thực chất. 
 
Việc điều chỉnh thị trường đối với tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề hiện tại thông qua việc 
thay đổi các chương trình GDNN chính thức là không thực tế do thời gian cần thiết kéo dài. Tuy 
nhiên, nếu vẫn còn tình trạng thiếu hụt lao động trong một ngành nghề nhất định trong thị trường 
lao động khu vực thì hệ thống GDNN có thể khuyến khích tuyển sinh vào các ngành nghề ưu tiên. 
Một sai lầm phổ biến là các hệ thống GDNN quốc gia được yêu cầu phải đáp ứng ngay lập tức các 
thiếu hụt kỹ năng được xác định thay vì lập kế hoạch tuyển sinh dựa trên các thông số cơ bản của thị 
trường lao động khu vực. 
 
Thất nghiệp và tỷ lệ luân chuyển nghề (tỷ lệ thất nghiệp)  
Tỷ lệ thất nghiệp cao trong một nghành nghề tương đương với số người được tuyển dụng cho một 
ngành nghề dư thùa trong khi tỷ lệ thấp cho thấy tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề. Tuy 
nhiên, điều quan trọng là phải xác định xem người thất nghiệp (người tìm kiếm việc làm) có thực sự 
đủ năng lực đảm nhận công việc đó không.  Một số người trong số họ không tìm được việc làm vì 
thiếu trình độ chuyên môn. Cũng có thể một số hoặc nhiều lao động có tay nghề được nói đến đang 
đảm nhận những công việc cần có tay nghề hặc không có tay nghề vì lý do này mà không được tính. 
Thất nghiệp và vị trí tuyển dụng cho mỗi một ngành nghề cũng có thể cùng tồn tại do tỷ lệ luân 
chuyển việc làm, và không nhất thiết là do thiếu lao động có tay nghề. Sự thiếu hụt lực lượng lao 
động có tay nghề có thể thường xuyên được bù đắp bởi lao động từ các ngành nghề khác. 
 
Đánh giá thiếu hụt kỹ năng đang nổi lên theo các động thái trả lương trung bình theo giờ  
Trong nền kinh tế thị trường, tiền lương được xem là yếu tố phản ánh nhu cầu lao động có tay nghề. 
Thiếu thợ điện lành nghề nên đẩy tiền thù lao của họ lên hoặc là công việc sẽ được thực hiện không 
hiệu quả. Tuy nhiên, không phải lúc nào tăng tiền lương lên cao cũng có thể làm gia tăng số lao động 
có tay nghề có sẵn một cách hợp lý vì điều này còn phụ thuộc vào vào nguồn lao động đó có trong 
nhóm dân số ở độ tuổi lao động hay không. Trả tiền thù lao theo giờ cho mỗi nghề nghiệp có thu 
thập ở một số quốc gia, ví dụ như ở Hoa Kỳ 42trong nhiều năm và được sử dụng trong số các chỉ số 
khác, để dự đoán những thay đổi trong nhu cầu. Các chỉ số tuyệt đối của dữ liệu thù lao theo giờ 
không thể chỉ ra chính xác nhu cầu lao động vì tiền lương phản ánh nhiều thứ bao gồm mức độ phức 

                                                           
41 Dựa trên: Giesecke J., C. Shah và N. Tran. Xem xét các phương pháp tiếp cận phương pháp luận với dự báo 
thị trường lao động và đánh giá mức độ thiếu hụt kỹ năng hiện tại và đang nổi lên. Báo cáo cuối cùng cho Bộ 
Nhập cư và Quốc tịch. Trung tâm nghiên cứu chính sách. Đại học Monash. Úc. 2013. 
42 http://www.bls.gov/bls/blswage.htm 
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tạp của công việc, v.v. … Tuy nhiên, những thay đổi tích cực về trả thù lao theo giờ cho từng ngành 
nghề theo năm hoặc tốt hơn theo quý là một chỉ số rất quan trọng về nhu cầu công việc ở một khu 
vực nhất định. 
 
Bảng 2 cho thấy các chỉ số thị trường lao động được lựa chọn áp dụng thường xuyên nhất để đánh 
giá tình trạng thiếu kỹ năng trong một ngành nghề. Các chỉ số này có thể được kết hợp theo nhiều 
cách tùy thuộc vào sự sẵn có của số liệu cơ sở và dự báo. 
 
Bảng 2. Các chỉ số thị trường lao động được lựa chọn được áp dụng để xác định tình trạng thiếu 
kỹ năng đang tồn tại hoặc đang nổi lên trong một ngành nghề43  

Thiếu hụt kỹ năng có xu hướng tăng lên nếu quan sát thấy các yếu tố sau: 

1. Các vị trí tuyển dụng trong một ngành nghề  

Vị trí cần tuyển dụng cao hoặc liên tục trong ngành nghề đó do người sử dụng báo cáo  

Tỷ lệ các vị trí cần tuyển dụng cao so với tổng số việc làm trong ngành nghề đó  

Tỷ lệ tìm được ứng cử viên cho các vị trí tuyển dụng thấp do thiếu ứng viên có tay nghề trên thị 
trường 

2. Mức độ thất nghiệp/có việc làm và các điều kiện làm việc 

Việc làm của lao động có kỹ năng trong một ngành nghề tăng lên tổng thể  

Tỷ lệ thất nghiệp của những người đang tìm việc trong một ngành nghề thấp hoặc đang giảm   

Tăng giờ làm việc   

Tỷ lệ lực lượng lao động lớn tuổi từ 45 đến 55 tuổi trở lên trong ngành nghề đó (%)44   

3. Các động thái tiền lương  

Lương cao và tăng lương  

4. Đào tạo theo trình độ chuyên môn 

Số lượng tuyển sinh và sinh viên tốt nghiệp GDNN trong ngành nghề đó tăng lên 

Tăng số lượng hợp đồng học nghề đã ký kết trong ngành nghề đó 

5. Kết quả và tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp GDNN 

Tỷ lệ có việc làm cao hoặc tăng lên trong ngành nghề đó  

Số giờ làm việc trung bình hàng tuần của sinh viên tốt nghiệp cao và/hoặc tăng  

Mức lương trung bình hàng năm ($ 000) trả cho sinh viên tốt nghiệp GDNN cao và/hoặc tăng lên 

 
 
III. PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 
 
III.1 Nhu cầu việc làm và nhu cầu mở rộng 
 
Dự báo thị trường lao động nhằm mục đích dự đoán "nhu cầu" được xem là cơ cấu việc làm trong 
tương lai của lực lượng lao động trên toàn quốc, theo ngành và trong khu vực. Mục đích cuối cùng 
của các dự báo như vậy là xác định tình trạng thiếu lao động có tay nghề có thể xảy ra trong tương 
lai. Dự báo nhằm mục đích mô hình hóa cả phía cung và phía cầu của thị trường lao động và thường 
được thực hiện độc lập, và không thực hiện lồng ghép. Các nhóm chính sau đây được áp dụng vào 
trong các dự báo nhu cầu về lực lượng lao động: a) nhu cầu việc làm, b) nhu cầu liên quan đến mở 
rộng (hoặc nhu cầu mở rộng) và c) nhu cầu thay thế. Dữ liệu được thu thập cho các biến số này để 
tạo ra các ước tính về nhu cầu trong tương lai. 
 

                                                           
43 Dựa trên: Giesecke J., C. Shah và N. Tran. Xem xét các phương pháp tiếp cận phương pháp luận với dự báo 
thị trường lao động và đánh giá mức độ thiếu hụt kỹ năng hiện tại và đang nổi lên. Báo cáo cuối cùng cho Bộ 
Nhập cư và Quốc tịch. Trung tâm nghiên cứu chính sách. Đại học Monash. Úc. 2013 (xem Bảng 1). 
44 Tỷ lệ lao động lớn tuổi thấp có nghĩa là tỷ lệ luân chuyển việc cao hơn và sự ổn định việc làm thấp 



18 
 

Dự án G20TS Project - Output 1.2. Stock-taking Report version 20180512 -   VNM - Final, Trang 18 / 51 

Ở một số nước - Mỹ, Anh, EU và Nhật Bản, nhu cầu việc làm theo ngành được ước tính theo phương 
pháp kinh tế như là chức năng của sản lượng công nghiệp, tiền lương sản xuất thực, giờ làm việc 
trung bình, vv. Cách tiếp cận dự báo việc làm được sử dụng ở Hàn Quốc, New Zealand và Phần Lan 
ước tính việc làm tương lai của ngành dựa trên những thay đổi trong sản lượng công nghiệp và năng 
suất lao động. Các đầu ra từ mô hình kinh tế vĩ mô được sử dụng làm đầu vào cho dự báo thị trường 
lao động. Dự báo đầu ra và việc làm theo ngành nghề được đặt trước bởi dự báo vĩ mô của nền kinh 
tế quốc gia. 45 
 
Nhu cầu lực lượng lao động có tay nghề trong các ngành bị ảnh hưởng bởi sự tăng trưởng hoặc suy 
giảm sản lượng kinh tế của ngành (GDP của ngành), thay đổi công nghệ được dự báo và cải thiện 
năng suất mà những điều này có thể đòi hỏi cần có nhiều hoặc ít lao động hơn hoặc tuyển dụng lao 
động khác. Tuy nhiên, một điều không phải là hiếm khi sự tăng trưởng của nền kinh tế không đi kèm 
với tăng trưởng việc làm phù hợp do tác động bù đắp của tăng trưởng năng suất. 
 
Trong dự báo việc làm trong tương lai thì tỷ lệ việc làm trong lực lượng lao động được cho là thay 
đổi. Những thay đổi này dựa trên phép ngoại suy các xu hướng trong quá khứ, và cũng có thể được 
sửa đổi thêm để phản ánh những thay đổi được dự báo trong sản xuất công nghiệp và các ngành 
công nghệ. Điều chỉnh tỷ lệ việc làm trong tương lai được cho biết qua các phép ngoại suy của những 
thay đổi trong quá khứ và đánh giá của chuyên gia.46 Thay đổi công nghệ thường ảnh hưởng đến cơ 
cấu nghề nghiệp và hồ sơ kỹ năng của lực lượng lao động không đồng đều bằng cách giảm nhu cầu 
lao động có tay nghề trong một số ngành nghề nhất định và tăng nhu cầu lao động ở một số ngành 
khác cũng như trong các ngành nghề mới. Do đó, việc đánh giá “nhu cầu liên quan đến mở rộng” 
theo ngành nghề và trình độ chuyên môn phải liên kết với những thay đổi đầu ra dự kiến. Rất khó để 
đánh giá được hàm ý của thay đổi công nghệ đối với nhu cầu về lực lượng lao động có tay nghề khi 
không biết công nghệ nào sẽ được giới thiệu. Trong các dự án chuyển giao công nghệ quy mô lớn khi 
các công nghệ mới đang thay thế các quy trình và máy móc cũ thì những thay đổi về nhu cầu lao 
động có tay nghề chắc chắn hơn nhiều và có thể tính toán được. Trong dự báo ngắn hạn, đánh giá về 
nhu cầu liên quan đến mở rộng cũng có thể dựa trên giả định rằng tỷ lệ tăng/giảm việc làm trong 
quá khứ của ngành kinh tế, cơ cấu nghề nghiệp và năng suất của nó sẽ vẫn giữ nguyên.  
 
“Nhu cầu mở rộng” hình thành các công việc mới phát sinh từ sự thay đổi nhu cầu lao động trong 
ngành theo ngành nghề. Các việc làm mới theo ngành nghề cũng có thể phát sinh từ việc lao động 
nghỉ hưu, tử vong, di cư, và di chuyển giữa các ngành nghề và tạo thành “nhu cầu thay thế” lực 
lượng lao động.  
 
Các nguồn dữ liệu cho dự báo thị trường lao động thường bao gồm các cuộc tổng điều tra dân số, tài 
khoản quốc gia, các bảng đầu vào-đầu ra, điều tra lực lượng lao động, thống kê việc làm và thống kê 
giáo dục.47 Dự báo dựa trên mô hình định lượng được cho là có lợi thế so với các phương pháp dự 
đoán khác vì các dự báo đó toàn diện và nhất quán. Chúng bao trùm toàn bộ nền kinh tế và đồng 
thời có thể tạo ra có thể tạo ra cấp độ phân chia cao theo nhóm ngành và việc làm. 
 

                                                           
45 CEDEFOP. Cung và cầu kỹ năng trong tương lai ở châu Âu. Tài liệu nghiên cứu số 26, Văn phòng xuất bản của 
Liên minh châu Âu, Luxembourg. 2012. http://www.Cedefop.europa.eu/EN/Files/5526_en.pdf. 
46 Dự báo việc làm. Trong Sổ tay Phương pháp, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, Chương 13, Có sẵn tại 
https://www.bls.gov/opub/hom/emp/pdf/emp.pdf 
47 Xem, ví dụ, xem xét các mô hình dự báo ở các nước OECD ở Giesecke J., C. Shah và N. Tran. Xem xét các 
phương pháp tiếp cận dự báo thị trường lao động và đánh giá mức độ thiếu hụt kỹ năng hiện tại và đang nổi 
lên.  Báo cáo cuối cùng cho Bộ Nhập cư và Quốc tịch. Trung tâm nghiên cứu chính sách. Đại học Monash. Úc. 
2013. Các ví dụ khác về hệ thống dự báo thị trường lao động được mô tả trong Sổ tay Phương pháp BLS (bản 
sửa đổi cuối cùng trong năm 2008), Wilson và Homenidou Wilson R.A. và Homenidou K. Futures 2010-2020: 
Báo cáo kỹ thuật về nguồn và phương pháp, UKCES. 2012  
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III.2 Nhu cầu thay thế 
 
Definitive exits 
“Nhu cầu thay thế” lực lượng lao động có tay nghề nổi lên như là một sự cần thiết để thay thế 
những người lao động rời khỏi ngành do họ không làm công việc đó nữa, tiếp tục công việc học tập 
toàn thời gian, tử vong, ốm, nghỉ thai sản, di cư, hoặc bỏ việc vì các lý do khác nhau. “Nhu cầu thay 
thế ròng” đề cập đến những việc làm mới có được từ những người lao động thôi việc sau khi trừ đi 
những người quay lại làm công việc đó (hoặc những người lao động có tay nghề có thể được tuyển 
dụng từ thị trường lao động).48 Nhu cầu thay thế lao động do nghỉ hưu đôi khi được đánh giá thông 
qua phương pháp thay đổi nhóm tuổi trong lực lượng lao động cho mỗi ngành nghề khi các tỷ lệ lao 
động đến tuổi nghỉ hưu được tính toán như là một phần của nhu cầu thay thế. Phương pháp tiếp 
cận thay đổi nhóm tuổi chỉ hữu ích khi các quy định của quốc gia về nghỉ hưu được thực thi nghiêm 
ngặt  và không khuyến khích làm việc sau khi nghỉ hưu. Số liệu thống kê có thể cũng áp dụng để tính 
toán tỷ lệ tử vong và tai nạn mà được sử dụng để dự báo nhu cầu thay thế.  
 
Tỷ lệ luân chuyển lao động  
Luân chuyển lao động là một nguyên nhân lớn dẫn đến nhu cầu thay thế lao động. Có hai loại luân 
chuyển lao động có tay nghề. Thứ nhất là khi lao động có tay nghề chuyển sang làm việc trong một 
số ngành/công ty khác mà không thay đổi nghề nghiệp của họ. Trong trường hợp này, tổng cầu lao 
động có tay nghề ở khu vực/quốc gia sẽ không bị ảnh hưởng, trong khi tỷ lệ luân chuyển lao động 
như vậy có thể ảnh hưởng đến nhu cầu lao động có tay nghề trong một ngành nghề cụ thể. Thứ hai 
là khi lao động có tay nghề có ý định thay đổi nghề nghiệp của họ. Sự luân chuyển lao động đó có thể 
dẫn đến thiếu hụt kỹ năng trong nền kinh tế. Các số liệu về dòng công nhân lao động lành nghề rời 
công ty và sẽ thay đổi nghề nghiệp của họ chỉ có thể thu thập được thông qua các cuộc điều tra của 
cơ sở bao gồm các cuộc phỏng vấn với người lao động hiện đang làm việc và quay lại làm việc. Khả 
năng người lao động thôi việc được nhìn thấy là phụ thuộc lớn vào: loại nghề nghiệp, độ tuổi của 
người lao động và thời kỳ lao động. 49 Quy mô luân chuyển nghề nghiệp và từ đó nhu cầu thay thế 
lao động có thể rất quan trọng.50 
 
Luân chuyển lao động theo ngành nghề cũng có thể được phân tích thông qua khảo sát điều tra lực 
lượng lao động (LFS) để điều tra hộ gia đình. Khảo sát cần hỏi những người tham gia trả lời phỏng 
vấn các câu hỏi về sự thay đổi của người sử dụng lao động và/hoặc nghề nghiệp trong 12 tháng 
trước cuộc khảo sát. Lý do thay đổi người sử dung lao động/việc làm cần phải được hỏi cũng như 
những quyền lợi mà người lao động hy vọng sẽ được hưởng sau khi thay đổi. Nhiều chi tiết hơn nữa 
cần được biết như hướng chuyển dịch nghề nghiệp: chuyển từ nghề này sang nghề mà người lao 
động thay đổi và lý do tại sao. Tuy nhiên, các nghiên cứu về tỷ lệ dịch chuyển lao động trên đòi hỏi 
phải thực hiện các cuộc phỏng vấn với từng người lao động trong công ty theo từng nghành 
nghề/trình độ chuyên môn là tốn kém. Một cách tiếp cận ít tốn kém hơn mà bao gồm cả việc thu 
thập số liệu về nhu cầu thay thế lao động mà tuy nhiên là không  biết lý do của việc luân chuyển đó,  
cũng bao gồm cả các điều tra cơ sở của một mẫu các công ty trong một ngành.  

Phân tích nhu cầu trong một ngành kinh tế đơn lẻ chủ yếu liên quan đến các việc làm và trình độ 
chuyên môn cụ thể của ngành mà không được các ngành khác tuyển dụng. Nếu nhu cầu đánh giá 

                                                           
48 Cung và cầu kế toán. Cục lao động và năng suất Úc. Tháng 3 năm 2014. 
49 Karmel, T., P. Lim, and J. Misko. Attrition in the trades. NCVER. Australia. Monograph series 07/2011 
50 Ví dụ, mỗi năm khoảng 14% công nhân xây dựng của Quebec ngừng làm việc với tư cách là người lao động 
trong ngành xây dựng vì nghỉ hưu, thay đổi nghề, bắt đầu một công việc mới  vv... và chỉ 7% trong số họ cuối 
cùng trở lại để tiếp tục làm việc. Nó dẫn đến yêu cầu ròng hàng năm cho ngành này để lấp đầy 7% công việc 
còn lại bỏ trống.  Nhìn chung, do nhu cầu dịch vụ tăng (nhu cầu mở rộng) và tỷ lệ luân chuyển việc và già hóa 
(nhu cầu thay thế), ngành xây dựng cần khoảng 9.000 lao động mới mỗi năm. Nguồn: Xây dựng nhìn về phía 
trước. Yêu cầu lao động từ năm 2007 đến năm 2010 cho Quebec. Hội đồng ngành xây dựng. Quebec. Canada. 
2010. 
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cho các nghề nghiệp phổ biến chẳng hạn như thợ điện, thì các ước tính như vậy không thể được sử 
dụng một cách đáng tin cậy để đưa ra quyết định cung cấp đào tạo cho một khu vực cụ thể bởi vì các 
sinh viên tốt nghiệp GDNN trong lĩnh vực liên quan có thể được sử dụng trong các lĩnh vực khác.  
 
