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CHƯƠNG MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Giáo dục Việt Nam mong muốn được đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng chuẩn 

hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế; chất lượng giáo dục được nâng cao và đổi 

mới toàn diện; các kỹ năng sống tổng hợp và các kỹ năng thực hành được chú trọng nhằm nâng 

cao năng lực giải quyết vấn đề và tăng cường khả năng đổi mới sáng tạo; và đáp ứng nhu cầu 

nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

Trên cơ sở tổng hợp kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và đối chiếu với những 

thành tựu, hạn chế của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam theo tiếp cận hệ thống về quốc tế 

hóa, với mục đích góp phần thực hiện các quan điểm chỉ đạo và các chiến lược phát triển giáo 

dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập và cũng như 

tiếp tục thúc đẩy quá trình quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam trong quá trình hội nhập 

quốc tế, đề tài nghiên cứu quốc tế hóa giáo dục Việt Nam tập trung nghiên cứu và đề xuất giải 

pháp tối ưu hóa cho phát triển hệ thống giáo dục, với mong muốn làm tốt vị trí, vai trò nền tảng 

trong hệ thống giáo dục quốc dân góp phần đào tạo cho xã hội nguồn nhân lực mới, có kiến 

thức và năng lực thích hợp với quá trình hội nhập trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. 

Đề tài nghiên cứu các giải pháp đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục Việt Nam được triển 

khai thực hiện với những lý do chính như sau: 

• Thứ nhất, quốc tế hoá giáo dục Việt Nam để tạo ra nguồn nhân lực có có kỹ năng và 

khả năng đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng và hội nhập quốc tế.  

• Thứ hai, quốc tế hoá giáo dục để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của hệ thống 

giáo dục Việt Nam. 

• Thứ ba, quốc tế hoá giáo dục hạn chế “chảy máu” ngoại tệ và tạo cơ hội công bằng cho 

mọi tầng lớp dân cư. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

Mục tiêu chung của đề tài 

Xây dựng khung khổ và định hướng cho các cơ quan quản lý, các cơ sở giáo dục trong 

hệ thống giáo dục Việt Nam thúc đẩy quá trình quốc tế hóa giáo dục nhằm: (i) nâng cao năng 

lực tiếp cận có chọn lọc các mô hình giáo dục tiên tiến trên thế giới, (ii) hướng tới các chuẩn 

mực quốc tế trong các hoạt động then chốt của hệ thống giáo dục trong quá trình quốc tế hóa 

trong và ngoài nước, và (iii) đảm bảo cho người học tiếp thu kiến thức và kỹ năng phù hợp để 

có đủ năng lực sáng tạo và hội nhập quốc tế. 
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Mục tiêu cụ thể: 

(i) Nghiên cứu cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế về quốc tế hóa giáo dục. 

(ii) Đánh giá thực trạng quốc tế hóa giáo dục Việt Nam hiện nay. 

(iii) Đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả quốc tế hóa giáo dục. 

3. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 

Phương pháp nghiên cứu định tính 

 Đề tài nghiên cứu tích hợp giữa phương pháp nghiên cứu tình huống, phỏng vấn 

sâu, phỏng vấn nhóm, hội thảo các đối tượng liên quan trong hệ thống giáo dục quốc dân 

để thu thập các thông tin cần thiết, nhằm đánh giá thực trạng quốc tế hóa giáo dục Việt Nam 

hiện nay, từ đó đề xuất các nhóm giải pháp và các kiến nghị thúc đẩy quốc tế hóa hệ thống giáo 

dục Việt Nam. 

Tham vấn các bên có liên quan và các chuyên gia quốc tế về đánh giá và tư vấn chính 

sách bằng các công cụ phỏng vấn sâu, phỏng vấn nhóm, phỏng vấn và đánh giá theo các đối 

tượng liên quan theo hình thức tham gia. 

Các phương pháp nghiên cứu định tính được cụ thể hóa như sau: 

• Tổng hợp tài liệu trong nước và quốc tế: nhằm đúc kết các đặc trưng, các nhân tố, 

các tiếp cận hệ thống, các quá trình để hình thành khung phân tích quốc tế hóa cho hệ 

thống giáo dục Việt Nam theo tiếp cận hệ thống và tiếp cận quá trình. 

• Tổng hợp tài liệu thứ cấp: bao gồm các dữ liệu và các văn bản liên quan đến các hoạt 

động quốc tế hóa hiện đang áp dụng tại các cơ sở giáo dục thuộc các cấp giáo dục trong 

hệ thống giáo dục Việt Nam. Các tài liệu thứ cấp này cũng bao gồm các văn bản, chính 

sách, chương trình, các dự án đã và đang thực hiện cho hệ thống giáo dục Việt Nam 

liên quan đến các hoạt động quốc tế hóa. 

• Phỏng vấn nhóm và phỏng vấn cá nhân chuyên gia trong và ngoài nước thuộc các 

cấp giáo dục khác nhau trong hệ thống, các chuyên gia thuộc các hệ thống giáo dục 

phát triển và châu Á, các chuyên gia thuộc Đảng, Quốc hội, Nhà nước và các Bộ am 

hiểu về hệ thống giáo dục Việt Nam, đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm làm sáng 

tỏ các quan điểm khác nhau về quốc tế hóa hệ thống giáo dục ở các cấp liên quan khác 

nhau đến hệ thống giáo dục. 

• Khảo sát định tính diện rộng: đánh giá những thay đổi về quốc tế hóa của 91 lãnh đạo 

trường đại học trong nước (với 76 trường đại học công lập, và 15 trường đại học ngoài 

công lập), gồm các trường thuộc hai đại học quốc gia gia, năm đại học vùng, các trường 

đại học công lập và ngoài công lập. 
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• Tọa đàm: đã thực hiện tọa đàm tại các trường đại học thuộc các địa bàn Hà Nội, Huế, 

Đà Nẵng, TP.HCM, và Cần Thơ. 

• Hội thảo: 3 hội thảo quốc gia, 1 hội thảo quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm quốc tế 

hóa tại các quốc gia phát triển và châu Á bao gồm cả kinh nghiệm của Việt Nam. 

• Phương pháp nghiên cứu định lượng: Khảo sát hiện trạng định lượng diện rộng 110 

trường đại học trong nước (gồm 63 trường đại học đa lĩnh vực, và 47 trường đại học 

đơn lĩnh vực và đa ngành) để đánh giá mức độ quốc tế hóa hiện tại trên các khía cạnh 

gồm sinh viên, giảng viên, chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và mạng lưới 

hợp tác quốc tế, và quản trị đại học. Giai đoạn khảo sát hiện trạng quốc tế hóa giáo dục 

đại học Việt Nam từ năm 2016 đến tháng 5/2020. 

Nhóm nghiên cứu dựa vào khung phân tích đúc kết từ thông lệ quốc tế hóa của cơ sở 

giáo dục, và tập trung vào bốn nhóm yếu tố để thiết kế phiếu khảo sát định lượng, nhằm đánh 

giá hiện trạng quốc tế hóa cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, cụ thể như sau: 

(i) Đầu vào (inputs): gồm các nguồn lực (tài chính, nguồn nhân lực, chính sách…) để hỗ 

trợ quá trình quốc tế hóa; 

(ii) Quá trình (process): gồm các thay đổi về chính sách nhân lực, tài chính, quản trị đại 

học của cơ sở giáo dục đại học về quốc tế hóa; 

(iii) Đầu ra (outputs): gồm các kết quả cụ thể, số lượng công việc được hoàn thành để cụ 

thể hóa nỗ lực quốc tế hóa; 

(iv) Tác động (outcomes): gồm các tác động lâu dài của quá trình quốc tế hóa. 

4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 

Đề tài tập trung nghiên cứu và đánh giá khá toàn diện hệ thống giáo dục đại học Việt 

Nam về các khía cạnh quốc tế hóa từ cơ sở lý luận cho đến thực trạng, và đề xuất giải pháp dựa 

trên bằng chứng khảo sát hệ thống giáo dục đại học Việt Nam về tiếp cận định tính và định 

lượng.  

Đề tài giới hạn nghiên cứu ở các phạm vi hệ thống giáo dục phổ thông và giáo dục nghề 

nghiệp. Các hệ thống giáo dục này đề tài chỉ tập trung các khía cạnh tiếp cận năng lực theo 

thông lệ quốc tế, và tìm ra các giải pháp thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục phổ thông và giáo dục 

nghề nghiệp dựa trên các nghiên cứu điển hình trong và ngoài nước. 

5. Triển khai nghiên cứu kết hợp chuyển giao 

Ngoài việc bám chặt vào thuyết mình nhiệm vụ được giao, trong quá trình triển khai đề 

tài, nhóm nghiên cứu đề tài đã chuyển giao cho các bên liên quan theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.  
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Đề tài đã từng bước chuyển giao cho Cục Hợp tác quốc tế theo yêu cầu nhiệm vụ Bộ 

giao các kết quả nghiên cứu về các nội dung cụ thể như: đề xuất chính sách và quy định về đào 

tạo trực tuyến nhằm đóng góp sửa đổi Nghị định 73; xây dựng khung chiến lược quốc tế hóa 

hệ thống giáo dục Việt Nam; đúc kết các thông lệ quốc tế về quốc tế hóa năng lực đội ngũ học 

thuật tại trường đại học; đúc kết các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quốc tế hóa giáo dục (KPI) từ 

thông lệ quốc tế; và học hỏi các chính sách quốc tế hóa giáo dục điển hình trên thế giới; và đầu 

tư FDI về giáo dục các quốc gia trong khu vực. 

Đề tài đã từng bước chuyển giao cho Vụ Giáo dục đại học theo yêu cầu của Bộ các kết 

quả nghiên cứu phục vụ cho các hoạt động: góp ý sửa đổi dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi); đề 

xuất ban đầu đối với các chính sách quốc tế hóa cho sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH trên cơ sở 

nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế hóa giáo dục đại học của một số quốc gia trong khu vực và 

trên thế giới; và đánh giá hiện trạng và đề xuất chính sách trong chiến lược giáo dục giai đoạn 

2021-2030. 

Đề tài đã chuyển giao cho Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân 

lực kết quả nghiên cứu phục vụ cho các hoạt động của đơn vị như: đúc kết kinh nghiệm quốc 

tế và đề xuất chiến lược cho hệ thống đào tạo trực tuyến của Việt Nam; góp ý chính sách tại 

cuộc họp chuẩn bị cho Phiên họp thứ nhất năm 2020 của Tiểu ban Phát triển nhân lực về giáo 

dục trực tuyến, thu hút học giả quốc tế; và giải pháp hợp tác quốc tế phát triển nhân lực theo 

kinh nghiệm quốc tế.  

Đề tài đã tham gia Hội thảo quốc gia và các Tọa đàm do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, 

Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức; các nội dung đóng góp từ đề tài của nhóm nghiên 

cứu được Ủy ban sử dụng, bao gồm các vấn đề tự chủ đại học theo thông lệ quốc tế, kiểm định 

chất lượng hệ thống giáo dục đại học theo thông lệ quốc tế, và tiếp cận quốc tế hóa giáo dục 

đại học Việt Nam theo hướng đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư. 

Đề tài tham gia các Hội thảo quốc tế về quốc tế hóa giáo dục đại học Việt Nam được 

Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức phối hợp với Ngân hàng thế giới, DAAD, và các trường đại học 

quốc tế tại Việt Nam. 

Đề tài sẽ tiếp tục chuyển giao đến các bên liên quan các giải pháp đề xuất thúc đẩy quốc 

tế hóa và dữ liệu khảo sát hệ thống giáo dục đại học Việt Nam sau khi nghiệm thu. 

6. Kết cấu báo cáo tóm tắt của đề tài 

Báo cáo tóm tắt đề tài bao gồm ba chương. Chương 1 gắn với mục tiêu thứ nhất là 

nghiên cứu cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế về quốc tế hóa giáo dục, với trọng tâm là 

các đúc kết từ cơ sở lý luận cho quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam. Chương 2 gắn với 
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mục tiêu thứ hai là đánh giá thực trạng quốc tế hóa giáo dục Việt Nam hiện nay, với trọng tâm 

là các đúc kết về hiện trạng quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam theo khung phân tích. 

Chương 3 gắn với mục tiêu đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả quốc tế hóa giáo 

dục, bao gồm các nội dung chính như: quan điểm đề xuất giải pháp thúc đẩy quốc tế hóa giáo 

dục; kiến nghị chính sách nâng cao hiệu quả quốc tế hóa giáo dục Việt Nam; và đề xuất giải 

pháp chương trình/ dự án nâng cấp các yếu tố đầu vào thúc đẩy hiệu quả quốc tế hóa giáo dục. 

7. Các phát hiện chính của đề tài 

Các phát hiện chính của Nghiên cứu này bao gồm: 

• Các quan điểm và nội hàm quốc tế hóa giáo dục đúc kết cho quốc tế hóa hệ thống giáo 

dục Việt Nam; 

• Khung phân tích quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam dựa trên cơ sở lý luận và kinh 

nghiệm quốc tế hóa của các quốc gia trên thế giới; 

• Nhận diện cơ bản hiện trạng quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam theo Khung phân 

tích hệ thống đề xuất bao gồm động lực, chính sách, các yếu tố đầu vào, quá trình quốc 

tế hóa, kết quả và tác động của quốc tế hóa đến hệ thống giáo dục, và sau cùng là các 

xu hướng tương lai mới ảnh hưởng đến quá trình/chính sách quốc tế hóa hệ thống giáo 

dục Việt Nam; 

• Đề xuất quy trình cơ bản thiết kế chiến lược quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam; 

• Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các Bộ thúc đẩy quốc tế hóa hiệu quả đối với hệ 

thống giáo dục Việt Nam; 

• Đề xuất các chương trình/dự án nâng cao hiệu quả quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt 

Nam; 

• Đề xuất các giải pháp thúc đẩy quốc tế hóa hiệu quả các cấp giáo dục trong hệ thống 

giáo dục Việt Nam. 

 

 



6 
 

CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ 

QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC 

 

1.1. Các nội dung chính Chương 1 

Chương 1 nghiên cứu cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế về quốc tế hóa giáo dục 

thông qua phương pháp lược khảo tài liệu nghiên cứu và chính sách của các quốc gia, tổ chức/cơ 

sở giáo dục, và nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Trong chương này, nhóm nghiên cứu tập 

trung làm rõ sáu nội dung sau: 

(i) Nghiên cứu khái niệm quốc tế hóa giáo dục, vai trò của quốc tế hóa giáo dục, hình 

thức/mô hình quốc tế hóa giáo dục;  

(ii) Phân tích các nhân tố cơ bản của quốc tế hóa giáo dục;  

(iii) Phân tích xu hướng quốc tế hóa giáo dục theo tiếp cận hệ thống;  

(iv) Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế hóa giáo dục theo tiếp cận hệ thống;  

(v) Xác lập khung phân tích quốc tế hóa theo tiếp cận hệ thống; và  

(vi) Các đúc kết từ cơ sở lý luận cho quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam 

Với nội dung 1, nhóm nghiên cứu tổng kết các khái niệm quốc tế hóa giáo dục; phân 

tích mối quan hệ giữa hội nhập, toàn cầu hóa, và quốc tế hóa giáo dục; phân tích tầm quan 

trọng của quốc tế hóa giáo dục trong quá trình hội nhập và toàn cầu hóa; và đúc kết các hình 

thức và mô hình quốc tế hóa trong hệ thống giáo dục. Khái niệm quốc tế hóa giáo dục đã được 

xây dựng và phát triển trong khoảng 30 năm qua với nhiều nội hàm và cách tiếp cận khác nhau. 

Từ năm 1992, khái niệm quốc tế hóa giáo dục chủ yếu đề cập đến các hoạt động của các cơ sở 

giáo dục trong quá trình quốc tế hóa. Đến năm 2015, khái niệm quốc tế hóa giáo dục toàn diện 

ra đời, cung cấp tiếp cận toàn diện quốc tế hóa cơ sở giáo dục hay hệ thống giáo dục quốc gia 

cả bên trong và bên ngoài. Cách tiếp cận này thể hiện được ảnh hưởng của toàn cầu hóa là thúc 

đẩy quốc tế hóa, hay nói khác đi toàn cầu hóa là một xu thế không thể đảo ngược, xuất hiện từ 

sớm, và quốc tế hóa là một xu hướng ứng xử có mục đích dựa trên bối cảnh toàn cầu hóa đang 

diễn ra mạnh mẽ sau đó. Cụ thể, toàn cầu hóa có tác động mạnh mẽ đến quốc tế hóa giáo dục, 

đặc biệt là ở giáo dục đại học qua năm nhóm yếu tố gồm: (i) xã hội tri thức, (ii) công nghệ 

thông tin và truyền thông, (iii) nền kinh tế thị trường, (iv) tự do hóa thương mại, và (v) quản 

trị.  

Trong bối cảnh đó, quốc tế hóa giáo dục có thể giúp giải quyết các vấn đề cấp bách trên 

với những lợi ích hiện hữu cho từng đối tượng liên quan gồm: (i) người học, (ii) cơ sở giáo 

dục, (iii) doanh nghiệp, và (iv) quốc gia. Từ đó, nhiều mô hình quốc tế hóa giáo dục ở các quốc 

gia trên thế giới đã được xây dựng và hoàn thiện, điển hình như mô hình Internationalization 
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circle (Knight, 1994), mô hình quốc tế hóa giáo dục NUFFIC (van der Wende, 1997a), mô hình 

quốc tế hóa giáo dục theo tiếp cận hệ thống (Hudzik & Stohl, 2009), và mô hình quốc tế hóa 

toàn diện (American Council on Education, 2016a). Song song đó, nhiều thông lệ và chương 

trình quốc tế hóa đã được triển khai ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, chẳng hạn như Hoa 

Kỳ, New Zealand, Thái Lan, và Malaysia. 

Với nội dung 2, nhóm nghiên cứu phân tích các nhân tố cơ bản của quốc tế hóa giáo 

dục. Việc xác định và phân loại các nhân tố cơ bản của quốc tế hóa giáo dục hiện nay khá đa 

dạng và khác nhau giữa các nhà khoa học, tổ chức và quốc gia trên thế giới. Trong điều kiện 

thực tiễn tại Việt Nam, việc phân tích các nhân tố ở cấp độ hệ thống tập trung chủ yếu vào hai 

nhân tố chính là cơ quan chính phủ và cơ sở giáo dục. Mối quan hệ giữa cơ quan chính phủ và 

cơ sở giáo dục là mối quan hệ hai chiều, có tính tương trợ lẫn nhau. Cơ quan chính phủ giữ vai 

trò định hướng quốc tế hóa giáo dục với các hoạt động chính như ban hành chính sách và phân 

bổ tài chính. Trong khi đó, cơ sở giáo dục giữ vai trò triển khai các chính sách và quy định của 

chính phủ, đồng thời thiết lập mạng lưới quan hệ quốc tế và cung cấp thông tin/kiến thức đến 

người học, người dạy và nhà khoa học. 

Với nội dung 3, nhóm nghiên cứu tập trung phân tích xu hướng quốc tế hóa giáo dục 

theo tiếp cận hệ thống. Xu hướng quốc tế hóa hệ thống giáo dục tại các quốc gia phát triển vẫn 

dựa trên nền tảng chuyển đổi giáo dục thành một ngành kinh tế với quốc tế hóa là một trong 

những hoạt động quan trọng nhất. Hiện nay, xu hướng quốc tế hóa hệ thống giáo dục tại các 

quốc gia phát triển có thể được khái quát ở một số điểm sau: (i) khuyến khích (thúc đẩy) tự chủ 

của cơ sở giáo dục; (ii) thu hút sinh viên, giảng viên và nhà khoa học quốc tế; (iii) cải thiện 

kinh nghiệm quốc tế của sinh viên trong nước; và (iv) mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong 

giáo dục, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Trong khi đó, tại các quốc gia châu Á, quốc 

tế hóa giáo dục đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục của quốc gia và cơ 

sở giáo dục. Quốc tế hóa giáo dục không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu của 

hệ thống giáo dục, mà còn góp phần tạo vị thế của quốc gia trên thế giới. Các xu hướng chủ 

yếu của các quốc gia châu Á trong quá trình triển khai quốc tế hóa giáo dục là: (i) chính phủ 

đóng vai trò quan trọng trong quá trình quốc tế hóa giáo dục; (ii) quốc tế hóa giáo dục nâng 

cao uy tín học thuật hệ thống đại học trong khu vực và thế giới; (iii) quốc tế hóa giáo dục nâng 

cao năng lực cạnh tranh của quốc gia; (iv) xu hướng tư nhân hóa và cơ chế quản trị công ty 

trong hệ thống giáo dục; và (v) quốc tế hóa giáo dục là con đường đưa quốc gia trở thành trung 

tâm quốc tế của khu vực và toàn cầu.. 

Với nội dung 4, nhóm nghiên cứu tổng kết và phân tích kinh nghiệm quốc tế hóa giáo 

dục theo tiếp cận hệ thống, gồm kinh nghiệm quốc tế hóa giáo dục phổ thông, giáo dục nghề 
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nghiệp, và giáo dục đại học, và kinh nghiệm về xây dựng hệ thống dạy và học trực tuyến tại 

các quốc gia châu Á. 

Với nội dung 5, nhóm nghiên cứu xác lập khung phân tích quốc tế hóa theo tiếp cận hệ 

thống, gồm: (i) khung phân tích văn hóa – xã hội, thể chế/chính trị, kinh tế, học thuật trong bối 

cảnh quốc tế hóa; (ii) khung phân tích các quan điểm vĩ mô trong bối cảnh quốc tế hóa; (iii) 

khung phân tích liên quốc gia trong bối cảnh quốc tế hóa; và (iv) khung phân tích quốc tế hóa 

đề xuất cho hệ thống giáo dục Việt Nam. 

Với nội dung 6, nhóm nghiên cứu tổng kết các đúc kết từ cơ sở lý luận cho quốc tế hóa 

hệ thống giáo dục Việt Nam, gồm: (i) Đúc kết hiện trạng tiếp cận quốc tế hóa hệ thống giáo 

dục Việt Nam; (ii) đúc kết triển khai quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam; và (iii) đúc kết 

khung phân tích tổng quát quốc tế hóa giáo dục Việt Nam. 

