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THUYẾT MINH 

 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 
 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

 

1 Tên đề tài:  

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh  

quốc tế hóa giáo dục Việt Nam 

1a. Mã số của đề tài:  

     KHGD/16-20.ĐT.018 

2 Loại đề tài: 

Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên 
cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo 
dục Việt Nam”. Mã số của Chương trình: KHGD/16-20   

3 Thời gian thực hiện: 24 tháng 

(Từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 11 năm 2019) 

4 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 3.950 (triệu đồng), trong đó: 

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 3.950 (triệu đồng) 

- Từ nguồn tự có của tổ chức 

- Từ nguồn khác: … 
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Phương thức khoán chi: 

Khoán đến sản phẩm cuối cùng 

 

                   

    

  Khoán từng phần, trong đó:     

- Kinh phí khoán: 3.600 triệu đồng 

- Kinh phí không khoán: 350 triệu đồng                                      

6 Chủ nhiệm đề tài:  

 Họ và tên: Nguyễn Trọng Hoài 

Ngày, tháng, năm sinh: 26/01/1961   Nam/ Nữ: Nam 

Học hàm, học vị:  Giáo sư, Tiến sỹ 

Chức danh khoa học: Giảng viên cao cấp 

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 

Điện thoại của tổ chức: (028) 38230990     Mobile: 0918073238 
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Fax: (028) 3563 6775                                  E-mail: hoaianh@ueh.edu.vn 

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 

Địa chỉ tổ chức: 59C đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM. 

Địa chỉ nhà riêng: Số 26/33 đường Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM  

7 Thư ký đề tài:  

Họ và tên: Lý Thị Minh Châu 

Ngày, tháng, năm sinh:            30/11/1964               Nam/ Nữ: Nữ 

Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ  

Chức vụ:  Trưởng phòng đảm bảo chất lượng – phát triển chương trình 

Điện thoại của tổ chức: 028.38274991            Mobile:  0908239988 

Fax:  (028) 3563 6775                 E-mail: minhchausav@ueh.edu.vn  

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 

Địa chỉ tổ chức: 59C đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM. 

Địa chỉ nhà riêng: 836/4 Trường Sa, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

8 Tổ chức chủ trì đề tài:  

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  

Điện thoại:    028.38274991         Fax: 028.38241186 

E-mail:  rmic@ueh.edu.vn 

Website: https://www.ueh.edu.vn/ 

Địa chỉ: 59 C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. HCM 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS.Nguyễn Đông Phong 

Số tài khoản: 3713.0.105549400000. 

Kho bạc : Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 

Cơ quan chủ quản : Bộ Giáo dục và Đào tạo 

9 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài:  

- Tổ chức 1 : Trường Đại học Quốc tế 

Cơ quan chủ quản: Đại học Quốc gia TP. HCM 

Điện thoại:  (028) 37244270                                   Fax: (028) 37244271 

Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM  

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS. Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng 

- Tổ chức 2 : Trung tâm SEAMEO RETRAC 

Cơ quan  chủ quản: Bộ Giáo dục & Đào tạo 
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Điện thoại:   (028) 3824 5618                                  Fax: (028) 3823 2175 

Địa chỉ: 35 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.  HCM. 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc 

 

- Tổ chức 3: Sở Giáo dục & Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh 

Cơ quan chủ quản: UBND TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028.38.223.358                                       Fax: 028.38.222.136 

Địa chỉ: 66-68 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc 

 

-  Tổ chức 4: Học Viện Quản lý Giáo dục  

 Cơ quan chủ quản:  Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 

Điện thoại: 04-3864.3352, Email:hvqlgd@moet.edu.vn 

Địa chỉ: 31 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS. TS. Phạm Quang Trung, Giám đốc học viện 

 

- Tổ chức 5: Trường Đại học Cần Thơ 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 84-292 3832663          Fax: (84-292) 3838474                           

Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS. TS. Hà Thanh Tòan   Hiệu Trưởng 

10  Các cán bộ thực hiện đề tài:
 

  

10.1 Danh sách thành viên chính 

 
Họ và tên, học hàm 

học vị 
Tổ chức 
công tác Nội dung công việc tham gia 

Thời gian 
làm việc 

cho đề tài 

(Số tháng 
quy đổi3)

 
1 GS. Nguyễn Trọng 

Hoài 
Trường ĐH Kinh 
Tế TP. HCM 

Chủ nhiệm đề tài, chủ trì viết 
báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm 
tắt, kiến nghị, các báo cáo kết 
quả nghiên cứu trung gian, chủ 
trì và viết các vấn đề thuộc nội 
dung 1,2,3 và 5 của đề tài. 

18 

                                                           
3 Một (01) tháng quy đổi là tháng làm việc gồm 22 ngày, mỗi ngày làm việc gồm 8 tiếng 
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2 TS. Lý Thị Minh 
Châu 

Trường ĐH Kinh 
Tế TP. HCM 

Thư ký khoa học, tham gia viết 
các vấn đề thuộc nội dung 1,2 
và 4, tham gia viết báo cáo tổng 
quan, báo cáo tổng hợp, tham 
gia tổ chức điều tra khảo sát, 
chuẩn bị các hội thảo, tọa đàm 
khoa học và thực hiện nhiệm vụ 
do Chủ nhiệm đề tài giao. 

17 

3 TS. Trần Mai Đông Trường ĐH Kinh 
Tế TP. HCM 

Thành viên đề tài, tham gia viết 
báo cáo tổng hợp, báo cáo kiến 
nghị, báo cáo tóm tắt, tham gia 
viết nội dung 3; tham gia tổ 
chức hội thảo, chuẩn bị phiếu 
điều tra khảo sát và thực hiện 
nhiệm vụ do Chủ nhiệm đề tài 
giao. 

15 

4 TS. Phạm Khánh 
Nam 

Trường ĐH Kinh 
Tế TP. HCM 

Thành viên đề tài, tham gia viết 
báo cáo tổng hợp, tham gia viết 
nội dung 3 và 4, viết báo cáo 
kiến nghị; tham gia tổ chức các 
cuộc hội thảo, tọa đàm; tham 
gia điều tra khảo sát và thực 
hiện nhiệm vụ do Chủ nhiệm đề 
tài giao. 

12 

5 TS. Nguyễn Thị 
Thu Thủy 

Vụ Giáo dục Đại 
học 

Thành viên đề tài, tham gia viết 
các vấn đề thuộc nội dung 3 và 
4; tham gia viết báo cáo kiến 
nghị và thực hiện nhiệm vụ do 
Chủ nhiệm đề tài giao 

8 

6 TS. Nguyễn Lưu 
Bảo Đoan 

Trường ĐH Kinh 
Tế TP. HCM 

Thành viên đề tài, tham gia viết 
các vấn đề thuộc nội dung 1,2  
và 5, tham gia viết báo cáo tổng 
hợp và thực hiện nhiệm vụ do 
Chủ nhiệm đề tài giao. 

8 

7 Th.S. Bùi Quang 
Hùng 

Trường ĐH Kinh 
Tế TP. HCM 

Thành viên đề tài, tham gia viết 
các vấn đề thuộc nội dung 3 và 
5 tham gia tổ chức hội thảo, tọa 
đàm, tham gia điều tra khảo sát; 
thư ký kế toán đề tài; và thực 
hiện nhiệm vụ do Chủ nhiệm đề 
tài giao. 

8 

8 Th.S. Nguyễn Văn 
Dũng 

Trường ĐH Kinh 
Tế TP. HCM 

Thành viên đề tài, chủ trì viết 
phương pháp nghiên cứu và 
thực hiện phân tích dữ liệu và 
thu thập các dữ liệu thứ cấp. 

8 
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9 GS. TS. Lê Văn 
Cường 

Đại học Paris 1, 
Pháp 

Thành viên đề tài, chủ trì  viết 
các vấn đề thuộc nội dung 2 và 
5; tham gia điều tra khảo sát ở 
các tỉnh phía Bắc và thực hiện 
nhiệm vụ do Chủ nhiệm đề tài 
giao. 

8 

10 GS. TS. Phạm 
Hoàng Văn 

Đại học Baylor, 
Hoa Kỳ 

Thành viên đề tài, chủ trì  viết 
các vấn đề thuộc nội dung 2 và 
5; tham gia điều tra khảo sát ở 
các tỉnh phía Bắc và thực hiện 
nhiệm vụ do Chủ nhiệm đề tài 
giao. 
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10.2 Danh sách 13 thành viên tham gia hỗ trợ nghiên cứu tư vấn (Phụ lục Biểu I.1) 
 
10.3 Danh sách 18 chuyên viên, nhân viên tham gia hỗ trợ (Phụ lục Biểu I.1) 
 

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

11 Mục tiêu 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: (1) nâng 

cao năng lực tiếp cận có chọn lọc các mô hình giáo dục tiên tiến trên thế giới, (2) hướng 

tới các chuẩn mực quốc tế trong các họat động then chốt của hệ thống giáo dục trong qúa 

trình quốc tế hóa trong nuớc và nước ngòai, (3) 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. 

Mục tiêu cụ thể: 

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

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

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

12 Tình trạng đề tài:         

   Mới     Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

                                     Kế tiếp nghiên cứu của người khác 
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13 
Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung 
nghiên cứu của đề tài: 

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

13.1.1. Tổng quan ngoài nước 

13.1.1.1 Hệ thống giáo dục  

  Hệ thống giáo dục của các nước đều bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, 

giáo dục trung học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. Số năm học dành cho giáo 

dục phổ thông phần lớn là 12 năm và giáo dục nghề nghiệp sẽ được hình thành từ khi kết 

thúc Trung học phổ thông cơ sở. Nhiều nước không tách riêng cấp Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông mà gộp chung là giáo dục trung học. Giáo dục đại học có nhiệm vụ 

đào tạo trình độ cử nhân và các trình độ cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ, ...).  Mục tiêu của 

giáo dục có thể được nhóm lại theo 5 lãnh vực chính: phát triển cá nhân; kinh tế;  kiến 

thức, kỹ năng, chuẩn mực; và mở rộng việc học tập suốt đời. Xu hướng chung của giáo 

dục trên thế giới liên quan đến các nội dung quốc tế hóa là hướng tới phát triển năng lực 

của người công dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế, người học được phát triển hài hòa cả 

về thể chất lẫn tinh thần đáp ứng nền kinh tế tri thức trong xã hội hiện đại, hướng đến trở 

thành công dân tòan cầu nhưng vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc, và đặc biệt là có khả năng đổi 

mới sáng tạo, có khẳ năng tiếp thu công nghệ và ứng dụng cũng như đổi mới công nghệ 

trong quá trình phát triển nghề nghiệp, đồng thời ngọai ngữ chính các quốc gia trên thế 

giới hướng đến tập trung vào các ngôn ngữ có khẳ năng giao tiếp rộng trên tòan cầu. 

Ngòai ra, trong các cấp giáo dục trong hệ thống thì nội dung quốc tế hóa được thể hiện rõ 

nét nhất ở nhiều phương diện cho giáo dục phổ thông và đặc biệt là giáo dục đại học, còn 

giáo dục mầm non xu hướng quốc tế hóa chủ yếu thể hiện ở việc lựa chọn cách tiếp cận 

đào tạo nền tảng cơ bản về tính cách con người từ những năm đầu tiên đi học. 
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Đại học 
Giáo dục 

nghề nghiệp 

Trung học phổ thông  

Trung học cơ sở 

Tiểu học 

Mầm non 

 

            Hệ thống giáo dục các nước trên thế giới ở các cấp từ mầm non cho đến đại học về 

tuần tự và thời gian đào tạo hầu như là tương đồng, tuy vậy ở từng cấp giáo dục khác nhau 

trong hệ thống giáo dục các quan điểm về quốc tế hóa nhằm đạt được các mục tiêu đào tạo 

nguồn nhân nhân lực của từng quốc gia là có sự khác biệt. 

Xu hướng quốc tế hóa giáo dục mầm non trên thế giới 

  Các nghiên cứu trên thế giới khẳng định ảnh hưởng của giáo dục mầm non đến sự 

phát triển của người học ở các cấp học về sau (Payton và cộng sự., 2008; Vandell, Belsky, 

Burchinal, Vandergrift, & Steinberg, 2010). Do đó chiến lược quốc tế hóa giáo dục với 

mục tiêu tạo ra những con người, sản phẩm giáo dục cụ thể, mà không tính đến giáo dục 

mầm non sẽ là sự thiếu sót. Mặc dù khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo mang 

tính tổng quát cao và đặt ra những mục tiêu cụ thể, khung chương trình cho phép có sự 

sáng tạo và linh hoạt trong phương pháp giáo dục để đạt được những mục tiêu này. Ngoài 

ra, khung chương trình chỉ tập trung vào một số vấn đề liên quan phát triển trí tuệ, sức 

khỏe, và cảm xúc của trẻ em, nên vẫn còn khoảng trống cho sự phát triển trong những 

mảng về tư duy, giao tiếp, ngoại ngữ, và tính cách của trẻ. Hiện nay, trong khi các trường 

mầm non thuộc hệ thống công lập có chương trình khá giống nhau và bám sát khung 

chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các trường tư thục theo đuổi nhiều 

phương pháp khác nhau. Các phương pháp đang được các trường mẫu giáo tư nhân theo 

đuổi tiêu biểu bao gồm phương pháp Montessori (Montessori education theory), phương 

pháp SEL (Social emotional learning), phương pháp Shichida (Shichida method), và 

phương pháp giáo dục truyền thống dựa trên khung chương trình giáo dục mầm non. 

Trong khi phương pháp Montessori đề cao và khuyến khích yếu tố tự do trong môi trường 

dành cho trẻ để trẻ được phát triển tối ưu thì phương pháp SEL chú trọng phát triển kỹ 

18, 19 tuổi 

14, 15 tuổi  

5, 6, 7 tuổi  

Giáo dục  
trung học  
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năng xúc cảm xã hội để trẻ có thể học hiệu quả. Sự đa dạng này sẽ ảnh hưởng không nhỏ 

đến mục tiêu cuối cùng của hệ thống giáo dục quốc dân là đào tạo ra những con người 

mang những thuộc tính nhất định. 

            Tầm quan trọng của giáo dục mầm non hầu như được thừa nhận ở mọi quốc gia 

trên thế giới. Xu hướng chung là kết hợp việc học tập với vui chơi của trẻ và cho phép các 

trường mẫu giáo sử dụng những phương pháp khác nhau để thực hiện chương trình tổng 

quát. Dù vậy, tùy vào nhiều yếu tố về chính trị, xã hội, và văn hóa mà giáo dục mầm non 

trong hệ thống giáo dục quốc dân mỗi quốc giacó thể có những đặc điểm riêng. Đánh giá 

ban đầu về hệ thống giáo dục mầm non (3-5 tuổi) tại các quốc gia khác nhau cho thấy có 

sự đa dạng phong phú nhất định trong việc quản trị, chương trình khung, mục tiêu, và các 

yêu cầu về phương pháp và nội dung chương trình.Liên quan đến quốc tế hóa giáo dục, tại 

các quốc gia được tham khảo cho đề xuấtnghiên cứu này, các tài liệu chính thức do các cơ 

quan chính phủ phụ trách giáo dục mầm non ban hành không có khái niệm về quốc tế hóa. 

Tuy nhiên, một số quốc gia chú trọng đến sự chuẩn bị cho trẻ em những năng lực nhằm 

đáp ứng yêu cầu trong tương lai, ngoài những yêu cầu phát triển thể chất, trí lực, và cảm 

xúc thông thường.  

            Bên cạnh đó, các trường mẫu giáo tại các quốc gia được tham khảo sử dụng các 

phương pháp giáo dục cụ thể có tính chất quốc tế. Các phương pháp đang được áp dụng 

phổ biến trên thế giới và đã được du nhập vào Việt Nam bao gồm Montessori, Waldorf 

Steiner, the Play-based curriculum, Reggio Emilia, High Scope method, Lý thuyết Đa trí 

thông minh (Theory of Multiple Intelligences), và Project-based curriculum.  Các phương 

pháp đều lấy trẻ em làm trung tâm nhưng cách thức thực hiện việc dạy rất khác nhau.            

            Giáo dục mầm non và các yếu tố có thể liên quan đến quốc tế hóa được nhóm 

nghiên cứu lược khảo hai tình huống khá nổi bật là Singapore và Australia. Hai quốc gia 

được lựa chọn dựa vào sự đa dạng về văn hóa xã hội và tài liệu sẵn có cho đến hiện nay, 

tuy vậy khi thực hiện nghiên cứu thì nhóm nghiên cứu sẽ thu thập thông tin ban đầu và 

tiếp tục phân tích và tìm thêm dữ liệu về các quốc gia và hệ thống giáo dục khác nhằm 

củng cố thêm các lập luận quốc tế hóa từ cấp học ban đầu này. 

 Singapore  

            Theo tài liệu chính thức của Bộ Giáo dục Singapore (Ministry of Education of 

Singapore, 2012), trẻ em cần được trang bị những năng lực sống và học tập đáp ứng thách 
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thức của thế kỷ 21 bao gồm cụ thể 1) Có sự đam mê học hỏi tìm hiểu và sẵn sàng suy nghĩ 

bên ngoài cái hộp (out of the box); 2) Có khả năng tư duy phản biện, đánh giá các lựa 

chọn và ra quyết định trên cơ sở hợp lý; 3) Có khả năng làm việc với người có nền tảng 

văn hóa khác và có quan điểm khác biệt. Nếu chúng ta hiểu một phần hoặc toàn bộ ba yêu 

cầu trên có vai trò nhất địnhtrong việc đào tạo ra những con người có thể tham gia hoặc 

tạo ra một môi trường làm việc và giáo dục mang tính quốc tế, chúng ta có thể nhìn thấy 

yếu tố quốc tế hóa trong chương trình đào tạo. 

             Tương ứng với tầm nhìn như trên, Bộ Giáo dục Singapore đề ra các mục tiêu học 

tập cụ thể cho lứa tuổi mầm non trong đó bao gồm phần Khám phá thế giới (Discovery of 

the world) và Phát triển xã hội và cảm xúc (Social and Emotional Development). Trong 

đó có một số mục tiêu đáng chú ý như “Trẻ biết tìm hiểu tại sao một sự vật hiện tượng xảy 

ra và biết thực hiện một điều tra đơn giản để phát hiện cơ chế hoạt động”, “Tôn trọng sự 

khác biệt” và “Trao đổi, tương tác, và xây dựng quan hệ với trẻ khác”. Bộ Giáo dục 

Singapore chỉ cung cấp chương trình tổng quát với các ví dụ về hoạt động và cách thức 

đánh giá cho phép giáo viên triển khai các mục tiêu học tập trong chương trình tổng quát 

này (NEL curriculum). Chương trình tổng quát này đủ rộng để các trường mẫu giáo có thể 

áp dụng theo phương pháp tiếp cận và triết lý giáo dục riêng. Bộ Giáo dục cũng cung cấp 

thêm tài liệu bổ trợ để các trường mẫu giáo sử dụng, đồng thời cung cấp tài liệu cho phụ 

huynh để giúp việc đánh giá kết quả học tập có sự tham gia của phụ huynh.Các trường 

mẫu giáo tại Singapore sử dụng các phương pháp Montessori, Waldorf Steiner, the Play-

based curriculum, the Reggio Emilia, the High Scope method, Shichida, Lý thuyết Đa trí 

thông minh (Theory of Multiple Intelligences). 

Australia  

               Bộ Giáo dục, Việc làm và Doanh nghiệp của Australia (the Australian 

Government Department of Education Employment and Workplace, 2009) đưa ra chương 

trình tổng quát có tính chất hướng dẫn dành cho giáo dục mầm non toàn quốc. Các tiểu 

bang có thể hoặc không cần sử dụng tùy vào điều kiện thực tế.  Vùng Thủ đô (ACT) chọn 

sử dụng chương trình tổng quát quốc gia. Bang Victoria xây dựng một chương trình dựa 

theo chương trình quốc gia, trong đó giữ năm kết quả học tập của chương trình quốc gia, 

và đưa ra tám nguyên tắc thực hành để các trường mẫu giáo dễ dàng áp dụng nhằm đạt kết 

quả kỳ vọng. Điều đáng lưu ý trong chương trình tổng quát của Bang Victoria là sự tồn tại 
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của năng lực giao tiếp hiệu quà, tôn trọng khác biệt, khả năng giải quyết vấn đề và làm 

nghiên cứu. Những năng lực và khả năng nói trên khá tương đồng với yếu cầu mà Bộ 

Giáo dục Singapore đặt ra cho công dân họ với mục tiêu có thể đáp ứng yêu cầu công việc 

trong tương lai. Các trường mẫu giáo tại Australia, và cụ thể là bang Victoria có được tự 

do lựa chọn chương trình phù hợp nhất. Tuy nhiên cần lưu ý rằng giáo dục mầm non tại 

quốc gia này không bắt buộc, và do đó trẻ hoàn toàn có thể được giáo dục ở nhà dựa vào 

việc tự học tập (home-schooling). Một số phương pháp phổ biến tiêu biểu bao gồm 

Shichida, Montessori, và Reggio Emilia. 

Nhận định ban đầu về kinh nghiệm quốc tế hóa giáo dục mầm non thế giới 

             Như vậy, nghiên cứu này có khả năng tìm ra một số bài học phù hợp từ bối cảnh 

giáo dục mầm non đã lược khảo ở phần trên cho bối cảnh Việt Nam từ các cách tiếp cận 

đến phương pháp và nội dung giáo dục hiện đang diễn ra trên thế giới đối với cấp mầm 

non nhằm hướng sản phẩm của cấp giáo dục này có thể nuôi dưỡng tính năng động sáng 

tạo và tính nhân văn cho các bậc học cao hơn trong quá trình hội nhập quốc tế đang diễn 

ra mạnh mẽ hiện nay. 