 
Dự báo nhu cầu thay thế 
Nhu cầu thay thế là đầu vào chính cho các công việc mới. Ví dụ, ở Mỹ, dự báo cho giai đoạn 2010-
2020 cho thấy dự kiến sẽ có 33,7 triệu việc làm mới từ việc thay thế lao động, trong khi chỉ có 21,1 
triệu người đến từ nhu cầu mở rộng. Việc làm mới do nhu cầu thay thế lao động cần nhiều hơn các 
việc làm mới do tăng trưởng ở 80% ngành nghề.51. Tỷ lệ nhu cầu thay thế với nhu cầu mở rộng là 
khoảng 9: 1 cho toàn bộ EU. Theo dự báo, đến năm 2020, nền kinh tế châu Âu sẽ tạo ra khoảng 8 
triệu việc làm mới. Tuy nhiên, gần gấp 10 lần việc làm, khoảng 75 triệu việc làm cần có người thay 
thế do người lao động nghỉ hưu hoặc không tham gia lực lượng lao động. Sự tăng trưởng việc làm 
yếu ở châu Âu cho thấy có thể là có một lượng cung người có trình độ bằng cấp cao52 vượt quá 
nhiều. Một trong những cách tiếp cận để ước tính tỷ lệ thay thế theo ngành nghề áp dụng nhóm 5 
tuổi dựa trên dữ liệu lịch sử. Những tỷ lệ thay thế này sau đó được áp dụng để ước tính nhu cầu 
thay thế lực lượng lao động trong tương lai.53 
 
Dự báo việc làm mới theo nghề nghiệp và trình độ chuyên môn 
Dự báo nhằm mục đích ước tính việc làm mới theo ngành nghề. Số lượng việc làm mới theo ngành 
nghề liên quan đến việc mới có do nhu cầu mở rộng và mới có do nhu cầu thay thế. Có thể dự đoán 
nhu cầu theo trình độ chuyên môn trong từng ngành nghề được biết từ dữ liệu lịch sử và có thể 
được ngoại suy. Ví dụ, tại Úc, dự báo việc làm mới nhất được thực hiện trong giai đoạn 2012-2018 
cho 214 ngành, 353 ngành nghề, 5 trình độ chuyên môn và 61 vùng lực lượng lao động. Các dự báo 
dựa trên dữ liệu từ LFS. 54  Trong bất kỳ trường hợp nào, thì dự báo nghề nghiệp sẽ phải được đặt ra 
trước dự báo tuyển dụng ngành. 
 
III.3 Dự báo cung lao động 
 
Dự báo nguồn lực lượng lao động trong tương lai 
Dự báo nguồn cung lao động bắt đầu với dự báo dân số, kể cả nhập cư. Số lượng dân số trong độ 
tuổi lao động (WAP) và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động cần được ước tính. Cách đơn giản nhất là 
ngoại suy tỷ lệ tham gia lao động từ dữ liệu lịch sử hoặc nó có thể được ước tính như một hàm của 
các biến khác. Ví dụ, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) dự báo nguồn cung lao động cho 136 loại, 
được xác định là tuổi, giới tính, chủng tộc và nhóm sắc tộc. 55 
 
Dự báo nguồn cung lao động cho nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cụ thể nên bao gồm ước tính 
nguồn lao động trong tương lai theo nghề nghiệp và lưu lượng của nó. 56 Hầu hết các quốc gia dự 
báo những thay đổi về nguồn dân số và lực lượng lao động theo trình độ học vấn cao nhất dựa trên 
ước tính về xu hướng trong mô hình chuyển đổi mức độ giáo dục theo độ tuổi và giới tính.  Ở Anh, 

                                                           
51 Lockard, C.B. and M. Wolf. Dự báo việc làm đến năm 2020. Đánh giá lao động hàng tháng, Tháng 1, 2012, 84-
108. 
52 Người ta lập luận rằng vào năm 2020, châu Âu sẽ có lực lượng lao động có trình độ cao nhất trong lịch sử 
của nó. CEDEFOP. Cung và cầu kỹ năng trong tương lai ở châu Âu, Tài liệu nghiên cứu số 26, Văn phòng xuất 
bản của Liên minh châu ÂuLuxembourg. 2012. http://www.Cedefop.europa.eu  
53 BLS. Dự báo việc làm. Trong Sổ tay các phương pháp, Cục Thống kê Lao động Mỹ, 2013. Chương 13. 
https://www.bls.gov/opub/hom/emp/pdf/emp.pdf 
54 Bộ Giáo dục, Việc làm và quan hệ lao động Úc (DEEWR). http://lmip.gov.au/default.aspx?LMIP. 
55 Các dự báo việc làm. Trong sổ tay các phương pháp, Cục thống kê lao động Mỹ, 2013. Chương 13. 
https://www.bls.gov/opub/hom/emp/pdf/emp.pdf 
56 CEDEFOP. Cung và cầu kỹ năng trong tương lai tại Châu Âu: Khung phương pháp luận. Tài liệu nghiên cứu số. 
25, 2012. Luxembourg. http://www.Cedefop.europa.eu/EN/Files/5525_en.pdf 
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dự báo dựa trên dữ liệu khảo sát lực lượng lao động và dự báo dân số. Dữ liệu cơ sở nguồn lao động 
và việc làm theo trình độ được ước tính từ cuộc khảo sát lực lượng lao động. Số người ở mỗi trình 
độ nghề nghiệp được thêm vào và bao gồm cả sinh viên tốt nghiệp mới, được điều chỉnh theo xu 
hướng tỷ lệ đạt được trình độ học vấn và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động. 57 
 
Để trở nên hữu ích cho việc hướng dẫn lập kế hoạch GDNN, các dự báo nên đưa ra ước tính về 
nguồn cung lao động trong tương lai theo nghề nghiệp và trình độ chuyên môn                                                                            
và các dòng nhập cư với các chi tiết liên quan. Tuy nhiên, khoảng một phần ba các hệ thống dự báo 
quốc gia không phân tách nguồn cung lao động theo nghề nghiệp và trình độ do những khó khăn có 
tính kỹ thuật trong việc cung cấp những thông tin đó. 58 Khi cung và câu không được ước tính theo 
ngành nghề và trình độ chuyên môn, thì không thể dự báo tình trạng thiếu lao động có tay nghề một 
cách chi tiết. Cũng không thể áp dụng các dự báo đố để hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động 
GDNN.   
 
Dự báo những người mới vào nghề theo ngành nghề  
Xác định được nguồn cung theo ngành nghề, thì điều cần thiết là đánh giá số lượng lao động có việc 
làm hàng năm. Tỷ lệ lao động có tay nghề theo giới tính và tỷ lệ người mới vào nghề thường ước tính 
được. Các nhóm lao động tìm việc theo ngành nghề bao gồm: sinh viên học nghề vừa mới tốt 
nghiệp, người tái nhập thị trường lao động, người nhập cư và người mới vào nghề từ các nghề khác 
thông qua luân chuyển lao động. Nguồn cung việc làm dựa trên tỷ lệ luân chuyển là khó ước tính 
nhất và cho đến nay khái niệm các luồng lao động đã được sử dụng chủ yếu cho phân tích chính 
sách, chứ không phải dự báo.59 
 
Các bước tiếp theo trong việc dự báo nhu cầu và cung ứng trong tương lai theo ngành nghề và trình 
độ được trình bày trong Bảng 3. Về nguyên tắc, sự chênh lệch trong tương lai theo ngành nghề  và 
trình độ chuyên môn có thể được ước tính bằng cách so sánh nhu cầu và cung. 
 
Bảng 3. Các bước chính về dự báo cung và cầu lao động theo nghề nghiệp60 

Cầu lao động trong tương lai   Cung lao động 
trong tương lai  

Chi tiết các ước tính cung lao động   

D1. Dự báo của nền kinh tế vĩ 
mô, kết hợp dự báo cho tổng 
lực lượng lao động có việc làm 
(tổng cầu lao động)  

S1. Dự báo nguồn 
cung lao động 
tổng hợp quốc gia  
  

S1.1 Dựa trên nguồn dân số năm  
S1.2 Dự báo dân số theo tuổi, giới tính và 
trình độ học vấn vv…  
S1.3 Dự báo tỷ lệ tham gia lực lượng lao 
động  
S1.4 Dự báo tỷ lệ thất nghiệp  
S1.5 Dự báo di cư lao động có kỹ năng  

                                                           
57 Wilson R.A. and Homenidou K. Futures 2010-2020: Báo cáo kỹ thuật về nguồn lực và các phương pháp , Ủy 
ban Việc làm và Kỹ năng Anh. 2012. http://www.ukces.org.uk/assets/ukces/docs/publications/working-
futures-technical-report.pdf.  
58 Giesecke J., C. Shah và N. Tran. Xem xét các phương pháp tiếp cận phương pháp luận với dự báo thị trường 
lao động và đánh giá mức độ thiếu hụt kỹ năng hiện tại và đang nổi lên. Báo cáo cuối cùng cho Bộ Nhập cư và 
Quốc tịch.Centre of Policy Studies. Đại học Monash. Úc. 2013 .; Wilson, R., M. May-Gillings và R. Beaven. 
Tương lai làm việc 2012-2022: Báo cáo kỹ thuật về nguồn và phương pháp. UKCES. 2014 
59 Đo lường tác động kinh tế lên hoạt động giáo dục cao hơn. Sở Kinh doanh, Đổi mới & Kỹ năng. Anh. BIS Tài 
liệu nghiên cứu N.38. 2011 
60 Diễn giải bởi tác giả trên cơ sở: Giesecke J., C. Shah và N. Tran. Xem xét các phương pháp tiếp cận phương 
pháp luận với dự báo thị trường lao động và đánh giá mức độ thiếu hụt kỹ năng hiện tại và đang nổi lên. Báo 
cáo cuối cùng cho Bộ Nhập cư và Quốc tịch.Trung tâm nghiên cứu chính sách. Đại học Monash. Úc. 2013 (xem 
hình 3) 



22 
 

Dự án G20TS Project - Output 1.2. Stock-taking Report version 20180512 -   VNM - Final, Trang 22 / 51 

D2. Dự báo đầu ra và cơ cấu nghề 
nghiệp theo khu vực ngành nghề 
(nhu cầu lao động theo ngành) 

S2. Dự báo lực 
lượng lao động 
theo ngành nghề 
và trình độ 
chuyên môn 

S2.1 Căn cứ nguồn cung lao động hàng 
theo ngành nghề/trình độ chuyên môn  
S2.2 Dự báo lao động theo ngành nghề dựa 
trên khu vực 
S2.3 Số sinh viên học nghề tốt nghiệp hàng 
năm theo ngành nghề và trình độ chuyên 
và dự báo  
S2.4 Dẫn đến nguồn cung lao động theo 
ngành nghề/trình độ chuyên môn (không 
có những người mới vào nghề) (tổng 
nguồn cung lao động dự báo và tổng sinh 
viên nghề tốt nghiệp hàng năm xem xét tới 
tỷ lệ tham gia)  

D3. Dự báo nhu cầu mở rộng lực 
lượng lao động theo ngành nghề 
nghiệp  

S3.1 Dự báo 
những người mới 
vào nghề khác 
theo nghề và 
trình độ chuyên 
môn 

S3.1.1 Đánh giá luồng lao động hiện tại và 
tương lai trong một ngành nghề lao thông 
qua tỷ lệ luân chuyển việc  
S3.1.2 Đánh giá luồng lao động di cư hiện 
tại và tương lao theo ngành nghề  

S3.2 Dự báo tổng 
số người tìm kiếm 
việc làm theo 
nghề  và trình độ 
chuyên môn 

S3.2.1 Dẫn đến nguồn cung quốc gia dự 
báo theo ngành nghề:  
a) nguồn cung lao động theo ngành nghề 
(có việc làm và thất nghiệp) 
b) sinh việc nghề mới tốt nghiệp (không thể 
thay thế trực tiếp lao động lành nghề)  
c) lao động di cư có kỹ năng, và 
d) những người khác có thể có trình độ 
chuyên môn trong thời kỳ dự báo) 

D4. Dự báo nhu cầu thay thế theo 
nghề và trình độ chuyên môn 

D5. Dự báo tổng số việc làm mới 
(nhu cầu mở rộng và nhu cầu 
thay thế) theo nghề và trình độ 
chuyên môn 

D6. Dự báo tổng số vị trí tuyển 
dụng ròng (sau khi tuyển dụng 
được những người tìm việc đủ 
điều kiện cho một số việc làm 
mới) theo nghề và trình độ 
chuyên môn 

  

D.7 Đánh giá tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề cao trong tương lai theo nghề và trình độ và cân 
bằng cung-cầu 

 
III.4 Dự đoán tình trạng thiếu hụt kỹ năng trong tương lai 
 
Sau khi dự báo cung và cầu lao động theo nghề thì có thể so sánh hoặc xác định một cơ chế để cân 
bằng cung và cầu. So sánh các ước tính cung và cầu lao động độc lập có thể thông báo cho các cuộc 
thảo luận về tình trạng thiếu lao động có tay nghề (theo ngành nghề) và cung cấp đầu vào cho chính 
sách di dân. Dự báo nhu cầu theo ngành nghề rất hữu ích để hướng dẫn người tham gia thị trường 
lao động và những người mới tham gia trong tương lai trong việc học tập và lựa chọn nghề nghiệp. 
Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt dự kiến trong tương lai có thể có ít tác động đến kế hoạch tuyển sinh 
lao động có tay nghề dài hạn vì đây là những chương trình tương đối ngắn hạn. Như trình độ đại học 
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thì đòi hỏi thời gian dài để hoàn thành, lập kế hoạch tuyển sinh chiến lược và sinh viên tốt nghiệp có 
thể tính đến tình trạng thiếu hụt được dự báo.  
 
Các biện pháp đánh giá thiếu hụt lao động dự báo được cung cấp bởi: a) ước tính triển vọng cho 
người tham gia thị trường lao động và b) các chỉ số chênh lệch kỹ năng. Triển vọng cho người tham 
gia thị trường lao động được đánh giá bởi: dự báo việc làm có tay nghề, các báo cáo triển vọng nghề 
nghiệp tốt hoặc kém theo ngành nghề/trình độ chuyên môn được đánh giá bằng tỷ lệ cung lao động 
được ước tính hàng năm cho số lượng việc làm trong mỗi ngành nghề/trình độ chuyên môn, tỷ lệ 
thất nghiệp hiện tại và dự báo theo trình độ chuyên môn. 
 
Hầu hết các quốc gia tính toán chênh lệch thị trường lao động là sự khác biệt giữa, hoặc tỷ lệ, cung 
và cầu theo ngành nghề và/hoặc trình độ chuyên môn. Các chỉ số chênh lệch bao gồm: dự đoán vượt 
quá theo ngành nghề và trình độ, sự chênh lệch thực tế dựa trên xu hướng trong quá khứ và sự 
chênh lệch tiềm năng dựa trên nhu và cung thay đổi trong tương lai theo ngành nghề vv… (xem Bảng 
2). Tuy nhiên, tại Canada, sự thiếu cân bằng thị trường lao động trong tương lai (thiếu hụt) được 
định nghĩa là sự khác biệt giữa các cơ hội việc làm mới được mong đợi và số lượng người tìm kiếm 
việc làm có sẵn cho những công việc đó trong giai đoạn dự báo. Tại Hà Lan, chỉ số đánh giá triển 
vọng thị trường lao động cho các ngành nghề/trình độ khác nhau được tính toán là tỷ lệ giữa nguồn 
nguồn cung dự đoán với cầu dự đoán trong năm dự báo.61 
 
Khi cung và cầu lao động được ước tính độc lập và sau đó so sánh, thì họ không tính đến sự tương 
tác liên tục giữa cung và cầu mà về lâu dài sẽ điều chỉnh chúng. Có một số cơ chế điều chỉnh hoạt 
động trong thị trường lao động để điều chỉnh sự mất cân bằng có thể phát sinh. Trong ngắn hạn, 
chúng bao gồm các điều chỉnh về tiền lương, đào tạo do người sử dụng lao động được cung cấp, 
cũng như những thay đổi trong cách người sử dụng lao động sử dụng lực lượng lao động có tay nghề  
v.v…  
 
Điều chỉnh cung và cầu theo ngành nghề có thể được trình bày như các mô hình chính sau đây: 

• Mô hình đầu tiên dựa trên giả định rằng hệ thống đào tạo linh hoạt, điều chỉnh tuyển sinh và 
sinh viên tốt nghiệp theo nhu cầu dự kiến mà cho phép duy trì mức lương tương đối. Trong 
trường hợp này, những thay đổi tuyển sinh được xem là một chỉ số về áp lực nhu cầu thị 
trường lao động. 

• Mô hình thứ hai giả định rằng hệ thống đào tạo không linh hoạt, với tuyển sinh và tốt nghiệp 
được xác định mà không có bất kỳ liên kết nào đến nhu cầu dự báo. Theo giả định này, mức 
lương cụ thể theo trình độ chuyên môn sẽ cần điều chỉnh để cân bằng cả cung và cầu lao 
động. Trong trường hợp này, mức độ điều chỉnh tiền lương là chỉ số áp lực thị trường lao 
động.62 

• Trong mô hình thứ ba, có thể điều chỉnh cung cầu thông qua việc phân bổ lại người lao động 
vào các vị trí công việc cho đến khi tất cả đều có việc làm. Nếu nguồn cung lao động có tay 
nghề trong tương lai cho thấy vượt cầu, điều này sẽ dẫn đến việc nâng cao trình độ chuyên 
môn của công việc, bất kể việc làm có yêu cầu những người có kỹ năng với số lượng  như vậy 
không... Kịch bản này thực sự xảy ra khi số lượng việc làm có tay nghề được tạo ra là ít hơn  
so với số lượng người có tay nghề cao được đào tạo hàng năm.63 

                                                           
61 Dựa trên: Giesecke J., C. Shah and N. Tran. Xem xét các phương pháp tiếp cận phương pháp luận với dự báo 
thị trường lao động và đánh giá mức độ thiếu hụt kỹ năng hiện tại và đang nổi lên. Báo cáo cuối cùng cho Bộ 
Nhập cư và Quốc tịch.Centre of Policy Studies. Đại học Monash. Úc. 2013 
62 Giesecke, J.A., N.H. Tran, G.A. Meagher và F. Pang. Tăng trưởng và thay đổi trong thị trường lao động Việt 
Nam: Phân tích các xu hướng dự báo về việc làm 2010-2020, Tài liệu chung Số G-216, Trung tâm nghiên cứu 
chính sách, Đại học Monash, tháng 3 năm 2011  
63 CEDEFOP. Cung và cầu kỹ năng trong tương lai ở Châu Âu, Bài nghiên cứu số.26, Văn phòng xuất bản của 
Liên minh châu Âu, Luxembourg. 2012. http://www.Cedefop.europa.eu  
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Các mô hình điều chỉnh được đề xuất chỉ có thể làm việc trong các thị trường lao động linh hoạt với 
thông tin thị trường lao động được tổ chức tốt, các trình độ chuyên môn cao hơn được ưu đãi khen 
thưởng, và hành vi của người tham gia thị trường lao động đầy đủ thông tin. 
 
Với mục đích của Báo cáo này, thì năng lực của hệ thống GDNN chính quy và các hệ thống đào tạo tại 
chỗ đóng góp vào việc cung cấp lao động có tay nghề phù hợp với nhu cầu dự báo được xem là cơ 
chế điều chỉnh chính. Tuy nhiên, các hệ thống GDNN linh hoạt có thể đóng góp được không nhiều  
nếu những ở sở thích đào tạo và việc làm của sinh viên chệch với nhu cầu của thị trường được xác 
định hoặc thị trường lao động không đưa ra các ưu đãi hoặc thông tin có liên quan. 
 