1.2. Các đúc kết từ cơ sở lý luận cho quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam 

1.2.1. Đúc kết hiện trạng tiếp cận quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam 

Đối chiếu các khái niệm và tiếp cận của quốc tế hóa giáo dục, thực trạng quá trình quốc 

tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam được thể hiện ở một số tiếp cận sau: 

(i) Tiếp cận quốc tế hóa lĩnh vực: Việt Nam đã và đang chủ yếu thực hiện quốc tế hóa giáo 

dục dựa vào tiếp cận là triển khai các hoạt động ở các lĩnh vực cụ thể của hệ thống giáo 

dục, nhưng một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế cho đến thời điểm này, điển hình là lĩnh 

vực hợp tác phát triển công nghệ và đưa chương trình giáo dục – đào tạo ra phạm vi 

quốc tế; 

(ii) Tiếp cận tích hợp các yếu tố quốc tế hóa vào hệ thống giáo dục: Việt Nam đã thực hiện 

đưa các yếu tố quốc tế hóa vào hệ thống giáo dục như chương trình đào tạo có đối sánh, 

quản trị hệ thống giáo dục theo thông lệ quốc tế, thực hiện các kiểm định, phân tầng và 

xếp hạng, các tiếp cận yếu tố quốc tế từng bước được cụ thể hóa trong luật giáo dục và 

luật giáo dục đại học sửa đổi và bổ sung có hiệu lực từ năm 2019; 

(iii) Tiếp cận nỗ lực quốc tế hóa hệ thống giáo dục: Việt Nam có nhiều điểm sáng từ quan 

điểm lãnh đạo xuyên suốt của Đảng là hội nhập và hợp tác quốc tế đối với hệ thống 

giáo dục, bên cạnh đó là nỗ lực của chính phủ thông qua các đề án mang tính hội nhập 

(ngoại ngữ, đào tạo tiến sĩ…); tuy vậy, tiếp cận nỗ lực vẫn còn hạn chế khi hệ thống 

giáo dục Việt Nam vẫn đang từng bước chuyển sang tự chủ trong bối cảnh ngân sách 

ngày càng hạn chế, và các trường vẫn đang chủ yếu dựa vào học phí theo quy định; 

(iv) Tiếp cận quốc tế hóa giáo dục theo mục tiêu quốc gia và theo mục tiêu cơ sở giáo dục: 

tiếp cận mục tiêu của Việt Nam trong thời gian qua vẫn khá tổng quát khi chủ yếu đề 

cập đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở cấp quốc gia, hoặc nâng cao chất 
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lượng đào tạo ở cơ sở giáo dục, mà chưa tập trung mang tính trọng tâm hướng đến khát 

vọng của người học trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chưa có chiến 

lược định vị hệ thống giáo dục Việt Nam với thế giới hay định vị xếp hạng cơ sở giáo 

dục đối với hệ thống xếp hạng theo thông lệ quốc tế, định vị chưa rõ rang hệ thống giáo 

dục theo mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Nhìn chung tiếp cận quốc tế hóa theo 

mục tiêu cho hệ thống giáo dục Việt Nam mặc dù có nhiều tiến bộ nhưng chưa nổ bật 

vì thiếu nguồn lực mặc dù đã có nhiều cố gắng từ các cấp; 

(v) Tiếp cận chuyển đổi quá trình và tiếp cận toàn diện về quốc tế hóa: hệ thống giáo dục 

Việt Nam còn hạn chế khi hệ thống giáo dục Việt Nam mặc dù có chiến lược nhưng 

chưa có một kế hoạch hành động cụ thể gắn với mục tiêu và khát vọng quốc gia kèm 

theo các nguồn lực và tính giám sát theo các chỉ tiêu định lượng mang tính hệ thống 

cho cả quá trình; bên cạnh đó, tiếp cận toàn diện thì hệ thống giáo dục Việt Nam chủ 

yếu thực hiện quốc tế hóa theo hướng nâng cao chất lượng giáo dục quốc gia và cơ sở 

giáo dục, và hoàn toàn chưa đủ nội lực vươn ra đầu tư và cung cấp dịch vụ giáo dục 

trong khu vực và thế giới. 

1.2.2. Đúc kết triển khai quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam 

Từ đúc kết hiện trạng các tiếp cận khác nhau về quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt 

Nam dựa trên cơ sở lý luận và kinh nghiệm các quốc gia trên thế giới, nghiên cứu đúc kết các 

lưu ý về quá trình triển khai quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam, cụ thể như sau: 

 Thứ nhất, nền tảng cho mọi chiến lược quốc tế hóa giáo dục đến từ việc đánh giá bối 

cảnh quốc tế và quốc gia. Với Việt Nam, giai đoạn này đặt ra ba nhiệm vụ. Một là phác họa 

bức tranh toàn cầu hóa hiện nay, cùng với đó là hoạt động hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực 

như kinh tế, thương mại và giáo dục, và đặc biệt là cuộc CMCN 4.0. Hai là đánh giá đúng thực 

trạng của nền giáo dục quốc dân trên nhiều khía cạnh như hành lang pháp lý, nguồn nhân lực 

và cơ sở hạ tầng. Ba là xác định nhận thức về nhu cầu, mục đích và lợi ích của quốc tế hóa giáo 

dục đối với quốc gia ở tầm vĩ mô (nền kinh tế, hệ thống giáo dục và xã hội) và tầm vi mô (người 

học, người dạy và công dân) (Knight, 1994). Ba nhiệm vụ trên đòi hỏi sự tham gia và đóng góp 

của nhiều nhân tố trong hệ thống giáo dục, trong đó chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các 

Bộ ngành liên quan đóng vai trò chủ đạo. Cụ thể, các nhân tố trên là đầu mối quan trọng và 

phù hợp nhất để thu thập: (i) kinh nghiệm quốc tế hóa giáo dục trên thế giới; và (ii) đòi hỏi của 

xã hội và nền kinh tế về yêu cầu nghề nghiệp và đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, các nhân tố trên 

cần có cách tiếp cận có chủ đích, mang tính tích hợp và toàn diện đối với quốc tế hóa giáo dục, 

đồng thời là thể hiện được khả năng lãnh đạo cấp cao vững chắc (Green, 2002).  
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Thứ hai, giai đoạn tiếp theo đòi hỏi sự cam kết chặt chẽ giữa tất cả các bên liên quan 

trong hệ thống giáo dục (Knight, 1994). Các bên liên quan trong hệ thống giáo dục Việt Nam 

cần thống nhất về mục tiêu của các chính sách/chiến lược/chương trình/dự án, quá trình triển 

khai và đánh giá tác động của các chính sách/chiến lược/chương trình/dự án trên. 

Thứ ba, quốc tế hóa giáo dục Việt Nam cần được triển khai theo phương pháp tiếp cận 

động lực-chính sách-đầu vào-quá trình-đầu ra-tác động-xu hướng. Phương pháp tiếp cận này 

đảm bảo được các vấn đề sau: (i) sự thống nhất giữa các giai đoạn của quá trình quốc tế hóa 

giáo dục; (ii) sự tham gia của nhà nước, các Bộ ngành, các cơ sở giáo dục và các bên liên quan; 

và (iii) tính khép kín của quá trình quốc tế hóa giáo dục từ giai đoạn đánh giá động lực, xác 

định mục tiêu, đến giai đoạn đánh giá tác động, và xác định xu hướng tương lai của quốc tế 

hóa giáo dục. 

1.2.3. Đúc kết khung phân tích tổng quát quốc tế hóa giáo dục Việt Nam 

Khung phân tích tổng quát quốc tế hóa đề xuất cho hệ thống giáo dục Việt Nam dựa 

trên tiếp cận động lực-chính sách-đầu vào-quá trình-đầu ra-tác động-xu hướng, khung 

phân tích tổng quát quốc tế hóa giáo dục Việt Nam tập trung phân tích bảy nhóm nội dung 

gồm: (i) động lực thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục; (ii) chính sách quốc tế hóa giáo dục; (iii) đầu 

vào của quốc tế hóa giáo dục; (iv) quá trình triển khai quốc tế hóa giáo dục; (v) đầu ra của quốc 

tế hóa giáo dục; (vi) tác động của quốc tế hóa giáo dục; và (vii) xu hướng tương lai của quốc 

tế hóa giáo dục. 

Khung phân tích tổng quát quốc tế hóa giáo dục Việt Nam là cơ sở cho việc xác lập 

khung phân tích cụ thể cho bậc phổ thông, bậc giáo dục nghề nghiệp và bậc đại học Việt Nam. 

Điểm chung trong quá trình quốc tế hóa ở các bậc giáo dục này là đều: (i) chịu sự tác động của 

bối cảnh kinh tế, văn hóa-xã hội, thể chế/chính trị và học thuật; và (ii) có sự tham gia của bốn 

nhóm nhân tố gồm cấp quốc gia, cấp địa phương, cấp cơ sở giáo dục và các bên liên quan. Tuy 

nhiên, sự khác biệt giữa khung phân tích của các bậc giáo dục trên và khung phân tích tổng 

quát đến từ nội hàm của phương pháp tiếp cận động lực-chính sách-đầu vào-quá trình-đầu ra-

tác động-xu hướng. Đây là hệ quả của sự khác biệt về định hướng phát triển lâu dài của quốc 

tế hóa giáo dục ở từng bậc học. Cụ thể, giáo dục phổ thông tập trung vào việc nâng cao tri thức 

và hiểu biết văn hóa quốc tế của học sinh và giáo viên thông qua việc tăng cường yếu tố quốc 

tế trong chương trình giáo dục, chứ không chú trọng đến sự di chuyển học thuật và nghiên cứu 

khoa học quốc tế. Giáo dục nghề nghiệp gắn liền với mục tiêu giáo dục và đào tạo nguồn nhân 

lực chất lượng cao và có kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế cho nền kinh tế. Trong khi 

đó, quốc tế hóa giáo dục đại học có xu hướng nâng cao sự di chuyển quốc tế của sinh viên, 
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giảng viên, nhân viên và nhà khoa học; và phát triển mạng lưới hợp tác quốc tế trong giáo dục 

và nghiên cứu khoa học. 
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CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC VIỆT NAM 

HIỆN NAY 

 

2.1. Các nội dung chính Chương 2 

Chương 2 đánh giá thực trạng hệ thống giáo dục Việt Nam và các chính sách nhằm 

quốc tế hóa giáo dục ở Việt Nam. Nhóm nghiên cứu xây dựng các nội dung gồm: tổng quan 

các quan điểm, chính sách của Nhà nước về quốc tế hóa giáo dục Việt Nam; phân tích hạn chế 

và thành tựu về quốc tế hóa giáo dục Việt Nam theo tiếp cận hệ thống; đánh giá thực trạng tiếp 

cận và bối cảnh quốc tế hóa giáo dục đại học Việt Nam; đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến 

quốc tế hóa giáo dục đại học Việt Nam; đánh giá thực trạng các hoạt động quốc tế hóa hệ thống 

giáo dục đại học Việt Nam; đánh giá quốc tế hóa theo quan điểm lãnh đạo cơ sở giáo dục đại 

học Việt Nam; và đúc kết hiện trạng quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam theo khung phân 

tích. 

Thứ nhất, nhóm nghiên cứu tổng hợp các quan điểm và chính sách của Đảng và Nhà 

nước Việt Nam về quốc tế hóa giáo dục. Đảng chủ trương đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục, quan 

điểm này ngày càng được cụ thể hóa theo thời gian và thể hiện rõ nhất tại Nghị quyết hội nghị 

trung ương 8 khóa XI. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng lược khảo các quan điểm của Đảng 

về quốc tế hóa giáo dục trong hơn 10 năm gần đây, cụ thể từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ X đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu tổng kết các 

chính sách nhà nước về quốc tế hóa giáo dục từ năm 1996 đến nay, cụ thể các văn bản pháp lý: 

(i) các văn bản luật giáo dục Việt Nam; (ii) các nghị định, quyết định, thông tư; và (iii) các 

chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực và giáo dục do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành. Nhìn chung, từ năm 2011 đến nay, các văn bản pháp lý trong 

lĩnh vực quốc tế hóa giáo dục ngày càng rõ ràng, chi tiết hơn, từ các chiến lược đến các văn 

bản hướng dẫn thi hành cụ thể. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển giáo dục không ngừng, nhiều 

điều luật vẫn chưa bắt kịp với nhịp thay đổi hiện tại. Vì thế, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới 

là cần nỗ lực hoàn thiện các văn bản pháp lý nhằm khuyến khích, hỗ trợ, đẩy mạnh hoạt động 

quốc tế hóa giáo dục phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tiễn theo hướng đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, các điều kiện thực thi phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Thứ hai, nhóm nghiên cứu tổng hợp và đánh giá hạn chế và thành tựu về quốc tế hóa 

giáo dục Việt Nam theo từng cấp học, gồm: (i) giáo dục phổ thông; (ii) giáo dục nghề nghiệp; 

và (iii) giáo dục đại học. Thứ nhất, hệ thống giáo dục phổ thông đã từng bước triển khai yếu tố 

quốc tế cho chương trình giáo dục phổ thông, giải quyết những khó khăn trong việc tuyển dụng 

giáo viên bản địa và các vấn đề quốc tế hóa khác, triển khai chương trình xây dựng trường tiên 



14 
 

tiến theo hướng quốc tế hóa, và gần đây nhất là ban hành chương trình giáo dục phổ thông cải 

cách 2020 theo tiếp cận năng lực. Tuy nhiên, hệ thống năng lực vẫn còn mang tính dàn trải và 

các yếu tố đánh giá mang tính chất định tính và chung chung, từ đó gây trở ngại cho hoạt động 

đào tạo thực tế trong bối cảnh các vùng miền tại Việt Nam. Đồng thời, các cơ quan nhà nước 

vẫn chưa ban hành các tiêu chuẩn định lượng mức độ cho phép, nhằm đánh giá sự hiệu quả của 

kết quả giáo dục và đảm bảo tính phân biệt giữa các vùng miền. Thứ hai, thông qua các chương 

trình mục tiêu 2011-2015 và 2016-2020, hệ thống giáo dục nghề nghiệp đã phát triển các 

chương trình đào tạo mang tầm quốc tế, đổi mới, hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, 

và hướng đến đào tạo nghề theo chương trình chuyển giao quốc tế. Dù vậy, vẫn tồn tại những 

hạn chế và thách thức về tiếp cận năng lực và các chỉ tiêu đo lường cho giáo dục nghề nghiệp 

theo thông lệ quốc tế, sự quản lý của nhà nước và hệ thống pháp lý, quá trình quốc tế hóa khung 

trình độ quốc gia khi hội nhập ASEAN, và sự di chuyển lao động có tay nghề trong khối 

ASEAN. Thứ ba, đối với giáo dục đại học, Đảng và Nhà nước thể hiện sự quan tâm sâu sắc 

thông qua hàng loạt các chương trình, dự án, và đề án nhằm phát triển nguồn nhân lực, khuyến 

khích hợp tác quốc tế về giáo dục, triển khai dạy và học ngoại ngữ, và quản lý hợp tác quốc tế 

trong lĩnh vực giáo dục. Tuy vậy, tác động tích cực từ các chương trình trên chưa thực sự mạnh 

mẽ, dẫn đến sự hạn chế trong việc tăng cường sự di chuyển của sinh viên, giảng viên và học 

giả giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới; quốc tế hóa chương trình đào tạo; xây dựng 

trường đại học quốc tế xuất sắc và phát triển chi nhánh giáo dục quốc tế tại Việt Nam; tham 

gia kiểm định và xếp hạng đại học theo chuẩn khu vực và quốc tế; và hội nhập quốc tế trong 

nghiên cứu khoa học. 

Thứ ba, nhóm nghiên cứu đánh giá cách tiếp cận quốc tế hóa ở trường đại học Việt 

Nam, và sự ảnh hưởng của bối cảnh hội nhập quốc tế đến hệ thống giáo dục Việt Nam. Thứ 

nhất, những hoạt động, đối tượng liên quan đến quốc tế hóa mà các trường đại học Việt Nam 

đang tiếp cận chủ yếu liên quan đến khái niệm quốc tế hóa ở 30 đến 50 năm trước. Đồng thời, 

các trường đại học Việt Nam hiện đang tiếp cận quốc tế hóa như là một mục đích phấn đấu để 

nâng cao chất lượng của bài giảng, nâng cao năng lực giảng viên và nâng cấp trang thiết bị. 

Với những đặc điểm này, triết lý và việc thực thi quốc tế hóa tại trường đại học Việt Nam vẫn 

còn khoảng cách so với thế giới về các bộ phận cấu thành của nó nếu xét trong hai thập niên 

gần đây. Thứ hai, việc đánh giá và so sánh mức độ hiệu quả hay quy mô của quá trình quốc tế 

giữa các quốc gia vẫn còn nhiều hạn chế do sự khó khăn trong việc thu thập các nguồn dữ liệu 

tin cậy, và lựa chọn chỉ tiêu phù hợp với hầu hết các quốc gia. Do đó, nhóm nghiên cứu tiến 

hành so sánh và đánh giá mức độ quốc tế hóa giáo dục của Việt Nam với các nước thuộc khu 

vực ASEAN trên năm nhóm chỉ tiêu gồm: (i) sự mở rộng các chi nhánh giáo dục quốc tế ở 
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trong và ngoài nước; (ii) sự hình thành trung tâm giáo dục quốc tế; (iii) sự di chuyển (mobility) 

của sinh viên trong nước và quốc tế; (iv) sự tham gia của quốc gia và cơ sở giáo dục đại học 

vào mạng lưới hợp tác quốc tế; và (v) sự gia tăng chất lượng công bố quốc tế. 

Thứ tư, nhóm nghiên cứu đánh giá thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến quốc tế hóa 

giáo dục Việt Nam trên ba phương diện gồm: động lực ảnh hưởng, các yếu tố liên quan đến 

quá trình, và các nhân tố tác động kết quả của quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam. Thứ 

nhất, ba động lực quan trọng thúc đẩy các trường tiến hành quốc tế hóa là nâng cao chất lượng 

đội ngũ giảng viên, nâng cao thương hiệu của trường, và đóng góp kiến thức cho xã hội thông 

qua các hoạt động nghiên cứu. Hệ quả của những động lực trên cũng bao hàm việc nâng cao 

chất lượng đào tạo cung cấp cho sinh viên. Tuy nhiên, điểm hạn chế của hệ thống giáo dục Việt 

Nam là chưa nhắm đến tăng doanh thu từ sinh viên quốc tế; bởi lẽ ngoại trừ ngành đặc thù như 

Việt Nam học hay các ngành đào tạo về văn hóa Việt Nam, các ngành khác hầu như chưa thể 

thu hút đông sinh viên nước ngoài đến học. Thứ hai, có hai yếu tố liên quan mật thiết với quá 

trình quốc tế hóa là cách tiếp cận chiến lược quốc tế hóa, và phát triển nghiên cứu khoa học 

hướng về công bố quốc tế. Nhìn chung, các trường đều có chiến lược hướng đến quốc tế hóa 

phù hợp với điều kiện thực tiễn của trường, nhưng điểm chung đều xuất phát từ sự hạn chế của 

nguồn lực tài chính, nên việc tiếp cận chiến lược quốc tế hóa được thực hiện bằng những bước 

đi dần dần và hầu như ít trường có khả năng lựa chọn hướng đi một cách chủ động theo lộ trình 

đã định sẵn. Bên cạnh đó, các hoạt động nghiên cứu công bố quốc tế đang là mối quan tâm khá 

lớn của các trường; tuy nhiên, trong thực tế chỉ có một số ít trường có thể áp dụng tiêu chuẩn 

trên, và tỷ lệ giảng viên đủ khả năng nghiên cứu và công bố quốc tế vẫn còn thấp. Thứ ba, bước 

tranh chung của các trường đại học là các trường không thể chủ động hoàn toàn trong việc lựa 

chọn đối tác hợp tác trong quá trình quốc tế hóa. Tuy nhiên, có một vài trường hợp khác biệt 

khi lãnh đạo một vài trường có thể chủ động hơn các trường khác trong việc triển khai các hoạt 

động quốc tế hóa, nhưng các trường này có đặc điểm là trường ngoài công lập, trường có duy 

nhất một cổ đông, hoặc trường công lập nhưng được thành lập sau thời kỳ đổi mới của đất 

nước. 

Thứ năm, nhóm nghiên cứu đánh giá thực trạng các hoạt động quốc tế hóa hệ thống 

giáo dục đại học Việt Nam trên năm khía cạnh gồm: (i) sinh viên, giảng viên, (iii) chương trình 

đào tạo, (iv) nghiên cứu khoa học và mạng lưới hợp tác quốc tế, và (v) quản trị đại học. Đánh 

giá này thực hiện trên cơ sở dữ liệu khảo sát 80 trường đại học trong nước trong giai đoạn 

2016-2019, gồm cả trường đại học công lập và ngoài công lập, trường đại học đơn lĩnh vực và 

đa lĩnh vực. Ở khía cạnh sinh viên, dù số lượng và tỷ lệ sinh viên quốc tế đến học tại Việt Nam 

còn thấp, nhưng số lượng và tỷ lệ sinh viên tham gia các chương trình đào tạo liên kết quốc tế 
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tăng dần qua các năm, nhờ đó mà năng lực quốc tế của sinh viên (trong đó có ngoại ngữ) khi 

tốt nghiệp được cải thiện đáng kể. Ở khía cạnh giảng viên, năng lực quốc tế của giảng viên Việt 

Nam ngày càng được nâng cao, thể hiện qua năng lực giảng dạy bằng tiếng nước ngoài, tham 

gia các chương trình giảng dạy hoặc nghiên cứu tại nước ngoài, và sự xây dựng thương hiệu 

cá nhân trên cộng đồng nghiên cứu khoa học quốc tế. Tuy nhiên, tỷ lệ giảng viên quốc tế tại 

các trường đại học vẫn còn hạn chế, chỉ ở mức dưới 2,5% trên tổng số giảng viên. Ở khía cạnh 

chương trình đào tạo, mật độ các chương trình đào tạo chính quy dạy bằng tiếng nước ngoài và 

chương trình liên kết quốc tế tăng nhẹ, tạo điều kiện thu hút không chỉ sinh viên trong nước 

mà còn cả sinh viên quốc tế. Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam cũng nắm bắt 

xu hướng ứng dụng yếu tố công nghệ trong chương trình đào tạo. Điều đó thể hiện qua số lượng 

và tỷ lệ chương trình đào tạo có ứng dụng yếu tố công nghệ tăng mạnh; tuy nhiên, hạn chế là 

các chương trình này chủ yếu ở hình thức LMS kết hợp truyền trống. Ở khía cạnh nghiên cứu 

khoa học, năng lực nghiên cứu khoa học công bố quốc tế của hệ thống giáo dục đại học cải 

thiện qua từng năm, thể hiện qua số bài báo khoa học trên mỗi giảng viên và số lượng nhóm 

nghiên cứu mạnh được thành lập tại trường. Mạng lưới hợp tác quốc tế và số lượng dự án quốc 

tế mà trường tham gia cũng ổn định qua các năm; tuy nhiên, số lượng viện nghiên cứu của 

trường còn thấp trở thành rào cản cho hoạt động nghiên cứu của trường. Ở khía cạnh quản trị 

đại học, ngân sách đầu tư cho quốc tế hóa chủ yếu tập trung ở các hoạt động đào tạo, và phần 

lớn đến từ các dự án hợp tác đào tạo/nghiên cứu với đối tác quốc tế. Điều đó dẫn đến hệ quả là 

cơ sở vật chất và tạp chí khoa học thân thiện với quốc tế còn rất hạn chế. 

