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I. Thành viên chính thực hiện đề tài 

 GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài 

 TS. Lý Thị Minh Châu 

 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 

 TS. Trần Mai Đông 

 TS. Nguyễn Lưu Bảo Đoan 

 PGS.TS. Trần Tiến Khai 

 PGS.TS. Hồ Viết Tiến 

 TS. Bùi Quang Hùng 

 ThS. Nguyễn Văn Viên 

 NCS.ThS. Nguyễn Văn Dũng 

II. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài 

2.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về nội hàm khái niệm, các hình thức/mô hình và các điều 

kiện thực hiện quốc tế hóa giáo dục 

 Nghiên cứu khái niệm quốc tế h a gi o dục, vai trò của quốc tế h a gi o dục, hình 

thức/mô hình quốc tế h a gi o dục đ p ứng yêu cầu phát triển  inh tế -    hội trong thời kỳ 

hội nhập; 

 Những đặc trưng cơ bản của quốc tế h a gi o dục; 

 Quan điểm quốc tế hóa giáo dục theo tiếp cận hệ thống; 

 Những quan điểm, chính sách của Nhà nước về quốc tế h a gi o dục Việt Nam.  

2.2. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về các nội dung liên quan đến quốc tế hóa giáo 

dục theo tiếp cận hệ thống 

 Kinh nghiệm quốc tế h a gi o dục các quốc gia phát triển theo tiếp cận hệ thống; 

 Kinh nghiệm quốc tế hóa giáo dục các quốc gia châu Á theo tiếp cận hệ thống; 



 Hạn chế và thành tựu về quốc tế h a gi o dục Việt Nam theo tiếp cận hệ thống. 

2.3. Xác lập khung phân tích quốc tế hóa theo tiếp cận hệ thống phù hợp với bối cảnh 

Việt Nam bao gồm quốc tế hóa trong nước và quốc tế hóa ngoài nước 

 Xác lập  hung phân t ch quốc tế h a theo tiếp cận hệ thống trên cơ s  cấp độ bối 

cảnh quốc tế h a; 

 Xây dựng  hung phân t ch quốc tế h a theo tiếp cận hệ thống trên cơ s  cấp độ gi o 

dục. 

2.4. Đánh giá thực trạng quốc tế hóa giáo dục ở Việt Nam nhằm tìm ra các khoảng 

cách từ các lĩnh vực, cũng như các hoạt động từ hệ thống giáo dục và các cơ sở giáo 

dục Việt Nam so với các quốc gia tham chiếu 

 Đ nh gi  thực trạng c c điều  iện quốc tế h a hệ thống gi o dục Việt Nam; 

 Đ nh gi  thực trạng c c nhân tố ảnh hư ng đến quốc tế h a gi o dục Việt Nam; 

 Đ nh gi  thực trạng c c hoạt động quốc tế h a hệ thống gi o dục đại học Việt Nam; 

 Đ nh gi  thực trạng quốc tế h a hệ thống gi o dục đại học Việt Nam theo quan điểm 

l nh đạo trường. 

2.5. Đề xuất các giải pháp về mô hình, thể chế, khung hoạt động quốc tế hóa cụ thể cho 

các cơ sở giáo dục trong nước và ngoài nước nhằm triển khai hiệu quả quốc tế hóa 

giáo dục 

 Những định hướng quốc tế h a gi o dục Việt Nam từ nội hàm, quan điểm, mô hình 

và chiến lược; 

 Những  huyến nghị thúc đẩy quốc tế h a gi o dục Việt Nam; 

 Đề  uất c c chương trình và dự  n thúc đẩy quốc tế h a hệ thống gi o dục Việt Nam; 

 Các đề xuất để các cấp giáo dục trong hệ thống giáo dục thúc đẩy quốc tế hóa. 