IV. ÁP DỤNG PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ DỰ BÁO 
 
IV.1 Các dự báo trên toàn Châu Âu64 
 
Bối cảnh dự báo ở EU 
Sự cần thiết phải phân tích và dự đoán nhu cầu về lực lượng lao động có tay nghề cao đã được ghi 
nhận trong sáng kiến 'Kỹ năng mới cho công việc mới' do EU đưa ra vào năm 2008.65  Sáng kiến Kỹ 
năng mới cho Công việc mới nhằm thúc đẩy sự dự đoán tốt hơn về các nhu cầu kỹ năng trong tương 
lai và cải thiện sự phù hợp giữa lao động lành nghề và nhu cầu của thị trường. Sáng kiến này bao 
gồm dự báo của Trung tâm Phát triển Dạy nghề Châu Âu (Cedefop), phân tích các xu hướng mới nổi 
ở cấp ngành, vv CEDEFOP thực hiện dự báo trên toàn châu Âu và quốc gia cũng như dự báo theo 
ngành kinh tế. Theo chiến lược 2020 (Chương trình nghị sự cho Kỹ năng và Việc làm mới), Ủy ban 
châu Âu đã phát triển Toàn cảnh Kỹ năng của EU để cải thiện thông tin thị trường lao động cho 
người tìm việc, công nhân, các công ty, v.v...66 Dự báo cung và cầu kỹ năng của Cedefop là một trong 
những khối xây dựng quan trọng của Toàn cảnh Kỹ năng của EU. Dữ liệu trong Toàn cảnh Kỹ năng 
liên quan đến dự báo tăng trưởng việc làm vào năm 2025 theo quốc gia, ngành, nhóm ngẫu nhiên, tỷ 
lệ việc làm theo ngành trong các nhóm nghề nghiệp, thiếu hụt kỹ năng tổng thể và tuyển dụng. Nó 
cũng liệt kê các việc làm quan trọng đang bị thiếu hụt. Trang web này cung cấp bất kỳ thông tin nào 
về nguồn cung dự kiến và vai trò của hệ thống GDNN và đại học trong việc cung cấp sinh viên tốt 
nghiệp cung cấp theo năm dự báo. 
Năm 2008, dự đoán nhu cầu kỹ năng toàn Châu Âu lần đầu tiên được phát hành bao gồm dự báo 
việc làm theo ngành, nghề và trình độ chuyên môn trên toàn châu Âu cho đến năm 2015. Các dự báo 
của Cedefop không thay thế các dự đoán và dự báo sáng kiến kỹ năng đang diễn ra ở cấp quốc gia 
Nó sử dụng dữ liệu hài hòa và một phương pháp duy nhất để đưa ra kết quả so sánh giữa các quốc 
gia có thể được tổng hợp để cung cấp một bức tranh tổng thể về xu hướng thị trường lao động và 
phát triển kỹ năng ở EU. Năm 2009, Cedefop dự báo cung lao động có tay nghề theo giới tính, nhóm 
tuổi và trình độ chuyên môn.67 Trong năm 2010, dự báo đầu tiên về cung và cầu kỹ năng đến năm 
2020 đã được trình bày. Các chỉ số chênh lệch kỹ năng được xây dựng sau đó.68 
 
Dự báo cung và cầu kỹ năng trên toàn châu Âu dựa trên mô hình đa ngành và đa quốc gia E3ME do 
Cambridge Econometrics phát triển. Nó được thiết kế để đưa ra một dự báo về xu hướng kinh tế, 
dẫn đến dự đoán cung và cầu lao động. Nó là một mô hình quy mô lớn bao gồm 27+ quốc gia EU. Sự 

                                                           
64 Cung và cầu kỹ năng ở châu Âu. Dự báo trung hạn đến năm 2020. Cedefop. 2010 
65 Kỹ năng mới cho công việc mới. Dự đoán và phù hợp với nhu cầu thị trường lao động và kỹ năng. Truyền 
thông từ Ủy ban đến Nghị viện châu Âu, Hội đồng, Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Âu và Ủy ban các khu vực. 
2008 
66 http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en 
67 http://www.Cedefop.europa.eu/EN/about-Cedefop/projects/forecasting-skill-demand-and-
supply/forecasting-skill-demand-and-supply.aspx 
68 http://www.Cedefop.europa.eu, op.cit 
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tương tác giữa các thành phần kinh tế diễn ra thông qua các mối quan hệ đầu vào-đầu ra và liên kết 
giữa các quốc gia được hình thành thông qua các phương trình thương mại quốc tế. Cấu trúc của mô 
hình bao gồm các liên kết hai chiều giữa các nền kinh tế châu Âu, các hệ thống năng lượng và môi 
trường. Các đặc điểm kinh tế của mô hình làm cho nó phù hợp cho dự báo ngắn hạn và trung hạn và 
phân tích chính sách. 
 
Trong các dự báo, dữ liệu cung và cầu kỹ năng được lấy ra từ các cuộc điều tra lao động việc làm 
(LFS) do các nước thành viên EU thực hiện. Cỡ mẫu quốc gia là dưới 1% dân số trong độ tuổi 15-74. 
Đối với nhiều quốc gia, số lượng người trả lời trong LFS trong một ô mẫu cụ thể, đối với mỗi nhóm 
nghề nghiệp, thường là thấp. Điều này có nghĩa là các ước tính về cơ cấu nghề nghiệp trong các lĩnh 
vực kinh tế không thể mạnh mẽ. Những vấn đề này thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi nói đến việc 
ước tính nhu cầu thay thế, đòi hỏi nhiều dữ liệu hơn. Tuy nhiên, dữ liệu LFS thường chỉ là dữ liệu so 
sánh có sẵn có thể chia nhỏ việc làm theo nhóm nghề nghiệp và nhóm phụ của dân số. Bảng 4 trình 
bày các cỡ mẫu LFS cho một số nước EU, được sử dụng làm cơ sở để dự báo: 
 
Bảng 4: Ví dụ các mẫu quốc gia thực hiện trong khảo sát lao động việc làm (LFS) ở EU69 

Nước Số trung bình 
hàng quý 

% dân số độ 
tuổi 15-74  

Nước Số trung bình 
hàng quý 

% dân số độ 
tuổi 15-74 

BE  22 100  0.3  LU  4 000  1.1  

BG  26 000  0.4  HU  60 100  0.8  

CZ  49 300  0.6  MT  5 600  1.8  

DK  20 700  0.5  NL  83 400  0.7  

DE  131 300  0.2  AT  37 900  0.6  

 
Dự báo nhu cầu mở rộng theo ngành70 
Dự báo bên cầu có liên quan đến bốn mô-đun chính. Mỗi mô-đun chứa cơ sở dữ liệu và mô hình của 
riêng nó. Các kết quả tập trung vào các xu hướng nhu cầu trong tương lai ở cấp độ toàn châu Âu (EU-
27 +): theo ngành (lên đến 41 ngành dựa trên phân loại NACE71); theo ngành nghề (có đến 27 nghề 
dựa trên phân loại ISCO); theo trình độ chuyên môn (ba cấp độ lớn dựa trên phân loại ISCED); và nhu 
cầu thay thế theo nghề nghiệp và trình độ chuyên môn. Tất cả những thông tin này đưa ra con số 
ước tính về tổng số lượng việc làm mới (cầu tăng trưởng ròng cộng với nhu cầu thay thế) theo ngành 
nghề và trình độ chuyên môn. 72 
 
Dự báo việc làm theo ngành kinh tế được cung cấp bởi một mô-đun dựa trên kết quả từ mô hình 
kinh tế vĩ mô đa ngành trên. Mô hình này cung cấp một loạt các dự báo về việc làm theo ngành, 
nhằm phản ánh các giả định về ảnh hưởng bên ngoài lên các quốc gia khác nhau (bao gồm thay đổi 
công nghệ và tác động của cạnh tranh toàn cầu). LFS đã tiến hành cung cấp thông tin cho việc phân 
tích các cấu trúc nghề nghiệp theo ngành. LFS có lợi thế là được tiến hành thường xuyên và áp dụng 
các bộ câu hỏi và hệ thống phân loại chuẩn hóa. 
 
Dự báo Cedefop đã đưa ra các bảng nguyên tắc sau cho EU-27 +, 2010-2020: 

• Dự báo ngành về tăng trưởng sản lượng kinh tế trung bình hàng năm cho mỗi ngành; 
• Dự báo ngành về tăng trưởng việc làm trung bình hàng năm; 
• Dự báo lực lượng lao động và tỷ lệ tham gia cho các nhóm tuổi và giới tính khác nhau (15-65 

+); 
• Xu hướng việc làm theo các nhóm việc làm ISCO; 

                                                           
69 Cung và cầu kỹ năng ở châu Âu. Khung phương pháp luận. Cedefop. Luxembourg 2012 
70 Dựa trên:  Cung và cầu kỹ năng ở châu Âu. Khung phương pháp luận. Cedefop. Luxembourg 2012 

71 Statistical classification of economic activities in the European Community. NACE Rev. 2. Eurostat 2008  
72 Skills supply and demand in Europe. Methodological framework (p.11) 
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• Xu hướng việc làm của 3 nhóm trình độ chuyên môn lớn (trình độ thấp, trung bình và cao), 
v.v. 

 
Dữ liệu nhu cầu kỹ năng được sử dụng để tạo ra và so sánh trên toàn bộ nhóm quốc gia EU27: 

• cấu trúc người lao động dựa trên độ tuổi và giới tính trong 60 lĩnh vực NACE, và cho mỗi 
nhóm nghề nghiệp và 149 ngành nghề (ISCO 3 chữ số); 

• cấu trúc học vấn của người lao động trong 60 lĩnh vực NACE, và cho mỗi nhóm nghề nghiệp 
và 149 ngành nghề dựa trên bảy nhóm giáo dục ISCED, vv. 

Để ước tính sự mất cân bằng thị trường lao động và sự chênh lệch kỹ năng có thể xảy ra, một mô-
đun được phát triển để so sánh các dự báo về ung và cầu lao động có kỹ năng. Các kết quả về cung 
và cầu không kết hợp các tương tác của chúng và do đó, không thể so sánh trực tiếp được. 
 
Dự báo việc làm cho giai đoạn 2010-2020 theo ngành nghề cho các quốc gia EU-27 + được trình bày 
trong Bảng 5. Dự báo cho thấy tổng mức tăng việc làm ở châu Âu trong hơn 10 năm sẽ chỉ chiếm 
0,3%. Tuy nhiên, nó không làm giảm nhu cầu đối với sinh viên tốt nghiệp được đào tạo và dạy nghề, 
những người sẽ cần phải làm cho sự tăng trưởng này xảy ra và sẽ thay thế lao động nghỉ việc. Sự 
tăng trưởng tuyệt đối được dự báo trong kinh doanh và các dịch vụ khác và trong lĩnh vực phân phối 
và vận tải. Việc làm trong lĩnh vực y tế và công tác xã hội cũng sẽ tăng lên rõ rệt. 
 
Bảng 5. Dự báo mở rộng việc làm theo ngành nghề, EU-27 +, 2010-20 

Ngành nghề  Việc làm (000s) Những 
thau đổi 
2010-
2020 

Tỷ lệs (%) Mở rộng 
(% hàng 
năm) 

 2010 2020  2010 2020 2010-2020 

Primary sector and 
utilities  

14704 11923 -2782 6.5 5.1 -2.1 

Nông nghiệp 12295 9808 -2488 5.4 4.2 -2.2 

Khai thác mỏ và khai 
thác đá 

838 656 -182 0.4 0.3 -2.4 

Điện, ga và nươc  1571 1459 -112 0.7 0.6 -0.7 

Ngành sản xuất 36526 34338 -2188 16.1 14.6 -0.6 

Kỹ thuật lắp máy 7458 7125 -333 3.3 3.0 -0.5 

Xây dựng 15425 15701 275 6.8 6.7 0.2 

Phân phối và báo cáo 58773 62179 3406 25.9 26.5 0.6 

Khách sạn và phục vụ 10984 12004 1020 4.8 5.1 0.9 

Vận tải và viễn thông 13601 13949 347 6.0 5.9 0.3 

Kinh doanh và các dịch 
vụ khác 

48773 56033 7260 21.5 23.9 1.4 

Ngân hàng và bảo hiểm 5647 5823 176 2.5 2.5 0.3 

Các dịch vụ phi thị 
trường 

53056 54309 1253 23.3 23.2 0.2 

Giáo dục 15867 16156 289 7.0 6.9 0.2 

Y tế và các công việc xã 
hội 

22135 23551 1416 9.7 10.0 0.6 

Tất cả các ngành nghề 227258 234482 7224 100.0 100.0 0.3 

 
Dự báo nhu cầu mở rộng theo nhóm nghề nghiệp 
Dự báo tăng trưởng việc làm là cơ sở để ước tính việc làm trong tương lai theo nhóm nghề nghiệp 
với điều kiện là cơ cấu nghề nghiệp cơ sở của các ngành nghề đã được xác định. Bảng 6 đưa ra dự 
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báo cho giai đoạn 2010-2020, nhu cầu mở rộng EU-27 + cho các nhóm nghề nghiệp do tăng trưởng 
việc làm trong ngành. Nhu cầu mở rộng được thể hiện trong sự gia tăng hoặc suy giảm việc làm theo 
nhóm nghề nghiệp mỗi năm. Dự báo mở rộng việc làm trong giai đoạn 2010-2020 đã được phát triển 
cho 9 nhóm nghề chính và 27 nhóm nghề nhỏ hơn (ISCO-08). 
 
Bảng 6. Dự báo mở rộng việc làm theo nhóm nghành nghề, 2010-2020, EU-27+73 

Nhóm  nghành nghề  Việc làm (000s) Nhu cầu mở 
rộng 
(%/ năm) 

 2010 2020 2010-2020 

Cán bộ cấp cao và quản lý 19134 20574 0.8 

Chuyên gia 32400 3505 0.8 

Chuyên gia khoa học kỹ thuật, toán học và vật lý 7873 8717 1.0 

Chuyên gia giảng dạy 8903 8307 -0.7 

Kỹ thuật viên và chuyên gia liên kết 38332 42803 1.2 

Chuyên gia liên kết về khoa học kỹ thuật và vật lý 8689 9440 0.8 

Chuyên gia liên kết giảng dạy 3101 3543 1.3 

Thư ký 23936 22743 -0.5 

Thư ký dịch vụ khách hàng 4522 5179 1.4 

Nhân viên dịch vụ và nhân viên bán hàng trên thị 
trường và cửa hiệu 

32088 34283 0.7 

Nhân viên dịch vụ bảo vệ và phục vụ cá nhân 20713 22208 0.7 

Nhân viên nghề cá và nông nghiệp có kỹ năng 9710 7674 -2.3 

Thợ thủ công và làm nghề liên quan 28672 26529 -0.7 

Công nhân nghành khai thác và xây dựng 12272 12262 0.0 

Công nhân nghành khoáng sản, máy móc và nghành 
nghề liên quan 

10589 9260 -1.3 

Thợ vận hành và lắp đặt nhà máy và máy móc 18626 18502 -0.1 

Thợ vận hành trạm máy cố địnhh hoặc nghề liên 
quan 

2217 2325 0.5 

Vận hành và lắp đặt máy móc 6883 6636 -0.4 

Nghành nghề phổ thông 23115 25106 0.9 

Tất cả các nghành nghề 227258 234482 0.3 

 
Ước tính về nhu cầu thay thế 
Dự báo về nhu cầu thay thế đối với nguồn lao động lành nghề được xác định bởi các trường hợp rút 
khỏi công việc/nghành nghề, do tình trạng nghỉ hưu hoặc tử vong, sự chuyển giao sang tình trạng 
không việc làm, chênh lệch di dân và sự di chuyển giữa các nghành nghề. Nhu cầu thay thế được 
đánh giá dựa trên số liệu LFS liên quan đến thành phần nhân khẩu học của mỗi nghành nghề. Điều 
này cho phép có thể ước tính được tỷ lệ nghỉ hưu cho từng nguồn cung ứng nghành nghề của các 
nhóm tuổi theo nghành nghề và trình độ chuyên môn. Điều này không cho phép ước tính được sự 
chuyển giao từ nghành nghề này sang nghành nghề khác vì không có số liệu về biến động nhân sự 
thực tế của lực lượng lao động. Mô hình này được được điều khiển một phần bởi các cấp độ việc 
làm theo trình độ chuyên môn và nghành nghề đã được dự báo, kết hợp với khả năng rời bỏ công 
việc. Nhu cầu thay thế không tính đến hành vi thực sự của lực lượng lao động. Trên thực tế, nhiều 
người ở độ tuổi về hưu vẫn tiếp tục làm việc hoặc quay trở lại làm việc. Dự báo về tỷ lệ tham gia lực 
lượng lao động tại EU27+ cho thấy rằng tới năm 2020, 7,6% nhóm tuổi 65+, sẽ tiếp tục làm việc, điều 
này sẽ làm giảm đáng kể nhu cầu thay thế đối với lực lượng lao động lành nghề. 
 

                                                           
73 Điều chỉnh từ: Cung và cầu kỹ năng tại Châu Âu. Dự báo trung hạn tới năm 2020. Cedefop. 2010 
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Dự báo tổng nhu cầu lực lượng lao động 
Dự báo tổng số việc cần người tức tổng của nhu cầu mở rộng và nhu cầu thay thế trong giai đoạn 
2010-2020 được trình bày tại Bảng 7. Số liệu này chỉ ra rằng trong suốt giai đoạn đó, nhu cầu thay 
thế sẽ hình thành khoảng 90% tổng số công việc. Nhu cầu mở rộng trong suốt giai đoạn này theo 
ước tính thì khá thấp. Nhu cầu chính (tỷ lệ % so với năm 2010) đối với lực lượng lao động theo dự 
báo sẽ hướng tới các nhóm ngành nghề quản lý cấp cao, chuyên gia, kỹ thuật viên, nhân viên kinh 
doanh và dịch vụ, và thợ thủ công. 
 
