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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Khung trình độ quốc gia (KTĐQG) có một vị trí trung tâm trong cải cách hệ 

thống trình độ của các nước, nhưng trong quá trình triển khai thực hiện thì mô hình 

quản trị và cách thức vận hành chúng sẽ quyết định sự phát triển, tác động và duy 

trì các khung/hệ thống trình độ này. Quyết định 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 

của Thủ tướng Chính phủ là văn bản quan trọng, lần đầu tiên xác lập KTĐQG của 

Việt Nam một cách chính thức. Tuy nhiên, đây là vấn đề còn khá mới trong hệ 

thống và cả xã hội. Nhiều cơ sở đào tạo và nhà tuyển dụng chưa thật sự quan tâm 

đến mục đích, ý nghĩa cũng như phương cách sử dụng KTĐQG như thế nào. Việt 

Nam cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng một mô hình quản trị 

KTĐQG để chỉ đạo, thiết lập cơ chế vận hành hiệu lực và hiệu quả. 

Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) là bộ tiêu chuẩn quốc gia về 

chuẩn đầu ra cho từng trình độ và là công cụ hết sức cần thiết đối với các bên liên 

quan bao gồm: cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo, hiệp hội nghề nghiệp, 

đơn vị tuyển dụng gia đình và người học.  

Đối với cơ quan quản lý nhà nước, VQF là công cụ hết sức cần thiết và 

quan trọng trong việc kết nối hệ thống giáo dục Việt Nam với yêu cầu phát triển 

nguồn nhân lực quốc gia. Trình độ đào tạo được thể hiện thông qua năng lực ở mỗi 

bậc tương xứng phải phù hợp, thoả mãn yêu cầu về trình độ nguồn nhân lực quốc 

gia, khu vực và quốc tế. Mặt khác, VQF là công cụ kiểm soát việc nhập khẩu lao 

động từ các quốc gia khác, ngăn ngừa việc nhập khẩu lao động không đạt chuẩn, 

bảo đảm an toàn và an ninh quốc gia.  

Đối với các cơ sở giáo dục, VQF là tiêu chuẩn hết sức cần thiết đối với các 

cơ sở đào tạo từ giáo dục phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. 

Đây là tiêu chuẩn để các cơ sở giáo dục phát triển chương trình đào tạo với sự cam 

kết về chất lượng, đối sánh về nội dung và các minh chứng kèm theo. 

Đối với các hiệp hội nghề nghiệp và đơn vị tuyển dụng, VQF với mối quan 

hệ chặt chẽ với tiêu chuẩn nghề nghiệp trong từng lĩnh vực và ngành sản xuất là 

thước đo đánh giá năng lực của người học trong việc tuyển dụng lao động và bố trí 

việc làm.  

Đối với gia đình và người học, VQF cung cấpthông tin những năng lực cần 

thiết sau khi tốt nghiệp làm cơ sở quyết định việc học tập và đầu tư cho tương lai. 

Mặt khác, VQF là cơ sở cho việc việc chuyển đổi và công nhận kết quả học tập 

phục vụ cho việc học tập suốt đời. VQF khuyến khích việc học tập suốt đời của 

mỗi cá nhân thông qua việc tự học và tích luỹ kinh nghiệm tại nơi làm việc, nâng 

cao trình độ và chuyển giao kinh nghiệm, tăng cường năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp và nguồn nhân lực quốc gia. 

Khi chưa có VQF, việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra của các cơ sở 

giáo dục đại học vẫn mang tính hình thức, chưa xác định rõ mục tiêu đào tạo và 

cách thức cũng như điều kiện bảo đảm chất lượng để triển khai thực hiện. Chuẩn 

đầu ra các cơ sở giáo dục đại học mới chỉ là chuẩn của chương trình đào tạo mang 

tính “mong đợi hay kỳ vọng” mà không phải “cam kết” đáp ứng theo nhu cầu xã 
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hội, người học và người sử dụng lao động. Đối với giáo dục nghề nghiệp việc xây 

dựng và đánh giá chuẩn đầu ra chưa được chính thức quy định, hướng dẫn cũng 

như thực hiện.  

Chính vì vậy, VQF với cách tiếp cận chuẩn đầu ra tương tự các khung trình 

độ (KTĐ) khác trên thế giới sẽ là điểm tham chiếu quan trọng để phát triển các 

chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường lao 

động. 

Việc triển khai xây dựng VQF phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các 

bên: đào tạo cung ứng nguồn nhân lực; đại diện người lao động và sử dụng lao 

động; cơ quan quản lý nhà nước; các hiệp hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các 

viện nghiên cứu chính sách và phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế-xã hội. Sự phối 

hợp này phải được thể hiện thống nhất trong việc tổ chức thực hiện xây dựng hai 

bộ tiêu chuẩn: (1) Tiêu chuẩn nghề nghiệp và (2) Tiêu chuẩn đào tạo ứng với mỗi 

trình độ.  

Theo Luật Việc làm, tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia (TCKNNQG) là quy 

định về kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành và khả năng ứng dụng kiến 

thức, năng lực đó vào công việc mà người lao động cần phải có để thực hiện công 

việc theo từng bậc trình độ kỹ năng của từng nghề. TCKNNQG do các bộ ngành 

xây dựng và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố ban hành. Trong khi 

đó, tiêu chuẩn đào tạo thể hiện chuẩn đầu ra, mục tiêu, điều kiện tối thiểu cho từng 

khối ngành, từng ngành đào tạo và là một bộ phận của VQF. Hai bộ tiêu chuẩn có 

mối liên hệ chặt chẽ trong việc tổ chức xác định các tiêu chuẩn cốt lõi, và sự 

chuyển hoá các tiêu chuẩn nghề nghiệp thành tiêu chuẩn đào tạo một cách linh 

hoạt, phù hợp với yêu cầu về trình độ của nguồn nhân lực.  

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt KTĐQG tại Quyết định 1982/QĐ-TTg 

ngày 18/10/2016. Đây là văn bản quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước và 

cơ sở đào tạo triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đây là vấn đề còn khá mới trong hệ 

thống, nhiều cơ sở đào tạo và các nhà tuyển dụng chưa thật sự quan tâm đến mục 

đích, ý nghĩa cũng như phương cách sử dụng KTĐQG như thế nào. 

Đối với các cơ sở đào tạo rất cần có những hướng dẫn về quy trình triển 

khai KTĐQG vào những ngành nghề đào tạo cụ thể của nhà trường. Đồng thời, 

tiến hành tổ chức việc đào tạo, quản lý chất lượng, cấp và công nhận văn bằng 

chứng chỉ cho người học dựa trên KTĐQG được cụ thể hóa trong bối cảnh tăng 

quyền tự chủ cho cơ sở đào tạo, việc quản lý và kiểm soát chất lượng đào tạo cũng 

như tính giải trình trách nhiệm đòi hỏi càng cao. Mặt khác, trước khi ban hành 

Luật Giáo dục nghề nghiệp hệ thống giáo dục Việt Nam tồn tại song song hai loại 

trình độ trong cùng một cấp là trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp, cao 

đẳng nghề và cao đẳng nên có sự trùng lắp trình độ, kể cả chuẩn đầu ra. Vì thế, rất 

cần thiết có nghiên cứu ứng dụng giúp cho các trường xử lý vấn đề này trong hệ 

thống giáo dục nghề nghiệp để tránh đi sự bất cập do lịch sử để lại. 

Đối với doanh nghiệp và cơ sở sử dụng cũng rất cần biết thông tin về trình 

độ để tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng người lao động và phối hợp tích cực với cơ 
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sở đào tạo xem xét quá trình thiết kế cụ thể hóa KTĐQG vào từng ngành nghề đào 

tạo để thực hiện. 

Đối với cơ quan quản lý giáo dục các cấp, việc triển khai thực hiện KTĐQG 

vừa là nhiệm vụ được giao trong Quyết định của Thủ tướng nhưng để chỉ đạo, 

quản lý và giám sát việc thực hiện góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục 

rất cần những nghiên cứu mang tính hệ thống, có tính ứng dụng cao vào quá trình 

thiết kế trình độ, triển khai thực hiện (xây dựng hoặc rà soát chuẩn đầu ra, phát 

triển chương trình đào tạo, bố trí các điều kiện bảo đảm chất lượng, kiểm soát quá 

trình cấp bằng và công nhận văn bằng chứng chỉ đào tạo trong ngoài nước), đánh 

giá tác động và điều chỉnh KTĐQG... Trong bối cảnh hội nhập khu vực với Thỏa 

thuận công nhận lẫn nhau trong 8 lĩnh vực ngành nghề cũng như thực hiện Khung 

tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF), việc sử dụng kết quả nghiên cứu của Đề tài 

sẽ giúp cho các trường, đại diện của Việt Nam có thê cơ sở cần thiết để đối thoại 

với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới trong việc công nhận trình độ 

và di chuyển lao động. 

Điều quan trọng và có ý nghĩa cấp thiết là giúp cho sinh viên, học viên hiểu 

rõ điều gì chờ đợi mình sau khi tốt nghiệp một ngành nghề đào tạo ở một trình độ 

nào đó để phấn đấu học tập, tìm kiếm việc làm. Đặc biệt, trên cơ sở của những 

nghiên cứu triển khai, sinh viên khi ra trường với tấm bằng có được lòng tin của xã 

hội và nhà sử dụng lao động. Nhờ đó, điều kiện làm việc và trả lương ở trong và 

ngoài nước sẽ được cải thiện, không chịu thiệt thòi. 

Từ những vấn đề cho thấy việc triển khai đề tài “Nghiên cứu giải pháp triển 

khai KTĐ quốc gia Việt Nam” là cần thiết và ý nghĩa ứng dụng trong thực tiễn.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu chung 

Đề xuất được giải pháp triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

Mục tiêu cụ thể 

Để thực hiện mục tiêu chung này, có một số mục tiêu cụ thể cần đạt được 

là: 

(1). Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn triển khai KTĐQG Việt Nam;  

(2). Đúc kết kinh nghiệm của các nước trong việc triển khai KTĐQG và bài 

học cho Việt Nam;  

(3). Chỉ ra điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức và tác động của việc triển 

khai KTĐQG đối với chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam; 

(4). Đề xuất hệ thống giải pháp triển khai KTĐQG Việt Nam phù hợp với 

xu hướng phổ quát về quản trị, thực hiện các KTĐ trên thế giới và Khung Tham 

chiếu trình độ ASEAN.  

3. Đối tượng nghiên cứu 

Khung trình độ và các giải pháp triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

4. Nhiệm vụ nghiên cứu 

4.1. Cơ sở lý luận về KTĐ và triển khai KTĐQG Việt Nam 

4.2. Kinh nghiệm của các nước trong việc triển khai KTĐQG và tham 

chiếu KTĐ khu vực 
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4.3. Quản lý và quản trị KTĐQG 

4.4. Cơ sở thực tiễn và tác động của việc triển khai KTĐQG đối với chất 

lượng đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam 

4.5. Giải pháp triển khai KTĐQG Việt Nam phù hợp với xu hướng phổ 

quát về quản lý và quản trị, thực hiện KTĐ trên thế giới và Khung Tham chiếu 

trình độ ASEAN.   

5. Phạm vi nghiên cứu 

5.1. Về nội dung nghiên cứu 

Đề tài tập trung giải quyết những vấn đề về quản lý được đặt ra trong 

Quyết định 1982/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ 

5.2. Về không gian: 

Khách thể nghiên cứu của đề tài là hệ thống giáo dục đại học và hệ thống 

giáo dục nghề nghiệp với sự quản lý nhà nước của hai cơ quan Chính phủ là Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động-  Thương binh và Xã hội 

Địa bàn khảo sát của đề tài: ở 6 địa phương đại diện ở ba miền: Miền Bắc 

(Hà Nội, Thái Nguyên), Miền Trung (Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng), Miền Nam 

(TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ). 

5.3. Giới hạn về thời gian 

 Thời gian nghiên cứu đề tài: từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 05 năm 2020 

6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu đề tài 

Để triển khai Đề tài sử dụng các cách tiếp cận bao gồm:  

- Tiếp cận logic/lịch sử/hội nhập:  

- Tiếp cận hệ thống: 

- Tiếp cận quản trị hệ thống:  

- Tiếp cận đa ngành:  

 Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:         

- Phương pháp hồi cứu tư liệu:  

- Phương pháp nghiên cứu so sánh:. 

- Phương pháp nghiên cứu định lượng:  

- Phương pháp nghiên cứu định tính:. 

- Phương pháp nghiên cứu điển hình:. 

- Phương pháp chuyên gia:. 

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn trong và ngoài nước 

- Phương pháp thống kê: phân tổ, phân tích nhân tố ảnh hưởng, dự báo 

thống kê. 

7. Những đóng góp mới của Đề tài 

- Về mặt lý luận, đề tài có những đóng góp mới như: 

+ Làm rõ nội hàm, bản chất, vai trò của KTĐQG trong việc nâng cao chất 

lượng giáo dục và đào tạo; 

+ Làm rõ mối quan hệ của KTĐQG với các bậc học/cấp học trong hệ 

thống giáo dục quốc dân với hệ thống phát triển kỹ năng; mối quan hệ giữa 

KTĐQG với lao động, việc làm và thị trường lao động. 

 -  Về mặt thực tiễn:  
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 + Đề tài đề xuất những vấn đề về quản trị/quản lý VQF trong mối quan hệ 

với Khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF); đề xuất các giải pháp triển khai 

VQF phù hợp với xu hướng quản trị, quản lý, thực hiện KTĐ trên thế giới và 

ASEAN. 

 + Đề xuất được mô hình quản trị VQF trong giai đoạn tới phù hợp với định 

hướng đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. 

8. Kết cấu của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, 

phụ lục, mục lục, nội dung chính của đề tài gồm 4 chương:  

Chương 1.  Tổng quan một số vấn đề lý luận về Khung trình độ  

Chương 2. Kinh nghiệm quốc tế về triển khai Khung trình độ quốc gia và 

bài học cho Việt Nam 

Chương 3. Thực trạng triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

Chương 4. Giải pháp triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam   
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Chương 1. TỔNG QUAN MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KHUNG TRÌNH ĐỘ  

1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 

1.1.1. Về xây dựng khung trình độ quốc gia và khu vực 

Tình hình nghiên cứu trong nước 

Tình hình nghiên cứu trên thế giới 

1.1.2.  Về thực hiện KTĐQG 

1.1.3.  Về tổ chức quản lý KTĐQG 

1.1.4. Về tham chiếu trình độ 

1.2. Một số khái niệm cốt lõi  

1.2.1. Trình độ 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam (2005) [13] thì trình độ (học vấn) là 

dung lượng, mức độ và chất lượng của hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, thái độ 

cảm xúc và đánh giá tương ứng trong cấu trúc nhân cách. Trình độ học vấn 

chuyên nghiệp được quy định bằng các bậc thợ, cán sự, chuyên viên và các học 

vị: trung cấp, cao đẳng, đại học, tiến sĩ, tiến sĩ khoa học. Học vấn phổ thông có: 

mầm non, tiểu học, trung học. Tương ứng với các trình độ học vấn có các kiểu 

trường và các bậc học khác nhau. Trình độ học vấn chung của con người cấu 

thành từ học vấn phổ thông, chuyên nghiệp, từ cuộc sống, kinh nghiệm ứng xử, 

thông qua con đường chủ đạo là dạy học, giáo dục và hoạt động “nhận thức-thực 

tiễn xã hội” của chính người đó (Quyển 4; tr 594). 

1.2.2. Hệ thống trình độ 

Hệ thống trình độ là “hệ thống bao gồm tất cả các khía cạnh hoạt động của 

một quốc gia dẫn đến kết quả có sự công nhận học tập” (Tuck 2007). 

1.2.3. Khung trình độ quốc gia 

Tuck (2007) đã mô tả KTĐ như một công cụ để phát triển, phân loại và 

công nhận các kỹ năng, kiến thức và năng lực theo những mức độ được chấp 

thuận liên tục. Đó là một cách cấu trúc trình độ mới và trình độ hiện tại được 

định nghĩa bởi chuẩn đầu ra. 

