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CẬP NHẬT THÔNG TIN HỆ TRI THỨC VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Các cơ sở giáo dục đại học phải chịu sự

giám sát bên ngoài bằng các hệ thống

kiểm toán và xếp hạng trong ba thập kỷ

qua. Các tiêu chuẩn đa dạng được đưa ra

đã góp phần trong việc thu hút các bài

giảng, các nghiên cứu “xuất sắc và đẳng

cấp thế giới”; mặc dù chưa được thống

nhất trong quy định, nhưng các tiêu

chuẩn đó đã thành công trong việc làm

bùng cháy các phong trào toàn cầu về

việc thiết lập các cơ chế quản lý chất

lượng, giám sát tính hiệu quả và góp

phần vào việc tiếp tục phát triển các hệ

thống xếp hạng đại học.

Trong bối cảnh hiện nay, sự tồn tại và phát triển của các hệ

thống xếp hạng đại học trên thực tế cung cấp cho các cơ sở

giáo dục đại học, cho người học và xã hội nói chung một cơ

sở dữ liệu sẵn có và công cụ để kiểm tra danh tiếng của các

trường đại học dựa vào logic của cung và cầu.

Câu hỏi đặt ra là, liệu các bảng xếp hạng đại học có thích hợp

hay không nếu chúng tiếp tục áp đặt các ước lượng cố định

của mình vào việc mô tả chất lượng của các trường đại học và

dùng để phản ánh và đo lường tính bền vững trong tương lai

gần. Có lẽ các hệ thống xếp hạng đại học toàn cầu cần có

cách nhìn nhận và tiếp cận mới để tái tạo lại chính mình.

Đây là cơ hội để các hệ thống này xem xét lại tính khả thi,

mức độ liên quan, sự tác động và xem cách chúng có thể nâng

cao chất lượng, đảm bảo tính công bằng, bình đẳng và bền

vững trước khi các bảng xếp hạng này trở thành thứ “bị lãng

quên” khi các cơ sở giáo dục đại học, cán bộ giảng viên và

sinh viên của các trường đã thực hiện các bước tiến vững

chắc hướng tới phát triển bền vững.
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Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục là hai yếu tố quyết định cơ bản đến chất lượng giáo

dục, vì vậy chất lượng của các yếu tố này cũng thường được các nhà khoa học luận giải, phân tích sâu khi

nghiên cứu về giáo dục. Trên thế giới và trong nước có rất nhiều công trình nghiên cứu về xây dựng và

phát triển đội ngũ nhà giáo.

Vấn đề xây
dựng chiến
lược và tạo
động lực cho
giáo viên

Bên cạnh công tác dự báo về nhu cầu và năng lực của đội ngũ nhà giáo, các quốc gia

trong khối APEC triển khai xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ nhà giáo, nhằm

thực hiện tốt hơn nữa việc đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo. Theo xu hướng này, các quốc

gia ở châu Á - Thái Bình Dương coi đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo là một trong

những khâu then chốt để phát triển kinh tế, và họ rất coi trọng nâng cao nghề nghiệp

liên tục cho nhà giáo.



Vấn đề tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng lực đội ngũ nhà giáo

Để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, công tác đào tạo, bồi dưỡng được tất cả các quốc gia quan tâm.

Các nghiên cứu tập trung vào phương thức đào tạo, quy mô đào tạo, cơ chế phối hợp, liên kết của các cơ sở

giáo dục. Hoa Kỳ là quốc gia đi tiên phong trong xây dựng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông. Ủy ban

quốc gia chuẩn nghề dạy - được thành lập năm 1987 - đã đề xuất 5 điểm cốt lõi để các bang vận dụng.

Vấn đề bồi dưỡng chuyên môn cho các giảng viên sư phạm

• Công nghệ thông tin và truyền thông, việc học

ngôn ngữ thứ hai, vấn đề về tính đa dạng và hòa

nhập, học tập bồi dưỡng năng lực;

• Các năng lực cụ thể về đổi mới và quản lý đổi

mới trong giáo dục;

• Các khóa học liên quan đến phương pháp giảng

dạy, giáo dục học và giáo học pháp của ngành

đào tạo sư phạm dành cho giảng viên sư phạm;

• Các chương trình tạo điều kiện cho giảng viên sư

phạm tham gia vào các nghiên cứu dựa trên thực

hành tại cả đại học lẫn trường học.