Bảng 7: Tổng nhu cầu trong tương lai theo nhóm nghành nghề, 2010-2020, EU-27+74 

 
Nhóm 
nghành nghề 
(ISCO-08) 

 
Mức 
độ vào 
2010 

Thay đổi trong giai đoạn 2010-20 
(000s) 

Thay đổi trong giai đoạn 2010-20 
(% so với mức độ năm 2010) 

Nhu cầu 
mở rộng 

Nhu cầu 
thay thế 

Tổng vị 
trí công 
việc 

Nhu cầu 
mở rộng 

Nhu cầu 
thay thế 

Tổng 
vị trí 
công 
việc 

Cán bộ cấp 
cao và nhà 
quản lý 

19134 1440 8456 9896 7.5 44.2 51.7 

Chuyên gia 32400 2675 12357 15031 8.3 38.1 46.4 

Chuyên gia 
khoa học kỹ 
thuật, toán 
học và vật lý 

7873 844 3463 4307 10.7 44.0 54.7 

Chuyên gia 
giảng dạy 

8903 -596 3129 2533 -6.7 35.2 28.5 

Kỹ thuật viên 
và Chuyên gia 
liên kết 

38332 4471 10375 14846 11.7 27.1 38.7 

Chuyên gia 
liên kết khoa 
học kỹ thuật 
và vật lý 

8689 751 2647 3398 8.6 30.5 39.1 

Chuyên gia 
liên kết giảng 
dạy 

3101 442 740 1182 14.3 23.9 38.1 

Thư ký 23936 -1193 6075 4882 -5.0 25.4 20.4 

Thư ký dịch 
vụ khách 
hàng 

4522 657 1436 2093 14.5 31.8 46.3 

Nhân viên 
dịch vụ và 
nhân viên 
bán hàng tại 
cửa hiệu và 
thị trường 

32088 2196 7945 10141 6.8 24.8 31.6 

Nhân viên 
dịch vụ bảo 
vệ và phục vụ 
cá nhân 

20713 1496 5169 6665 7.2 25.0 32.2 

                                                           
74 Điều chỉnh từ: Cung và cầu kỹ năng tại Châu Âu. Dự báo trung hạn tới năm 2020. Cedefop. 2010 
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Nhân viên 
nghề cá và 
nông nghiệp 
có kỹ năng 

9710 -2036 2094 58 -21.0 21.6 0.6 

Thợ thủ công 
và nhân viên 
nghề liên 
quan 

28672 -2143 12457 10314 -7.5 43.4 36.0 

Thợ khai thác 
và xây dựng 

12272 -10 7371 7361 -0.1 60.1 60.0 

Thợ máy, 
khoáng sản và 
nghề liên 
quan 

10589 -1329 2740 1412 -12.5 25.9 13.3 

Thợ vận hành 
và lắp đặt 
máy móc và 
nhà máy 

18626 -124 5375 5251 -0.7 28.9 28.2 

Thợ vận hành 
trạm máy cố 
định và công 
việc liên quan 

2217 108 1032 1141 4.9 46.6 51.5 

Thợ vận hành 
và lắp đặt 
máy móc 

6883 -247 1758 1511 -3.6 25.5 21.9 

Nghành nghề 
phổ thông 

23115 1991 7958 9949 8.6 34.4 43.0 

Tất cả 
nghành nghề 

227258 7224 73086 80310 3.2 32.2 35.3 

 
Nhu cầu lao động trong tương lai theo cấp trình độ chuyên môn 
Dự báo cho khối EU-27+ về nhu cầu lực lượng lao động trong giai đoạn 2000-2020 theo cấp trình độ 
chuyên môn tiếp tục áp dụng ba cấp trình độ chuyên môn rộng được xây dựng dựa trên cơ sở các 
trình độ thuộc ISCED như sau: 

• Trình độ chuyên môn thấp – (ISCED 0-2): Tiền sơ cấp, sơ cấp và mức thấp nhất của giáo dục 
trung học cơ sở; 

• Trình độ chuyên môn bậc trung – (ISCED 3-4): Trung học phổ thông và giáo dục trung học cơ 
sở sau trung học; Nhóm này liên quan đến tất cả trình độ chuyên môn thuộc cấp độ chứng 
chị VET (giáo dục và đào tạo nghề); 

• Trình độ chuyên môn cao – (ISCED 5-6): Giai đoạn đầu tiên và thứ hai của hình thức giáo dục 
sau phổ thông trung học mà bao gồm các trình độ chuyên môn thuộc bằng kỹ thuật. 

 
Bảng 8 tóm tắt kết quả dự báo nhu cầu về các bậc trình độ chuyên môn mà cho phép đưa ra kết luận 
về xu hướng của nhu cầu đối với người lao động có kỹ năng bậc cao, trung và thấp. Theo dự báo, 
nhu cầu đối với người lao động có kỹ năng thấp sẽ tăng lên mặc dù ở mức thấp nhất so với các nhóm 
khác. Tỷ lệ tăng nhanh nhất là dự báo cho nhóm trình độ chuyên môn cao. Như việc áp dụng biện 
pháp này cho VET gây quan ngại, nó không hữu ích đối với việc đánh giá nhu cầu về những người tốt 
nghiệp VET còn thiếu kinh nghiệm cũng như việc tăng cường trình độ chuyên môn của những người 
đang có việc làm mà không đủ năng lực theo yêu cầu công việc của họ. Việc phân tích nhu cầu theo 
trình độ chuyên môn cần dựa trên tên gọi các trình độ chuyên môn vì các chương trình VET chú 
trọng vào việc đưa ra được trình độ chuyên môn cá nhân. Trình độ chuyên môn của VET trong dự 
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báo này được chia ra thành trình độ chuyên môn bậc trung (Chứng chỉ người lao động có kỹ năng) và 
trình độ chuyên môn bậc cao (Bằng kỹ thuật) mà gây cản trở cho việc sử dụng dự báo để hướng dẫn 
các hệ thống VET. Các cấp bậc trình độ chuyên môn ở trên cần được phân tích riêng biệt. 
 
Bảng 8. Tổng vị trí công việc (nhu cầu thay thế và mở rộng) theo cấp trình độ chuyên môn mở 
rộng, 2010-20, EU-27+75 

 Cấp độ (000) Thay đổi (%) 

Chuyên gia Mở rộng Thay thế Tổng vị trí 
công việc 
cần người 

Mở rộng Thay thế Tổng vị trí 
công việc 
cần 
người 

Trình độ chuyên 
môn thấp 

-12054 18132 6078 -23.2 34.9 11.7 

Trình độ chuyên 
môn bậc trung 

3668 33808 37475 3.3 30.1 33.3 

Trình độ chuyên 
môn cao 

15610 21142 36757 24.8 33.6 58.4 

Tất cả bậc trình độ 
chuyên môn 

7224 73066 80310 3.2 32.2 35.3 

 
Mô hình hóa nguồn cung kỹ năng 
Việc thực hiện mô hình hóa nguồn cung kỹ năng liên quan đến việc phân tích các nhóm lực lượng lao 
động và luồng lực lượng lao động. Các nguồn cung ứng tại một giai đoạn liên quan đến nguồn cung 
ứng ở giai đoạn trước, cộng thêm luồng vào và trừ đi luồng ra. Nguồn số liệu dành cho việc mô hình 
hóa Cedefop nguồn kỹ năng là sự phân tích toán kinh tế các số liệu LFS quốc gia. Các dự đoán nguồn 
cung kỹ năng được chia nhỏ theo lứa tuổi, giới tính và trình độ chuyên môn chính thức và bao gồm 
dân số cùng lực lượng lao động từ tuổi 15 trở lên. Phải kể đến nỗ lực không ngừng nhằm tăng cường 
sự tham gia vào thị trường lao động, đặc biệt là của phụ nữ và người già mà sẽ làm tăng nguồn cung. 
Các dự báo được trình bày dưới hình thức tương thích với dự báo về nhu cầu kỹ năng. 
 
Dự báo nguồn cung chú trọng vào nguồn cung ứng người lao động theo ba cấp trình độ chuyên môn 
rộng (cao, trung và thấp) và lượng người lao động đang thực hiện các khóa học và thu nhận trình độ 
chuyên môn. Nguồn cung lực lượng lao động có kỹ năng trong tương lai được hợp thành bởi trình độ 
chuyên môn cao nhất cũng như bởi nhóm tuổi và giới tính của toàn bộ dân số từ tuổi 15 trở lên. Bản 
dự báo ước tính nguồn lao động với vai trò là một chức năng của hoạt động kinh tế, mức tiền công 
thực tế, nạn thất nghiệp… Ước tính được thực hiện cho sự tham gia vào thị trường lao động tại từng 
quốc gia theo giới tính và riêng biệt cho các nhóm tuổi. Điều này là quan trọng đối với việc lập mô 
hình cho sự tham gia giáo dục và bằng cấp học vấn vì đây là những giới tính và độ tuổi riêng biệt. 
 
Số liệu nguồn cung lao động bao gồm những thông số sau: 

• tình trạng công việc (có việc làm, thất nghiệp, không làm gì hết); 
• 149 nhóm nhỏ nghành nghề (3 chữ số ISCO) cho nhóm có việc làm; 
• 7 loại hình giáo dục (Xếp loại theo ISCED 0-1, 2, 3 ngắn, 3 khác, 4, 5, và 6); 
• Nhóm chuỗi tuổi 5 năm (15-19, 20-24, ..., 65-69, 70+) tạo ra 12 nhóm tuổi; 
• các biến số giới tính. 

 
Nói chung, nguồn cung lao động được quyết định bởi sự phát triển nhân khẩu học, sự tham gia vào 
thị trường lao động và các trình độ học vấn. Mô hình Cedefop chú trọng vào các hình thức trình độ 
chuyên môn mà hiện đang được nắm giữ theo báo cáo tại LFS. Những hình thức này sau đó được áp 

                                                           
75 Điều chỉnh từ: Cung và cầu kỹ năng tại Châu Âu. Dự báo trung hạn tới năm 2020. Cedefop 2010 
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dụng cho việc dự báo về nhóm dân số từ 15 tuổi trở lên và lực lượng lao động, được phân biệt theo 
độ tuổi và giới tính. Các hợp phần dự báo về trình độ học vấn theo giới tín và các nhóm tuổi được áp 
dụng cho việc dự đoán  về nhóm dân số thuộc độ tuổi lao động có cùng giới tính và độ tuổi. Điều này 
tạo ra dự báo về số người thuộc nhóm dân số trong độ tuổi lao động theo trình độ chuyên môn cao 
nhất có được, được phân chia theo lứa tuổi và giới tính. 
 
Tổng cung những người có bằng cấp chính thức cao nhất (ICSED 5-6) tương đối rõ ràng để có thể sử 
dụng được trong dự báo về nguồn lực lao động có kỹ năng và học vấn. Tuy nhiên, tồn tại các khó 
khăn trong việc lập mô hình nguồn cung các trình độ học vấn thấp hơn vì những người có trình độ 
chuyên môn thấp hơn có thể nâng cao trình độ học vấn của mình trong quá trình lao động và nhóm 
gốc có thể thay đổi trong tương lai. Việc dự báo theo nghành nghề và trình độ chuyên môn, khu vực 
kinh tế và khu vực địa lý thậm chí còn khó hơn. Việc dự báo còn bao gồm sự thay đổi các cấp bậc 
trình độ chuyên môn theo các nhóm độ tuổi và giới tính. Việc dự báo chú trọng vào nguồn cung lực 
lượng lao động theo trình độ học vấn đối với các nước thành viên Châu Âu (EU) cũng đã được thực 
hiện (xem Bảng 9). Bảng này chỉ ra rằng phần lực lượng lao động (15+) vào năm 2020 sẽ chiếm phần 
lớn hơn những người có bằng cấp học vấn đạt trình độ chuyên môn bậc trung và cao theo hệ thống 
ISCED. Tuy nhiên, bảng này không thể cung cấp được các chi tiết về trình độ chuyên môn VET mà 
dàn trải giữa hai nhóm trình độ chuyên môn sẽ đạt được theo dự báo. 
 
Bảng 9: Lực lượng lao động (15+) theo quốc gia và trình độ chuyên môn, 2010-2076  

 Trình độ chuyên môn 
thấp 
(000) 

Trình độ chuyên môn bậc 
trung (000) 

Trình độ chuyên môn 
cao (000) 

 2010 2020 Change 2010 2020 Change 2010 2020 Change 

Bỉ 1014 680 -334 1883 1965 82 1826 2158 332 

Bulgaria 500 294 -206 2111 2082 -29 899 975 76 

Đức 6384 5139 -1245 24786 24716 -70 10287 10960 673 

Pháp 6467 4646 -1821 12229 11914 -315 8833 11227 2394 

Ý 8702 8140 -2562 11393 12638 1245 4264 5753 1489 

Anh 5905 2858 -3047 14899 17149 2250 10472 12656 2184 

EU-27+ 54527 39501 -15026 121114 123861 10628 67234 82542 15308 

 
Quy mô và kết cấu của lực lượng lao động rốt cuộc phụ thuộc vào mức độ tham gia của lực lượng lao 
động theo nhóm tuổi, giới tính và cấp trình độ chuyên môn. Mức độ tham gia cũng được dự báo. 
 
Nỗ lực để tạo hài hòa giữa nguồn cung và cầu về kỹ năng77 
Một trong những mục tiêu chính của việc dự báo cầu và cung lực lượng lao động là để khám phá sự 
mất cân bằng tiềm tàng trong tương lai giữa hai yếu tố đó (theo nghành nghề). Dự báo bên cầu về 
các nhu cầu trong tương lai đối với nghành trong số các nghành nghề, được so sánh với dự báo bên 
cung độc lập đối với nguồn cung lao động theo nghành nghề. Khoảng cách này được xem là sự chênh 
lệch có thể nhìn thấy trước được giữa cầu và cung. Tổng số nguồn cung lao động được dự báo như 
đã dự tính từ trước vì chúng chủ yếu được quyết định bởi nhân khẩu học. Những người tham gia vào 
thị trường lao động mới và có trình độ chuyên môn tốt hơn nhiều sẽ thay thế những người già hơn 
và có trình độ chuyên môn thấp hơn, kèm theo sự tăng cường đáng kể về cấp trình độ chuyên môn 
trung bình. Trong dự báo 2010-2020 của Cedefop, một mô hình mới hơn đã được bổ sung mà có thể 
xử lý vấn đề dự báo nguồn cung và cầu về kỹ năng tính theo trình độ chuyên môn và đang cố gắng 
chỉ ra được sự chênh lệch tiềm năng và sau đó dung hòa được hai yếu tố. 
 

                                                           
76 Điều chỉnh từ: Cung và cầu kỹ năng tại Châu Âu. Dự báo trung hạn tới năm 2020. Cedefop 2010 
77 Cung và cầu kỹ năng tại Châu Âu: Dự báo trung hạn tới năm 2020. Cedefop 2010 
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Các khó khăn xác định được trong việc so sánh nguồn cung và cầu lao động có kỹ năng bao gồm: 
• trùng lặp công việc (một số người có nhiều hơn một công việc) hoặc một công việc trọn thời 

gian được chia sẻ bởi hai hay nhiều người hơn; 
• sự khác nhau giữa nơi ở và nơi làm việc (nhiều người không sống tại đất nước mà họ làm 

việc; điều này đặc biệt quan trọng với những quốc gia có luồng di cư đáng kể; 
• những người tham gia vào hoạt động giáo dục và đào tạo nhưng đang làm việc (họ có thể 

vừa được tính đến trong cả lực lượng lao động và thống kê giáo dục). 
 
Cách tiếp cận chính với việc cân bằng thị trường lao động là nguồn cung lao động (liên quan đến 
những người tốt nghiệp VET) cần có khả năng đáp ứng được nhu cầu chưa được thực hiện. Một vài 
chỉ số chênh lệch theo đề xuất là thuộc sự mất cân bằng có thể xảy ra trên thị trường lao động, bao 
gồm: 78 

• mất cân bằng tổng thể: thừa cung hoặc thừa cầu, theo trình độ học vấn hoặc tổng thể; 
• không đạt hoặc vượt quá trình độ chuyên môn và sự mất cân đối về nghành nghề; 
• tỷ lệ thất nghiệp theo trình độ học vấn là một chỉ số mất cân bằng gián tiếp; mức độ thất 

nghiệp cao đồng nghĩa với việc không thể kết hợp một cách hợp lý nguồn cung với lượng cầu 
có giới hạn… (xem danh sách các chỉ số không cân bằng tại Bảng 1). 

 
Kinh nghiệm trên của Cedefop thể hiện sự có mặt của các quan điểm, công cụ thống kê và các mô 
hình thực hiện dự báo thị trường lao động. Tuy nhiên, không có tư vấn nào được đưa ra cho việc áp 
dụng kết quả của khối lượng công việc đáng kể này vào việc cung cấp nguồn lao động có kỹ năng từ 
VET. 
 
IV.2 Dự báo về thị trường lao động tại các quốc gia thành viên Liên Minh Châu Âu (EU) 
 
Đánh giá cung và cầu nghành nghề tại Áo79 
Tại Áo, tổ chức dịch vụ thị trường lao động quốc gia (AMS) đã giới thiệu một “phong vũ biểu kỹ 
năng” nhằm cung cấp cho những người sử dụng khác nhau thông tin về nhu cầu trung hạn và hiện 
tại đối với các nghành nghề và trình độ chuyên môn. Phong vũ biểu kỹ năng là một công cụ thông tin 
về thị trường lao động ở trên mạng, nhằm vào việc cung cấp thông tin về tình hình hiện tại và các xu 
thế trong tương lai đối với các nghành nghề khác nhau và các kỹ năng theo yêu cầu. Những người sử 
dụng gồm có các cá nhân, nhà tư vấn về thị trường lao động, doanh nghiệp và những người lập 
chính sách. 
 
Phong vũ biểu kỹ năng sử dụng việc phân loại nghành nghề liên quan đến 24 lĩnh vực, 95 mảng nghề 
nghiệp và nhiều nghành nghề tại mỗi lĩnh vực, dẫn đến tổng số 600 nghành nghề. 600 nghành nghề 
này được kiến tạo bởi sự kết hợp của khoảng 8.000 kỹ năng chi tiết. Tương tự với các mảng nghề 
nghiệp, phong vũ biểu kỹ năng AMS xác định ra 23 mảng kỹ năng, mà sau đó lại được chia thành 
khoảng 230 kỹ năng ở cấp mảng nghề nghiệp. Mỗi một mảng nghề nghiệp lại tích hợp các thông tin 
về kiến thức, kỹ năng và năng lực liên quan. 
 
Phong vũ biểu kỹ năng AMS cũng cung cấp các thông tin về thị trường lao động trong khu vực cho 9 
tỉnh. Cơ sở dữ liệu giới hạn sẽ được cải thiện bằng cách sử dụng các đợt khảo sát định kỳ người sử 
dụng lao động, mà được thực hiện bởi AMS. Phong vũ biểu kỹ năng AMS đưa ra thông tin về nghành 
nghề và kỹ năng ở cấp độ rất chi tiết. Nhu vầu và xu thế thị trường lao động được minh họa cho từng 
nhóm 24 mảng nghành nghề và 95 lĩnh vực nghành nghề. Đối với mỗi một nghành nghề, phong vũ 

                                                           
78 Cung và cầu về kỹ năng trong tương lai tại Châu Âu: Khung phương pháp luận. Báo cáo nghiên cứu số. 25, 
Cedefop 2012. Luxembourg. http://www.Cedefop.europa.eu/EN/Files/5525_en.pdf 
79 S. Humpl và D. Bacher: Phong vũ biểu kỹ năng AMS: một công cụ thị trường lao động dựa vào trang web. Sử 
dụng kết quả dự báo của các bên liên quan. Tại: Xây dựng dựa vào dự báo kỹ năng. Phương pháp so sánh và áp 
dụng. Thảo luận ở hội thảo. Báo cáo nghiên cứu số 18. Cedefop. 2012 
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biểu  cung cấp ước tính số lượng công việc có sẵn trong 2 năm qua cũng như những vị trí công việc 
cần người hiện tại và dự báo. Các nguồn thông tin vừa mang tính định tính vừa mang tính định 
lượng: 

• phân tích hàng năm về các quảng cáo công việc do AMS ủy quyền; 
• số liệu về các vị trí công việc cần người; 
• kết quả của khảo sát doanh nghiệp định kỳ tại hơn 20.000 công ty có ít nhất 20 người lao 

độn mà được thực hiện bởi các văn phòng khu vực của AMS; cuộc khảo sát tổng hợp các 
thông tin định lượng về kỹ năng và năng lực; 

• thống kê thị trường lao động cấp quốc gia từ Thống Kê Áo, hiệp hội bảo hiểm công cộng…; 
• phân tích và dự báo về nhu cầu kỹ năng tại thị trường lao động (cấp quốc gia và khu vực). 

 
AMS có một ủy ban thường trực mà tổ chức các thảo luận nghành hàng năm giữa các chuyên gia, đại 
diện công ty và các nhà cung cấp giáo dục cho 10 nghành nghề khác nhau, nhằm tạo khả năng rà 
soát phong vũ biểu kỹ năng của AMS. 
 