1.2.4. Khung trình độ khu vực  

Khung trình độ khu vực (KTĐKV) là một khung tham chiếu chung, là 

khung hỗ trợ hoặc giúp cho các quốc gia, các tổ chức nghề nghiệp và các cơ sở 

giáo dục và đào tạo trong các nước thành viên so sánh và xác định các trình độ 

của quốc gia mình thông qua việc nhận biết một mức độ so sánh hoặc các cấp độ 

học tập trong một trình độ. Khung này cũng giúp cho việc công nhận trình độ 

hoặc các phần của một trình độ ở những quốc gia khác 

1.2.5. Khung tín chỉ 

Khung tín chỉ thực chất là “một bộ các mô tả dựa trên sự phân loại của khối 

lượng học tập và cấp độ học tập”. Khung tín chỉ được thiết kế để giúp hỗ trợ việc 

xây dựng các khóa học và các trình độ, so sánh và định hướng trình độ, và vì vậy, 

có thể tạo ra sự gắn kết vững chắc giữa các trình độ, bao gồm các gắn kết dựa 

trên tín chỉ. 
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1.2.6. Chuẩn đầu ra 

Như vậy, có thể thấy, có khá nhiều quan niệm về chuẩn đầu ra, song tựu 

trungđều biểu đạt chuẩn đầu ra là yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách 

nhiệm nghề nghiệp và những phẩm chất khác mà người học cần phải đạt được 

sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ở mỗi bậc trình độ, mỗi ngành, nghề đào 

tạo; được cơ sở đào tạo cam kết với người học, xã hội và công bố công khai cùng 

với các điều kiện bảo đảm đảm thực hiện. 

1.2.7. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia (TCKNNQG) 

Theo Luật Việc làm, TCKNNQG là quy định về kiến thức chuyên môn, 

năng lực thực hành và khả năng ứng dụng kiến thức, năng lực đó vào công việc 

mà người lao động cần phải có để thực hiện công việc theo từng bậc trình độ kỹ 

năng của từng nghề.  

1.2.8. Liên thông 

Liên thông được hiểu chung là “việc sử dụng kết quả học tập đã có để 

học tiếp ở các cấp học, trình độ khác cùng ngành, nghề đào tạo hoặc khi 

chuyển sang ngành, nghề đào tạo, hình thức giáo dục và trình độ đào tạo khác 

phù hợp với yêu cầu nội dung tương ứng…trong giáo dục phổ thông, GDNN 

và giáo dục đại học. Định nghĩa này bao hàm sự công nhận, sử dụng kết quả 

học tập của cả trình độ hoặc kết quả thành phần của một đơn vị học tập (học 

phần, mô đun, tín chỉ). 

1.2.9. Tiêu chuẩn thành tích 

- Tiêu chuẩn năng lực đề cập kiến thức, kỹ năng và/hoặc các năng lực liên 

quan đến khả năng thực hành một công việc. 

- Tiêu chuẩn đào tạo đề cập mục tiêu học tập, nội dung của chương trình 

giảng dạy, yêu cầu đầu vào và nguồn lực cần thiết để đáp ứng các mục tiêu 

học tập. 

- Tiêu chuẩn đánh giá đề cập các chuẩn đầu ra sẽ được đánh giá và 

phương pháp luận được sử dụng. 

- Tiêu chuẩn nghề nghiệp đề cập các hoạt động và nhiệm vụ liên quan đến 

một công việc cụ thể và thực tiễn của nó. 

- Tiêu chuẩn chứng nhận đề cập  quy tắc áp dụng để nhận được bằng cấp 

(ví dụ như chứng chỉ hoặc văn bằng) cũng như các quyền được trao kèm theo.  

1.3. Quản trị KTĐQG và cơ chế vận hành KTĐQG 

1.3.1. Khái niệm quản trị 

Quản trị là một khái niệm rất rộng bao gồm nhiều lĩnh vực. Ví dụ quản trị 

hành chính (trong các tổ chức xã hội), quản trị kinh doanh (trong các tổ chức 

kinh tế). Trong lĩnh vực quản trị kinh doanh lại chia ra nhiều lĩnh vực: Quản 

trị tài chính, quản trị nhân sự, quản trị Marketing, quản trị sản xuất...  

1.3.2. Vấn đề quản trị KTĐQG 

Trong việc hình thành một KTĐQG, việc quản trị khung quan trọng hơn 

nội dung chi tiết các mô tả, các cấp độ và kết quả học tập. Các môi trường, bối 

cảnh khác nhau dẫn đến việc hình thành và phát triển khung cũng khác nhau. 
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Do vậy việc quản lý, quản trị và vận hành khung thực sự quan trọng.  Để quản 

trị khung, cần chú ý đến một số nội dung như sau: 

1.3.2.1.  Vấn đề kết nối liên hệ giữa các bên liên quan. 

1.3.2.2. Vấn đề bảo đảm chất lượng 

Mặc dù các trình độ hiện đại dựa trên chuẩn đầu ra nhưng chúng chỉ đóng 

một vai trò hạn chế trong việc bảo đảm chất lượng học tập. Chất lượng học tập 

(vẫn) chủ yếu được đo bằng chất lượng của các nhà cung cấp. Chất lượng và các 

tiêu chuẩn chất lượng liên quan cần phải được tái xác định liên tục để bảo đảm 

chất lượng nhất làtrong việc phát triển các trình độ chuyên môn.  

1.3.2.3. Vấn đề nguồn lực 

Như vậy, để thực hiện quản trị KTĐQG cần phải căn cứ vào điều kiện, bối 

cảnh của từng quốc gia. Tuy nhiên để thực hiện hiệu quả việc quản trị này cần 

phải chú ý đến các nội dung về: kết nối truyền thông, thực hiện bảo đảm chất 

lượng và chuẩn bị nguồn lực. 

1.3.3. Cơ chế vận hành khung trình độ quốc gia 

1.4. Vai trò của KTĐQG trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo 

1.4.1. Cải thiện tính minh bạch của các hệ thống trình độ quốc gia 

Việc xây dựng và phát triển KTĐQG với các trình độ dựa trên chuẩn đầu ra 

rõ ràng đã giúp các hệ thống giáo dục và trình độ quốc gia dễ đọc hơn và dễ hiểu 

hơn (Cedefop, 2016; 2017) [62], góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào 

tạo. Tất cả các bên liên quan quan tâm đến chất lượng giáo dục và đào tạo đều 

cần phải có những công cụ để soi chiếu  

1.4.2. Củng cố và thực hiện nhất quán hơn các phương pháp tiếp cận chuẩn đầu 
ra 

Theo kinh nghiệm từ các nước Châu Âu, KTĐQG có chung một cơ sở khái 

niệm - lấy cảm hứng từ KTĐ Châu Âu (EQF) - tập trung vào chuẩn đầu ra. 

Nghiên cứu gần đây về sự thay đổi chuẩn đầu ra (Cedefop, 2016) cho thấy 

nguyên tắc đã được chấp nhận rộng rãi giữa các nhà hoạch định chính sách quốc 

gia và khung pháp lý quốc gia đã đóng góp đáng kể vào việc tăng cường chiều 

hướng này.  

Theo đó, các mục tiêu và tác động của KTĐQG sẽ khác nhau giữa các 

khung phụ, trong khi một khung toàn diện sẽ tăng tính nhất quán của việc sử 

dụng các chuẩn đầu ra trên các khung phụ. 

1.4.3. Liên kết các khung trình độ và xác nhận việc học tập không chính quy 

và phi chính quy 

Cách tiếp cận dựa trên chuẩn đầu ra đã được thực hiện trong tất cả các hệ 

thống con việc áp dụng khung trình độ giúp liên kết các trình độ và xác nhận việc 

học tập không chính quy.  

1.4.4. Tăng cường sự tham gia và phối hợp của các bên liên quan 

Vai trò chính của nó là giám sát việc phân bố trình độ theo mô tả bậc, để 

bảo đảm tính nhất quán của cấu trúc tổng thể của khung. 
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1.4.5. KTĐQG mở ra các bằng cấp được công nhận bên ngoài giáo dục và đào 

tạo chính quy 

Hiệu quả của các KTĐ về tính di động của người học và người lao động 

hiện nay không chắc chắn và có rất ít bằng chứng.  

1.4.6. Thúc đẩy sự phát triển của giáo dục và đào tạo nghề  

Một KTĐQG toàn diện, dựa trên mức độ rõ ràng của chuẩn đầu ra, sẽ giúp 

minh bạch và so sánh giữa các loại chứng chỉ khác nhau được cấp bởi các cơ 

quan khác nhau, tạo điều kiện cho việc xác nhận học tập không chính quy và phi 

chính quy và hỗ trợ người lớn tham gia học tập suốt đời. 

1.5. Mối quan hệ giữa KTĐQG và hệ thống giáo dục đào tạo và phát triển 

kỹ năng 

 Có thể thấy KTĐ quốc gia thực chất là việc mô tả và xác định rõ ràng, 

minh bạch các bậc trình độ tương ứng với các cấp bậc học trong hệ thống giáo 

dục quốc dân từ trình độ sơ cấp đến tiến sĩ. Cùng với việc mô tả các bậc trình độ 

giúp cho việc tham chiếu với khung kỹ năng nghề quốc gia được rõ ràng hơn. 

1.6. Mối quan hệ giữa KTĐQG với lao động và việc làm 

1.6.1. TCKNNQG Việt Nam 

1.6.2. Tham chiếu TCKNNQG đến KTĐQG 

1.6.2.1. Cơ sở để thực hiện việc tham chiếu 

TCKNNQG được quy định bao gồm 5 bậc, bậc thấp nhất là bậc 1, bậc cao 

nhất là bậc 5, xét về phương diện sử dụng, TCKNNQG thuộc về bên sử dụng lao 

động trong khi đó VQF gồm 8 bậc và thuộc về bên đào tạo. Tuy nhiên, cần phải 

khẳng định rằng, mặc dù thuộc hai hệ thống khác nhau nhưng có sự liên quan và 

tham chiếu lẫn nhau. Giáo dục, đào tạo phải đáp ứng được yêu cầu thị trường, và 

thị trường cần phải có những tham chiếu để đề xuất cũng như điều chỉnh một 

cách phù hợp. Nhìn một cách tổng thể việc tham chiếu từ TCKNNQG sang VQF 

không hề đơn giản theo nguyên tắc thủ công so sánh và cào bằng. 

1.6.2.2. Nguyên tắc thực hiện việc tham chiếu 

- Tham chiếu ngang:.  

- Đối sánh:  

- Tham chiếu có khoảng cách:  
1.6.2.3. Cách thức thực hiện tham chiếu  

Thông qua việc nghiên cứu mô tả, tuyên bố về kiến thức, kỹ năng, năng lực 

tự chủ của mỗi trình độ qua đó so sánh, việc tham chiếu giữa hệ thống Tiêu 

chuẩn kỹ năng nghề và KTĐ quốc gia được thực hiện. 

1.7. Quy trình và phương pháp xây dựng KTĐQG 

KTĐQG của các nước và khu vực không hoàn toàn giống nhau về số bậc 

cũng như mô tả mỗi bậc trình độ. Quy trình xây dựng và thực hiện KTĐQG cũng 

khác nhau do mục tiêu chính sách, thể chế và nhận thức của các đối tác xã hội, 

đặc biệt là sự tham gia của đại diện các ngành nghề.  

Cấu trúc của một KTĐQG thường gồm 4 phần chính: 

- Số lượng bậc trình độ; 
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- Mô tả chi tiết các thành phần của mỗi cấp trình độ bao gồm: Kiến thức; kỹ 

năng và ứng dụng kiến thức, kỹ năng theo những yêu cầu thực tế. 

- Mối liên kết các mức độ năng lực và trình độ giáo dục, dạy nghề đòi hỏi 

cơ chế đánh giá, đo lường, kiểm tra, so sánh phù hợp với đào tạo bổ sung, đào 

tạo và học tập tại nơi làm việc.   

- Chuẩn đầu ra của từng cấp trình độ giáo dục, trung học, dạy nghề và đại học. 

Quy trình và phương pháp xây dựng KTĐQG có thể tóm tắt như sơ đồ dưới 

đây (Hình 1.2): 

 
Hình 1.2. Quy trình và phương pháp xây dựng KTĐQG 

 

1.8. Nhân tố ảnh hưởng và những vấn đề đặt ra trong triển khai KTĐQG 

tại Việt Nam 

1.8.1. Các nhân tố khách quan 

Thị trường lao động 

Nguồn lực tài chính 

Sự Phối hợp giữa các bên có liên quan 

1.8.2. Các nhân tố chủ quan 

Năng lực quản trị 

Năng lực của các cơ sở đào tạo 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

 KTĐQG là một công cụ để xây dựng và phân loại trình độ theo một bộ 

tiêu chí hoặc theo các tiêu chí dành cho các cấp độ học tập đã đạt được. KTĐQG 

có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân mà còn cả 

trong hệ thống kinh tế- xã hội của một quốc gia, nhất là đối với phát triển nguồn 

nhân lực và thị trường lao động. Đối với hệ thống giáo dục, KTĐQG làm cho hệ 

thống trình độ quốc gia dễ hiểu và dễ xem xét hơn; tăng cường sự gắn kết của hệ 

thống trình độ nhờ kết nối các bộ phận khác nhau của giáo dục và đào tạo nghề 

và làm cho nó dễ hiểu hơn; làm rõ và tăng cường liên thông giữa các trình độ 

trong hệ thống; hỗ trợ học tập suốt đời bằng cách làm cho thấy rõ con đường học 

tập liên thông; tăng cường kết nối và cải thiện liên hệ giữa giáo dục và đào tạo 

nghề với thị trường lao động; mở rộng hệ thống trình độ quốc gia cho những 

trình độ được công nhận bên ngoài giáo dục và đào tạo nghề chính quy… 

 Trong bối cảnh ASEAN hiện nay, VQF có vai trò hết sức cần thiết không 

chỉ trong khuôn khổ quốc gia mà còn trong tiến trình hội nhập khu vực. Xác định 

được vai trò và tầm quan trọng của KTĐQG, trong chương I đề tài đã làm rõ nội 

hàm, bản chất của KTĐQG, các mối quan hệ của KTĐQG với thị trường lao 

động và việc làm, với hệ thống phát triển kỹ năng; phân tích các nhân tố ảnh 

hưởng đến  xây dựng và triển khai KTĐQG. Một nội dung quan trọng trong phần 

lý luận đó là vấn đề quản trị KTĐQG đã được phân tích kỹ vì đây là vấn đề còn 

khá mới ở Việt Nam. Những vấn đề lý luận ở Chương I sẽ là cơ sở cho triển khai 

các nội dung ở chương II và các nội dung tiếp theo của đề tài. 
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Chương 2. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG VIỆC TRIỂN KHAI 

KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 

2.1. Kinh nghiệm triển khai khung trình độ quốc gia 

2.1.1. Kinh nghiệm xây dựng, quản lý, quản trị khung trình độ quốc gia 

2.1.1.1. Xây dựng khung quản lý và các quy định  

2.1.1.2. Quản trị triển khai Khung trình độ quốc gia 

 NZQA còn có nhiệm vụ tham chiếu NZQF với KTĐQG của các nước khác 

nhằm công nhận trình độ của nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dịch chuyển 

của công dân New Zealand khi sang làm việc ở nước khác và công dân nước 

khác khi muốn tìm việc làm tại New Zealand.  

2.1.2. Kinh nghiệm xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng 

2.1.2.1. Thành lập cơ quan Tiêu chuẩn và Chất lượng giáo dục đại học  

Australia (TEQSA) 

2.1.2.2. Thực hiện thỏa thuận bảo đảm chất lượng ở New Zealand  

2.1.2.3. Xây dựng và thực hiện các quy trình kiểm soát đầu vào New Zealand 

Việc thành lập tổ chức đào tạo tư nhân (PTE) phải được đăng ký với cơ quan 

NZQA.. Qui trình đăng ký bảo đảm rằng PTE đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp 

luật cho các tổ chức giáo dục bao gồm các quy tắc thuộc NZQA.  

2.1.2.4. Thành lập và vận hành cơ quan chất lượng đại học New Zealand   

Việc phát triển trình độ và bảo đảm chất lượng thuộc thẩm quyền của New 

Zealand Universities thông qua Ủy ban Chương trình đại học (CUAP).  

Chu trình bảo đảm chất lượng của cơ quan quản lý chất lượng học tập: 

Hình 

2.2. Chu trình bảo đảm chất lượng của cơ quan quản lý chất lượng học tập 

của NewZeland 

2.1.3. Kinh nghiệm tham chiếu các KTĐ khu vực ASEAN 

2.1.3.1. Cách thức thực hiện tham chiếu với Khung tham chiếu trình độ 

ASEAN 

2.1.3.2. Thuận lợi, khó khăn trong quá trình xây dựng KTĐQG tham chiếu 

KTĐ khu vực 

Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy, khi xây dựng KTĐQG thường có 

những thuận lợi và khó khăn đồng thời như dưới đây: 

- Các KTĐQG đang được phát triển dưới áp lực đáng kể từ bên ngoài. Ví 

dụ, tại Châu Âu, những sáng kiến của các nước thành viên đưa ra như là chất xúc 

tác và thúc đẩy tốc độ phát triển. Điều này rất tích cực vì nó tạo ra động lực thúc 
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đẩy việc học tập bình đẳng và hợp tác sâu rộng. Tuy nhiên, tốc độ này cũng tạo 

ra những cảm giác không tích cực vì có thể cho rằng các nước sẽ bị ảnh hưởng 

bởi hình thức cứng nhắc mà không có sự phù hợp trong cấu trúc và thực tiễn 

quốc gia.  