III. Kết quả và sản phẩm chính của Đề tài  

3.1. Sản phẩm khoa học 

 Báo cáo Cơ s  lý luận về nội hàm khái niệm, các hình thức/mô hình và c c điều kiện 

thực hiện quốc tế hóa giáo dục; 

 Báo cáo Tổng kết kinh nghiệm quốc tế về các giải pháp quốc tế hóa hệ thống giáo dục 

tiên tiến của châu Âu, Hoa Kỳ, Úc, và các quốc gia châu Á; từ đ  học hỏi mô hình hệ thống 



giáo dục và các hoạt động quốc tế h a trong và ngoài nước của c c cơ s  giáo dục cho hệ 

thống giáo dục Việt Nam; 

 Báo cáo Khung phân tích quốc tế hóa theo tiếp cận mục tiêu đầu ra của người học đảm 

bảo có năng lực đổi mới, hội nhập quốc tế và phù hợp với bối cảnh Việt Nam; 

 Báo cáo Đ nh gi  thực trạng quốc tế hóa giáo dục   Việt Nam nhằm tìm ra các khoảng 

cách từ c c lĩnh vực, cũng như c c hoạt động từ hệ thống giáo dục và c c cơ s  giáo dục 

Việt Nam so với các quốc gia tham chiếu; 

 Báo cáo Đề xuất các giải pháp về mô hình, thể chế, khung hoạt động quốc tế hóa cụ 

thể cho c c cơ s  giáo dục trong và ngoài nước nhằm triển khai hiệu quả quốc tế hóa giáo 

dục; 

3.2. Sản phẩm xuất bản 

Số 

TT 
Tên bài báo/sách Tên tác giả Tạp chí 

Năm 

xuất 

bản 

1 Sách chuyên khảo: Quốc tế 

hóa giáo dục: thông lệ thế 

giới và bằng chứng hệ thống 

giáo dục đại học Việt Nam 

Nguyễn Trọng Hoài 

(chủ biên) 

Nhà xuất bản Kinh tế 

TP.HCM 

2020 

2 Discourse-based evaluation 

and quality management in 

higher education 

institutions: a German-

Vietnamese case study of 

the collegial audit 

Uwe Schmidt, Ly Thi 

Minh Chau, Jacqueline 

Dagdagan, Michaela 

Fuhrmann, Dao Phong 

Lam, Frank Niedermeier 

& Anke Köhler 

Quality in Higher 

Education 

2020 

3 Barriers and prospects of 

internationalisation as a 

strategy to enhance higher 

education quality in 

Vietnam: Reflections from 

interviews of university 

leaders 

Nguyen Trong Hoai, 

Luong Vinh Quoc Duy, 

Damien Cassells 

Journal of Higher 

Education Policy and 

Management 

 

4 Tự chủ tài ch nh đại học 

theo thông lệ quốc tế và 

những gợi ý chính sách cho 

hệ thống giáo dục đại học 

Việt Nam 

Nguyễn Trọng Hoài Tạp chí Giáo dục, Số 

439, Kì I 

2018 



5 Nghiên cứu chính sách quốc 

tế hóa của một số quốc gia 

và gợi ý chính sách cho giáo 

dục Việt Nam 

Nguyễn Trọng Hoài Tạp chí Giáo dục, Số 

433, Kì I 

2018 

6 Bài học kinh nghiệm về 

quốc tế h a chương trình 

giáo dục theo tiếp cận năng 

lực 

Hồ Hồng Linh, Nguyễn 

Tiến Tuyên, Nguyễn Thị 

Hảo 

Tạp chí Khoa học 

quản lý giáo dục, Số 

04(24) 

2019 

7 Quốc tế hóa giáo dục đại 

học Việt Nam: Đào tạo 

nguồn nhân lực trong bối 

cảnh Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư 

Nguyễn Trọng Hoài Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học quốc gia 

“Nhu cầu nhân lực 

cho phát triển trong 

bối cảnh cách mạng 

công nghiệp lần thứ 4 

và những đ p ứng 

của giáo dục đại học 

Việt Nam”, Nhà Xuất 

Bản Kinh tế 

TP.HCM - ISBN 978 

- 604 - 922 - 677 - 9 

2018 

8 

Tự chủ tài ch nh đại học 

theo thông lệ quốc tế. Gợi ý 

chính sách cho hệ thống 

giáo dục đại học Việt Nam 

Nguyễn Trọng Hoài Kỷ yếu Hội thảo 

Giáo dục quốc gia 

2018 “Gi o dục đại 

học- Chuẩn hóa và 

Hội nhập quốc tế”, 

Nhà Xuất Bản 

ĐHQG TP.HCM - 

ISBN 978 - 604 - 73 

- 6739 - 9 

2018 

 