Thứ sáu, nhóm nghiên cứu đánh giá thực trạng quốc tế hóa hệ thống giáo dục đại học 

Việt Nam theo quan điểm lãnh đạo trường trên năm khía cạnh gồm: (i) quan điểm lãnh đạo, 

(ii) các yếu tố đầu vào, (iii) quá trình triển khai, (iv) các yếu tố đầu ra, và (v) tác động. Đánh 

giá này thực hiện trên cơ sở dữ liệu khảo sát quan điểm của 90 lãnh đạo (gồm hiệu trưởng và 

phó hiệu trưởng phụ trách hợp tác quốc tế) các trường đại học trong nước trong giai đoạn 2016-

2019. Về quan điểm lãnh đạo, hệ thống giáo dục đại học thể hiện sự chủ động trong việc triển 

khai các hoạt động quốc tế hóa phù hợp với thế mạnh riêng của từng trường và hợp tác quốc 

tế; trong khi đó, sự kết nối giữa các cơ quan hợp tác quốc tế của chính phủ với các trường trong 

định hướng chiến lược hợp tác quốc tế vẫn còn hạn chế. Về các yếu tố đầu vào, sự hạn chế của 

nguồn tài chính đầu tư và năng lực ngoại ngữ của sinh viên và giảng viên là rào cản quan trọng 

cho quá trình quốc tế hóa hệ thống giáo dục đại học. Nguồn ngân sách đầu tư cho quốc tế hóa 

chủ yếu đến từ nguồn ngân sách của trường và tài trợ của các tổ chức quốc tế. Về quá trình 

triển khai, hầu hết các trường đã xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động quốc tế hóa hàng năm; 

tuy nhiên, các chỉ tiêu (KPI) để giám sát sự hiệu quả hoạt động quốc tế hóa hàng năm vẫn còn 
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hạn chế. Bên cạnh đó, các trường cũng tăng dần về quy mô các chính sách tài trợ cho một số 

hoạt động quốc tế hóa như khuyến khích giảng viên công bố quốc tế, thu hút học giả quốc tế 

hợp tác nghiên cứu, hỗ trợ giảng quốc tế hóa môn học phụ trách, và đi nghiên cứu/học tập ở 

nước ngoài. Về các yếu tố đầu ra, hầu hết các trường đại học đều đánh giá có sự gia tăng về kết 

quả đầu ra của các hoạt động quốc tế hóa, điển hình như số lượng đoàn quốc tế đến thăm và 

bàn kế hoạch hợp tác với trường, và số lượng công bố quốc tế từ giảng viên trong trường. Về 

tác động, từ 57% đến 88% các trường đại học đánh giá tác động của các hoạt động quốc tế hóa 

đến các khía cạnh chất lượng của trường ở mức cao và rất cao, điển hình như chất lượng đào 

tạo, năng lực hội nhập quốc tế của sinh viên, uy tín quốc tế của trường, khả năng hội nhập khu 

vực theo thông lệ quốc tế, và số lượng nghiên cứu công bố quốc tế. 

2.2. Đúc kết hiện trạng quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam theo khung phân tích 

2.2.1. Động lực thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục 

Cấp quốc gia 

Các động lực chính thúc đẩy Việt Nam quốc tế hóa bao gồm: (i) tiếp cận chuẩn mực 

tiên tiến giáo dục trên thế giới nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho phát 

triển bền vững; (ii) thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư từ nước ngoài liên quan đến lĩnh vực 

giáo dục nhằm tạo xu thế cạnh tranh lành mạnh giữa giáo dục trong nước và giáo dục nước 

ngoài; (iii) phát triển khoa học công nghệ từ tiếp thu các thành tựu khoa học tiên tiến trên thế 

giới và chuyển giao thành tựu khoa học công nghệ từ hệ thống giáo dục, đóng góp cho nâng 

cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế; và (iv) phát triển giao lưu đa 

văn hóa theo tiếp cận giữ gìn và quảng bá bản sắc dân tộc. Động lực quốc tế hóa theo hướng 

định vị hệ thống giáo dục Việt Nam với hệ thống giáo dục khu vực và thế giới chưa thực sự rõ 

nét; đồng thời, động lực quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam gắn với khát vọng phát triển 

kinh tế xã hội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư chỉ mới khởi đầu trong giai 

đoạn gần đây. 

Cấp cơ sở giáo dục 

Động lực chính từ các cơ sở giáo dục về quốc tế hóa chủ yếu là: nâng cao năng lực 

giảng dạy và nghiên cứu của người dạy; phát triển chương trình đào tạo thông qua hợp tác với 

các trường nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho người học; thúc đẩy các dự án 

nghiên cứu nhằm tăng cường số lượng và chất lượng nghiên cứu công bố chung trên các tạp 

chí hàn lâm quốc tế; trao đổi giao lưu văn hóa và học thuật; và cải thiện hình ảnh và thương 

hiệu. 

Nghiên cứu khẳng định động lực quốc tế hóa của các cơ sở giáo dục trong hệ thống 

giáo dục Việt Nam là không đồng đều; bên cạnh đó, các động lực nghiên cứu chuyển giao công 
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nghệ và mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế với khu vực và thế giới chưa thực sự chủ động và 

rõ nét vì hệ thống giáo dục Việt Nam còn hạn chế về năng lực hợp tác quốc tế trên các phương 

diện con người, tài chính, các quy định, luật, chính sách và đặc biệt là tính chủ động của lãnh 

đạo các cơ sở giáo dục.  

Nhìn chung, các cơ sở giáo dục đều có chiến lược hướng đến quốc tế hóa bằng nhiều 

tiếp cận khác nhau và có tính đặc thù. Có cơ sở giáo dục xây dựng hẳn lộ trình quốc tế hóa với 

tầm nhìn và mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn. Có cơ sở giáo dục lồng ghép các hoạt động 

quốc tế hóa vào trong chiến lược phát triển chung. Điểm chung của sự đa dạng này đều xuất 

phát từ sự hạn chế của nguồn lực tài chính, nên việc tiếp cận chiến lược quốc tế hóa được thực 

hiện bằng những bước đi dần dần và hầu như ít cơ sở giáo dục có khả năng lựa chọn hướng đi 

một cách chủ động theo lộ trình đã định sẵn. 

2.2.2. Chính sách quốc tế hóa giáo dục 

Cấp quốc gia 

Quan điểm lãnh đạo toàn diện của Đang về quốc tế hóa giáo dục được thể hiện rõ ràng, 

chi tiết trong Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương từng thời kỳ đặc biệt là Nghị 

quyết 29-NQ/TW đề cập đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo về hội nhập giáo dục. 

Quan điểm lãnh đạo toàn diện này đã được cụ thể hóa thành các chủ trương cho hầu hết các 

khía cạnh quốc tế hóa giáo dục như: (i) tăng cường hợp tác giáo dục quốc tế, (ii) hoàn thiện hệ 

thống giáo dục, (iii) đào tạo/bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trong và ngoài nước, 

(iv) gia tăng nguồn vốn đầu tư cho hoạt động quốc tế hóa giáo dục, (v) đẩy mạnh tính di chuyển 

của người học, và (vi) triển khai đánh giá chất lượng giáo dục - đào tạo theo chương trình quốc 

tế.  

Luật giáo dục đại học 34/2018/QH14, sửa đổi bổ sung một số điều đã có bước tiến khá 

mạnh mẽ về quốc tế hóa giáo dục đại học ở các nội dung gồm: hướng đến xếp hạng đại học 

theo thông lệ quốc tế, ưu tiên đầu tư mạnh mẽ một số cơ sở giáo dục đại học mang tầm khu 

vực và quốc tế, mở rộng liên kết đào tạo với nước ngoài. Nghị định 86/2018/NĐ-CP đổi mới 

nhiều và có nhiều khuyến khích rõ nét hơn so với trước đây khi có các quy định thoáng hơn về 

hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Luật Giáo dục 43/2019/QH14, với mục 

tiêu "phát triển toàn diện con người Việt Nam” theo tiếp cận năng lực, đảm bảo trung thành 

với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vừa đảm bảo “hội nhập quốc tế". Luật 43 còn 

chú trọng đến các điều chỉnh hệ thống giáo dục theo thông lệ quốc tế về liên thông và phân 

luồng, khuyến khích nước ngoài đầu tư, nâng cao quyền tự chủ cơ sở giáo dục thông qua Hội 

đồng trường, chú trọng kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiếp cận hội nhập. Luật Giáo 

dục Nghề nghiệp (2014) cũng khẳng định: Mục tiêu chung của giáo dục nghề nghiệp là nhằm 



19 
 

đào tạo nhân lực… có năng lực và có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích 

ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Cấp cơ sở giáo dục 

Chính sách tài trợ cho quốc tế hóa từ các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục đại 

học tăng đáng kể trong giai đoạn 2016-2019, tập trung vào chính sách tài trợ khuyến khích 

giảng viên công bố quốc tế, thu hút học giả quốc tế hợp tác nghiên cứu, hỗ trợ giảng quốc tế 

hóa môn học phụ trách, và đi nghiên cứu/học tập ở nước ngoài. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo 

dục cũng tăng cường chính sách tài trợ nhằm khuyến khích các khoa đào tạo xây dựng chương 

trình đào tạo bằng tiếng Anh, hỗ trợ sinh viên đi trao đổi quốc tế, và kiểm định các chương 

trình đào tạo theo chuẩn khu vực/quốc tế. Cơ sở giáo dục đại học công lập có mức độ thay đổi 

các chính sách tài trợ cao hơn ngoài công lập ở hầu hết các khía cạnh. Tỷ lệ cơ sở giáo dục đại 

học đơn lĩnh vực có mức độ tài trợ nhỉnh hơn trường đại học đa lĩnh vực ở nhiều khía cạnh.  

2.2.3. Đầu vào của quốc tế hóa giáo dục 

Cấp độ quốc gia 

Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 

án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2008-2020" với mục 

tiêu thúc đẩy dạy và học ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra tương ứng theo từng bậc học trong hệ 

thống giáo dục Việt Nam. Triển khai Đề án này đã đạt được hiệu quả nhất định về quy định 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc, Đề án này sẽ tiếp tục kéo dài đến 2025 với nhiều sửa đổi 

nhằm tiếp tục nâng cao năng lực người dạy và người học góp phần thúc đẩy quá trình quốc tế 

hóa hệ thống giáo dục Việt Nam. 

Ba đề án lớn nhằm quốc tế hóa đội ngũ giảng viên được Chính phủ triển khai là Đề án 

322, 599 (là đề án nối tiếp của Đề án 322 với đối tượng đào tạo được chọn lọc hơn và yêu cầu 

đảm bảo tài chính từ người được nhận học bổng và đơn vị gửi người đi học) và Đề án 911. Việc 

dành một nguồn ngân sách lớn để gửi giảng viên của các trường và các cá nhân có năng lực tốt, 

đi đào tạo, bồi dưỡng ở những nước có nền khoa học, công nghệ phát triển đã thể hiện quyết tâm 

mạnh mẽ của Nhà nước trong công tác quốc tế hóa đội ngũ giảng viên ở các trường đại học, cao 

đẳng. Tuy vậy, các đề án đào tạo giảng viên và cán bộ quản lý vẫn còn một số hạn chế và khó 

khăn cơ bản như sau: 

• Cơ chế quản lý tập trung nên việc đánh giá, giám sát kết quả học tập và sự tuân thủ các 

cam kết của người học trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp bị hạn chế; 

• Chưa xây dựng cơ chế để thu hút và phát huy năng lực của những người được đào tạo 

tại nước ngoài sau khi tốt nghiệp, điều đó dẫn đến tỷ lệ sinh viên/giảng viên đi du học 
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nước ngoài trở về chỉ chiếm 27% trong lực lượng lao động chất lượng cao của quốc gia 

vào năm 2000 (national high-skilled labor force) (Docquier & Rapoport, 2011); 

• Chưa tạo ra được sự liên kết giữa các chương trình đào tạo với nhau và phát huy một 

số chương trình đào tạo chất lượng cao trong nước để tiết kiệm chi phí đào tạo; 

• Quy trình, thủ tục vận hành và quản lý các chương trình mặc dù đã có nhiều cải tiến 

nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. 

Với đề án “Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học Việt Nam giai 

đoạn 2008 – 2015” (505/QĐ-TTg ngày 15/10/2008), chương trình tiên tiến triển khai theo Đề án 

này tạo ra một cú hích quan trọng cho hệ thống cơ sở giáo dục đại học; tuy vậy, do hạn chế nguồn 

tài chính nên Đề án này chỉ thực hiện thí điểm và sau đó lan tỏa tinh thần chương trình tiên tiến 

do nỗ lực tự thân các cơ sở giáo dục đại học trong hệ thống. 

Khung trình độ quốc gia được phê duyệt vào tháng 10/2016 cũng là một trong các nỗ lực 

lớn nhằm tăng cường hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học 

của Việt Nam. Khung trình độ quốc gia đã tạo ra cơ sở để đối chiếu, so sánh các trình độ đào tạo 

của Việt Nam với các quốc gia ASEAN thông qua khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF), 

hỗ trợ việc công nhận bằng cấp, quy đổi tín chỉ, hỗ trợ trao đổi sinh viên và người lao động giữa 

các quốc gia trong khu vực, tăng cường hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục dạy nghề, giáo 

dục đại học và tăng tính cạnh tranh của lực lượng lao động Việt Nam. Tuy vậy, cho đến hiện nay, 

khung trình độ quốc gia vẫn còn nhiều rào cản trong quá trình triển khai. 

Quyết định 1216/2011/QĐ-TTg, xây dựng bốn trường đại học xuất sắc trình độ quốc tế 

bao gồm Đại học Việt – Đức1, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội2 (còn gọi là Đại học 

Việt – Pháp), Đại học Việt – Nhật3, và Đại học Việt – Nga thành các trường đại học đẳng cấp 

quốc tế của Việt Nam. Cho đến nay thì các đại học này đã đi vào hoạt động đã góp phần đào 

tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tuy nhiên việc định vị với hệ thống giáo dục khu vực và 

toàn cầu 4 đại học này vẫn còn là ở phía trước. Hai rào cản chính cho sự phát triển của các 

trường đại học này bao gồm: nguồn ngân sách của nhà nước ngày càng hạn hẹp trong khi yêu 

cầu về tài chính cho việc xây dựng một đại học quốc tế là rất lớn; ngoài ra, dù các đại học này 

được hưởng cơ chế đặc thù, ưu tiên, nhưng trong thực tế, quá trình quản lý, xây dựng các trường 

vẫn còn chịu nhiều thủ tục hành chính, chưa thực sự thông thoáng, đột phá. 

Chương trình giáo dục phổ thông cải cách 2020 theo cách tiếp cận năng lực là bằng 

chứng cho thấy cam kết của chính phủ và Bộ GD&ĐT nhằm đạt được các giá trị đã được khẳng 

 
1 Nguồn: http://vgu.edu.vn/vi/vision-mission-and-values 
2 Nguồn: https://www.usth.edu.vn/vi/abouts/ 
3 Nguồn: http://vju.vnu.edu.vn/vn/menu/about-vju/new-model-university/new-model-university 

http://vgu.edu.vn/vi/vision-mission-and-values
https://www.usth.edu.vn/vi/abouts/
http://vju.vnu.edu.vn/vn/menu/about-vju/new-model-university/new-model-university
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định trong Luật giáo dục 43/2019/QH14. Một minh chứng khác là quyết định 2161/QĐ-

BGDĐT ngày 26/6/2017 ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; trong đó, xác định một trong 

các chỉ số theo dõi, giám sát việc thực hiện mục tiêu là “Tỷ lệ học sinh có sự hiểu biết về các 

vấn đề liên quan đến công dân toàn cầu và phát triển bền vững” ở từng cấp học. 

Dự án Đổi mới và Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp 2016-2020 được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 nhằm hỗ trợ đổi 

mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố căn bản của giáo dục nghề nghiệp về cơ chế chính 

sách; hoạt động đào tạo dựa trên chuẩn năng lực, chuẩn đầu ra; các điều kiện đảm bảo chất 

lượng đào tạo nghề nghiệp nhằm tạo đột phá về chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn 

của thị trường lao động và hội nhập với các quốc gia tiên tiến trong khu vực ASEAN và thế 

giới. 

Cấp cơ sở giáo dục 

Nghiên cứu cho thấy ngoại ngữ vẫn đang là rào cản cho không chỉ cho người dạy mà 

cả người học trong quá trình quốc tế hóa tiếp thu tri thức toàn cầu và giao tiếp quốc tế. Đặc 

biệt, nghiên cứu cũng cho thấy năng lực ngoại ngữ phục vụ cho việc dạy học và nghiên cứu 

của người dạy chiếm tỷ lệ thấp. Đối với giáo dục phổ thông, việc cải thiện năng lực giáo viên 

gặp khó khăn dù ngân sách đảm bảo để đưa giáo viên đi nước ngoài học và quay về làm việc. 

Do thiếu đầu tư đồng bộ về cơ chế tuyển dụng, đánh giá, xây dựng môi trường làm việc theo 

tiêu chuẩn quốc tế, giáo viên phổ thông và có thể giảng viên đại học khó tạo ra biến chuyển 

theo hướng quốc tế hóa một cách mạnh mẽ. 

Giảng viên trong nước có ít nhất một học kỳ trao đổi/giảng dạy/nghiên cứu tại nước 

ngoài tăng trung bình 10%/năm. Giảng viên trong nước giảng dạy các chương trình chuyên 

ngành bằng tiếng nước ngoài tăng khá cao, từ trung bình 8%/ năm. Giảng viên trong nước có 

sử dụng tài khoản Google Scholar/Research Gate, tăng gần 3,5 lần trong 4 năm. Tuy nhiên, 

những bước tiến về giảng viên này chủ yếu tập trung vào các trường tốp trên. Quan trọng hơn, 

tỷ lệ giảng viên quốc tế trong hệ thống giáo dục đại học vẫn dậm chân tại chỗ và chỉ chiếm 

dưới 2% trong toàn bộ hệ thống. 

Nghiên cứu cho thấy ngân sách đầu tư cho các hoạt động quốc tế hóa của các cơ sở giáo 

dục đại học nhìn chung không thay đổi đáng kể qua các năm, và có hướng tập trung nhiều vào 

hoạt động đào tạo có yếu tố quốc tế chiếm khoảng 80%, sau đó là các hoạt động khác như công 

bố quốc tế, trao đổi sinh viên quốc tế và trao đổi giảng viên quốc tế chiếm tỷ trọng 20% trong 

tổng ngân sách chi cho quốc tế hóa. Ngân sách cho trao đổi giảng viên quốc tế hàng năm lại có 
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sự sụt giảm rất lớn, ngân sách dành cho trao đổi học giả quốc tế thường chiếm rất nhỏ và thậm 

chí không có ở nhiều trường trong những năm qua. 

Các nguồn ngân sách phục vụ cho hoạt động quốc tế hóa của cơ sở giáo dục đại học 

khá đa dạng, gồm ngân sách từ các chương trình/dự án tài trợ của nhà nước, nguồn thu từ các 

dự án hợp tác đào tạo/nghiên cứu với đối tác quốc tế, nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế 

trong nước, nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế ở nước ngoài, và nguồn thu chính của trường. 

Đặc biệt, các nguồn ngân sách và dự án tài trợ của nhà nước chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ, từ 5-

8%. Điều đó phản ánh một thực trạng rằng sự hỗ trợ của nhà nước và sự đầu tư của trường cho 

các hoạt động quốc tế hóa vẫn còn nhiều hạn chế, dẫn đến cơ sở vật chất về campus, ký túc xá 

chuẩn quốc tế, thư viện và nguồn học liệu của các cơ sở giáo dục đại học sẵn sàng phục vụ cho 

di chuyển quốc tế người dạy và người học từ các quốc gia khác vào Việt Nam chưa mang tính 

đồng bộ sẵn sàng cho các hoạt động quốc tế hóa giáo dục.  

2.2.4. Quá trình triển khai quốc tế hóa giáo dục 

Giáo dục phổ thông  

Theo Chương trình giáo dục phổ thông cải cách năm 2020, vấn đề quốc tế hóa - được 

hiểu là người học sẽ thụ hưởng và hình thành những năng lực cạnh tranh mang tính toàn cầu 

và Chương trình có sự định hình rõ theo tiếp cận năng lực đối với người học. Nghiên cứu thực 

hiện đánh giá những năng lực thuộc chương trình giáo dục phổ thông cải cách năm 2020 trong 

tương quan so sánh với hệ thống các năng lực do OECD và một số quốc gia đề xuất, và nhận 

thấy chương trình giáo dục phổ thông cải cách năm 2020 đã giới thiệu các năng lực dành cho 

học sinh tương đồng với các quốc gia như New Zealand, Nhật Bản, và Singapore và theo sát 

đề xuất của OECD. 

Triển khai Chương trình từ năm 2020, tiêu chí phát triển năng lực sẽ hạn chế cho hoạt 

động đào tạo thực tế trong bối cảnh các vùng miền tại Việt Nam. Đồng thời, các cơ quan nhà 

nước vẫn chưa ban hành các tiêu chuẩn định lượng mức độ cho phép, nhằm đánh giá sự hiệu 

quả của kết quả giáo dục và đảm bảo tính phân biệt giữa các vùng miền. Do đó, quá trình triển 

khai trong thực tiễn sẽ gặp nhiều khó khăn nhất định, vì Chương trình chưa cho phép có thể 

đánh giá hiệu quả thực hiện theo thời gian và theo địa phương. 

Giáo dục nghề nghiệp 

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã bắt đầu thay đổi tư duy theo hướng tiếp cận theo 

năng lực, từ việc phát triển chương trình, tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả người học theo 

chuẩn năng lực thực hiện (competence-based assessment), đồng thời tăng cường đầu tư cơ sở 

vật chất và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, và triển khai các hoạt động của đề án 

dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tuy nhiên, qua khảo sát, các chương 
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trình đào tạo nghề nghiệp còn thiếu tính cập nhật, chưa gắn với những thay đổi từ môi trường 

doanh nghiệp, chưa đáp ứng được yêu cầu năng lực của người tốt nghiệp trong thị trường lao 

động. Tuy vậy, kể cả cấp quản lý nhà nước và các cơ sở đào tạo nghề nghiệp đều chưa thực sự 

quan tâm đúng mức các chỉ số đo lường mức độ quốc tế hóa giáo dục nghề nghiệp trong quá 

trình triển khai giáo dục nghề nghiệp bao gồm: chương trình/giáo trình đạt chuẩn quốc tế; khả 

năng giảng dạy bằng ngoại ngữ; tỷ lệ học viên quốc tế/ tổng số học viên; tỷ lệ học viên tốt 

nghiệp có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; khả năng giao tiếp quốc tế; số lượng cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn quốc tế. 

Giáo dục đại học 

Quyết định 69/QĐ-TTg ngày 15/1/2019 về “Nâng cao chất lượng giáo dục đại học 

2019-2025” đã góp phần định hướng triển khai các hoạt động có KPI cụ thể cho việc thúc đẩy 

quốc tế hóa hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Về hội nhập quốc tế, Đề án phấn đấu 100% 

cơ sở giáo dục đại học khai thác và sử dụng các chương trình đào tạo, học liệu mở được chia 

sẻ trực tuyến bởi các trường đại học có uy tín trên thế giới; có ít nhất 02 cơ sở giáo dục đại học 

được xếp hạng trong số 100 trường đại học tốt nhất Châu Á; 10 cơ sở giáo dục đại học được 

xếp hạng trong số 400 trường đại học tốt nhất châu Á; 4 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng 

trong số 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới theo các bảng xếp hạng quốc tế có uy tín; trên 

50% cơ sở giáo dục đại học sử dụng toàn bộ hoặc tích hợp một phần nội dung chương trình 

đào tạo và giáo trình của nước ngoài vào các chương trình đào tạo của nhà trường; phấn đấu 

100% chương trình đào tạo có mục tiêu, nội dung được thiết kế đáp ứng nhu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội và thị trường lao động.  

Cơ chế giám sát hoạt động quốc tế hóa tại các cơ sở giáo dục đại học diễn ra tương đối 

toàn diện và đa dạng. Công cụ giám sát từ chiến lược, cho đến kế hoạch triển khai chiến lược 

quốc tế hóa trong chiến lược chung, hay là có chiến lược quốc tế hóa độc lập. Tuy nhiên, đa 

phần các công cụ trên còn mang tính dàn trải, chưa tập trung vào một nhóm hoặc một vài hoạt 

động, hoặc chưa có các tiêu chí đánh giá cụ thể hàng năm, nhằm theo dõi và giám sát hoạt động 

quốc tế hóa, đặc biệt là chưa hình thành các KPI cụ thể. 