Kinh nghiệm ở các cơ sở đào tạo tại nhiều nước

châu Âu cho thấy hoạt động học tập chuyên môn

dành cho giảng viên sư phạm có thể tập trung vào

các mảng sau:

Develop 
skilled 
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Operational
approach
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infrastructure

Equal
partnership Placements

Feasible
goals

Theo Ủy ban châu Âu, các hoạt động học tập về

chuyên môn của giảng viên sư phạm bao gồm các

hình thức chính thức hoặc không chính thức:

• Các hội thảo; các chương trình cấp bằng;

• Cộng tác trong các mạng lưới nhằm đổi mới

chương trình giảng dạy hay các nghiên cứu định

hướng thực hành;

• Chia sẻ thực hành;

• Học tập kinh nghiệm tại nơi làm việc.

Đây là các kết quả tóm tắt từ nghiên cứu của Nhiệm

vụ khoa học cấp quốc gia KHGD/16-20 “Nghiên

cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu

đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam”

do GS.TS. Phạm Quang Trung làm Chủ nhiệm.

HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP

Sự hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp ở các quốc gia trên thế giới đã đem tới nhiều khám phá

nổi trội trong những năm qua. Những nỗ lực tìm kiếm các giải pháp cho các thách thức về xã hội, môi

trường và kinh tế phức tạp ngày càng yêu cầu sự hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp vì ít tổ

chức, đơn vị nào có đủ năng lực nội bộ để tự mình nghiên cứu đưa ra kết quả cuối cùng.

1.2

1 Eisenberg, J., Gann, D., & Montresor, F. (2018). Three ways to nurture collaboration between universities and industry. World

Economic Forum.



Các trường đại

học cần tập trung

quan tâm tới việc

nuôi dưỡng và

đào tạo tài năng.

1.

Các doanh

nghiệp nên có sự

đầu tư vào các

ngành khoa học

xã hội

2.

Các văn phòng chuyển giao công nghệ của

trường đại học cần ưu tiên sự linh hoạt, rõ

ràng, trong đó sự phối hợp giữa các trường

đại học và doanh nghiệp là mấu chốt cho sự

phát triển của nhiều nghiên cứu quan trọng

3.

Việc áp dụng các giải pháp như thế nào là sự lựa chọn của từng quốc gia, từng lĩnh vực ngành nghề, căn cứ 

theo từng hoàn cảnh, thời điểm và mục tiêu cụ thể.

Việc tăng cường quan hệ đối tác giữa

trường đại học và doanh nghiệp rất cần

thiết trong việc phát triển các ý tưởng và

ứng dụng công nghệ có được từ các nghiên

cứu đại học. Tầm quan trọng của quan hệ

đối tác là để chỉ đạo việc đầu tư hướng tới

các nghiên cứu có triển vọng thương mại

hóa và cung cấp nguồn tài trợ để rút ngắn

giai đoạn phát triển công nghệ và tiếp thị.

Các trường đại học và doanh nghiệp thấy rằng làm việc

cùng nhau mang lại lợi ích cho đôi bên về kiến thức và

nguồn lực được chia sẻ để đạt được mục tiêu chung. Lợi

ích của doanh nghiệp đến từ việc tiếp cận khoa học, sở

hữu trí tuệ và cơ hội thương mại hóa lớn hơn và nhanh

hơn, trong khi các trường đại học hưởng lợi từ các cơ hội

giáo dục nâng cao cho giảng viên và sinh viên, doanh thu

từ các thỏa thuận cấp phép sáng chế thành công và từ liên

doanh, hợp tác và phát triển địa phương và khu vực.

2 Office of Innovation & Entrepreneurship Economic Development Administration, USA (2017). The Innovative and

Entrepreneurial University: Higher Education, Innovation & Entrepreneurship in Focus.

Tối ưu việc sử dụng cơ sở hạ tầng của nhà

trường, chẳng hạn như sử dụng không gian

trong phòng thí nghiệm cho doanh nghiệp,

sẽ giảm thiểu rủi ro, chi phí và mở ra nhiều

đề tài nghiên cứu có giá trị cho giáo viên và

sinh viên. Khi cộng tác với trường đại học,

các doanh nghiệp có thể tận dụng lợi thế về

trang thiết bị hiện đại của các phòng thí

nghiệm và bề dày kiến thức và kỹ năng của

cả giảng viên và cán bộ.
(Ảnh: Internet)