3.3. Sản phẩm đào tạo 

3.3.1. Tên HVCH: Vũ Thanh An 

 Tên luận văn/luận  n: Toàn cầu hóa và sinh viên quốc tế đến Việt Nam: ứng dụng 

phương ph p phân tích dữ liệu chuỗi thời gian; 

 Năm tốt nghiệp: 2020; 

 Người hướng dẫn  hoa học: GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài; 

 Cơ s  đào tạo NCS: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. 

3.3.2.  Tên HVCH: Trần Thanh Tâm - Đồng tác giả sách chuyên khảo 



 Tên luận văn/luận  n: Determinants of enrolment of international students: An 

empirical study in ASEAN countries in 2007-2017; 

 Năm tốt nghiệp: 2018; 

 Người hướng dẫn  hoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Trang; 

 Cơ s  đào tạo NCS: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. 

3.3.3. Tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng Nhung 

 Tên luận văn/luận  n: The development of a contextualised set of evaluation criteria 

for studying internationalisation at a Vietnamese Public University; 

 Năm giao đề tài: 2017; 

 Cơ s  đào tạo NCS: Đại học Massey, New Zealand. 

IV. Đóng góp chính của Đề tài 

4.1 Về những đóng góp mới của nhiệm vụ: 

4.1.1. Đóng góp khoa học 

- Nghiên cứu khái niệm quốc tế h a gi o dục, vai trò của quốc tế h a gi o dục, hình 

thức/mô hình quốc tế h a gi o dục đ p ứng yêu cầu phát triển  inh tế -    hội trong thời kỳ 

hội nhập; những đặc trưng cơ bản của quốc tế h a gi o dục; quan điểm quốc tế hóa giáo dục 

theo tiếp cận hệ thống; quan điểm, chính sách của Nhà nước về quốc tế h a gi o dục Việt 

Nam. 

- Tổng kết kinh nghiệm quốc tế về các giải pháp quốc tế hóa hệ thống giáo dục tiên 

tiến của Châu Âu, Hoa Kỳ, Úc, và các quốc gia Châu Á; từ đ  học hỏi mô hình hệ thống 

giáo dục và các hoạt động quốc tế h a trong nước và ngoài nước của c c cơ s  giáo dục cho 

hệ thống giáo dục Việt Nam. 

- Xác lập khung phân tích quốc tế hóa theo tiếp cận hệ thống phù hợp với bối cảnh 

Việt Nam bao gồm quốc tế h a trong nước và quốc tế h a ngoài nước, gồm: (i) xác lập 

khung phân tích quốc tế hóa theo tiếp cận hệ thống trên cơ s  cấp độ bối cảnh quốc tế hóa; 

và (ii) xây dựng khung phân tích quốc tế hóa theo tiếp cận hệ thống trên cơ s  cấp độ gi o 

dục. 

- Đ nh gi  thực trạng quốc tế hóa giáo dục   Việt Nam nhằm tìm ra các khoảng cách 

từ c c lĩnh vực, cũng như c c hoạt động từ hệ thống giáo dục và c c cơ s  giáo dục Việt 

Nam so với các quốc gia tham chiếu. Cụ thể:  i  đ nh gi  thực trạng c c điều kiện quốc tế 



h a hệ thống gi o dục Việt Nam;  ii  đ nh gi  thực trạng các nhân tố ảnh hư ng đến quốc tế 

h a gi o dục Việt Nam;  iii  đ nh gi  thực trạng các hoạt động quốc tế h a hệ thống gi o 

dục đại học Việt Nam; và  iv  đ nh gi  thực trạng quốc tế hóa hệ thống giáo dục đại học 

Việt Nam theo quan điểm l nh đạo trường. 