Năng lực triển khai quá trình quốc tế hóa của các cơ sở giáo dục đại học phụ thuộc phần 

lớn vào vai trò của cấp lãnh đạo. Trong 5 năm vừa qua, tỷ lệ trường chủ động liên kết dựa trên 

chiến lược quốc tế hóa chiếm hơn 70%, kế đến đối tác chủ động tìm đến trường về hợp tác 

quốc tế từ mức cao đến rất cao chiếm hơn 50% trên tổng số trường được khảo sát. Xu hướng 

này đã lấn át các kênh hợp tác quốc tế khác như được giới thiệu từ các cơ quan hợp tác quốc tế 

chính phủ, hay giới thiệu tình cờ từ bên thứ ba. Điều đáng nói ở đây là trong khi xu hướng tự 

chủ các trường đang dần tăng lên trong toàn hệ thống giáo dục đại học, thì sự kết nối giữa các 
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cơ quan hợp tác quốc tế của chính phủ với các trường trong định hướng chiến lược hợp tác 

quốc tế sẽ ngày càng giảm. Đây là phát hiện quan trọng và cần sự quan tâm của các nhà hoạch 

định chính sách, bởi lẽ quốc tế hóa giáo dục không chỉ xoay quanh nỗ lực tự thân của trường 

đại học, mà còn bao gồm cả sự tham gia với vai trò định hướng, giám sát của các cơ quan hợp 

tác quốc tế của chính phủ. 

Quan điểm của lãnh đạo về đường hướng tiếp cận quốc tế hóa giáo dục có ý nghĩa to 

lớn, định hướng các hoạt động cụ thể của trường. Trong 5 năm vừa qua, một điểm sáng là 

khoảng 55% các trường đã chủ động xây dựng chiến lược quốc tế hóa toàn diện nhằm triển 

khai một cách hiệu quả, và khoảng 65% các trường bước đầu triển khai các hoạt động quốc tế 

hóa sáng tạo phù hợp với thế mạnh riêng của trường. Thực trạng trên cho thấy nỗ lực tự thân 

đáng ghi nhận từ các cơ sở giáo dục đại học trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên 

cứu với quốc tế hóa là công cụ chủ chốt. Dù vậy, những nỗ lực chỉ dừng lại ở một số ít trường 

đại học, chưa mang tính chiến lược dài hạn, chủ yếu khởi phát hoặc được nâng tầm từ các thế 

mạnh riêng của từng trường. Bên cạnh đó, tỷ lệ các trường đại học triển khai các hoạt động 

quốc tế hóa chưa đồng bộ chiếm khoảng 78%; đồng thời, con số này với nhóm trường có chủ 

trường quốc tế hóa nhưng các khoa đào tạo còn thụ động là 71%. Như vậy, nhìn chung các 

trường đã có nhiều nỗ lực từ cấp chiến lược đến hoạt động cụ thể trong quá trình quốc tế hóa, 

nhưng những nỗ lực trên còn mang tính riêng lẻ và thụ động, chưa tạo được tính đồng bộ giữa 

các hoạt động, và chưa nhận được sự đồng thuận cao từ các khoa đào tạo và phòng ban. 

2.2.5. Đầu ra của quốc tế hóa giáo dục 

Với Đề án ngoại ngữ 2020, các kỹ năng giao tiếp và kiến thức ngôn ngữ được xây dựng 

trên cơ sở các đơn vị năng lực giao tiếp cụ thể, trong các chủ đề và chủ điểm phù hợp với học 

sinh phổ thông trung học phải đạt Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam (01/2014/TT-BGDĐT). Các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội đặt chỉ tiêu 30% học 

sinh phổ thông trung học sẽ đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Tuy nhiên, gần đây nhất trong 

kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học 2020, điểm trung bình môn thi ngoại ngữ lại dưới 5, và 

hơn 63% học sinh dự thi có điểm dưới trung bình.  

Tỷ lệ lao động có kỹ năng xuất khẩu qua các nước ASEAN tăng từ 25% cho đến 48,5% 

trong giai đoạn 2007-2018. Khung trình độ quốc gia Việt Nam đã tham khảo khung tham chiếu 

trình độ ASEAN (AQRF) và khung trình độ của nhiều quốc gia khác như: Anh, Australia, New 

Zealand… Tuy vậy, việc triển khai Khung trình độ quốc gia này cần khẩn trương hơn nữa vì 

các nước khác trong khối đã đi đến những bước cuối cùng trong xây dựng khung trình độ quốc 

gia của họ. 
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Số lượng bài báo khoa học của Việt Nam công bố trên các ấn phẩm quốc tế có uy 

tín tăng trung bình 20%/năm, xếp hạng thứ 49 thế giới trong năm 2020, và nằm trong nhóm 

trung bình cao của các quốc gia châu Á. Tuy vậy, chất lượng công bố quốc tế vẫn chưa có cải 

thiện đáng kể khi trong giai đoạn 2009-2019, chỉ số trích dẫn của các công bố quốc tế ISI của 

Việt Nam vẫn đang dậm chân tại chỗ so với các quốc gia châu Á. 

Việt Nam có số lượng chi nhánh cơ sở giáo dục quốc tế đến đầu tư vẫn đứng sau Thái 

Lan; số lượng chi nhánh cơ sở giáo dục Việt Nam đầu tư trong ASEAN bằng 0; tỷ lệ sinh viên 

quốc tế đến học tại Việt Nam khoảng 0,3%; trong khi đó, con số này với Singapore là 27% và 

đứng sau cả Indonesia và Thái Lan; số lượng mạng lưới quốc tế các cơ sở giáo dục Việt Nam 

tham gia đứng thứ 5 trong khu vực ASEAN. Tuy nhiên, Việt Nam đứng đầu các quốc gia 

ASEAN về số sinh viên trong nước đi học tại nước ngoài. 

Nghiên cứu cho thấy quá trình quốc tế hóa tại cơ sở giáo dục đã tạo ra các tác động 

quan trọng đối với cơ sở giáo dục đó. Trong giai đoạn 2016-2019, từ 57% đến 88% các trường 

đại học đánh giá tác động tích cực của các hoạt động quốc tế hóa đến nhiều khía cạnh chất 

lượng và uy tín. Cụ thể, 5 trên 10 khía cạnh được hơn 80% trường đại học đánh giá mức tác 

động từ cao đến rất cao, bao gồm chất lượng đào tạo, năng lực hội nhập quốc tế của sinh viên, 

uy tín quốc tế của trường, khả năng hội nhập khu vực theo thông lệ quốc tế, và số lượng nghiên 

cứu công bố quốc tế.  

2.2.6. Tác động của quốc tế hóa giáo dục 

Việc theo đuổi tiếp cận năng lực theo thông lệ thế giới cho hệ thống giáo dục nghề 

nghiệp và giáo dục phổ thông đã có phát huy tác dụng khi Ngân hàng thế giới (2020) đưa ra 

thông điệp chỉ số vốn con người (HCI) của Việt Nam tăng từ 0,66-0,69 trong giai đoạn 2010-

2020. Đây là bước tiến khá khiêm tốn khi mà năng suất lao động Việt Nam vẫn đang cải thiện 

rất chậm. Kết quả thi PISA của học sinh phổ thông Việt Nam cho ba môn khoa học, toán, và 

đọc hiểu từ năm 2012-2018 dần tăng hạng và vượt qua nhiều quốc gia có trình độ thu nhập cao 

hơn. 

Bên cạnh đó, thứ hạng theo chỉ số KEI (Knowledge Economy Index) của Việt Nam 

trong giai đoạn 2012-2020 tăng từ 103 lên 66. UNDP (2020) đã chỉ ra điểm thành phần trung 

bình của thứ hạng 66 của Việt Nam là 45,6. Các lĩnh vực có điểm cao hơn điểm trung bình là 

giáo dục phổ thông 63,1; giáo dục nghề nghiệp 49,3; đặc biệt giáo dục đại học có số điểm thấp 

hơn trung bình chung là 30,9; cùng với đó, điểm đánh giá cho lĩnh vực nghiên cứu và triển khai 

là thấp nhất với 23,1 trong bối cảnh số bài báo quốc tế công bố đang có xu hướng gia tăng 

mạnh. 
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Uy tín học thuật của hệ thống đại học Việt Nam đang có chiều hướng cải thiện. Việt 

Nam lần đầu tiên có 4 cơ sở giáo dục lọt vào tốp 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới, theo 

xếp hạng 2021 Best Global Universities Rankings của tạp chí U.S. News & World Report (Hoa 

Kỳ). Hai đại học quốc gia trong năm 2020 cũng lọt vào tốp 101-150 trường đại học có tuổi 

dưới 50 năm có chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới, theo xếp hạng của QS. 11 trường đại 

học Việt Nam lọt vào tốp 600 theo bảng xếp hạng QS Asia (2021). 

2.2.7. Xu hướng tương lai của quốc tế hóa giáo dục 

Nghiên cứu chỉ ra rằng, Việt Nam còn chậm so với các quốc gia khác (cho đến năm 

2019) về chuyển đổi số liên quan đến các nội hàm về giáo dục ảo và đại học ảo, các lĩnh vực 

này của các quốc gia châu Á đã đi trước Việt Nam ít nhất hai thập kỷ. Kết quả khảo sát các cơ 

sở giáo dục đại học Việt Nam (giai đoạn 2016-2019) cho thấy tỷ lệ chương trình đào tạo có 

ứng dụng yếu tố công nghệ trên tổng số chương trình đào tạo cải thiện chậm và ít có ý nghĩa. 

Tỷ lệ chương trình sử dụng LMS (e-learning) kết hợp giảng dạy truyền thống trên tổng số 

chương trình tăng từ 9% lên thành 16%. Tỷ lệ chương trình sử dụng giảng dạy trực tuyến kết 

hợp với giảng dạy truyền thống tăng nhưng chậm hơn, từ mức 1,3% lên 2,6%. Trong khi đó, 

tỷ lệ chương trình giảng dạy trực tuyến hoàn toàn rất thấp, tỷ lệ dưới 1% và có xu hướng giảm. 

Các chương trình đào tạo có ứng dụng công nghệ thông tin chiếm khoảng 11-19% trên tổng số 

chương trình đào tạo; con số này đã có sự tăng trưởng qua các năm, dù vậy vẫn còn khá khiêm 

tốn so với kỳ vọng của xã hội và các nhà làm chính sách. Điều đó phản ánh tiếp cận dạy và học 

trực tuyến ở các trường đại học mới chỉ dừng lại ở giai đoạn khởi đầu, đòi hỏi nhiều sự đầu tư 

cả về cơ sở vật chất, nhân lực, và sự chuẩn bị về tâm lý của các bên có liên quan. 

Xu hướng hoàn toàn mới cho hệ thống giáo dục khi đối diện với tình thế lưỡng nan 

trong bối cảnh Covid-19 trong năm 2020 là vừa chống dịch thành công theo tình hình chung 

của đất nước vừa đảm bảo việc học vẫn diễn ra theo nền tảng trực tuyến. Việt Nam đã bước 

một bước tiến dài để hướng đến mục tiêu “Việt Nam đi tiên phong và trở thành một trong 

những quốc gia đi đầu trong chuyển đổi số về giáo dục và đào tạo”. Ngành giáo dục đã hoàn 

tất việc số hóa, gắn mã định danh cho hơn 53.000 cơ sở giáo dục đào tạo, 24 triệu học sinh, 

sinh viên và 1,4 triệu giáo viên. Đồng thời, ngành cũng xây dựng và phát triển kho học liệu số 

dùng chung (bao gồm cả học liệu mở) với khoảng 5.000 bài giảng e-learning, 2.000 video bài 

giảng trên truyền hình, 200 thí nghiệm ảo, 200 đầu sách giáo khoa, 35.000 câu hỏi trắc nghiệm 

và trên 7.500 luận án tiến sĩ. 
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CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN HIỆU QUẢ QUỐC TẾ HÓA 

HỆ THỐNG GIÁO DỤC VIỆT NAM 

 

3.1. Các nội dung chính Chương 3 

Trong chương 3, nhóm nghiên cứu đề xuất các định hướng chính sách thúc đẩy quốc tế 

hóa hệ thống giáo dục Việt Nam. Các đề xuất chính sách này được chia thành bốn nhóm gồm: 

(i) Quan điểm đề xuất giải pháp thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục; 

(ii) Kiến nghị chính sách nâng cao hiệu quả quốc tế hóa giáo dục Việt Nam; 

(iii) Đề xuất giải pháp chương trình/ dự án nâng cấp các yếu tố đầu vào thúc đẩy hiệu quả 

quốc tế hóa giáo dục; 

(iv) Đề xuất các cấp giáo dục trong hệ thống giáo dục thúc đẩy quốc tế hóa. 

Với nhóm 1, nhóm nghiên cứu đề xuất các chính sách nhằm tái cấu trúc nội hàm quốc 

tế hóa giáo dục Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, đúc kết các điều kiện ảnh 

hưởng cần cân nhắc trong quá trình quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam, đề xuất quy trình 

xây dựng chiến lược và mô hình quốc tế hóa giáo dục Việt Nam, đề xuất các quan điểm quan 

trọng khi thiết kế chiến lược quốc tế hóa, đề xuất các mục tiêu quốc tế hóa theo lộ trình, đề 

xuất các nhân tố chính tham gia thúc đẩy chiến lược quốc tế hóa, và đề xuất các KPI cho khung 

chiến lược hợp tác quốc tế hệ thống giáo dục Việt Nam. 

Với nhóm 2, nhóm nghiên cứu đề xuất chính sách thúc đẩy quốc tế hóa đối với cấp quản 

lý giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, và giáo dục đại học. Thứ nhất, cấp quản lý giáo 

dục phổ thông cần trao quyền tự chủ nhiều hơn cho hệ thống giáo dục phổ thông, nhằm gia 

tăng thẩm quyền và trách nhiệm giải trình của ban giám hiệu và tạo sự tương thích nhất định 

giữa chương trình phổ thông cải cách và phương pháp quản lý và vận hành các cơ sở giáo dục 

phổ thông nhằm gia tăng tính chủ động quốc tế hóa cấp THPT khối công lập. Thứ hai, cấp quản 

lý giáo dục nghề nghiệp cần xây dựng chính sách đào tạo tại doanh nghiệp, đào tạo tại trường 

nghề, và chuẩn đầu ra cho giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, nội dung chuẩn đào tạo đối với 

từng nghề bao gồm các nội dung sau: (i) tên nghề đào tạo; (ii) thời gian đào tạo; (iii) mô tả kiến 

thức, kỹ năng và năng lực cần đạt được cho ngành nghề đào tạo; (iv) hướng dẫn kế hoạch triển 

khai đào tạo, cơ cấu phân bổ về nội dung và lịch trình đào tạo; và (v) các yêu cầu kiểm tra đánh 

giá người học cần biết để đạt yêu cầu đào tạo. Thứ ba, cấp quản lý giáo dục đại học cần xây 

dựng chính sách phân bổ ngân sách đầu tư mang tính đột phá cho hệ thống giáo dục đại học; 

thu hút FDI lĩnh vực giáo dục đại học thông qua khuyến khích mở các chi nhánh giáo dục quốc 

tế; phát triển chi nhánh giáo dục quốc tế; tư nhân và cổ phần hóa giáo dục đại học; hoàn thiện hệ 

thống kiểm định chất lượng giáo dục theo thông lệ quốc tế; định hướng hệ thống đại học tham 
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gia xếp hạng trong nước và quốc tế phù hợp; tăng cường sự di chuyển của sinh viên, giảng viên 

và học giả giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới; và xây dựng trường đại học tầm cỡ thế 

giới. 

Với nhóm 3, nhóm nghiên cứu đề xuất các chương trình và dự án thúc đẩy quốc tế hóa 

hệ thống giáo dục Việt Nam, gồm chính sách về quan điểm cho quá trình quốc tế hóa giáo dục 

Việt Nam, các chương trình nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, và dự án tài trợ cho hoạt động 

quốc tế hóa giáo dục. Thứ nhất, quan điểm quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam không nên 

nóng vội xem hệ thống giáo dục là một ngành kinh tế cung cấp dịch vụ giáo dục thu hút sinh 

viên quốc tế, mà cần được xây dựng với trọng tâm là nâng cao năng lực tri thức theo tiếp cận 

công dân toàn cầu trong thế kỷ 21 và bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhằm mục 

đích nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho quốc gia. Thứ hai, chương trình nâng cao hiệu 

quả hợp tác quốc tế cần chú trọng vào hoạt động hợp tác quốc tế đáp ứng định hướng phát triển 

của hệ thống giáo dục Việt Nam, và phát triển kinh tế xã hội của đất nước, phát triển chi nhánh 

giáo dục quốc tế tại nước ngoài, và hoàn thiện môi trường quốc tế trong hệ thống giáo dục. Thứ 

ba, một số dự án tài trợ cho hoạt động quốc tế hóa giáo dục cần được quan tâm như nâng cấp 

và tăng quy mô ký túc xá dành cho người học và người dạy quốc tế, nâng cấp các Tạp chí khoa 

học tiếp cận theo thông lệ quốc tế, và thành lập trung tâm giáo dục quốc tế. 

Với nhóm 4, nhóm nghiên cứu đề xuất các chính sách thúc đẩy quốc tế hóa ở cấp giáo 

dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, và giáo dục đại học. Đối với giáo dục phổ thông, chính 

sách thu hút và đào tạo giáo viên có năng lực quốc tế hóa, và nâng cao tính tự chủ khi thu hút 

giáo viên nước ngoài cần được chú trọng. Đối với giáo dục nghề nghiệp, hệ thống cần tập trung 

việc xác định nhận thức, hoạch định chính sách nhằm phát triển giáo dục nghề nghiệp trên cơ 

sở huy động được sự tham gia của tất cả các thành phần liên quan trong xã hội, phát triển lâu 

dài và đồng bộ, và đào tạo nghề mang tính cập nhật và kết nối thực tiễn. Đối với giáo dục đại 

học, năm nhóm giải pháp về quản trị đại học, sinh viên, giảng viên, nghiên cứu khoa học, và 

chương trình đào tạo cần được quan tâm. 

3.2. Quan điểm đề xuất giải pháp thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục 

3.2.1. Chủ động quốc tế hóa trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa 

Động lực ưu tiên quốc tế hóa giáo dục: Phát triển khoa học công nghệ từ tiếp thu các 

thành tựu khoa học tiên tiến trên thế giới và chuyển giao thành tựu khoa học công nghệ từ hệ 

thống giáo dục, đóng góp cho quá trình nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh 

của nền kinh tế; từng bước định vị hệ thống giáo dục Việt Nam với hệ thống giáo dục khu vực 

và thế giới; quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam gắn với khát vọng phát triển kinh tế xã 

hội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số hệ thống giáo dục. 
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Các nội hàm mới về quốc tế hóa giáo dục: Từ khái niệm quốc tế hóa theo thông lệ 

quốc tế và cách tiếp cận “hội nhập quốc tế” của hệ thống giáo dục Việt Nam, các bộ phận cấu 

thành của quốc tế hóa giáo dục của Việt Nam nên tập trung vào những thành tố mới bao gồm: 

“giáo dục không biên giới”, “quốc tế hóa giáo dục ngoài nước”, “mô hình đại học công ty”, 

“khu giáo dục quốc tế”, “đại học số”, và “giáo dục số”. Những thành tố mới cấu thành quốc tế 

hóa này tương đối mới, và có thể nói là rất mới với hệ thống giáo dục Việt Nam, nên cần được 

quan tâm và chú trọng trong thời gian tới, vì các thành tố này đã được ứng dụng ở nhiều quốc 

gia trên thế giới, trước Việt Nam khoảng 20 năm.  

Các ưu tiên quốc tế hóa giáo dục 

Quốc tế hóa giáo dục của các quốc gia không nói tiếng Anh như Việt Nam thì ưu tiên 

hàng đầu là quốc tế hóa trong nước, nhằm đảm bảo độ phủ cao cho người học và người dạy. 

Theo kinh nghiệm triển khai chiến lược quốc tế hóa giáo dục các quốc gia châu Á, thì các hoạt 

động ưu tiên của quốc tế hóa giáo dục trong nước bao gồm: nâng cao chất lượng đào tạo theo 

xu thế quốc tế, cải thiện trình độ ngoại ngữ ngoài tiếng Anh phải chú trọng các thứ tiếng nước 

ngoài khác gắn với các dòng đầu tư các quốc gia khác, từng bước xây dựng các cơ sở giáo dục 

tiệm cận chuẩn mực quốc tế, có những quy định và đầu tư chiến lược khuyến khích thu hút 

sinh viên và học giả quốc tế đến học và làm việc trong nước. Quốc tế hóa giáo dục ngoài mục 

tiêu nâng cao chất lượng đào tạo còn phải chú ý đến việc nâng cao chất lượng hệ thống về 

phương diện quản lý, đặc biệt là quản lý Nhà nước vừa đảm bảo các thông lệ quốc tế, và vừa 

đảm bảo quá trình quốc tế hóa giáo dục diễn ra đúng theo chiến lược quốc gia bằng các quy 

định quản lý chất lượng, kiểm định, chuyển đổi tín chỉ, công nhận bằng cấp, và sự dịch chuyển 

của người học và người dạy. 

Sự dịch chuyển trong quốc tế hóa giáo dục đại học diễn ra trên cả khía cạnh hữu hình 

(di chuyển con người) và vô hình (chương trình học thuật). Để kiến tạo một xã hội tri thức vừa 

đảm bảo tính khách quan toàn cầu hóa vừa phù hợp với bối cảnh Việt Nam, thì việc quốc tế 

hóa chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học sẽ là những ưu tiên hàng đầu, có nghĩa là Việt 

Nam sẽ tập trung các nguồn lực của quốc gia cũng như của cơ sở giáo dục nhiều cho yếu tố vô 

hình, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học cho hệ thống giáo 

dục trong quá trình quốc tế hóa. 

Khi ưu tiên các quốc tế hóa các yếu tố vô hình (chương trình học thuật), thì các cơ quan 

nhà nước cần cân nhắc xu hướng học hỏi một phần (hybridization) hoặc nhập khẩu toàn bộ 

(homogenization) chương trình đào tạo từ nước ngoài. Việc học hỏi một phần đòi hỏi nỗ lực 

chuyển đổi tự thân từ các cơ sở giáo dục; trong khi đó, việc nhập khẩu toàn bộ chương trình 

đào tạo lại đòi hỏi nguồn lực tài chính đủ mạnh và tính bền vững khi phải duy trì dài hạn. 
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Về mặt hành động, các cơ quan nhà nước cần xây dựng các chính sách cụ thể, hướng 

đến đẩy mạnh các khía cạnh quan trọng của giáo dục, với quốc tế hóa giáo dục là cách tiếp cận 

tất yếu và quan trọng nhất. Theo đó, hệ thống giáo dục và nghiên cứu khoa học của Việt Nam 

cần phát triển mạnh mẽ những khía cạnh quan trọng, tạo tiền đề và nền tảng cho sự hội nhập 

vào thị trường giáo dục và nghiên cứu quốc tế. Để làm được điều đó, một số chính sách cần 

được xây dựng như: khuyến khích sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy, học tập, và nghiên cứu; 

phát triển thị trường lao động quốc tế dành cho sinh viên và nhà khoa học quốc tế; và tăng 

cường sự ứng dụng CNTT&TT trong đào tạo và nghiên cứu. 