Thành lập năm 2000, là nơi phát triển quan hệ đối tác giữa các trường đại học và doanh

nghiệp dựa trên quá trình chuyển giao kiến thức hai chiều. Hiệp hội là nơi hợp tác của

hơn 40 công ty hỗ trợ nghiên cứu hợp tác cơ bản về vật liệu. Việc tham gia vào IPrime

tạo cho các công ty cơ hội phát triển các nghiên cứu KH&CN và định hướng nghiên cứu

sâu vào sản phẩm của họ. Mục tiêu chính của IPrime là khuyến khích các nhà khoa học

và kỹ sư của doanh nghiệp làm việc trong môi trường hợp tác trước cạnh tranh, không

độc quyền; thúc đẩy sự tham gia thực tế của giảng viên, sinh viên và các cộng sự nghiên

cứu sau tiến sĩ.



OEIP đã thiết lập quan hệ đối tác với trường Đại học Kỹ thuật và Đại học Kinh doanh

Lerner để xây dựng một chương trình mang tên Spin In ™. Chương trình này hoạt động

với các doanh nhân địa phương, những người 'xoay vòng' các sản phẩm công nghệ, các

bằng sáng chế hoặc sản phẩm cần phải phát triển hơn nữa. OEIP tuyển dụng một nhóm

sinh viên liên ngành từ các trường đại học kinh doanh và kỹ thuật để tiếp tục phát triển

sản phẩm. Vào cuối mỗi giai đoạn, mục đích của Trung tâm là giúp cho sản phẩm quay

BEC hợp tác với Văn phòng Nghiên cứu và Phát triển (R&D) nhằm giúp cho các công ty

tiếp cận các cơ hội nghiên cứu, công nghệ, giáo dục, cơ sở vật chất, và tài nguyên khác

nhau. Được thành lập vào năm 2007, BEC duy trì mối quan hệ với hơn 1.000 công ty và

hợp tác thêm khoảng 200 công ty mới mỗi năm. Các mối quan hệ kinh doanh được BEC

tác hợp từ các dự án nghiên cứu riêng lẻ đến các cam kết kinh doanh lớn hơn, tùy thuộc

vào nhu cầu kinh doanh. Một trong những chức năng của BEC là làm việc với các trường học và các phòng ban

để khuyến khích nâng cao nguồn tài trợ nghiên cứu. Một sáng kiến khác của BEC nhằm mục đích thúc đẩy sự đổi

mới và phát triển kinh tế trong quan hệ đối tác với doanh nghiệp và chính phủ. Ví dụ, Boeing duy trì quan hệ đối

tác lâu dài với ĐH Michigan, hỗ trợ 50 sinh viên, thường xuyên tài trợ cho các dự án nghiên cứu của sinh viên.

Bản thân họ được coi là trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của khu vực, đang

triển khai tìm kiếm các đối tác doanh nghiệp cho trường. Xu hướng hiện nay là tăng

cường sự hiện diện của doanh nghiệp trong trường đại học và tăng cường đối thoại về các

Đang khai thác mạnh mẽ mối quan hệ với 3.600 công ty thông qua các chương trình giáo

dục và làm việc hợp tác, và mối quan hệ với Trung tâm Nghiên cứu đổi mới sáng tạo và
kinh doanh tư nhân, để tạo ra một luồng gió đổi mới mạnh mẽ từ phòng thí nghiệm tiến ra thị trường tại các công

ty khởi nghiệp và các công ty lớn trên toàn thế giới.

Trung tâm giúp học viên có cơ hội tiếp cận với các cố vấn có kinh nghiệm, các chuyên gia

và các nhà đầu tư trong không gian làm việc chung, nơi có thể cùng học tập và chia sẻ.

Quan hệ đối tác công-tư đầu tiên của loại hình này được hình thành, tập hợp các nguồn

lực từ các trường đại học, khu vực kinh tế tư nhân và các doanh nghiệp khởi nghiệp để

thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng. Một công ty đầu tư đã đứng ra thành lập quỹ khởi

nghiệp 1 triệu USD, họ cộng tác với các nhà đầu tư thiên thần Atlanta, đưa ra các khoản

đầu tư từ 15.000 USD đến 25.000 USD cho mỗi công ty khởi nghiệp. Vào tháng 1/2011, Flashpoint đã tổ chức

“ngày ra mắt” đầu tiên có sự hiện diện của 15 công ty khởi nghiệp cùng với nhóm giảng viên và sinh viên của Học

viện công nghệ Georgia.