- Đề xuất các giải pháp về mô hình, thể chế, khung hoạt động quốc tế hóa cụ thể cho 

c c cơ s  giáo dục trong nước và ngoài nước nhằm triển khai hiệu quả quốc tế hóa giáo dục, 

gồm: (i) những định hướng quốc tế hóa giáo dục Việt Nam từ nội hàm, quan điểm, mô hình 

và chiến lược; (ii) những khuyến nghị thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục Việt Nam;  iii  đề xuất 

c c chương trình và dự  n thúc đẩy quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam; và  iv  c c đề 

xuất để các cấp giáo dục trong hệ thống giáo dục thúc đẩy quốc tế hóa. 

4.1.2. Đóng góp thực tiễn 

- 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 h a, đúc  ết c c điều kiện ảnh hư ng 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 c c quan điểm quan trọng khi thiết 

kế chiến lược quốc tế h a, đề xuất các mục tiêu quốc tế hóa theo lộ trình, đề xuất các nhân 

tố ch nh tham gia thúc đẩy chiến lược quốc tế h a, và đề xuất các KPI cho khung chiến lược 

hợp tác quốc tế hệ thống giáo dục Việt Nam. 

- Đề xuất ch nh s ch thúc đẩy quốc tế h a 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 th ch nhất định giữa chương trình 

phổ thông cải c ch và phương ph p quản lý và vận hành c c cơ s  giáo dục phổ thông nhằm 

gia tăng t nh chủ động quốc tế hóa cấp THPT khối công lập. Thứ hai, cấp quản lý giáo dục 

nghề nghiệp cần xây dựng chính s ch đào tạo tại doanh nghiệp, đào tạo tại trường nghề, và 

chuẩn đầu ra cho giáo dục nghề nghiệp. Thứ ba, cấp quản lý giáo dục đại học cần xây dựng 

chính sách phân bổ ngân s ch đầu tư mang t nh đột phá cho hệ thống giáo dục đại học; thu 

hút FDI lĩnh vực giáo dục đại học thông qua khuyến khích m  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 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. 

- Đề xuất c c chương trình và dự  n 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, c c chương trình nâng cao 

hiệu quả hợp tác quốc tế, và dự án tài trợ cho hoạt động quốc tế hóa giáo dục. 

- Đề xuất c c ch nh s ch thúc đẩy quốc tế hóa   cấp giáo dục phổ thông, giáo dục nghề 

nghiệp, và giáo dục đại học. Đối với giáo dục phổ thông, ch nh s ch thu hút và đào tạo giáo 

viên c  năng lực quốc tế hóa, và nâng cao tính tự chủ  hi thu hút gi o viên nước ngoài cần 

được chú trọng. Đối với giáo dục nghề nghiệp, hệ thống cần tập trung việc   c định nhận 

thức, hoạch định chính sách nhằm phát triển giáo dục nghề nghiệp trên cơ s  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. 

- Trong quá trình nghiên cứu, Đề tài đ  chuyển giao kết quả nghiên cứu đến các cơ 

quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, nhằm phục vụ cho các hoạt động của c c cơ 

quan trên, cụ thể: 

 Đối với Cục Hợp tác quốc tế: đề xuất ch nh s ch và quy định về giáo dục online 

nhằm đ ng g p sửa đổi Nghị định 73; xây dựng khung chiến lược quốc tế hóa hệ thống giáo 

dục Việt Nam; đúc  ết các thông lệ quốc tế về quốc tế h a năng lực đội ngũ học thuật tại 

trường đại học; đúc  ết các chỉ tiêu đ nh gi  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. 

 Đối với Vụ Giáo dục đại học: 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 s  

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

trên thế giới; và đ nh gi  hiện trạng và đề xuất chính sách trong chiến lược giáo dục giai 

đoạn 2021-2030. 

 Đối với Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực: đúc  ết 

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. 

 Đối với Ủy ban Văn h a, Gi o dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng: đúc  ết 

thông lệ quốc tế tự chủ tài ch nh đại học và đề xuất chính sách cho hệ thống giáo dục đại 

học Việt Nam; 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. 