Quốc tế hóa giáo dục trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ phải tập trung vào 

các phương thức truyền tải đổi mới sáng tạo được sử dụng trên thế giới gồm e-learning và đào 

tạo trực tuyến. Những phương thức trên thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập, và tạo điều kiện 

tiếp cận tri thức thế giới cho các người học không thể di chuyển hữu hình, giảm chi phí đào tạo 

của hệ thống giáo dục.  

3.2.2. Quan điểm thúc đẩy hiệu quả quốc tế hóa giáo dục 

Đúc kết kinh nghiệm quốc tế hóa giáo dục của một số quốc gia trên thế giới, Nghiên 

cứu đề xuất một số gợi ý chính sách về quan điểm cho quá trình quốc tế hóa giáo dục Việt 

Nam, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, quan điểm quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam không nên nóng vội xem 

hệ thống giáo dục là một ngành kinh tế cung cấp dịch vụ giáo dục thu hút sinh viên quốc tế, 

hoặc hình thành các chi nhánh đào tạo tại nước ngoài nhằm hình thành một ngành kinh tế như 

các quốc gia phát triển Hoa Kỳ, Anh, Canada, Australia và New Zealand trở thành những nhà 

xuất khẩu (exporter) lớn nhất các dịch vụ giáo dục, và các quốc gia châu Á (như Ấn Độ và 

Trung Quốc) trở thành những nhà cung cấp (supplier) nguồn sinh viên du học nước ngoài lớn 

nhất.  

Thứ hai, quan điểm quốc tế hóa giáo dục Việt Nam cần được xây dựng với trọng tâm 

là nâng cao năng lực tri thức theo tiếp cận công dân toàn cầu trong thế kỷ 21 và bối cảnh cách 

mạng công nghiệp lần thứ 4, nhằm mục đích nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho quốc 

gia. 

Thứ ba, quan điểm quốc tế hóa giáo dục Việt Nam cần từng bước định vị hệ thống đại 

học định hướng nghiên cứu hoặc dựa trên nền tảng nghiên cứu gắn với đổi mới sáng tạo, nhằm 

rút ngắn sự cách biệt quốc tế giữa hệ thống giáo dục Việt Nam và hệ thống giáo dục khu vực 

và các quốc gia phát triển. Theo thông lệ quốc tế, sự hình thành và phát triển các đại học nghiên 

cứu sẽ góp phần thúc đẩy nhanh chóng quá trình hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế hệ thống 

giáo dục Việt Nam. Do vậy, nhà nước và Bộ ngành cần có những chính sách khuyến khích 
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nghiên cứu công bố quốc tế và chuyển giao, vì trọng số cho các xếp hạng về quốc tế hóa và 

nghiên cứu khoa học công bố quốc tế chiếm hơn 60% các cấu phần xếp hạng đại học theo thông 

lệ quốc tế. Ngoài ra, sự hình thành và phát triển hệ thống đại học nghiên cứu sẽ tạo cầu nối liên 

kết quốc tế và các nguồn lực khoa học công nghệ quốc tế, từ đó tạo điều kiện mở rộng các liên 

kết quốc tế cấp quốc gia theo hình thức phi chính phủ, hoặc song phương, hoặc các tổ chức 

quốc tế đa phương từ hệ thống giáo dục có nhiều đại học nghiên cứu, nhằm mục đích phát triển 

kinh tế xã hội. 

Thứ tư, quan điểm quốc tế hóa giáo dục Việt Nam không chỉ tập trung vào nhiệm vụ 

nâng cao chất lượng đào tạo cho hệ thống, mà còn không ngừng học hỏi kinh nghiệm quốc tế 

hóa của các quốc gia châu Á điển hình như Malaysia, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Đài 

Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông. Trong đó, một số thông lệ thành công cần được 

chú trọng như sự hình thành các trung tâm giáo dục quốc tế (international education hub) theo 

hướng trung tâm đổi mới sáng tạo (innovation hub), trung tâm công nghiệp (industry hub), và 

trung tâm tài năng (talent hub), nhằm gắn hệ thống giáo dục trong nước với hệ thống giáo dục 

quốc tế, để thu hút học giả và các tài năng toàn cầu đến làm việc với mục đích tạo ra các kết 

quả nghiên cứu gắn với đổi mới sáng tạo chuyển giao cho các ngành công nghiệp then chốt gắn 

với bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. 

Nỗ lực hình thành trung tâm giáo dục quốc tế/khu vực (international/regional education hub) 

mặc dù sẽ tốn nhiều chi phí về nguồn lực và các chính sách khuyến khích của quốc gia và các 

Bộ ngành, nhưng sẽ từng bước định vị hệ thống giáo dục và tạo ra ảnh hưởng mềm của Việt 

Nam với các quốc gia khác trong quá trình toàn cầu hóa. Quá trình triển khai trung tâm giáo 

dục quốc tế yêu cầu nhà nước cần trang bị cơ sở hạ tầng đạt chuẩn quốc tế, nhằm thu hút các 

cơ sở giáo dục uy tín trên thế giới đến mở chi nhánh giáo dục (Verbik, 2015). 

3.2.3. Mô hình khung quốc tế hóa giáo dục Việt Nam 

Nguyên tắc thiết kế mô hình khung 

Nghiên cứu đề xuất nguyên tắc cho các nhà làm chính sách để thiết lập mô hình quốc 

tế hóa giáo dục tại Việt Nam (Hình 3.1). Quá trình hình thành mô hình quốc tế hóa giáo dục là 

một quá trình khép kín. Tính khép kín này thể hiện sự liên kết chặt chẽ giữa cơ sở khoa học và 

thực tiễn. Từ cơ sở khoa học, các nhà làm chính sách đúc kết để hình thành mô hình quốc tế 

hóa giáo dục để áp dụng trong điều kiện thực tiễn. Kết quả thực hiện mô hình trong thực tiễn 

là nguyên liệu đóng góp vào cơ sở khoa học, từ đó hiệu chỉnh mô hình hiện tại sao cho phù hợp 

điều kiện thực tế tại Việt Nam. Cụ thể, quá trình hoạch định mô hình quốc tế hóa giáo dục tại 

Việt Nam gồm năm giai đoạn như sau: 
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• Giai đoạn 1: các nhà làm chính sách thu thập các nguồn tài liệu đáng tin cậy từ các 

quốc gia và tổ chức uy tín trên thế giới để xác định những yếu tố quan trọng của quốc 

tế hóa giáo dục. Một số yếu tố điển hình của quốc tế hóa giáo dục là: khái niệm, động 

cơ, lý thuyết, hướng tiếp cận, phương pháp đo lường, chính sách và thách thức. Đây 

được xem là giai đoạn tiền đề quan trọng, tạo cơ sở lý luận vững chắc để triển khai các 

giai đoạn tiếp theo. 

• Giai đoạn 2: từ cơ sở lý luận được rút ra từ giai đoạn 1, các nhà làm chính sách lựa 

chọn các mô hình quốc tế giáo dục thành công từ các quốc gia và tổ chức trên thế giới. 

Từ các mô hình này, các nhà làm chính sách đúc kết được các kinh nghiệm về quá trình 

quốc tế hóa người học, người dạy, chương trình giáo dục và cơ sở giáo dục. 

• Giai đoạn 3: kế thừa kết quả của giai đoạn 1 và 2, các nhà làm chính sách sẽ đánh giá 

tác động của các yếu tố quan trọng đến quốc tế hóa giáo dục trên nhiều khía cạnh như: 

tầm nhìn, quản lý chiến lược, các hoạt động quốc tế, người học quốc tế và chương trình 

giáo dục. 

• Giai đoạn 4: các nhà làm chính sách cũng cần tích hợp các cơ sở khoa học vào quá 

trình nghiên cứu các yếu tố quan trọng của quốc tế hóa giáo dục (giai đoạn 1), cũng như 

quá trình đánh giá tác động của các yếu tố này đến quốc tế hóa giáo dục (giai đoạn 3). 

• Giai đoạn 5: sau khi tổng hợp kết quả của các giai đoạn trước, các nhà làm chính sách 

phác thảo mô hình quốc tế hóa giáo dục. Mô hình này được hiệu chỉnh trước khi đề 

xuất mô hình phù hợp nhất cho quốc tế hóa giáo dục Việt Nam. 
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Hình 3.1: Nguyên tắc thiết kế mô hình quốc tế hóa giáo dục tại Việt Nam 

Đề xuất mô hình khung quốc tế hóa giáo dục Việt Nam 

Từ cơ sở khoa học và kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn triển khai quốc tế của các quốc 

gia trên thế giới, nhóm nghiên cứu đề xuất mô hình quốc tế hóa giáo dục cho Việt Nam (Hình 

3.2). Mô hình quốc tế hóa này chú trọng vào sự hợp tác và phối hợp giữa bốn nhân tố chính 

gồm: (i) Chính phủ và các bộ ngành liên quan, (ii) các đối tác quốc tế, (iii) nhà tuyển dụng lao 

động, và (iv) các cơ quan kiểm định chất lượng. Để đưa ra các chiến lược quốc gia về quốc tế 

hóa giáo dục, chính phủ và các bộ ngành liên quan cần tiếp thu tri thức gồm: (i) toàn cầu hóa, 

cộng đồng hợp tác quốc tế, hiệp định thương mại và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

(CMCN 4.0); (ii) thực trạng của nền giáo dục Việt Nam về nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng; 

(iii) kinh nghiệm quốc tế về quốc tế hóa giáo dục; và (iv) yêu cầu nghề nghiệp và đổi mới sáng 

tạo. Từ đó, các chiến lược quốc tế hóa (hội nhập) quốc gia sẽ giúp nền giáo dục quốc dân cải 

thiện được các khía cạnh như: (i) năng lực cạnh tranh quốc tế; (ii) chất lượng người dạy và 

nhân viên; (iii) chất lượng cơ sở vật chất theo chuẩn quốc tế; (iv) chất lượng và mạng lưới 

Những yếu tố quan 

trọng của quốc tế hóa 

giáo dục: 

• Khái niệm 

• Động cơ 

• Lý thuyết 

• Tiếp cận 

• Phương pháp đo 

lường 

• Chính sách 

• Thách thức 

• Các yếu tố khác 

Lựa chọn các mô hình 

quốc tế hóa giáo dục thành 

công trên thế giới về: 

• Người học 

• Người dạy 

• Chương trình giáo dục 

• Cơ sở giáo dục 

Đánh giá tác động của các 

yếu tố đến quốc tế hóa giáo 

dục trên các khía cạnh 

như: 

• Tầm nhìn 

• Quản lý chiến lược 

• Nhân viên 

• Các hoạt động quốc tế 

• Người học quốc tế 

• Chương trình giáo dục 

Các mô hình quốc tế hóa giáo dục, các cơ sở khoa học 

Phác thảo mô hình 

Mô hình phù hợp cho 

quốc tế hóa giáo dục 

Việt Nam 

Giai đoạn 1 

Giai đoạn 2 
Giai đoạn 5 

Giai đoạn 3 
Giai đoạn 4 
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nghiên cứu khoa học; (v) chất lượng người học; và (vi) chất lượng giáo trình và chương trình 

giáo dục. Cụ thể, năng lực cạnh tranh quốc tế đề cập đến uy tín của các cơ sở giáo dục Việt 

Nam trên thị trường giáo dục quốc tế, cũng như vị trí của Việt Nam trên các bảng xếp hạng 

giáo dục quốc tế. Chất lượng người dạy, nhân viên và người học liên quan đến việc trang bị 

cho họ những kiến thức và kỹ năng quốc tế, các xu hướng dạy và học tiên tiến, từ đó trang bị 

tạo đầu ra chất lượng cho thị trường lao động quốc tế. Chất lượng cơ sở vật chất phải đáp ứng 

được các tiêu chuẩn giáo dục quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu và giảng dạy. 

Bên cạnh đó, chất lượng giáo trình và chương trình giáo dục cũng cần tiếp thu những tiến bộ 

và kinh nghiệm quốc tế để trang bị cho người học những tri thức và kỹ năng quốc tế. Đồng 

thời, hoạt động nghiên cứu khoa học cũng cần được đẩy mạnh cả về chất lượng và số lượng. 

Các cơ sở giáo dục cần tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế để mở rộng mạng 

 
Hình 3.2: Mô hình khung quốc tế hóa giáo dục đề xuất cho Việt Nam 
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Các Bộ 

ngành có 

liên quan 
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dục và Đào 

tạo 

Cơ quan 

kiểm định 

chất lượng 

xếp hạng 

Nhà tuyển 

dụng lao 

động 

 

Đối tác 

quốc tế 

 

 

 

Năng lực 
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quốc tế Chất lượng giáo 

trình, chương 

trình giáo dục 

Chất lượng 
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nhân viên 
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cứu khoa học 

Chất lượng 

người học 
Chất lượng cơ 
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Kinh nghiệm quốc tế 

về quốc tế hóa giáo dục 

Thực trạng của nền giáo 

dục quốc dân: nguồn nhân 

lực, cơ sở hạ tầng 

Yêu cầu nghề nghiệp 

và đổi mới sáng tạo 
Chiến lược quốc gia 
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lưới trao đổi nghiên cứu khoa học nhằm nhanh chóng đón nhận các thành tựu khoa học quốc 

tế và áp dụng vào điều kiện thực tiễn tại Việt Nam. 

3.2.4. Quan điểm thiết kế chiến lược quốc tế hóa giáo dục Việt Nam 

Khung phân tích thiết kế chiến lược 3 bước 

Việt Nam không thể áp dụng một khung phân tích chiến lược của bất kỳ một quốc gia 

nào, cho dù những quốc gia này đã có chiến lược quốc tế hóa đi trước Việt Nam nhiều thập kỷ 

qua. Ngược lại, Việt Nam phải chắt lọc tinh hoa của các chiến lược họ đã thực hiện, và tìm một 

cách tiếp cận mới với quan điểm mặc dù đi sau nhưng phải có một chiến lược tiếp cận hiệu 

quả, nhằm mục đích đẩy nhanh quá trình quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam, tránh tụt 

hậu, và chiến lược này phải thể hiện cả khát vọng đưa hệ thống giáo dục Việt Nam vào bản đồ 

giáo dục thế giới.  

Khung phân tích thiết kế chiến lược 3 bước 

Nghiên cứu đề xuất tiếp cận thiết kế chiến lược quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam 

nên triển khai qua tiếp cận ba bước: bước 1 từ Khung chiến lược (National Strategy Frame), 

bước 2 là thiết kế Chiến lược quốc gia (National Strategy), và bước 3 là xây dựng Kế hoạch 

triển khai chiến lược (National Blueprint). 

Khung chiến lược (National Strategy Frame) quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam 

phải đạt yêu cầu thể hiện các trụ cột gắn với thông lệ quốc tế, và phù hợp với các điều kiện 

kinh tế - xã hội Việt Nam. Khung chiến lược bao gồm các trụ cột chính như đánh giá bối cảnh 

hệ thống giáo dục gắn với bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, xác lập các trụ 

cột hội nhập theo khát vọng của Việt Nam như chương trình đào tạo tiên tiến, nghiên cứu công 

bố quốc tế, đào tạo công dân toàn cầu, thu hút học giả và sinh viên quốc tế; và định hướng 

chính sách chiến lược và các dự án/giải pháp thực thi và lộ trình triển khai cho các bên liên 

quan. 

Chiến lược (National Strategy) quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam cơ bản dựa trên 

các đề cương trụ cột của Khung chiến lược và được nhập các thông tin và dữ liệu từ các bên 

liên quan với sự đồng thuận cao khung thời gian của chiến lược (5 – 10 – 20 năm) với các mốc 

đánh giá hiện trạng và các khẳng định khát vọng người học, khát vọng cơ sở giáo dục, khát 

vọng quốc gia bằng các phát biểu định tính và định lượng và các lộ trình thực hiện đạt các khát 

vọng chiến lược quốc gia về quốc tế hóa hệ thống giáo dục theo khung thời gian của chiến 

lược. 

Kế hoạch triển khai chiến lược (National Blueprint). Kế hoạch triển khai chiến lược 

theo tiếp cận Blueprint yêu cầu một nguồn dữ liệu lớn đầu vào thông tin được thu thập từ nhiều 

bên liên quan, chẳng hạn như các nhà làm chính sách, các cơ sở giáo dục, sinh viên, giảng viên, 
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doanh nghiệp, và các đối tác quốc tế. Mục tiêu là thiết kế được các con đường/giải pháp nhằm 

rút ngắn khoảng cách hệ thống giáo dục hiện trạng và phát triển hệ thống giáo dục theo tầm 

nhìn trong giai đoạn chiến lược. Đặc biệt, các khát vọng trong kế hoạch chiến lược này được 

cụ thể hóa thành ba nhóm là khát vọng quốc gia, khát vọng cơ sở giáo dục và khát vọng người 

học. Kế hoạch triển khai chiến lược tiếp cận theo các yếu tố đầu vào gắn với các khát vọng và 

các mục tiêu cụ thể của chiến lược được phân kỳ là các bằng chứng khoa học để tìm ra các giải 

pháp có cơ sở thực tiễn và luận cứ khoa học, nhằm đạt được khát vọng của cả ba bên gồm quốc 

gia, hệ thống giáo dục, và người học trong bối cảnh toàn cầu hóa. Kế hoạch triển khai chiến 

lược này sẽ là một cơ sở dữ liệu lớn đánh giá được khoảng cách hiện trạng và các mục tiêu 

chiến lược từ đó đề ra các giải pháp thúc đẩy và giám sát quá trình thực hiện. 

Tính khả thi của đề xuất thiết kế chiến lược quốc gia về quốc tế hóa giáo dục 

Đầu vào có cơ sở khoa học áp dụng theo thông lệ quốc tế cho kế hoạch triển khai chiến 

lược quốc tế hóa hệ thống giáo dục sẽ là điểm cốt lõi cho tiếp cận mà nhóm nghiên cứu đề xuất 

sau khi có khung chiến lược và thậm chí có cả chiến lược. Nếu bắt đầu khởi động các đầu vào 

này như Malaysia thì Việt Nam sẽ tốn nhiều thời gian và các nguồn lực khác. Bộ Giáo dục và 

Đào tạo có Chương trình Khoa học Giáo dục Quốc gia (CTKHGDQG) nhằm triển khai Nghị 

quyết 29 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đảm bảo tính hội nhập quốc tế, và 

đã có 40 nghiên cứu thực sự cần thiết, gắn với việc xây dựng những nội dung chiến lược và kế 

hoạch triển khai chiến lược với kỳ vọng đáp ứng căn bản khát vọng của Việt Nam và người 

học trong bối cảnh toàn cầu hóa. Bên cạnh đó, dưới sự tương tác của việc vừa nghiên cứu, các 

kết quả chuyển giao ban đầu theo tiếp cận vừa nghiên cứu vừa triển khai và vừa tư vấn chính 

sách, các đề tài nghiên cứu từ CTKHGDQG của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tạo sự lan tỏa ra 

các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới có dự định hỗ trợ xây dựng quy hoạch tổng thể 

cho hệ thống giáo dục Việt Nam, Hội đồng Anh và Tổ chức phát triển học thuật Đức DAAD 

cũng có những hỗ trợ Việt Nam qua các hội thảo quốc tế về đánh giá và đưa ra các tiếp cận 

quốc tế hóa cho hệ thống giáo dục Việt Nam. Với sự chuẩn bị chiến lược đó, nếu triển khai tiếp 

cận ba bước về chiến lược quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam theo đề xuất thì thực sự 

Việt Nam đã có đầu tư rất kỹ càng, và có tầm nhìn từ Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua 

CTKHGDQG đã và đang triển khai mạnh mẽ, phục vụ cho tiếp cận thiết kế chiến lược đề xuất 

này. 

3.2.5. Định hướng mục tiêu quốc tế hóa giáo dục Việt Nam theo lộ trình 

Để đánh giá mức độ hiệu quả của quá trình quốc tế hóa đại học Việt Nam, Nghiên cứu 

đúc kết một số mục tiêu quốc tế hóa giáo dục đại học Việt Nam theo từng giai đoạn từ năm 

2014 đến 2035. Các mục tiêu này tập trung vào năm nội dung quốc tế hóa quan trọng gồm: (i) 
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sự di chuyển xuyên quốc gia của người học và người dạy; (ii) quốc tế hóa chương trình đào 

tạo; (iii) kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế; (iv) nghiên cứu khoa 

học quốc tế; và (v) quốc tế hóa giáo dục ở cấp quốc gia (Bảng 3.1). 

Bảng 3.1: Mục tiêu quốc tế hóa giáo dục đại học của Việt Nam qua các giai đoạn 

STT Nội dung 

quốc tế hóa 

2014 – 2015 2016 – 2020 2019 – 20254 

1 Sự di chuyển 

xuyên quốc 

gia của người 

học và người 

dạy 

• Gởi 3.000 

giảng viên đại 

học du học 

nước ngoài ở 

trình độ thạc sĩ 

và tiến sĩ 

• Tuyển sinh 

300 sinh viên 

quốc tế và 300 

giảng viên và 

nhà khoa học 

quốc tế mỗi 

năm 

• Sinh viên tốt 

nghiệp từ 03 

trường đại học 

hàng đầu có 

năng lực học 

tập hoặc làm 

việc tại nước 

ngoài 

• Gởi 7.000 

giảng viên đại 

học du học 

nước ngoài ở 

trình độ thạc sĩ 

và tiến sĩ 

• Tuyển sinh 

500 sinh viên 

quốc tế và 400 

giảng viên và 

nhà khoa học 

quốc tế mỗi 

năm 

• Sinh viên tốt 

nghiệp từ 05 

trường đại học 

hàng đầu có 

năng lực học 

tập hoặc làm 

việc tại nước 

ngoài 

• Trên 70% cơ sở giáo dục đại học có hoạt 

động trao đổi giảng viên, sinh viên với 

các trường đại học trong khu vực và trên 

thế giới 

2 Quốc tế hóa 

chương trình 

đào tạo 

  • Trên 50% cơ sở giáo dục đại học sử dụng 

toàn bộ hoặc tích hợp một phần nội dung 

chương trình đào tạo và giáo trình của 

nước ngoài vào các chương trình đào tạo 

của nhà trường 

• 100% cơ sở giáo dục đại học khai thác 

và sử dụng các chương trình đào tạo, học 

liệu mở được chia sẻ trực tuyến bởi các 

trường đại học có uy tín trên thế giới 

• Trên 70% cơ sở giáo dục đại học có 

ngành đào tạo trong số 8 ngành đã được 

công nhận lẫn nhau trong khu vực 

ASEAN hoàn thành các thủ tục công 

nhận tương đương bằng cấp và chuyển 

đổi tín chỉ/học phần với các trường đại 

học trong khu vực 

3 Kiểm định 

chất lượng 

chương trình 

• Có 50 chương 

trình giáo dục 

được kiểm 

• Có 150 

chương trình 

giáo dục được 

• Trên 35% chương trình đào tạo được 

kiểm định trong nước hoặc nước ngoài 

 
4 Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 – 2025” 
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STT Nội dung 

quốc tế hóa 

2014 – 2015 2016 – 2020 2019 – 20254 

đào tạo theo 

chuẩn quốc tế 

định bởi các tổ 

chức kiểm 

định quốc tế 

kiểm định bởi 

các tổ chức 

kiểm định 

quốc tế 

4 Nghiên cứu 

khoa học quốc 

tế 

  • Trên 30% cơ sở giáo dục đại học có ít 

nhất 03 đề tài, chương trình hoặc dự án 

hợp tác với nước ngoài trong nghiên cứu 

khoa học hằng năm; trên 50% cơ sở giáo 

dục đại học thực hiện được ít nhất 02 đề 

tài nghiên cứu khoa học hoặc chuyển 

giao công nghệ cho các tổ chức trong và 

ngoài nước 

• Trên 50% cơ sở giáo dục đại học tổ chức 

được ít nhất 01 hội thảo quốc tế hằng 

năm 

• Có ít nhất 10 tạp chí khoa học của các cơ 

sở giáo dục đại học trong nước được 

nâng cấp đạt chuẩn của các tạp chí quốc 

tế trong khu vực ASEAN và thế giới 

• Trên 30% cơ sở giáo dục đại học có ít 

nhất 03 đề tài, chương trình hoặc dự án 

hợp tác với nước ngoài trong nghiên cứu 

khoa học hằng năm; trên 50% cơ sở giáo 

dục đại học thực hiện được ít nhất 02 đề 

tài nghiên cứu khoa học hoặc chuyển 

giao công nghệ cho các tổ chức trong và 

ngoài nước 

5 Quốc tế hóa 

giáo dục ở cấp 

quốc gia 

• Thành lập ít 

nhất 03 đại 

học xuất sắc 

(excellent 

universities) 

• Có 05 đại học 

xuất sắc 

(excellent 

universities) 

• Có ít nhất 02 cơ sở giáo dục đại học được 

xếp hạng trong số 100 trường đại học tốt 

nhất châu Á, 10 cơ sở giáo dục đại học 

được xếp hạng trong số 400 trường đại 

học tốt nhất châu Á, 04 cơ sở giáo dục 

đại học được xếp hạng trong số 1.000 

trường đại học hàng đầu thế giới theo 

các bảng xếp hạng quốc tế có uy tín 

• 10% cơ sở giáo dục được kiểm định bởi 

các tổ chức kiểm định nước ngoài 

Nguồn: Hoang, Tran, & Pham (2018); Tổng hợp của nhóm nghiên cứu (2019) 

3.2.6. Đề xuất các KPI và cơ sở dữ liệu đánh giá hiệu quả quốc tế hóa giáo dục  

KPI đánh giá hiệu quả quốc tế hóa giáo dục 

Đúc kết kinh nghiệm quốc tế về tiêu chí đánh giá hiệu quả của quốc tế hóa giáo dục, 

nhóm nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động quốc tế hóa giáo dục của 

Việt Nam. Bộ tiêu chí này tập trung vào 06 nội dung của chiến lược quốc tế hóa giáo dục là: 

(i) tăng cường sự di chuyển của sinh viên, giảng viên và học giả giữa Việt Nam và các quốc 
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gia trên thế giới, (ii) quốc tế hóa chương trình giáo dục, (iii) phát triển chi nhánh giáo dục quốc 

tế, (iv) kiểm định và xếp hạng tổ chức giáo dục theo chuẩn khu vực hoặc quốc tế, (v) xây dựng 

trường đại học tầm cỡ thế giới, và (vi) thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế (Bảng 3.2). 