ý tưởng mới và về việc áp dụng công nghệ bao gồm việc tiếp cận các nguồn tài nguyên giáo dục, tổ chức các sự

kiện kết nối và tuyển dụng thực tập sinh thông qua website. Một số công cụ khác nhằm kết nối các nhà khoa học

của trường đại học với doanh nghiệp nhằm thảo luận về cơ hội thương mại hóa sản phẩm mới ở các khu vực kinh

tế tư nhân. Ở một số cơ sở giáo dục, sinh viên và giảng viên tham gia vào các chương trình thực tập dài hạn tại

doanh nghiệp để học hỏi và nghiên cứu các giải pháp cho các thách thức phát triển khoa học và công nghệ. Khi đó,

các nhà nghiên cứu của trường đại học có cơ hội học tập “trải nghiệm” để hướng tới lợi ích cho doanh nghiệp

trong các lĩnh vực y học, dầu khí, năng lượng xanh, dược phẩm và kỹ thuật hàng không, các doanh nghiệp cũng

cung cấp người hỗ trợ công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và giáo dục theo xu hướng thị trường hiện tại.

Học viện Công nghệ Georgia

(Ảnh: Internet)

Đại học Northeastern

(Ảnh: Internet)

Đại học Minnesota

(Ảnh: Internet)

trở lại các doanh nghiệp để thương mại hóa các tính năng mới. OEIP cũng cung cấp nguồn nhân lực thực tập 

sinh đại học và sau đại học trong các lĩnh vực chuyển giao công nghệ và phát triển kinh doanh.



Tin
Trong nước

QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT sửa đổi, bổ sung một số điều của luật
GIÁO DỤC ĐẠI học

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa

XIV đã sửa đổi, bổ sung 37 Điều của Luật Giáo dục đại học. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày

1/7/2019. Theo đó, những nội dung được quan tâm nhiều nhất cụ thể như sau:

Sau khi Luật GDÐH sửa đổi được thông qua, vấn đề tự chủ

của các trường đại học chính thức được Luật hóa. Một số

quyền tự chủ của các trường đại học còn được mở rộng, ví dụ

như cơ cấu tổ chức của trường đã được đưa vào trong quy chế

hoạt động của trường. Đây là điểm giúp cho việc tổ chức của

trường được linh hoạt theo đặc thù của từng trường. Thứ hai,

trong Luật đã quy định chặt chẽ hơn về kiểm định, mở ngành,

hợp tác đào tạo. Có thể nói, những sửa đổi trong Luật GDĐH

lần này đã thể hiện hết sức mạnh mẽ tinh thần tự chủ.

2.

2.1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của

Luật GDĐH cũng quy định rõ về quyền

tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ

sở giáo dục đại học: “Cơ sở giáo dục đại

học thực hiện quyền tự chủ và trách

nhiệm giải trình theo quy định của pháp

luật. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có

trách nhiệm tôn trọng và bảo đảm quyền

tự chủ của cơ sở giáo dục đại học.

Bao gồm ban hành, tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng, chính sách

chất lượng, mở ngành, tuyển sinh, đào tạo, hoạt động khoa học và công

nghệ, hợp tác trong và ngoài nước phù hợp với các quy định của pháp luật.

Bao gồm ban hành và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về cơ cấu tổ

chức, cơ cấu lao động, danh mục, tiêu chuẩn, chế độ của từng vị trí việc

làm; tuyển dụng, sử dụng và cho thôi việc đối với giảng viên, viên chức và

người lao động khác, quyết định nhân sự quản trị, quản lý trong cơ sở giáo

dục đại học phù hợp với quy định của pháp luật.

Bao gồm ban hành và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về các nguồn

thu, quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản; thu hút các nguồn vốn

đầu tư phát triển; chính sách học phí, học bổng cho sinh viên và các chính

sách khác phù hợp với quy định của pháp luật

Quyền tự chủ trong
học thuật, trong hoạt

động chuyên môn 

Quyền tự chủ trong
tổ chức và nhân sự 

Quyền tự chủ trong
tài chính và tài sản 



Theo ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu và quản lý giáo dục, những điều chỉnh của Luật sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật Giáo dục đại học đã thực sự chú trọng vào việc đưa ra những chính sách tích cực nhằm

nâng cao vai trò của Hội đồng trường, tạo điều kiện cho Hội đồng trường có thực quyền với vai trò đã được

thể hiện rõ ràng.

Quyền của hội đồng trường được quy định cụ thể như quyết định về chiến lược, quy hoạch, chính sách đào

tạo, nghiên cứu, nhân sự, chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, quyết định về ngân sách tài chính, đầu tư.