- Sự thành công của các KTĐQG phụ thuộc vào sự chuyển đổi chuẩn đầu ra. 

Trong khi chuẩn đầu ra được chấp nhận bởi hầu hết các quốc gia và trong hầu hết 

các ngành có liên quan, nhưng thực tế việc thực hiện không đồng đều và đôi khi 

chậm. Nếu không có một sự thực hiện nhất quán của chuẩn đầu ra, các KTĐQG 

sẽ không thành công. 

- Sự thành công của các KTĐQG sẽ làm tăng cường khả năng tiếp cận và 

thúc đẩy liên thông trong giáo dục và đào tạo nghề và để hỗ trợ các chức năng 

như xác nhận việc học tập không chính quy và phi chính quy hay sự sắp xếp 

chuyển đổi tín chỉ. 

- Sự phát triển của các khung toàn diện có nguy cơ ít phù hợp cho mục đích 

của các tiểu hệ thống (giáo dục phổ thông, GDNN và GDĐH). Thách thức trong 

thời gian tới là phải cân bằng tính thống nhất với tổng thể với những chuyên môn 

và đặc thù của ngành nghề. 

- Cần phát triển hệ thống giám sát, chiến lược nghiên cứu và đánh giá. Các 

chỉ số cần được xây dựng để cho phép sự hiểu biết tốt hơn về các điều kiện để 

thành công (đến người sử dụng cuối cùng, cá nhân, người sử dụng lao động). 

- Sự thành công của các KTĐQG cũng yêu cầu các vấn đề sau đây cần phải 

được giải quyết: 

 (a) Làm thế nào các KTĐ được duy trì về tài chính? Ở nhiều quốc gia sự 

phát triển KTĐ dựa vào nguồn ngân sách nhà nước hoặc quỹ xã hội? Và sự hỗ 

trợ này có tiếp tục trong tương lai? 

(b) Làm thế nào để phát triển KTĐQG thỏa mãn, đáp ứng những kỹ năng 

phát triển liên quan đến việc thay đổi công nghệ, kỹ năng thiếu hụt trong các 

nước thành viên? 

(c) KTĐQG/  có thể liên kết các yếu tố đầu vào và kết quả để có thể được sử 

dụng cho phát triển chương trình đào tạo mới và các quy trình đánh giá? 

(d) Làm thế nào KTĐQG có thể tiếp cận đối với những người sử dụng cuối 

cùng. 

2.2.  Kinh nghiệm quốc tế về liên thông giữa giáo dục đại học và giáo dục 

nghề nghiệp 

2.2.1. Kinh nghiệm của Australia  

Ở Australia, nghiên cứu về đào tạo liên thông, với công trình “Smoother 

Pathways from TAFE to Higher Education”, Amanda, Pearce và các đồng nghiệp 

sau khi phân tích những vấn đề về đào tạo liên thông, những tồn tại đã đưa ra 

khuyến cáo một chiến lược đào tạo liên thông.  

2.2.4. Kinh nghiệm của Nhật Bản 

2.2.5. Kinh nghiệm của Trung Quốc 

2.2.6. Kinh nghiệm của một số nước ASEAN 

Singapore 
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Malaysia 

Indonesia 

2.3. Vấn đề truyền thông trong triển khai thực hiện KTĐQG 

2.3.1. Kinh nghiệm của Malaysia 

2.3.2. Kinh nghiệm của Vương quốc Anh 

2.3.3. Kinh nghiệm của Australia 

 Tóm lại, qua nghiên cứu kinh nghiệm trên đây cho thấy các quốc gia 

đã nhận ra tầm quan trọng của truyền thông nhưng cũng có những khó khăn nhất 

định trong việc tìm kiếm các công cụ có thể giúp họ huy động các bên liên quan, 

người dùng và người thụ hưởng cuối cùng để tối đa hóa tiềm năng của trình độ 

và các KTĐQG.  

2.4. Vấn đề bảo đảm chất lượng trong triển khai KTĐQG 

2.4.1. Kinh nghiệm của Vương quốc Anh 

Ở Anh Quốc, Ofqual là cơ quan quản lý độc lập các trình độ được công 

nhận là một phần của Khung tín chỉ trình độ (QCF) hoặc KTĐQG.  

2.4.2. Kinh nghiệm của Malaysia 

Ở Malaysia, có các quy trình khác nhau để bảo đảm chất lượng GDĐH, 

GDNN và lĩnh vực kỹ năng nhưng tất cả các bảo đảm chất lượng bắt đầu với 

MQF.   

2.4.3. Kinh nghiệm của Australia 

Ở Australia, Ủy ban AQF không chịu trách nhiệm về quy định và bảo đảm 

chất lượng mà là các cơ quan khác nhau.  

2.4.4. Kinh nghiệm của Pháp 

Ở Pháp, Ủy ban quốc gia Văn bằng chứng chỉ nghề nghiệp (CNCP) không 

phải là một cơ quan bảo đảm chất lượng như vậy.   

2.5. Vấn đề nguồn nhân lực triển khai KTĐQG 

Theo Quỹ Đào tạo châu Âu (2012), việc tổ chức quản lý KTĐQG đòi hỏi có 

cơ quan chuyên trách với đội ngũ nhân lực phù hợp tùy theo mỗi quốc gia 

2.5.1. Kinh nghiệm Vương quốc Anh 

2.5.2. Kinh nghiệm Malaysia 

2.5.3. Kinh nghiệm Australia 

2.5.4. Kinh nghiệm Pháp 

2.6. Mô hình tổ chức triển khai KTĐQG 

2.6.1. Kinh nghiệm của Vương quốc Anh  

Vương quốc Anh gồm các tiểu bang khác nhau nên các bang cũng xây dựng 

KTĐ riêng của mình. Anh và Bắc Ai-len dùng chung một khung gồm từ bậc 1 

đến bậc 8 trong khi Scotland và xứ Wales dùng các khung và bậc khác. 

Cơ quan quản lý KTĐQG bảo đảm duy trì các tiêu chuẩn trình độ và báo 

cáo trực tiếp với chính phủ.  
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Cơ sở đào tạo chịu sự quản lý, chi phối của cơ quan quản lý nhà nước, cơ 

quan cấp văn bằng và các tổ chức tài trợ; bị xử phạt nếu không đáp ứng các yêu 

cầu. 

2.6.2. Malaysia 

- Triển khai MQF như một điểm tham chiếu cho các trình độ của Malaysia; 

- Phát triển các tiêu chuẩn, tiêu chí và các công cụ liên quan khác thành các 

tham chiếu quốc gia để trao văn bằng chứng chỉ với sự hợp tác của các bên liên 

quan; 

- Bảo đảm chất lượng cho các cơ sở và chương trình GDĐH; 

- Kiểm định các khóa học đáp ứng các tiêu chí và tiêu chuẩn đã đặt ra; 

- Tạo điều kiện công nhận và liên thông các trình độ; và 

- Duy trì Đăng bạ các trình độ Malaysia (MQR) 

2.6.3. Philippines 

Để thể chế hóa việc xây dựng và thực hiện KTĐQG Philippines (PQF), 

Philippines ban hành Đạo luật số 10968 gọi là Đạo luật KTĐ Philippines.  

2.6.4.  Kinh nghiệm của Thái Lan 

Thái Lan thành lập Ủy ban KTĐQG với thẩm quyền thúc đẩy sự hợp tác 

giữa các tổ chức liên quan trong và ngoài Bộ Giáo dục  

2.7. Bài học cho Việt Nam 

 Qua nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và Khu vực 

có thể rút ra một số vấn đề cho Việt nam như sau: 

Thứ nhất, để có thể triển khai được KTĐ quốc gia, ngoài các vấn đề pháp lý 

(luật pháp, chính sách), trước hết các cấu phần, nội dung của KTĐQG cần 

được làm rõ và dễ hiểu với người sử dụng và các bên liên quan . Theo tiêu chí 

và quy trình tham chiếu AQRF, Ủy ban cần bao gồm ít nhất đại diện của ba 

kênh chính là kinh tế, giáo dục và lao động. Ủy ban AQRF quốc gia cũng phải 

tham gia góp ý, phản hồi báo cáo tham chiếu của các nước thành viên khác khi 

được yêu cầu bởi Ban thư ký ASEAN. Chính vì vậy, không thể tách rời 

GDĐH và GDNN để báo cáo tham chiếu riêng lẻ theo AQRF. 

Thứ hai, cần có cơ quan chuyên trách hoặc hội đồng hoặc ủy ban/ ban điều 

phối thực hiện KTĐQG. Những nước ASEAN có thêm ủy ban/bộ phận chức 

năng như ủy ban AQRF quốc gia để thực hiện việc tham chiếu trình độ. Cơ 

quan/tổ chức đầu mối thực hiện KTĐQGcùng cơ chế điều phối để tăng cường 

sự tham gia của các bên có liên quan, nhất là các doanh nghiệp  và người sử 

dụng lao động, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp. 

Thứ ba, cần có sự liên thông về trình độ rất rõ ràng giữa hệ thống GDĐH, 

GDNN, thậm chí cả giáo dục phổ thông trong và ngoài chính quy để bảo đảm 

tính liên tục về trình độ và đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và xây dựng xã 

hội học tập. 

Thứ tư, muốn triển khai có hiệu quả KTĐQG, cần có mô hình quản trị và mô 

hình tổ chức quản trị phù hợp với điều kiện KT-XH cụ thể của từng quốc gia. 

Tuy nhiên, qua kinh nghiệm các nước cho thấy, cơ chế hội đồng với sự tham 

gia của các chủ thể có liên quan (cơ  quan chính phủ, đại diện các khối trong 
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hệ thống giáo dục, trong đó có GDĐH và GDNN; đại diện công đoàn, đại diện 

doanh nghiệp/sử dụng lao động và một số chuyên gia độc lập). Một cơ quan 

chuyên trách quản lý, quản trị KTĐQG là điều kiện cần thiết để triển khai có 

hiệu quả hệ thống này. 

Thứ năm, truyền thông, giám sát, đánh giá là hoạt động không thể thiếu trong 

quá trình triển khai KTĐQG. Hoạt động truyền thông được thực hiện trong các 

khâu, trong các hoạt động của KTĐQG ở các cấp độ vĩ mô và vi mô. Cần xây 

dựng các chương trình truyền thông đa dạng, linh hoạt và chuyên nghiệp với 

những sản phẩm truyền thông thông qua các chiến dịch truyền thông cụ thể. 

Đồng thời phải xây dựng các tiêu chí giám sát, đánh giá và tổ chức các hoạt 

động giám sát, đánh giá việc áp dụng triển khai KTĐQG. 

Thứ sáu, cần bảo đảm nguồn lực để thực hiện KTĐQG, bao gồm nguồn nhân 

lực và tài chính. Cần có sự tham gia của khối tư nhân trong bảo đảm nguồn 

lực triển khai thực hiện. Một đánh giá về thể chế hóa việc thực hiện các khung 

đòi hỏi phải xem xét lại nguồn tài chính và nhân lực đã hoặc phải được phân bổ cho 

việc điều phối khung, để phát triển các trình độ, cũng như cho sự liên kết của việc 

cung ứng GDĐT, đánh giá kết quả học tập, chứng nhận và công nhận năng lực. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
  

Trong điều kiện Việt Nam xây dựng và thực hiện KTĐQG chậm hơn các nước 

khác, do đó học tập kinh nghiệm của các nước khác là rất cần thiết. Đề tài đã lựa 

chọn và phân tích quá trình thực hiện KTĐQG của một số nước như Australia, 

New Zealand và AQRF, tập trung vào một số vấn đề như: 

 - Vấn đề thể chế, chính sách thực hiện KTĐ quốc gia. 

 - Vấn đề các mối quan hệ và trách nhiệm của các bên có liên quan trong 

thực hiện KTĐQG. Nghiên cứu vai trò của chính phủ, các cơ sở đào tạo, các 

ngành công nghiệp, các tổ chức nghề nghiệp trong việc quản trị vận hành 

KTĐQG. 

 - Đề tài đã nghiên cứu kinh nghiệm của các nước về vấn đề liên thông  

giữa các trình độ  của giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Đây là vấn  

đề  rất quan trọng, bảo đảm tính thống nhất, tính liên kết trong KTĐ quốc gia. 

 - Đặc biệt, đề tài đã nghiên cứu kinh nghiệm về mô hình quản trị và mô 

hình tổ chức quản trị của một số nước . Qua đó, cho thấy mỗi mô hình nào 

giống nhau giữa các nước mà mỗi nước có cách thực hiện khác nhau, phù hợp 

với điều kiện KT-XH cụ thể của từng nước. Tuy nhiên, kinh nghiệm của các 

nước cho thấy, để vận hành có hiệu quả KTĐQG, cần phải xây dựng hệ thống 

quản trị và có một tổ chức quản lý/quản trị chuyên trách. Hệ thống quản trị 

KTĐQG gồm nhiều cấp độ (cơ quan quản lý cấp trung ương; cơ quan quản lý 

các tiểu hệ thống trình độ- ví dụ GDĐH, giáo dục nghề nghiệp...). Bên cạnh 

đó là sự tham gia (như một thực thể đương nhiên) của các hiệp hội nghề 

nghiệp, thông qua việc thành lập Hội đồng ngành/nghề và sự tham gia của các 

cơ sở đào tạo (đại học và GDNN). 



 

24 
 

 - Đề tài cũng đã nghiên cứu vai trò của hoạt động truyền thông, các nội 

dung truyền thông, giám sát, đánh giá triển khai thực hiện KTĐQG. 

 - Một vấn đề được các nước chú trọng, đó là bảo đảm chất lượng và bảo 

đảm nguồn lực để thực hiện KTĐQG cũng đã được làm rõ hơn. 

 Những vấn đề nêu trên là cơ sở rất quý để triển khai các nội dung tiếp  

theo của đề tài. 
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Chương 3. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA 

VIỆT NAM 

 

3.1. Thực trạng cơ chế chính sách liên quan đến VQF   

3.1.1. Về cơ chế, chính sách thực hiện VQF 

Hiện nay, hệ thống Giáo dục và Đào tạo nước ta do hai cơ quan chịu trách 

nhiệm quản lý nhà nước: Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý về 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, một phần của GDNN (trung cấp sư 

phạm, cao đẳng sư phạm) và GDĐH; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu 

trách nhiệm quản lý nhà nước về GDNN.  

3.1.2. Về tổ chức, điều hành và quản lý VQF 

Về tổ chức, hiện tại Việt Nam chưa có một tổ chức điều hành và quản lý 

VQF. Những nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ được triển 

khai tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội.  

3.2. Thực trạng xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 

3.2.1. Thực trạng xây dựng chuẩn đầu ra các trình độ của giáo dục đại học  

Chuẩn đầu ra chính thức sử dụng trong hệ thống giáo dục và đào tạo từ năm 

2010. Trong khoảng thời gian gần 10 năm, nhận thức về chuẩn đầu ra đã có 

những thay đổi tích cực tiếp cận với chuẩn mực quốc tế.  

Đối với GDNN thì đây là lần đầu tiên có mô tả các bậc trình độ theo tiếp 

cận chuẩn đầu ra. 

3.2.1.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo là tuyên bố, cam kết của cơ sở đào 

tạo về năng lực người học có được sau khi hoàn thành một nội dung học tập, một 

học phần, một mô-đun, một chương trình đào tạo của một trình độ đào tạo nhất 

định. Chuẩn đầu ra bao gồm: (i) Kiến thức, (ii) Kỹ năng, (iii) Năng lực tự chủ và 

trách nhiệm người học. 

3.2.1.2. Những cấp độ xây dựng và thực hiện chuẩn đầu ra 

a) Cấp độ trường 

  

b) Cấp độ thực hiện 

Chương trình đào tạo có nhiều học phần hoặc mô-đun có chuẩn đầu ra phù 

hợp với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.  

  

3.2.1.3. Thực trạng chuẩn đầu ra thông qua kết quả kiểm định chất lượng 

chương trình đào tạo trình độ đại học 

 Tính đến tháng 9/2021, tính đến thời điểm hiện tại, cả nước có 07 tổ chức 

KĐCL GDĐH, trong đó, 04 Trung tâm do Bộ GDĐT quyết định thành lập, 3 

Trung tâm được Bộ GDĐT cho phép thành lập (trong đó có 2 tổ chức KĐCL 

GDĐH do 02 công ty thành lập). 
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3.2.2. Thực trạng xây dựng chuẩn đầu ra cho các trình độ giáo dục nghề 

nghiệp 

 Theo quy định của Luật GDNN, các cơ sở hoạt động GDNN được chủ 

động xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo để áp dụng cho cơ 

sở mình dựa trên quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi tốt nghiệp.  

 Tính đến hết năm 2020, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã phối hợp với 

các Bộ, ngành, các trường tổ chức xây dựng, thẩm định Quy định khối lượng 

kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp 

(Chuẩn đầu ra) trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 300 ngành/nghề đào tạo 

ở trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và 15 nghề cho trình độ sơ cấp.  