Bảng 3.2: Đề xuất tiêu chí quan trọng đánh giá hiệu quả của quá trình quốc tế hóa giáo 

dục Việt Nam 

STT Nội dung chiến lược quốc tế 

hóa giáo dục 

Tiêu chí đánh giá hiệu quả 

1 Tăng cường sự di chuyển của sinh 

viên, giảng viên và học giả giữa 

Việt Nam và các quốc gia trên thế 

giới 

• Số lượng sinh viên quốc tế 

• Số lượng giảng viên quốc tế 

• Số lượng học giả quốc tế 

• Số lượng sinh viên trong nước đi du học nước 

ngoài 

• Số lượng giảng viên/chuyên viên trong nước 

giảng dạy/nghiên cứu/làm việc tại nước ngoài 

• Số lượng học bổng cấp cho sinh viên quốc tế 

2 Quốc tế hóa chương trình giáo dục • Số lượng chương trình dành cho sinh viên 

quốc tế 

• Số lượng chương trình giáo dục được giảng 

dạy bằng tiếng Anh 

• Số lượng chương trình liên kết/bằng đôi với 

cơ sở giáo dục nước ngoài 

3 Phát triển chi nhánh giáo dục quốc 

tế 
• Số lượng chi nhánh giáo dục tại nước ngoài, 

phân theo quốc gia 

• Số lượng văn phòng giáo dục đại diện tại 

nước ngoài, phân theo quốc gia 

4 Kiểm định và xếp hạng tổ chức 

giáo dục theo chuẩn khu vực hoặc 

quốc tế 

• Số lượng chương trình đào tạo của cơ sở giáo 

dục đạt chuẩn của các tổ chức kiểm định quốc 

tế 

• Số lượng cơ sở giáo dục đạt chuẩn của các tổ 

chức kiểm định quốc tế 

5 Xây dựng trường đại học tầm cỡ 

thế giới 
• Số lượng trường đại học nằm trong tốp 1000 

của QS Asia Ranking 

• Số lượng trường đại học nằm trong tốp 300 

của Asia University Ranking của Times 

Higher Education 

6 Thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế • Số lượng tổ chức/cơ sở giáo dục nước ngoài 

có quan hệ hợp tác với cơ sở giáo dục 

• Số lượng doanh nghiệp/tập đoàn nước ngoài 

có quan hệ hợp tác với cơ sở giáo dục  

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu (2019) 

Hình thành cơ sở dữ liệu hệ thống giáo dục đại học 

Nghiên cứu đề xuất hình thành cơ sở dữ liệu phân tích hiệu quả hệ thống giáo dục đại 

học và bao gồm cả hiệu quả quốc tế hóa hệ thống này. Hiện nay, cơ sở dữ liệu ngành giáo dục 

của Việt Nam chỉ bao gồm các cấp độ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, 
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giáo dục thường xuyên, hoàn toàn chưa có dữ liệu về giáo dục đại học. Tại các nước OECD, 

cơ sở dữ liệu giáo dục được tập hợp từ tất cả các nước trong khối và được thống kê theo từng 

năm (OECD, 2019). Cơ sở dữ liệu này bao gồm các chỉ số đo lường KPI về quốc tế hóa như 

đã trình bày ở phần trên và các chỉ số tổng quát dưới đây cho hệ thống giáo dục đại học: 

• Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên nhập học 

• Hồ sơ của sinh viên tốt nghiệp và sinh viên nhập học 

• Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp và sinh viên nhập học theo lĩnh vực 

• Tỷ lệ nhập học theo độ tuổi 

• Tỷ lệ tuyển sinh theo giới tính, định hướng chương trình và loại hình học tập 

• Tỷ lệ tuyển sinh theo loại hình trường đại học 

• Tỷ lệ sinh viên quốc tế theo từng nước 

• Tỷ lệ sinh viên quốc tế theo lĩnh vực giáo dục 

• Tỷ lệ sinh viên - giảng viên và quy mô trung bình lớp học  

• Tỷ lệ giảng viên theo độ tuổi và giới tính 

• Chỉ tiêu tài chính giáo dục 

3.3. Kiến nghị chính sách nâng cao hiệu quả quốc tế hóa giáo dục Việt Nam 

Nghiên cứu đề xuất tiếp tục triển khai quan điểm lãnh đạo Nghị quyết 29-NQ/TW đề 

cập đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo về hội nhập quốc tế; triển khai hiệu quả Luật 

giáo dục đại học 34/2018/QH14, sửa đổi bổ sung một số điều và Luật Giáo dục 43/2019/QH14; 

và đặc biệt là triển khai và hoàn thiện Nghị định 86/2018/NĐ-CP và 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.  

3.3.1. Giáo dục phổ thông 

Kiến nghị 1: Đầu tư nguồn lực đào tạo đội ngũ người dạy Chương trình phổ thông cải 

cách nhằm thúc đẩy các nội dung quốc tế và phát triển bền vững theo tiếp cận trở thành công 

dân toàn cầu trong tương lai cho người học theo tinh thần Luật giáo dục 43 đã đề ra năm 2019. 

Luật Giáo dục 2019 đưa ra mục tiêu cụ thể và yêu cầu về nội dung và phương pháp của 

giáo dục phổ thông một cách hệ thống. Đồng thời, Luật cũng khuyến khích nhiều hình thức sở 

hữu và thành lập cơ sở giáo dục phổ thông, và khuyến khích các địa phương chủ động tổ chức 

việc giảng dạy phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của địa phương. Yêu cầu của thực tiễn trong 

việc triển khai Chương trình phổ thông cải cách và việc đào tạo các kỹ năng giúp học sinh có 

được năng lực cạnh tranh toàn cầu ở trường phổ thông trong hoàn cảnh hiện nay là thách thức 

lớn đối với quốc gia. Chính phủ khuyến khích sự đa dạng trong cách tổ chức đào tạo trong các 
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loại hình cơ sở giáo dục khác nhau và đáp ứng nhu cầu và đặc điểm của các địa phương từ Bắc 

đến Nam. Việt Nam lại có nguồn lực hạn chế và phải giải quyết bài toán về đào tạo và hoàn 

thiện đội ngũ giáo viên và cải thiện cơ sở vật chất của trường phổ thông công lập. Nếu không 

giải quyết hài hòa các yếu tố nói trên, các cơ sở giáo dục phổ thông công lập sẽ khó đáp ứng 

được yêu cầu đào tạo học sinh hiệu quả theo mục tiêu mà Luật Giáo dục 2019 xác lập.  

Kiến nghị 2: Chính phủ/Bộ trao thêm quyền tự chủ đối với các tỉnh/thành và các trường 

phổ thông trong hệ thống công lập bằng việc Điều chỉnh trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo 

dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua Sở Giáo dục & Đào tạo tại các địa phương.  

Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh Điều 12 thuộc Nghị định 127/2018/NĐ-CP theo hướng 

chức năng quản lý nhà nước chỉ tập trung vào các trường hợp đặc biệt như trường học ở vùng 

sâu vùng xa, hay những chương trình cử tuyển, còn các trường bình thường khác chủ động 

trong vấn đề nhân sự để gia tăng quyền tự chủ phù hợp với tình hình cụ thể, đặc biệt là các 

tỉnh/thành có tốc độ đô thị hóa cao và có yêu cầu hội nhập quốc tế mạnh mẽ.  

Điều 12 thuộc Nghị định 127/2018/NĐ-CP hiện nay quy định, Sở chịu trách nhiệm 

“Chủ trì xây dựng kế hoạch hằng năm về số lượng người làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo 

và của các cơ sở giáo dục trực thuộc, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phân bổ số lượng 

người làm việc theo vị trí việc làm cho các cơ sở giáo dục trực thuộc theo quy định; hướng dẫn, 

tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách 

đối với công chức, viên chức và người lao động tại các cơ sở giáo dục do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quản lý theo quy định.” 

Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT theo hướng bổ sung điều 

khoản gắn việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp của giáo viên với cơ chế trả lương thưởng, theo 

hướng tạo sự khác biệt giữa giáo viên có năng lực phù hợp và giáo viên chưa có năng lực. So 

với thẩm quyền của hiệu trưởng trường phổ thông tư thục, thẩm quyền của hiệu trưởng trường 

phổ thông công lập gặp hạn chế hơn vì vai trò và trách nhiệm của hội đồng trường trong hai cơ 

chế trên hoàn toàn khác nhau. Hội đồng trường tư thục quan tâm đến sự tồn tại sống còn của 

trường, nên các quyết định của hiệu trưởng trong tuyển dụng, đánh giá, và sử dụng kết quả 

đánh giá cho trả lương thưởng của giáo viên tương đồng với mối quan tâm của hội đồng trường. 

Các thông tư nói trên không tạo ra cơ sở để hiệu trưởng trường phổ thông công lập trả lương 

hoặc thưởng đáng kể cho giáo viên đạt chuẩn hoặc có chất lượng cao. 

Cơ chế và quy định về quản trị trường phổ thông cần được thay đổi để đáp ứng nhu cầu 

phát triển trong giáo dục phổ thông, nhất là trong bối cảnh ra đời của chương trình có tiếp cận 

năng lực với đòi hỏi cao dành cho giáo viên. Việc áp dụng chương trình này sẽ đòi hỏi nhà 

quản lý phải có tư duy thay đổi để chủ động thay đổi cách tiếp cận mới trong giáo dục và có 
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thể tạo ra thay đổi của giáo viên. Yếu tố tạo ra môi trường làm việc mang tính khuyến khích 

giáo viên có năng lực tiếp tục phát huy năng lực, người chưa có đủ năng lực thì cố gắng hơn.  

Kiến nghị 3: Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo về thúc đẩy hiệu quả quốc tế hóa 

giáo dục phổ thông 

Hoàn thiện các thông tư, quy định thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục phổ thông đảm 

bảo tính hiệu quả và kiểm soát từ Nhà nước 

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP đã quy định rất rõ về việc hợp tác, đầu tư của nước ngoài 

trong lĩnh vực giáo dục (bao gồm các thông tin về hình thức liên kết đào tạo được phép triển 

khai, thời hạn, văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chất lượng giáo dục, vấn đề tài chính, quản lý 

nhà nước…), tuy nhiên Nghị định số 86/2018/NĐ-CP chủ yếu mới đề cập đến các cơ sở giáo 

dục mầm non - phổ thông tư thục có yếu tố quốc tế hoàn toàn, hầu như không đề cập đến các 

cơ sở giáo dục mầm non - phổ thông tư thục của Việt Nam có yếu tố quốc tế.  

Nghiên cứu kiến nghị Bộ GD&ĐT sớm xây dựng và ban hành những Thông tư, Quy 

định về các hoạt động quốc tế hóa trong lĩnh vực giáo dục mầm non - phổ thông nhằm cung 

cấp hành lang pháp lý, định hướng, điều hành, quản lý và kiểm định chặt chẽ công tác hội nhập 

quốc tế trong lĩnh vực giáo dục này. Tiến tới ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng các cơ 

sở giáo dục mầm non - phổ thông về hội nhập quốc tế. 

Cơ quan quản lý giáo dục các cấp chủ yếu tập trung vào hai khâu then chốt: Đánh 

giá/Kiểm định chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường (bằng cấp, chứng chỉ hành 

nghề, thanh tra giảng dạy…) và Đánh giá/Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (bản 

quyền, kiểm định chất lượng của các tổ chức có thẩm quyền về giáo dục…). 

Kiểm định Chương trình đào tạo có yếu tố quốc tế  

 Tổ chức kiểm định chặt chẽ chương trình đào tạo của nước ngoài trước khi đưa vào cơ 

sở giáo dục của địa phương. Ngoài ra, trên cơ sở xác định chiến lược phát triển hội nhập quốc 

tế của Nhà trường, Nhà trường định hướng chương trình tham khảo từ chương trình nước ngoài. 

Sau đó, phối hợp với các chuyên gia giáo dục xây dựng một chương trình thống nhất cho Nhà 

trường. 

 Chính sách tuyển dụng người dạy có yếu tố quốc tế 

Nhân tố đảm bảo thành công cho bất kỳ cơ sở giáo dục nào, dù có yếu tố hội nhập quốc 

tế hay không có, đều là chất lượng giáo viên. Rõ ràng, với một thị trường giáo dục ngày càng 

rộng mở thì công tác cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ sở giáo dục có yếu 

tố hội nhập quốc tế ngày càng trở nên cấp thiết. Chúng ta có thể triển khai từng bước như sau: 

- Xây dựng những trung tâm tuyển chọn, giới thiệu giáo viên nước ngoài đủ uy tín. Có 

chính sách động viên, ràng buộc lâu dài (3-5 năm) giáo viên ngoại quốc với cơ sở giáo 
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dục theo chế độ cơ hữu. Giáo viên không phải là cầu thủ bóng đá nay ký với đội này, 

mai ký với đội khác, chỉ khi gắn bó với cơ sở giáo dục lâu dài mới có thể làm tốt chức 

năng của người giáo viên, đặc biệt chức năng người giáo viên phải là nhà giáo dục.  

- Quảng bá và xây dựng chính sách ưu đãi khi tuyển dụng giáo viên người Việt Nam (kể 

cả Việt Kiều) cho các cơ sở giáo dục có yếu tố hội nhập quốc tế. Đây là một công tác 

có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh hiện nay của ngành giáo dục. Chúng ta 

sẽ “thua ngay trên sân nhà” nếu chậm trễ trong triển khai công tác này. Chúng ta có một 

lượng lớn các người dạy tiềm năng là lưu học sinh trở về nước sau khi học tập và sinh 

viên tốt nghiệp các Trường ĐHSP hệ tiếng Anh. Điều đó cho phép chúng ta cung ứng 

nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ sở giáo dục. 

3.3.2. Giáo dục nghề nghiệp 

Kiến nghị 1: Kiến nghị Bộ Lao động Thương binh & Xã hội có các chính sách thúc 

đẩy cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia mô hình đào tạo kép. 

Nghiên cứu đã đúc kết mô hình đào tạo nghề kép thành công ở Đức và một số cơ sở 

đào tạo nghề tài Việt Nam đúc kết Khung đào tạo nghề theo mô hình đào tạo kép bao gồm đào 

tạo tại doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp dựa trên khung quy định.  

Đào tạo tại doanh nghiệp phải tuân thủ quy định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội ban hành. Các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đăng ký với Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội trên địa bàn để được cấp phép đào tạo. Người học muốn học nghề theo mô hình đào 

tạo nghề kép thường chủ động tìm thông tin và nộp hồ sơ đăng ký với doanh nghiệp. Lưu ý là 

người học tìm đăng ký học với doanh nghiệp không phải với trường nghề dù khoảng 30% thời 

lượng ở trường nghề là bắt buộc. Các doanh nghiệp sau kiểm tra hồ sơ và năng lực thực tế của 

người học, nếu thấy đáp ứng yêu cầu, doanh nghiệp và người học sẽ ký hợp đồng đào tạo.  

Nội dung đào tạo tại doanh nghiệp chủ yếu là kỹ năng thực hành tại nơi làm việc và 

phải tuân thủ chuẩn đào tạo tại doanh nghiệp. Người dạy ở doanh nghiệp toàn thời gian phải 

có bằng cử nhân nghề. Với người dạy bán thời gian thì không cần phải có chứng chỉ chính quy 

nào, yêu cầu chỉ là lao động có kỹ năng của doanh nghiệp. Các Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội có trách nhiệm đăng ký cấp phép hành nghề cho người dạy tại doanh nghiệp.  

Đào tạo tại trường nghề lại do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Việc 

giám sát quá trình đào tạo tại trường nghề bao gồm đánh giá chất lượng do cơ quan thanh tra 

thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện. Nội dung đào tạo tại trường nghề trong 

đào tạo kép thực hiện theo chương trình khung (framework curriculum) bao gồm các môn học 

cơ sở để học chuyên ngành và các nội dung lý thuyết chuyên ngành để hỗ trợ việc đào tạo tại 

doanh nghiệp, các môn học khác như kỹ năng mềm, ngoại ngữ, thể chất… Giáo viên tại trường 
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nghề gồm: giáo viên dạy môn chung, lý thuyết nghề và giáo viên dạy các môn thực hành nghề. 

Yêu cầu với giáo viên là phải có bằng thạc sĩ tương đương bậc 7 trong Khung trình độ quốc 

gia.  

Chuẩn đào tạo trong mô hình đào tạo kép gồm chuẩn đào tạo tại doanh nghiệp (training 

regulations) và chương trình khung (curriculum framework) đào tạo các trường nghề. Chuẩn 

đào tạo tại doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Nội dung chuẩn 

đào tạo đối với từng nghề bao gồm các nội dung sau: (i) tên nghề đào tạo; (ii) thời gian đào 

tạo; (iii) mô tả kiến thức, kỹ năng và năng lực cần đạt được cho ngành nghề đào tạo; (iv) hướng 

dẫn kế hoạch triển khai đào tạo, cơ cấu phân bổ về nội dung và lịch trình đào tạo; và (v) các 

yêu cầu kiểm tra đánh giá người học cần biết để đạt yêu cầu đào tạo. 

Kiến nghị 2: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội triển khai kết hợp Khung trình độ 

quốc gia 5 bậc (VQF) dành cho đào tạo nghề nghiệp với Khung tham chiếu ASEAN (AQRF) 

căn cứ vào Điều 2 Khoản 2 Quyết định 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 đặc biệt cho 8 ngành 

được ASEAN công nhận nhằm thúc đẩy di chuyển lao động trong khu vực ASEAN. 

3.3.3. Giáo dục đại học 

3.3.3.1. Kiến nghị Quốc hội và Chính phủ sửa đổi và bổ sung Luật 34 và Nghị định 99  

Kiến nghị 1: cụ thể hóa hơn mối quan hệ giữa cơ quan chủ quản - hội đồng trường 

nhằm vừa thúc đẩy hiệu quả cơ chế tự chủ hệ thống giáo dục đại học theo thông lệ quốc tế vừa 

nâng cao nguyên tắc trách nhiệm giải trình. 

Luật số 34/2018/QH14 chưa phân định rõ về trách nhiệm và quyền hạn giữa cơ quan 

chủ quản và cơ sở GDĐH công lập để thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tự chủ đại 

học theo đầy đủ các thông lệ quốc tế trên các phương diện như: tự chủ về công tác tổ chức, cán 

bộ; tự chủ về công tác tài chính, đầu tư, mua sắm; và tự chủ trong học thuật. Luật quy định 

giám sát của Hội đồng trường với ban giám hiệu/ban giám đốc cơ sở giáo dục cụ thể thẩm 

quyền giám sát của Hội đồng trường hiện nay mới được quy định tại Khoản 10 Điều 2 Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học: “Giám sát việc thực hiện quyết định của 

hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của trường 

đại học và trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng trường đại học; giám sát việc quản lý, sử dụng 

tài chính, tài sản của trường đại học; báo cáo hằng năm trước hội nghị toàn thể của trường đại 

học về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của hội đồng trường”. Tuy nhiên, Nghị định số 

99/2019/NĐ-CP không có quy định hướng dẫn rõ về thực hiện cơ chế hoạt động giám sát của 

Hội đồng trường trong mối quan hệ với cơ quan chủ quản.  

Kiến nghị 2: Nên thay đổi quy định cứng về kinh nghiệm quản lý cho chức vụ Hiệu 

trưởng trong Luật 34/NĐ 99 để các cơ sở giáo dục đại học có cơ hội thu hút tài năng từ các 
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nguồn có tính quốc tế, tạo dòng di chuyển vào Việt Nam các học giả có tên tuổi và có trình độ 

học thuật cao vào làm Hiệu trưởng các trường đại học trong nước. 

Luật số 34 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm hiệu trưởng có nội dung: “…kinh 

nghiệm quản lý giáo dục đại học….”. Nghị định 99 không quy định chi tiết và hướng dẫn cụ 

thể nội dung này nên Trường gặp khó khăn trong việc xác định “mức độ” kinh nghiệm quản lý 

thế nào là phù hợp, đảm bảo đúng với tinh thần Luật số 34. 

Kiến nghị 3: Không nên quy định cứng về đánh giá chất lượng và kiểm định Chương 

trình đào tạo mới áp dụng cho khóa tốt nghiệp đầu tiên vì theo thông lệ AUN chỉ được thực 

hiện kiểm định sau khi có 3 khóa người học tốt nghiệp từ Chương trình muốn kiểm định. 

Luật 34, Khoản 5 Điều 33 về Mở ngành đào tạo: “Trước khi có khóa đầu tiên tốt nghiệp, 

Chương trình đào tạo phải được đánh giá chất lượng, ngay sau khi có khóa đầu tiên tốt nghiệp, 

Chương trình đào tạo phải được kiểm định theo qui định của luật này”.  