Cầu và cung lưc lượng lao động được đào tạo tại Na Uy80 
Na Uy được xem là có sự tăng trưởng đáng kể về cầu lao động có kỹ năng và trình độ học vấn cao. 
Nguồn cung lao động đã đáp ứng theo cầu khá sát sao. Việc duy trì tình trạng ổn định trên thị trường 
lao động yêu cầu cung và cầu lao động phải tiếp tục khớp với nhau trong tương lai. Thống kê Na Uy 
đã và đang lập dự báo về cung và cầu lao động theo trình độ giáo dục từ năm 1993. Dự báo gần đây 
nhất đưa ra dự báo về cung và cầu lao động tới năm 2030. Dự báo dựa trên mô hình kinh tế vĩ mô 
liên quan tới sự tương tác giữa đầu ra và đầu vào giữa các nghành công nghiệp khác nhau. Lực lượng 
lao động được chia thành 5 nhóm trình độ học vấn. Hoạt động của các nghành công nghiệp được 
xem là phụ thuộc vào sự vận hành kinh tế vĩ mô của nền kinh tế quốc gia, dựa vào sự có sẵn các 
nguồn lực tự nhiên và sự tăng trưởng cao hơn tại các lĩnh vực dịch vụ công cộng. Bên cạnh đó, cầu 
lực lượng lao động tại các nghành công nghiệp được xem là chịu điều khiển bởi tiến bộ công nghệ.  
Tổng nhu cầu lao động tại từng nghành công nghiệp được cơ cấu sâu hơn theo các lĩnh vực giáo dục 
sử dụng giả định về việc các phần việc trong từng nhóm giáo dục chính có thể được phát triển như 
thế nào. Theo giải định thì các xu thế được nhận thấy trong thập kỷ qua liên quan đến hợp phần giáo 
dục của người lao động sẽ tiếp tục tiếp diễn. Dự báo quốc gia phía nhu cầu ứng phó khá chặt chẽ với 
dự báo lập ra cho EU-27 bởi Cedefop (xem phần trên). 
 
Nhu cầu về nguồn cung lực lượng lao động trong tương lai mà được sắp xếp theo trình độ học vấn, 
được xác định bởi việc liên hệ tới sự cân bằng của sự tham gia vào thị trường lao động theo độ tuổi 
và giới tính với cơ cấu hiện tại của lực lượng lao động, có tính đến kết cấu nhân khẩu học của lực 
lượng lao động. Từ ví dụ dân số đại diện trong một năm cơ bản, mô hình này mô phỏng hướng đi 
của thị trường lao động trong tương lai của người dân. Dự báo cho thấy điều gì sẽ xảy ra nếu mọi 
tình huống tiếp tục diễn ra như quan sát gần đây, bao gồm cả hành vi của người dân trong lĩnh vực 
giáo dục. 
 
Ảnh hưởng của phát triển kinh tế Na Uy tới nhu cầu lao động được dự báo đến năm 2030 dựa trên 
các bảng số liệu quốc gia. Theo giả định sẽ có sự điều chỉnh nhanh từ sự tăng trưởng quốc gia thấp 
được nhận biết từ năm 2009 sang sự phát triển kinh tế cân bằng hơn, tại đó công việc, tiền lương, 
tiêu dùng, giá cả và các hoạt động đều tăng lên ở tỷ lệ sát với xu thế đang thịnh hành. Điều này sẽ có 
ảnh hưởng nhất định tới nhu cầu về lực lượng lao động có kỹ năng và học vấn. 
 
Trong suốt giai đoạn 2004-08, có sự tăng trưởng về nguồn cung lao động lớn mà đi kèm bởi sự tăng 
lên về tỷ lệ tham gia lực lượng lao động. Do dân số đang già đi, tỷ lệ tham gia thị trường lao động 
theo dự báo sẽ giảm từ 73% xuống 70% từ nay cho tới năm 2030. Nguồn cung lực lượng lao động sẽ 

                                                           
80 Cầu và cung lao động theo trình độ học vấn tại Na Uy tới năm 2030. Kết nối các mô hình nhân khẩu học và 
kinh tế vĩ mô. Tại: Xây dựng dựa vào dự báo kỹ năng., trích dẫn. 
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được bổ sung bởi luồng di dân cao. Điều này sẽ dẫn đến sự thống nhất nhất định giữa nhu cầu và 
nguồn cung lực lượng lao động. Tới năm 2030, nhu cầu lao động sẽ tăng chủ yếu từ lĩnh vực sức 
khỏe công cộng và xã hội vì số dân số già sẽ tiếp tục tăng lên. 
 
Nhu cầu được dự báo về việc làm từ các nghành cho từng khối 5 nhóm học vấn trên tỷ lệ % với tổng 
số việc làm cũng được ước tính. Theo dự báo, xu thế tăng nhu cầu đối với lao động có kỹ năng sẽ 
tiếp tục trong khi nhu cầu về người lao động có trình độ học vấn thấp hơn sẽ giảm xuống. Sự gia tăng 
trình độ học vấn của lực lượng lao động sẽ tiếp tục. Số người có việc làm có trình độ học vấn tiểu học 
hoặc trung học cơ sở vào 2007 chiếm 27%, theo dự báo sẽ giảm xuống còn 18% vào năm 2030. Số 
người lao dộng có trình độ học nghề trung học phổ thông sẽ tăng từ 25% lên 30%. 
 
Số lực lượng lao động theo lĩnh vực học vấn trong các lĩnh vực kinh tế được ước tính và dự báo nhu 
cầu trong nghành theo lĩnh vực học vấn tới năm 2030 đã được đưa ra. Theo giả định, cơ cấu nghành 
theo lĩnh vực học vấn sẽ không thay đổi cho tới cuối giai đoạn dự báo. Do đó, nhu cầu về những 
người có chuyên môn nghành điện, cơ khí và máy móc và trong một vài lĩnh vực khác được dự báo là 
sẽ tăng trưởng mạnh. Đối với những lĩnh vực này, việc làm theo dự báo sẽ tăng thêm gần 65.000 
người từ 2006 đến năm 2030. Theo dự báo, tới năm 2030, người lao động học về điện tử, công việc 
cơ ký và máy móc có thể hình thành nên nhóm học nghề lớn nhất ở cấp trung học phổ thông, chiếm 
gần 30%. Việc làm của những người có chuyên môn về y tá và dịch vụ chăm sóc, xây dựng và thi 
công cũng sẽ tăng lên theo dự báo. 
 
Nguồn cung lao động được so sánh với nhu cầu lao động và được dự báo dựa trên xu thế của thị 
trường lao động cá nhân có tính tới tỷ lệ tham gia lực lượng lao động. Khả năng xảy ra các xu thế đó 
được ước tính dựa trên sự chuyển giao nhìn thấy được trong một năm cơ sở đối với một ví dụ dân 
số đại diện. Các sự kiện có mặt trong minh họa gồm di dân, tử vong, sinh đẻ, hôn nhân, ly dị, hoạt 
động giáo dục, sự tham gia vào lực lượng lao động và nghỉ hưu. Giáo dục đóng một yếu tố quan 
trọng đối với nhiều loại hình chuyển tiếp. Dự báo về nguồn cung và nhu cầu lực lượng lao động trong 
tương lai theo học vấn là một hoạt động vẫn đang tiếp diễn. 
 
Dự báo lao động có kỹ năng học nghề tại Đức81 
Sự phân loại các mảng nghành nghề của Đức được áp dụng cho cả phía nhu cầu và nguồn cung của 
thị trường lao động. Nó bao gồm 54 mảng nghành nghề mà được nhóm lại theo cấp loại nghành 
nghề (mã ba con số) từ sự phân loại nghành nghề năm 1992 (KldB 92) dựa trên các đặc điểm tương 
đối của nghề nghiệp. 12 mảng nghành nghề được xem là các mảng nghành nghề chính (MOF). 
 
Sự phân loại của Đức về các cấp bậc đào tạo và dạy nghề của lực lượng lao động liên quan tới bốn 
cấp kỹ năng (được xác định bởi trình độ chuyên môn chính thức cao nhất) theo sự phân loại của 
ISCED, như sau: 

(a) những người không có trình độ chuyên môn nghề nghiệp (ISCED 1, 2, 3a); 
(b) những người có trình độ chuyên môn nghề nghiệp sơ đẳng có kỹ năng (ISCED 3b, 4); 
(c) những người có tay nghề thành thạo, kỹ sư kỹ thuật hay trình độ chuyên môn trường kỹ 

thuật hoặc kinh doanh (ISCED 5b); 
(d) những người có bằng học vị (ISCED 5a, 6). 

 
Việc dự báo nhu cầu dựa trên cơ cấu và quy mô việc làm trong giai đoạn 1996 – 2006 dẫn đến nhu 
cầu (những người đang làm việc) tới năm 2025 mà được dành cho 59 nghành công nghiệp và 54 
mảng nghành nghề. Trong phạm vi mỗi mảng nghành nghề, tất cả những người hiện làm việc đều 
được chia vào bốn bậc học vấn (theo trình độ chuyên môn chính thức cao nhất). 
 

                                                           
81 T. Maijer: “Biện pháp và kết quả dự báo cung và cầu kỹ năng. Trường hợp của Đức” Tại: Xây dựng dựa vào 
dự báo kỹ năng, trích dẫn. 
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Việc mô hình hóa cho phép tính toán ra được lượng người sở hữu MOF mà ban đầu được đào tạo để 
có được MOF cũng như lượng người chuyển từ nghành nghề từng thu nhận được sang MOF khác 
(do tính biến động nghành nghề). Sự biến động này được thể hiện bởi ma trận linh hoạt nghề 
nghiệp. Tính linh hoạt nghề nghiệp theo giải thiết là sẽ ổn định trong toàn giai đoạn dự báo đối với 4 
cấp trình độ học vấn và ba nhóm tuổi (15 - 34, 35 -49 and 50+). Do đó, những người tham gia vào lực 
lượng lao động trong tương lai được phân bổ vào 12 MOF dựa vào trình độ học vấn-chuyên môn của 
họ (trình độ chuyên môn công việc ban đầu), kỹ năng chuyên môn (trình độ chuyên môn chính thức 
cao nhất) và sự linh hoạt nghành nghề chuyên môn-lứa tuổi. 
 
Tính đến nay, không có công cụ nào được phát triển để lượng hóa sự tương tác giữa nhu cầu và cung 
lực lượng lao động. Ma trận linh hoạt nghề nghiệp không đưa ra được sự giải thích về các hình thức 
di biến nhưng tạo khả năng thể hiện những loại hình chuyển tiếp trong thị trường lao động diễn ra 
đối với những người có bằng cấp bậc học nghề nhất định và được sử dụng trong các lĩnh vực nghề 
nghiệp nhất định. Một phần của ma trận linh hoạt nghề nghiệp Đức được đưa ra cho 5 trong số 12 
MOF trình bày tại Bảng 10 cho thấy rằng chỉ có khoảng một nửa những người tốt nghiệp học nghề từ 
Nhóm 1 của MOF “Khai thác vật liệu thô” cuối cùng sẽ làm việc tại lĩnh vực nghành nghề mà họ từng 
được đào tạo trong khi khoảng 13% những người tốt nghiệp sẽ làm việc tại các mảng nhà kho, vận 
tải và an ninh. Những số liệu này đóng vai trò là đầu vào quan trọng trong việc tính toán ra việc 
tuyển sinh và tốt nghiệp cần thiết mà tạo khả năng giảm được sự chênh lệch cung-cầu. 
 
Bảng 10. Ma trận sự linh hoạt nghành nghề đối với các lĩnh vực nghề nghiệp chính (MOF) ở Đức 

Số 
MOF 

Dạy nghề tại một 
trong những 
MOF 

Hợp phần của người đã tốt nghiệp có việc làm trong MOF (%) 

1 2 3 4 5 

1 Khai thác vật liệu 
thô 

49,5 8.6 3.0 6.3 12.8 

2 Chế biến, sản 
xuất và sửa chữa 

1.9 46.3 7.8 6.2 15.6 

3 Kiểm soát và duy 
tu máy móc và 
nhà máy 

1.3 14.0 44.3 5.2 11.9 

4 Thương mại và 
bán hàng 

0.8 2.9 1.2 50.4 6.2 

5 Kho bãi, vận tải, 
an ninh 

1.1 6.1 2.0 4.3 65.3 

 
Sử dụng kết quả dự báo cho việc lập kế hoạch tuyển sinh giáo dục tại Phần Lan82 
Tại Phần Lan, “kịch bản cơ bản” của hoạt động tuyển sinh vào VET liên quan đến ước tính số lượng 
người trẻ tuổi cần được đào tào do quy mô dân số. Những ước tính này thể hiện “nhu cầu đào tạo” 
hơn là “nhu cầu về lực lượng lao động có kỹ năng”. Nhu cầu tuyển sinh được cơ cấu bởi trình độ học 
vấn: VET trung học phổ thông, bằng học nghề trong trường đại học, và bẳng đại học. Tuy nhiên, việc 
tuyển sinh liên quan đến nhu cầu của nghành (được gọi là “kịch bản mục tiêu”) được dựa trên sự 
nhìn nhận rằng quy mô việc làm theo nghành có xu hướng thay đổi do các xu hương sau: nghành sản 
xuất và dịch vụ công nghiệp sẽ đối mặt với sự giảm sút, trong khi một số công việc thuộc lĩnh vực 
dịch vụ và y tế cùng các hoạt động công tác xã hội sẽ tăng lên. Việc tuyển sinh sinh viên có liên quan 
đến dự báo dựa trên nhu cầu của thị trường lao động về các cơ cấu nghành nghề dành cho các 
nghành khác nhau được lập kế hoạch theo các lĩnh vực học vấn và nghành nghề riêng lẻ. Ví dụ, nếu 
việc tuyển sinh vào các nghành Du lịch, Dịch vụ phục vụ tại nhà và dịch vụ ăn uống theo dự báo sẽ 

                                                           
82 Giáo dục, đào tạo, và nhu cầu lao động tại Phần Lan tới năm 2025. Hội đồng Giáo dục Quốc gia Phần Lan. 
2012 (xem Phụ Lục 5-7). 
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đạt mức 10.400, thì vẫn cần phải xác định được những nghành nghề và trình độ chuyên môn mà 
người tốt nghiếp sẽ cần phải có. Do sự tăng trưởng việc làm theo dự đoán tại các hoạt động kinh 
doanh, giáo dục và nghiên cứu, cần chú trọng vào việc lập kế hoạch cho tuyển sinh vào đại học hơn 
là VET do cơ cấu trình độ chuyên môn của những lĩnh vực này. Tuy nhiên, phải nhấn mạnh rằng mục 
tiêu tuyển sinh của Bộ Giáo Dục và Văn Hóa sẽ không được điều chỉnh ngay lập tức và trực tiếp để  
phù hợp với những kết quả dự báo. 
 

Dự báo thị trường lao động ở Phần Lan giúp xác định được: 

• nguồn cung những người mới tốt nghiệp tới năm 2025 sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu của 
nền kinh tế cho dù nền kinh tế và việc làm sẽ phát triển phù hợp với các xu thế trong quá 
khứ; 

• đầu ra mới hàng năm những người tốt nghiệp sẽ không đủ thậm chí để đáp ứng nhu cầu 
thay thế; 

• sự khác nhau giữa nhu cầu của sinh viên về ghi danh giáo dục đào tạo và nhu cầu trong 
tương lai của nghành công nghiệp đối với người tốt nghiệp; trong một số lĩnh vực học tập đã 
xác định được sự cần thiết phải giảm một cách đáng kế việc tuyển sinh trong tương lai. 

 

IV.3 Dự đoán về nhu cầu nghề nghiệp trong tương lại tại Mỹ 
 
Dự báo việc làm có chuyên môn 
Hai năm một lần, Cục Thống Kê Lao Động (BLS) tại Mỹ lại công bố dự báo về lực lượng lao động, kinh 
tế vĩ mô, việc làm trong nghành công nghiệp, và việc làm có chuyên môn. Số liệu dự báo cho thấy 
tổng quan về những thay đổi có thể xảy ra ở kinh tế trong giai đọan 10 năm. Việc dự báo chú trọng 
vào xu hướng cơ cấu dài hạn của nền kinh tế. Tầm quan trọng đối với việc đưa ra được những dự 
báo này là giả thiết về việc làm đầy đủ cho nền kinh tế trong năm dự báo. Các dự báo không nhằm 
dự báo về tương lai sẽ như thế nào mà thay vào đó là mô tả điều gì sẽ dự trù sẽ xảy ra ở những giải 
định và hoàn cảnh cụ thể này. Khi những giả thuyết không xảy ra, những giá trị thực sẽ khác với việc 
dự báo. 
 
Sự khác nhau giữa các thay đổi dự báo ở lực lượng lao động và việc làm không nhất thiết đồng nghĩa 
với việc thiếu hay thừa lao động. Việc dự báo của BLS đặt ra một sự cân bằng trên thị trường lao 
động; mà theo đó nguồn cung lao động đáp ứng nhu cầu lao động ngoại trừ một số mức độ thất 
nghiệp sát sao. Ngoài ra, việc đo lường việc làm và lực lượng lao động sử dụng các quan điểm về 
thống kê và định nghĩa khác nhau. Ví dụ, việc làm là tổng số công việc, và một một người có thể có 
hơn một công việc. Lực lượng lao động là tổng số người có công việc, và một người được tính tới 
không kể là anh ta/ cô ta có bao nhiêu công việc.83 
 
Dự báo của BLS về việc làm trong nghành công nghiệp và và việc làm có chuyên môn được phát triển 
theo chuỗi sáu bước liên quan nhau, mỗi một bước dựa vào các quy trình và giả định khác nhau: 

• lực lượng lao động (tổng số và theo độ tuổi, giới tính, chủng tốc và dân tộc); 
• toàn bộ nền kinh tế (tổng thu nhập quốc nội - GDP, tổng số việc làm, và các loại nhu cầu 

chính); 
• nhu cầu trong nghành công nghiệp, bán hàng; 
• việc làm chuyên môn (vị trí công việc cần người do sự tăng trưởng & phân tách); 
• Việc làm trong nghành công nghiệp (năng suất lao động, giờ làm trung bình hàng tuần, việc 

làm trả tiền công & tiền lương); 
• Sản lượng nghành công nghiệp. 

 

                                                           
83 https://www.bls.gov/news.release/ecopro.tn.htm (truy cập vào 01.03.18) 
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Việc làm nhận tiền công và tiền lương phi nông nghiệp được bao gồm bởi chương trình Thống Kê 
Việc Làm Chuyên Môn (OES) kết hợp với số liệu từ chương trình Thống Kê Việc Làm Hiện Thời (CES) 
và Điều Tra Quý Tiền Công Việc Làm (QCEW). Việc làm trong nghành nông nghiệp, người lao động tự 
do, và người lao động tại các nhà riêng được bao gồm trong Khảo Sát Dân Số Hiện Thời (CPS). Dự 
báo về sự tăng trưởng công việc mang lại sự hiểu biết về các cơ hội việc làm trong tương lai vì mỗi 
một nghành mới được tạo ra là một cơ hội mở ra cho một người lao động bước vào nghề. Tuy nhiên, 
các cơ hội cũng xuất hiện khi những người lao động rời khỏi công việc của họ, hoặc để tìm việc làm ở 
các nghành nghề khác, hoặc là rời bỏ hẳn lực lượng lao động  (xem đoạn về đánh giá nhu cầu thay 
thế dưới đây). 
 