Xu hướng quốc tế hóa giáo dục phổ thông trên thế giới 

  Giáo dục phổ thông là dạy và phát triển những kiến thức đã ổn định, trang bị nền tri 

thức và rèn luyện những phẩm chất cơ bản cho học sinh, là tiền đề cho giáo dục đại học, 

nơi đào tạo nguồn nhân lực mang tính xây dựng tư duy và năng lực sáng tạo. Chất lượng 

của giáo dục phổ thông ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng giáo dục đại học và góp phần 

quyết định quan trọng trong chất lượng nguồn nhân lực của từng quốc gia. Vì thế trong 

chiến lược phát triển nguồn nhân lực của mỗi quốc gia, câu hỏi đầu tiên, trọng tâm đột phá 

đầu tiên là chú trọng chăm lo cho cấp học phổ thông. Xu hướng đổi mới giáo dục hướng 

tới việc xác định rõ các năng lực cần trang bị cho người học, điều này có thể thấy rõ ở các 

nước khối OECD, Mỹ, các nước Châu Mỹ La tinh, Niu Zi lân... Hầu hết các quốc gia đều 

đặt trọng tâm giáo dục nghề - hướng nghiệp cho học sinh nhằm hội nhập nhanh với thị 

trường lao động của các quốc gia này cũng như khẳ năng làm việc mang tính tòan cầu hóa, 

ưu điểm của hệ thống giáo dục phổ thông tại các quốc gia phát triển là khẳ năng tạo ra con 

người có tri thức, có năng lực giải quyết vấn đề, có khả năng hòa nhập nhanh vào thị 

trường chính quốc cũng như các quốc gia khác trên thế giới.  

  Các nước như Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Trung Quốc và rất nhiều nước khác 
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đều coi giáo dục là yếu tố quan trọng trong phát triển đất nước. Phát triển giáo dục nói 

chung và giáo dục phổ thông nói riêng là phát triển nguồn nhân lực của quốc gia. Hàn 

Quốc coi đầu tư cho giáo dục và khoa học-công nghệ là con đường đưa đất nước đứng vào 

hàng ngũ các nước phát triển nhất, quốc gia này coi trọng giáo dục phổ thông trong việc 

tạo ra nền tảng phát triển một công dân tòan cầu và vì vậy chú trọng đến giao tiếp quốc tế 

qua các ngọai ngữ chính lựa chọn mà ngọai ngữ thứ nhất trong giao dục phổ thông là tiếng 

Anh. Malaysia đang hướng tới một nền giáo dục tiên tiến trình độ quốc tế, do vậy việc học 

hỏi các kinh nghiệm quốc tế cho giáo dục phổ thông của nước này từ các quốc gia tiên 

tiến được đặc biệt coi trọng, và như vậy con đườgn quốc tế hóa của hệ thống giáo dục phổ 

thông nước này đã diễn ra từ rất sớm. Singapore chú trọng giáo dục phổ thông ở các yếu 

tố giữ gìn bản sắc dân tộc nhưng kỳ vọng đào tạo giáo dục phổ thông tạo nền tảng cho 

việc phát triển nghề nghiệp của người học có năng lực làm việc quốc tế ở các quốc gia 

khác, chương trình đào tạo phổ thông của nước này có tính hội nhập quốc tế cao và tiếng 

Anh là ngôn ngữchính sử dụng trong đào tạo của nước này. Trung Quốc là quốc gia có 

nền kinh tế chuyển đổi như Việt Nam, hệ thống giáo dục phổ thông nước này với mục tiêu 

đào tạo những công dân có khẳ năng cống hiến tài năng và sức lực trogn quá trình xây 

dựng đất nước mang bản sắc dân tộc nhưng đặt trong bối cảnh hợp tác quốc tế. 

Nhận định ban đầu về kinh nghiệm quốc tế hóa giáo dục phổ thông thế giới 

  Như vậy, theo kinh nghiệm quốc tế đã nêu trên thì các yếu tố quan trọng được rút 

ra cho cấp giáo dục phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam trong quá 

trình quốc tế hóa là: ngòai mục tiêu phát triển con người về tri thức, kỹ năng, hành vi và 

thái độ thì các yếu tố quốc tế hóa giáo dục phổ thông cần đạt là vai trò công nghệ thông 

tin, đóng góp vào nền kinh tế tri thức và năng lực hội nhập là các yếu tố quan trọng cần 

tính đến khi xây dựng chương trình giáo dục phổ thông. Bên cạnh đó các nước còn căn cứ 

vào các mục tiêu phát triển kinh tế, chiến lược phát triển xã hội của quốc gia trong phát 

triển giáo dục cũng như xây dựng chương trình. Và con đường tất yếu của hệ thống giáo 

dục các nước này đã trải qua đặc biệt ở bậc phổ thông là hế sức quan trọng trong việc tạo 

ra một nguồn nhân lực không chỉ có tri thức, mà phải có khẳ năng đổi mới sáng tạo trong 

hoạt động nghề nghiệp cũng như trong việc tạo nền tảng tính sáng tạo trong tiếp thu tri 

thức thế giới ở bậc học cao hơn. 



12 

Xu hướng quốc tế hóa giáo dục nghề nghiệp4 trên thế giới 

            GDNN chịu tác động rất lớn từ những thay đổi do tiến bộ khoa học, công nghệ và 

quá trình toàn cầu hóa mang lại, đặc biệt là trong thời đại tiếp cận với bối cảnh cách mạng 

4.0. Trong bối cảnh đó, kiến thức, kỹ năng của người lao động mau chóng lạc hậu, đòi hỏi 

người lao động phải có năng lực chuyển đổi kỹ năng và học 

suốt đời. Việc đào tạo chuyên sâu cho người lao động không còn phù hợp như 

trước đây trong mô hình truyền thống kiểu Taylorism do phân công lao động, tổ 

chức quá trình sản xuất thay đổi theo hướng ít các tầng nấc quản lý trung gian. 

Người lao động cần có thêm những năng lực quản lý phi truyền thống khác. 

           Cùng với tiến trình hội nhập mà mới đây là việc hình thành Cộng đồng kinh tế 

ASEAN (AEC), giáo dục dạy nghề ở Việt Nam được đặt trước những cơ hội và thách thức 

mới. AEC hướng tới một thị trường chung, tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, 

vốn và lao động. Sự kết nối đó đem đến một thị trường lao động khu vực rộng lớn hơn 

nhưng cũng cạnh tranh hơn5. Về lâu về dài, Việt Nam sẽ phải chuyển đổi từ cạnh tranh 

bằng lao động giá rẻ sang cạnh tranh bằng lao động có chất lượng, có trình độ chuyên môn 

và tay nghề cao. Chính vì thế, giáo dục nghề nghiệp cần được đầu tư và phát triển đúng 

hướng và quốc tế hóa giáo dục dạy nghề cần được đẩy mạnh. 

          Toàn cầu hóa và đặc biệt là từ khi Việt Nam gia nhập WTO, hội nhập vào nền 

kinh tế thế giới và khu vực, đã tạo ra sự phân công lại lao động trên bình diện lớn. Người 

lao động phải được đào tạo hướng tới những chuẩn mực của thế giới để 

đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực mang tính toàn cầu. Cạnh tranh khốc liệt giữa 

các nền kinh tế đòi hỏi cao về đổi mới công nghệ, mẫu mã sản phẩm càng đòi hỏi 

năng lực của người lao động cao hơn và con người là yếu tố quyết định cho cạnh 

tranh thắng lợi. 

Nhận định ban đầu về kinh nghiệm quốc tế hóa giáo dục nghề nghiệp thế giới 

(Nguyễn Mai, 2010) đã có những phân tích đáng chú ý về kinh nghiệm phát triển nguồn 

nhân lực tại một số quốc gia châu Á. Theo đó, các nước như Nhật Bản, Singapore, Hàn 

Quốc hay Trung Quốc đã đạt đến những thành công nhất định nhờ chính sách đúng đắn 

phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục và dạy nghề. Những kinh nghiệm quốc tế 

hóa giáo dục nghề nghiệp này có thể rút ra bài học kinh nghiệm sau đây: 

Thứ nhất, về nhận thức, các nước này có cái nhìn đầy đủ về vai trò của giáo dục  nghề 

nghiệp, coi đó là điều kiện quan trọng để tạo động lực cho lĩnh vực sản xuất, kết nối 

nghiên cứu khoa học với hoạt động thực tiễn. 

                                                           
4 Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề sau đây gọi tắt là giáo dục nghề nghiệp - GDNN 
5http://www.nhandan.com.vn/cuoituan/item/29644402-dao-tao-nghe-trong-boi-canh-hoi-nhap.html 
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Thứ hai, việc hoạch định chính sách nhằm phát triển giáo dục  nghề nghiệp huy động được 

sự tham gia của tất cả các thành phần liên quan trong xã hội, bao gồm cả chính quyền địa 

phương, doanh nghiệp, công đoàn, tầng lớp trí thức và báo chí truyền thông. Nhờ thế mà 

chính sách đưa ra khá toàn diện, đáp ứng được lợi ích của các bên liên quan và yêu cầu 

thực tiễn. 

Thứ ba, giáo dục dạy nghề được phát triển lâu dài và đồng bộ. Giáo dục dạy nghề được 

đưa vào kết hợp từ giáo dục trung học, áp dụng cho toàn hệ thống giáo dục từ công đến tư. 

Thứ tư, đào tạo nghề mang tính cập nhật và kết nối thực tiễn nhờ việc phát triển mối quan 

hệ với giới doanh nghiệp và khuyến khích đào tạo ngay tại nơi làm việc, điều này có nghĩa 

là giáo dục nghề nghiệp phải kết nối sâu với doanh nghiệp về nghề nghiệp và kỹ năng phù 

hợp và vị trí việc làm.  

Xu hướng quốc tế hóa giáo dục đại học trên thế giới 

             Sự quan tâm và tranh luận mạnh mẽ nhất về quốc tế hóa trong những thập kỷ gần 

đây thuộc về cấp giáo dục đại học trong bối cảnh tòan cầu hóa.          

Khái niệm toàn cầu hóa xuất hiện từ những năm 1960 và được sử dụng phổ biến 

trong 20-30 năm gần đây. Toàn cầu hóa có thể được định nghĩa là sự tăng cường tương tác 

xã hội và kết nối giữa con người trên toàn thế giới, tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh 

tế, xã hội, văn hoá, chính trị, môi trường, khoa học và công nghệ (Levin, 2001; 

Marginson, 2007). 

Quốc tế hóa giáo dục được định nghĩa là quá trình tích hợp ở khía cạnh quốc tế, 

liên vùng văn hoá hoặc toàn cầu vào mục đích, chức năng hoặc cung cấp giáo dục khác 

nhau (Knight, 2004). 

             Quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học đã làm thay đổi mạnh mẽ cấp học này 

trong hai thập kỷ qua. Một thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa được kết nối với nhau chặt 

chẽ hơn trong thế giới  chúng ta đang sống đã kích thích các trường đại học, các tổ chức 

và chính phủ chú ý nhiều hơn nữa đến các cơ hội và quan hệ học thuật với các đối tác ở 

các nước khác ở bậc học này (Knight 2008). 

Khi toàn cầu hóa diễn ra nhanh chóng, tri thức và kỹ năng nghề nghiệp, năng lực và 

kiến thức trong doanh nghiệp là quan trọng hơn bao giờ hết. Quốc tế hóa bất kỳ trường đại 

học nào về cơ bản là mở rộng kinh nghiệm học tập cho sinh viên, và điều này thường đồng 

nghĩa với việc cung cấp giáo dục có trọng tâm quốc tế (internationally-focused). Do toàn 

cầu hóa, các chương trình đào tạo ở nước ngoài đã trở thành lĩnh vực cốt lõi của chương 
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trình quốc tế hóa của hầu hết các trường đại học lớn và lâu đời. Các chủ đề chính của quốc 

tế hóa giáo dục đại học bao gồm tính di động và trao đổi sinh viên và giảng viên, hợp tác 

nghiên cứu và giảng dạy, các tiêu chuẩn và chất lượng học thuật, các triển vọng nghiên 

cứu, hợp tác và phát triển chương trình đào đạo và chuyển giao tri thức (Guevarra 2007; 

Kehm &Teichler 2007). Quốc tế hóa thường được định nghĩa là gia tăng các hoạt động 

xuyên biên giới và ngày càng gia tăng đòi hỏi đối với các trường đại học phải cung cấp 

một nền giáo dục nuôi dưỡng tri thức, kỹ năng và ngôn ngữ toàn cầu, chuyển giao tri thức 

chuyên nghiệp. Knight (1999, tr 16) cho rằng "Quốc tế hóa giáo dục đại học là một quá 

trình tích hợp khía cạnh quốc tế /liên văn hóa vào các chức năng giảng dạy, nghiên cứu và 

phục vụ của tổ chức đào tạo".  

Theo Knight (2003), quốc tế hoá giáo dục đại học vừa là một phản ứng đối với 

toàn cầu hoá cũng như là một tác nhân của toàn cầu hoá. Quốc tế hoá đang thay đổi giáo 

dục đại học và toàn cầu hoá đang thúc đẩy quá trình quốc tế hóa. Ví dụ, việc tăng cường di 

chuyển của sinh viên xuyên quốc gia có thể là kết quả từ một chiến lược tăng tuyển sinh 

viên ở nước ngoài góp phần làm gia tăng mức độ toàn cầu hóa. Tương tự, nâng cao quá 

trình quốc tế hóa chương trình học sẽ làm cho sản phẩm giáo dục đại học hấp dẫn hơn và 

do đó giúp tăng tính năng động trong các thị trường tuyển dụng (Maringe & Foskett, 

2010).  

Một trong những khác biệt chính giữa hai khái niệm là về kiểm soát. Toàn cầu hoá 

và những ảnh hưởng của nó nằm ngoài sự kiểm soát của bất kỳ một tổ chức nào, và điều 

này cho thấy tính khách quan mang tính xu hướng của tòan cầu hóa là một quá trình mang 

tính tất yếu. Tuy nhiên, quốc tế hóa có thể được xem như là một chiến lược mang tính chủ 

động có thể kiểm sóat được tùy theo mức độ tiếp cận của các xã hội và tổ chức phản ứng 

trước các yêu cầu đặt ra trong quá trình toàn cầu hóa và quốc tế hóa được coi như là một 

phương thức tiến hành để các cơ sở giáo dục tham gia vào một thế giới toàn cầu hóa 

(Altbach và cộng sự., 2009). 

Việc quốc tế hóa ngày càng được nhiều tổ chức giáo dục ở các nước phát triển thực 

hiện, nơi có sẵn sinh viên cả trong nước lẫn ở nước ngoài có nhu cầu học tập, phát triển 

kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp. Năng lực và kiến thức cho phép họ tham gia hiệu quả 

vào thị trường lao động quốc tế. Khi phân tích các tuyên bố về sứ mệnh của các trường đại 

học trên thế giới, chủ đề toàn cầu có xu hướng chiếm ưu thế và phần lớn các trường đại 
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học ở các nước công nghiệp phát triển đề cập đến vấn đề tăng cường hội nhập quốc tế và 

sự xuất hiện của cái gọi là “cộng đồng thế giới”. Các trường đại học nghiên cứu có mối 

liên kết chặt chẽ giữa các thành phố toàn cầu tạo thành các trung tâm kết nối then chốt của 

một thế giới được nối mạng (Mc Carney 2005). 

             Ưu điểm chính của quốc tế hóa giáo dục đại học là gia tăng tính di động, lòng tin, 

mối quan hệ và kiến thức. Các lợi ích cụ thể của quốc tế hoác đối với các nước đang phát 

triển theo Djanaeva (2001) đã nhấn mạnh bao gồm sự gia nhập vào một hệ thống đổi mới 

và nghiên cứu học thuật quốc tế, gia tăng tính di chuyển của sinh viên, giảng viên, và tham 

gia vào công nhận quốc tế và chuyển đổi tín chỉ; thúc đẩy nền kinh tế của quốc gia; dân 

chủ hóa việc quản lý các trường đại học và cao đẳng, mở rộng hiểu biết về dự do học 

thuật; và học hỏi các phương pháp tiếp cận mới đối với nhiều vấn đề khác nhau, trong học 

thuật lẫn quản lý. Theo Tankosic (2009) dựa trên Knight (2003b), 3 cấp độ quan trọng liên 

quan đến các khía cạnh quan trọng nhất của quốc tế hóa cấp giáo dục đại họcbao gồm (i) 

sự di chuyển của sinh viên, tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học; (ii) sự 

di chuyển của giảng viên, khía cạnh quốc tế trong chương trình đào tạo, các dự án phát 

triển quốc tế và các chương trình liên kết học thuật; (iii) phát triển các chương trình liên 

kết, thành lập các trường chi nhánh, xuất/nhập khẩu các chương trình đào tạo, các hoạt 

động ngoại khóa cho sinh viên quốc tế.   

Mặc dù toàn cầu hóa đã tạo cơ hội tuyệt vời cho các tổ chức giáo dục địa phương 

trong việc đáp ứng nhu cầu này, nhưng nó cũng đặt ra những thách thức mới. Một thách 

thức lớn là làm thế nào để thành công và tồn tại trong hệ thống giáo dục đại học đang phát 

triển mạnh theo xu hướng quốc tế hóa trong bối cảnh tòan cầu hóa. Để tồn tại và thành 

công trong thời đại mới, các tổ chức giáo dục cần hiểu và xác định các điểm mạnh và yếu 

của mình, xác định các thay đổi sống còn trong môi trường mới và có lẽ quan trọng nhất là 

có chiến lược quản lý những thay đổi này một cách hiệu quả. Những cơ hội và thách thức 

này chắc chắn hàm ý thay đổi và tái cấu trúc hệ thống giáo dục. Toàn cầu hóa kinh tế và 

văn hóa đã mang lại những thách thức cho hệ thống giáo dục đại học (Tankosic 2009). 

Trong nền kinh tế tri thức toàn cầu ngày nay, các tổ chức giáo dục đại học là chìa khóa để 

phấn đấu thực hiện một loạt các mối quan hệ xuyên biên giới và sự lưu chuyển liên tục 

trên phạm vi toàn cầu luồng nhân lực, thông tin, kiến thức, công nghệ, sản phẩm và vốn 

tài chính. 
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Giáo dục đại học ở Châu Á đang đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có. Cuộc 

đua tái cấu trúc và cải tổ hệ thống giáo dục đại học đang gia tăng giữa các nước đang phát 

triển trong khu vực. Hầu hết các nước đã trao quyền tự chủ cho các tổ chức giáo dục đại 

học (HEIs) với hy vọng rằng tính linh hoạt trong quản lý ngày càng tăng sẽ thúc đẩy quá 

trình phát triển giáo dục đại học. Các quốc gia trong khu vực Châu Á đã đạt những giai 

đoạn phát triển khác nhau và phát triển các biện pháp cải cách cho riêng mình do có sự 

khác biệt về cấu trúc xã hội và chính trị, cũng như nền tảng của hệ thống giáo dục đại học. 

Bất chấp sự khác biệt, các quốc gia ở Châu Á cùng chia sẻ một điểm chung, và giáo dục 

đại học là đòn bẩy mang tính chiến lược để phát triển bền vững sự khác biệt về cấu trúc xã 

hội và chính trị, cũng như nền tảng của hệ thống giáo dục đại học là đòn bẩy mang tính 

chiến lược để phát triển bền vững và dài hạn.6 

         Nhiều quốc gia đang phát triển, đặc biệt là các nước Đông Nam Á như Indonesia, 

Malaysia, Philippines, và Thái lan, đang trong qua tình tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại 

học của mình để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, Việt nam cũng 

không ngoại lệ. Xuất khẩu và nhập khẩu giáo dục đại học, cơ sở chi nhánh và các chương 

trình cùng cấp bằng đã trở thành các lĩnh vực quan trọng của cải tiến giáo dục đại học như 

đã được thảo luận giữa các quốc gia này. Sự quan tâm của nước ngoài và các bên tham gia 

mới trong ngành giáo dục đã làm dấy lên quan ngại của Chính phủ Việt nam về chất lượng 

và chuẩn mực đào tạo, và lời khuyên của chính phủ dành cho các tổ chức đào tạo là áp 

dụng chuẩn mực quốc tế (Mai & Nguyen 2007). Mai và Nguyen (2007) đã khảo sát các 

tác động quan trọng của quốc tế hóa trong ngành giáo dục đại học ở các nước đang phát 

triển và đã tóm lược nhưng tác động này gồm: (1) sự thay đổi chính sách của chính phủ 

sang ưu tiên quốc tế hóa; (2) quan ngại về “chảy máu chất xám”, (3) các tổ chức giáo dục 

đại học lớn “cải tổ” để đáp ứng nhu cầu thị trường; (4) thay đổi chương trình đào tạo nhắm 

vào thị trường toàn cầu; (5) chú trọng hơn đến các ngành khoa học – kỹ thuật; (6) gia tăng 

sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy, và (7) tăng trưởng theo cấp số nhân các 

cương trình cấp bằng đôi (cấp bằng xuyên quốc gia). 

Toàn cầu hóa có nghĩa là mặc dù các quốc gia có sự khác biệt ở các mức độ khác 

nhau về hệ thống kinh tế, xã hội và văn hóa tổng thể, họ đang ngày càng trở nên quan hệ 

mật thiết với nhau hơn. Thị trường giáo dục đại học toàn cầu phù hợp với xu thế này. Hợp 

                                                           
6 Administration and governance of higher education in Asia: Pattern and Implications@ADB 2012 
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tác giữa các quốc gia đang được mở rộng và các chính sách quốc gia chú trọng vào việc 

tạo điều kiện cũng như điều tiết các hoạt động xuyên biên giới khi cần trong ngành này. 

Thuật ngữ “quốc tế hóa giáo dục đại học” được dùng để mô tả tất cả các chính sách và 

hoạt động của chính phủ và các trường đại học để làm cho các trường đại học phù hợp 

hơn với các cơ hội của quá trình tòan cầu hóa và đáp ứng được những thách thức của tòan 

cầu hóa. (Vossensteyn et. al. 2007).  

Người ta tin rằng lãnh đạo các nước và các trường đại học ở khắp Châu Á thông 

qua hợp tác khu vực và hợp tác xuyên biên giới có thể tạo ra một chiến lược hiệu quả để 

cũng cố giáo dục đại học trong khu vực.7 Quan hệ đối tác và nỗ lực hợp tác giữa các 

trường được tập trung quanh 3 hình thức hợp tác chính (Sakamoto & Chapman 2010): (1) 

Hợp tác quốc tế trong giảng dạy gồm các hình thức như trao đổi sinh viên, xây dựng các 

cơ sở chi nhánh, và các chương trình liên kết, được xem là một (trong nhiều cách) để quốc 

tế hóa chương trình đào tạo và gia tăng nguồn thu học phí; (2) quan hệ đối tác xuyên biên 

giới trong những hoạt động phi giảng dạy bao gồm hợp tác trong nghiên cứu khoa học, 

phát triển đội ngũ, và kiểm định; và (3) sự hài hòa chương trình đào tạo giữa các quốc gia 

và các quy chế hoạt động được đưa ra như là một phương cách làm gia tăng sự di chuyển 

của sinh viên cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho đánh giá chất lượng giảng dạy xuyên 

quốc gia. 