Luật GDĐH sửa đổi lần này đã tạo hành lang pháp lý tốt hơn để các trường tăng cường chất lượng hoạt

động quản trị đại học, tạo tiền đề cho sự phát triển.

Luật GDĐH sửa đổi không quy định cứng mô hình quản lý hai cấp, mà quy định cơ sở giáo dục đại học

được tự xác định mô hình phát triển phù hợp với mục tiêu và sứ mệnh; tự quyết định mô hình tổ chức và

cấu trúc của mình. Mối quan hệ giữa đại học và các trường thành viên tuân thủ theo quy định của pháp luật

và theo quy chế tổ chức và hoạt động của từng đại học do cơ sở giáo dục xây dựng.

́ ̣

̀ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̀

Luật đã phân biệt rõ 2 loại hình là

trường công lập và trường tư thục.

Trường công lập do Nhà nước

đầu tư thành lập và bảo đảm điều

kiện hoạt động nên thuộc sở hữu

toàn dân, do Nhà nước là đại diện

chủ sở hữu theo quy định tại điều

53 của Hiến pháp "Đất đai, tài

nguyên nước, tài nguyên khoáng

sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng

trời, tài nguyên thiên nhiên khác

và các tài sản do Nhà nước đầu

tư, quản lý là tài sản công thuộc

sở hữu toàn dân do Nhà nước đại

diện chủ sở hữu và thống nhất

quản lý".

Hội đồng trường (trong

trường công lập) được

giao nhiệm vụ đại diện chủ

sở hữu, có quyền quyết

định những vấn đề quan

trọng của cơ sở giáo dục

đại học như định hướng

phát triển trường, quyết

định về cơ cấu tổ chức,

tham gia quyết định nhân

sự chủ chốt trong trường

cũng như có trách nhiệm

kiểm tra, giám sát, đánh

giá hoạt động của nhà

trường theo quy định của

pháp luật.

Tương tự, trường tư

thục do nhà đầu tư là tổ

chức, tập thể hoặc tư

nhân thành lập và bảo

đảm điều kiện hoạt

động nên nhà đầu tư có

quyền tham gia vào hội

đồng trường để tác

động đến tổ chức -

nhân sự, tài chính - tài

sản, kiểm tra, giám sát

và xử lý vi phạm của

các thiết chế trong nhà

trường thuộc phạm vi

trách nhiệm, quyền hạn

của mình.

Tiêu điểm – sự kiện2.2

Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) của Anh vừa công bố kết quả Bảng xếp hạng QS unversity

Rankings 2019, trong đó Việt Nam lần đầu tiên có 2 đại học vào top 1.000 đại học hàng đầu thế giới và 7

đại học vào top các đại học hàng đầu châu Á. Đây là những thành tích nổi bật của giáo dục đại học của Việt

Nam sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.



Cụ thể, Việt Nam có 7 trường ĐH lọt top 500

ĐH châu Á theo xếp hạng của QS (QS World

University Rankings), tăng 1 trường so với năm

trước là Trường ĐH Tôn Đức Thắng, với thứ

hạng lần lượt là:

ĐH Quốc gia Hà Nội

ĐH Quốc gia TP.HCM

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Trường ĐH Cần Thơ

ĐH Huế

ĐH Đà Nẵng

Trong đó, ĐH Quốc gia Hà Nội ở vị trí 124, tăng 15 bậc so với vị trí 139 của năm trước, Trường ĐH Bách khoa

Hà Nội thuộc nhóm 261-270, tăng 30 bậc so với vị trí 291-300 của năm 2017.

Các cơ sở giáo dục được xếp hạng đều là những cơ sở đáp ứng được những yêu cầu nhất định về năng lực khoa

học thông qua tỉ lệ giảng viên là tiến sĩ, số lượng và chất lượng công trình khoa học được công bố trên các tạp

chí có uy tín, mạng lưới nghiên cứu quốc tế đã tham gia. Việc làm tốt cả IQA và EQA (hệ thống đảm bảo chất

lượng bên trong và bên ngoài) giúp các trường vừa thực hiện tốt sứ mệnh của mình, vừa có cơ hội tham gia các

bảng xếp hạng với vị trí khả quan. Đồng thời, xu hướng trong tương lai là cần sắp xếp, hợp nhất các trường để

trở thành các đại học đa ngành, gồm nhiều trường thành viên giống chuẩn đại học (university) quốc tế.