3.2.3. Tình hình triển khai KTĐQG ở khối giáo dục nghề nghiệp đối với lĩnh 

vực du lịch 

Hiện nay, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã triển khai xây dựng quy định 

về khối lượng kiến thức tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng mà người 

học đạt được sau khi tốt nghiệp cho một số ngành nghề trong đó có một số ngành 

nghề chủ yếu thuộc lĩnh vực du lịch. Kết quả đang được thẩm định chỉnh sửa để 

ban hành trong thời gian tới. 

3.3. Thực trạng tác động của VQF với nguồn nhân lực và phân luồng  

3.3.1. Tác động của thực hiện VQF đối với đào tạo nguồn nhân lực và liên 

thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt 

Nam 

KTĐ quốc gia là bộ tiêu chuẩn quốc gia về chuẩn đầu ra cho từng trình độ 

và là công cụ hết sức cần thiết đối với: cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo, 

hiệp hội nghề nghiệp, đơn vị tuyển dụng gia đình và người học.  

Euler (Euler 2019) còn đưa ra công thức “Hàn lâm hóa đào tạo nghề - 

Nghiệp hóa đào tạo đại học” khi nói đến sự phân hóa trong giáo dục đại học và 

hội tụ của các chương trình đào tạo nghề giàu kiến thức lí thuyết dành cho các 

nghề diện rộng và chương trình đào tạo cử nhân định hướng ứng dụng nghề 

nghiệp. 

3.3.2. Phân luồng/liên thông - đầu vào/đầu ra của GDNN 

3.3.2.1. Thực trạng phân luồng 

GDNN có sứ mệnh đào tạo lao động trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ và tạo điều kiện cho người học có khả năng học lên trình độ cao hơn. Đầu vào 

cho GDNN là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và/hoặc trung học phổ thông. 

Ở góc độ liên thông, GDNN có nhiệm vụ giải quyết 2 bước chuyển tiếp xuyên 

cấp quan trọng là chuyển tiếp 1 từ giáo dục phổ thông sang GDNN và chuyển 

tiếp 2 từ GDNN sang khu vực lao động cũng như sang giáo dục đại học (Hình 

3.1). Ngoài ra các cơ sở GDNN cũng thực hiện liên thông nội cấp theo chiều dọc 

giữa các trình độ sở cấp, trung cấp, cao đẳng và theo chiều ngang giữa 

ngành/nghề. 

 

 



 

27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Bùi Thế Dũng (2019) 

 

 

Hình 3.8. Chuyển tiếp GDPT - GDNN - Lao động - GDĐH 

Phân luồng hiệu quả là tạo ra các kiểu trình độ (luồng) khác nhau trong mỗi 

bậc trình độ cho từng ngành/nghề, đa dạng hóa chương trình đào tạo, tăng lựa 

chọn cho người học là cơ sở, điều kiện thực hiện liên thông và ngược lại, liên 

thông tạo khuôn khổ, định hướng để thực hiện phân luồng. 

3.3.2.2. Các yếu tố tác động đến phân luồng 

Mô hình đào tạo 

Mô hình 1: Đào tạo tại chỗ làm 

Trong mô hình này, ngưỡng 1 và ngưỡng 2 trùng nhau và vì vậy được gọi là 

bước chuyển trực tiếp với ngưỡng thấp.  

Mô hình 2: Đào tạo theo thị trường 

Mô hình đào tạo theo thị trường có chuyển tiếp dài và ít được điều chỉnh. 

Người học phải tìm kiếm và định hướng lâu.  

Mô hình 3: Đào tạo kép 

Mô hình đào tạo kép là sự kết hợp giữa doanh nghiệp và nhà trường, giữa tư 

nhân với nhà nước.  

Mô hình 4: Đào tạo ở trường 

Mô hình đào tạo nhà trường được áp dụng rộng rãi ở đa số các nước trên thế 

giới.  

3.3.3. Tác động của việc thực hiện VQF đối với đào tạo nguồn nhân lực và 

liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt 

Nam. 

Việc thực hiện VQF mang lại nhiều lợi ích trong công tác đào tạo nhân lực 

trên nhiều bình diện. 

LAO ĐỘNG 

GIÁO DỤC 

PHỔ THÔNG 

GIÁO DỤC ĐẠI 

HỌC 

TH Phổ thông 

TH Cơ sở 

GIÁO DỤC 

NGHỀ NGHIỆP 

Liên thông 

Tốt nghiệp 
Cao đẳng 
 

 Tốt  nghiệp 
 Trung cấp 
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3.4. Thực trạng về việc áp dụng khung trình độ quốc gia Việt Nam qua kết 

quả khảo sát của đề tài 

3.4.1. Mục đích, phương pháp, quy mô khảo sát 

Mục đích: Khảo sát nhằm mục đích chung là nhằm có thông tin, dữ liệu 

khoa học xác định điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức và tác động của việc triển 

khai KTĐQG đối với chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo. Kết quả khảo 

sát phục vụ cho nghiên cứu Nội dung 4 và một phần Nội dung 5.  

3.4.2. Một số kết quả thu được 

3.4.2.1. Sự tham gia của doanh nghiệp trong việc xây dựng chuẩn đầu ra 

Có 15% doanh nghiệp cho biết đã cử đại diện tham gia các hội thảo khoa 

học, hội thảo tuyên truyền về KTĐQGVN. Bên cạnh đó 11% doanh nghiệp cử 

chuyên gia xây dựng chuẩn đầu ra các trình độ GDNN làm cơ sở để xây dựng 

các chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động. Chỉ có 

khoảng 8% doanh nghiệp cho biết họ hợp tác bằng cách gửi các ý kiến góp ý khi 

có yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xây dựng chuẩn đầu ra. 

3.4.2.2. Sự hiểu biết của doanh nghiệp về khung trình độ quốc gia Việt Nam 

Có 25,67% người lao động tham gia khảo sát cho biết đã từng biết đến 

KTĐQGVN.  

3.4.2.3. Các hình thức áp dụng KTĐQGVN vào quá trình đào tạo tại trường 

Trong tổng số các cơ sở đào tạo, có 27% cơ sở cho biết có áp dụng 

KTĐQGVN vào quá trình đào tạo tại nhà trường. Trong đó các hình thức chủ 

yếu bao gồm: 

- Đánh giá mức độ cần thiết và tính khả thi của VQF vào các yếu tố trong 

nhà trường; 

- Mức độ phù hợp giữa mô tả về "Kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và 

trách nhiệm" ở các bậc trình độ với hệ thống văn bằng chứng chỉ trong 

KTĐQGVN: 

3.4.2.3. Đề xuất về quản trị VQF 

- Về cơ chế chính sách:  

- Mô hình tổ chức quản trị:  

- Về quy trình quản trị:  

- Về các điều kiện để bảo đảm tham chiếu VQF và AQRF:  

3.4.2.5. Các đề xuất, kiến nghị khác có liên quan 

3.4. Đánh giá chung 

3.4.1. Về cơ chế, chính sách 

Những kết quả đạt được: 

Căn văn bản Luật và các văn bản quy phạm pháp luật đã từng bước được hoàn 

thiện, trong đó có: 

 - Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật GDĐH, 

được QH14 thông qua ngày 19/11/2018, chính thức đưa KTĐQG thành một nội 

dung của Luật; 

 - Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 
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được CP ban hành 30 tháng 12 năm 2019 quy định cụ thể KLHT và văn bằng 

tương ứng với các trình độ của Luật GDĐH; 

 - Luật Giáo dục năm 2019, được Quốc Hội Khóa 14 thông qua ngày 

14/6/2019 quy định thẩm quyền phê duyệt KTĐQG, việc thiết kế CTGD và hoạt 

động đánh giá, công nhận kết quả học tập. 

 -  Luật giáo dục nghề nghiệp đã có quy định các nội dung trong chương 

trình đào tạo gắn với chuẩn đầu ra. 

  Một số tồn tại, hạn chế: 

 - Cách diễn đạt về CTĐT chưa thật rõ ràng, thiếu logic, thiếu chuẩn đầu ra 

trong CTĐT; 

 - Còn sử dụng khái niệm cũ không phù hợp với CTĐT tiếp cận theo năng 

lực, không tương đồng với khái niệm về năng lực và chuẩn đầu ra trong 

KTĐQG;   

 - Mặc dù KTĐQG đã được đưa vào một số nội dung của Luật Giáo dục 

năm 2019 và Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục đại học, nhưng chưa 

được quy định một cách rõ ràng, nhất quán về CTĐT các trình độ của giáo dục 

đại học;  

 - Chưa có các quy định về cơ chế quản lý các hoạt động xây dựng, cập 

nhật, bổ sung KTĐQG đối với các lĩnh vực, nhóm ngành và ngành đào tạo trong 

trung hạn và dài hạn; 

 - Chưa có các quy định, định mức về tài chính cho các hoạt động xây 

dựng, quản lý, cập nhật, bổ sung KTĐQG đối với các lĩnh vực, nhóm ngành và 

ngành đào tạo, không có cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động của các hội đồng tư 

vấn và các ban chuyên môn; 

 - Chưa có chính sách phát triển, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, giảng 

viên các cơ sở giáo dục đại học nói chung, đặc biệt là đội ngũ các nhà khoa học 

tham gia Hội đồng tư vấn xây dựng chuẩn CTĐT và đội ngũ chuyên gia tham gia 

vào Hội đồng thẩm định chuẩn CTĐT; 

 - Quy định về Quy trình xây dựng chuẩn CTĐT không hợp lý: 

3.4.2. Xây dựng, ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện KTĐQG 

Những kết quả đạt được:  

- Quy định rõ yêu cầu, cấu trúc, nội dung của chuẩn CTĐT: (i) Mục tiêu; CĐR; 

CĐV; KLHT: Cấu trúc, nội dung CTĐT; PP giảng dạy, PP đánh giá KQHT; Đội 

ngũ GV và nhân lực hỗ trợ; CSVC, công nghệ và học liệu; 

- Cách thức xây dựng: Cho từng trình độ và theo từng lĩnh vực hoặc theo một số 

nhóm ngành; có phần quy định chung áp dụng cho tất cả ngành đào tạo thuộc 

khối ngành và có phần quy định riêng cho từng ngành liên quan.  

 Một số tồn tại, hạn chế: 

 - Thông tư tập trung nhiều vào khung khổ pháp lý, những việc phải làm, 

chưa tập trung vào việc hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ KTĐQG; 

 - Hội đồng tư vấn không được quy định một cách rõ ràng về tính pháp lý, 

vị trí, vai trò của hội đồng làm cơ sở xây dựng quy chế làm việc, phân công 

nhiệm vụ các thành viên của Hội đồng tư vấn khối ngành của Hội đồng tư vấn; 
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 - Vị trí các ban chuyên môn trong Hội đồng tư vấn khối ngành không rõ 

ràng, khó phân nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; 

 -Việc thành lập Hội đồng thẩm định độc lập với Hội đồng tư vấn khối 

ngành khó thực hiện, do đội ngũ chuyên gia hàng đầu đã tham gia vào Hội đồng 

tư vấn khối ngành; 

 - Việc thành lập các hội đồng tư vấn còn chậm so với kế hoạch; Nhiều 

khối ngành chưathành lập được hội đồng tư vấn. 

3.4.3. Quản lý và sử dụng các nguồn lực trong việc thực hiện KTĐQG 

 - Chưa sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực sẵn có trong hệ thống trong việc 

xây dựng chuẩn chương trình cho từng lĩnh vực và ngành đào tạo nhất là các 

ngành khoa học cơ bản như: Khoa học tự nhiên; Khoa học xã hội và nhân văn. 

 - Việc phân công, sử dụng nguồn lực của các hiệp hội nghề nghiệp chưa 

được chú trọng trong việc xây dựng các tiêu chuẩn nghề nghiệp cho các lĩnh vực, 

nhóm ngành và ngành kinh tế, làm cơ sở xây dựng chuẩn CTĐT. 

3.4.4. Mô hình quản lý thực hiện KTĐQG  

 - Hiện tại, việc thực hiện KTĐQG được thực hiện theo kế hoạch trung hạn, 

do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục thực hiện như một nhiệm vụ chuyên 

môn; không có tổ chức, đơn vị chuyên trách thực hiện; 

 - Do không có đơn vị chuyên trách tổ chức và thực hiện, nên việc thực 

hiện chỉ dựa vào các văn bản pháp lý, không có tài liệu hướng dẫn chi tiết tổ 

chức, quản lý và thực hiện KTĐQG. 

3.4.5. Triển khai thực hiện trong thực tế 

Những kết quả đạt được 

Qua kết quả kiểm định cơ sở đào tạo và CTĐT, việc thực hiện CĐR của 

các CTĐT theo VQF đạt được một số kết quả khả quan, như:  

- Các CSGD đại học và cơ sở GDNN đã công bố sứ mạng, tầm nhìn, văn 

hoá làm cơ sở để xây dựng CĐR các CTĐT phù hợp với nhà trường;  

- Nhiều cơ sở đào tạo đã thiết lập được hệ thống BĐCL bên trong, tạo điều 

kiện thuận lợi cho hoạt động đào tạo theo CĐR;  

- Tỷ lệ đội ngũ giảng viên có trình độ đáp ứng yêu cầu cao; mức độ hài 

lòng của người học về dịch vụ hỗ trợ đạt mức tốt; đã quan tâm đổi mới phương 

pháp tiếp cận trong dạy và học để nâng cao hiệu quả đào tạo.  

Một số tồn tại, hạn chế 

Vệc thực hiện CĐR ở các cơ sở GDDDDH và GDNN vẫn còn tồn tại 

nhiều hạn chế, bất cập trong các vấn đề sau:  

- Mức độ rõ ràng của CĐR và mức độ đóng góp của các học phần vào 

CĐR chưa cao;  

-  Mức độ tham khảo ý kiến đóng góp của các bên liên quan và sử dụng 

chúng để cải tiến CTĐT còn thấp;  

- Hoạt động đối sách CTĐT trong nước và nước ngoài chưa mang lại hiệu 

quả cao;  

- Phát triển và cải tiến chương trình dạy học chưa mang lại hiệu quả như 

mong đợi;  
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- Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá người học còn chậm; nguồn 

học liệu và cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu của người học; hệ thống 

thông tin bên trong chưa hiệu quả… 

- Đối chiếu với những quy định trong KTĐ quốc gia Việt Nam, việc thực 

hiện CĐR các CTĐT hiện nay của các CSGD chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, cụ 

thể như: 

+ Thiếu về “lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình”; “quản lý, 

điều hành hoạt động chuyên môn”; “kỹ năng khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình 

và cho người khác”; “sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường 

không xác định hoặc thay đổi”;  

+ Chưa chú trọng năng lực NCKH, học tập suốt đời cho người học, chưa 

đáp ứng đầy đủ CĐR ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu.  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

 Trên cơ sở những phân tích lý luận và những căn cứ thực tiễn và kinh 

nghiệm của các nước, trong chương III đề tài đã phân tích thực trạng triển khai 

KTĐQG Việt nam từ các khía cạnh phân tích chính sách đến các hoạt động thực 

tiễn của hai hệ thống giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Có một thực tế, 

cơ chế, chính sách thực hiện KTĐQG ở Việt nam khá đặc biệt so với các nước. 

Hệ thống giáo dục - đào tạo của nước ta hiện nay do nhiều cơ quan Chính phủ 

quản lý, trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục đại học; trong khi đó giáo 

dục nghề nghiệp lại do Bộ Lao động-  Thương binh và Xã hội quản lý. Chính 

điều này khi thực hiện KTĐQG cũng có nhiều vấn đề đặt ra. Đề tài đã phân tích 

khá sâu thực trạng cơ chế quản lý này. Một trong những nội dung quan trọng 

trong triển khai KTĐQG đó là vấn đề xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào 

tạo. Đây là nội dung còn có nhiều vấn đề trong thực tiễn giữa hai hệ thống 

GDĐH và GDNN. Đề tài đã phân tích kỹ những vấn đề này ở hai khía cạnh văn 

bản chính sách và thực tế thực hiện qua khảo sát thực tiễn, trong đó phân tích 

thực hiện cả ở cấp độ vĩ mô và cấp độ nhà trường, trong đó có vấn đề vai trò của 

các tổ chức nghề nghiệp trong việc xây dựng các tiêu chuẩn nghề, mối quan hệ 

giữa tiêu chuẩn nghề với tiêu chuẩn đào tạo. Từ khía cạnh tác động, đề tài đã 

phân tích thực trạng tác động của thực hiện KTĐQG tới phát triển NNL và phân 

luồng học sinh. Qua phân tích thực trạng, đề tài đã tìm ra được những tồn tại, hạn 

chế và những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế này, làm cơ sở để đề xuất các giải 

pháp ở chương IV sát với thực tế, có tính khả thi hơn. 
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Chương 4. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA 

VIỆT NAM 

 

4.1. Quan điểm định hướng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào 

tạo, triển khai thực hiện KTĐ quốc gia 

4.1.1. Một số quan điểm 

4.1.2. Định hướng đổi mới 

4.2. Các giải pháp về cơ chế, chính sách triển khai VQF 

4.2.1. Thể chế hóa cơ chế, chính sách thực hiện VQF 

4.2.2. Thành lập hệ thống quản lý, tổ chức và hoạt động VQF 

4.2.2.1. Tổ chức hệ thống quản lý VQF 

Tổ chức, bộ máy quản lý VQF là yêu cầu và là điều kiện bảo đảm đầu tiên 

cho việc triển khai các hoạt động của VQF. Để có thể vận hành và quản lý VQF 

một cách hiệu quả, việc xây dựng hệ thống quản lý VQF và thành lập cơ quan 

chuyên trách quản lý và triển khai xây dựng VQF là hết sức cần thiết, nhất là giai 

đoạn đầu của quá trình triển khai.  