Trong những năm gần đây, các nỗ lực quốc tế hóa đã tập trung vào việc thành lập 

các cơ sở chi nhánh bên ngoài biên giới quốc gia của mình và cung cấp các chương trình 

đào tạo ở nước ngoài. McBurnie và Zuguras (2007) thực hiện một quan sát tương tự như 

Pimpa (2008) và Huang (2006a) thừa nhận rằng sinh viên có xu hướng chọn các chương 

trình nước ngoài để đạt được một nền giáo dục quốc tế và hơn nữa có xu hướng trau dồi 

thêm tại những chương trình mà đặc biệt được thế giới đánh giá có chất lượng. Quốc tế 

hóa giáo dục đại học là một chiến lược gia tăng việc giảng dạy đại học vượt qua biên giới 

quốc gia (Thune & Welle-Strand 2005). Porter (1990) đã định nghĩa quốc tế hóa là một 

quá trình làm cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và cung cấp dịch vụ của đại học trở 

nên quốc tế và đa văn hóa.  

Một khía cạnh quốc tế hóa giáo dục đại học liên quan đến giáo dục xuyên quốc gia. 

Giáo dục xuyên quốc gia đã được định nghĩa là bất kỳ hoạt động giảng dạy hoặc học tập 
                                                           
7 Regional Cooperation and Cross-Border Collaboration in Higher Education in Asia: Ensuring that Everyone 
Wins@ADB2012  



18 

của sinh viên ở một quốc gia khác với nước mà ở đó nhà trường cung cấp dịch vụ đào tạo 

đặt trụ sở (UNESCO-CEPES, 2000). Sự tăng trưởng giáo dục xuyên quốc gia trên toàn thế 

giới và sự thành lập ngày càng nhiều các cơ sở chi nhánh của trường nước ngoài tại nước 

sở tại, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, cho thấy giá trị cao của giáo dục và sự ưa 

thích dành cho các tổ chức giáo dục đại học từ Mỹ, Anh, và Úc ở Đông Nam Á. Sự tăng 

trưởng trong giáo dục đại học xuyên quốc gia cũng phản ánh khả năng xuất khầu môi 

trường giáo dục đại học của những nước phát triển và tạo điều kiện tiếp cận cho những 

sinh viên trẻ, những người không đủ khả năng để có được trải nghiệm học tập ở nước 

ngoài (Welch 2011a). 

Welch (2011) cũng báo cáo rằng nhiều quốc gia ở Đông Nam Á là những nhà nhập 

khẩu giáo dục xuyên quốc gia của Úc và Anh. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng trong nhập 

khẩu giáo dục xuyên quốc gia, các nước như Malaysia, Thái lan, và Singapore trong thời 

gian gần đây cũng đã trở thành những nước xuất khẩu giáo dục, thông qua việc cung ứng 

dịch vụ giáo dục cho sinh viên ở các nước láng giềng và thành lập các trường đại học ở 

nước ngoài. Những nước ngày cũng có mục tiêu quốc gia để trở thành trung tâm giáo dục 

của khu vực. Chiến lược này được minh họa rõ nét nhất là trường hợp của Malaysia, nơi 

chính phủ tích cực hỗ trợ và khuyến khích các trường đại học ở nước ngoài thành lập chi 

nhánh ở Malaysia, ví dụ như Đại học Nottingham, Đại học Monash, Đại học Swinburne, 

và Đại học Curtin, và khuyến khích Đại học Mở Malaysia vươn ra khu vực (Lee 2004, 

Ramanathan 2010, Welch 2011b). 

Quốc tế hóa giáo dục đại học cũng bao gồm sự di chuyển của sinh viên và giới học 

thuật trên toàn thế giới. Nó trở thành một xu thế phổ biến trong 10 năm qua ở các nước 

phát triển (Altbach, 2005). Thời gian gần đây, sự di động của sinh viên và giới học thuật 

giữa các nước Đông Nam Á và ra ngoài khu vực cũng đã tăng lên (Welch, 2011a). Hệ 

thống giáo dục đại học trong khu vực cũng đã nỗ lực cung ứng các chương trình hỗ trợ để 

duy trì và khuyến khích tính đi động đó, đảm bảo rằng tất cả những người liên quan sẽ 

hưởng lợi từ trải nghiệm văn hóa và giáo dục của việc học tập ở nước ngoài và các 

chương trình phát triển nghề nghiệp. 

Nhận định ban đầu về kinh nghiệm quốc tế hóa giáo dục đại học thế giới 

Quốc tế hóa hệ thống giáo dục đại học được thể hiện rõ nét nhất so với các cấp giáo 

dục khác trong hệ thống giáo dục vì cấp giáo dục này ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến việc 
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phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế quốc gia, đóng góp vào kinh tế tri thức trong 

nước và những đóng góp này đang diễn ra rất nhanh chóng khi hệ thống giáo dục đại học 

được đặt trong bối cảnh tòan cầu hóa. 

Quốc tế hóa giáo dục đại học tác động gần như cho tòan bộ hệ thống từ các nhà 

họach định chính sách, các Bộ có thẩm quyền, các tổ chức giáo dục đại học, người học và 

người dạy, cũng như hệ thống tổ chức sử dụng sản phẩm giáo dục đại học. 

Quốc tế hóa giáo dục đại học sẽ nâng cao lợi ích của nguời học và người dạy, của 

tổ chức giáo dục đại học, khu vực doanh nghiệp và các tổ chức sử dụng sản phẩm giáo 

dục đại học, và cuối cùng là không những đóng góp phát triển kinh tế xã hội của từng 

quốc gia mà còn đóng góp cho khu vực và thế giới theo cơ chế giao lưu đa văn hóa, đa 

quốc gia, và cạnh tranh cùng nhau phát triển trong bối cảnh tòan cầu hóa. 

           03 cấp độ quan trọng liên quan đến các nội dung quan trọng nhất của quốc tế hóa 

cấp giáo dục đại học bao gồm: (i) tính di động của sinh viên và khả năng trao đổi về đào 

tạo liên quốc gia; (ii) tính di động của giảng viên, khía cạnh quốc tế trong chương trình 

đào tạo, các dự án phát triển quốc tế và các chương trình liên kết học thuật, các hương 

trình hợp tác cùng nghiên cứu và cùng công bố chung kết quả nghiên cứu khoa học; (iii) 

phát triển các chương trình liên kết, thành lập các trường chi nhánh, xuất/nhập khẩu các 

chương trình đào tạo, các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên quốc tế.   

            Hầu hết các quốc gia phát triển như Châu Âu, Hoa Kỳ, Úc và một số quốc gia 

Châu Á như Nhật Bản, Singapore đã có khá nhiều kinh nghiệm trong quá trình quốc tế 

hóa. Còn lại các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam quốc tế hóa giáo dục vẫn còn đang 

trong quá trình tái cấu trúc và học hỏi để chạy theo tiến bộ quốc tế hóa từ các quốc gia đã 

có nhiều kinh nghiệm nói trên nhưng việc tái cấu trúc trong quá trình quốc tế hóa giáo dục 

đại học đối với các quốc gia Châu Á trong đó có Việt Nam chưa đề cập tính hệ thống và 

còn giới hạn nguồn lực. 

13.1.2. Tổng quan trong nước 

Giáo dục mầm non Việt Nam  

  Chương trình Giáo dục mầm non được biên soạn trên cơ sở quy định của Luật Giáo 

dục và đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kí ban hành theo Thông tư số 

7/2009/TTBGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009. 

  Tư tưởng cốt lõi của chương trình được thể hiện một cách nhất quán theo các quan 
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điểm: (i) Chương trình mầm non hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ; (ii) Chương 

trình tạo điều kiện cho trẻ phát triển liên tục; (iii) Chương trình đảm bảo đáp ứng sự đa 

dạng của các vùng miền, các đối tượng trẻ.  

  Nội dung giáo dục nhà trẻ được chia thành 4 lĩnh vực: giáo dục phát triển thể chất, 

giáo dục phát triển nhận thức, giáo dục phát triển ngôn ngữ, giáo dục phát triển tình cảm - 

xã hội và thẩm mĩ. Nội dung giáo dục mẫu giáo được chia thành 5 lĩnh vực: giáo dục phát 

triển thể chất, giáo dục phát triển nhận thức, giáo dục phát triển ngôn ngữ, giáo dục phát 

triển tình cảm - xã hội và giáo dục phát triển thẩm mĩ. 

  Chương trình giáo dục mầm non cấp quốc gia mang tính chất khung: 

  - Nội dung chương trình gồm những nội dung cốt lõi, cơ bản phù hợp theo từng độ 

tuổi;  

  - Chương trình có độ mở, cho phép linh hoạt nhằm tăng cường tính chủ động của 

giáo viên trong việc lựa chọn những nội dung giáo dục cụ thể phù hợp với kinh nghiệm 

sống và khả năng của trẻ, điều kiện thực tế của địa phương;  

  - Các hoạt động giáo dục, hình thức tổ chức và phương pháp giáo dục; đánh giá sự 

phát triển của trẻ được đưa vào như là một thành tố của chương trình. 

Các hạn chế giáo dục mầm non trong quá trình hội nhập 

  Đa số giáo viên có những can thiệp hơi thái quá đối với hoạt động chơi của trẻ. Số 

lượng ít ỏi các giáo viên nhận ra mức độ can thiệp thái quá cũng cho ta thấy một thực tế là 

đại đa số giáo viên chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc để trẻ tự do tìm tòi và 

sáng tạo ngay trong giờ chơi của trẻ. Thực tế này một lần nữa đưa ra bằng chứng cho nhà 

quản lý thấy rằng trẻ thơ tại Việt Nam nói chung ít có cơ hội để phát huy tính sáng tạo và 

sự tự tìm tòi trong các hoạt động từ chơi đến học. Về vai trò của giáo viên, khảo sát cho 

thấy gần 2/3 số giáo viên tham gia phỏng vấn giữcự li với trẻtrong giờ chơi và không tham 

gia tương tác với trẻ chưa có một hệ thống tiêu chí thống nhất và toàn diện dành cho đánh 

giá chất lượng GDMN tại cơ sở. Đặc biệt, do sự chênh lệch quá lớn về kinh tế - xã hội 

cũng như điều kiện giáo dục tại khu vực thành phố và nông thôn, nên việc xây dựng hệ 

tiêu chí đánh giá thống nhất càng gặp nhiều trở ngại. 

Đánh giá chung về giáo dục mầm non Việt Nam 

  Kiến thức, kinh nghiệm ngôn ngữ của trẻ được hình thành nhờ môi trường xung 

quanh. Tuy nhiên, hiện nay, ở Việt Nam, môi trường phát triển ngôn ngữ (PTNN) còn 
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nghèo nàn, chưa tạo được động cơ, hứng thú nghe, nói, đọc, viết cho trẻ. Tài liệu, phương 

tiện, vật liệu PTNN chỉ tập trung ở góc thư viện, các góc khác hầu như không có. Rất ít 

trường MN trang bị đầy đủ phương tiện nghe nhìn như máy thu âm, máy cassette, máy vi 

tính... 

  Ở độ tuổi nhà trẻ, các kĩ năng nghe, nói của trẻ được hướng dẫn trực tiếp thông qua 

hoạt động nhận biết tập nói, đọc thơ, kể chuyện, tuy nhiên, các hoạt động này chưa có sự 

đổi mới, trẻ học chủ yếu bằng cách bắt chước, luyện tập trong giờ học, GV nói nhiều hơn 

trẻ và chưa tạo tình huống để trẻ nghe, hiểu, sử dụng từ trong các hoạt động hang ngày. Ở 

độ tuổi mẫu giáo, hoạt động giúp trẻ PTNN sáng tạo như: sáng tác thơ, kể chuyện sáng 

tạo, kể miêu tả, đóng kịch, sắm vai... hiếm khi được tổ chức. Tình huống cho trẻ đọc, viết 

rất ít xuất hiện trong các hoạt động vui chơi của trẻ do GV không tham gia chơi cùng trẻ, 

trẻ không được GV cung cấp kinh nghiệm đọc, viết và thiếu phương tiện, vật liệu để viết 

Về phương pháp hướng dẫn, GV chủ yếu sử dụng các phương pháp hướng dẫn đồng nhất, 

không chú ý đến sự khác biệt cá nhân của trẻ. Khi đàm thoại với trẻ MG, GV sử dụng câu 

hỏi đóng nhiều hơn câu hỏi mở. Ngoài ra, khi trẻ nói hay trả lời câu hỏi, đa số GV không 

ghi lại lời nói của trẻ để cho trẻ đọc cùng GV. GV chưa tạo cơ hội cho trẻ tự phát hiện, lập 

luận, phản biện khi tìm hiểu, quan sát. Khi trò chuyện với trẻ, GV thường có khuynh 

hướng chỉ tiếp nhận các ý kiến giống với ý kiến của mình. 

           Việc nghiên cứu, vận dụng các quan điểm, cách tiếp cận, mô hình PTNN cho trẻ 

MN ở Việt Nam cần được quốc tế hóa qua học hỏi kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên 

thế giới nhằm tạo ra tính hệ thống, linh hoạt, phù hợp với điều kiện sống, bối cảnh văn hóa 

xã hội, năng lực của GV. Hoạt động PTNN cho trẻ hiện nay cần gắn liền với hoạt động 

sinh hoạt hang ngày hơn nữa, chú trọng phát triển hứng thú, động cơ sử dụng ngôn ngữ ở 

trẻ. Ngoài ra, việc phát triển kĩ năng tiền đọc, viết cần được thực hiện ngay từ độ tuổi nhà 

trẻ. GV cần cung cấp kinh nghiệm ngôn ngữ, tạo nhiều cơ hội cho trẻ tương tác, giao tiếp 

với môi trường, với bạn bè, với GV và người lớn xung quanh, nhờ đó mà các kĩ năng ngôn 

ngữ của trẻ được hình thành một cách tự nhiên, thoải mái và từ đó tạo nền tảng cho óc 

sang tạo và tính năng động của người học cho những bậc học cao hơn. 

Giáo dục phổ thông Việt Nam  

 Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) từ cuối năm 2006, theo đó 

giáo dục, trước mắt cũng như lâu dài phải có chiến lược phù hợp để tận dụng được những 
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mặt tích cực, hạn chế tối đa mặt tiêu cực nhằm đạt được các mục tiêu góp phần cùng cả 

nước vững vàng hội nhập với thế giới, phát triển nền giáo dục tiến kịp với các nước tiên 

tiến trong khu vực và thế giới.  Sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá của Việt Nam 

đang bước vào giai đoạn mới, đặt ra yêu cầu giáo dục phải đổi mới để nhằm đáp ứng yêu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi 

dưỡng nhân tài. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020 của Việt Nam 

đã xác định rõ một trong ba đột phá là phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn 

nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục quốc 

dân, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công 

nghệ. Sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới sẽ tạo ra nhiều cơ hội và thuận lợi to 

lớn, đồng thời cũng phát sinh nhiều thách thức đối với sự nghiệp phát triển giáo dục. 

Hội nhập quốc tế đã thúc đẩy hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam cũng có 

những bước tiến bộ đáng kể như (1) đẩy mạnh việc trao đổi cán bộ đi thăm quan học tập ở 

nước ngoài (Pháp, Úc, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác) để thay đổi nhận thức, tư duy cấp 

lãnh đạo, (2) đề xuất chương trình giảng dạy tiếng Anh hoặc bằng tiếng Anh, thí điểm tại 

các cơ sở giáo dục, (3) xây dựng và cải tiến theo chương trình tiên tiến (dựa vào chương 

trình khung của Bộ) theo phương thức đào tạo hiện đại (theo nhóm nhỏ, sinh hoạt ngoại 

khóa), (4) nâng cao giáo dục kỹ năng tổng hợp (General Ability - GA) theo xu thế chung 

của tất cả các trường phổ thông trên thế giới.  

Mặc dù các cơ sở giáo dục phổ thông đang có nhiều nỗ lực quốc tế hóa, tuy nhiên 

những nỗ lực này vẫn còn hạn chế: tính đồng bộ chưa cao cho cả hệ thống giáo dục phổ 

thông vì các nỗ lực quốc tế hóa chỉ mang tính thí điểm, khẳ năng đổi mới chương trình 

đào tạo phổ thông theo hướng tích hợp vẫn còn chưa mạnh mẽ, và đặc biệt là hệ thống này 

đang có sự cạnh tranh của khối giáo dục phổ thong nước ngoài đang hoạt động tại Việt 

Nam.  

            Các hạn chế cụ thể của hệ thống giáo dục phổ thông trong quá trình hội nhập có 

thể được tóm tắt như sau: 

            Có nhiều chiến lược phát triển giáo dục mới có tính đột phá trong thời kỳ hội nhập 

của đất nước, tuy nhiên riêng giáo dục phổ thông vẫn chưa được quan tâm phát triển đúng 

với vị trí nền tảng của nó trong việc quốc tế hóa chương trình, nâng cao chất lượng giảng 

viên và quản trị nhà trường theo thông lệ quốc tế.  
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             Hệ thống giáo dục phổ thông đang gặp rất nhiều những khó khăn trong sự chuyển 

đổi để thích nghi với hoàn cảnh mới do các ràng buộc về quy định và thể chế. Chương 

trình đào tạo hệ giáo dục phổ thông chưa đảm bảo cho học sinh đạt được các năng lực 

ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập và tòan cầu hóa, đồng thời hệ giáo dục phổ thông vẫn 

dựa vào các chương trình nặng tính học thuật chưa tích hợp được các kiến thức khoa học 

xã hội và khoa học tự nhiên giải quyết các vấn đề thực tế. Chương trình, phương pháp 

giáo dục còn phụ thuộc nhiều vào chương trình chung, chậm đổi mới, chậm hiện đại hóa, 

chưa gắn chặt với đời sống xã hội, chưa phát huy năng lực thực hành của học sinh.  

              Chưa thực sự có một chỉ đạo mang tính chiến lược trong việc định hướng hội 

nhập quốc tế, hiện đại hóa chương trình đào tạo cấp phổ thông, mà chủ yếu chỉ phát tín 

hiệu các cở sở giáo dục chủ động hội nhập quốc tế theo các hình thức thí điểm, ngòai ra 

chính sách và cơ chế nhà nước chưa hợp lý, hành lang pháp lý chưa đồng bộ, chưa tạo 

điều kiện cho các cơ sở giáo dục phổ thông, cấp quản lý địa phương chủ động hội nhập 

với tiến trình phát triển quốc tế giáo dục.   

Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 

             Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, định hướng chính sách nhằm thúc đẩy quốc tế 

hóa trong giáo dục dạy nghề đã được thể hiện qua một số văn bản quan trọng, trong đó có 

với Quyết định số 2448/QĐ-TTg ngày 16/12/2013về Đề án Hội nhập quốc tế về giáo dục 

và dạy nghề đến năm 20208  và tiếp tục được ghi nhận trong quyết định số 40 QĐ/TTg 

ngày 07/01/2016 về Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030.  

              Trong đó, quyết định số 2448/QĐ-TTg đã trình bày một số nhiệm vụ, giải pháp 

nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các nước về giáo dục 

và dạy nghề, đồng thời bảo đảm chất lượng trong giáo dục và dạy nghề nhằm tiếp cận các 

chuẩn khu vực và thế giới. Những giải pháp nói trên nhằm hướng đến mục tiêu chung là 

đến năm 2020, phát triển các cơ sở dạy nghề, nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ 

giảng dạy, quản lí, đổi mới và hoàn thiện chương trình đào tạo nhằm đạt đến trình độ tiên 

tiến trong khu vực và thế giới, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo chất lượng. 

Hoạt động hợp tác quốc tế cũng được thúc đẩy nhằm tăng cường giao lưu, học hỏi, tiến tới 

công nhận bằng cấp, chứng chỉ và kỹ năng nghề giữa Việt Nam với các nước khác trên thế 
                                                           
8 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-2448-QD-TTg-nam-2013-De-an-hoi-nhap-
quoc-te-giao-duc-day-nghe-2020-216549.aspx 
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giới, đồng thời tạo điều kiện và dần gỡ bỏ các rào cản (trong đó có rào cản về ngôn ngữ và 

trình độ ngoại ngữ) nhằm nâng cao khả năng hội nhập của học viên được dạy nghề của 

Việt Nam. 

              Triển khai thực hiện chủ trương chính sách như trên, hiện Bộ Lao động, Thương 

binh, Xã hội đang nỗ lực xây dựng chuẩn đầu ra cho 200 nghề có tính chất quốc gia, cùng 

với đó là 100 nghề có trình độ ASEAN và 50 nghề có trình độ quốc tế. Bộ đồng thời cũng 

tiếp nhận 34 bộ giáo trình chuẩn quốc tế với mục tiêu chuẩn bị cho học viên tham gia hiệu 

quả hơn vào thị trường lao động quốc tế sau khi ra trường9. 

              Bên cạnh đó, ý thức được một số hạn chế cố hữu trong công tác đào tạo nghề ở 

Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội cũng đang nỗ lực nhằm góp phần phân 

luồng và điều chỉnh lại tỷ lệ đào tạo, tăng tỉ lệ học nghề và giảm tỉ lệ học đại học nhằm đạt 

đến cơ cấu cân đối hơn, phù hợp hơn với nhu cầu lao động trên thị trường trong và ngoài 

nước. Đi cùng với chủ trương này là các nỗ lực nhằm điều tra nhu cầu trên thị trường lao 

động để định hướng chính xác hơn cho quy hoạch đào tạo nghề. 