Số liệu thống kê và phân tích cho thấy Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong giáo dục đại

học. Mặc dù vậy, các thứ hạng và các con số nêu ở đây chưa phải là bức tranh toàn cảnh thực trạng giáo dục của

Việt Nam do nhiều đại học vẫn chưa đăng ký xếp hạng với QS, nên chất lượng đào tạo tuy rất tốt nhưng chưa có

tên trong bảng xếp hạng. Các trường Việt Nam cần có kế hoạch chuẩn bị tích cực và sớm đăng ký xếp hạng QS

để được đánh giá và có tên trong bảng xếp hạng uy tín này.

Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: ĐHQG Hà Nội)

Số lượng đại học của các quốc gia có mặt trong bảng xếp hạng đại học châu Á của QS năm 2018.

(Nguồn: Tổng hợp từ Bảng xếp hạng đại học châu Á 2018 của QS, truy cập ngày 25/10/2018)
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Hệ thống xếp hạng giáo dục đại học quốc tế UniRank vừa công bố Bảng xếp hạng 67 trường đại học tốt nhất

Việt Nam năm 2018. Theo đó, các trường đại học nằm trong top 15 lần lượt là:

Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học FPT,

Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí

Minh, Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ Thông tin TP Hồ

Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,

Trường Đại học Ngoại thương.



Báo Tin tức Hoa Kỳ (US News) vừa công bố Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất toàn cầu (Best

Global Universities rankings) lần thứ 5 năm 2018. Theo đó, ĐH Quốc gia Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học

duy nhất của Việt Nam có lĩnh vực Vật lý được xếp hạng, đứng thứ 502 toàn cầu.

Cũng theo bảng xếp hạng này, trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan có ĐH Mahidol được xếp thứ 494

cầu, ĐH Chulalonkorn được xếp thứ 548 toàn cầu trong số 9 cơ sở giáo dục đại học được US NEWS xếp

hạng; Malaysia có ĐH Malaya có thứ hạng 266 trong số 8 cơ sở giáo dục của Malaysia được xếp hạng.

Ngày 15/8/2018, Bộ trưởng Bộ

Giáo dục và Đào tạo đã ra

Quyết định số 2981/QĐ-

BGDĐT về việc khen thưởng

cho các bài báo được công bố

trên tạp chí khoa học quốc tế

uy tín trong danh mục ISI, SCI,

SCIE năm 2017. Tổng kinh phí

cho việc xét thưởng là 5 tỉ đồng

từ nguồn kinh phí sự nghiệp

khoa học và công nghệ của Bộ

Giáo dục và Đào tạo.

Tổng cộng có 1376 bài báo đến từ 28

trường đại học được nhận khen thưởng,

với mức tối thiểu cho mỗi bài báo là 2

triệu đồng. Đây là một quyết định kịp

thời của Bộ GD&ĐT nhằm tôn vinh,

động viên những tác giả của các công

bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy

tín. Điều này sẽ khuyến khích các nhà

nghiên cứu đầu tư hơn nữa vào các

nghiên cứu chuyên sâu, có đóng góp

cho sự nghiệp khoa học, công nghệ và

giáo dục đào tạo của nước nhà.

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2018 (Techfest

Việt Nam 2018) với định hướng chủ đạo “Khởi nghiệp sáng tạo -

Kết nối toàn cầu” là sự kiện thường niên do Bộ Khoa học và Công

nghệ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội

Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Thành phố Đà Nẵng phối hợp

tổ chức.

Cùng với những ý tưởng sáng tạo của người Việt Nam tại Techfest

2018, những ý tưởng xuất sắc sẽ được hỗ trợ chi phí để tham dự

sự kiện khởi nghiệp của thế giới tại thung lũng Silicon (Mỹ).

Techfest sẽ tạo ra nhiều cơ hội phát triển thông qua hoạt động kết

nối đầu tư và không gian thân mật của buổi tiệc giao lưu.

Thủ tướng và lãnh đạo các bộ ngành thực hiện

nghi thức khai mạc Techfest

(Ảnh: Nguyễn Đông)

Bộ trưởng BGD&ĐT Phùng Xuân Nhạ

(Ảnh: Quốc hội)

Sáng 18/11/2018, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bộ GD&ĐT và Công

đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ dâng hương, trao Bằng khen của

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các nhà giáo tiêu biểu nhân dịp ngày Nhà

giáo Việt Nam 20/11/2018. Buổi lễ nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa

chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhân dịp đoàn

cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu xuất sắc năm 2018 về Thủ đô tham

dự các hoạt động của chương trình Tri ân, tôn vinh cán bộ quản lý, giáo

viên tiêu biểu của ngành Giáo dục năm 2018.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, Chủ tịch Công

đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức đã trao bằng khen của Bộ

trưởng Bộ GD&ĐT cho 183 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2018.