Theo đó, một hệ thống quản trị đa cấp độ VQF bao gồm: Cơ quan quản lý 

VQF trung ương; cơ quan quản lý các trình độ của GDNN và GDĐH; các hội 

đồng ngành/nghề; cơ sở đào tạo. 

 

Hình 4.1. Mô hình quản trị triển khai Khung trình độ quốc gia 

Cơ quan quản lý VQF trung ương 

Cơ quan quản lý các trình độ  

Cơ quan quản lý các trình độ gồm: Cơ quan quản lý các trình độ GDNN 

thuộc LĐTBXH và Cơ quan quản lý các trình độ thuộc GDĐH thuộc Bộ GDĐT. 

Nhiệm vụ của cơ quan quản lý các trình độ bao gồm: Lập Kế hoạch hoạt động cụ 

thể và điều phối các hoạt động xây dựng VQF cho từng giai đoạn theo các trình 
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độ do Bộ chịu trách nhiệm quản lý; dự trù ngân sách bảo đảm cho các hoạt động 

của VQF; hướng dẫn, giám sát, đánh giá các hoạt động của VQF; báo cáo cơ 

quan quản lý VQF trung ương về hoạt động triển khai thực hiện và quản lý VQF; 

thành lập các hội đồng ngành/nghề ở các trình độ trong phạm vi quản lý. 

Hội đồng ngành/ nghề 

4.2.2.2. Hoạt động của hệ thống quản lý VQF 

Xây dựng hồ sơ nghề nghiệp và hồ sơ năng lực 

Xác định chuẩn đầu ra và hệ thống minh chứng kèm theo   

  Quản lý hồ sơ, dữ liệu 

Hồ sơ nghề nghiệp, hồ sơ năng lực, chuẩn đầu ra và khối lượng học tập tối 

thiểu là tài liệu cần được quản lý thống nhất, phát triển và định kỳ rà soát, cập 

nhật, bổ sung.   

Việc quản lý chất lượng chuẩn đầu ra của từng trình độ được thực hiện 

thông qua các hoạt động: (i) Phê duyệt chuẩn đầu ra và minh chứng kèm theo 

cho từng lĩnh vực và ngành đào tạo; (ii) Phê duyệt các tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng đào tạo phù hợp (iii) Kiểm định, công nhận chương trình đào tạo. 

Hồ sơ VQF do Ban quản lý VQF Quốc gia quản lý. 

Quản lý chất lượng đào tạo cơ sở đào tạo 

Nội dung quản lý phía cơ sở đào tạo bao gồm: Giám sát, đánh giá kết quả 

đào tạo của các bậc đào tạo; đánh giá chất lượng đào tạo theo yêu cầu của chuẩn 

đầu ra theo các minh chứng kèm theo; cảnh báo cơ sở đào tạo về chất lượng đào 

tạo; báo cáo cơ quan quản lý về chất lượng đào tạo theo chuẩn đầu ra. 

Đánh giá, công nhận các trình độ đào tạo của nước ngoài 

Việc đánh giá, công nhận các trình độ đào tạo của nước ngoài được thực 

hiện thông qua các hoạt động: Đánh giá, đối chiếu trình độ của văn bằng do cơ sở 

đào tạo của nước ngoài thông qua việc so sánh với trình độ quốc gia; quản lý hồ 

sơ các hệ thống đào tạo và trình độ quốc tế; công nhận trình độ trong di chuyển 

lao động quốc tế. 

4.2.3. Chuẩn bị các nguồn lực và sự tham gia của các bên liên quan 

Việc triển khai xây dựng VQF phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các bên 

liên quan: (i) Cơ đào tạo cung cấp nguồn nhân lực; (ii) Bên sử dụng lao động và 

(iii) Cơ quan quản lý nhà nước và các viện nghiên cứu chính sách và phát triển 

ngành, lĩnh vực kinh tế, xã hội. Sự phối hợp này phải được thể hiện thống nhất 

trong việc tổ chức thực hiện xác định hai bộ tiêu chuẩn: (1) Tiêu chuẩn nghề 

nghiệp (chuẩn năng lực) (2) Tiêu chuẩn đào tạo (chuẩn đầu ra và minh chứng) 

cho từng trình độ.  

4.2.4. Xây dựng và phát triển khung bảo đảm chất lượng  

Khung bảo đảm chất lượng là một trong những công cụ cho việc thực hiện 

bảo đảm chất lượng. Việc áp dụng các công cụ bảo đảm chất lượng sẽ giúp nâng 

cao khả năng đáp ứng của giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục nghề nghiệp 

nói riêng với những thay đổi về nhu cầu của thị trường lao động, tăng hiệu quả 

“chất lượng đầu ra” của giáo dục nghề nghiệp thông qua việc giảm dần khoảng 

cách giữa cung và cầu giáo dục, đào tạo. Việc thực hiện công cụ bảo đảm chất 
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lượng một cách khoa học và được công nhận sẽ cho phép các cơ sở cung cấp 

giáo dục, đào tạo nghề tăng sự tin tưởng từ công chúng về hệ thống giáo dục 

nghề nghiệp. 

Theo kinh nghiệm nghiên cứu của các tổ chức Euro, Châu Á Thái Bình 

Dương, và một số nước ASEAN (như Philipin, Malaysia, Thái Lan …), khung 

bảo đảm chất lượng trình độ quốc gia thường gồm 4 cấu phần chính:  

(1) KTĐ quốc gia: là tiêu chuẩn bao quát để xác định hệ thống trình độ quốc 

gia (KTĐ quốc gia Việt Nam theo quyết định 1982/TTg của Thủ tướng 

Chính phủ gồm 8 bậc) 

(2) Hệ thống các tiêu chuẩn được xây dựng để nhằm đánh giá chất lượng 

của hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

(3) Hệ thống kiểm định và đánh giá chất lượng dựa trên các tiêu chuẩn đã 

được thiết lập.  

(4) Hệ thống tham chiếu trình độ: việc tham chiếu đến các trình độ trong 

nước, ngoài nước được xem xét, thực hiện cho các mục đích liên quan 

khác nhau. 

4.3. Các giải pháp về mô hình quản lý và thực hiện VQF 

Việc quản trị KTĐQG tại Việt Nam có những điểm cần lưu ý, do giáo dục 

nghề nghiệp và giáo dục đại học hiện nay thuộc 2 Bộ quản lý: Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vì vậy việc quản trị KTĐ 

quốc gia gặp phải những khó khăn nhất định, đôi khi chưa có sự thống nhất hoàn 

toàn. 

4.3.1. Về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý trình độ Việt Nam (VQA) 

Chức năng quan trọng của quản lý VQF là điều phối nguồn lực và các đối 

tác liên quan (gồm các cơ sở GDĐT và đại diện các ngành kinh tế cùng các tổ 

chức xã hội) để thực hiện, theo dõi, giám sát việc thực hiện và điều chỉnh những 

nội dung của VQF. Từ chức năng nói trên của công tác quản lý VQF, cơ quan 

quản lý về VQF (một số quốc gia gọi là Qualifications Authorities hoặc 

Qualifications Agency). 

Cơ quan quản lý trình độ có thể có một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

- Xây dựng mục tiêu kế hoạch thực hiện VQF hàng năm và 5 năm. 

- Tham mưu cho Chính phủ ban hành chính sách, cơ chế để thực hiện VQF 

(tài chính, nhân sự và tổ chức) 

- Tổ chức các Hội đồng công nhận văn bằng chứng chỉ theo ngành, nghề với 

sự tham gia của các bên liên quan. 

-  Xây dựng thỏa thuận quốc gia với các nước trong khu vực và trên thế giới 

- Công nhận giá trị văn bằng chứng chỉ đối với lao động hoặc sinh viên 

nước ngoài trên cơ sở đàm phán quốc gia hoặc xử lý những trường hợp chưa có 

thỏa thuận quốc gia 

-  Xử lý những vấn đề tranh chấp trong việc công nhận văn bằng chứng chỉ 

ở trong và ngoài nước. 

-  Chỉ đạo xây dựng trình độ theo chuẩn đầu ra. Nghiên cứu đánh giá quá 

trình thực hiện VQF và kiến nghị những điều chỉnh nội dung của VQF. 
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- Tổ chức hướng dẫn thực hiện, đào tạo phát triển nhân sự thực hiện VQF 

trong phạm vi cả nước. 

-  Xây dựng cơ sở dữ liệu về đơn vị năng lực, văn bằng chứng chỉ quốc gia 

trên cơ sở ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường sự công 

nhận, miễn trừ các tín chỉ cho sinh viên. 

4.3.2. Đề xuất triển khai  

- Phương án 1: Là một cơ quan hỗn hợp gồm: Bộ trưởng Bộ GDĐT làm 

Chủ tịch và có hai thứ trưởng của hai Bộ GDĐT, LĐTBXH làm Phó Chủ tịch. 

Thư ký cho cơ quan quản lý là đại diện lãnh đạo Vụ GDĐH, Cục Quản lý chất 

lượng, Bộ GDĐT, Tổng cục GDNN và Cục Kiểm định chất lượng GDNN. Các 

thành viên có thể đại diện cho các Bộ ngành sau: Bộ Công Thương, Bộ Nông 

nghiệp và PTNT, Bộ KHĐT, Bộ Nội vụ, Bộ VHTTDL, Bộ TTTT, Bộ Ngoại 

giao, VCCI, UBVHGDTNTNNĐ Quốc hội và khoảng từ 3-4 chuyên gia 

(national specialist). Cơ cấu tổ chức của cơ quan này sẽ được thiết kế theo 

nguyên tắc không gia tăng biên chế, thành viên làm việc trong cơ quan này làm 

việc kiêm nhiệm với đội ngũ nòng cốt là cán bộ của hai cơ quan quản lý chất 

lượng GDĐT thuộc thuộc hai Bộ. 

Phương án 2:  Bổ sung chức năng và hình thành trong Hội đồng giáo dục 

và phát triển NNL quốc gia, với chủ tịch là Phó Thủ tướng Chính phủ và hai phó 

chủ tịch là hai lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động- Thương binh 

và Xã hội. Cơ quan này có tiểu ban thư ký gồm đại diện một số Vụ của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và Đại diện của Tổng cục GDNN (Cục Kiểm định Chất lượng 

GDNN). Theo phương án này, cơ quan VQA sẽ có quyền lực hơn và tính thống 

nhất trong tư duy và hành động sẽ cao hơn. 

4.4. Các giải pháp về truyền thông, kiểm tra, giám sát VQF 

4.4.1. Mục tiêu và Kế hoạch truyền thông KTĐ quốc gia Việt nam 

 Mục tiêu của truyền thông là cung cấp thông tin tới người dùng tin làm cho 

đối tượng hiểu đúng, hiểu rõ về các nội dung, các hoạt động, bao gồm cả hoạt 

động quản trị và hoạt động đào tạo theo VQF. 

 7 bước cơ bản sau: 

Bước 1: Xác định mục tiêu truyền thông 

Bước 2: Xác định đối tượng truyền thông 

Bước 3: Xác định thông điệp cần truyền tải 

Bước 4: Lựa chọn kênh truyền thông 

Bước 5:  Thiết kế thông điệp truyền thông 

Bước 6: Thu nhận thông tin phản hồi  

Bước 7: Đánh giá hiệu quả truyền thông 

4.4.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả truyển thông về VQF 

 Để truyển thông VQF đạt được hiệu quả mong muốn, cần thực hiện một số 

giải pháp sau: 

 - Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, cần thiết phải xây dựng và số 

hóa nội dung truyền thông, bao gồm xây dựng, biên tập, phát hành, số hóa các 

nội dung, ấn phẩm phục vụ công tác truyền thông nâng cao nhận thức về VQF. 
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 - Phối hợp với các cơ quan truyền thông, đặc biệt là báo nói, báo hình đưa 

các tin, bài, ảnh, phóng sự; xây dựng các chuyên mục, chương trình, phóng sự, 

tọa đàm; mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về VQF.  

 - Ứng dụng CNTT cập nhật, phổ biến thông tin về VQF trên MXH 

(Facebook, YouTube…; 

 - Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, các sự kiện liên quan đến VQF 

như tìm hiểu về VQF và KTĐQG của một số nước trong khu vực; hỏi đáp về 

VQF… 

 - Biên soạn, xây dựng, phát hành các ấn phẩm, tờ rơi…; giới thiệu, cung 

cấp thông tin về các nội dung chủ yếu của VQF, các hoạt động quản lý, quản trị 

VQF, xây dựng chuẩn đầu ra, phát triển CTĐT, bảo đảm chất lượng và quản lý 

chất lượng … 

4.4.3. Giám sát và đánh giá hoạt động của VQF 

4.4.3.1. Các nội dung giám sát, đánh giá hoạt động VQF 

 - Giám sát VQF là quá trình thu thập và phân tích thông tin một cách hệ 

thống và thường xuyên các hoạt động của VQF, để bảo đảm các hoạt động phù 

hợp với các tiêu chuẩn đã đề ra; hỗ trợ các nhà quản lý GD-ĐT trong việc ra 

quyết định. Công việc giám sát  VQF  do cán bộ QLNN thực hiện và đây là một 

phần trong công tác quản lý chương trình, dự án cụ thể.  

 - Đánh giá VQF là việc xem xét theo định kỳ một cách hệ thống và khách 

quan tính phù hợp, hiệu quả, hiệu suất, ảnh hưởng và tính bền vững của các hoạt 

động của VQF đang triển khai hoặc đã hoàn thành. Đánh giá cũng là đo lường 

các hoạt động nào của VQF đã đạt được mục tiêu mong đợi /hoặc thay đổi nào là 

kết quả của các hoạt động đó.  

Đánh giá giúp làm rõ việc tuân thủ, thực hiện trách nhiệm giải trình và phát hiện 

những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện VQF nhằm tìm 

biện pháp khắc phục hoặc phòng ngừa.  

4.5. Giải pháp và cơ chế liên thông giữa giáo dục đại học và giáo dục nghề 

nghiệp theo VQF 

 Qua phân tích kinh nghiệm quốc tế có thể thấy chung nhất những vấn đề 

sau:  

 - Liên thông trong đào tạo cần đi theo một trật tự và theo luồng cần thiết, 

nhằm nâng cao tính kinh tế và chất lượng trong đào tạo nhân lực; Mỗi nước có 

cách làm với những đặc điểm riêng phù hợp với điều kiện của từng nước để đào 

tạo liên thông mang lại hiệu quả cao; 

 -  Đa số các nước quan tâm nhiều hơn đến quản lý quá trình đào tạo và các 

yếu tố kỹ thuật trong đào tạo liên thông, do các cơ sở đào tạo được phân cấp khá 

cao; Những vấn đề quan trọng cần được quan tâm trong đào tạo liên thông: Hệ 

thống tiêu chuẩn các trình độ đào tạo, chuẩn chương trình đào tạo liên thông, sự 

phối hợp - thỏa thuận từ trước giữa các cơ sở đào tạo liên thông, vai trò của kiểm 

định và bảo đảm chất lượng đào tạo trong đào tạo liên thông, giám sát và báo cáo 

trong đào tạo liên thông,… 
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 - Luật GD quy định rõ việc tổ chức đào tạo liên thông và các cơ sở đào tạo 

phải báo cáo hàng năm về quy mô và tiến độ đào tạo liên thông; 

 -  KTĐ quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục đóng vai trò quan trọng 

và là điều kiện đào tạo liên thông;  

 - Sự thỏa thuận từ trước giữa các cơ sở đã tạo thuận lợi trong đào tạo liên 

thông; 

 -  Chương trình đào tạo và đào tạo liên thông được thiết kế thống nhất trên 

cơ sở chuẩn các trình độ đào tạo đã tạo thuận lợi cho đào tạo liên thông. Không 

phân biệt chương trình giáo dục chính quy và chương trình giáo dục không chính 

quy.  