              Cùng với đó, Quyết định số 1981/QĐ - TTg về Khung cơ cấu hệ thống giáo dục 

quốc dân đã cho thấy một sự tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế về phân tầng giáo dục 

(International Standard Classification of Education - ISCED). Theo đó, giáo dục được 

phân thành hai hướng là giáo dục phổ thông - học thuật và giáo dục nghề - chuyên 

nghiệp10. Định hướng nói trên đem đến một cách nhìn mới, trong đó giáo dục dạy nghề 

không còn là một bậc thấp hơn so với giáo dục đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục 

mà là một nhánh riêng, phục vụ những nhu cầu khác của xã hội. Điều này phần nào cho 

thấy sự chuyển biến trong cách nhìn nhận về vai trò của giáo dục dạy nghề và nỗ lực nhằm 

đưa giáo dục dạy nghề ở Việt Nam đến gần hơn với tiêu chuẩn quốc tế. 

              Theo (Tran & Dempsey, 2017), khuynh hướng quốc tế hóa trong giáo dục và dạy 

nghề đang được cả chính phủ, các đơn vị đào tạo được tài trợ và khu vực tư nhân ủng hộ, 

thể hiện qua việc mở rộng các chương trình đào tạo và chương trình liên kết. Những 

chương trình như vậy đem đến cơ hội để người học để làm quen với môi trường quốc tế và 

chuẩn bị tốt hơn cho hội nhập trong tương lai. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã nỗ lực học 

tập một số mô hình đào tạo quốc tế và đẩy mạnh các chương trình hợp tác quốc tế nhằm 

                                                           
9http://www.nhandan.com.vn/giaoduc/dien-dan/item/31351002-tiep-can-xu-huong-the-gioi-trong-dao-tao-nghe.html 
10 http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Co-cau-he-thong-giao-duc-quoc-dan-moi-va-nhung-van-de-can-lam-ro-dieu-
chinh-post173515.gd 
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phát triển nhân lực, trao đổi chuyên gia quốc tế trong đào tạo nghề với các đối tác ở 

ASEAN, châu Á và cả các nước phương Tây như Anh, Đức, Đan Mạch, Úc v.v.. 

Nhận định ban đầu về giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam 

              Mặc dù đã có những chuyển hướng tích cực trong đường lối, chính sách, việc 

phát triển và quốc tế hóa giáo dục dạy nghề tại Việt Nam hiện nay vẫn đang gặp phải một 

số hạn chế và khó khăn cần chú ý:  

              Thứ nhất, tình trạng đào tạo nghề bất cân đối trong hệ thống giáo giáo dục nói 

chung. Mặc dù tỉ lệ học viên ra trường tìm được việc làm khá cao, thế nhưng các trường 

dạy nghề vẫn thường xuyên thiếu học viên. Đại đa số học sinh tốt nghiệp phổ thông sẽ tiếp 

tục học cao đẳng hoặc đại học, chỉ một tỉ lệ rất thấp, khoảng 10% theo học nghề11, dẫn đến 

tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”. Kết quả là tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề thấp, khó có 

khả năng cạnh tranh trong hội nhập quốc tế.  

              Thứ hai, tỉ lệ đào tạo nghề đạt chuẩn còn thấp trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế. 

Theo Tổng cục Thống kê năm 2015, tỉ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên chưa qua đào tạo 

chuyên môn kĩ thuật lên đến hơn 80%. (Hansen, 2008) chỉ ra rằng nhiều công ty đa quốc 

gia đã gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động đạt chuẩn tay nghề với số lượng lớn tại 

Việt Nam. Chất lượng lao động thấp cũng được phản ánh phần nào qua năng suất lao 

động. Theo đó, năng suất lao động của Việt Nam nằm trong nhóm thấp nhất khu vực, thấp 

hơn Singapore gần 15 lần, thấp hơn Nhật Bản 11 lần, Hàn Quốc 10 lần, Malaysia 5 lần và 

Thái Lan 2,5 lần12. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) cũng đã đưa ra khuyến cáo, 

cho rằng Việt Nam không thể chỉ dựa vào quy mô của lực lượng lao động mà là chất 

lượng lao động. Theo đó, lực lượng lao động có kỹ năng sẽ đóng vai trò quyết định đối với 

tiến trình hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam (World Bank, 2014). 

              Thứ ba, nhận thức của xã hội đối về vai trò của giáo dục dạy nghề còn chưa đầy 

đủ. Quan niệm truyền thống “sĩ, nông, công, thương” trọng khoa cử bằng cấp trong xã hội 

khiến nhiều người không mặn mà với giáo dục dạy nghề.  

              Thứ tư, hiệu quả công tác dạy nghề chưa đáp ứng kì vọng do thiếu đội ngũ giảng 

dạy có kinh nghiệm và trình độ, chương trình dạy nghề không đồng bộ và chưa thực sự 

hội nhập với bối cảnh thu hút các đầu tư quốc tế trong hku vực và thế giới vào Việt Nam.  

                                                           
11 http://www.nhandan.com.vn/cuoituan/item/29644402-dao-tao-nghe-trong-boi-canh-hoi-nhap.html 
12 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-
hanoi/documents/publication/wcms_305403.pdf 
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             Thứ năm, thông tin dự báo trên thị trường lao động và công tác hướng nghiệp 

thiếu hiệu quả, dẫn đến đào tạo nghề chưa theo sát với nhu cầu nhân lực, việc làm trong xã 

hội. Sự kết nối giữa các trường/trung tâm dạy nghề với học viên và doanh nghiệp còn lỏng 

lẻo, hạn chế cơ hội việc làm và thực tập của học viên và khiến việc đào tạo bị vênh so với 

yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Thứ sáu, nguồn lực đầu tư cho giáo dục dạy nghề còn 

hạn chế do xã hội hóa chưa được đẩy mạnh, chưa thu hút được nhiều các nguồn lực quốc 

tế và việc điều phối nguồn lực quốc gia vẫn giàn trải, ít có đột phá.  

             Thứ bảy, các quy định về giáo dục dạy nghề đôi khi còn thiếu nhất quán và thiếu 

đồng bộ với các nước trong khu vực và thế giới. Sự không tương thích với chuẩn khu vực 

và quốc tế cũng được thể hiện trong mô hình hệ thống giáo dục, trong nội dung, chương 

trình và trong phương pháp đào tạo.  

             Thứ tám, rào cản ngoại ngữ cũng là một điểm hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng 

quốc tế hóa giáo dục nghề nghiệp. 

Giáo dục đại học Việt Nam 

  Chính phủ và Bộ GD & ĐT xác định QTH GDĐH mới có thể đáp ứng  nhu cầu 

cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình hội nhập và phát triển kinh tế của 

đất nước. QTH cũng là động lực thúc đẩy các cơ sở giáo dục học của VN thay đổi và bắt 

kịp được chất lượng giáo dục quốc tế. Chính vì thế, trong những năm gần đây, chính phủ 

và Bộ GD & ĐT đã đầu tư đáng kể nguồn lực kinh tế vào các dự án cải thiện chất lượng 

giáo dục. Cụ thể, ngân sách hàng năm chi cho giáo dục không ngừng tăng, từ 10.6% tổng 

ngân sách quốc gia năm 1996 tăng lên 15% năm 2001 và giữ ổn định ở mức 20% từ năm 

2007 (Nguyễn, 2007; UNESCO, 2015). Cùng với nguồn ngân sách lớn dành cho giáo dục 

nói chung thì Chính phủ Việt Nam còn cải thiện giáo dục theo hướng quốc tế hóa, đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển đội ngũ giảng viên, gửi sinh viên ra nước ngoài 

học tập như đề án 322, 911, 165, dự án TRIG (Teaching and Research Innovation Grant - 

nhằm nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu tại một số trường đại học Việt Nam), 

Chính phủ còn thúc đẩy việc QTH GDĐH thông qua một số nghị định như nghị định 

06/2000/NĐ-CP năm 2000 về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám 

chữa bệnh, giáo dục, nghiên cứu khoa học; nghị định 18/2001/NĐ-CP năm 2001 quy định 

về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại việt nam và Nghị định 

NĐ73/2012/NĐ-CP năm 2012 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực 
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giáo dục.  

  Năm 1998, Học viện Kỹ thuật Hoàng gia Melbourne Institute of Technology 

(RMIT), Australia đã được nhà nước Việt Nam chấp thuận xây dựng một trường ĐH 

100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Năm 2000, RMIT được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp 

phép để đào tạo ĐH và sau ĐH cũng như thực hiện việc nghiên cứu tại Việt Nam. Tất cả 

các văn bằng này đều được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận. Văn bằng của 

trường này là do RMIT tại Australia cấp. Điều đó có nghĩa là sinh viên Việt Nam có thể 

được học ĐH tại một trường nước ngoài mà không cần phải rời khỏi quê hương.  

  Chương trình học giả Fulbright là chương trình do chính phủ Hoa Kỳ tổ chức, nó 

cho phép các trường đại học Việt Nam tham gia thúc đẩy trao đổi kiến thức với các trường 

ĐH ở Hoa Kỳ và thực hiện quốc tế hóa. Trong 20 năm thực hiện, hàng trăm học giả Hoa 

Kỳ đến làm việc tại các trường ĐH và viện nghiên cứu của Việt Nam trong các lãnh vực 

khác nhau. Đồng thời, các nhà khoa học Việt Nam cũng có cơ hội tham gia học tập, tham 

dự hội thảo, hội nghị tập huấn ở Hoa Kỳ giảng dạy và nghiên cứu.   

  Các chương trình và tổ chức phi chính phủ khác như Youth Ambassador hoặc 

Australian International Volunteers của Australia, các Quỹ phi chính phủ như Quỹ Châu Á 

(Hoa Kỳ), Quỹ Japan Foundation (Nhật) cũng đã đem hàng trăm giáo viên tình nguyện và 

học giả từ các nước khác đến làm việc tại Việt Nam. Các hợp đồng nghiên cứu của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo với các trường ĐH nước ngoài, chẳng hạn như hợp đồng về nghiên 

cứu chuẩn giáo viên tiểu học trong Dự án Phát triển Giáo viên Tiểu học với Trường ĐH 

Melbourne đã tạo điều kiện làm việc chung giữa các chuyên gia của Australia với các nhà 

khoa học Việt Nam.  

  Một trong những sáng kiến ban đầu ở cấp nhà nước có quy mô đáng kể nhất là 

Chương trình tiên tiến thực hiện theo chủ trương của Bộ GD & ĐT. Từ năm học 2006-

2007, Bộ GD&ĐT đã triển khai kế hoạch xây dựng các ngành đào tạo và trường ĐH đạt 

trình độ quốc tế. Theo đó, 9 trường ĐH đầu tiên đã được lựa chọn để liên kết với các ĐH 

có uy tín của Mỹ để đào tạo cử nhân theo chương trình và công nghệ đào tạo của các 

trường ĐH đối tác này. Giảng viên của các chương trình ở Việt Nam là các giảng viên đã 

nhận bằng tiến sĩ, thạc sĩ ở các nước nói tiếng Anh, các giáo sư người Việt Nam đang 

giảng dạy ở các ĐH nước ngoài và các giảng viên của các ĐH đối tác nước ngoài được 

mời giảng dạy. Các giảng viên Việt Nam được gửi qua trường đối tác để nghiên cứu mô 
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hình, phương pháp giảng dạy, quản lý đào tạo, dự giờ giảng của các giáo sư thuộc trường 

đối tác. Ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Anh, giáo trình được sử dụng là những giáo trình 

đang được sử dụng ở trường đối tác. Thời gian đào tạo từ 4,5 - 5 năm, trong đó có nửa 

năm bồi dưỡng ngoại ngữ. Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) do chính phủ Hoa Kỳ thành lập 

qua một thập niên cũng đã đưa hơn 600 giảng viên và sinh viên Việt Nam đi học tại Hoa 

Kỳ trong các ngành khoa học kỹ thuật trong đó nhiều người trở về phục vụ chủ yếu trong 

các trường ĐH và viện nghiên cứu. 

  Để cải tiến nội dung và phương pháp dạy học theo hướng hội nhập quốc tế, ĐH 

Quốc gia TP. HCM và một số trường ĐH khác trên cả nước đã nỗ lực thực hiện thí điểm 

mô hình CDIO từ năm 2010. CDIO là đề xướng cải cách GD kỹ thuật được đề xuất bởi 

Học viện MIT (Hoa Kỳ) cùng ba trường ĐH, học viện công nghệ của Thụy Điển nhằm 

“đào tạo SV trở thành người kỹ sư toàn diện, hiểu được cách thức hình thành ý tưởng 

(Conceive)- Thiết kế (Design) – Triển khai (Implement) – Vận hành (Operate) những sản 

phẩm, qui trình, và hệ thống kỹ thuật phức hợp, có giá trị gia tăng, trong môi trường hiện 

đại, làm việc theo nhóm”. Chương trình đào tạo thiết kế theo bộ 12 tiêu chuẩn CDIO 

hướng đến đào tạo người lao động có năng lực cao, đáp ứng được các yêu cầu thực tế mà 

nhà tuyển dụng đòi hỏi. CDIO là khung chuẩn cấu trúc mở vì thế được áp dụng cho nhiều 

chương trình ĐT khác ngoài lĩnh vực kỹ thuật. Đến năm 2016, ĐH Quốc gia TP. HCM đã 

có 5 trường, 30 khoa, 62 chương trình đào tạo tham gia áp dụng CDIO. Việc xây dựng và 

cải tiến chương trình đào tạo theo mô hình CDIO cũng đã hoặc đang được cân nhắc áp 

dụng tại nhiều trường ĐH khác như ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Bình Dương, ĐH Nguyễn 

Tất Thành, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, ĐH Ngân hàng TP. HCM, ĐH Lạc Hồng, 

ĐH Duy Tân, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, ĐH An Giang, ĐH Đà Lạt…Theo đánh 

giá của PGS.TS. Nguyễn Hội Nghĩa, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP. HCM, việc áp dụng 

mô hình CDIO đã giúp cải tiến đồng bộ chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, phương 

pháp dạy và học, môi trường học tập theo hướng hiện đại, tích cực, tiệm cận với nhu cầu 

của doanh nghiệp, nhờ đó đã giúp nhiều chương trình trình đào tạo của ĐH Quốc gia TP. 

HCM đạt được các chuẩn kiểm định quốc tế AUN-QA và ABET trong giai đoạn 2010-

2014. 

  Được khởi động từ năm 2010, dự án HEEAP đặt ra mục tiêu bồi dưỡng phương 

pháp giảng dạy tích cực cho giảng viên và kỹ năng quản lý cho các nhà lãnh đạo trung và 
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cao cấp của các trường ĐH thành viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo các ngành kỹ 

thuật tại VN. Ngoài ra dự án cũng hỗ trợ các trường thành viên cải thiện khung chương 

trình đào tạo và quy trình đánh giá để theo định hướng của chuẩn kiểm định ABET. Đến 

nay dự án HEEAP đã tổ chức tập huấn về phương pháp giảng dạy tích cực , lấy người học 

làm trung tâ, cho 247 giảng viên của 8 trường ĐH VN là thành viên dự án trong thời gian 

6 tuần tại Hoa Kỳ và tập huấn tại chỗ cho hơn 2000 giảng viên VN thông qua các hội thảo 

huấn luyện tổ chức trong nước. Tiếp nối dự án HEEAP (sẽ kết thúc năm 2018), dự án 

BUID-IT triển khai từ năm 2016 đã có những kết quả khá ấn tượng, tập huấn cho hơn 800 

CBGV và nhà lãnh đạo về các chủ đề liên quan đến các mục tiêu của dụ án, hỗ trợ trường 

ĐH KHTN Hà Nội đạt kiểm định cấp trường theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng AUN và 

ĐH Bách Khoa TP. HCM thực hiện đánh giá chất lượng quốc tế sơ bộ theo chuẩn 

HCRES.  

  Thời kì 2006-2009 Quỹ Hòa bình Sasakawa (SPF, Nhật bản) tài trợ cho các trường 

đại học Việt Nam trong đó Trường ĐH Kinh tế TP. HCM (UEH) là đối tác chính để thực 

hiện Dự án: “Phát triển các tình huống kinh doanh trong giảng dạy cao học Quản trị kinh 

doanh tại Việt Nam”  với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt 

Nam, đặc biệt là các chương trình đào tạo sau đại học. Kết quả mà SPF đã giúp được cho 

các đại học Việt Nam là cuốn sách có 30 tình huống kinh doanh của các loại hình doanh 

nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau như Marketing, Quản trị tài chính, Quản trị sản xuất, 

Quản trị chiến lược… do giảng viên các trường đại học Việt Nam tham gia viết được đưa 

vào giảng dạy tình huống trong các trường đại học Việt Nam, mang tên: “Các tình huống 

kinh doanh trong giảng dạy cao học Quản trị kinh doanh tại Việt Nam.” Tiếp theo, từ năm 

2011-2015, Quỹ Rockfeller (Mỹ) tài trợ cho Trường ĐH Kinh tế TP. HCM xây dựng dự 

án “Phát triển chương trình đào tạo cấp bằng Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức 

khỏe tại Việt Nam (MHEM)”. Đây là Chương trình đào tạo đầu tiên trong lĩnh vực kinh tế 

sức khỏe tại VN. Kết quả là UEH đã đào tạo được bốn (04) khóa  “Thạc sĩ Kinh tế và 

Quản trị lĩnh vực sức khỏe tại Việt Nam”; xuất bản một (01) cuốn sách “Kinh tế & Sức 

khỏe, một số nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam” do TS. Trương Đăng Thụy chủ biên 

năm 2016; và có một (01) bài báo “The determinants of self-medication: Evidence from 

urban Vietnam” của GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài và Đặng Đình Thắng trên tạp chí khoa 

học Social Work in Health Care vào tháng 1/2017.  
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  Năm 2016 Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á được thành lập tại UEH là sự kế 

thừa tổ chức, hoạt động và nguồn lực của Chương trình Kinh tế Môi trường Đông Nam Á 

(Economics and Environment Program for Southeast Asia - EEPSEA). EEPSEA đã hình 

thành và phát triển trong 22 năm qua với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ các cơ quan 

phát triển quốc tế/tổ chức quốc tế để thực hiện nghiên cứu, tăng cường năng lực và tác 

động chính sách kinh tế môi trường trong khu vực Đông Nam Á. Năm 2014, EEFSEA 

xuất bản cuốn sách “Kinh tế học về quản lý môi trường ở Việt Nam” do các nhà nghiên 

cứu Việt Nam thực hiện dùng cho các sinh viên kinh tế theo đuổi ngành học kinh tế môi 

trường cũng như các nhà quản lý tài nguyên, hoạch định chính sách mong muốn tìm kiếm 

các giải pháp hiệu quả và bền vững môi trường. Tháng 2/2015, UEH đã phối hợp với 

EEFSEA tổ chức Hội thảo “Nền kinh tế xanh ở Việt Nam” nhằm mục đích tạo điều kiện 

cho các nhà hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu học thuật tại Việt Nam trao đổi 

quan điểm về tăng trưởng xanh trong bối cảnh Việt Nam hội nhập toàn cầu, đối thoại các 

chủ đề liên quan đến chiến lược tổng thể chuyển hóa nền kinh tế Việt Nam thành nền kinh 

tế xanh. Tháng 3/2015, UEH phối hợp với EEFSEA tổ chức Hội thảo quốc tế “Policy 

dialogue on a transition to a green economy for Southeast Asia – Đối thoại chính sách 

trong chuyển đổi sang nền kinh tế xanh khu vực Đông Nam Á”với sự tham dự của lãnh 

đạo Vụ và Viện thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Đài 

Loan, các giảng viên, cán bộ nghiên cứu của các trường đại học Việt Nam, Đài Loan, Thái 

Lan, Lào, Malaysia, Indonesia, Philipines... 

  So với cấp giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông thì giáo dục đại học Việt Nam 

đã có nhiều nỗ lực mạnh mẽ trong quá trình quốc tế hóa từ sau đổi mới 1986,  các trường 

ĐH VN đã và đang theo xu hướng QTH thông qua các hoạt động giao lưu GV và SV, mở 

rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hội thảo quốc tế nhằm chuẩn hóa chương trình 

đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ, nâng cao khả năng cạnh tranh, thu hút sinh viên theo 

học tại cơ sở đào tạo trong nước. Tuy vậy, quốc tế hóa giáo dục đại học Việt Nam vẫn còn 

một số hạn chế nhất định: 

  - Đầu tiên, hoạt động mang tính quốc tế hóa hình thành và phát triển chủ yếu ở các 

trường đại học công lập lớn như ĐH Quốc gia TP. HCM, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Kinh 

tế Quốc dân, ĐH Kinh tế TP. HCM, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, ĐH Cần Thơ…. 

Các trường đại học khác vẫn chưa nhìn nhận tầm quan trọng của quốc tế hóa hoặc chưa đủ 
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năng lực thực hiện các hoạt động quốc tế hóa nhằm nâng cao năng lực quản trị, giảng dạy, 

và nghiên cứu khoa học. 

  - Kế đến, mặc dù Nhà nước đã có hình thành hệ thống Luật và gần đây nhất là Nghị 

định 73 hướng đến nêu cao tinh thần tự chủ cho các trường trong quá trình quốc tế hóa 

nhưng vẫn chưa đủ mạnh nhằm tạo ra một cơ chế thông thóang để thúc đẩy các cơ sở đại 

học tham gia các họat động quốc tế hóa mạnh mẽ. 

          - Các họat động quốc tế hóa tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam vẫn còn thiên 

về các họat động liên kết giảng dạy chưa đi sâu vào các họat động nghiên cứu và trao đổi 

học thuật giảng viên và trao đổi sinh viên, và thậm chí các họat động di chuyển trao đổi 

này vẫn còn thiên lệch một chiều vào Việt Nam cho các cơ sở giáo dục đại học quốc tế và 

thiên lệch một chiều ra khỏi Việt Nam các họat động học tập và đào tạo do các cơ sở giáo 

dục đại học Việt Nam chưa vươn lên cùng với giáo dục đại học khu vực và thế giới. 

          - Các họat động quốc tế hóa tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam vẫn còn thiếu 

nguồn lực và chậm đổi mới tư duy lãnh đạo, mang tính ỷ lại cao và kém năng lực cạnh 

tranh với các cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngòai đang họat động tại Việt 

Nam. 

           - Mặc dù Nhà nước đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy họat động quốc tế hóa các cơ sở 

giáo dục đại học nhưng tính tự chủ của các cơ sở này vẫn còn hạn chế và từ đó ràng buộc 

về thể chế và nguồn lực kèm theo các hạn chế tự thân từ các cơ sở giáo dục đại học đã làm 

cho quá trình quốc tế hóa của các cơ sở này diễn ra không như kỳ vọng và chậm đổi mới 

quốc tế hóa so với trào lưu chung của quá trình hội nhập. 