Lễ Vinh danh 183 Nhà giáo tiêu biểu

Toàn quốc năm 2018

(Ảnh: Internet)



Đây là nội dung được nhiều chuyên gia, đại biểu Quốc hội bàn luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH)

hoạt động chuyên trách. Các ĐBQH đã trao đổi hai ý kiến đề xuất về mô hình hệ thống cơ sở giáo dục đại

học và khái niệm đại học:

(1) Đề nghị, quy định thống nhất, mạch lạc mô hình hệ thống cơ sở giáo dục đại học gồm có

Trường đại học và Đại học (hệ thống các trường đại học), theo đó hạt nhân cơ bản của hệ thống

giáo dục đại học là trường đại học có cơ cấu tổ chức bên trong gồm các trường chuyên ngành,

các khoa, bộ môn và các tổ chức cần thiết khác phục vụ cho hoạt động đào tạo, khoa học và

công nghệ tùy theo nhu cầu của nhà trường;

(2) Đề nghị quy định hệ thống cơ sở giáo dục đại học gồm có đại học, trường đại học, học viện và

các cơ sở giáo dục đào tạo có tên khác, gọi chung là đại học.

Ông Phan Thanh Bình – Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc

hội – cho rằng, trước yêu cầu hiện nay, việc đào tạo nguồn nhân lực đang buộc các đại học phải năng động,

cạnh tranh hơn. Các trường không chỉ cạnh tranh với nhau mà phải cạnh tranh với cả quốc tế, nên có xu

hướng quốc tế là các trường liên kết lại với nhau. Nước ta hiện có hơn 200 trường, có sát nhập hay không là

vấn đề đang được đặt ra. Ví dụ ở Pháp có hơn 100 trường nhưng gom lại chỉ còn 25 trường; Philippines

cũng chỉ còn 17 trường. Nhật Bản cũng hình thành Tập đoàn Đại học quốc gia để giải quyết những bài toán

lớn đặt ra ở tầm quốc gia.

Ở Việt Nam, mặc dù tỷ lệ biết đọc biết viết rất cao, song tình trạng

thiếu hụt nhân lực lành nghề là một vấn đề dai dẳng, trong đó có một

phần lý do là giáo dục đại học không phù hợp. Đó là nhận định trong

bài phân tích "Giáo dục đại học và Việc làm", theo đó giáo dục đại

học cần triển khai đồng bộ ở ba khía cạnh lớn, đó là:

Nâng• cao hiệu quả chi tiêu và tài chính cho giáo dục đại học;

Hoàn• thiện quản lý các trường đại học công lập thông qua thúc

đẩy tự chủ và chịu trách nhiệm;

• Tăng cường phối hợp các tác nhân đối với giáo dục đại học.

Cải thiện hệ thống giáo dục

để phát triển các kỹ năng

thích hợp sẽ là giải pháp bắt

buộc để giải quyết tình trạng

thiếu hụt hiện tại và tương lai.

Việt Nam đã và đang buộc

mở cửa để lấp đầy nhiều

thiếu hụt lao động từ các nền

kinh tế khác.

Vấn đề hiệu quả chi tiêu và tài chính cho giáo dục đại học đóng vai trò tối quan trọng, đặc biệt đối với việc

tăng cường đáp ứng của nó đối với thế giới việc làm. Cụ thể, giải pháp này sẽ giúp giảm thiểu nhiều phân

cách trong mối quan hệ giáo dục-việc làm như thiếu ngân sách cho nghiên cứu, thiếu học bổng và các biện

pháp đảm bảo công bằng giáo dục, giúp giải quyết việc kết nối giữa giáo dục đại học với giáo dục phổ

thông thông qua học bổng và các khoản vay.

Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm của các trường đại học của Việt Nam chưa cao. Tăng cường quyền tự

chủ được coi là có thể hỗ trợ kết hợp tốt hơn giữa đầu ra từ các trường đại học và nhu cầu thị trường lao

động. Việc phối hợp các tác nhân đối với giáo dục đại học được coi là một cách tiếp cận quan trọng trong

việc giảm thiểu các rào cản giữa giáo dục đại học với việc làm.