 - Đào tạo liên thông GDNN - GDĐH ở Việt Nam đã được triển khai và 

được xã hội rất quan tâm. Tuy nhiên, đào tạo liên thông GDNN - GDĐH chưa 

thực sự đáp ứng được nhu cầu đào tạo nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh 

tế - xã hội; cũng như chưa đáp ứng được nhu cầu của người học; công tác quản lý 

nhà nước về đào tạo liên thông còn một số bất cập, như: Hệ thống các văn bản 

pháp quy điều chỉnh về đào tạo liên thông còn thiếu và nhiều nội dung quy định 

chưa phù hợp: Chưa có hệ thống chuẩn các trình độ đào tạo, để làm cơ sở quan 

trọng trong xác định mục tiêu đào tạo xuất phát từ chuẩn đầu ra của các trình độ 

đào tạo; Việc xây dựng chương trình đào tạo thiếu tính thống nhất; Sự phối hợp 

giữa các cơ sở đào tạo liên thông còn nhiều hạn chế; Tổ chức kiểm định bảo đảm 

chất lượng chưa hiệu quả; Công tác tổ chức, chỉ đạo đào tạo, bồi dưỡng, quản lý 

nhà giáo, cán bộ quản lý và huy động các nguồn lực nhằm bảo đảm chất lượng 

liên thông còn nhiều hạn chế; Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong 

đào tạo liên thông chưa có chế tài rõ ràng. 

Đê thực hiện liên thông thiết thực, hiệu quả, cần thực hiện các giải pháp sau: 

 - Một là, phải triển khai sớm KTĐ quốc gia đặc biệt chuẩn hóa các chuẩn 

đầu ra ở các ngành học và nhán mạnh công tác bảo đảm chất lượng (dù học tập 

theo hình thức nào) để bảo đảm các tín chỉ có giá trị thực về năng lực của người 

học. 

 - Hai là, hình thành có chế kết nối giáo dục trung học, sau trung học và 

giáo dục đại học trên cơ sở modul hóa chương trình một cách linh hoạt để bảo 

đảm dễ dàng công nhận các đơn vị năng lực, module dựa vào chuẩn đầu ra và số 

tín chỉ tương tứng. 

 - Ba là, chuẩn hóa tên gọi (gán mã) cho các module thuộc các chương 

trình GDNN và GDĐH để tạo đièu kiện cho người học hiểu được điều kiện và 

theo dõi tiến độ học tập của bản thân. 

 - Bốn là, cán bộ làm công tác công nhận và chuyển đổi thành tích học tập 

phải được đào tạo chuyên nghiệp. Việc xử lý thông tin công khai, minh bạch trên 

cơ sở có một Hội đồng xem xét tránh để một hai cá nhân áp đặt quyết định tùy 

tiện. 

 - Năm là, triệt để ứng dụng CNTT trong việc kết nối thông tin, dữ liệu để 

hướng dẫn người học. 
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 - Sáu là, rất cần có sự thỏa thuận liên thông giữa các trường gửi sinh viên 

đến và trường nhận sinh viên. Thường xuyên trao đổi thông tin để những thay đổi 

không ảnh hưởng đếlợi ích của sinh viên. 

 - Bẩy là, trong phạm vi vùng nên hình thành các Hội đồng liên thông theo 

ngành (industry) để xác định như cầu kỹ năng, chuẩn đầu ra và thúc đẩy hợp tác 

giữa các trường ĐH cũng như các cơ sở GDNN. 

4.6. Giải pháp thiết kế và vận hành ủy ban AQRF quốc gia 

Thiết kế và vận hành ủy ban AQRF quốc gia. 

  

Cấu trúc quản trị Ủy ban AQRF như sau (Hình 2): 

 

Hình 4. 2. Cấu trúc quản trị AQRF (Nguồn: Asean, 2020) 

Với đề xuất quản trị VQF trên đây, cơ quan quản lý VQF trung ương sẽ 

thành lập Ủy ban AQRF quốc gia để thực hiện chức năng tham chiếu trình độ 

theo AQRF. Theo tiêu chí và quy trình tham chiếu AQRF, Ủy ban cần bao gồm ít 

nhất đại diện của ba kênh chính là kinh tế, giáo dục và lao động tương ứng với ba 

cơ quan chủ chốt của Việt Nam gồm các Bộ: Công thương, GDĐT, LĐTBXH. 

Bộ LĐTBXH sẽ chịu trách nhiệm chính trong cả hai kênh gồm lao động và quản 

lý lĩnh vực GDNN thuộc kênh giáo dục. Ngoài việc bảo đảm nguồn lực tài chính 

và con người (nhất là đội ngũ chuyên gia về khung trình độ) thì quá trình tham 

vấn rộng rãi qua hội thảo, làm việc trực tuyến hoặc văn bản với các đối tác chính 

như doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp, cơ sở GDĐH và GDNN là bắt buộc khi 

xây dựng báo cáo tham chiếu AQRF. Ủy ban AQRF quốc gia cũng phải tham gia 

góp ý, phản hồi báo cáo tham chiếu của các nước thành viên khác khi được yêu 

cầu bởi Ban thư ký ASEAN. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 

 Trên cơ sở phân tích lý luận và đánh giá thực trạng, trong chương VI, sau 

khi nêu các quan điểm, định hướng phát triển, đề tài đã nêu các giải pháp triển 

khai KTĐQG Việt nam trong thời gian tới. Đề tài đã bám sát các quan điểm, định 

hướng về phát triển NNL, đổi mới và nâng cao chất lượng GD-ĐT, phát triển 

GDNN được nêu trong các Văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XIII, để đề xuất 

các giải pháp triển khai KTĐ quốc gia Việt nam trong giai đoạn tới. Các giải 

pháp được chia ra làm các nhóm là (i) Các giải pháp về cơ chế, chính sách thực 

hiện KTĐQG; (ii) Các giải pháp về mô hình quản lý và thực hiện KTĐQG; (iii) 

Các giải pháp về truyền thông và kiểm tra, giám sát thực hiện KTĐQG; (iv) Các 

giải pháp và cơ chế liên thông giữa GDĐH và GDNN theo KTĐQG và cuối cùng 

là (v) giải pháp thiết kế và vận hành Ủy ban AQRF quốc gia. Đây là các giải 

pháp rất cơ bản, thiết thực đối với việc triển khai KTĐQG Việt nam trong bối 

cảnh hội nhập khu vực và quốc tế hiện nay. Nếu thực hiện tốt các giải pháp này, 

đề tài hy vọng  KTĐQG Việt nam sẽ được triển khai có hiệu quả trong thực tiễn, 

góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT, GDNN qua đó nâng cao chất lượng NNL 

quốc gia, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam. 
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KÊT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

 Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, thông qua thuyết minh đề tài, trong bối 

cảnh gặp nhiều khó khăn cả về chủ quan và khách quan, đề tài đã hoàn thành cơ 

bản các mục tiêu đã đề ra. Có thể nêu một số nội dung chính đã đạt được như 

sau: 

 - KTĐ quốc gia là một công cụ để xây dựng và phân loại trình độ theo một 

bộ tiêu chí hoặc theo các tiêu chí dành cho các cấp độ học tập đã đạt được. 

KTĐQG có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân 

mà còn cả trong hệ thống kinh tế- xã hội của một quốc gia, nhất là đối với phát 

triển nguồn nhân lực và thị trường lao động. Trong bối cảnh ASEAN hiện nay, 

KTĐQG của Việt Nam có vai trò hết sức cần thiết không chỉ trong khuôn khổ 

quốc gia mà còn trong tiến trình hội nhập khu vực. Xác định được vai trò và tầm 

quan trọng của KTĐQG, về mặt lý luận đề tài đã làm rõ nội hàm, bản chất của 

KTĐQG, các mối quan hệ của KTĐQG với thị trường lao động và việc làm, với 

hệ thống phát triển kỹ năng; phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng và 

triển khai KTĐQG. Về mặt lý luận, Đề tài cũng đã phân tích khá sâu sắc vấn đề 

quản trị KTĐQG vì đây là vấn đề còn khá mới ở Việt nam và sẽ là cơ sở để  đề 

xuất giải pháp quản trị KTĐQG Việt nam trong thời gian tới. 

 - Trong điều kiện Việt nam xây dựng và thực hiện KTĐQG chậm hơn các 

nước khác, do đó học tập kinh nghiệm của các nước khác là rất cần thiết. Đề tài 

đã lựa chọn và phân tích quá trình thực hiện KTĐQG của một số nước như 

Australia, Newzealand và khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF), tập trung 

vào một số vấn đề như: 

 + Vấn đề thể chế, chính sách thực hiện KTĐ quốc gia. 

 + Vấn đề các mối quan hệ và trách nhiệm của các bên có liên quan trong 

thực hiện KTĐ quốc gia. Nghiên cứu vai trò của Chính phủ, các cơ sở đào tạo, 

các ngành công nghiệp, các tổ chức nghề nghiệp trong việc thực hiện KTĐ 

quốc gia. 

 +  Đề tài đã nghiên cứu kinh nghiệm của các nước về  vấn đề liên thông  

giứa các trình độ  của giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Đây là vấn  

đề  rất quan trọng, bảo đảm tính thống nhất, tính liên kết trong KTĐ quốc gia. 

 +  Đặc biệt, đề tài đã nghiên cứu kinh nghiệm về mô hình quản trị và mô 

hình tổ chức quản trị  của các nước. Qua kinh nghiệm của các nước cho thấy, 

để vận hành có hiệu quả KTĐQG, cần phải xây dựng hệ thống quản trị và có 

một tổ chức quản lý/quản trị chuyên trách. Hệ thống quản trị KTĐQG gồm 

nhiều cấp độ (cơ quan quản lý cấp trung ương; cơ quan quản lý các tiểu hệ 

thống trình độ- ví dụ GDĐH, giáo dục nghề nghiệp...). Bên cạnh đó là sự tham 

gia của các hiệp hội nghề nghiệp, thông qua việc thành lập Hội đồng 

ngành/nghề và sự tham gia của các cơ sở đào tạo ( đại học và GDNN). 

 - Trên cơ sở những phân tích lý luận và những kinh nghiệm từ các nước, 

đề tài đã phân tích thực trạng triển khai KTĐQG Việt nam từ các khía cạnh phân 

tích chính sách đến các hoạt động thực tiễn của hai hệ thống giáo dục đại học và 
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giáo dục nghề nghiệp.  Vì quá trình triển khai KTĐQG Việt nam khá chậm nên 

các cơ chế, chính sách chưa đáp ứng được thực tiễn. Chính điều này khi thực 

hiện KTĐQG cũng có nhiều vấn đề đặt ra. Đề tài đã phân tích khá sâu thực trạng 

thể chế chính sách và cơ chế quản lý này. Qua nghiên cứu tài liệu và khảo sát 

thực tế, đề tài đã tập trung phân tích thực trạng vấn đề xây dựng chuẩn đầu ra và 

chương trình đào tạo. Từ khía cạnh tác động, đề tài đã phân tích thực trạng tác 

động của thực hiện KTĐQG tới phát triển NNL và phân luồng học  sinh. Qua 

phân tích thực trạng, đề tài đã tìm ra được những tồn tại, hạn chế và những 

nguyên nhân của tồn tại, hạn chế này, làm cơ sở để đề xuất các giải pháp sát với 

thực tế, có tính khả thi hơn. 

 - Trên cơ sở phân tích lý luận và đánh giá thực trạng, sau khi nêu các quan 

điểm, định hướng phát triển, đề tài đã nêu các giải pháp triển khai KTĐQG Việt 

nam trong thời gian tới. Các giải pháp được chia ra làm các nhóm là (i) Các giải 

pháp về cơ chế, chính sách thực hiện KTĐQG; (ii) Các giải pháp về mô hình 

quản lý và thực hiện KTĐQG; (iii) Các giải pháp về truyền thông và kiểm tra, 

giám sát thực hiện KTĐQG; (iv) Các giải pháp và cơ chế liên thông giữa GDĐH 

và GDNN theo KTĐQG và cuối cùng là (v) giải pháp thiết kế và vận hành Ủy 

ban AQRF quốc gia. Đây là các giải pháp rất cơ bản, thiết thực đối với việc triển 

khai KTĐQG Việt nam trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế hiện nay. 

Nếu thực hiện tốt các giải pháp này, đề tài hy vọng  KTĐQG Việt nam sẽ được 

triển khai có hiệu quả trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT, 

GDNN qua đó nâng cao chất lượng NNL quốc gia, góp phần nâng cao năng lực 

cạnh Từ kinh nghiệm quốc tế cho thấy, KTĐQG có một vị trí trung tâm trong cải 

cách hệ thống trình độ của các nước, nhưng trong quá trình triển khai thực hiện 

thì mô hình quản trị và cách thức vận hành chúng sẽ quyết định sự phát triển, tác 

động và duy trì các khung/hệ thống trình độ này chứ không chỉ bó hẹp ở những 

vấn đề về mô tả bậc, các trình độ, chuẩn đầu ra. Mô hình quản trị và vận hành 

KTĐQG nếu không được thiết kế hợp lý và khả thi cũng có thể sẽ làm giảm tính 

hiệu lực và hiệu quả của KTĐQG theo mục tiêu và kỳ vọng khi ban hành. Triển 

khai KTĐQG cũng không phải là một quá trình tuyến tính với một mô hình duy 

nhất mà là một tiến trình phát triển với các mục tiêu quan tâm, quy trình và vai 

trò của các bên liên quan, nhất là các nhân tố có vai trò quyết định đến hệ thống 

trình độ. Mô hình đề xuất theo hướng quản trị đa cấp độ dựa trên quan sát quốc tế 

và bài học kinh nghiệm áp dụng với bối cảnh và điều kiện của Việt Nam trong 

giai đoạn ban đầu triển khai, áp dụng VQF cũng như tham gia vào tiến trình tham 

chiếu theo AQRF. 

Trong bối cảnh nguồn lực và năng lực có hạn, đề tài đã cố gắng triển khai 

các hoạt động nghiên cứu và về cơ bản đã đáp ứng được các mục tiêu, các 

nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, như đã nêu do nhiều nguyên nhân khác nhau,  đề 

tài không tránh khỏi những hạn chế, khiếm khuyết và có những vấn đề cần 

phải tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. 

2. Khuyến nghị 

2.1. Khuyến nghị 1: Quản trị triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam 
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(VQF) 

Nhiều quốc gia có cơ quan chuyên trách hoặc hội đồng hoặc ủy ban/ ủy ban 

điều phối thực hiện KTĐQG. Với một số nước ASEAN các cơ quan này có thêm 

ủy ban/bộ phận chức năng như ủy ban AQRF quốc gia để thực hiện tham chiếu. 

Ủy ban AQRF quốc gia cũng phải tham gia góp ý, phản hồi báo cáo tham chiếu 

của các nước thành viên khác khi được yêu cầu bởi Ban thư ký ASEAN. Về tổ 

chức, hiện tại Việt Nam chưa có một tổ chức điều hành và quản lý VQF. Do vậy, 

cần sớm thành lập Cơ quan quản lý VQF trung ương là cơ quan đại diện của Việt 

Nam trong quá trình tham chiếu AQRF và là cơ quan đầu mối giúp các cơ quan 

quản lý nhà nước thực hiện việc tổ chức, triển khai xây dựng, vận hành và quản 

lý VQF.  

Theo đó, một hệ thống quản trị đa cấp độ VQF bao gồm: Cơ quan quản lý 

VQF trung ương; cơ quan quản lý các trình độ của GDNN và GDĐH; các hội 

đồng ngành/nghề; cơ sở đào tạo. 

 

Hình 5.1. Mô hình quản trị triển khai Khung trình độ quốc gia 

Cơ quan quản lý VQF trung ương 

Cơ quan này có thể là một ủy ban hay hội đồng VQF do một Phó Thủ tướng 

làm chủ tịch, phó chủ tịch là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ 

Lao động-Thương binh và Xã hội. Thành viên là đại diện các Bộ ngành, Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và 

vừa (VINASME), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, một số Tập đoàn/ Tổng 

công ty lớn, Hiệp hội nghề nghiệp, một số cơ quan báo chí truyền thông. Nhiệm 

vụ của cơ quan quản lý VQF trung ương là tư vấn, trình Thủ tướng Chính phủ: 

Kế hoạch hoạt động và điều phối các hoạt động phát triển VQF cho từng giai 

đoạn; xây dựng định mức kinh phí và dự trù ngân sách bảo đảm cho các hoạt 

động của VQF; giám sát, đánh giá các hoạt động của VQF; báo cáo Thủ tướng về 

hoạt động triển khai thực hiện và quản lý VQF. 

Như thế, hoặc đây là một ủy ban được thành lập mới hoặc bổ sung cơ cấu, 

sứ mệnh, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển 
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nhân lực với các tiểu ban trực thuộc và ban thư ký. Bộ GDĐT phối hợp Bộ 

LĐTBXH đồng trình Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tiểu ban/bộ phận 

quản lý VQF trung ương.  