13.2 Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài  

13.2.1 Các khẳng định từ chủ trương của Đảng và Nhà Nước  

  Hơn một thập kỷ qua, các chủ trương và chính sách hội nhập quốc tế trong giáo dục 

đã được thể hiện xuyên suốt trong các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.   

  Nghị quyết 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về Đổi mới căn bản 

và toàn diện giáo dục Việt Nam giai đoạn 2006-2020 đã nêu rõ mục tiêu “đổi mới cơ bản 

và toàn diện giáo dục đại học, tạo được chuyển biến cơ bản về chất lượng, hiệu quả và quy 

mô, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh 

tế quốc tế và nhu cầu học tập của nhân dân. Đến năm 2020, giáo dục đại học Việt Nam đạt 
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trình độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình độ tiên tiến trên thế giới; có năng lực 

cạnh tranh cao, thích ứng với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nghị quyết 

này đã tạo ra một định hướng mạnh mẽ cho con đường quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt 

Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với thế giới nhằm đổi mới cơ cấu đào tạo, nội 

dung, quy trình và phương pháp đào tạo, các hoạt động khoa học công nghệ, huy động 

nguồn lực và cơ chế tài chính, cơ chế quản lý  để từ đó góp phần nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực có khẳ năng đóng góp vào quá trình tăng trưởng, năng lực cạnh tranh 

quốc gia và công nghiệp hóa đất nước.     

  Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH TW về “đổi mới căn bản và  

toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều 

kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đặt ra khẳng 

định những yêu cầu cấp bách phải tiếp tục thực hiện cải cách giáo dục đại học và khắc 

phục các yếu kém và hạn chế trong việc xây dựng tổ chức chiến lược, kế hoạch và chương 

trình phát triển giáo dục. Nghị quyết này là nền tảng xác định một trong các hướng đổi 

mới bao gồm hệ thống giáo dục theo hướng hội nhập và quốc tế hóa  tạo tiền đề cho việc 

hội nhập hệ thống giáo dục Việt Nam tiệm cận với trình độ tiên tiến trên thế giới. 

  Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII về “đổi mới mô hình tăng trưởng” đã xác định 

rõ vai trò chiến lược của triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là khoa học công 

nghệ hiện đại trong phát triển kinh tế. Mô hình phát triển kinh tế này gắn liền với sự phát 

triển hệ thống đổi mới sáng tạo (innovation system) đặt trọng tâm vào sự liên kết giữa 

doanh nghiệp và hệ thống giáo dục các cấp nhằm khai thác hiệu quả tri thức và nghiên cứu 

khoa học cho mục đích tăng trưởng. Để làm được điều này, hệ thống giáo dục quốc dân 

cần có một tiếp cận quốc tế hóa phù hợp nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực có khẳ năng đổi 

mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến phù hợp với sự đòi hỏi của thị 

trường lao động và các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

  Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ ngày 9/6/2014: Ban hành Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã đề cập đến nhiệm vụ: 

“Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo”.   
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  Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt  khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. Quyết định này đã bước đầu khẳng 

định hướng đào tạo căn bản và hướng đào tạo theo hai tiếp cận hướng nghiệp phục vụ cho 

công nghiệp hiện đại hóa và công nghiệp hóa và đào tạo tinh hoa hàn lâm nhằm từng bước 

theo kịp các nước trong khu vực và thế giới. 

  Trên cơ sở các chủ trương của Đảng và nhà nước về đổi mới giáo dục, tăng cường 

hội nhập quốc tế trong lĩnh vực GD, Chính phủ đã ban hành luật, các nghị định và quy 

định hướng dẫn triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế trong GDĐH. Trong số đó, các 

văn bản pháp lý quan trọng bao gồm: Luật GDĐH số 08/2012/QH13 đã được Quốc hội 

thông qua ngày 18/6/2012; Nghị định số 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật GDĐH; Nghị định 73/2012/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực GD; Quy chế Quản 

lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-

BGDĐT ngày 25/02/2014. 

 Như vậy, các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, cũng như các đạo luật do Quốc 

hội phê chuẩn   đã khẳng định  hệ thống giáo dục Việt Nam phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ 

theo tiếp cận quốc tế hóa, nâng cao tính chủ động của các cơ sở giáo dục nhằm đáp ứng 

việc cung cấp hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao có khẳ năng đổi mới sáng tạo, có 

khẳ năng tiếp thu và sáng tạo công nghệ phù hợp với qua trình phát triển, có khẳ năng hội 

nhập quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, đổi mới 

mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. 

13.2.2  Sự cần thiết nghiên cứu quốc tế hóa giáo dục Việt Nam 

           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 tòan 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; 

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 
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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 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 hội nhập toàn cầu. 

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

 Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các quốc gia trên thế giới đều phải nhanh chóng đổi 

mới chính sách và mô hình phát triển nhằm tạo ra lợi thế trong cạnh tranh quốc tế. Theo 

đó, việc nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và nhu 

cầu học tập của người dân được nhiều quốc gia xác định là yếu tố then chốt trong quá 

trình cạnh tranh này và cho sự thịnh vượng của quốc gia vì quá trình này tạo ra nguồn vốn 

con người là một trong những nguồn vốn quan trọng nhất trong quá trình tạo ra lợi thế 

cạnh tranh quốc tế và tạo ra của cải và sự giàu có cho đất nước. Đối với Việt Nam, điều 

này ngày càng trở nên cấp thiết khi Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng trên mọi lĩnh vực 

kinh tế-xã hội và lại càng trở nên cấp thiết hơn trong thời đọan Đảng và Nhà nước cũng 

như mọi người dân dồn mọi nỗ lực đổi mới mô hình tăng trưởng và con người lại trở 

thành quan trọng hơn bao giờ hết.  

 Có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó quốc tế hóa có thể coi 

là một giải pháp trọng tâm. Quốc tế hoá tạo ra động lực, nhưng cũng tạo ra sức ép đổi mới 

hệ thống giáo dục. Các cơ sở giáo dục có thể dựa vào quốc tế hoá để nâng cao năng lực 

đào tạo, nghiên cứu và quản trị để từ đó nâng cao năng lực đào tạo con người theo tiếp cận 

đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao tỷ lệ lao động có kỹ năng phù hợp với thị trường lao động 

đang hội nhập và tiếp thu tri thức tòan cầu và sáng tạo ra tri thức và công nghệ cũng như 

triển khai ứng dụng và đổi mới công nghệ phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa và hiện 

đại hóa đất nước.  

 Thứ hai, quốc tế hoá giáo dục để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế giáo dục 
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Việt Nam  

 Mặc dù số lượng các trường đại học của Việt Nam tăng nhanh chóng trong những 

năm qua nhưng Việt Nam vẫn chưa có CSGDĐH nào trong nhóm 500 đại học hàng đầu 

thế giới (theo một số bảng xếp hạng có uy tín thế giới như bảng xếp hạng THE, ARWU 

hoặc QS World...). Theo kết quả xếp hạng của tổ chức QS năm 2016, Việt Nam có 5 

trường đại học được QS xếp hạng, trong đó 02 đại học thuộc top 150 Châu Á, bao gồm 

ĐHQGHN vị trí 139 và ĐHQGHCM vị trí 149, chưa có trường đại học nào được xếp 

trong top 100 Châu Á. So với các nước trong khu vực thì Thái Lan có 02 trường được xếp 

vào top 100 Châu Á (ĐH Chulalonkorn thứ 45, ĐH Mahidol thứ 61); Malaysia có 05 

trường, Indonesia có 02 trường, Phillipines có 02 trường. Như vậy, GDĐH của Việt Nam 

còn có khoảng cách tương đối xa so với GDĐH của các nước trong khu vực. 

  Mặc dù việc phân tầng xếp hạng các cơ sở GDĐH đã được quy định trong Luật 

Giáo dục Đại học, hệ thống GDĐH của nước ta chưa được phân tầng rõ nét theo các định 

hướng nghiên cứu hoặc ứng dụng nhằm xác định tỷ trọng giữa đào tạo/nghiên cứu khoa 

học/dịch vụ, làm căn cứ xác định trọng tâm đầu tư để có sản phẩm chất lượng cao. Quá 

trình quy hoạch chưa tạo ra được cơ chế để phân loại về định hướng phát triển và chất 

lượng giáo dục của các cơ sở, do đó chưa có căn cứ để nhà nước đầu tư ưu tiên đối với 

nhóm CSGDĐH hoạt động hiệu quả, có tiềm năng phát triển ngang tầm CSGDĐH tiên 

tiến thế giới, hoặc đầu tư trọng điểm đối với các ngành nghề đào tạo và nghiên cứu thuộc 

lĩnh vực được Nhà nước ưu tiên, có đóng góp tỷ trọng cao vào sự phát triển kinh tế - xã 

hội và khoa học công nghệ của đất nước. 

     Các cơ sở giáo dục công lập từ cấp thấp nhất cho đến đại học đang có sự cạnh 

tranh mạnh mẽ với các cơ sở giáo dục tư nhân có yếu tố nước ngoài. Mặc dù việc tồn tại 

các cơ sở giáo dục nước ngòai tạo ra nhiều cơ hội cho người học trong nước theo xu 

hướng quốc tế hóa nhưng cũng tạo ra áp lực cạnh tranh cho các cơ sở giáo dục công lập. 

Ngòai những nỗ lực khác thì nỗ lực quốc tế hóa với sự hỗ trợ từ thể chế kèm theo việc đổi 

mới tư duy từ các cơ sở giáo dục công lập sẽ làm gia tăng năng lực cạnh tranh quốc tế của 

các cơ sở giáo dục công lập ngay tại 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 

             Báo cáo của Cục Đào tạo nước ngoài cho thấy trong năm 2015, có hơn 100.000 du 
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học sinh đang đi học tại các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Úc, Anh, Canada, Nhật Bản, 

v.v… Trong đó, Nhật Bản tiếp nhận gần 39.000 du học sinh Việt Nam, tăng gần 50% so 

với năm 2014. Một điểm quan trọng cần lưu ý là một số lượng không nhỏ học sinh khá 

giỏi thuộc các trường tốt của quốc gia chọn đi du học khi vào đại học. Số du học sinh này 

đồng nghĩa với thực tế là hàng tỷ đô la từ Việt Nam bị chảy ra nước ngoài mỗi năm. Khi 

tình hình kinh tế cải thiện, đời sống và thu nhập của người dân tăng, nhiều gia đình sẽ có 

năng lực tài chính để gửi con em đi học hơn nếu các trường đại học Việt Nam còn chưa 

đáp ứng nhu cầu học tập của bộ phận sinh viên này. Nhất là trong trường hợp, và nhiều 

khả năng sẽ xảy ra, là các trường trong khu vực Đông Nam Á như Malaysia và Thailand 

thực hiện thành công hơn trong chiến lược quốc tế hóa với chi phí thấp. Chỉ khi chất 

lượng giáo dục đại học tại các trường ở Việt Nam đáp ứng nhu cầu học tập tiên tiến thì với 

ưu điểm về chi phí tại chỗ sinh viên mới có thể cân nhắc học tập trong nước với chất 

lượng đào tạo và uy tín của các trường trong nước. Thực tiễn này đòi hỏi giáo dục đại học 

của Việt Nam nâng cao chất lượng và hội nhập với trình độ quốc tế. 

           Quá trình phát triển tại Việt Nam đã làm tăng thu nhập khá nhanh chóng các tầng 

lớp dân cư nhưng cũng phân hóa thu nhập dân cư trong nước thành hai nhóm, nhóm thu 

nhập cao sẽ tiếp cận dịch vụ giáo dục tư nhân có yếu tố nước ngòai tại Việt Nam còn 

nhóm thu nhập thấp hơn chiếm đa số tiếp cận giáo dục công lập trong nước với dịch vụ 

giáo dục chậm đổi mới theo xu hướng hội nhập. Hệ quả này kéo dài sẽ tạo ra hai nhóm kỹ 

năng mang tính đối lập là nhóm tiếp thu giáo dục có yếu tố nước ngòai sẽ tham gia vào 

các thị trường nhân lực phân khúc cao và hội nhập nhanh vào khu vực và tòan cầu còn lại 

các đối tượng tham gia giáo dục công lập kém năng lực ngọai ngữ và các kỹ năng mềm sẽ 

tiếp cận phân khúc thị trường lao động thấp hơn ở trong nước, tính bất bình đẳng này sẽ 

kéo dài nếu các tổ chức giáo dục công lập chậm chân trong quá trình nỗ lực quốc tế hóa.  

13.2.3 Đóng góp mới của đề tài 

               Trên phương diện khoa học, việc nghiên cứu của đề tài sẽ là bổ sung cần thiết 

cho những thiếu hụt của chúng ta về nhận thức khoa học, lý luận và phương pháp luận về 

quốc tế hóa giáo dục trong quá trình hội nhập quốc tế. Điều này giúp chúng ta có điều kiện 

để tổng hợp phân tích những quan điểm lý thuyết về quốc tế hóa giáo dục, nội hàm khái 

niệm, các hình thức/mô hình và các điều kiện thực hiện quốc tế hóa giáo dục bước đầu xây 
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dựng được một bộ khung phân tích quốc tế hóa giáo dục Việt Nam tiếp cận hệ thống theo 

nhóm giải pháp. Trên cơ sở bộ khung phân tích này, chúng ta cũng xác định được rõ hơn 

những cơ sở phương pháp luận và phương pháp cần thiết cho việc thúc đẩy quốc tế hóa giáo 

dục Việt Nam. Công trình nghiên cứu này làm sáng tỏ vấn đề xác lập mô hình/lộ trình 

quốc tế hóa giáo dục phù hợp đồng thời hoàn thiện lý luận quan điểm, giải pháp cho thúc 

đẩy quốc tế hóa giáo dục, tăng cường khả năng cạnh tranh trong quá trình phát triển hội 

nhập của quốc gia. 

Trên phương diện thực tiễn, từ những nghiên cứu về thực trạng và vai trò của 

quốc tế hóa giáo dục tại Việt Nam, các giải pháp và kiến nghị đề xuất từ đề tài sẽ là các 

luận cứ thực tiễn cần thiết và quan trọng để đổi mới và kiến tạo các chính sách thúc đẩy 

họat động quốc tế hóa hệ thống giáo dục quốc dân ở các phương diện quản trị nhà nước, 

quản trị ngành thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
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15 
Nội dung nghiên cứu của đề tài: 

            Nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm một hệ thống vấn đề, mỗi vấn đề trong hệ 

thống đó được xác định là một nhóm nội dung của đề tài. Mỗi nhóm nội dung nghiên cứu 

của đề tài vừa có tính độc lập tương đối, vừa là một bộ phận không thể tách rời khỏi sự 

định hướng chung về nội dung và phương pháp của toàn bộ đề tài. Mỗi nội dung nghiên 

cứu là một sự tập hợp những kết quả nghiên cứu riêng của các chuyên luận nghiên cứu, 

thông tin khoa học hội thảo, điều tra khảo sát các nghiên cứu trường hợp cụ thể. Do vậy, 

cơ cấu của đề tài sẽ là sự tổng hợp chung của từng nội dung nghiên cứu có mối liên hệ 

biện chứng với nhau dẫn tới một kết quả nghiên cứu thống nhất dưới hình thức sản phẩm 

là báo cáo tổng hợp kết quả chung của công trình. 

             Nội dung nghiên cứu của đề tài được nhóm nghiên cứu phác thảo nhằm mục đích 

đạt được 3 mục tiêu nghiên cứu đã đề ra theo cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu cụ 

thể đề xuất cho nghiên cứu này. 

15.1 Các nội dung chính 

Nội dung 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. 

Nội dung 2: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về các nội dung liên quan đến quốc tế hóa 

giáo dục theo tiếp cận hệ thống giáo dục. 

Nội dung 3: Xác lập Khung phân tích quốc tế hóa theo theo tiếp cận hệ thống phù hợp 

với bối cảnh Việt Nam bao gồm quốc tế hóa trong nước và quốc tế hóa nước ngòai.  

Nội dung 4: Đánh giá thực trạng hệ thống giáo dục Việt Nam và các chính sách nhằm 

quốc tế hóa giáo dục ở Việt Nam.   

Nội dung 5: Đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách đối với các cấp quản lý và các 

đối tượng liên quan trong hệ thống giáo dục Việt Nam nhằm thúc đẩy quốc tế hóa có hiệu 

quả. 

15.2 Các nội dung chi tiết  

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 

1.1. Khái niệm quốc tế hóa giáo dục. Vai trò của quốc tế hóa giáo dục, hình thức / mô 

hình quốc tế hóa giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ hội 
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nhập 

        1.1.1 Các khái niệm quốc tế hóa giáo dục  

         1.1.2 Phân tích mối quan hệ giữa hội nhập, tòan cầu hóa và quốc tế hóa giáo dục 

        1.1.3 Tầm quan trọng của quốc tế hóa giáo dục trong quá trình hội nhập. 

        1.1.4 Đúc kết các hình thức và mô hình quốc tế hóa trong hệ thống giáo dục 

1.2. Phân tích những đặc trưng cơ bản của quốc tế hóa giáo dục  

          1.2.1 Phân tích các đặc trưng cơ bản của quốc tế hóa giáo dục 

          1.2.2 Phân tích các nhân tố cơ bản của quốc tế hóa giáo dục 

           1.2.3 Phân tích các điều kiện kinh tế-xã hội-thể chế-văn hóa tác động quốc tế hóa 

giáo dục 

          1.2.4 Phân tích vai trò của cơ sở giáo dục trong quá trình quốc tế hóa 

           1.2.5 Phân tích tầm quan trọng của quốc tế hóa đối với từng cấp giáo dục trong hệ 

thống giáo dục  

1.3. Phân tích quan điểm về quốc tế hóa giáo dục quốc tế theo tiếp cận hệ thống 

1.3.1  Phân tích quan điểm quốc tế hóa hệ thống giáo dục các quốc gia phát triển 

1.3.2 Phân tích quan điểm quốc tế hóa hệ thống giáo dục các quốc gia Châu Á 

1.3.3 Phân tích xu hướng quốc tế hóa hệ thống giáo dục tại các quốc gia phát triển 

1.3.4 Phân tích xu hướng quốc tế hóa hệ thống giáo dục tại các quốc gia Châu Á 

1.4. Những quan điểm, chính sách của Nhà nước về quốc tế hóa giáo dục 

1.4.1 Tổng kết các quan điểm của Đảng về phát triển giáo dục trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế 

1.4.2 Tổng kết các chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế. 

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

dục theo tiếp cận hệ thống 

2.1. Kinh nghiệm quốc tế hóa giáo dục các quốc gia phát triển theo tiếp cận hệ 

thống 

2.2. Kinh nghiệm quốc tế hóa giáo dục các quốc gia Châu Á theo tiếp cận hệ thống 

2.3. Hạn chế và thành tựu về quốc tế hóa giáo dục Việt Nam Theo tiếp cận hệ 

thống  

2.4. Các đúc kết quốc tế hóa giáo dục cho Việt Nam từ các quốc gia phát triển theo 
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tiếp cận hệ thống 

2.5. Các đúc kết quốc tế hóa giáo dục cho Việt Nam từ các quốc gia Châu Á theo 

tiếp cận hệ thống. 

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

cảnh Việt Nam bao gồm quốc tế hóa trong nước và quốc tế hóa nước ngòai 

3.1. Xác lập khung phân tích quốc tế hóa theo theo tiếp cận hệ thống trên cơ sở cấp độ 

bối cảnh quốc tế hóa 

3.1.1 Khung phân tích kinh tế-xã hội-văn hóa-thể chế trong bối cảnh quốc tế hóa 

3.1.2 Khung phân tích các quan điểm vĩ mô trong bối cảnh quốc tế hóa 

3.1.3 Khung phân tích liên quốc gia trong bối cảnh quốc tế hóa 

3.2. Khung phân tích quốc tế hóa theo theo tiếp cận hệ thống trên cơ sở cấp độ giáo dục 

3.2.1 Khung phân tích giáo dục phổ thông trong bối cảnh quốc tế hóa 

3.2.2 Khung phân tích giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh quốc tế hóa 

3.2.3 Khung phân tích giáo dục đại học trong bối cảnh quốc tế hóa 

3.3. Xác lập khung phân tích quốc tế hóa theo theo tiếp cận hệ thống theo nhóm giải 

pháp 

3.3.1 Xác lập khung phân tích quốc tế hóa giáo dục Việt Nam trên cơ sở nhóm 

quan điểm và chính sách. 

 3.3.2 Xác lập khung phân tích quốc tế hóa giáo dục Việt Nam trên cơ sở nhóm 

Chương trình mục tiêu. 

3.4. Xác lập khung phân tích theo tiếp cận hệ thống về phương pháp nghiên cứu 

3.4.1 Xác lập khung chỉ tiêu đánh giá triển khai quốc tế hóa cấp giáo dục phổ 

thông. 

3.4.2 Xác lập khung chỉ tiêu đánh giá triển khai quốc tế hóa giáo dục nghề nghiệp. 

3.4.3 Xác lập khung chỉ tiêu đánh giá triển khai quốc tế hóa cấp giáo dục đại học 

3.4.4 Xác lập khung phân tích khảo sát định tính và định lượng cho hệ thống giáo 

dục. 

4. Đánh giá thực trạng hệ thống giáo dục Việt Nam và các chính sách nhằm quốc tế 

hóa giáo dục ở Việt Nam 

4.1. Đánh giá thực trạng các điều kiện quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam 

4.1.1 Đánh giá các điều kiện bên trong ảnh hưởng đến quốc tế hóa giáo dục Việt 
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Nam. 

4.1.2 Đánh giá các điều kiện bên ngòai ảnh hưởng đến quốc tế hóa giáo dục Việt 

Nam. 

4.1.3 Đánh giá bối cảnh hội nhập quốc tế ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục Việt 

Nam. 

4.2. Đánh giá thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến quốc tế hóa giáo dục Việt Nam 

4.2.1 Đánh giá các nhân tố liên quan đến các họat động đầu vào ảnh hưởng đến 

quốc tế hóa giáo dục Việt Nam. 

4.2.2 Đánh giá các nhân tố liên quan đến quá trình họat động hệ thống giáo dục 

Việt Nam trong quá trình quốc tế hóa. 