Kiến nghị 4: Không nên quy định cứng dừng tuyển sinh nếu không đạt kiểm định mà 

nên theo thông lệ quốc tế chỉ cần công khai kết quả kiểm định và thời hạn kiểm định thì thị 

trường và người học tiềm năng sẽ tự quyết định.  

Luật 34, Khoản 3, Điều 50: Tự đánh giá, cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo; định kỳ 

đăng ký kiểm định chương trình đào tạo và kiểm định cơ sở giáo dục đại học. Cơ sở giáo dục 

đại học không thực hiện kiểm định chương trình theo chu kỳ kiểm định hoặc kết quả kiểm định 

chương trình không đạt yêu cầu phải cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm cho người 

học đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Sau 2 năm, kể từ ngày giấy chứng nhận 

kiểm định chất lượng đào tạo hết hạn hoặc từ ngày có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu, 

nếu không thực hiện kiểm định lại chương trình hoặc kết quả kiểm định lại vẫn không đạt yêu 

cầu thì cơ sở giáo dục đại học phải dừng tuyển sinh đối với chương trình đào tạo đó và có biện 

pháp bảo đảm quyền lợi cho người học. 

Kiến nghị 5: Nên nghiên cứu điều chỉnh nâng cao quyền tự chủ về tổ chức và nhân sự 

cho các cơ sở giáo dục đại học công lập nhằm thu hút các học giả có trình độ học thuật cao 

trong nước và quốc tế.  

Khoản 4, Điều 32 Luật số 34 và Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 

30/12/2019 chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu công tác đãi ngộ, thu hút nhân tài do việc trả lương 

vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước. 

Kiến nghị 6: Điều chỉnh và cụ thể hóa Khoản 2 Điều 12 Luật 34 về “Chính sách nhà 

nước về phát triển giáo dục đại học” theo hướng “Phân bổ ngân sách và nguồn lực mang tính 

đột phá cho giáo dục đại học” đảm bảo các nguyên tắc thúc đẩy hiệu quả quốc tế hóa hệ thống 

giáo dục này vì Nghiên cứu đã có bằng chứng cho rằng đầu tư cho giáo dục đại học Việt Nam 
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là thấp nhất so với các hệ thống giáo dục khác trong nước, và thấp nhất trong khu vực xét về 

mọi khía cạnh, ngoài ra với xu hướng tự chủ theo quy định Luật 34 và Nghị định 99 hệ thống 

giáo dục đại học đang bươn chải theo cơ chế thị trường và tỷ trọng nguồn thu từ học phí là 

không bền vững cho các chi tiêu phát triển. Nghiên cứu kiến nghị cơ chế phân bổ ngân sách 

cho hệ thống giáo dục đại học nhằm tạo ra một đột phá nâng cao chất lượng và định vị với khu 

vực và thế giới của hệ thống này như sau: 

Thứ nhất, cơ chế phân bổ ngân sách Nhà nước cần dựa trên kết quả đánh giá về chất 

lượng của trường đại học và hiệu quả đầu ra thay vì cấp phát, phân bổ một cách thiếu cạnh 

tranh như hiện nay. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của trường đại học bao gồm các tiêu chí 

sau: số lượng giảng viên quốc tế, sinh viên quốc tế, công bố quốc tế, và xếp hạng đại học khu 

vực hay thế giới… Việc hỗ trợ cần dựa trên cơ sở cạnh tranh, không phân biệt giữa trường đại 

học công lập và tư thục. Cơ chế cạnh tranh sẽ thúc đẩy các trường đại học tập trung nâng cao 

trình độ chuyên môn, quốc tế hóa cũng như đề xuất, thực thi các chính sách có ý nghĩa và có 

tính khả thi cao.  

Thứ hai, phân bổ ngân sách dựa trên những chính sách chiến lược trong việc xây dựng 

các trường đại học đạt tiêu chuẩn và đẳng cấp quốc tế. Trong đó chú trọng đến các ngành đào 

tạo cần nhiều chi phí mà xã hội và gắn với chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc gia có nhu 

cầu cao như y tế và sức khỏe, nông lâm ngư nghiệp kỹ thuật cao, cơ khí, tự động hóa, công 

nghệ thông tin… Cần các khoản đầu tư để phát triển một số ngành đào tạo và trường đại học 

mũi nhọn, các trường này sẽ tạo động lực cho toàn bộ hệ thống các trường đại học khác cùng 

phát triển. Theo đó, khi xây dựng chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học, nhà nước cần đầu 

tư có trọng điểm vào một số trường đại học có bề dày truyền thống và tiềm năng nghiên cứu 

khoa học, tiến đến xây dựng trường đại học nghiên cứu tầm cỡ thế giới.  

3.3.3.2. Kiến nghị Chính phủ sửa đổi và bổ sung Nghị Định 86 

Kiến nghị 1: Đề nghị bổ sung Điều 16, Khoản 3, điểm c) trong trường hợp văn bằng 

do hai bên cùng cấp thì phải “hoặc” đảm bảo đáp ứng quy định điểm a) và b) của khoản này, 

hoặc đảm bảo do hai bên (nhiều bên) cùng ký trên một văn bằng dựa trên Chương trình liên 

kết đào tạo đã được thỏa thuận giữa hai bên (nhiều bên) được cấp thẩm quyền phê duyệt.  

Cơ sở của lập luận bổ sung này là do hiện nay khi các trường hợp liên kết giáo dục 

xuyên biên giới, nhiều đối tác ở nhiều quốc gia khác nhau, thực hiện đào tạo cùng một văn 

bằng nhưng học tại nhiều quốc gia, hay học tại một quốc gia nhưng nhiều bên đối tác tham gia 

đào tạo và văn bằng thể hiện tính quốc tế hóa có nhiều bên tham gia và mỗi bên đều cùng ký 

vào chỉ một văn bằng theo hình thức joint degree.  
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Kiến nghị 2: Đề nghị bổ sung Điều 16, Khoản 3 điểm d) theo hai phương án. Phương 

án 1 không quy định cụ thể điều kiện ngoại ngữ cho các chương trình liên kết giáo dục vì khi 

phê duyệt Đề án đã có quy định chuẩn ngoại ngữ đầu vào và chuẩn đầu ra cụ thể cho chương 

trình liên kết giáo dục cụ thể. Phương án 2 là không phân biệt quy định 3/6 cho việc người học 

lấy bằng của Việt Nam, mà quy định chung các chương trình đào tạo liên kết có yếu tố nước 

ngoài thì chuẩn ngoại ngữ tiếng Anh đầu vào đều phải là 4/6 để đảm bảo chất lượng chương 

trình theo hướng hội nhập và tạo điều kiện cho người học của Việt Nam vươn lên trong quá 

trình hội nhập và quốc tế hóa giáo dục. 

Kiến nghị 3: Đề nghị bổ sung Mục 3, sau điều 35. Hiện nay, điều 35 chỉ quy định về 

điều kiện vốn đầu tư không bao gồm chi phí sử dụng đất. Nghiên cứu đề xuất bổ sung một điều 

khoản 35b về các quy định ưu tiên đầu tư liên quan đến việc tiếp cận đất đai cho các lĩnh vực 

đầu tư FDI tại các khu công nghiệp (đặc biệt là các đầu tư cho giáo dục mầm non mẫu giáo) 

gắn với các khu công nghiệp có các nhà đầu tư nước ngoài đang sinh sống và làm việc; ưu tiên 

cho các đầu tư nước ngoài về giáo dục gắn với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa 

phương và có tác động cả nước và khu vực thông qua việc quy hoạch đất cho các Khu giáo dục 

quốc tế (International Education Hub), các Khu giáo dục quốc tế này sẽ gắn kết với các ngành 

nghề mà địa phương và Việt Nam đang cần, gắn kết với việc kết nối hệ thống đào tạo khu vực 

và thế giới tạo điều kiện thu hút tài năng và học giả thế giới theo kinh nghiệm của các quốc gia 

như Singapore/Malaysia/Trung Quốc. 

Kiến nghị 4: Đề nghị nới lỏng hoặc bỏ Điều 39 Mục 4. Không nhất thiết phải quy định 

các FDI đầu tư theo NĐ86 phải tuân thủ cứng tỷ lệ người học Việt Nam thấp hơn tổng số người 

học, vì theo kết quả nghiên cứu tỷ lệ sinh viên quốc tế đến Việt Nam còn quá thấp, quốc tế hóa 

theo kết quả nghiên cứu chủ yếu là quốc tế hóa trong nước nâng cao chất lượng dịch vụ giáo 

dục thừa hưởng cho người học trong nước, và giảm thiểu sự dòng chảy ngoại tệ từ Việt Nam 

ra nước ngoài của người Việt Nam ra nước ngoài. 

3.3.3.3. Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Bộ/Ngành khác thúc đẩy hiệu 

quả quốc tế hóa giáo dục 

Các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quốc tế hóa giáo dục đại học và công tác phối 

hợp với các Bộ, ngành khác được phân chia cụ thể trong Bảng 3.3. 
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 Bảng 3.3: Các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quốc tế hóa giáo dục đại học và công tác phối hợp với các Bộ, ngành khác 

Giải pháp Hành động 

Khuyến khích di 

chuyển học 

thuật: sinh viên, 

học giả 

Visa/ tạm trú: 

- Phối hợp với Bộ công an đề xuất các chính sách hỗ trợ cấp/ gia hạn visa cho lưu học sinh, học giả người nước ngoài bao 

gồm tinh giản hồ sơ, thủ tục, áp dụng E-visa, rút ngắn thời gian cấp/ gia hạn visa cho lưu học sinh, học giả nước ngoài 

đến Việt Nam nhằm mục đích học tập, giảng dạy, nghiên cứu. 

- Phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất giảm lệ phí cấp/ gia hạn visa cho lưu học sinh, học giả nước ngoài đến Việt Nam nhằm 

mục đích học tập, giảng dạy, nghiên cứu. 

- Tinh giản hồ sơ, thủ tục cấp thẻ tạm trú cho lưu học sinh, học giả nước ngoài đến Việt Nam nhằm mục đích học tập, giảng 

dạy, nghiên cứu. 

- Đề ra các chính sách hỗ trợ visa đối với người thân của lưu học sinh, học giả nước ngoài đến Việt Nam nhằm mục đích 

học tập, giảng dạy, nghiên cứu. 

Lao động / Việc làm: 

- Phối hợp với Bộ Lao động thương binh xã hội từng bước tiến tới miễn giấy phép lao động đối với giảng viên, nhà nghiên 

cứu người nước ngoài đến Việt Nam nhằm mục đích giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, trước mắt áp dụng 

đối với người nước ngoài đến từ các nước ASEAN. 

- Đề ra các chính sách hỗ trợ, tư vấn việc làm cho sinh viên nước ngoài tốt nghiệp tại Việt Nam. 

- Tinh giản thủ tục, hồ sơ, quy trình cấp giấy phép lao động cho người thân của lưu học sinh, học giả nước ngoài đến Việt 

Nam nhằm mục đích học tập, giảng dạy, nghiên cứu. 

- Đối với sinh viên/giảng viên đi du học nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cần 

có chính sách hỗ trợ tài chính, tạo môi trường làm việc phù hợp với năng lực để thu hút họ quay về và đóng góp cho nước 

nhà. 

Cơ sở vật chất/ điều kiện sinh sống 

- Phương tiện giao thông: Phối hợp với Bộ giao thông vận tải mở thêm nhiều tuyến xe bus, phương tiện vận tải công cộng 

phục vụ lưu học sinh, học giả người nước ngoài đặc biệt tại các tuyến đường nơi các trường đại học lớn tọa lạc. Thêm vào 

đó, tạo điều kiện cho lưu học sinh, học giả người nước ngoài trong việc mua bán, sở hữu phương tiện giao thông cá nhân, 

đăng ký giấy phép lái xe… 

- Chỗ ở: Có chính sách xây dựng thêm các khu nhà ở, ký túc xá tập trung cho sinh viên, học giả người nước ngoài hoặc chỉ 

đạo các trường thành lập các ký túc xá dành cho sinh viên, học giả quốc tế đồng thời chỗ ở, nơi sinh hoạt phải đảm bảo 

chất lượng, theo tiêu chuẩn dành cho sinh viên, giảng viên quốc tế 

- Điều kiện sinh sống: Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của lưu học sinh, học giả quốc tế như kiểm soát mức học phí 

dành cho sinh viên nước ngoài, lưu học sinh có quyền được hoàn trả học phí nếu cơ sở giáo dục không thể hoàn thành 
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Giải pháp Hành động 

chương trình giảng dạy như cam kết trong thời gian quy định, đảm bảo an ninh và có bộ phận hỗ trợ 24/24 đảm bảo cung 

cấp thông tin và hỗ trợ lưu học sinh, học giả trong điều kiện cần thiết. 

Khuyến khích di 

chuyển học 

thuật: chương 

trình đào tạo, 

nhà cung cấp 

giáo dục 

Để tăng tính di chuyển của chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục, nhóm nghiên cứu đề xuất các giải pháp sau:  

- Xây dựng cơ chế khuyến khích các trường đại học nước ngoài mở chi nhánh giáo dục quốc tế (campus branch) tại Việt 

Nam cũng như cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng cao bằng hình thức liên kết đào tạo. Các trường đại học 

được lựa chọn cần được kiểm định và xếp hạng bởi các tổ chức có uy tín ở khu vực và trên thế giới, tại các quốc gia phát 

triển chuyên xuất khẩu giáo dục như Australia, Đức, Anh, Hoa Kỳ 

- Khuyến khích, hỗ trợ các trường đại học trong nước xây dựng các đơn vị nghiên cứu và giảng dạy có trụ sở tại nước ngoài 

- Ban hành chính sách khuyến khích hợp tác liên kết thông qua các chương trình chuyển tiếp giáo dục quốc tế. Chính sách 

này hiện nay đã trở thành một trong những nhân tố chiến lược trong việc cung cấp chương trình đào tạo chất lượng cao 

cho người học được trải nghiệm môi trường quốc tế cả trong nước và nước ngoài. Một số quốc gia đã và đang áp dụng 

chương trình này có thể kể đến như Malaysia, Hong Kong và Singapore. 

Xây dựng, củng 

cố các mối quan 

hệ 

• Trong nước: 

- Kết nối với các cộng đồng người nước ngoài tại địa phương, các câu lạc bộ hội, nhóm… thành lập các cộng đồng lưu học 

sinh, học giả người nước ngoài tại Việt Nam. Các cộng đồng này sẽ do địa phương quản lý, đây sẽ là kênh quan trọng 

cung cấp thông tin quan trọng, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa lưu học sinh, học giả nước ngoài và cư dân địa phương  

- Có chính sách kết nối với các doanh nghiệp đa quốc gia, ngành công nghiệp trong nước với quá trình đào tạo nhằm cung 

cấp cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, thực tập, cũng như đầu tư nghiên cứu, chuyển giao công nghệ… 

• Ngoài nước: 

- Đẩy mạnh ký kết các Hiệp định song phương hoặc đa phương với các quốc gia trong khu vực và quốc tế với thời hạn lâu 

dài trên 5 năm nhằm tăng cường tính di chuyển học thuật giữa các quốc gia. Các thỏa thuận giữa Chính phủ và Chính phủ 

bao gồm thương mại tự do, bản ghi nhớ, các diễn đàn đa phương và các nhóm làm việc. Các lĩnh vực hoạt động có sự 

tham gia của Chính phủ các nước có thể kể đến như đảm bảo chất lượng, kiểm định và kiểm soát thể chế, tiếp cận và 

quảng bá thị trường, công nhận bằng cấp và hợp tác nghiên cứu. 

- Phối hợp với Bộ Giáo dục các nước trong khu vực ASEAN, chủ động tham gia, tổ chức các hoạt động, hội nghị, hội thảo 

về giáo dục trong khu vực nhằm lan tỏa sức ảnh hưởng của giáo dục Việt Nam đến với thị trường thế giới.  

- Hỗ trợ, khuyến khích các nhà cung cấp giáo dục và các viện nghiên cứu ngoài nước tham gia vào các hoạt động giáo dục 

trong nước như mở chi nhánh giáo dục, đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu. 

Nâng cao năng 

lực cạnh tranh 

quốc tế 

Đề ra các chính sách, chương trình quảng bá cho giáo dục Việt Nam: 

- Thành lập một website chính thức dành cho sinh viên nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý. Bộ Giáo dục và 

Đào tạo sẽ chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, kết nối và hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho các lưu học sinh, học giả nước 
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ngoài trước và trong thời gian học tập, làm việc tại Việt Nam. Hiện nay sinh viên nước ngoài muốn tìm hiểu thông tin du 

học tại Việt Nam chỉ có thể tìm kiếm trên các website không chính thức, điều này gây trở ngại cho việc cung cấp thông 

tin chính xác cho lưu học sinh.  

- Phối hợp với các Bộ ngành liên quan như Bộ Văn hóa – Thể thao - Du lịch, Bộ Công thương…lồng ghép chương trình 

quảng bá giáo dục Việt Nam vào các hoạt động quy mô khác như các chương trình quảng bá du lịch Việt Nam, các hội 

chợ giao lưu quốc tế, giới thiệu việc làm, hội thảo quốc tế… 

- Tạo dấu ấn quảng bá giáo dục Việt Nam như là 1 môi trường học tập an toàn, thân thiện, đa văn hóa 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu (2019) 
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3.4. Đề xuất giải pháp chương trình/ dự án nâng cấp các yếu tố đầu vào thúc đẩy hiệu quả 

quốc tế hóa giáo dục  

3.4.1. Các chương trình nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế 

3.4.1.1. Chương trình hợp tác quốc tế đáp ứng định hướng phát triển của hệ thống giáo 

dục Việt Nam, và phát triển kinh tế xã hội của đất nước 

Nghiên cứu cho thấy các Dự án liên kết/hợp tác với các tổ chức nước ngoài có nguồn 

tài trợ song phương và đa phương vừa hạn chế về số lượng và chưa hoàn toàn theo định hướng 

phát triển của các cơ sở giáo dục, chưa gắn với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất 

nước; hơn nữa, nguồn tài trợ cho nghiên cứu từ các cơ sở giáo dục còn hạn chế vì nguồn thu 

chủ yếu từ các cơ sở giáo dục đại học là từ đào tạo chứ chưa từ nghiên cứu chuyển giao nên 

chưa thực sự chủ động tiến hành các hoạt động quốc tế với các đối tác; ngoài ra các nhóm 

nghiên cứu và viện nghiên cứu hình thành tại Việt Nam theo số lượng là rất khiêm tốn, số lượng 

dự án quốc tế và mạng lưới các tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia còn đứng sau một số 

nước trong khu vực vì vậy khả năng hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ sẽ bị hạn chế 

biểu hiện ở hai điểm: số dự án hợp tác quốc tế trung bình ít và số lượng cũng như chất lượng 

công bố quốc tế so với các quốc gia ASEAN chỉ ở tốp trung bình mặc dù trong nhiều năm qua 

đã có xu hướng cải thiệt rõ rệt và gia tăng với tốc độ cao. 

Dựa vào kinh nghiệm của các quốc gia châu Á, đặc biệt là Nhật bản và Malaysia, nghiên 

cứu đề xuất: 

Nghiên cứu đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xây dựng lộ trình triển khai các chương 

trình/dự án liên kết, hợp tác quốc tế mang tính chọn lọc (về mặt đối tác, lĩnh vực, và quy mô), 

phù hợp với mục tiêu phát triển của hệ thống giáo dục nói riêng và chiến lược phát triển của 

đất nước nói chung; từ đó tạo cơ sở để các cơ sở giáo dục đại học có định hướng hoạt động hợp 

tác quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của xã hội. Nguồn ngân sách đầu tư theo các 

hướng nghiên cứu chọn lọc nêu trên cùng với các đối tác chọn lọc triển khai cho các Chương 

trình nghiên cứu gắn với hệ thống giáo dục và chiến lược phát triển kinh tế xã hội theo các hình 

thức song phương, đa phương, và các Trung tâm/Viện nghiên cứu xuất sắc được lựa chọn. Đối 

tác và lĩnh vực triển khai căn cứ vào các nhu cầu nghiên cứu thực sự phục vụ cho việc nâng 

cấp trình độ nghiên cứu của hệ thống giáo dục đại học và phù hợp với chiến lược phát triển 

kinh tế xã hội đất nước. Ngân sách chi cho R&D nên có tiếp cận theo phần trăm GDP, hiện nay 

Malaysia là tốp 10 của khoản chi này với tỷ lệ 1,3%/GDP. Cơ chế phối hợp cho việc triển khai 

cho chương trình/dự án liên kết thúc đẩy nghiên cứu khoa học phải có sự phối hợp chủ lực giữa 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Khoa học Công nghệ. 
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3.4.1.2. Chương trình phát triển chi nhánh giáo dục quốc tế tại nước ngoài 

Nghiên cứu đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo hình thành các chương trình phát triển chi 

nhánh giáo dục quốc tế của Việt Nam ra các quốc gia khác. Đặc biệt các chương trình này gắn 

với các ngành thế mạnh như công nghệ thông tin, Việt Nam học, trên cơ sở hợp tác với các đối 

tác FDI đang hoạt động tại Việt Nam. Phát hiện từ nghiên cứu cho thấy số lượng chi nhánh các 

cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam tại nước ngoài khi so sánh với các quốc gia ASEAN là 

bằng không, hay nói cách khác hoạt động quốc tế hóa ngoài nước (internationalization 

“abroad”) của hệ thống đại học Việt Nam hiện nay hầu như chưa có. Hệ thống đại học Việt 

Nam cần hướng đến việc xuất khẩu các chương trình đào tạo ra nước ngoài, phát triển các văn 

phòng đại diện tại nước ngoài, trên nền tảng kết hợp mạng lưới hợp tác quốc tế và sự đầu tư về 

mặt chính sách, tài chính, và nhân lực từ các cơ quan quản lý Nhà nước và trường đại học. Đây 

là tiền đề quan trọng để Việt Nam có thể từng bước tiến đến mục tiêu xây dựng chi nhánh giáo 

dục quốc tế tại nước ngoài. 