Trong tiến trình tham chiếu trình độ trong khu vực theo Khung Tham chiếu 

trình độ ASEAN (AQRF), mỗi nước thành viên sẽ có Ủy ban Khung tham chiếu 

AQRF quốc gia có chức năng đầu mối, kết nối giữa các cơ quan hoạch định 

chính sách quốc gia, các cơ quan quản lý trình độ của quốc gia và Ủy ban AQRF. 

Ủy ban này quan tâm xem xét và là nguồn duy nhất về thông tin và tiến trình 

thực hiện khung tham chiếu để cung cấp cho Ủy AQRF. Ủy ban này là đại diện 

cho các bên liên quan chính đối với các trình độ của quốc gia (với điều kiện ràng 

buộc là phải duy trì các thành viên ở mức có thể quản lý được). Các thảo luận 

của Ủy ban này có thể được quan tâm xem xét về mức độ thông hiểu, mang tính 

chuyên gia và có trách nhiệm tầm chính sách quốc gia. Ủy ban sẽ có trách nhiệm 

báo cáo tham chiếu nhưng có thể không có trách nhiệm viết báo cáo hoặc tiến 

hành tham chiếu.  

Cấu trúc quản trị Ủy ban AQRF như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.2. Cấu trúc quản trị AQRF (Nguồn: Asean, 2020) 

 

Với đề xuất quản trị VQF trên đây, cơ quan quản lý VQF trung ương sẽ 

thành lập Ủy ban AQRF quốc gia để thực hiện chức năng tham chiếu trình độ 

theo AQRF. Theo tiêu chí và quy trình tham chiếu AQRF, Ủy ban cần bao gồm ít 

nhất đại diện của ba kênh chính là kinh tế, giáo dục và lao động tương ứng với ba 

cơ quan chủ chốt của Việt Nam gồm các Bộ: Công thương, GDĐT, LĐTBXH. 

Bộ LĐTBXH sẽ chịu trách nhiệm chính trong cả hai kênh gồm lao động và quản 

lý lĩnh vực GDNN thuộc kênh giáo dục. Ngoài việc bảo đảm nguồn lực tài chính 

và con người (nhất là đội ngũ chuyên gia về khung trình độ) thì quá trình tham 

vấn rộng rãi qua hội thảo, làm việc trực tuyến hoặc văn bản với các đối tác chính 

như doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp, cơ sở GDĐH và GDNN là bắt buộc khi 
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xây dựng báo cáo tham chiếu AQRF. Ủy ban AQRF quốc gia cũng phải tham gia 

góp ý, phản hồi báo cáo tham chiếu của các nước thành viên khác khi được yêu 

cầu bởi Ban thư ký ASEAN. 

Cơ quan quản lý các trình độ  

Cơ quan quản lý các trình độ gồm: Cơ quan quản lý các trình độ GDNN 

thuộc LĐTBXH và Cơ quan quản lý các trình độ thuộc GDĐH thuộc Bộ GDĐT. 

Nhiệm vụ của cơ quan quản lý các trình độ bao gồm: Lập Kế hoạch hoạt động cụ 

thể và điều phối các hoạt động xây dựng VQF cho từng giai đoạn theo các trình 

độ do Bộ chịu trách nhiệm quản lý; dự trù ngân sách bảo đảm cho các hoạt động 

của VQF; hướng dẫn, giám sát, đánh giá các hoạt động của VQF; báo cáo cơ 

quan quản lý VQF trung ương về hoạt động triển khai thực hiện và quản lý VQF; 

thành lập các hội đồng ngành/nghề ở các trình độ trong phạm vi quản lý. 

Hội đồng ngành/ nghề 

Hội đồng ngành nghề bao gồm các chuyên gia của một ngành nghề đào tạo, 

là đại diện của cơ quan quản lý nhà nước về GDĐT, đại diện Bộ, ngành có ngành 

nghề đào tạo; đại diện sử dụng lao động, hiệp hội nghề nghiệp, các cơ sở đào tạo 

có uy tín trong lĩnh vực chuyên môn đào tạo. Nhiệm vụ chính của những hội 

đồng này bao gồm: xác định những năng lực cụ thể trong chuẩn đầu ra của 

ngành/ nghề đào tạo dựa trên  phân tích đánh giá nhu cầu và xu hướng phát triển 

cùng minh chứng thể hiện những năng lực đó; tổng hợp năng lực thành chuẩn 

đầu ra của ngành/nghề; xây dựng ma trận năng lực và xác định khối lượng học 

tập tối thiểu của ngành nghề đào tạo; và đặc biệt là xem xét, quyết nghị để đề 

xuất trình độ phù hợp đưa vào VQF. Hội đồng ngành/ nghề các trình độ đào tạo 

thuộc GDNN do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ra quyết định thành lập. Hội đồng 

ngành các trình độ đào tạo thuộc GDĐH do Bộ trưởng Bộ GDĐT ra quyết định 

thành lập.  

2.2. Khuyến nghị 2: Thiết kế cấu trúc trình độ dựa trên chuẩn đầu ra 

Trong tiếng Anh thuật ngữ qualification vừa có nghĩa văn bằng vừa có 

nghĩa trình độ (chuyên môn). Vậy làm thế nào văn bằng và trình độ có thể đồng 

nhất và đủ tin cậy để chứng tỏ một người sở hữu một văn bằng nào đó thì cũng 

bảo đảm có trình độ tương xứng. Trên thế giới hiện nay, chuẩn đầu ra (learning 

outcomes) được sử dụng ngày càng phổ biến trong việc phát triển các khung 

trình độ và hệ thống trình độ quốc gia, chương trình đào tạo, tiêu chuẩn nghề, 

hướng nghiệp và tư vấn nghề. Mục đích chính sử dụng chuẩn đầu ra nhằm gắn 

kết tốt hơn giáo dục đào tạo với thị trường lao động và việc làm (tiêu chuẩn nghề, 

hồ sơ nghề nghiệp), đem đến nhiều cơ hội hơn để công nhận thành quả học tập 

của các trình độ ngoài chính quy, tạo sự linh hoạt và trách nhiệm hơn đối với hệ 

thống giáo dục và đào tạo. Khung AQRF đã sử dụng chuẩn đầu ra như một cách 

tiếp cận đơn nhất để các nước thành viên có thể tham chiếu trình độ trong nội 

khối ASEAN.  

Một cách phổ biến trên thế giới hiện nay (và cũng được ASEAN sử dụng 

khi xây dựng AQRF), chuẩn đầu ra là một bản diễn giải rõ ràng về những thứ mà 
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người học kỳ vọng được biết, hiểu và/ hoặc làm như là kết quả của một quá trình 

học tập.  

Khái niệm chuẩn đầu ra dường như đều được định nghĩa một cách đơn giản, 

song tùy vào bối cảnh và/hoặc góc độ khác nhau việc sử dụng chuẩn đầu ra lại có 

những hình thái biểu đạt theo mục đích cụ thể (Mike Coles and Andrea Bateman, 

2015). Chẳng hạn: 

- Trong tiêu chuẩn nghề nghiệp: Để xác định các công việc và mong đợi của 

nghề. Là cơ sở xác định thực hành công việc, đào tạo thường xuyên, tuyển dụng, 

hệ thống đánh giá năng lực hành nghề, đối thoại xã hội. Tiêu chuẩn nghề nghiệp 

cũng được sử dụng để định nghĩa các trình độ GDNN. 

- Trong chương trình đào tạo: Để xác định kết quả mong đợi của mỗi hoạt 

động học tập. Hướng dẫn giáo viên trong quá trình dạy học, lựa chọn phương 

pháp,…Thông tin đến người học họ được yêu cầu khả năng làm được, hiểu biết 

gì sau một hoạt động học. 

- Trong tiêu chí đánh giá: Để xác định những gì cần đánh giá và bảo đảm 

rằng chuẩn đầu ra (một trình độ hoặc một hoạt động học tập/mô đun) đã được 

đáp ứng. Tạo sự đồng nhất trong việc đánh giá năng lực người học. 

- Trong hệ thống các văn bằng trình độ: Để xác định mong đợi chung đối 

với một người sở hữu văn bằng. Thông tin đến bên sử dụng lao động khi tuyển 

dụng một người sở hữu văn bằng. Thông tin đến người học trong giai đoạn định 

hướng nghề nghiệp, và do đó cũng dùng cho người làm hướng nghiệp.  

- Trong khung trình độ: Để xác định mức độ học tập và phân loại các hình 

thức và loại trình độ trong khung theo các bậc trong một quốc gia. Tăng sự hiểu 

biết giữa các nước về các bậc trình độ quốc gia. 

Như thế, điều quan trọng và trước hết, cần phải làm rõ cấu trúc của một 

trình độ tương ứng với một chương trình đào tạo với yếu tố trung tâm là chuẩn 

đầu ra cùng bảo đảm chất lượng trình độ đó. Các cấu phần của trình độ được đề 

xuất như sau. 

 

Hình 5.3. Cấu trúc trình độ theo chuẩn đầu ra 
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Chuẩn đầu ra trên thực tế được sử dụng trong rất nhiều bối cảnh như đã nói 

ở trên. Trong mỗi trường hợp, chuẩn đầu ra có những yêu cầu nhất định.  

Trong kiến nghị này, chuẩn đầu ra được hiểu: là yêu cầu tối thiểu về kiến 

thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm và những phẩm chất khác mà người 

học cần phải đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ở mỗi bậc trình 

độ, mỗi ngành, nghề đào tạo; được cơ sở đào tạo cam kết với người học, xã hội 

và công bố công khai cùng với các điều kiện bảo đảm thực hiện. 

* Đặc điểm của chuẩn đầu ra tốt 

- Xác định được mức độ, tiêu chí hoặc tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng, khả 

năng hoặc định hướng giá trị mà sinh viên phải thể hiện; 

- Bao hàm các điều kiện để sinh viên có khả năng thể hiện kiến thức, kỹ 

năng, khả năng hoặc thiên hướng; 

- Sử dụng các động từ thể chủ động; 

- Đo lường được; 

- Diễn đạt đầu ra lượng hóa được bởi không chỉ một phương pháp đánh giá; 

- Viết sao cho không ôm đồm các thành phần của một kết quả đầu ra làm 

cho không thể đánh giá được bằng một phương pháp. 

Bảng 5.1. Bảng kiểm chuẩn đầu ra 

STT Tiêu chí Có Không 

1.  

Các chuẩn đầu ra mô tả và định nghĩa các khả năng, kiến 

thức, thái độ và định hướng giá trị đối với người tốt nghiệp 

chương trình. 

  

2.  Các chuẩn đầu ra được diễn đạt đơn giản.   

3.  
Việc thu thập dữ liệu chính xác và tin cậy cho mỗi chuẩn 

đầu ra có tính khả thi. 

  

4.  
Các chỉ số liên quan chuẩn đầu ra phản ánh chính xác kết 

quả chính của chương trình. 

  

5.  Các chuẩn đầu ra phân biệt và cụ thể đối với chương trình.   

6.  
Việc diễn đạt chuẩn đầu ra bảo đảm có thể đo lường được 

bằng một phương pháp đơn lẻ.  

  

7.  
Chuẩn đầu ra được diễn đạt mà do đó có hơn một phương 

pháp đo lường được sử dụng. 

  

8.  
Chuẩn đầu ra được viết bởi các động từ hành động định rõ 

những hành vi có thể quan sát được. 

  

9.  
Ngôn ngữ mô tả chuẩn đầu ra dành cho sinh viên hơn là mô 

tả hành vi của giáo viên. 

  

10.  
Ngôn ngữ mô tả chuẩn đầu ra mà không phải mô tả quá 

trình. 

  

Cấu phần “Kết quả kèm theo hay Kết quả liên quan” cần thể hiện rõ ràng 

cho cả sinh viên tiềm năng và sinh viên hiện tại về các lộ trình tiến triển sẵn sàng 

cho họ, bao gồm các vị trí việc làm hoặc điểm đến nghề nghiệp điển hình sau khi 

tốt nghiệp và các con đường khả thi để học tập lên trình độ cao hơn. 
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2.3. Khuyến nghị 3: Cơ chế liên thông trình độ 

Phân loại giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế ISCED là khung tiêu chuẩn do 

UNESCO thông qua Viện Thống kê xây dựng được sử dụng để phân loại và báo 

cáo thống kê giáo dục so sánh xuyên quốc gia (quốc gia và quốc tế). Khi phân 

loại các chương trình giáo dục theo ISCED thì những điểm chuyển tiếp giữa 

chương trình quốc gia và điểm gia nhập thị trường lao động không phải lúc nào 

cũng trùng với điểm chuyển tiếp giữa các cấp bậc ISCED. Có chương trình kết 

nối hai bậc ISCED trở lên, có nhiều chương trình cùng tạo nên một bậc ISCED, 

có chương trình không xác định rõ ràng thứ bậc nào. Đây là điểm cần lưu ý khi 

tham chiếu đến khung phân loại ISCED để thấy rằng mục đích thúc đẩy thu thập 

và sử dụng dữ liệu giáo dục so sánh được theo những tiêu chí nhất định mang 

tính phổ biến, song cũng thừa nhận bối cảnh riêng biệt của mỗi quốc gia có thể 

yêu cầu linh hoạt về xác định thời gian theo cấp bậc chương trình. Cái chính khi 

đối chiếu phân loại quốc tế là nội dung của chương trình. Giáo dục phổ thông của 

Việt Nam như hiện nay bảo đảm được tính liên thông, kế thừa về mục tiêu và nội 

dung giữa các cấp học. Giáo dục phổ thông đã được phân thành các cấp học hợp 

lý, phù hợp đặc điểm độ tuổi của học sinh, phù hợp với thông lệ chung của quốc 

tế. Tuy nhiên, kinh nghiệm điển hình của Singapore, Đức cho thấy để phân 

luồng, liên thông hiệu quả thì giáo dục phổ thông từ THCS đã phân thành các 

loại hình trường với định hướng chương trình và các đầu ra chuyển tiếp khác nhau. 

Tuy nhiên, việc thống kê, phân loại để xây dựng danh mục ngành nghề đào 

tạo đang thiếu phương pháp tiếp cận khoa học dẫn đến không nhất quán xây 

dựng và đánh giá chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo, chưa tạo cơ chế liên 

thông giữa các ngành nghề, giữa hình thức đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, 

đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn. Đồng thời, liên thông giữa GDNN và GDĐH 

càng khó khả thi khi mà Danh mục ngành nghề đào tạo cấp IV do Bộ LĐTBXH 

ban hành (Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH) có độ “vênh” với Danh mục 

giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học và thạc sĩ, tiến sĩ (Thông tư 24 và 

Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT). 

Một trong những nội dung áp dụng khung trình độ quốc gia phổ quát là phát 

triển trình độ mới (new qualification) định hướng cầu song đến nay vẫn chưa có 

cơ chế chính sách nào giải quyết. Điều này phần nào cản trở tự chủ của nhà 

trường để có thể linh hoạt cung ứng đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường lao động 

biến đổi nhanh chóng trong bối cảnh kinh tế số và Công nghiệp 4.0. 

Kiểm định chất lượng GDNN và GDĐH hiện nay chưa đánh giá được một 

cách thực sự tin cậy bảo đảm chất lượng trình độ đầu ra mà cốt lõi là chuẩn đầu 

ra chương trình đào tạo, chủ yếu là kiểm định “general” mà không phải 

“technical” như ABET chẳng hạn. Nói rộng hơn, Việt Nam chưa có một khung 

bảo đảm chất lượng trình độ quốc gia để thiết lập “Vùng tin tưởng” (Trust zone) 

giữa các bên liên quan trong việc công nhận và thừa nhận văn bằng trình độ, đặc 

biệt là xử lý quan hệ lao động và việc làm. 

Liên thông của hệ thống trình độ quốc gia thể hiện khả năng của hệ thống 

cho phép: người học được tiếp cận và chuyển dịch giữa các hệ đào tạo (chương 
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trình, trình độ) và hệ thống khác nhau; công nhận kết quả học tập đạt được trong 

một hệ thống đào tạo khác hoặc hệ đào tạo ngoài chính quy.  

Cần thiết có nghiên cứu về một số vấn đề như sau: 

- Một là, cơ chế kết nối giáo dục trung học, GDNN và GDĐH để bảo đảm 

dễ dàng công nhận chương trình và kết quả học tập dựa trên chuẩn đầu ra và số 

tín chỉ tương ứng. Liên thông cần phải dựa vào Khung trình độ quốc gia, điều 

kiện bảo đảm chất lượng các trình độ, cơ chế công nhận lẫn nhau và chuyển đổi 

văn bằng chứng chỉ. Do vậy, cần lấy Khung trình độ quốc gia làm chuẩn mực để 

rà soát, thiết kế lại các chương trình đào tạo theo hướng phát triển năng lực của 

người học, bảo đảm cơ hội liên thông cho tất cả người học. Nghiên cứu này sẽ 

cung cấp căn cứ khoa học để Chính phủ quy định chi tiết về liên thông giữa các 

cấp học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân theo Khoản 3 Điều 10 

- Liên thông trong giáo dục của Luật Giáo dục 2019. Cần thống nhất về phương 

thức và quy trình thiết kế, công nhận, tích lũy và chuyển đổi tín chỉ bao gồm học 

tập ngoài chính quy. 