Một đầu vào quan trọng cho việc phân tích nhu cầu lực lượng lao động có kỹ năng được cung cấp 
bởi khảo sát Thống Kê Việc Làm Có Chuyên Môn (OES) mà được quản lý bởi BLS. 84 Khảo sát đo 
lường việc làm có chuyên môn và tỷ lệ tiền công cho người lao động nhận tiền lương và tiền công ở 
các cơ sở phi nông nghiệp trên toàn quốc và tại 50 bang. Khoảng 7,5 triệu cơ sở trong phạm vi được 
phân tầng trong bang, nghành và chủ sở hữu tương ứng dựa trên Hệ Thống Phân Loại Nghành Nam 
Mỹ (NAICS). Mẫu khảo sát được thiết kế để trình bày tất cả các cơ sở phi nông nghiệp tại Mỹ. Người 
sử dụng lao động được yêu cầu bởi pháp luật phải nộp báo cáo bảo hiểm thất nghiệp (UI) lên các cơ 
quan lực lượng lao động của bang. Hàng quý, BLS kết hợp báo cáo bảo hiểm lao động từ các bang 
thành một cơ sở dữ liệu được gọi là Điều Tra Quý Việc Làm và Tiền Công (QCEW). Sáu tháng một lần, 
OES sẽ lấy dữ liệu hành chính cho các cơ sở mà thuộc phạm vi khảo sát của OES từ QCEW gần nhất. 
Các nhóm gồm khoảng 200.000 cơ sở được lựa chọn 6 tháng một lần. Ước tính về việc làm có tay 
nghề và mức tiền công dựa trên sáu nhóm dữ liệu khảo sát được thu thập 3 năm một lần. Quy mô 
mẫu khảo sát cuối cùng khi sáu nhóm được kết hợp là khoảng 1,2 triệu cơ sở bao gồm 81 triệu trong 
tổng số 139 việc làm trên toàn đất nước. 
 
Trả lời cho bộ câu hỏi từ các cơ sở được tiếp nhận qua thư từ, Internet hoặc các hình thức điện tử 
khác, email, điện thoại, hoặc các chuyến thăm trực tiếp. Những người trả lời báo cáo về số người lao 
động của mình theo nghề trên 12 nhóm tiền công. Khảo sát của OES bao gồm người lao động nhận 
tiền lương và tiền công trọn thời gian và bán thời gian trong các nghành phi nông nghiệp. Người lao 
động tự do không thuộc trong số này. Các nghành nghề được phân loại dựa trên công việc thực hiện 
và kỹ năng cần thiết. Hệ thống Phân Loại Nghề Tiêu Chuẩn (SOC)85 được sử dụng để xác định nghành 
nghề. Người lao động được phân công cho một nghề dựa vào công việc mà họ thực hiện và không 
dựa vào học vấn hay sự đào tạo họ có. Người lao động mà thực hiện các nhiệm vụ của hai hay nhiều 
nghề hơn được báo cáo theo nghành nghề mà yêu cầu trình độ tay nghề cao nhất hoặc theo nghề 
mà sử dụng nhiều thời gian nhất. 
 
Vào năm 2016, tỷ lệ trả lời bộ câu hỏi của QCEW về việc làm có tay nghề là 72,8%. Để bù một phần 
cho tình trạng không nhận được trả lời, các số liệu bị thiếu cho từng trường hợp không phúc đáp 
được điều chỉnh bằng cách sử dụng số liệu đáng tin cậy từ các đơn vị trả lời có đặc điểm tương tự. 
Các ước tính về việc làm có kỹ năng được đưa ra theo khu vực địa lý, nhóm nghề, và quy mô của cơ 
sở. Khảo sát của OES là một nguồn chính về dữ liệu công việc có tay nghề chi tiết đối với nhiều người 
sử dụng, bao gồm các cá nhân và tổ chức liên quan đến việc lập kế hoạch các chương trình VET và 
đại học, và các chương trình đào tạo trong thị trường lao động ngắn hạn. Số liệu của OES cũng được 
sử dụng để chuẩn bị thông tin cho tư vấn nghề nghiệp và các hoạt động sắp xếp công việc… 
 
BLS tạo ra dự báo việc làm có tay nghề thể hiện ở một sản phẩm gọi là Ma Trận Việc Làm Quốc Gia. 
Ma trận này mô tả việc làm của các nghành chi tiết trong các nghành trả tiền lương và tiền công chi 
tiết và các tầng lớp người lao động khác nhau, bao gồm những người lao động tự do hay được thuê 
bởi các gia đình tư nhân. Ma trận cung cấp con số toàn diện về các công việc trả tiền lương và tiền 

                                                           
84 www.bls.gov/oes/current/methods_statement.pdf. (truy cập vào 01.03.18) 
85 www.bls.gov/soc/ 
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công phi nông nghiệp (mà khác với con số người lao động vì một người lao động có thể có hơn một 
công việc) và con số người lao động tự do, người lao động trong nghành nông nghiệp, và người lao 
động được sử dụng tại nhà riêng. Những con số này được cung cấp theo năm cơ sở và năm dự báo 
mà là 10 năm nữa trong tương lai. 
 
Nhu cầu thay thế 
BLS dự báo về sự phân nghành sử dụng hai mô hình khác nhau, một dành cho luồng ra khỏi lực 
lượng lao động và một mô hình khác dành cho sự luân chuyển nghề nghiệp. Cả hai mô hình đều 
phân tích các số liệu trong quá khứ để xác định các đặc điểm của một người lao động, như độ tuổi và 
trình độ học vấn, mà khiến họ có khả năng rời khỏi nghành nghề của mình. Những hình thức này mà 
vốn dựa trên số liệu trong quá khứ sau đó được áp dụng cho việc làm hiện tại của từng nghành nghề 
để dự báo về sự ra đi trong tương lai. Biện pháp dự báo sự ra khỏi nghành mới này lần đầu tiên 
được sử dụng cho đợt dự báo giai đoạn 2016-26. Việc dự báo về việc ra khỏi nghành được kết hợp 
với việc dự báo thay đổi việc làm để xác định các vị trí công việc. Ước tính các vị trí công việc không 
tính đến những người lao động mà thay đổi công việc nhưng vẫn thuộc cùng nghành nghề. Trong 
hầu hết nghành nghề, các vị trí cần người xuất hiện do người lao động nghỉ việc mang lại nhiều công 
việc hơn số việc làm mà sự tăng trưởng việc làm có thể mang lại. Dự báo của quốc gia về các vị trí 
công việc tại Mỹ tới năm 2026 cho thấy rằng 60% vị trí việc làm hàng năm tại Mỹ sẽ xuất hiện từ việc 
luân chuyển nghành nghề.86 
 
Sổ tay Tổng Quan Nghành Nghề, 2016-202687 
Dựa trên cơ sở các số liệu và dự báo trên, hàng năm BLS đưa ra Sổ Tay Toàn Cảnh Nghành Nghề mà 
cung cấp thông tin về hàng trăm nghành nghề. Nó bao gồm sự mô tả về nghành nghề (tóm tắt công 
việc), yêu cầu đầu vào về trình độ học vấn và đào tạo, mức lương hàng năm và triển vọng công việc. 
Những thông tin đó có sẵn cho từng nghành nghề tại các Bang và địa phương khác nhau. Sổ Tay 
Tổng Quan Nghành Nghề được thiết kế để giúp các cá nhân tư nhân và những cán bộ hướng dẫn và 
hướng nghiệp. Bảng 11 cung cấp một ví dụ về thông tin từ Sổ Tay Tổng Quan Nghành Nghề. 
 
Bảng 11: Việc làm, đầu vào giáo dục, tiền công, và tổng quan công việc theo dự báo cho những 
nghành nghề được lựa chọn, Mỹ, 2016-2026 

Nghề 
 

Tóm tắt công việc 
Trình độ học 
vấn đầu vào 

Tổng quan công việc và 
mức tiền lương trung bình 
vào năm 2006 

1 
 

Kỹ thuật 
viên và thợ 
cơ khí dịch 
vụ máy tự 
động 

Kỹ thuật viên và thợ cơ khí dịch 
vụ máy tự động mà thường 
được gọi là kỹ thuật viên dịch 
vụ hay service techs, kiểm tra, 
bảo trì, và sửa chữa xe ô tô và 
xe tải nhẹ. 

Chứng nhận 

sau trung học 

Số lượng công việc vào 

2016 (749,900). 

Tăng trưởng công việc 6% 

(trung bình) 

Mức lương trung bình: 

$38,470 

2 Thợ sửa 
chữa thiết 
bị y tế 

Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa 
thiết bị chăm sóc bệnh nhân. 

Bằng tốt nghiệp 

cao đẳng 2 năm 

Số lượng công việc (47,100) 

Tăng trưởng công việc 4% 

(chậm hơn mức trung bình) 

                                                           
86 https://www.bls.gov/emp/ep_table_110.htm 
87 http://www.bls.gov/ooh/ (truy cập vào 01.03.2018) 

https://www.bls.gov/ooh/installation-maintenance-and-repair/medical-equipment-repairers.htm
https://www.bls.gov/ooh/installation-maintenance-and-repair/medical-equipment-repairers.htm
https://www.bls.gov/ooh/installation-maintenance-and-repair/medical-equipment-repairers.htm
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Mức lương trung bình: 

$48,070 

3 

Lắp đặt và 
sửa chữa 
đường dây 

Lắp đặt hoặc sửa chữa hệ 
thống điện và cáp viễn thông 
bao gồm sợi quang. 

Bằng trung học 

hoặc tương 

đương  

Số lượng công việc 

(227,000) Tăng trưởng công 

việc 8% (trung bình) 

Mức lương trung bình: 

$62,650 

 
  

https://www.bls.gov/ooh/installation-maintenance-and-repair/line-installers-and-repairers.htm
https://www.bls.gov/ooh/installation-maintenance-and-repair/line-installers-and-repairers.htm
https://www.bls.gov/ooh/installation-maintenance-and-repair/line-installers-and-repairers.htm
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V. KINH NGHIỆM KHU VỰC VỀ LẬP KẾ HOẠCH TUYỂN SINH DẠY NGHỀ 
 
V.1 Lập kế hoạch VET vùng tại Úc 
 
Các cơ quan VET tại các bang và lãnh thổ Úc có trách nhiệm quản lý việc mua đào tạo. Các tiến trình 
mà thông qua đó các kế hoạch và hồ sơ mua dịch vụ được lập ra và sự cân bằng của các yếu tố ảnh 
hưởng đến các kế hoạch có sự khác nhau giữa các bang và lãnh thổ. Cơ sở hạ tầng cấp bang và lãnh 
thổ dành cho việc lập kế hoạch tuyển sinh VET hoàn toàn phức tạp. Tại các Bang của Úc, có ba nguồn 
thông tin chính được sử dụng trong việc lập kế hoạch cấp vùng cho việc cung cấp VET được đưa ra 
bởi các tổ chức đào tạo có đăng ký (RTO). Mạng lưới các viện Đào Tạo và Giáo Dục Bậc Cao (TAFE) là 
một yếu tố quan trọng của việc lập kế hoạch đào tạo. Các viện có sự kết nối và mạng lưới nghành 
chính thức và không chính thức của mình và có thể thu nhận thông tin về nhu cầu và sở thích của 
sinh viên. Các viện TAFE được yêu cầu phải thường xuyên đưa ra cái gọi là “xác định môi trường” mà 
đưa ra các số liệu về quy mô nhân khẩu học, việc làm và thị trường đào tạo trong khả năng tiếp cận 
trực tiếp của từng viện TAFE.88 Việc xác định môi trường như vậy đưa ra ý kiến của các viện TAFE về 
nhu cầu dự báo và hiện tại đối với những người tốt nghiệp nghành nghề. Các trường cao đẳng thuộc 
TAFE thu thập thông tin thông qua các kết nối chính thức và không chính thức với nghành và các cơ 
quan khác và thông qua sự phân tích nhu cầu của sinh viên cùng đích đến trên thị trường lao động 
của họ. 
 
Ví dụ, tiến trình lập kế hoạch cung cấp VET tại Bang Victoria sử dụng bộ báo cáo Nghiên Cứu Nghành 
và Nghiên Cứu Lĩnh Vực khu vực để đàm phán về thỏa thuận thực hiện giữa cơ quan chính phủ và 
từng trường cao đẳng thuộc TAFE. Các nghiên cứu nghành, kết hợp với phân tích toán kinh tế, đưa 
ra thông tin về tính toán các phần đào tạo do nhà nước chi trả theo nghành. Hai bộ nghiên cứu đưa 
ra thông tin về sự chuyển dịch trong hồ sơ nghành nghề giữa các nghành trong khu vực. Những tính 
toán này được dựa trên các tiêu chí sau: sự cần thiết phát triển kỹ năng nghành (sự thiếu kỹ năng), 
sự thiếu hụt về kỹ năng và tỷ lệ thay thế ròng mà cần những người gia nhập nghành mới. Tại 
Victoria, việc thu thập số liệu vùng thông qua khảo sát và phỏng vấn được dung hòa thông qua tư 
vấn nghành, bao gồm ý kiến đóng góp từ Đào Tạo và Tư Vấn Nghành (ITAB) và tư vấn từ các nhà 
cung cấp VET. Những phân tích này sau đấy sẽ cung cấp cơ sở đàm phán giữa các văn phòng đào tạo 
đại học của chính phủ bang và từng viện TAFE cá nhân. 89 
 
Tất cả các bang và lãnh thổ đều có những chương trình mà được đưa ra thông qua quá trình cạnh 
tranh (các nguồn vốn cạnh tranh) và nằm ngoài cái gọi là sự lựa chọn của người sử dụng mà vốn là 
hoạt động VET được điều khiển bởi nhu cầu của sinh viên. Trong hầu hết các trường hợp, hợp phần 
của những chương trình này trong toàn bộ ngân sách VET không lớn, và hầu hết chúng chiếm từ 4-
10% tổng phân bố VET của Bang. Nguồn tiền cạnh tranh thường được phân bổ thông qua các 
chương trình đặc biệt mà chủ yếu hướng tới sự thiếu hụt lớn trong khu vực về lực lượng lao động có 
kỹ năng và nhu cầu đào tạo trong nghành, và nhu cầu của các nhóm xã hội hoặc cộng đồng. Sự kết 
hợp của “kỹ năng quan trọng” và “ưu tiên chiến lược” được đề xuất tại tiêu đề của những chương 
trình này. 
 
Các quỹ có thể cạnh tranh được đặt ra nhằm vào: nghành và sự phát triển chính; loại nghành, ví dụ 
như doanh nghiệp nhỏ và nông thôn; lĩnh vực nghành chính, chẳng hạn như sản xuất; loại hình 
người lao động, ví dụ như người lao động nôn thôn và thời vụ; và nhóm sở hữu. Trong nhiều trường 
hợp, việc nhắm mục tiêu liên quan đến các chính sách kinh tế và xã hội, các điểm ưu tiên và chiến 
lược. 
 

                                                           
88 Rà soát môi trường để lập chính sách quốc gia cho giáo dục và đào tạo dạy nghề . 2004-2010. ANTA 2002 
89 J. Keating. Chiến lược giáo dục và đào tạo dạy nghề hiện tại và sự phản hồi với tình trạng thiếu hụt và dư 

thừa kỹ năng đang nổi lên. NCVER. 2008  



41 
 

Dự án G20TS Project - Output 1.2. Stock-taking Report version 20180512 -   VNM - Final, Trang 41 / 51 

Các nguồn thông tin sau được sử dụng bởi các viện TAFE trong việc lên kế hoạch cung cấp đào tạo: 
• các ủy ban hay nhóm tham chiếu của nghành thuộc viện/trường cao đẳng; 
• kết nối với và phản hồi từ những người sử dụng lao động mà tuyển dụng những người đã tốt 

nghiệp từ các trường cao đẳng; 
• việc sử dụng các số liệu thị trường lao động cấp nghành và quốc gia và các báo cáo nghành 

được cung cấp bởi chính phủ và/hoặc thực hiện bởi Cục Thống Kê Úc (ABS); 
• tư vấn và phản hồi từ các phòng đào tạo của bang mà thu được trong các cuộc đàm phán về 

tài chính và thỏa thuận thực hiện; 
• việc sử dụng xác định môi trường mà được bắt đầu hoặc bởi viện hoặc bởi cơ quan đào tạo. 

 
Trong nhiều trường hợp, các nhà cung cấp trong vùng được xác định là liên quan tới việc cung cấp 
các chương trình VET tương tự ở các vùng nhỏ hay tiểu vùng, mà được phép hợp lý hóa hồ sơ cung 
cấp giữa các viện mà giúp tránh việc tuyển dụng thừa. 
 
Dữ liệu để lập kế hoạch đào tạo 
Cơ quan chính quyền Bang sử dụng các bộ dữ liệu lượng tính về các nhu cầu về kỹ năng và các xu 
hướng nghề nghiệp và nghành tại cấp bang và cấp tiểu vùng. Các dữ liệu bao gồm thông tin thu thập 
bởi cơ quan bộ liên quan chịu trách nhiệm về VET, dữ liệu khác của ABS, dữ liệu Tiêu Chuẩn Thống 
Kê Thông Tin Quản Lý Đào Tạo và Đào Tạo Dạy Nghề Úc (AVETMISS) và dữ liệu thu thập được ở cấp 
bang hay lãnh thổ. Trong nhiều nếu không phải là hầu hết trường hợp, những phân tích dữ liệu này 
hoàn toàn chi tiết và sử dụng hệ thống mô hình rất tinh vi. 
 
Cơ quan chính quyền bổ sung các dữ liệu lượng tính dựa vào khảo sát với chuỗi dữ liệu thu thập 
được thông qua các công cụ khác. Những dữ liệu này bao gồm đầu vào của các kế hoạch chiến lược 
của trường cao đẳng và viện thuộc TAFE và các hồ sơ đào tạo đề xuất của họ, mà sau đó được dựa 
trên các phân tích trong vùng. Đây là một nguồn thông tin quan trọng, nhưng nó cũng có giới hạn 
của mình. Có một xu hướng đối với nhiều viện và trường cao đẳng là thể hiện sự phụ thuộc về tuyến 
hoạt động và có tầm nhìn thị trường giới hạn, và điều này một phần được quyết định bởi khó khăn 
trong việc thay đổi nhân sự và hồ sơ cung cấp chương trình của các thể chế VET theo thị trường lao 
động và nhu cầu của sinh viên đối với đào tạo. Tuy nhiên, đàm phán giữa các phòng VET của bang và 
nhà cung cấp cá nhân là chìa khóa trong tiến trình lập kế hoạch. 
 
Việc cung cấp VET chịu ảnh hưởng bởi chiến lược và ưu tiên kinh tế và xã hội của bang và địa hạt. 
Các chiến lược và tuyên bố mà ảnh hưởng tới việc cung cấp VET có thể được đưa ra bởi phòng ban 
VET hay đồng phát hành bởi nhiều ban. Việc sử dụng nhiều nguồn dữ liệu ở tất cả các cấp trong tiến 
trình lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực là quan trọng. Việc thực hiện thu thập thông tin về lĩnh vực 
nghành và khu vực và các nhu cầu nghành nghề là một cách tiếp cận hữu ích. Rất quan trọng khi có 
các nhà cung cấp mà hướng đến cả nhu cầu thị trường dự báo và hiện tại mà vốn vẫn còn là một 
thách thức lớn đối với lĩnh vực VET. 
 