4.2.3 Đánh giá các nhân tố kết quả quá trình quốc tế hóa của hệ thống giáo dục 

Việt Nam. 

4.2.4 Đánh giá các tác động từ quá trình quốc tế hóa của hệ thống giáo dục Việt 

Nam . 

4.3. Đánh giá thực trạng các Chính sách/Chương trình ảnh hưởng đến quốc tế hóa 

giáo dục Việt Nam 

4.3.1 Đánh giá các chính sách/chương trình liên quan trực tiếp đến hệ thống giáo 

dục Việt Nam về quốc tế hóa. 

4.3.2 Đánh giá các chính sách/chương trình liên quan gián tiếp đến hệ thống giáo 

dục Việt Nam về quốc tế hóa. 

4.3.3 Đánh giá các tác động hội nhập hợp tác song phương/khu vực/tòan cầu ảnh 

hưởng đến hệ thống giáo dục Việt Nam về quốc tế hóa. 

4.4. Đánh giá hiện trạng quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam theo cấp giáo dục và 

cơ sở giáo dục 

4.4.1 Đánh giá hiện trạng quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam theo mối quan 

hệ các cấp giáo dục theo tiếp cận hệ thống. 

4.4.2 Đánh giá hiện trạng quốc tế hóa cấp giáo dục phổ thông theo tiếp cận quá 

trình. 

4.4.3 Đánh giá hiện trạng quốc tế hóa giáo dục nghề nghiệp theo tiếp cận quá trình. 

4.4.4 Đánh giá hiện trạng quốc tế hóa cấp giáo dục đại học theo tiếp cận quá trình. 

4.4.5. Tổng kết các Chương trình/Dự án của Nhà nước triển khai cho hệ thống giáo 
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dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

5. Đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách đối với các cấp quản lý và các đối 

tượng trong hệ thống giáo dục Việt Nam nhằm thúc đẩy quốc tế hóa có hiệu quả. 

5.1. Những giải pháp nhằm phát triển quốc tế hóa giáo dục Việt Nam 

5.1.1 Đề xuất nhóm giải pháp tổng quát nhằm thúc đẩy quốc tế hóa hệ thống giáo 

dục Việt Nam. 

5.1.2 Đề xuất nhóm giải pháp nhằm nâng cao vai trò tự chủ của các cơ sở giáo dục 

trong quá trình thực hiện quốc tế hóa. 

5.1.3 Đề xuất nhóm giải pháp nhằm nâng cao vai trò hợp tác quốc tế giữa giáo dục 

Việt Nam và các đối tác quốc tế 

5.2. Những giải pháp nhằm thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục Việt Nam 

5.2.1 Đề xuất những khuyến nghị về cơ chế chính sách đối với các cấp quản lý 

trung ương nhằm thúc đẩy quốc tế hóa hệ thống giáo dục hiệu quả. 

5.2.2 Đề xuất những khuyến nghị về cơ chế chính sách đối với các cấp giáo dục 

trong hệ thống giáo dục Việt Nam nhằm thúc đẩy quốc tế hóa có hiệu quả. 

5.3. Đề xuất nhóm giải pháp có liên quan đến chương trình và dự án thúc đẩy quốc tế 

hóa giáo dục Việt Nam. 

          5.3.1 Đề xuất nhóm giải pháp có liên quan đến chương trình thúc đẩy quốc tế hóa 

giáo dục. 

5.3.2 Đề xuất nhóm giải pháp có liên quan đến dự án thúc đẩy quốc tế hóa giáo 

dục. 

16 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài: 

          16.1. Hoạt động phục vụ cho nội dung 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 

16.1.1 Thu thập/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu 

Thu thập tài liệu trong nước và quốc tế là đặc biệt quan trọng trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ nghiên cứu đề tài nhằm đúc kết các khái niệm, quan điểm, nhân tố, đặc 

trưng, điều kiện quốc tế hóa. 

Tiếp cận và khảo cứu các nguồn tư liệu thuộc các cơ quan khoa học, thông tin thư 

viện, thư viện quốc gia, thư viện khoa học xã hội, kho lưu trữ của các Bộ ngành liên quan, 

các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức phi chính phủ… 
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+ Công tác thu thập tài liệu sẽ được chọn lọc, phân loại tài liệu theo đúng quy trình 

khoa học và theo các dạng tài liệu: văn bản, các nguồn số liệu thống kê, số liệu điều tra, 

báo cáo của các ban ngành, các công trình nghiên cứu khoa học có liên quan đến đề tài… 

Đối với mỗi loại tài liệu sẽ tiếp tục được xác định tiêu chí, khung phân tích và phương 

pháp tiếp cận; và ứng dụng công nghệ, phương pháp khoa học hiện đại trong toàn bộ quá 

trình phân loại, phân tích tư liệu. 

+ Dịch thuật tài liệu từ các ngôn ngữ khác nhau, chủ yếu là tài liệu tiếng Anh và 

tiếng Pháp. Đề tài dự kiến thực hiện công tác biên dịch khoảng 1.000 trang của các tài liệu 

khác nhau (chủ yếu bằng tiếng Anh), đặc biệt chú trọng các nguồn tài liệu từ văn bản quốc 

tế, các công trình nghiên cứu mới về khái niệm nội hàm và hình thức, mô hình quốc tế hóa 

của các nước trong khu vực và thế giới. 

16.1.2 Thực hiện phỏng vấn sâu các chuyên gia  

Đề tài sẽ phỏng vấn sâu các chuyên gia 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 đào tạo Việt Nam 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 

Dự kiến: phỏng vấn sâu 12 chuyên gia trong đó có 8 chuyên gia nước ngòai, đặc 

biệt sẽ tiến hành phỏng vấn sâu các Bộ trưởng giáo dục tiền nhiệm và đương nhiệm. 

 16.1.3 Hội thảo khoa học 

Dự kiến tổ chức 1 hội thảo khoa học quốc gia tại Tp. Hồ Chí Minh nhằm trao đổi 

quan điểm quốc tế hóa đưa vào kết qủa nghiên cứu sơ bộ về nội hàm quốc tế hóa tại các 

quốc gia phát triển và Châu Á. Số lượng đại biểu tham dự, dự kiến khoảng 60 người, tổ 

chức trong 1 ngày (2 buổi). 

Hội thảo khoa học này trao đổi những vấn đề lý luận về vai trò của quốc tế hóa giáo 

dục ở nước ta hiện nay trong bối cảnh hội nhập quốc tế.  

16.2 Hoạt động phục vụ cho nội dung 2: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về các nội 

dung liên quan đến quốc tế hóa giáo dục theo tiếp cận hệ thống 

16.2.1 Thu thập/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu 

Thu thập tài liệu trong nước và quốc tế là đặc biệt quan trọng trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ nghiên cứu đề tài nhằm đúc kết các kinh nghiệm quốc tế hóa. 
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 Dịch thuật tài liệu từ các ngôn ngữ khác nhau, chủ yếu là tài liệu tiếng Anh và 

tiếng Pháp. Đề tài dự kiến thực hiện công tác biên dịch khoảng 1000 trang của các tài liệu 

khác nhau (chủ yếu bằng tiếng Anh), đặc biệt chú trọng các nguồn tài liệu từ văn bản quốc 

tế, các công trình nghiên cứu mới đề cập đến kinh nghiệm của các nước trong khu vực và 

thế giới trong việc tiếp cận, nghiên cứu và thực hiện quốc tế hóa giáo dục. 

16.2.2  Thực hiện phỏng vấn sâu các chuyên gia  

            Đề tài sẽ phỏng vấn sâu các chuyên gia thuộc các cấp giáo dục khác nhau trong hệ 

thống, các chuyên gia thuộc các hệ thống giáo dục phát triển và  Châu Á.  

Dự kiến: phỏng vấn sâu 8 chuyên gia nước ngòai.  

16.2.3  Hội thảo khoa học 

Dự kiến tổ chức 1 hội thảo khoa học quốc tế tại Hà Nội, số lượng đại biểu tham dự 

dự kiến khoảng 60 người, tổ chức trong 1 ngày (2 buổi) 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, từ hội 

thảo quốc tế này Đề tài có thể đúc kết các kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển và quốc 

gia Châu Á cho trường hợp quốc tế hóa Việt Nam. 

16.2.4 Nghiên cứu tình huống về kinh nghiệm và mô hình quốc tế hóa nước ngoài  

Đề tài dự kiến sẽ nghiên cứu tìm hiểu thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế hóa và mô 

hình quốc tế hóa tại Hàn Quốc và 01 nước Châu Á chọn lọc dựa trên mối quan hệ hợp tác 

truyền thống và dựa trên các đối tác hợp tác với Đề tài này. 

Dự kiến 2 chuyến đi khảo sát thực tế tại Hàn Quốc và Malaysia cho các đòan 

chuyên gia có khả năng thảo luận và trao đổi cũng như có khả năng tổng hợp các kinh 

nghiệm/mô hình quốc tế hóa thành công vào bối cảnh Việt Nam, mỗi đòan đi tiếp cận thực 

tế kinh nghiệm nước ngòai dự kiến 5 chuyên gia. 

16.3. Hoạt động phục vụ cho nội dung 3: Xác lập khung phân tích quốc tế hóa theo 

theo tiếp cận hệ thống phù hợp với bối cảnh Việt Nam bao gồm quốc tế hóa trong 

nước và quốc tế hóa nước ngòai. 

16.3.1 Tổng hợp tài liệu xây dựng khung phân tích 

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. 

16.3.2 Thực hiện phỏng vấn sâu các chuyên gia  



50 

Đề tài sẽ phỏng vấn sâu các chuyên gia thuộc các cấp giáo dục khác nhau trong hệ 

thống giáo dục Việt Nam nhằm bối cảnh hóa các thành phần của khung phân tích học hỏi 

từ các tài liệu nước ngòai cho phù hợp với các cấp trong hệ thống giáo dục Việt Nam.  

Dự kiến: phỏng vấn sâu 8 chuyên gia trong nước đang làm việc ở các cấp giáo dục 

khác nhau trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

16.4 Hoạt động phục vụ cho nội dung 4: Đánh giá thực trạng hệ thống giáo dục Việt 

Nam và các chính sách nhằm quốc tế hóa giáo dục ở Việt Nam 

16.4.1 Thu thập và xử lý các tài liệu thứ cấp về thực trạng hệ thống giáo dục Việt 

Nam:  

Các tài liệu thứ cấp bao gồm các dữ liệu và các văn bản liên quan đến các họat 

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 họat động quốc tế hóa. 

16.4.2 Thu thập và xử lý dữ liệu sơ cấp đánh giá thực trạng quốc tế hóa cơ sở giáo 

dục Việt Nam 

Căn cứ vào khung phân tích đề xuất về các chỉ tiêu định lượng theo tiếp cận quá 

trình về các nội dung quốc tế hóa, bảng phỏng vấn định lượng được xây dựng phù hợp với 

cơ sở giáo dục ở từng cấp trong hệ thống giáo dục. 

Phạm vi khảo sát của đề tài tập trung vào các thành phố lớn thuộc trung ương: Hà 

Nội, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Tp.HCM, Cần Thơ.    

Cỡ mẫu dự kiến: 40 trường đại học; 150 Trung cấp nghề, 100 cao đẳng nghề, 200 

trường phổ thông  

Loại hình cơ sở giáo dục: công lập và ngòai công lập, đầu tư trực tiếp nước ngòai. 

Đối tượng khảo sát: Lãnh đạo cấp cao; cấp phòng ban và cấp triển khai Trưởng phó 

các đơn vị đào tạo. 

16.4.3 Thực hiện phỏng vấn sâu các chuyên gia  

Đề tài sẽ phỏng vấn sâu các chuyên gia thuộc các cấp giáo dục khác nhau trong hệ 

thống nhằm mục đích tích hợp các ý kiến định tính với các kết quả phân tích dữ liệu sơ 

cấp.  
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Dự kiến: phỏng vấn sâu 8 chuyên gia nước ngòai và 6 chuyên gia trong nước. 

16.4.4 Nghiên cứu các tình huống quốc tế hóa trong nước 

Phạm vi nghiên cứu tình huống sẽ được nhóm nghiên cứu thực hiện cho các cơ sở 

giáo dục có kinh nghiệm triển khai các họat động quốc tế hóa tại các thành phố thuộc 

trung ương. 

Dự kiến các địa chỉ nghiên cứu tình huống: Đại học quốc gia Hà Nội,  Đại học 

Quốc gia Tp.HCM, Viện đào tạo quốc tế thuộc Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 8 

trường trung học phổ thông công lập đang họat động tại Hà Nội và Tp.HCM, 8 trường 

trung học phổ thông có nguồn gốc quốc tế tại Hà Nội và Tp.HCM và 8 cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp tại TP.HCM và Hà Nội,. 

 16.4.5 Hội thảo khoa học 

Dự kiến tổ chức 1 hội thảo khoa học quốc gia tại Đà Nẵng, số lượng đại biểu tham dự 

dự kiến khoảng 60 người, tổ chức trong 1 ngày (2 buổi) nhằm với chủ đề thực trạng các 

họat động quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam với hai chiều là quốc tế hóa hệ thống 

giáo dục Việt Nam đang thực hiện tại Việt Nam và quốc tế hóa các họat động của hệ 

thống giáo dục Việt Nam thực hiện tại các quốc gia khác. 

16.5. Hoạt động phục vụ cho nội dung 5: Đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách 

đối với các cấp quản lý và các đối tượng trong hệ thống giáo dục Việt Nam nhằm 

thúc đẩy quốc tế hóa có hiệu quả. 

16.5.1 Thực hiện phỏng vấn sâu các chuyên gia  

Đề tài sẽ phỏng vấn sâu các chuyên gia quản lý thuộc các cấp giáo dục khác nhau 

trong hệ thống giáo dục Việt Nam nhằm đối chiếu với các đề xuất giải pháp và kiến nghị 

từ nghiên cứu.  

Dự kiến: phỏng vấn sâu 8 chuyên gia quản lý trong nước đang làm việc ở các cấp 

giáo dục khác nhau trong hệ thống giáo dục quốc dân.  

16.5.2 Hội thảo khoa học 

Dự kiến tổ chức 1 hội thảo khoa học tại Tp. Hồ Chí Minh, số lượng đại biểu tham 

dự dự kiến khoảng 60 người, tổ chức trong 1 ngày (2 buổi) nhằm thực hiện các góp ý cho 

kết quả các nhóm giải pháp và các kiến nghị từ nghiên cứu. 

16.5.3 Phỏng vấn nhóm (focus group) 

Dự kiến sẽ thực hiện phỏng vấn 8 nhóm mục tiêu sau đây để làm sáng tỏ các nhóm 
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giải pháp và các kiến nghị từ nghiên cứu. 

Nhóm quản lý cấp cao thuộc các Bộ, và các Sở liên quan (3 nhóm). 

Nhóm các chuyên gia giáo dục có tầm nhìn và nhiều kinh nghiệm về hệ thống giáo 

dục Việt Nam (2 nhóm). 

           Nhóm các cơ sở giáo dục thuộc các cấp giáo dục khác nhau trong hệ thống giáo dục 

quốc dân Việt Nam (3 nhóm). 

 16.6 Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng sẽ tiến hành tổ chức 08 tọa đàm khoa học, thực 

hiện tại một số địa điểm nơi tiến hành khảo sát nhằm mục đích trao đổi, thảo luận các nội 

dung có liên quan đến đề tài nghiên cứu.  

           Dự kiến mỗi cuộc tọa đàm có 30 đại biểu tham gia, đại diện là các chuyên gia, nhà 

nghiên cứu, đối tượng khảo sát, điều tra để có đánh giá và góp ý kiến sâu hơn về nội dung 

nghiên cứu của đề tài. 

17 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

17.1 Cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu: 

17.1.1 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: 

i. Thu thập/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu 

- Chọn lọc, phân loại tài liệu theo đúng quy trình khoa học và theo các dạng tài liệu: văn 

bản, các nguồn số liệu thống kê, số liệu điều tra, báo cáo của các ban ngành, các công 

trình nghiên cứu khoa học có liên quan đến đề tài… Đối với mỗi loại tài liệu sẽ tiếp tục 

được xác định tiêu chí, khung phân tích và phương pháp tiếp cận; và ứng dụng công nghệ, 
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phương pháp khoa học hiện đại trong toàn bộ quá trình phân loại, phân tích tư liệu. 

- Thu thập tài liệu trong nước và quốc tế nhằm đúc kết các kinh nghiệm quốc tế hóa. 

- 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. 

- Dịch thuật tài liệu từ các ngôn ngữ khác nhau, chủ yếu là tài liệu tiếng Anh và tiếng 

Pháp. Đề tài dự kiến thực hiện công tác biên dịch khoảng 1000 trang của các tài liệu khác 

nhau (chủ yếu bằng tiếng Anh), đặc biệt chú trọng các nguồn tài liệu từ văn bản quốc tế, 

các công trình nghiên cứu mới về khái niệm nội hàm và hình thức, mô hình quốc tế hóa 

của các nước trong khu vực và thế giới. 

ii. Thực hiện phỏng vấn sâu các chuyên gia 

- Đề tài sẽ phỏng vấn sâu các chuyên gia 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 đào tạo Việt Nam 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. Dự kiến: phỏng 

vấn sâu 12 chuyên gia trong đó có 8 chuyên gia nước ngòai, đặc biệt sẽ tiến hành phỏng 

vấn sâu các Bộ trưởng giáo dục tiền nhiệm và đương nhiệm. 

- Đề tài sẽ phỏng vấn sâu các chuyên gia thuộc các cấp giáo dục khác nhau trong hệ thống, 

các chuyên gia thuộc các hệ thống giáo dục phát triển và Châu Á nhằm mục đích tích hợp 

các ý kiến định tính với các kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp. Dự kiến: phỏng vấn sâu 16 

chuyên gia nước ngoài và 6 chuyên gia trong nước. 

- Đề tài sẽ phỏng vấn sâu các chuyên gia thuộc các cấp giáo dục khác nhau trong hệ thống 

giáo dục Việt Nam nhằm mục đích tích hợp các ý kiến định tính với các kết quả phân tích 

dữ liệu sơ cấp và bối cảnh hóa các thành phần của khung phân tích học hỏi từ các tài liệu 

nước ngòai cho phù hợp với các cấp trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Dự kiến: phỏng 

vấn sâu 8 chuyên gia trong nước đang làm việc ở các cấp giáo dục khác nhau trong hệ 

thống giáo dục quốc dân. 

- Đề tài sẽ phỏng vấn sâu các chuyên gia quản lý thuộc các cấp giáo dục khác nhau trong 

hệ thống giáo dục Việt Nam nhằm đối chiếu với các đề xuất giải pháp và kiến nghị từ 

nghiên cứu. Dự kiến: phỏng vấn sâu 8 chuyên gia quản lý trong nước đang làm việc ở các 
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cấp giáo dục khác nhau trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

iii. Phỏng vấn nhóm (focus group) 

- Dự kiến sẽ thực hiện phỏng vấn 8 nhóm mục tiêu sau đây để làm sang tỏ các nhóm giải 

pháp và các kiến nghị từ nghiên cứu. 

+ Nhóm quản lý cấp cao thuộc các Bộ, và các Sở liên quan (3 nhóm). 

+ Nhóm các chuyên gia giáo dục có tầm nhìn và nhiều kinh nghiệm về hệ thống giáo dục 

Việt Nam (2 nhóm). 

+ Nhóm các cơ sở giáo dục thuộc các cấp giáo dục khác nhau trong hệ thống giáo dục 

quốc dân Việt Nam (3 nhóm). 

iv. Hội thảo khoa học 

- Dự kiến tổ chức 1 hội thảo khoa học quốc gia nhằm trao đổi quan điểm quốc tế hóa đưa 

vào kết quả nghiên cức sơ bộ về nội hàm quốc tế hóa tại các quốc gia phát triển và Châu 

Á. Hội thảo khoa học này trao đổi những vấn đề lý luận về vai trò của quốc tế hóa giáo 

dục ở nước ta hiện nay trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

- Dự kiến tổ chức 1 hội thảo khoa học 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, từ hội thảo 

quốc tế này Đề tài có thể đúc kết các kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển và quốc gia 

Châu Á cho trường hợp quốc tế hóa Việt Nam. 

- Dự kiến tổ chức 1 hội thảo khoa học quốc gia nhằm với chủ đề thực trạng các họat động 

quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam với hai chiều là quốc tế hóa hệ thống giáo dục 

Việt Nam đang thực hiện tại Việt Nam và quốc tế hóa các họat động của hệ thống giáo 

dục Việt Nam thực hiện tại các quốc gia khác. 

- Dự kiến tổ chức 1 hội thảo khoa học quốc gia nhằm thực hiện các góp ý cho kết quả các 

nhóm giải pháp và các kiến nghị từ nghiên cứu. 

v. Nghiên cứu tình huống 

- Đề tài dự kiến sẽ nghiên cứu tìm hiểu thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế hóa và mô hình 

quốc tế hóa tại Hàn Quốc và Malaysia dựa trên mối quan hệ hợp tác truyền thống và dựa 

trên các đối tác hợp tác với đề tài này. Dự kiến 2 chuyến đi khảo sát thực tế cho một nhóm 

chuyên gia có khả năng thảo luận và trao đổi cũng như có khẳ năng tổng hợp các kinh 

nghiệm/mô hình quốc tế hóa thành công vào bối cảnh Việt Nam, mỗi đòan đi tiếp cận thực 

tế dự kiến 5 chuyên gia.  
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- Nghiên cứu các tình huống quốc tế hóa trong nước với phạm vi nghiên cứu tình huống sẽ 

được nhóm nghiên cứu thực hiện cho các cơ sở giáo dục có kinh nghiệm triển khai các 

họat động quốc tế hóa tại các thành phố thuộc trung ương. Dự kiến các địa chỉ nghiên cứu 

tình huống: Đại học quốc gia Hà Nội,  Đại học Quốc gia Tp.HCM, Viện đào tạo quốc tế 

thuộc Trường Đai học Kinh tế Tp.HCM, 8 trường trung học phổ thông công lập đang họat 

động tại Hà Nội và Tp.HCM, 8 trường trung học phổ thông có nguồn gốc quốc tế tại Hà 

Nội và Tp.HCM, 8 cơ sở dạy nghề tại Tp.HCM và Hà Nội. 