- Hai là, với nội dung chương trình giáo dục thường xuyên quy định tại 

điểm d khoản 1 Điều 43 Luật Giáo dục 2019 (Chương trình giáo dục thuộc 

chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân) nhằm đạt một 

trình độ trong Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, Khung trình độ quốc 

gia Việt Nam, phải bảo đảm yêu cầu về nội dung của chương trình giáo dục cùng 

cấp học, trình độ đào tạo quy định tại Điều 31 của Luật này, quy định của Luật 

Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục đại học. Khoản 2 Điều 43 quy định Hình 

thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: a) Vừa làm vừa 

học; b) Học từ xa; c) Tự học, tự học có hướng dẫn; d) Hình thức học khác theo 

nhu cầu của người học. Vấn đề này đặt ra cần phải có nghiên cứu về hệ thống 

bảo đảm chất lượng trình độ theo các hình thức này, bao gồm kiểm tra đánh giá, 

công nhận kết quả học tập đạt chuẩn đầu ra tương ứng bậc trình độ cũng như các 

quy định cụ thể liên quan đến bốn hình thức thực hiện chương trình trên đây. Xây 

dựng khung bảo đảm chất lượng quốc gia để tuyên bố chính sách và cơ chế bảo 

đảm chất lượng chung cho hệ thống tiếp cận “quản lý rủi ro”. Đồng thời, cần thúc đẩy 

kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra VQF và định hướng “technic”. 

- Ba là, đổi mới thống kê, phân loại danh mục giáo dục và đào tạo bảo đảm 

phù hợp bối cảnh hội nhập, cơ chế đề xuất và phát triển các trình độ mới theo 

quy trình và tiêu chí xác định. Xem xét chuyển hóa danh mục giáo dục đào tạo 

thành danh mục trình độ cùng cơ chế, quy trình đưa một trình độ vào danh mục 

gắn với bậc xác định của VQF. Điều này cũng đồng nghĩa tăng cường quyền tự 

chủ đầy đủ cho cơ sở đào tạo linh hoạt thích ứng với nhu cầu thị trường lao động.   

- Bốn là, từ nhận diện hiện còn tồn tại nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến 

kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở GDNN cho thấy, cần xác định 

rõ quan điểm tiếp cận được phân định theo các mục tiêu: khối lượng kiến thức 

văn hóa phổ thông được giảng dạy trong cơ sở GDNN giúp người học có được 

kiến thức nền tảng đạt chuẩn đầu ra của trình độ trung cấp, hay hướng đến một 

tấm bằng (chứng nhận hoặc dự thi để tốt nghiệp THPT) hay cả hai? Nếu hướng 
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đến “song bằng” thì sẽ gặp phải những hạn chế, khó khăn thách thức như “quá tải 

trọng học tập” đối với người học cũng như khâu tổ chức thực hiện. Nếu nhằm để 

có nền tảng kiến thức học chương trình trung cấp và tiến tới trình độ cao đẳng thì 

hình loại và liều lượng kiến thức phổ thông phải phù hợp với lĩnh vực ngành 

nghề, không theo phân môn giáo dục phổ thông. Nếu nhằm cả hai mục tiêu trên 

thì với trình độ đầu vào của học sinh tốt nghiệp THCS vào GDNN có thể khả thi 

với một số ít trường hợp đặc biệt như mô hình KOSEN của Nhật Bản. 

Cho dù bất cứ quan điểm, mục tiêu nào thì quan trọng nhất vẫn là thiết kế và 

thực thi chương trình. Về thiết kế, Việt Nam rất thiếu các chuyên gia phát triển 

chương trình tích hợp kiến thức văn hóa phổ thông vào GDNN hoặc ngược lại, 

kiến thức kỹ năng nghề nghiệp vào giáo dục phổ thông (VET in school). Về thực 

thi, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý hiện nay dường như chưa được đào tạo 

hay bồi dưỡng về việc triển khai đào tạo tích hợp (không giống như tích hợp liên 

môn, xuyên môn, đa môn trong phạm vi giáo dục phổ thông).  

2.4. Khuyến nghị 4: Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về nghề nghiệp 

Hài hòa hóa các tiêu chuẩn kỹ năng/năng lực giữa các nước tiến tới công 

nhận lẫn nhau về trình độ để thúc đẩy phát triển kỹ năng, di chuyển lao động và 

sinh viên là chủ trương và trọng tâm chính sách phát triển nhân lực ASEAN. 

Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về nghề nghiệp được coi là những công cụ chính 

để di chuyển lao động. Những thỏa thuận này giúp những người hành nghề có kỹ 

năng hoặc kinh nghiệm phù hợp được chứng nhận và làm việc tại nước ngoài. 

Tuy nhiên, thuật ngữ “skilled labour” được dịch sang tiếng Việt nên là lao động 

có kỹ năng hay lao động có tay nghề, hoặc tùy biến cả hai? Xung quanh nó lại có 

các khái niệm liên quan cũng gây nhiều cách hiểu khác nhau và tranh luận không 

hồi kết: Lao động lành nghề, lao động chuyên môn kỹ thuật, lao động qua đào 

tạo, lao động phổ thông, lao động giản đơn. Chỉ tiêu lao động qua đào tạo và lao 

động qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ trong thống kê quốc gia thời gian qua đã 

thể hiện những bất cập trong quản lý hệ thống. 

Từ điển Bách Khoa Việt Nam (2002) có 2 thuật ngữ “lao động giản đơn” và 

“lao động lành nghề” để chỉ 2 khái niệm tương phản nhau. Lao động giản đơn là 

lao động không đòi hỏi phải đào tạo về chuyên môn cũng có thể thực hiện được 

một công việc nào đó. Còn lao động lành nghề là lao động có trình độ chuyên 

môn được đào tạo, huấn luyện hay qua tích luỹ kinh nghiệm trong thực tiễn để 

thực hiện công việc phức tạp mà lao động giản đơn không làm được. 

Thuật ngữ khác là “lao động kỹ thuật” cho đến nay chưa thấy xuất hiện 

trong từ điển Bách Khoa Việt Nam, cũng như các từ điển Tiếng Việt, từ điển 

kinh tế khác, mặc dù trong thực tế được dùng khá phổ biến, với quan niệm rất 

khác nhau. Vấn đề đặt ra ở đây là lao động kỹ thuật chắc chắn không thể đồng 

nghĩa với khái niệm lao động giản đơn, nhưng có đồng nghĩa với khái niệm lao 

động lành nghề hay không hoặc nằm trong khoảng nào từ lao động giản đơn đến 

lao động lành nghề là vấn đề cần phải thống nhất. 

Số liệu thống kê lao động - việc làm ở Việt Nam trên cơ sở kết quả điều tra 

lao động - việc làm sử dụng khái niệm “lao động chuyên môn kỹ thuật” để phân 



 

50 
 

chia lao động theo trình độ chuyên môn kỹ thuật. Lao động chuyên môn kỹ thuật 

được đào tạo có bằng cấp/ chứng chỉ từ sơ cấp trở lên đến đại học và trên đại học, 

còn lại là lao động không có chuyên môn kỹ thuật - (tương ứng với lao động giản 

đơn, lao động phổ thông). Như thế, người lao động được xếp vào loại lao động kỹ 

thuật hay lao động có chuyên môn kỹ thuật nếu hội đủ 2 yếu tố/ điều kiện: 

i) Được đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân thống nhất 

ii) Được cấp bằng hoặc chứng chỉ của bậc đào tạo 

Lao động chuyên môn kỹ thuật, theo quan niệm này, thực chất đồng nghĩa 

với khái niệm “lao động qua đào tạo” cũng được sử dụng trong thống kê quốc 

gia, nghĩa là lao động được đào tạo và được cấp bằng hoặc chứng chỉ.Về mặt 

thống kê, thuật ngữ “lao động chuyên môn kỹ thuật” không đồng nghĩa với lao 

động giản đơn và cũng không đồng nghĩa với “lao động lành nghề”, vì lao động 

chuyên môn kỹ thuật chỉ tính số lao động được đào tạo (có chứng chỉ, văn bằng 

hoặc không có chứng chỉ, văn bằng). 

Theo ILO (2005), lao động có kỹ năng (skilled worker, skilled labour) là 

người đã đạt được toàn bộ trình độ cần thiết để hoạt động nghề nghiệp. Trình độ 

ở đây được hiểu là một văn bằng chính thức do một đơn vị chính thức phát hành, 

để công nhận rằng một cá nhân đã được đánh giá là đạt chuẩn đầu ra hoặc năng 

lực theo tiêu chuẩn đã qui định cho loại trình độ đó. Việc học tập và đánh giá một 

trình độ có thể được thực hiện thông qua kinh nghiệm làm việc và/ hoặc một 

chương trình học tập. Một trình độ thể hiện sự công nhận chính thức về giá trị 

trên thị trường lao động và cho bậc giáo dục và đào tạo cao hơn. Ởnhiều quốc 

gia, các thuật ngữ như “qualified worker”, “journeyman” (thường là các nghề thủ 

công), “craftsman” và “tradesman” được sử dụng đồng nghĩa. 

Như thế, vấn đề không phải là lao động đã qua một quá trình đào tạo nào đó 

mà là lao động sở hữu kỹ năng nhất định và được công nhận chính thức hoặc 

theo khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia và/ hoặc khung trình độ quốc gia mà 

không quan tâm họ có được kỹ năng bằng con đường học tập nào, chính quy hay 

ngoài chính quy. Điều này càng phù hợp và trở nên cần thiết đối với học suốt đời 

và xã hội học tập. 

Có thể thấy, “lao động có tay nghề” được dùng cho cả văn nói tương đối 

phổ biến ở Việt Nam song “skilled labour” - lao động có kỹ năng lại là thuật ngữ 

sử dụng nhiều trên cả hai bình diện lý luận và thực tiễn nghề nghiệp. Lao động có 

tay nghề dễ có thiên hướng hiểu lao động chân tay nhiều hơn, còn nói kỹ năng dễ 

biểu đạt trong các trường hợp như kỹ năng quản lý công việc, kỹ năng làm việc 

nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm (lao động quản lý cấp 

trung chẳng hạn - không thể nói tay nghề quản lý hay tay nghề quản trị, tay nghề 

làm việc nhóm được). Khái niệm lao động có tay nghề vẫn có thể sử dụng nhưng 

trong phần lớn các trường hợp thì cần thay thế lao động có kỹ năng như phân tích 

trên đây. 
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2.5. Khuyến nghị 5: Hoàn thiện chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả của 

VQF 

Một là, Khung trình độ quốc gia của Việt Nam được phê duyệt bởi một văn 

bản cá biệt (do trước đó chưa từng được luật hóa) là Quyết định 1982/QĐ-TTg 

ngày 18/10/2016 của Thủ tướng trước nhu cầu phát triển và hội nhập. Cho dù nội 

dung của Quyết định này như là một dẫn xuất để điều chỉnh, bổ sung một số điều 

liên quan của Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục, và có thể là Luật Giáo dục 

nghề nghiệp trong tương lai thì ngay từ khi thiết kế, nó vẫn chịu những ràng buộc 

nhất định của cả ba Luật trên và không tránh khỏi một số hạn chế nhất định.   

Luật Giáo dục đại học 2018 đã chính thức quy định một số nội dung như số 

lượng tín chỉ cần tích lũy, thời gian đào tạo tiêu chuẩn đối với các trình độ của 

giáo dục đại học, chương trình đào tạo (mục tiêu, khối lượng kiến thức, cấu trúc, 

nội dung, phương pháp và hình thức đánh giá đối với môn học, ngành học, trình 

độ đào tạo, chuẩn đầu ra) phù hợp với VQF. Tiếp sau, Luật Giáo dục đã có hiệu 

lực từ 01/07/2020 cần thiết phải có một văn bản khác thay thế Quyết định 

1982/QĐ-TTg. Một số nội dung trong Quyết định này không còn phù hợp với 

thực tiễn triển khai và thông lệ quốc tế, chẳng hạn không thể tách GDĐH và 

GDNN để tham chiếu với Khung AQRF. Theo tiêu chí và quy trình tham chiếu 

AQRF, thậm chí các nước thành viên phải báo cáo đầy đủ hệ thống giáo dục 

quốc dân với các bậc học và trình độ liên quan. Sẽ là tốt hơn nếu VQF được quy 

định trong khuôn khổ của một Nghị định và theo hướng mở rộng phạm vi bao 

gồm cả giáo dục phổ thông, các tiêu chuẩn trình độ và đặc biệt để có thể công 

nhận các kết quả học tập ngoài chính quy. 

Hai là, theo Luật Giáo dục nghề nghiệp thì GDNN là một bậc học của hệ 

thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình 

độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động, 

đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, được 

thực hiện theo hai hình thức là đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên. Vấn 

đề cần xem xét ở đây chính là liệu GDNN có phải là “một bậc học” trong khi các 

chương trình đào tạo nghề nghiệp khác nhằm bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp, chuyển giao công nghệ có thể đạt mục tiêu đầu ra 

không nằm trong các bậc trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng. Việc xây dựng và 

đánh giá chuẩn đầu ra GDNN chưa được chính thức quy định, hướng dẫn cũng 

như thực hiện. Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động-Thương binh và 

Xã hội mới ban hành Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 quy 

định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên 

soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao 

đẳng. Trong đó quy định việc xây dựng chương trình đào tạo phải xác định thời 

gian, khối lượng kiến thức, kỹ năng và nội dung để đưa vào chương trình đào tạo 

trên cơ sở tiêu chuẩn kỹ năng nghề, chuẩn đầu ra theo cấp trình độ của ngành, 

nghề đào tạo. Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/04/2017 quy định khối 

lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt 

nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 
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Để đồng bộ hóa giữa các văn bản Luật và các văn bản Chính phủ đã ban 

hành, Luật Giáo dục 2019 quy định cấp học, trình độ đào tạo của hệ thống giáo 

dục quốc dân, theo đó đã xác định GDNN đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác. Thủ tướng 

Chính phủ quy định thời gian đào tạo, tiêu chuẩn cho từng trình độ đào tạo, khối 

lượng học tập tối thiểu đối với trình độ của GDNN, giáo dục đại học. Và hơn cả, 

Luật Giáo dục nghề nghiệp hiện chưa có quy định chính thức về Khung trình độ 

quốc gia. Các trình độ bậc 1, 2, 3 tương ứng với các chứng chỉ sơ cấp I, sơ cấp II 

và sơ cấp III hiện nay thuộc VQF chưa được pháp điển hóa dẫn đến những văn 

bản dưới Luật này khi xây dựng và thực thi liên quan đến các trình độ sơ cấp gặp 

rất nhiều khó khăn. Những vấn đề trên chỉ có thể được xử lý với những điều 

khoản chỉnh sửa, bổ sung trong Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

Bên cạnh đó, qua nghiên cứu cho thấy không có khái niệm nào là “khối 

lượng kiến thức” với đầy đủ ý nghĩa của cụm từ này mà là “khối lượng học tập” 

(learning volume hoặc amount of learning). Luật Giáo dục quy định trong khối 

lượng kiến thức lại bao gồm kiến thức, kỹ năng… Tại Quyết định 1982/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam cũng đã sử dụng 

khái niệm “khối lượng học tập” để đo lường tải trọng học tập mức độ trung bình 

mà không phải là “khối lượng kiến thức”. Thời gian qua, với cách hiểu và sử 

dụng “khối lượng kiến thức tối thiểu” đã không dẫn hướng hành động một cách 

nhất quán và tường minh trong thực tiễn giáo dục và đào tạo. 

Ba là, một số quy định tại Quyết định 1981/QĐ-TTg Phê duyệt Khung cơ 

cấu hệ thống giáo dục quốc dân và Quyết định 1982/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ khác với các quy định hiện hành tại các luật, văn bản pháp luật có liên 

quan và sẽ chỉ được thực hiện sau khi điều chỉnh các luật, văn bản pháp luật có 

liên quan đó. Điều này bộc lộ rõ nhất trong quá trình xây dựng Báo cáo tham 

chiếu trình độ của Việt Nam theo AQRF khi phải mô tả hệ thống và sơ đồ hóa. 

Đề tài kiến nghị một sơ đồ hợp nhất hài hòa hóa Khung cơ cấu hệ thống giáo dục 

quốc dân và khung trình độ quốc gia Việt Nam đến nay như sau: 



 

53 
 

 
 

Hình 5.4. Sơ đồ hợp nhất hài hòa hóa Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc 

dân và khung trình độ quốc gia Việt Nam 