- Triển khai khảo sát diện rộng hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, gồm:  i  đ nh gi  

của l nh đạo c c cơ s  giáo dục đại học về thực trạng quốc tế hóa tại đơn vị trên các khía 

cạnh quan điểm l nh đạo, các yếu tố đầu vào, quá trình triển khai, các yếu tố đầu ra, và tác 

động; và  ii  đ nh gi  thực trạng các hoạt động quốc tế h a hệ thống gi o dục đại học Việt 

Nam trên các khía cạnh sinh viên, giảng viên, chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

mạng lưới hợp tác quốc tế; và quản trị đại học. 

V. Hiệu quả của Đề tài 

4.1. Hiệu quả kinh tế: 

- Các kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần tái cấu trúc nội hàm quốc tế hóa giáo dục 

Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, xây dựng khung chiến lược quốc tế hóa 

hệ thống giáo dục Việt Nam, xây dựng bộ chỉ tiêu đ nh gi  hiệu quả quốc tế hóa giáo dục 

(KPI) từ thông lệ quốc tế, đề xuất chiến lược cho hệ thống đào tạo trực tuyến của Việt Nam, 

và định hướng 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 xuất mô hình quốc tế hóa giáo dục Việt Nam và các nguyên tắc thiết lập mô hình. 

- Đề xuất các nhân tố ch nh trong qu  trình thúc đẩy chiến lược quốc tế hóa hệ thống 

giáo dục Việt Nam 

- Đ nh gi  thực trạng quốc tế hóa hệ thống giáo dục đại học Việt Nam dựa trên dữ liệu 

thu thập về quá trình quốc tế hóa của c c cơ s  giáo dục đại học và nhận định của l nh đạo 

của trường đại học. 

- Đề xuất ch nh s ch thúc đẩy quốc tế h a đối với các cấp quản lý trong hệ thống giáo 

dục Việt Nam. 

- Đề xuất c c chương trình và dự  n thúc đẩy quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam. 



- Đề xuất ch nh s ch thúc đẩy quốc tế h a đối với các cấp giáo dục trong hệ thống giáo 

dục Việt Nam. 

- Đề xuất bộ chỉ tiêu gợi ý c c cơ s  giáo dục đại học ứng dụng nhằm gi m s t và đ nh 

giá quá trình quốc tế hóa giáo dục tại đơn vị. 

4.2. Hiệu quả xã hội: 

- Về nhận thức và truyền thông: Thông qua quá trình nghiên cứu và truyền thông, các 

kết quả nghiên cứu của Đề tài được lan tỏa trong hệ thống giáo dục và trong cộng đồng. 

Trong những năm gần đây, nhận thức về tầm quan trọng và vị trí của quốc tế h a đang ngày 

càng phát triển trong hệ thống giáo dục Việt Nam, đặc biệt là đối với c c cơ quan quản lý 

nhà nước, và l nh đạo c c cơ s  giáo dục. Điều đ  thể hiện qua nỗ lực của c c cơ quan quản 

lý nhà nước trong việc xây dựng chiến lược quốc tế hóa giáo dục cho Việt Nam, tích hợp 

các yếu tố quốc tế vào c c ch nh s ch, chương trình ph t triển. Bên cạnh đ , cơ s  giáo dục 

cũng đ nh gi  quốc tế h a là con đường tất yếu để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên 

cứu, xây dựng thương hiệu và cải thiện thứ hạng trên thị trường giáo dục quốc tế. 

- Về chính sách: Kết quả nghiên cứu của Đề tài là nền tảng khoa học và thực tiễn vững 

chắc để c c cơ quan quản lý nhà nước ứng dụng vào các hoạt động của đơn vị, chẳng hạn 

như: xây dựng khung chiến lược quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam; xây dựng chính 

sách quốc tế h a năng lực đội ngũ học thuật tại trường đại học; xây dựng các chỉ tiêu đ nh 

giá hiệu quả quốc tế hóa giáo dục (KPI); xây dựng các chính sách trong chiến lược giáo dục 

giai đoạn 2021-2030; xây dựng chiến lược cho hệ thống đào tạo trực tuyến của Việt Nam; 

xây dựng chính sách về tự chủ tài ch nh đại học; và xây dựng chính s ch t i định hướng 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. 