17.2.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng  

- Mẫu khảo sát các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam và 

các đối tượng liên quan được lựa chọn theo phương pháp phân tầng, lựa chọn ngẫu nhiên 

nhằm đảm bảo tính đại diện cao cho hệ thống giáo dục Việt Nam dựa trên bảng khảo sát 

được xây dựng từ khung phân tích cho từng cấp trong hệ thống và cho từng đối tượng lien 

quan trọng hệ thống. 

- Các công cụ phân tích định lượng sẽ đưa ra các chỉ số thống kê làm cơ sở cho 

việc đề xuất các giải pháp quốc tế hóa hệ thống giáo dục. 

- Triển khai phương pháp nghiên cứu nghiên cứu định lượng: 

Nghiên cứu tiến hành khảo sát diện rộng các cơ sở giáo dục Đại học, Phổ thông, 

Nghề nghiệp, để đánh giá mức độ quốc tế hóa hiện tại, để từ đó đề xuất những giải pháp 

nâng cao hơn nữa chất lượng và mức độ quốc tế hóa của các cơ sở giáo dục và hệ thống 

giáo dục Việt Nam.  

 Hiện trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học, tổ chức quốc tế 

đánh giá mức độ quốc tế hóa của một cơ sở giáo dục (chủ yếu là cơ sở giáo dục đại học) 

(theo Beerkens và cộng sự (2010) đã thống kê 33 nghiên cứu khác nhau xây dựng các chỉ 

tiêu (indicators) để đánh giá mức độ quốc tế hóa của một cơ sở giáo dục). Nhìn chung các 

nội dung đánh giá mức độ quốc tế hóa của cơ sở giáo dục tập trung vào ba nhóm yếu tố 

(Hudzik & Stohl, 2009): 

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

quá trình quốc tế hóa.  

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

nỗ lực quốc tế hóa. 

(iii) Tác động (outcomes): các tác động lâu dài của quá trình quốc tế hóa 
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Trong đó, tác động (outcomes) được xem là các thành tựu lâu dài và quan trọng 

nhất như nâng cao trình độ của người học, nâng cao chất lượng chương trình, nâng cao uy 

tín của cơ sở giáo dục (Beerkens và cộng sự, 2010). Tuy nhiên, việc thu thập dữ liệu về 

các Tác động là rất khó khăn. Do vậy, các nghiên cứu hiện nay chủ yếu tập trung vào đánh 

giá các yếu tố Đầu vào (inputs) và (ii) Đầu ra (outputs) của quá trình quốc tế hóa (Green, 

2012). 

Dựa vào các nghiên cứu của Beerkens và cộng sự (2010) và Brandenburg & 

Federkeil (2007) và bối cảnh hiện tại của giáo dục Việt Nam, nghiên cứu đề xuất hệ thống 

các chỉ tiêu đánh giá mức độ quốc tế hóa của cơ sở giáo dục Việt Nam theo khung phân 

tích Đầu vào (inputs) và Đầu ra (outputs) thích hợp cho các cấp trong hệ thống giáo dục 

kinh tế quốc dân. 

Như vậy, bảng phỏng vấn định lượng nhóm nghiên cứu đề tài sẽ thiết kế theo một 

quá trình quốc tế hóa thích hợp với từng cấp cơ sở giáo dục, chủ yếu sẽ thiết kế các chỉ 

tiêu định lượng thống kê các đầu vào và đầu ra của quá trình quốc tế hóa, các chỉ tiêu tác 

động từ quá trình quốc tế hóa sẽ được giới hạn tùy theo từng trường hợp cụ thể. 

Phạm vi khảo sát: 3 cấp từ phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và đại học; tập trung 

các tỉnh thành thuộc trung ương vì các nơi này có năng lực quốc tế hóa và đã thực hiện 

quốc tế hóa ở nhiều mức độ khác nhau. 

Mẫu khảo sát dự kiến: 40 trường đại học, 150 Trung cấp nghề, 100 cao đẳng nghề, 

200 trường phổ thông. Mỗi tổ chức phỏng vấn 3 cấp độ (Lãnh đạo cấp cao, cấp phòng ban 

và cấp triển khai – Trưởng/phó các đơn vị đào tạo), mỗi cấp độ khảo sát tối thiểu 2 phiếu 

với mẫu dự kiến 3.000 phiếu. 

18 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 

- Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì đề tài, 

điều phối chung các hoạt động nghiên cứu, trực tiếp thực hiện nghiên cứu làm rõ những vấn 

đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu về quốc tế hóa giáo dục Việt Nam hiện nay. Tổ 

chức các hoạt động điều tra thực tiễn và đưa ra các giải pháp thúc đẩy quốc tế hóa Việt Nam 

trên cơ sở vận dụng các kết quả nghiên cứu của đề tài. Phụ trách chính Nội dung nghiên 

cứu. 

- Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh là một trường 
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đã có kinh nghiệm quốc tế hóa ngay từ những năm đầu thành lập với mục đích giảng dạy 

và nghiên cứu theo tiếng Anh ở các bậc đại học, cao học và tiến sĩ, mô hình trường này sẽ 

là một nghiên cứu điển hình phục vụ cho nội dung quốc tế hóa ở cấp đại học. 

-   Trung tâm SEAMEO RETRAC học hỏi kinh nghiệm phát triển mô hình 

giáo dục các nước Malaysia, Singapore trong việc quốc tế hoa giáo dục quốc dân. 

-  Học viện Quản lý Giáo dục phối hợp trong các hoạt động điều tra thực tiễn 

và đưa ra các giải pháp thúc đẩy quốc tế hóa Việt Nam và xây dựng các mô hình trường học 

các cấp điển hình phục vụ cho nội dung quốc tế hóa trong giáo dục quốc dân. 

-  Sở Giáo dục Tp.HCM: là đầu mối hỗ trợ đề tài tiếp cận các cơ sở đào tạo từ 

mầm non, mẫu giáo, phổ thông. Sở giáo dục đào tạo Tp.HCM là nơi tập trung nhiều 

chuyên gia quản lý có nhiều kinh nghiệm trong việc chỉ đạo các cấp học trong hệ thống 

giáo dục đóng trên địa bàn Tp.HCM trong quá trình hội nhập và quốc tế hóa, nhiều kinh 

nghiệm quốc tế hóa đã triển khai ở các cấp học khác nhau trên địa bàn, và nhiều cơ sở đào 

tạo nước ngòai đang họat động trên địa bàn.  

- Đại học Cần Thơ là một trường đã có kinh nghiệm quốc tế hóa ngay từ 

những năm đầu thành lập với nhiều dự án liên kết giảng dạy và hợp tác nghiên cứu với 

nhiều đối tác nước ngoài ở Hoa Kỳ, Châu Âu, Úc, và Châu Á. Chính vì vậy Đại học Cần 

Thơ sẽ là nơi nhóm nghiên cứu Đề tài phối hợp với các nội dung triển khai khảo sát và hội 

thảo với sự tham gia của các cơ sở giáo dục có kinh nghiệm quốc tế hóa tại Cần Thơ. 

- Phối hợp với Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục và đào tạo trong các họat 

động nghiên cứu liên quan đến các quy định hiện hành Nhà nước về HTQT của các cơ sở 

giáo dục trong quá trình triển khai đề tài với các nội dung phối hợp cụ thể: 

Cục HTQT: (i) Gợi ý các kỳ vọng cụ thể đối với Kết quả nghiên cứu về quốc tế 

hoá; (ii) Hỗ trợ các văn bản quy định về HTQT hiện hành; (iii) Hỗ trợ về tiếp cận 

các kết quả nghiên cứu về Hội nhập quốc tế các bên liên quan; (iv) Hỗ trợ các đối 

tác quốc tế trong quá trình phỏng vấn sâu về quốc tế hóa. 

Nhóm nghiên cứu: (i) Tham vấn ý kiến Cục HTQT khi triển khai nghiên cứu các 

nội dung liên quan; (ii) Chuyển giao kết quả nghiên cứu theo hướng nâng cao hiệu 

quả các họat động quốc tế hóa cho các cơ sở giáo dục gắn với các quy định HTQT 
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hiện hành. 

19 Phương án hợp tác quốc tế:  

            Trong khuôn khổ của đề tài, Ban chủ nhiệm đề tài sẽ phối hợp với một số các 

trường, viện và tổ chức quốc tế như: Trường Đại học Baylor Hoa Kỳ, Trường Đại học 

Paris 1 Patheon - Sorbonne Pháp, Trường ĐH Mainz JGU Đức, Trường Đại học Khoa học 

Ứng dụng, Osnabruck, Đức; Đại học Quốc gia Malaysia; Tổ chức SEAMEO RIHED (The 

Southeast Asian Ministers of Education Organisation Regional Centre for Higher 

Education and Development); Trường Đại học Westren Sydney và Bristish Council trên 

nghiên cứu một số vấn đề như:  

             1. Kinh nghiệm của các nước phát triển, các nước trong khu vực châu Á về lựa 

chọn mô hình quốc tế hóa giáo dục quốc gia. Những thành tựu và những khó khăn đối với 

quá trình triển khai mô hình quốc tế hóa giáo dục quốc gia; vận dụng kinh nghiệm của các 

nước Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Úc, Hàn Quốc, Malaisia, Thái Lan và các quốc gia trong khu 

vực Đông Nam Á đối với Việt Nam. 

              2. Đề tài sẽ phối hợp với Trường Đại học Baylor Hoa Kỳ, Trường Đại học Paris 1 

Patheon – Sorbonne, Đại học Quốc gia Malaysia, Trường Đại học Khoa học Ứng dụng, 

Osnabruck, Đức, Tổ chức SEAMEO RIHED và Trường Đại học Western Sydney để khảo 

sát kinh nghiệm của quốc tế về các vấn đề liên quan đến lý luận và thực tiễn của việc quốc 

tế hóa giáo dục quốc dân. Phối hợp với Trường Đại học Western Sydney nghiên cứu mô 

hình giáo dục tổng thể của Úc và mô hình giáo dục đại học được chia sẽ qua làm việc với 

các chuyên gia, giáo sư về giáo dục tại các Trường Đại học Baylor Hoa Kỳ, Trường Đại 

học Paris 1 Patheon – Sorbonne Pháp, Trường ĐH Mainz JGU Đức, Đại học Quốc gia 

Malaysia và Trường Đại học Western Sydney và 1 số quốc gia Đông Nam Á.  

               Mặt khác mục đích khảo sát tại các những quốc gia điển hình như Hoa Kỳ, Pháp, 

Đức, Úc và một số quốc gia Châu Á … là các quốc gia có mô hình triển khai quốc tế hóa 

hiệu quả và có kinh nghiệm trong phân tích, đánh giá và vai trò của quốc tế hóa và phát 

triển mô hình quốc tế hóa. Việc đi nghiên cứu khảo sát trực tiếp tại một trong những các 

quốc gia này sẽ đem lại kinh nghiệm quý giá về khắc phục các rào cản của thể chế, học 

hỏi mô hình quốc tế giáo dục và cũng như rút ra được những bài học cho Việt Nam trong 
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giai đoạn sắp tới nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang bị tác động lớn trong việc hội nhập 

kinh tế toàn cầu. 

               Kết quả của sự hợp tác như đã đề xuất ở trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng 

nghiên cứu của Đề tài, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác đào tạo, nghiên cứu 

khoa học giữa Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh với các trường đại học, 

các tổ chức nghiên cứu của các nước. 

20 Kế hoạch thực hiện: 

TT 

Các nội dung, công việc 

chủ yếu cần được thực 

hiện; các mốc đánh giá 

chủ yếu 

Kết quả  

đạt được 

Thời 

gian 

 (bắt đầu,  

kết thúc) 

Cá nhân,  

tổ chức  

thực hiện 

Dự 

kiến  

kinh 

phí
 

1 

Xây dựng, hoàn thiện 

thuyết minh, đề cương 

nghiên cứu đề tài 

Báo cáo 

thuyết minh 

được duyệt 

9/2017- 

11/2017 

Nguyễn Trọng 

Hoài; Lý Thị 

Minh Châu;  

Trần Mai Đông;  

Bùi Quang 

Hùng. 

62 

2 

Khảo cứu, sưu tầm tài liệu 

và viết các báo cáo tổng 

quan, đánh giá thực trạng 

vấn đề nghiên cứu tại Việt 

Nam 

Báo cáo tổng 

quan và các 

tài liệu phục 

vụ cho đề tài. 

Báo cáo đánh 

giá thực trạng 

vấn đề nghiên 

cứu tại Việt 

Nam 

10/2017-

01/2018 

Nguyễn Trọng 

Hoài; Lý Thị 

Minh Châu;  

Nguyễn Văn 

Dũng; Bùi 

Quang Hùng. 

70
 

3 

- Tài liệu dịch 300 trang 
nội dung liên quan - 
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 
 
- Tài liệu dịch 700 trang 

Tập tài liệu 

bằng tiếng 

Việt (ước tính 

1.000 trang 

A4) 

10/2017-

11/2017 

Cộng tác viên 

nhóm nghiên 

cứu 

120
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nội dung liên quan - 

Nghiên cứu kinh nghiệm 

quốc tế về các nội dung 

liên quan đến quốc tế hóa 

giáo dục theo tiếp cận hệ 

thống 

4 
Mua sách, tài liệu tham 

khảo 

Danh mục các 

sách, tài liệu 

mua 

10/2017- 

12/2017 

Lý Thị Minh 

Châu 
50 

5 
In ấn tài liệu 

 

Tập tài liệu 

bằng tiếng 

Việt 

11/2015  50 

6 

Xây dựng, thiết kế phiếu 

điều tra, phỏng vấn. 

 

 

 

 

04 mẫu phiếu 

điều tra, phỏng 

vấn 

 

 

 

10/2017-

11/2017 

Nguyễn Trọng 

Hoài; Lý Thị 

Minh Châu;  

Trần Mai Đông;  

Bùi Quang 

Hùng. 

16 

7 

Thực hiện khảo sát thu 

thập số liệu, phỏng vấn 

trao đổi tại 6 tỉnh/thành 

phố: Thành phố Hồ Chí 

Minh (tháng 12/2017), 

Cần Thơ (tháng 03/2018), 

Nha Trang (tháng 

04/2018), Hà Nội (tháng 

7/2018), Huế (tháng 

9/2018), Đà Nẵng (tháng 

12/2018). Phân tích dữ 

liệu và viết báo cáo điều 

tra khảo sát 

- 3000  phiếu 

với đầy đủ 

thông tin;  

- 75 cuộc 

phỏng vấn 

sâu với 

chuyên gia 

- 6 báo cáo 

khảo sát 

12/2017-

12/2018 

Nguyễn Trọng 

Hoài; Lý Thị 

Minh Châu; 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy; Trần Mai 

Đông; Phạm 

Khánh Nam 

 

 

 

 

 

 

781 

8 

Toạ đàm tại 6 tỉnh/ thành 

phố: Thành phố Hồ Chí 

Minh (tháng 12/2017), 

Cần Thơ (tháng 03/2018), 

Nha Trang (tháng 

04/2018), Hà Nội (tháng 

Các báo cáo 

của những 

buổi tọa đàm 

về các vấn đề 

nghiên cứu 

12/2017-

12/2018 

Nguyễn Trọng 

Hoài; Lý Thị 

Minh Châu; 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy; Trần Mai 

84 
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7/2018), Huế (tháng 

9/2018), Đà Nẵng (tháng 

12/2018) 

Đông; Phạm 

Khánh Nam 

9 

- Nghiên cứu, viết và tọa 

đàm trao đổi các vấn đề  

thuộc nội dung 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 

 

 

 

 Các báo cáo 

của những tọa 

đàm và báo 

cáo kết quả 

nghiên cứu 

theo từng nội 

dung chi tiết 

12/2017-

2/2018 

Nguyễn Trọng 

Hoài; Lý Thị 

Minh Châu; 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy; Trần Mai 

Đông; Phạm 

Khánh Nam; 

Nguyễn Lưu 

Bảo Đoan; Bùi 

Quang Hùng; 

Nguyễn Văn 

Dũng. 

232 

10 

- Hội thảo khoa học (lần 

thứ 1): Cơ sở lý luận, 

phương pháp luận và thực 

tiễn trong việc nghiên cứu 

quốc tế hóa giáo dục ở 

nước ta hiện nay 

 

 

Báo cáo kết 

quả hội thảo 
3/2018 

Nguyễn Trọng 

Hoài; Lý Thị 

Minh Châu; 

Phạm Khánh 

Nam; Nguyễn 

Lưu Bảo Đoan; 

Bùi Quang 

Hùng; 

96 

11 

- Nghiên cứu, viết và tọa 

đàm trao đổi các vấn đề  

thuộc nội dung 2: Nghiên 

cứu kinh nghiệm quốc tế 

về các nội dung liên quan 

đến quốc tế hóa giáo dục 

theo tiếp cận hệ thống 

 

 

 

Các báo cáo 

của những tọa 

đàm và báo 

cáo kết quả 

nghiên cứu 

theo từng nội 

dung chi tiết  

12/2017-

6/2018 

Nguyễn Trọng 

Hoài; Lý Thị 

Minh Châu; 

Trần Mai Đông; 

Nguyễn Lưu 

Bảo Đoan; Bùi 

Quang Hùng; 

Nguyễn Văn 

Dũng; Lê Văn 

Cường; Phạm 

Hoàng Văn 

415 

12 
- Hội thảo khoa học quốc 

tế (hội thảo lần thứ 2): 

 Báo cáo kết 

quả hội thảo 
7/2018 

Nguyễn Trọng 

Hoài; Lý Thị 
88 
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Kinh nghiệm quốc tế hóa 

giáo dục tại các quốc gia 

phát triển và Châu Á 

Minh Châu; 

Phạm Khánh 

Nam; Nguyễn 

Lưu Bảo Đoan; 

Bùi Quang 

Hùng; 

13 

- Nghiên cứu, viết và tọa 

đàm trao đổi các vấn đề  

thuộc nội dung 3: Xác lập 

khung phân tích quốc tế 

hóa theo theo tiếp cận hệ 

thống phù hợp với bối 

cảnh Việt Nam bao gồm 

quốc tế hóa trong nước và 

quốc tế hóa nước ngòai 

Các báo cáo 

của buổi tọa 

đàm và báo 

cáo kết quả 

nghiên cứu 

theo từng nội 

dung chi tiết 

8/2018-

11/2018 

Nguyễn Trọng 

Hoài; Lý Thị 

Minh Châu; 

Trần Mai Đông; 

Phạm Khánh 

Nam; Nguyễn 

Thị Thu Thủy; 

Bùi Quang 

Hùng. 

393 

14 

- Khảo sát thực tế tại nước 

ngoài (Hàn Quốc, Thái 

Lan, Mã Lai) 

3 Báo cáo kết 

quả khảo sát 

11/2018-

3/2019 

05 thành viên 

nghiên cứu 

chính 

350 

15 

- Nghiên cứu, viết và tọa 

đàm trao đổi các vấn đề  

thuộc nội dung 4: Đánh 

giá thực trạng hệ thống 

giáo dục Việt Nam và các 

chính sách nhằm quốc tế 

hóa giáo dục ở Việt Nam 

 

 

Các báo cáo 

của buổi tọa 

đàm và báo 

cáo kết quả 

nghiên cứu 

theo từng nội 

dung chi tiết 

12/2018-

3/2019 

Nguyễn Trọng 

Hoài; Lý Thị 

Minh Châu; 

Trần Mai Đông; 

Phạm Khánh 

Nam; Nguyễn 

Thị Thu Thủy; 

Nguyễn Văn 

Dũng. 

393 

16 

- Hội thảo khoa học (lần 

thứ 3): Thực trạng quốc tế 

hóa giáo dục Việt Nam 

 

 

 

 

 

 Báo cáo kết 

quả hội thảo 
4/2019 

Nguyễn Trọng 

Hoài; Lý Thị 

Minh Châu; 

Phạm Khánh 

Nam; Nguyễn 

Lưu Bảo Đoan; 

Bùi Quang 

Hùng; 

96 
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17 

- Nghiên cứu, viết và tọa 

đàm trao đổi các vấn đề  

thuộc nội dung  5: Đề xuất 

các giải pháp về cơ chế 

chính sách đối với các cấp 

quản lý và các đối tượng 

trong hệ thống giáo dục 

Việt Nam nhằm thúc đẩy 

quốc tế hóa có hiệu quả  

Các báo cáo 

của buổi tọa 

đàm và báo 

cáo kết quả 

nghiên cứu 

theo từng nội 

dung chi tiết 

4/2019-

6/2019 

Nguyễn Trọng 

Hoài; Nguyễn 

Lưu Bảo Đoan; 

Bùi Quang 

Hùng; Lê Văn 

Cường; Phạm 

Hoàng Văn 

291 

18 

- Hội thảo khoa học (lần 

thứ 4): Các giải pháp quốc 

tế hóa hệ thống giáo dục 

Việt Nam  

 

 

 

Kỷ yếu hội 

thảo 
7/2019 

Nguyễn Trọng 

Hoài; Lý Thị 

Minh Châu; 

Phạm Khánh 

Nam; Nguyễn 

Lưu Bảo Đoan; 

Bùi Quang 

Hùng; 

96 

19 

Kiểm tra, đánh giá, hoàn 

thiện báo cáo tổng hợp kết 

quả nghiên cứu, báo cáo 

tóm tắt, bản kiến nghị của 

đề tài. Công bố các bài 

báo đăng tạp chí trong 

nước, quốc tế, tham gia 

hội thảo quốc gia và quốc 

tế, xuất bản sách xuất bản 

từ kết quả của đề tài 

 

 

 

 

 

03 báo cáo, 

06 bài báo 

trong nước và 

quốc tế, 01 dự 

thảo sách 

chuyên khảo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/2019 - 

9/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng 

Hoài; Lý Thị 

Minh Châu; 

Trần Mai Đông; 

Phạm Khánh 

Nam; Nguyễn 

Thị Thu Thủy; 

Nguyễn Lưu 

Bảo Đoan; Bùi 

Quang Hùng; 

Nguyễn Văn 

Dũng; Lê Văn 

Cường; Phạm 

Hoàng Văn 
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III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 
 

21 Sản phẩm chính của đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt:  

21.1 Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo 

cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, bản 

đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác. 

