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Tóm tắt
ăng trưởng kinh tế của VN không chỉ đang chững lại, cấu trúc của tăng
trưởng cũng thay đổi so với những năm đầu đổi mới. Trong khi tăng năng
suất là động lực của tăng trưởng kinh tế trong những năm đầu chuyển đổi ở
VN, thì đầu tư hiện nay đã trở thành nguồn lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Đây không
phải là một mô hình tăng trưởng bền vững để duy trì mức độ tăng trưởng kinh tế cao.
Do vậy, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhằm tạo ra một lực lượng lao động
có kỹ năng, có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, là chìa khóa cho sự thành công trong
chuyển đổi kinh tế - xã hội và tăng trưởg kinh tế bền vững ở VN.
Từ khoá: Tăng trưởng kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực.
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Abstract
Vietnam’s economic growth is not only slowing down; the structure of growth has
changed over the years of innovation. While productivity growth was the engine of
economic growth in the early years of transition in Vietnam, investment has now become
a major source of economic growth. This is not a sustainable growth model to maintain
high levels of economic growth. Hence, improving the quality of human resources, in
order to create a skilled workforce with high technical and professional qualifications, is
a key to the success of socio-economic transition and to increasing Sustainable economic
development in Vietnam.
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