3.4.1.3. Chương trình hoàn thiện môi trường quốc tế trong hệ thống giáo dục 

a. Ngoại ngữ và môi trường sử dụng ngoại ngữ 

Nghiên cứu đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thúc đẩy Đề án Ngoại ngữ 2020 

về chuẩn hóa và nâng cao năng lực giảng dạy ngoại ngữ cho giảng viên các cấp, chuẩn hóa các 

quy định giảng dạy ngoại ngữ tại hệ thống trung học phổ thông và giáo dục đại học. Trước hết, 

quy định tiếng Anh là ngoại ngữ bắt buộc cho giáo dục phổ thông; khuyến khích cơ sở giáo 

dục đại học nâng chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với người học, chuẩn ngoại ngữ tiếng Anh đối 

với người dạy, phát triển các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục đại 

học nhằm từng bước hoàn thiện và nâng cao môi trường quốc tế trong hệ thống giáo dục nhằm 

gia tăng sức hấp dẫn của hệ thống giáo dục Việt Nam đối với người học nước ngoài và tổ chức 

quốc tế. Phát hiện từ nghiên cứu cho thấy rào cản cơ bản nhất trong quá trình quốc tế hóa hệ 

thống giáo dục Việt Nam là năng lực ngoại ngữ và môi trường sử dụng ngoại ngữ ảnh hưởng 

đến cả người dạy và người học trong quá trình giao tiếp và quá trình trao đổi học thuật với thế 

giới bên ngoài, và giao tiếp với sinh viên, giảng viên, và học giả quốc tế khi đến Việt Nam. 

b. Thu hút người học nước ngoài 

Nghiên cứu đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Chương trình khuyến khích hệ 

thống giáo dục Việt Nam đặc biệt là giáo dục đại học hình thành các Chương trình đào tạo bằng 

tiếng nước ngoài tham gia kiểm định khu vực và quốc tế, đặc biệt là các chương trình đào tạo 

bằng tiếng Anh nhằm thu hút người học quốc tế. Phát hiện từ nghiên cứu cho thấy trong giai 

đoạn 2016-2019, tỷ lệ chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài cho bậc đại học ổn định ở 

mức 10% và sau đại học xấp xỉ 4%; ngoài ra số lượng chương trình đào tạo được khẳng định 
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trên website của hệ thống đại học dành cho sinh viên quốc tế chỉ chiếm 2/5 trong tổng số 

chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài, và chiếm 2/7 tổng số chương trình đào tạo bằng 

tiếng Việt dành cho sinh viên quốc tế.  

c. Chương trình thúc đẩy hệ thống giáo dục dạy và học gắn với CNTT&TT theo xu thế 

chung của thế giới  

Nghiên cứu đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo có Chương trình khuyến khích hệ thống 

giáo dục Việt Nam đào tạo trực tuyến, hay vừa trực tuyến vừa trực tiếp với các yếu tố cấu thành 

liên quan như cơ sở hạ tầng cứng, cơ sở học liệu, phương tiện truyền thông, năng lực người 

dạy và người học. Tỷ lệ chương trình có phương pháp giảng dạy ứng dụng CNTT&TT có xu 

hướng tăng theo thời gian trong giai đoạn 2016-2019, nhưng tỷ lệ chương trình đào tạo theo 

phương thức kết hợp (blended course) và trực tuyến hoàn toàn (online) còn rất thấp, chỉ dưới 

2% trong toàn hệ thống giáo dục đại học. Do vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có chính sách 

khuyến khích hệ thống đại học theo hướng quy định tỷ lệ tối thiểu cho các chương trình giảng 

dạy theo phương thức kết hợp (blended course) và trực tuyến hoàn toàn (online) từ ít nhất 20% 

trở lên và không khống chế tỷ lệ tối đa, vì hiện nay CNTT&TT đã thay đổi theo hướng ngày 

càng dễ tiếp cận và hỗ trợ đắc lực cho cơ sở giáo dục đại học và người học. 

Các yếu tố và nội hàm của Chương trình nâng cấp hệ thống giáo dục gắn với CNTT&TT 

bao gồm: 

Thứ nhất, xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT&TT trong các cơ sở giáo dục; cụ thể, đó là 

nền tảng kỹ thuật số cho dạy và học trực tuyến, các tài nguyên số phục vụ cho chương trình 

đào tạo, và cộng đồng học tập trực tuyến tại mỗi cơ sở giáo dục nói riêng và trên toàn hệ thống 

giáo dục nói chung. 

Thứ hai, tích hợp CNTT&TT trong chương trình đào tạo tại cơ sở giáo dục; cụ thể, đó 

là xây dựng các kế hoạch phổ cập kiến thức CNTT&TT như một phần của chương trình đào 

tạo, cung cấp các chương trình/khóa đào tạo CNTT&TT, quy định tỷ trọng thời gian học tối 

thiểu có ứng dụng CNTT, khuyến khích người dạy ứng dụng CNTT vào chương trình đào tạo, 

và phát triển sách giáo khoa điện tử phục vụ giáo dục trực tuyến. 

Thứ ba, gắn kết các yếu tố của học trực tuyến vào quá trình đánh giá kết quả học tập 

của người học; cụ thể, đó là xây dựng các tiêu chuẩn CNTT cơ bản mà người học cần đạt được, 

và bồi dưỡng người học ứng dụng CNTT trong học tập. 

Thứ tư, phát triển chuyên môn CNTT cho người dạy; cụ thể, đó là cung cấp các chương 

trình/khóa đào tạo CNTT cho giáo viên/giảng viên, áp dụng tiếp cận đồng giảng CNTT trong 

đào tạo giáo viên/giảng viên, và thiết lập các tiêu chuẩn CNTT cơ bản cho giáo viên/giảng viên. 
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Thứ năm, nâng cao vai trò lãnh đạo của cơ sở giáo dục và người dạy trong giáo dục trực 

tuyến; cụ thể, đó là tăng cường sự lãnh đạo của trường trong giáo dục trực tuyến, hỗ trợ các 

chương trình thí điểm giáo dục trực tuyến, phát triển các khóa đào tạo giúp người dạy làm chủ 

quá trình dạy và học trực tuyến, thúc đẩy các nghiên cứu về giáo dục trực tuyến, tài trợ các 

trung tâm nghiên cứu về giáo dục trực tuyến, và xây dựng các kế hoạch giáo dục trực tuyến tại 

trường. 

d. Phát triển đội ngũ người dạy đạt các năng lực giảng dạy và nghiên cứu quốc tế 

Nghiên cứu kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng: (i) Chương trình phát triển 

đội ngũ giáo viên đạt các chuẩn năng lực quốc tế như ngoại ngữ, các kỹ năng hội nhập quốc tế 

sử dụng trong giảng dạy cấp phổ thông trung học, năng lực giảng dạy quốc tế và hợp tác nghiên 

cứu công bố quốc tế giảng viên cấp giáo dục đại học;(ii) Chương trình đào tạo tiến sĩ cho các 

cơ sở giáo dục đại học theo hướng kết hợp đào tạo trong nước và đào tạo với các cơ sở giáo 

dục tại các quốc gia phát triển nhằm nâng cao tỷ lệ tiến sĩ có năng lực hội nhập quốc tế của 

Việt Nam thúc đẩy hiệu quả quốc tế hóa giáo dục qua giảng dạy, nghiên cứu công bố quốc tế, 

nghiên cứu chuyển giao và kết nối mạng lưới quốc tế. Phát hiện từ nghiên cứu cho thấy giai 

đoạn 2016-2019, tỷ lệ giảng viên cơ hữu tốt nghiệp tại nước ngoài trong hệ thống đại học chiếm 

12%, trong đó một nửa là tiến sĩ và một nửa là thạc sĩ. Tỷ lệ này là tương đối thấp, phần nào 

thể hiện năng lực quốc tế hóa từ đội ngũ học thuật trong hệ thống đại học còn nhiều hạn chế, 

và tạo ra rào cản cho chiến lược quốc tế hóa chung; nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ giảng viên 

tham gia các chương trình trao đổi/giảng dạy/nghiên cứu tại nước ngoài dao động trong khoảng 

dưới 2% trong nhiều năm; bên cạnh đó, tỷ lệ giảng viên có năng lực giảng dạy bằng tiếng nước 

ngoài tăng theo thời gian, và đạt mức 8% trong năm 2019.  

e. Thu hút người học và học giả quốc tế 

Nghiên cứu đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Chương trình khuyến khích cơ 

sở giáo dục thu hút dòng người học và học giả quốc tế đến hệ thống giáo dục Việt Nam, với 

các khuyến khích trực tiếp từ Nhà nước và khuyến khích gián tiếp đến các cơ sở giáo dục trong 

hệ thống giáo dục đại học cho các ngành mà Việt Nam đang có thế mạnh và có nhu cầu nhân 

lực từ các nhà đầu tư FDI đang đầu tư tại Việt Nam như công nghệ thông tin, Việt Nam học, 

kinh tế Việt Nam, Luật pháp Việt Nam, y học cổ truyền… Nghiên cứu phát hiện giai đoạn 

2010-2018, số lượng sinh viên quốc tế học tại Việt Nam rất thấp, đứng sau các quốc gia như 

Indonesia, Thái Lan, Singapore, và Malaysia. Sinh viên quốc tế đến cơ sở giáo dục đại học Việt 

Nam theo hình thức trao đổi ngắn hạn chiếm 6/1000, còn sinh viên trao đổi theo hình thức một 

học kỳ có quy đổi tín chỉ chỉ chiếm 4/1000 trong hệ thống giáo dục đại học; hơn nữa tỷ lệ giảng 

viên nước ngoài đến tham gia giảng dạy trong hệ thống đại học Việt Nam dao động từ 2-2,5% 
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trong hai năm 2018-2019. Đây là con số rất thấp nếu so sánh với các quốc gia khác như Thái 

Lan, Malaysia, và Singapore.  

3.4.2. Đề xuất các tài trợ thúc đẩy hiệu quả các hoạt động quốc tế hóa giáo dục 

3.4.2.1. Nâng cấp và tăng quy mô ký túc xá dành cho người học và người dạy quốc tế 

Nghiên cứu đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo hình thành các dự án nâng cấp chỗ ở phục 

vụ do người học và người dạy cho hệ thống giáo dục đại học. Nghiên cứu đã có bằng chứng 

cho thấy nguồn tài trợ cho các hoạt động quốc tế hóa của hệ thống đại học được đóng góp chính 

từ các dự án hợp tác đào tạo/nghiên cứu với đối tác quốc tế, kế đến là từ nguồn tài trợ của các 

tổ chức quốc tế trong và ngoài nước. Phần tài trợ từ ngân sách của cơ sở giáo dục đại học từ 

nguồn thu học phí chiếm trung bình 7%. Điều này cho thấy nguồn lực tài chính phục vụ cho 

quốc tế hóa chủ yếu đến từ các hoạt động quốc tế hóa và các tài trợ nước ngoài, nguồn tài trợ 

chủ động từ bên trong hệ thống kể cả ngân sách nhà nước là rất thấp; hơn nữa quy mô ký túc 

xá dành cho sinh viên quốc tế của hệ thống đại học Việt Nam không tăng trong giai đoạn 2016-

2019. Đây là một nút thắt quan trọng của việc tiếp nhận dòng lưu chuyển vào của người học 

quốc tế đến Việt Nam.  

3.4.2.2. Nâng cấp các Tạp chí khoa học tiếp cận theo thông lệ quốc tế 

Nghiên cứu đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tài trợ cho các dự án nâng cấp Tạp 

chí khoa học trong hệ thống giáo dục đại học tiếp cận theo thông lệ quốc tế, để từ đó nâng dần 

chất lượng công bố, tham gia vào các nhà xuất bản uy tín trên thế giới, và gia nhập vào các 

danh mục tạp chí uy tín trên thế giới như ISI, Scopus. Phát hiện từ nghiên cứu cho thấy tỷ lệ 

tạp chí khoa học trong hệ thống đại học kết hợp dữ liệu với Google Scholar khoảng 54%; trong 

khi đó, chỉ 11% các trường có tạp chí có phiên bản tiếng Anh độc lập với phiên bản tiếng Việt, 

và 6% có nhà xuất bản nước ngoài phát hành tạp chí phiên bản tiếng Anh. Tài trợ từ ngân sách 

của nhà nước thông qua các dự án nâng cấp trên thì hệ thống đại học Việt Nam mới có thể thúc 

đẩy mức độ quốc tế trong kết quả nghiên cứu khoa học, tăng tỷ lệ trích dẫn hệ thống quốc tế, 

tăng mức độ nhận diện học thuật của hệ thống tạp chí trong cộng đồng học thuật quốc tế. 

3.4.2.3. Phát triển các trung tâm giáo dục quốc tế (international education hub-IEH) 

Nghiên cứu đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tài trợ cho các dự án thành lập các 

trung tâm giáo dục quốc tế nhằm thu hút tài năng trong nước và thế giới, phục vụ nghiên cứu 

chuyển giao công nghệ gắn với phát triển kinh tế xã hội quốc gia và khu vực cũng như thế giới. 

Phân tích kinh nghiệm của Malaysia trong quá trình quản lý trung tâm Educity tại Iskandal, 

nghiên cứu kiến nghị một số giải pháp liên quan đến việc xây dựng trung tâm giáo dục quốc tế 

tại Việt Nam như sau: 
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Thứ nhất, nguyên tắc hình thành IEH gồm: (i) IEH phải căn cứ vào mục tiêu dài hạn và 

chiến lược hành động cụ thể trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về phát triển kinh tế nói 

chung và các địa phương nói riêng; (ii) IEH phải gắn với các vị trí là trung tâm kết nối các khu 

công nghiệp có thuận lợi về vị trí giao thương khu vực và thế giới nhằm đảm bảo tính lan tỏa 

khi hợp tác nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu; (iii) các cơ sở giáo dục trong 

nước và quốc tế tham gia IEH có khả năng kết nối các ngành công nghiệp gắn với chuyển giao 

công nghệ và đổi mới sáng tạo, có khả năng thu hút tài năng trong nước và thế giới về đào tạo, 

nghiên cứu và chuyển giao; và (iv) IEH phải được quy hoạch dựa trên các trụ cột ngành đào 

tạo chính của quốc gia (lợi thế cạnh tranh của quốc gia), từ đó nhà nước có chính sách đầu tư 

nguồn lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cụ thể. Nghiên cứu đã đúc kết từ tình huống 

Educity tại Malaysia là 1 trong 7 hướng đi mũi nhọn trong chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại 

học được đề ra trong National Higher Education Strategic Plan của Malaysia. Mục tiêu đặt ra 

là nhằm đưa Malaysia trở thành trung tâm giáo dục quốc tế đến năm 2020. Chiến lược này bao 

gồm 2 giai đoạn 2007-2010 và 2011-2015. Educity đào tạo chủ yếu phát triển dựa trên chín trụ 

cột - chế biến nông sản, dầu khí, điện và điện tử, giáo dục, tài chính, y tế, sáng tạo, logistics và 

du lịch. Educity đóng góp trực tiếp về mặt giáo dục, nhưng chính những trường đại học tại đây 

đã góp phần kết nối những sinh viên tài năng với các công ty tại quốc gia của họ.  

Thứ hai, đề xuất các khu vực Việt Nam phù hợp với IEH. Các khu vực tại nước ta phù 

hợp cho phát triển IEH là tại các khu kinh tế mở, với vị trí gần các cảng biển hoặc sân bay, 

thuận lợi kết nối các trục giao thông trong nước và quốc tế, nơi đây cũng tập trung nhiều khu 

công nghiệp lớn phù hợp với việc phát triển nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Khu 

vực xây dựng IEH nên tách biệt với các thành phố du lịch, nhằm giảm sự tập trung dân số vào 

các thành phố này, cũng như tạo điều kiện cho các thí sinh người địa phương và nâng cao năng 

lực nguồn nhân lực cho địa phương đó. Các khu vực phù hợp có thể kể đến như khu kinh tế 

mở Chu Lai (tỉnh Quảng Nam), khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) gần với 

Lào, Thái Lan, Myanmar, từ đó có thể thu hút sinh viên từ các nước láng giềng. Theo đó, cần 

đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ và khuyến khích các thành phần tư nhân và nước ngoài đầu tư 

vào khu vực đại học, ví dụ, Nhà nước sẽ quy hoạch cơ sở hạ tầng theo yêu cầu của nhà đầu tư, 

giảm hoặc miễn phí thuê đất trong 10 năm đầu tiên… với hợp đồng thuê đất và quyền lợi ưu 

đãi cho nhà đầu tư tương tự như các khu vực đặc khu kinh tế trọng điểm quốc gia. Phát hiện từ 

nghiên cứu về tình huống Educity ở Malaysia được xây dựng tại Johor với các vị trí địa lý 

thuận lợi như: 

• Đây là khu vực tự do kinh tế; 
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• Gần Singapore (cách 30 phút di chuyển), có 2 cảng biển quốc tế; 

• Khu giáo dục quốc tế nằm gần các khu công nghiệp; 

• Sinh viên tốt nghiệp được xem xét tuyển dụng tại 2 cảng biển và các công ty có trụ sở 

tại Johor nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao thúc đẩy kinh tế khu vực. 

Thứ ba, kiến nghị chính sách thúc đẩy hình thành các IEH tại Việt Nam: (i) cần có các 

cơ chế khuyến khích, huy động các nguồn đầu tư tư nhân trong và ngoài nước vào việc xây 

dựng khu giáo dục, có thể xem xét hình thức liên doanh giữa các tập đoàn trong nước với 

trường đại học nước ngoài như các nước Trung Quốc và Malaysia hiện nay đang áp dụng, theo 

đó các tập đoàn trong nước sẽ cung cấp đất xây dựng hoặc cho thuê đất với giá ưu đãi trong 

thời gian dài. Ngân sách Nhà nước được sử dụng chủ yếu trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng 

dùng chung cho tất cả các trường trong khu giáo dục như ký túc xá, khu vui chơi giải trí, khu 

thể thao; (ii) đơn giản hóa khung pháp lý/thủ tục là yêu cầu cấp bách để thu hút mạnh mẽ đầu 

tư từ nước ngoài, trải thảm đỏ kêu gọi vốn và thu hút tri thức từ nước ngoài (đơn giản hóa thủ 

tục tuyển dụng người nước ngoài cho công việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chức danh 

quản lý, đẩy mạnh xúc tiến giấy phép thành lập trường hay phân hiệu trường quốc tế của các 

trường đại học danh tiếng); (iii) cần thành lập một bộ phận riêng, chuyên phụ trách xây dựng 

và quản lý khu giáo dục từ việc thu hút đầu tư đến xây dựng, tổ chức, vận hành, ví dụ như một 

trong những chức năng của bộ phận đó là xúc tiến và kêu gọi đầu tư từ các trường đại học danh 

tiếng mở chi nhánh tại Việt Nam. Phát hiện từ nghiên cứu tình huống Educity tại Malaysia cho 

thấy đầu tư công trong nước chiếm 50%, đầu tư tư nhân trong nước chiếm 40%, phần còn lại 

10% từ đầu tư tư nhân nước ngoài và các nguồn khác. EISB – một tổ chức thuộc Chính phủ - 

đóng vai trò chính trong việc xây dựng Educity, từ thu hút vốn đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, 

cho thuê các tòa nhà… đến tiếp thị, quảng bá cho Educity.  

Thứ tư, kiến nghị tiêu chuẩn các đại học tham gia IEH gồm: (i) đại học được mời tham 

gia vào IEH cần được lựa chọn dựa vào các ngành công nghiệp quan trọng gắn định hướng 

phát triển tại địa phương xây dựng IEH; (ii) số lượng các trường nên dao động từ 5-10 trường, 

theo lộ trình 10 năm chia làm 2 giai đoạn; các đại học đến từ nước ngoài phải nằm trong tốp 

200 trở lên, mỗi trường sẽ chuyên trách một chuyên ngành, nhằm hình thành một trung tâm 

giáo dục đa ngành (multi-varsity education center), phục vụ sự phát triển của địa phương và 

của đất nước. Phát hiện từ nghiên cứu tình huống Educity của Malaysia cho thấy việc mời các 

trường đại học tham gia khu giáo dục có thể bắt nguồn từ các mối quan hệ chính trị hoặc cá 

nhân như các nước khác. Tại Educity, tính đến năm 2018 đã có tất cả 7 trường đại học quốc tế 
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(trong đó có hai trường đang xây dựng cơ sở hạ tầng), mỗi trường có một khoa chuyên ngành. 

Danh sách các trường đại học ở Educity tại Malaysia bao gồm: 

• Multimedia University (MMU); 

• Netherlands Maritime Institute of Technology (NMIT); 

• Newcastle University Medicine Malaysia (NUMed); 

• University of Reading Malaysia (UoRM); 

• University of Southampton Malaysia Campus (USMC); 

• Kolej MDIS Malaysia (MDIS) - đang xây dựng; 

• Raffles University Iskandar (RUI) - đang xây dựng. 

 


	MỤC LỤC
	DANH MỤC BẢNG
	DANH MỤC HÌNH
	CHƯƠNG MỞ ĐẦU
	1. Tính cấp thiết của đề tài
	2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
	3. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
	4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
	5. Triển khai nghiên cứu kết hợp chuyển giao
	6. Kết cấu báo cáo tóm tắt của đề tài
	7. Các phát hiện chính của đề tài

	CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC
	1.1. Các nội dung chính Chương 1
	1.2. Các đúc kết từ cơ sở lý luận cho quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam
	1.2.1. Đúc kết hiện trạng tiếp cận quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam
	1.2.2. Đúc kết triển khai quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam
	1.2.3. Đúc kết khung phân tích tổng quát quốc tế hóa giáo dục Việt Nam


	CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY
	2.1. Các nội dung chính Chương 2
	2.2. Đúc kết hiện trạng quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam theo khung phân tích
	2.2.1. Động lực thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục
	2.2.2. Chính sách quốc tế hóa giáo dục
	2.2.3. Đầu vào của quốc tế hóa giáo dục
	2.2.4. Quá trình triển khai quốc tế hóa giáo dục
	2.2.5. Đầu ra của quốc tế hóa giáo dục
	2.2.6. Tác động của quốc tế hóa giáo dục
	2.2.7. Xu hướng tương lai của quốc tế hóa giáo dục


	CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN HIỆU QUẢ QUỐC TẾ HÓA HỆ THỐNG GIÁO DỤC VIỆT NAM
	3.1. Các nội dung chính Chương 3
	3.2. Quan điểm đề xuất giải pháp thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục
	3.2.1. Chủ động quốc tế hóa trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa
	3.2.2. Quan điểm thúc đẩy hiệu quả quốc tế hóa giáo dục
	3.2.3. Mô hình khung quốc tế hóa giáo dục Việt Nam
	3.2.4. Quan điểm thiết kế chiến lược quốc tế hóa giáo dục Việt Nam
	3.2.5. Định hướng mục tiêu quốc tế hóa giáo dục Việt Nam theo lộ trình
	3.2.6. Đề xuất các KPI và cơ sở dữ liệu đánh giá hiệu quả quốc tế hóa giáo dục

	3.3. Kiến nghị chính sách nâng cao hiệu quả quốc tế hóa giáo dục Việt Nam
	3.3.1. Giáo dục phổ thông
	3.3.2. Giáo dục nghề nghiệp
	3.3.3. Giáo dục đại học
	3.3.3.1. Kiến nghị Quốc hội và Chính phủ sửa đổi và bổ sung Luật 34 và Nghị định 99
	3.3.3.2. Kiến nghị Chính phủ sửa đổi và bổ sung Nghị Định 86
	3.3.3.3. Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Bộ/Ngành khác thúc đẩy hiệu quả quốc tế hóa giáo dục


	3.4. Đề xuất giải pháp chương trình/ dự án nâng cấp các yếu tố đầu vào thúc đẩy hiệu quả quốc tế hóa giáo dục
	3.4.1. Các chương trình nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế
	3.4.1.1. Chương trình hợp tác quốc tế đáp ứng định hướng phát triển của hệ thống giáo dục Việt Nam, và phát triển kinh tế xã hội của đất nước
	3.4.1.2. Chương trình phát triển chi nhánh giáo dục quốc tế tại nước ngoài
	3.4.1.3. Chương trình hoàn thiện môi trường quốc tế trong hệ thống giáo dục

	3.4.2. Đề xuất các tài trợ thúc đẩy hiệu quả các hoạt động quốc tế hóa giáo dục
	3.4.2.1. Nâng cấp và tăng quy mô ký túc xá dành cho người học và người dạy quốc tế
	3.4.2.2. Nâng cấp các Tạp chí khoa học tiếp cận theo thông lệ quốc tế
	3.4.2.3. Phát triển các trung tâm giáo dục quốc tế (international education hub-IEH)