TT 
Tên sản phẩm 

 
Yêu cầu khoa học cần đạt  

Ghi 
chú 

1. 

Báo cáo 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo 1: Các khái niệm quốc tế hóa giáo dục  

Báo cáo 2: Phân tích mối quan hệ giữa hội nhập, 

toàn cầu hóa và quốc tế hóa giáo dục 

Báo cáo 3: Tầm quan trọng của quốc tế hóa giáo 

dục trong quá trình hội nhập 

Báo cáo 4: Đúc kết các hình thức và mô hình quốc 

tế hóa trong hệ thống giáo dục 

Báo cáo 5: Phân tích các đặc trưng cơ bản của 

quốc tế hóa giáo dục 

Báo cáo 6: Phân tích các nhân tố cơ bản của quốc 

tế hóa giáo dục 

Báo cáo 7: Phân tích các điều kiện kinh tế-xã hội-

thể chế-văn hóa tác động quốc tế hóa giáo dục 

Báo cáo 8: Phân tích vai trò của cơ sở giáo dục 

trong quá trình quốc tế hóa 

Báo cáo 9: Phân tích tầm quan trọng của quốc tế 

hóa đối với từng cấp giáo dục trong hệ thống giáo 

dục 

Báo cáo 10: Phân tích quan điểm quốc tế hóa hệ 

thống giáo dục các quốc gia phát triển 

Báo cáo 11: Phân tích quan điểm quốc tế hóa hệ 
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thống giáo dục các quốc gia Châu Á 

Báo cáo 12: Phân tích xu hướng quốc tế hóa hệ 

thống giáo dục tại các quốc gia phát triển 

Báo cáo 13: Phân tích xu hướng quốc tế hóa hệ 

thống giáo dục tại các quốc gia Châu Á 

Báo cáo 14: Tổng kết các quan điểm của Đảng về 

phát triển giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc 

tế 

Báo cáo 15: Tổng kết các chính sách của Nhà 

nước về phát triển giáo dục trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế 

Báo cáo 16: Tổng kết các Chương trình/Dự án của 

Nhà nước triển khai cho hệ thống giáo dục trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế. 

2. 

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 đó học hỏi mô hình 

hệ thống giáo dục và các 

họat động quốc tế hóa 

trong nước và nước ngòai 

của các cơ sở giáo dục 

cho hệ thống giáo dục 

Việt Nam 

Báo cáo 17: Kinh nghiệm quốc tế hóa giáo dục 

các quốc gia phát triển theo tiếp cận hệ thống 

Báo cáo 18: Kinh nghiệm quốc tế hóa giáo dục 

các quốc gia Châu Á theo tiếp cận hệ thống 

Báo cáo 19: Hạn chế và thành tựu ban đầu về 

quốc tế hóa giáo dục Việt Nam theo tiếp cận hệ 

thống  

Báo cáo 20: Các đúc kết quốc tế hóa giáo dục cho 

Việt Nam từ các quốc gia phát triển theo tiếp cận 

hệ thống 

Báo cáo 21: Các đúc kết quốc tế hóa giáo dục cho 

Việt Nam từ các quốc gia Châu Á theo tiếp cận hệ 

thống 

 

3. 

Báo cáo Khung phân tích 

quốc tế hóa theo theo tiếp 

cận mục tiêu đầu ra của 

Báo cáo 22: Khung phân tích bối cảnh kinh tế-xã 

hội-văn hóa-thể chế trong bối cảnh quốc tế hóa 
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người học đảm bảo có 

năng lực đổi mới, hội 

nhập quốc tế và phù hợp 

với bối cảnh Việt Nam. 

Báo cáo 23: Khung phân tích các quan điểm vĩ mô 

trong bối cảnh quốc tế hóa 

Báo cáo 24: Khung phân tích liên quốc gia trong 

bối cảnh quốc tế hóa 

Báo cáo 25: Khung phân tích giáo dục phổ thông 

trong bối cảnh quốc tế hóa 

Báo cáo 26: Khung phân tích giáo dục nghề 

nghiệp trong bối cảnh quốc tế hóa 

Báo cáo 27: Khung phân tích giáo dục đại học 

trong bối cảnh quốc tế hóa 

Báo cáo 28: Xác lập khung phân tích quốc tế hóa 

giáo dục Việt Nam trên cơ sở nhóm quan điểm và 

chính sách. 

Báo cáo 29: Xác lập khung phân tích quốc tế hóa 

giáo dục Việt Nam trên cơ sở nhóm Chương trình 

mục tiêu 

Báo cáo 30: Xác lập khung phân tích theo tiếp cận 

hệ thống về phương pháp nghiên cứu 

Báo cáo 31: Xác lập khung chỉ tiêu đánh giá triển 

khai quốc tế hóa cấp giáo dục phổ thông 

Báo cáo 32: Xác lập khung chỉ tiêu đánh giá triển 

khai quốc tế hóa giáo dục nghề nghiệp 

Báo cáo 33: Xác lập khung chỉ tiêu đánh giá triển 

khai quốc tế hóa cấp giáo dục đại học 

Báo cáo 34: Xác lập khung phân tích khảo sát 

định tính và định lượng cho hệ thống giáo dục. 

4. 

Báo cáo đánh giá thực 

trạng quốc tế hóa giáo dục 

ở Việt Nam nhằm tìm ra 

Báo cáo 35: Đánh giá các điều kiện bên trong ảnh 

hưởng đến quốc tế hóa giáo dục Việt Nam 

Báo cáo 36: Đánh giá các điều kiện bên ngoài ảnh 
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các khoảng cách từ các 

lĩnh vực, cũng như các 

họat động từ hệ thống 

giáo dục và các cơ sở giáo 

dục Việt Nam so với các 

quốc gia tham chiếu. 

hưởng đến quốc tế hóa giáo dục Việt Nam 

Báo cáo 37: Đánh giá bối cảnh hội nhập quốc tế 

ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục Việt Nam  

Báo cáo 38: Đánh giá các nhân tố liên quan đến 

các họat động đầu vào ảnh hưởng đến quốc tế hóa 

giáo dục Việt Nam 

Báo cáo 39: Đánh giá các nhân tố liên quan đến 

quá trình họat động hệ thống giáo dục Việt Nam 

trong quá trình quốc tế hóa 

Báo cáo 40: Đánh giá các nhân tố kết quả quá 

trình quốc tế hóa của hệ thống giáo dục Việt Nam 

Báo cáo 41: Đánh giá các tác động từ quá trình 

quốc tế hóa của hệ thống giáo dục Việt Nam  

Báo cáo 42: Đánh giá các chính sách/chương trình 

liên quan trực tiếp đến hệ thống giáo dục Việt 

Nam về quốc tế hóa 

Báo cáo 43: Đánh giá các chính sách/chương trình 

liên quan gián tiếp đến hệ thống giáo dục Việt 

Nam về quốc tế hóa 

Báo cáo 44: Đánh giá các tác động hội nhập hợp 

tác song phương/khu vực/tòan cầu ảnh hưởng đến 

hệ thống giáo dục Việt Nam về quốc tế hóa 

Báo cáo 45: Đánh giá hiện trạng quốc tế hóa hệ 

thống giáo dục Việt Nam theo mối quan hệ các 

cấp giáo dục theo tiếp cận hệ thống 

Báo cáo 46: Đánh giá hiện trạng quốc tế hóa cấp 

giáo dục phổ thông theo tiếp cận quá trình 

Báo cáo 47: Đánh giá hiện trạng quốc tế hóa giáo 

dục nghề nghiệp theo tiếp cận quá trình 
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Báo cáo 48: Đánh giá hiện trạng quốc tế hóa cấp 

giáo dục đại học theo tiếp cận quá trình. 

5. 

Báo cáo đề xuất các giải 

pháp về mô hình, thể chế, 

khung họat động quốc tế 

hóa cụ thể cho các cơ sở 

giáo dục trong nước và 

nước ngòai nhằm triển 

khai hiệu quả quốc tế hóa 

giáo dục 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo 49: Đề xuất nhóm giải pháp tổng quát 

nhằm thúc đẩy quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt 

Nam 

Báo cáo 50: Đề xuất nhóm giải pháp nhằm nâng 

cao vai trò tự chủ của các cơ sở giáo dục trong 

quá trình thực hiện quốc tế hóa 

Báo cáo 51: Đề xuất nhóm giải pháp nhằm nâng 

cao vai trò hợp tác quốc tế giữa giáo dục Việt 

Nam và các đối tác quốc tế 

Báo cáo 52: Đề xuất những khuyến nghị về cơ chế 

chính sách đối với các cấp quản lý trung ương 

nhằm thúc đẩy quốc tế hóa hệ thống giáo dục hiệu 

quả 

Báo cáo 53: Đề xuất những khuyến nghị về cơ chế 

chính sách đối với các cấp giáo dục trong thống 

giáo dục Việt Nam nhằm thúc đẩy quốc tế hóa có 

hiệu quả 

Báo cáo 54: Đề xuất nhóm giải pháp có liên quan 

đến chương trình thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục 

Báo cáo 55: Đề xuất nhóm giải pháp có liên quan 

đến dự án thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục. 

 

 

6. 
Báo cáo tổng hợp nghiên 

cứu đề tài 

Bao phủ tất cả nội dung chi tiết đã đăng ký trong 

thuyết minh với nội dung chi tiết 

 

7. 
Báo cáo tóm tắt nghiên 

cứu của đề tài 

 

Bao phủ tất cả nội dung chính yếu thể hiện kết quả 

nghiên cứu cho các mục tiêu nhiên cứu đã đề xuất 
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21.2. Dạng  II:  Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm đào tạo 

TT 
Tên sản phẩm 

(Ghi rõ tên từng sản phẩm )
 

Yêu cầu khoa học cần 
đạt 

Dự kiến nơi công bố  

(Tạp chí, Nhà xuất bản) 

Ghi 
chú 

1. 

01 Bài báo quốc tế  

Xếp hạng từ Scopus trở 

lên 

Các tạp chí liên quan đến 

phát triển,quốc tế hóa 

giáo dục 

 

2. 

03 Bài báo trong nước. 

Tạp chí có ISSN và có 

phản biện 

Các tạp chí trong danh 

mục Hội đồng chức danh 

giáo sư nhà nước 

 

3. 01 tài liệu chuyên khảo (Dự 

thảo): Thực trạng - nguyên 

nhân - giải pháp triển khai 

thực hiện Quốc tế hóa giáo 

dục 

Tiếp thu ý kiến từ hội 

thảo, phỏng vấn sâu, 

phỏng vấn nhóm, và có 

bằng chứng từ kết quả 

nghiên cứu định lượng 

Nhà xuất bản Kinh tế 

Tp.HCM 

 

4.  Đào tạo sau đại học 

Hỗ trợ 1 NCS  

Đào tạo 02 ThS 

 

Có nội dung thuộc lĩnh 

vực nghiên cứu của đề 

tài 

Trường Đại học Kinh tế 

TP. Hồ Chí Minh 

 

22 Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

22.1 Lợi ích của đề tài: 

 a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật hoặc 

có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối với ngành, lĩnh vực khoa 

học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua các công trình công bố ở trong và 

ngoài nước) 

Đề tài đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách đối với các cấp quản lý và các đối 

tượng trong hệ thống giáo dục Việt Nam nhằm thúc đẩy quốc tế hóa có hiệu quả nhằm đáp ứng 

yêu cầu đổi mới và hội nhập là hết sức cần thiết trong bối cảnh ở Việt Nam hiện nay. Các giải 

pháp, chính sách, chương trình, dự án đề xuất từ nghiên cứu đề tài sẽ có khẳ năng tạo ra một 

luận cứu chắc chắn giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến tạo các nghị định đề xuất Nhà nước ban 

hành các nội dung thúc đẩy họat động quốc tế hóa trong hệ thống giáo dục. 

Đề tài phân tích hiện trạng quốc tế hóa hệ thống giáo dục quốc dân bằng một khung 
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phân tích sử dụng các dữ liệu thứ cấp và sơ cấp bao gồm các chỉ tiêu bảo phủ họat động đầu 

vào và đầu ra, cũng như tác động của quá trình quốc tế hóa các cơ sở giáo dục các cấp, những 

thông tin phân tích và nhận định từ kết quả nghiên cứu sẽ có khẳ năng tác động lớn đến hành vi 

quản trị của các nhà lãnh đạo các cơ sở giáo dục về các họat động quốc tế hóa. 

Các hội thảo và các kết quả nghiên cứu từ nghiên cứu đề tài sẽ tạo điều kiện thúc đẩy 

các nhà nghiên cứu trong nước tập trung nguồn lực nghiên cứu và công bố các nghiên cứu liên 

quan đến quốc tế hóa trong bối cảnh Việt Nam. 

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện đề 

tài, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành đào tạo) 

Các thành viên tham gia nghiên cứu từ Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM sẽ được nâng 

cao năng lực về tiếp cận quốc tế hóa và từ đó triển khai các năng lực quốc tế hóa này vào bối 

cảnh của Trường trong các họat động giảng dạy, nghiên cứu, quản trị. Cụ thể Trường sẽ tiếp 

tục đẩy mạnh năng lực đào tạo và nghiên cứu theo hướng quốc tế hóa của tất cả các Khoa trong 

Trường và đặc biệt có cơ sở lý luận và thực tiễn đầu tư trọng điểm vào chiến lược nâng cấp 

Viện đào tạo quốc tế trành Trường quốc tế trong giai đọan sắp tới. 

Dự kiến sẽ đào tạo 2 học viên cao học và hỗ trợ một nghiên cứu sinh từ nghiên cứu này. 

22.2. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

    (Nêu rõ tên kết quả nghiên cứu; cơ quan/tổ chức ứng dụng; luận giải nhu cầu của cơ quan/ 

tổ chức ứng dụng; tính khả thi của phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu) 

  Bộ Giáo dục và Đào tạo: các kiến nghị và các nhóm giải pháp liên quan đến chính sách, 

quy định, chương trình dự án từ Đề tài sẽ là những luận cứ quan trọng để Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (Cục Hợp tác quốc tế; Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung 

học, Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và xã hội) tham khảo trong xây dựng các 

Nghị định, Thông tư hay chính sách, cơ chế có liên quan nhằm thúc đẩy quá trình quốc tế hóa 

giáo dục cho hệ thống giáo dục ở Việt Nam. Cụ thể chuyển giao kết quả nghiên cứu cho Cục 

Hợp tác quốc tế theo hướng nâng cao hiệu quả các họat động quốc tế hóa cho các cơ sở giáo 

dục gắn với các quy định hợp tác quốc tế hiện hành. 
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IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ  

(Giải trình chi tiết trong phụ lục kèm theo) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

23 Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi: 

 Nguồn kinh phí Tổng số 

Trong đó 

Trả công 
lao động 

Thuê 
chuyên 

gia 

Nguyên, 
vật liệu, 

năng 
lượng 

Xây 
dựng, 
sửa 

chữa 
nhỏ 

Chi 
khác 

 Tổng kinh phí 3.950 1.980  50  1.920 

 Trong đó:       

1 Ngân sách SNKH: 

- Năm thứ nhất: 

- Năm thứ hai: 

 

2.036 

1.914 

 

1.102 

878 

  

50 

  

884 

1.036 

2 Nguồn khác (vốn 
huy động, ...) 

      

 

Ngày      tháng      năm 2017 

             

        Ngày … tháng … năm 2017 

Chủ nhiệm đề tài 

 

 

 

Nguyễn Trọng Hoài 

 

                Văn phòng Chương trình  

 

 

 

 

 

Ngày      tháng      năm 2017             Ngày ……tháng …… năm 2017 

Tổ chức chủ trì đề tài 
 

 

 

 

 

 

                Bộ Giáo dục và Đào tạo 

            TL. Bộ trưởng 

             Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ 

             và Môi trường 
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Biểu I.1 
 

DANH SÁCH CÁN BỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
 
1. Danh sách thành viên chính 

 

TT Họ và tên, học hàm, học vị Chức danh thực hiện Tổ chức công tác 

1 GS. TS. Nguyễn Trọng Hoài Chủ nhiệm đề tài,  Trường ĐH Kinh Tế TP. 
HCM 

2 TS. Lý Thị Minh Châu Thành viên thực hiện 
chính, Thư ký khoa học 

Trường ĐH Kinh Tế TP. 
HCM 

3 TS. Trần Mai Đông Thành viên thực hiện 
chính 

Trường ĐH Kinh Tế TP. 
HCM 

4 TS. Phạm Khánh Nam Thành viên thực hiện 
chính 

Trường ĐH Kinh Tế TP. 
HCM 

5 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Thành viên thực hiện 
chính 

Vụ Giáo dục Đại học 

6 TS. Nguyễn Lưu Bảo Đoan Thành viên thực hiện 
chính 

Trường ĐH Kinh Tế TP. 
HCM 

7 Th.S. Bùi Quang Hùng Thành viên thực hiện 
chính 

Trường ĐH Kinh Tế TP. 
HCM 

8 Th.S. Nguyễn Văn Dũng Thành viên thực hiện 
chính 

Trường ĐH Kinh Tế TP. 
HCM 

9 GS. TS. Lê Văn Cường Thành viên thực hiện 
chính 

Đại học Paris 1, Pháp 

10 GS. TS. Phạm Hoàng Văn Thành viên thực hiện 
chính 

Đại học Baylor, Hoa Kỳ 

 
2. Danh sách thành viên tham gia hỗ trợ nghiên cứu 

 

TT 
Họ và tên, học hàm, học 

vị 
Chức danh thực 

hiện 
Tổ chức công tác 

1 PGS.TS. Trần Quốc Toản Thành viên thực hiện Hội đồng lý luận Trung ương 

2 PGS. TS. Phạm Quang 
Hưng 

Thành viên thực hiện Cục Hợp tác quốc tế 

3 GS. Đỗ Đức Thái Thành viên thực hiện Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 

4 Dr. Heinz- Ulrich 
Schmidt 

Thành viên thực hiện Nguyên giám đốc điều hành Tổ 
chức Kiểm định chất lượng giáo 
dục FIBAA 

5 TS. Chantavit Sujatanond Thành viên thực hiện SEAMEO RIHED (The Southeast 
Asian Ministers of Education 
Organisation Regional Centre for 
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Higher Education and 
Development) - Thái Lan 

6 Prof. Dr. Peter Mayer Thành viên thực hiện  Former Vice President – 
University of Applied Science, 
Osnabruck, Germany 

7 PGS.TS. Bùi Anh Tuấn 
 

Thành viên thực hiện Trường Đại học Ngoại Thương 

8 PGS.TS.Nguyễn Tiến 
Thảo 

Thành viên thực hiện Đại học Quốc gia Hà Nội 

9 Th.S. Nguyễn Thị Mai 
Hữu 

Thành viên thực hiện BQL Đề án NNQG 2020 

10 Th.S. Phan Như Minh  Thành viên thực hiện Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM 

11 Th.S. Trần Thị Phương Thành viên thực hiện Cục Hợp tác quốc tế 

12 Nguyễn Thị Hảo Thành viên thực hiện Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn – Đại học Quốc gia 
TP.HCM 

13 Nguyễn Thị Thanh 
Phượng 

Thành viên thực hiện Giám đốc Quốc gia, Văn phòng 
đại diện Trường Đại Học Bang 
Arizona, TP. Hồ Chí Minh, Việt 
Nam 

 
3. Danh sách chuyên viên hỗ trợ điều tra, khảo sát, phân tích số liệu 

 

TT Họ và tên,học hàm, học vị
 

Nội dung thực hiện Tổ chức công tác 

1 ThS. Nguyễn Khánh Duy Kỹ thuật viên – 
Chuyên viên phân 
tích 

Trường Đại học Kinh tế 
Tp.HCM 

2 ThS. Lương Vinh Quốc Duy Kỹ thuật viên Trường Đại học Kinh tế 
Tp.HCM 

3 ThS. Phùng Thanh Bình Kỹ thuật viên Trường Đại học Kinh tế 
Tp.HCM 

4 ThS. Nguyễn Ngọc Danh Kỹ thuật viên Trường Đại học Kinh tế 
Tp.HCM 

5 ThS. Nguyễn Duy Tâm Kỹ thuật viên Trường Đại học Kinh tế 
Tp.HCM 

6 Ninh Ngọc Trâm Kỹ thuật viên – 
Chuyên viên phân 
tích 

Sinh viên Thac sĩ Phần Lan 

7 ThS. Cao Minh Nghĩa Kỹ thuật viên Viện nghiên cứu phát triển 
Tp.HCM 

8 ThS. Trương Thanh Vũ Kỹ thuật viên Trung tâm nghiên cứu kinh tế 
miền Nam - Viện chiến lược 
phát triển - Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư 
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9 ThS. Nguyễn Sơn Kiên Kỹ thuật viên Trường Đại học RMIT Việt 
Nam 

10 NCS. Nguyễn Thị Hồng 
Nhung 

Kỹ thuật viên – 
Chuyên viên phân 
tích 

Trường Đại học Kinh tế 
Tp.HCM 

11 Th.S. Vương Bảo Long Kỹ thuật viên – 
Chuyên viên phân 
tích 

Công ty Loigear Vietnam 

12 Th.S. Hồ Mỹ Lợi Kỹ thuật viên Isat – Hiệp hội các Trường 
ĐH, CĐ VN 

13 Bà Trương Kim Ngân Kỹ thuật viên Trường Đại học Cần Thơ 

14 Bà Đặng Mỹ Dung Kỹ thuật viên - Kế 
toán – Hành chánh 

Trường Đại học Kinh tế 
Tp.HCM 

15 Ông Nguyễn văn Viên Kỹ thuật viên Trường Đại học Kinh tế 
Tp.HCM 

16 Bà Nguyễn Thị Hồng Vân Kỹ thuật viên Trường Đại học Kinh tế 
Tp.HCM 

17 Bà Trần Thanh Tâm Kỹ thuật viên - Kế 
toán – Hành chánh 

Trường Đại học Kinh tế 
Tp.HCM 

18 Bà Trần Thị Ái Thúy  Kỹ thuật viên - Kế 
toán – Hành chính 

Trường Đại học Kinh tế 
Tp.HCM 

 
 

Tp.HCM, ngày      tháng      năm 2017      ………, ngày...... tháng ...... năm 2017 

Chủ nhiệm đề tài 

  

Tổ chức chủ trì đề tài 
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