Chính phủ thực hiện các sắp xếp mới để cải thiện khả năng ứng phó của hệ thống VET với các nhu 
cầu của nghành và chú trọng đầu tư vào những chỗ cần thiết nhất và những chỗ có lợi ích công cộng 
lớn nhất. Hơn 220 khóa học đã nhận được mức trợ cấp công cộng theo giờ cao hơn, bao gồm tất cả 
các khóa học được thực hiện như là một phần của chương trình tập nghề. Các khóa khác, mà theo 
đó có các dấu hiệu về sự thu lại tương đối thấp đối với nền kinh tế và sinh viên nhận được trợ cấp 
nhà nước thấp hơn.90 Tỷ lệ theo giờ chuẩn cao hơn đã được dành cho cơ sở và trình độ chuyên môn 
tập nghề, và mức trợ cấp thấp hơn – dành cho các chứng chỉ và cao hơn (tại đó có sẵn các khoản vay 
đột xuất theo thu nhập của sinh viên) và dành cho các chứng chỉ bậc thấp hơn mà tại đó các lợi ích 
trực tiếp đối với người đã tốt nghiệp thấp hơn. Giá trị công cộng của các khóa học đã được đánh giá 
dựa trên giá trị của nó đối với nền kinh tế (về mặt việc làm hoặc tính năng suất) và phạm vi mà theo 

                                                           
90 http://www.education.vic.gov.au/Documents/about/department/vetsubsidies.pdf  



42 
 

Dự án G20TS Project - Output 1.2. Stock-taking Report version 20180512 -   VNM - Final, Trang 42 / 51 

đó đầu tư chính phủ được cần đến để khuyến khích việc cung cấp, và tham gia vào đào tạo nhằm 
đáp ứng nhu cầu của nghành. 

 
Các dụng cụ chính được sử dụng tại Úc để dự báo về nhu cầu đào tạo làm mô hình CEET91 theo đó 
dự báo sự mở rộng việc làm dựa trên mô hình của đại học MONASH mà được vận hành và duy trì 
bởi Trung Tâm Nghiên Cứu Chính Sách (CoPS). Mô hình MONASH là một mô hình bình quân chung có 
thể tính toán được (CGE) đầy năng động và to lớn mà đưa ra được dự báo về việc làm theo nghành 
và nghề. Đầu vào của nó bao gồm chuỗi dữ liệu trong quá khứ (ví dụ như Điều tra, bảng kê quốc gia, 
bảng đầu ra-đầu vào, bảng kê bang, ngoại thương, chứng khoán vốn, khảo sát thu nhập và chi 
tiêu…). Các đầu vào khác cho việc dự báo cũng được cung cấp từ: 

• Dự báo vĩ mô 5 năm của Kinh Tế Học Tiếp Cận Deloitte (DAE) về đầu ra theo lĩnh vực nghành 
chính92; 

• Giá xuất khẩu và khối lượng sản phẩm chính của Cục Kinh Tế Học Nguồn Lực và Nông Nghiệp 
Úc (ABARE); 

• Đánh giá của Hội Đồng Dự Báo Du Lịch (TFC) về triển vọng trong nghành du lịch; 
• Đánh giá của CoPS về thay đổi trong công nghệ và sở thích của người tiêu dùng... 

 
V.2 Dự báo về nhu cầu đào tạo vùng tại Pháp93 
 
Việc dự báo những thay đổi kinh tế đã trở thành một vấn đề trung tâm đối với những bên liên quan 
của vùng tại Pháp. Các hoạt động dự báo được phụ trách bởi cơ quan dự báo khu vực về đào tạo và 
việc làm (ORFE94) nhằm dự báo về nhu cầu lực lượng lao động tới năm 2020. Phạm vi của việc dự 
báo liên quan đến các khóa đào tạo đầu vào dành cho người trẻ tuổi và đào tạo dành cho người 
đang làm việc và người đang tìm kiếm việc làm. Tác động của phát triển kinh tế trong vùng đối với 
nhu cầu đào tạo và việc làm cũng được phân tích. Việc dự báo nhằm để dự đoán tác động của tăng 
trưởng kinh tế đối với việc tạo việc làm. ORFE đề xuất một mô hình dự báo việc làm trung hạn, mà 
cho phép xác định được việc tạo việc làm tác động tới thị trường việc làm như thế nào. Từ năm 
2001, phân tích vùng chi tiết được thực hiện liên quan đến nghành nghề và các lĩnh vực hoạt động. 
Mô hình này dựa trên hai công cụ của ORFE: Sổ tay (Cahier) mà cho thấy các xu hướng về công việc 
và ảnh hưởng của chúng đối với việc làm và đào tạo, và các chỉ số vùng về việc làm và đào tạo (IREF). 
Mô hình này được tạo ra thông qua công việc được đảm trách bởi Plan régional de développement 
des formations (PRDF 2003-10) [Kế hoạch vùng về phát triển đào tạo], được soạn ra tại vùng miền 
trung của Pháp. 
 
Ba kịch bản sau được đề xuất cho giai đoạn tới năm 2020: 

(a) dự báo tính ổn định giả định rằng sau khủng hoảng kinh tế khu vực vẫn duy trì tỷ lệ tăng 
trưởng được nhận thấy trong giai đoạn 2001-2005 cho tới năm 2020; 

(b) dự báo thuận lợi giả định rằng tỷ lệ tăng trưởng kinh thế được nhận thấy trong giai đoạn 
2005-2007 sẽ tiếp tục duy trì tới năm 2020. Khu vực trung tâm sẽ quay trở lại tốc độ phát 
triển bình quân của quốc gia; 

(c) dự báo khủng hoảng. 
 
Dự báo việc làm cho từng khu vực kinh tế và nghành được lập ra liên quan tới ba kịch bản khác nhau 
này. Dự báo ổn định sẽ dẫn tới hiện tượng việc tạo theo công ăn việc làm không đầy đủ trong 
nghành. Việc tạo thêm công ăn  việc làm sẽ ở mức vừa phải trong lĩnh vực đại học và xây dựng. Kịch 

                                                           
91 Trung tâm Kinh tế học Giáo dục & Đào tạo (CEET). Melbourne. Úc  
92 Mô hình kinh tế về cung và cầu kỹ năng. Cơ quan Năng suất và Lực lượng Lao động Úc. Báo cáo bởi Kinh Tế 
Học Tiếp Cận theo Deloitte. Tháng 7/ 2012 
93 Marie-Béatrice Rochard: Làm thế nào để dự báo diễn biến của nhu cầu về đào tạo và trình độ chuyên môn: 
Quan điểm khu vực. Tại: Xây dựng dựa trên dự báo kỹ năng., trích dẫn  
94 Observatoire regional formation emploi (Theo dõi khu vực về đào tạo và việc làm). 
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bản tăng trưởng tương đối sẽ tạo ra việc tạo thêm việc làm lớn trong mảng xây dựng, vận tải, và 
dịch vụ cho các công ty (tư vấn, dịch vụ vận hành và hỗ trợ). Trong mảng giáo dục, y tế, và công tác 
xã hội, việc tạo thêm việc làm theo kế hoạch ở mức vừa phải hơn. Kịch bản khủng hoảng, sự tiếp nối 
xu hướng giai đoạnh 2007-2009, cho thấy việc mất việc làm quan trọng như thế nào ở tất cả các 
nghành. 
 
Nhu cầu trong tương lại về lực lượng lao động bổ sung được tính toán là tổng tạo việc làm ròng (việc 
làm trong vùng trong tương lại được ước tính bởi mô hình vào 2020 trừ đi mức độ việc làm theo 
quan sát vào 2007) (được hiểu là nhu cầu mở rộng”) và ước tính về hưu trong tương lai của lực 
lượng lao động trong vùng (được hiểu là “nhu cầu thay thế”). Trong kịch bản ổn định, nhu cầu trong 
tương lai về lực lượng lao động bổ sung sẽ rất hạn chế. Tuy nhiên, mặc dù việc tạo việc làm trong 
nghành sẽ vẫn giới hạn, việc tuyển dụng bổ sung vẫn có thể là một vấn đề vì số lượng nghỉ hưu lớn 
trong nghành vận tải, tư vấn và dịch vụ hỗ trợ, cũng như trong mảng thi công, bán lẻ, y tế, và hành 
chính công. Đối với kịch bản tăng trưởng tương đối, nhu cầu tuyển dụng của nghành sẽ tăng nhẹ. 
Tuy nhiên, chúng sẽ tăng lớn trong mảng xây dựng, vận tải, tư vấn và dịch vụ vận hành, hỗ trợ, do 
kết quả của việc tạo công ăn việc làm và nghỉ hưu của lực lượng lao động. Cuối cùng, trong kịch bản 
khủng hoảng, có sự mất việc lớn trong nghành công nghiệp, vận tải… 
 
Văn Phòng Việc Làm Quốc Gia (Pôle Emploi) và các tổ chức đào tạo đã được tư vấn để đo lường tỷ lệ 
áp lực việc làm đối với những công việc nguy kịch trong khu vực như sau: số vị trí tuyển dụng trong 
nghành/ứng viên cho công việc trong cùng nghành) (“Tiêu chí Beveridge”, xem Bảng 1). Bởi vì không 
phải tất cả các vị trí tuyển dụng đều được báo cáo cho Pôle Emploi, nên tỷ lệ có thể ước tính dưới 
mức thực tế tỷ lệ áp lực.95 Một vài công việc ở trạng thái “áp lực” vào thời điểm khủng hoảng. Công 
việc có tỷ lệ áp lực cao (vị trí tuyển dụng vượt quá số ứng viên đạt yêu cầu) được xem xét và phương 
pháp đào tạo dẫn đến những nghành nghề liên quan được xác định. Tỷ lệ áp lực đối với một số 
nghành nghề được tổng kết tại Bảng 12. Công cụ này, mà được cập nhật hàng năm, được sử dụng để 
theo dõi tình hình việc làm với các nghành nghề được lựa chọn, nhu cầu tuyển dụng, và sự có sẵn 
các đề nghị chương trình đào tạo ban đầu. 
 
Bảng 12: Tỷ lệ áp lực đối với những nghành nghề được lựa chọn trong một khu vực của Pháp 

Nghành nghề 2007 2009 

Vị trí trống Ứng viên Tỷ lệ áp 
lực 

Vị trí 
trống 

Ứng viên Tỷ lệ áp 
lực 

52332 – Kỹ thuật 
viên bảo trì cho các 
hệ thống làm lạnh, 
khí hậu và nhiệt 

328 204 1.6 266 329 0.8 

52333- Kỹ thuật 
viên bảo trì điện tử 

292 241 1.2 200 283 0.7 

45212- Vận hành 
sản xuất khoáng 
sản 

83 66 1.3 8 78 0.1 

44132- Thợ hàn 953 908 1.1 406 1172 0.3 

 
 
VI. KẾT LUẬN: SỰ ÁP DỤNG PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG CHO VET 
 
Nhu cầu hiện tại đối với lực lượng lao động có tay nghề và dự báo dài hạn 

                                                           
95 Rõ ràng là không phải tất cả những người tìm việc đều đăng ký tại các văn phòng việc làm 
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Mục đích cuối cùng của dự báo tay nghề là nhằm đưa ra dự đoán về sự mất cân bằng trong tương lai 
giữa cầu và cung. Hầu hết các dự báo về lực lượng lao động là cho 5-20 năm. Tại các nước có hệ 
thống thu thập và xử lý số liệu phát triển, hoàn toàn có thể xác định mà mô hình hóa các xu thế tăng 
trưởng hay giảm sút trong nhu cầu tương lai về trình độ chuyên môn VET và giáo dục dựa trên các xu 
thế trong quá khứ và tỷ lệ tăng trưởng kinh thế cùng nhân khẩu học được dự báo.96 Các dự báo 
không phải để hay không có khả năng đưa ra các phương án thực thế cho việc giảm nhẹ sự mất cân 
bằng đang gia tăng giữa cung và cầu thông qua, chẳng hạn, sửa đổi các tiến trình và cơ cấu cung cấp 
giáo dục. Điều mong đợi là thị trường lao động tự nó sẽ giải quyết vấn đề mất cân bằng thông qua 
chuỗi giới hạn các cơ chế điều chỉnh nội bộ (xem Phần II.). 
 
Thêm vào đó, các mô hình dự báo liên quan đến số lượng lực lượng lao động có tay nghề có yêu cầu 
cao về dữ liệu hành vi của thị trường lao động và do đó các dự báo ở tất cả các nước thường chú 
trọng vào việc phân tích nhóm lao động theo cấp học vấn ISCED.97 Do đó, ước tính số lượng những 
người đã tốt nghiệp gia nhập vào thị trường lao động cần được sắp xếp bởi cấp độ của ISCED. Điều 
này giảm giá trị của những ước tính đó đối với hệ thống VET mà lập kế hoạch cho việc tuyển sinh 
theo trình độ chuyên môn nghành nghề. Cơ cấu học vấn mà được áp dụng trong dự báo bỏ qua các 
giải thưởng học nghề. Các trình độ chuyên môn theo học vấn được sắp xếp vào ba cấp ISCED theo 
cách mà chia các trình độ chuyên môn VET thành 2 nhóm: Chứng chỉ người lao động có tay nghề 
được xếp vào trình độ chuyên môn bậc trung, trong khi Bằng kỹ thuật được xếp vào bằng Đại Học. 
Dự báo về lực lượng lao động tuy nhiên có tiềm năng tư vấn về tình trạng thiếu hụt hoặc dự thừa có 
thể xảy ra trong tương lai của lực lượng lao động có tay nghề so với dự báo nhân khẩu học quốc gia. 
Chúng cũng có thể giúp ích cho việc tư vấn về các chính sách di cư khi dự đoán được nguồn thiếu hụt 
lực lượng lao động quốc gia trong tương lai. 
 
Trên thực tế, các hệ thống VET liên quan tới nhu cầu về lực lượng lao động có kỹ năng và sự tuyển 
sinh TVET liên quan hiện tại hoặc rất ngắn hạn (lên đến 3 năm), hơn là trong tương lại mà cần được 
phát triển hoặc chi trả bởi nguồn ngân sách nhà nước. Việc tập trung vào phân tích ngắn hạn được 
chứng minh bởi thực tế rằng các chương trình cấp Chứng chỉ trọn thời gian thường kéo dài khoảng 
12 tháng trong khi các chương trình giáo dục kỹ thuật cần khoảng 3 năm. Nhiều nước phát triển 
không có thông tin về thị trường lao động đầy đủ và có tiềm năng để lập mô hình cho sự tăng trưởng 
kinh tế, cung và cầu thị trường lao động và họ có thể cần chú trọng vào việc thu nhận năng lực phân 
tích nhu cầu ngắn hạn và hiện tại về lực lượng lao động có tay nghề và nguy cơ mất cân bằng. 98 
 
Cách tiếp cận tới việc phân tích và diễn dải nhu cầu hiện tại về lao động có kỹ năng cần phải được 
phát triển để đưa ra được những hướng dẫn thường xuyên về các hoạt động tuyển sinh VET do nhà 
nước chi trả. Dự báo thị trường lao động cấp nghành và quốc gia được thực hiện bởi các cơ quan 
quốc gia chuyên trách. Tuy nhiên, không có sự rõ ràng về các tổ chức mà có thể được giao cho nhiệm 
vụ thực hiện phân tích nhu cầu hiện tại về lao động có tay nghề trong khu vực. Theo đề xuất, công 
việc đó trở thành một trong những chức năng của PES.99 Một vài đề xuất khác đưa ra rằng PES nên 
thực hiện dự báo về nhu cầu lực lượng lao động có kỹ năng và trực tiếp thực hiện việc xác định và 

                                                           
96 Ví dụ, hãy xem, Sổ Tay Tổng Quan Nghề Nghiệp, 2016-2026, US. http://www.bls.gov/ooh/ (Accessed on 
01.03.2018) 
97 Ví dụ, hãy xem, về kinh nghiệm phân bố các lĩnh vực giáo dục trong dự báo thị trường lao động ở Hà Lan: 
“Hướng dẫn dự báo và kết nối kỹ năng và việc làm. Phát triển tầm nhìn, tình huống và dự báo về kỹ năng. Cuốn 
2. ETF.CEDEFOP.ILO. 2016” tr. 104 
98 Chiến lược Việc làm đã được rà soát của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cũng nhằm chú trọng 
vào nhu cầu hiện tại đối với lực lượng lao động có kỹ năng, mà có thể giảm sự sai lệch đáng kể trên thị trường 
lao động. (Phát biểu cấp bộ trưởng: Xây dựng Thị trường Lao động Bao quát và Bền vững hơn. Hội Nghị Bộ 
Trưởng Lao Động và Việc Làm của OECD. Paris, 15/01/2016 
(http://www.oecd.org/employment/ministerial/labour-ministerial-statement-2016.pdf) 
99 Hướng dẫn dự báo và kết nối kỹ năng và việc làm. Vai trò của nhà cung cấp việc làm và dịch vụ. Cuốn 4. 
ETF.CEDEFOP.ILO. 2015 
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giảm bớt sự mất cân bằng trên thị trường lao động. 100 Tuy nhiên, PES có thể có năng lực thấp trong 
việc tạo ảnh hưởng lên các hệ thống VET mà quản lý phía cung và do đó vai trò đề xuất cho PES sẽ 
trở nên kém hiệu quả. 
 
Thiếu sự rõ ràng trong định nghĩa “nhu cầu” 
Các nghiên cứu được tóm tắt trong Báo cáo này cho thấy vấn đề về định nghĩa “nhu cầu đối với lao 
động có kỹ năng” mà vẫn còn mơ hồ đối với việc sử dụng trên thực tế bởi các hệ thống VET. Trong 
văn bản, nhu cầu trên thị trường lao động được định nghĩa gián tiếp là quy mô việc làm và cơ cấu 
(nghành nghề và độ tuổi) theo lĩnh vực/nghành/ nghề. 101 Nhu cầu liên quan đến vấn để mở rộng về 
lao động có kỹ năng, nhu cầu thay thế và sự thiếu hụt xác định được về lao động có kỹ năng, cũng 
như việc dẫn tới sự mất cân bằng về trình độ chuyên môn và nghành nghề - có thể đều được hiểu là 
các nhu cầu khác nhau về lực lượng lao động có kỹ năng mà cần được xử lý để tạo cân bằng trên thị 
trường lao động. Hiện vẫn chưa rõ yếu tố nào trong những thuật ngữ thay thế có thể được sử dụng 
như là dấu hiệu hay mục tiêu trong việc phân bổ việc tuyển sinh VET do nhà nước chi trả. 
 
Các cơ cấu nghành nghề chi tiết có áp dụng được trong dự báo về thị trường lao động hay không? 
Biện pháp mà Cedefop áp dựng đề xuất rằng “nguồn cung lực lượng lao động không được đo lường 
bởi nghành nghề vì không thể quy con người vào các công việc khác nhau sau khi thu nhận được 
trình độ chuyên môn cụ thể: quyết định nghành nghề của cá nhân khác nhau rất nhiều và có thể 
không dự báo trước được. Hơn nữa, việc làm trong các nghành nghề sẽ thay đổi trong cuộc đời của 
các cá nhân”.102 Giả định này dường như phủ nhận sự cần thiết phải lập kế hoạch và chi trả cho việc 
tuyển sinh theo nghành nghề vì những người tốt nghiệp nhìn chung không được giả định là sẽ làm 
việc trong nghành mà họ được đào tạo và giáo dục. Luận điểm trên có thể đúng trong quá trình 20 
năm khi mọi người không có lựa chọn gì ngoài việc thay đổi nghành nghề của mình khi thị trường lao 
động thay đổi. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được rằng khả năng về thực tế những người được 
đào tạo làm nghề y có thể trở thành thợ máy hàng không là rất thấp. Điều này thêm giá trị vào cho 
việc thu nhận được một trình độ chuyên môn nghành nghề rộng lớn nhưng rõ ràng. Một số trường 
hợp hiếm hoi khác được mô tả khi dự báo được sử dụng để gây ảnh hưởng tới việc tuyển sinh, tuy 
nhiên không được thực hiện trên thực tế. Ví dụ, hãy xem thảo luận về kinh nghiệm của Phần Lan 
(Phần IV). 
 
Lập kế hoạch tuyển sinh và hướng dẫn học nghề có thông tin 
Một vài nghiên cứu tư vấn rằng sự tập trung trước đây vào can thiệp trực tiếp để tạo ảnh hưởng cho 
những người đã tốt nghiệp có kỹ năng đã dịch chuyển sang việc cung cấp thông tin cho những người 
tham gia thị trường lao động về các cơ hội nghề nghiệp và giáo dục. 103 Do đó, người ta đề xuất rằng 
việc lập kế hoạch cho tuyển sinh VET không hữu ích và các sinh viên được thông báo cần quyết định 
nên đăng ký ghi danh cho khóa nào. Mỹ và Canada dự báo về nguồn cung lao động trong tương lai. 
Tuy nhiên, họ cũng áp dụng dự báo của mình về nhu cầu nghành nghề để tư vấn cho những người 
tham gia vào thị trường lao động để có thể kiếm được những nghành nghề và trình độ chuyên môn 
nhất định mà theo dự đoán là có thể được sử dụng và tạo ra được tiền công cạnh tranh trên thị 
trường lao động trong tương lai.104 Quan điểm thị trường này có thể áp dụng ở mức độ nào đó tại 
các nước cho việc cung cấp nhiều chương trình đào tạo thường là theo đề nghị của sinh viên. Người 
ta giả định rằng sinh viên được thông báo đầy đủ trong việc ra quyết định về ghi danh của mình. Tuy 
nhiên, nếu có một số lượng lớn người ghi danh bị thu hút bởi cùng cơ hội việc làm và mức tiền lương 
dự báo là cao cho một số lượng nghành nghề giới hạn, VET nhà nước sẽ phải đưa ra quyết định về 

                                                           
100 Báo cáo về Cuộc họp Theo dõi của các nước G7. Rome, 9/11/2017. 30/11/2017  
101 Hướng dẫn dự báo và kết nối kỹ năng và việc làm. Làm việc ở cấp nghành. Cuốn 3. ETF.CEDEFOP.ILO. 2016 
102 Cung và cầu kỹ năng trong tương lai ở Châu Âu: Khung Phương Pháp Luận. Báo cáo nghiên cứu số. 25, 2012. 
Cedefop. Luxembourg. http://www.Cedefop.europa.eu/EN/Files/5525_en.pdf 
103 Hướng dẫn dự báo và kết nối kỹ năng và việc làm. Làm việc ở cấp nghành. Cuốn 3. ETF.CEDEFOP.ILO. 2016 
104 Sổ Tay Tổng Quan Nghề Nghiệp, 2016-2026, US. http://www.bls.gov/ooh/ (Truy cập vào 01.03.2018) 
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việc tuyển sinh trên từng nghành nghề. Lượng lớn sinh viên mà được thông báo đầy đủ bởi hệ thống 
thông tin về thị trường lao động hiện đại có thể sẽ tạo ra sự mấ cân đối đáng kể trên thị trường lao 
động. 105 Tại các nước đang phát triển có giới hạn về năng lực vận hành và nguồn tài chính nhà nước 
và tư nhân, các chính sách chịu điều khiển bởi nhu cầu của sinh viên không thể thắng thế được. VET 
nhà nước sẽ phải quyết định khóa học nào có thể được cung cấp và khóa học nào phải trả phí. Vẫn là 
một việc khó khăn khi yêu cầu đến kiến thức về nhu cầu của thị trường lao động địa phương và khu 
vực. Điều đó có nghĩa là việc phân tích thị trường lao động có vai trò trong việc gây ảnh hưởng lên 
các đề nghị đào tạo của nhà nước. 
 
Nhu cầu dịch chuyển trọng tâm từ nghành sang khu vực 
Hàm nghĩa rộng về dự báo thị trường lao động chú trọng vào các hoạt động kinh tế (lĩnh vực nghành) 
trong việc cung cách các bối cảnh kinh tế và dự báo cung và cầu lực lượng lao động. 106 Tuy nhiên, 
cách tiếp cận dựa trên lĩnh vực gây khó khăn cho các hệ thống VET trong việc sử dụng các ước tính 
của dự báo. Điều này là do các hệ thống VET được tổ chức bởi các khu vực chứ không phải bởi các 
lĩnh vực của nền kinh tế. Các hệ thống VET thuộc tỉnh/ khu vực được hướng dẫn và chi trả bởi các 
chính phủ khu vực mà có trách nhiệm đối với thị trường lao động khu vực. Các hệ thống VET khu vực 
tuyển sinh người trong vùng mà đã hoàng thành khóa đào tạo tương đối ngắn, thường tìm kiếm việc 
làm trong cùng khu vực. Vì lý do này, việc phân tích sự tăng trưởng kinh tế và thị trường lao động, 
cũng như cung và cầu lao động, trên thực thế cần chú trọng vào các khu vực. 
 
Từ quan điểm thực tế, không có tính hữu ích khi phân tích sự thiếu hụt những nghành nghề cần 
người lao động có kỹ năng trên toàn quốc bởi vì việc đào tạo số người lao động bổ sung sẽ không 
nhất thiết dẫn tới việc di chuyển của những người mới tốt nghiệp sang các khu vực bị thiếu hụt nghề 
nghiệp đã xác định.107 Theo báo cáo nhiều nước đưa ra được dự báo thị trường lao động khu vực. 108 
Tuy nhiên, trên văn bản, việc phân tích thị trường lao động khu vực và các hàm ý thực tế của nó đối 
với việc lập kế hoạch cho việc tuyển sinh VET lại không được mô tả rõ.109 Việc dự báo nhu cầu lao 
động có kỹ năng theo khu vực là hữu ích chủ yếu là cho các nghành nghề cụ thể trong lĩnh vực ví dụ 
như, phi công và thợ cơ khí trên máy bay cho nghành hàng không.110 
 
Một mặt, hầu hết các lĩnh vực nghành đểu không có nhà cung cấp đào tạo thuộc về chính họ và có 
rất ít nhà cung cấp đào tạo chú trọng vào nghề và trình độ chuyên môn cụ thể trong lĩnh vực bởi vì 
những việc này liên quan tới rủi ro cao trong khi cung cấp. Mặt khác, các công ty cá nhân có thể hợp 
tác thành công với các thể chế đào tạo mà cung cấp các chương trình nghề nghiệp cụ thể. Kinh 
nghiệm của Chương Trình Phát Triển Xã Hội và Việc Làm Canada (ESDC) đã được báo cáo mà có thể 
hỗ trợ sự hợp tác giữa các công ty và nhà cung cấp đào tạo trong các loại chương trình STEM đã 
được xác định. Điều này có nghĩa là các công ty liên quan tới việc đánh giá nhu cầu của họ trong 

                                                           
105 Ví dụ, tại Úc, một nghiên cứu cho thấy 85% lượng tuyển sinh của VET được điều tiết bởi nhu cầu của sinh 
viên bao gồm 200 trình độ chuyên môn và phần còn lại 15% bao gồm 1.444 trình độ chuyên môn. Điều này có 
xu hướng tạo ra sự chênh lệch nghành nghề. (Payton A. Kỹ năng cho ngày mai. Hội thảo Nghiên cứu VET Quốc 
gia lần thứ 26 ‘No Frills’. NCVER. 2017) 
106 Hướng dẫn dự báo và kết nối kỹ năng và việc làm. Làm việc ở cấp nghành. Cuốn 3. ETF.CEDEFOP.ILO. 2016 
107 Barnow, B, Trutko, J & Piatak, J. (2013) Thiếu hụt lao động nghành nghề: Khái niệm, Nguyên nhân, Hậu quả, 
và Các xử lý, W.E., Upjohn Viện Nghiên Cứu Việc Làm, Kalamazoo, MI.; Sơ lược về khu vực. 2011, OECD, Paris. 
http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-regions-at-a-glance-2011_reg 
_glance-2011-en 
108 Hướng dẫn dự báo và kết nối kỹ năng và việc làm. Phát triển tầm nhìn, tình huống và dự báo kỹ năng. Cuốn 
2. ETF.CEDEFOP.ILO. 2016 tr.111 
109 Marie-Béatrice Rochard: “Làm cách nào để dự báo được sự biến đổi của nhu cầu đào tạo và trình độ 
chuyên môn: quan điểm khu vực”. Tại: Xây dựng trên dự báo về kỹ năng, trích dẫn. 
110 Nghành Hàng không và Máy bay. Tổng quan Thị trường Lao động. Ủy ban Hàng không & Máy bay Canada 
(https://www.avaerocouncil.ca/sites/default/files/files/05_ccaa_labour_market_information_report_2017.pdf
9 (truy cập vào 02.03.18) 
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tương lai và thu xếp với các nhà cung cấp cá nhân về việc cung ứng kịp thời những người tốt nghiệp. 
Chương trình đưa ra trợ cấp tiền công cho những người sử dụng lao động mà cung cấp bố trí công 
việc cho sinh viên có chất lượng, đồng thời hỗ trợ việc tuyển dụng sinh viên cho những bố trí công 
việc này. Chương trình được mong đợi là có thể cung cấp lên tới 10,000 công việc mới trong vòng 4 
năm tới, tại nhiều lĩnh vực, bao gồm Công nghệ sinh học, Tin học, Môi trường, Hàng không và Máy 
bay.111 
 
Một trong những ví dụ hiếm hoi của việc lập kế hoạch VET khu vực ngoài dự báo thị trường lao động 
đã được báo cáo tại Nhật Bản, nơi mà các lĩnh vực và khối lượng của các đề xuất VET được quyết 
định thông qua bố trí của chính phủ, liên quan đến các hội động có sự tham gia của người lao động, 
người sử dụng lao động, nhà cung cấp đào tạo, và các bên liên quan khác mà diễn ra trên toàn quốc 
và tại 47 quận. Các biến số liên quan đến việc ra quyết định là số vị trí công việc theo nghành và 
nghề, tỷ lệ của người xin đào tạo với năng lực VET, số học viên mà tìm thấy công việc sau khi đào 
tạo…112 
 
Việc sử dụng kinh nghiệm của phân tích và dự báo thị trường lao động do VET thực hiện 
Phần IV đã rà soát các nỗ lực mà các nước Châu Âu đã thực hiện để ước tính nhu cầu về nguồn cung 
trong tương lai của lực lượng lao động có kỹ năng tại nhiều cấp trình độ chuyên môn ISCED dựa trên 
dự báo về nhu cầu thị trường trong tương lai. Ví dụ, tại Na Uy, theo ước tính nhu cầu trong tương lai 
ở giai đoạn 2006-2030 đối với người có chuyên môn về điện tử, cơ khí và máy móc và một số lĩnh 
vực khác có lẽ sẽ ở mức tăng mạnh nhất dẫn tới việc gia tăng việc làm thêm gần 65.000 người từ 
2006 đến 2030. Điều này cho phép có thể dự báo rằng, tới năm 2030, người lao động được đào tạo 
trong các lĩnh vực điện tử, công việc cơ khí và máy móc có thể hợp thành nhóm lớn nhất trong số 
tuyển sinh của VET, chiếm gần 30%... Dự báo tuyển sinh được xem là có tính đến tỷ lệ tham gia lực 
lượng lao động và khả năng di chuyển trên thị trường lao động của người lao động.113 Logic của dự 
báo này rõ ràng và kết quả có thể có tính hữu ích. Tuy nhiên, phát sinh câu hỏi là làm thế nào hệ 
thống VET có thể sử dụng dự báo này trong giới hạn 25 năm? Khi vị trí công việc tăng lên cũng như 
các vị trí cần người liên quan, số lượng tuyển sinh và những người tố nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng. Sự 
mở rộng này sẽ tiếp nối cơ hội công việc ngắn hạn hơn là dự báo. Nội dung của các chương trình sẽ 
tiếp tục thay đổi để phản ánh các yêu cầu về trình độ chuyên môn đang thay đổi. Tuy nhiên, VET 
không thể đào tạo toàn bộ khối lượng trong tương lai vì chương trình của nó là ngắn hạn. 
 
Kinh nghiệm của Đức liên quan đến cách tiếp cận quan trọng tới việc cung cấp dữ liệu về sự di động 
nghề nghiệp mà có tính đến yếu tố giới tính… và có thể được sử dụng để hiểu xem yếu tố cung hoạt 
động như thế nào trong bối cảnh cụ thể của đất nước.114 Kỹ thuật này được áp dụng cho việc đánh 
giá sự thay thế nghề nghiệp mà tạo ra đầu vào đáng kể cho phía cung. Dự báo về cung và cầu ở Phần 
Lan cũng như ở các nơi khác, là dựa vào lĩnh vực nghành và cấp quốc gia. 115 Những dự báo đó có thể 
được sử dụng để hình thành nên sự cung cấp VET quốc gia miễn là sự thay đổi chính trên thị trường 
lao động của những người tốt nghiệp VET theo nghành nghề và trình độ chuyên môn được xác định, 
cho phép điều chỉnh nguồn cung phù hợp với quy mô và địa điểm của những cơ hội công việc trong 
tương lai. Nếu điều đó không thể thực hiện, năng lực và quyết định tuyển sinh của VET chỉ có thể 
thực hiện được thông qua việc theo dõi các nguồn cung cấp công việc, và các chỉ số khác của thị 
trường lao động cũng như của nhu cầu của sinh viên đối với các khóa đào tạo. Tuy nhiên, tất cả 

                                                           
111 Báo cáo về Cuộc họp Theo dõi của các nước G7. Rome, 9/11/2017. 30/11/2017 
112 Báo cáo về Cuộc họp Theo dõi của các nước G7. Rome, 9/11/2017. 30/11/2017 
113 Cầu và cung lao động theo trình độ học vấn tại Na Uy tới năm 2030. Kết nối các mô hình nhân khẩu học và 
kinh tế vĩ mô. Tại: Xây dựng dựa trên dự báo kỹ năng, trích dẫn. 
114 T. Maijer: “Biện pháp và kết quả của dự báo về cung và cầu kỹ năng. Trường hợp Đức” Tại: Xây dựng dựa 
trên dự báo kỹ năng, trích dẫn. 
115 Giáo dục, đào tạo và nhu cầu lao động tại Phần Lan tới năm 2025. Ủy Ban Giáo Dục Phần Lan. 2012 (xem 
Phụ Lục 5-7). 
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những dấu hiệu này xuất hiện thông qua sự mất cân đối mà các nước đang cố để giảm thiểu. Cũng 
theo báo cáo, Estonia sử dụng dự báo thị trường lao động, các số liệu về kết quả việc làm của những 
người đã tốt nghiệp và đầu vào từ các bộ và đối tác xã hội để đưa ra quyết định sẽ tuyển sinh bao 
nhiêu sinh viên cho chương trình VET và đào tạo người lớn.116 
 
Cơ sở biện pháp luận của việc phân tích thị trường lao động (đã thảo luận tại Phần II-III), kinh 
nghiệm của dự báo Cedefop cho các nước phát triển kinh tế và EU (xem Phần IV) trình bày kinh 
nghiệm của họ về việc phân tích cầu và cung lao động, cũng như các chỉ số mất cân đối trên thị 
trường, mà có thể được sử dụng để ước tính và theo dõi nhu cầu về nghành nghề và trình độ chuyên 
môn. Tuy nhiên, kinh nghiệm này không hoàn toàn là cái mà hệ thống VET cần đến nếu chúng không 
phải để điều chỉnh nguồn cung ứng những người đã tốt nghiệp của họ sát với các nhu cầu đã được 
xác định về lực lượng lao động có kỹ năng. Kinh nghiệm tổng hợp về dự báo thị trường lao động 
không thể ngay lập tức chuyển sang được quy trình thực tế để phân tích cung và cầu hiện tại về lực 
lượng lao động có kỹ năng. Hầu hết các nước trên thế giới đều không thể đưa ra được dự báo chi 
tiết trong khi nhiều nước trong số đó mà có dự báo được đưa ra lại không thể áp dụng kết quả đểtư 
vấn cho việc cung cấp giáo dục và đào tạo kỹ thuật. Các hệ thống VET tại nhiều nước tiếp tục điều 
chỉnh hướng tới các mục tiêu mà loại bỏ bớt các thông số của thị trường lao động. 
 
Hệ thống VET đã không thể hưởng lợi trọn vẹn từ việc thực hiện mở rộng dự báo thị trường lao động 
do các nguyên nhân sau: 

• Các kịch bản tương lai ít hữu dụng với VET vì sự vận hành của nó chủ yếu là liên quan tới 
cung và cầu hiện tại và ngắn hạn do bản chất ngắn hạn của các chương trình VET; 

• Định dạng của nhu cầu lao động là quá nhiều thành phần và không thể bao gồm được các 
nghành nghề và trình độ chuyên môn cá nhân mà được sử dụng cho việc lập kế hoạch nguồn 
cung (tuyển sinh của VET) 117; 

• Định nghĩa hiện tại về “nhu cầu lao động” không thể dễ dàng hiểu được để có thể hướng 
dẫn về việc lập kế hoạch tuyển sinh trong hệ thống giáo dục đào tạo; quan điểm này cần 
được phát triển liên quan tới cá thuật ngữ thay thế/ chỉ số mà theo đó nguồn cùng VET có 
thể được đánh giá là “liên quan tới nhu cầu của thị trường”; 

• Việc phân tích cầu và cung đối với trình độ chuyên môn của VET không chú trọng vào dân số 
khu vực và nhu cầu của thị trường lao động mà tại đó các cơ cấu của việc cung cấp VET được 
bố trí và theo đó các đề xuất của VET cần được lập kế hoạch; phân tích theo lĩnh vực về nhu 
cầu đối với trình độ chuyên môn VET là hữu dụng chủ yếu là cho các nghành nghề cụ thể 
theo lĩnh vực; 

• Các kịch bản dự báo đã được xem xét chủ yếu là về tính kinh thế học và không hoàn toàn 
nhận ra được vai trò của người tiêu dùng trong việc quyết định về đào tạo và nghề nghiệp 
trên thị trường lao động, vốn cuối cùng lại quyết định cơ cấu của nguồn cung lao động; việc 
tiếp cận với sự kết hợp chương trình VET do nhu cầu thị trường lao động điều tiết với VET do 
nhu cầu của sinh viên điều tiết cần được phát triển; 

 
Năng lực của VET chính thức và đào tạo tại chỗ để ứng phó linh hoạt với nhu cầu về lao động có kỹ 
năng được xem là cơ chế điều chỉnh chính để có thể giảm thiểu được sự mất cân đối trên thị trường 
lao động (xem Phần III.4). Tuy nhiên, các hệ thống VET hoạt động tốt và linh hoạt chỉ có thể đạt 
được rất ít việc đó nếu: a) các mong muốn về việc làm và đào tạo của sinh viên vì bất cứ lý do gì liên 
tục lệch với nhu cầu của thị trường đã được xác định đối với người lao động có kỹ năng, b) những 

                                                           
116 Dự báo nhu cầu kỹ năng: Hệ thống và tiếp cận. Phân tích khảo sát các bên liên quan về đánh giá và dự đoán 
nhu cầu kỹ năng. ILO. Geneva, 2017. 
117 Dựa trên cơ sở LFS chung mà áp dụng các mẫu rất nhỏ, không thể phân tích được nhu cầu đối với lực lượng 
lao động có kỹ năng theo nghành nghề và trình độ chuyên môn. Các mẫu nhỏ của LFS cũng là một vấn đề đối 
với phân tích của khu vực về nhu cầu đối với lực lượng lao động có kỹ năng vì nó có thể chỉ đưa ra được dữ 
liệu ít xảy ra. 
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khuyến khích của thị trường lao động để thu nhận trình độ chuyên môn có kỹ năng còn yếu kém, và 
c) thông tin liên quan về thị trường lao động bị thiếu. 
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