Hội thảo Khoa học Quốc gia “Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển trong bối cảnh cách mạng

công nghiệp lần thứ 4 và những đáp ứng của giáo dục đại học Việt Nam” tại Trường Đại học Kinh tế

TP.HCM ngày 23/11/2018. Trong khuôn khổ Hội thảo, các nhà nghiên cứu và quản lý giáo dục đã nhận

định rằng dưới tác động của cuộc CMCN 4.0 nhiều ngành mới sẽ ra đời trên sự sáng tạo tri thức mới, với

đòi hỏi chuyên môn ngày càng cao. Vì vậy, chuyên môn và kỹ năng của nhân lực cần phải được nâng lên

dựa trên sự sáng tạo và đổi mới không ngừng.



Hội thảo Khoa học quốc tế “Kinh nghiệm quốc tế về

Tự chủ đại học” diễn ra tại Trường Đại học Ngoại

thương (Hà Nội) vào ngày 27/10/2018 với sự đóng

góp của nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế đã

góp phần phân tích và tổng hợp kinh nghiệm quốc tế

liên quan đến tự chủ đại học, đồng thời đề xuất các

kiến nghị về giải pháp cho giáo dục đại học của Việt

Nam. Hội thảo giúp hình thành cái nhìn sâu sắc hơn

về tự chủ đại học nhằm thiết lập các phương thức

quản trị đại học tiên tiến hướng tới xây dựng uy tín và

nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu. Hội thảo khoa học quốc tế “Kinh nghiệm quốc tế về 

Tự chủ đại học” – Trường Đại học Ngoại thương

(Ảnh: Trường Đại học Ngoại thương)

Hội thảo “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2018” (ICYREB 2018) diễn ra tại Học viện Tài

chính, ngày 30/10/2018, là cơ hội tốt cho các nhà khoa học trẻ giao lưu, trao đổi, phát triển năng lực nghiên

cứu khoa học, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – một giải pháp chủ đạo nhằm ứng phó hiệu

quả và tranh thủ các cơ hội, đồng thời vượt qua các thách thức mà các hiệp định thương mại tự do và cuộc

Cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến cho Việt Nam.

Trong đó, đổi mới nội dung đào tạo theo hướng đa ngành, liên ngành, xuyên ngành cùng với đổi mới phương

pháp đào tạo (không gian học tập mở) phải được các trường chú ý. Đặc biệt, để có được một nguồn nhân lực

chất lượng cao đáp ứng tốt bối cảnh của cuộc CMCN4.0, ngành giáo dục phải đổi mới về cấu trúc và quản lý

giáo dục đại học với quy hoạch mạng lưới phổ quát hơn, và đẩy mạnh tự chủ đại học.

Hội thảo Khoa học quốc tế “Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế

Việt Nam” diễn ra ngày 28/8/2018 tại Trường Đại học Thương mại. Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung

thảo luận bàn về cơ chế và chính sách quản lý nhà nước trong bối cảnh cách mạng 4.0; Ứng dụng CNTT

trong hoạt động quản lý hành chính, cung ứng dịch vụ công và chính phủ điện tử; Đổi mới mô hình phát

triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam; Hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững;

Chuyển dịch cơ cấu lao động, đào tạo và tái đào tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao…

Hội nghị “Phát triển KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2017-2025” được tổ chức vào sáng

29/7/2018. Tại Hội nghị, lãnh đạo hai Bộ (Bộ GD&ĐT và Bộ KH&CN) cùng ký kết Chương trình phối hợp

công tác giai đoạn 2017-2025 với nội dung: Hợp tác phát triển KH&CN nhằm đổi mới căn bản toàn diện

giáo dục và đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ, đào tạo

nhân lực KH&CN, thúc đẩy liên kết giữa trường đại học, các viện nghiên cứu, và doanh nghiệp nhằm phục

vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

và hội nhập quốc tế.



HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC2.3

Mạng lưới giáo dục đại học Việt Nam - Vương quốc Anh chính thức được giới thiệu với 10 dự án hợp tác

phù hợp cùng 4 mục tiêu và vấn đề ưu tiên chính trong quốc tế hóa giáo dục đại học với sự tham gia của 56

trường đại học, các doanh nghiệp của Việt Nam và Anh. Diễn đàn với chủ đề “Bối cảnh toàn cầu về quốc tế

hóa giáo dục đại học - tập trung phát triển chất lượng hơn là số lượng” do Hội đồng Anh phối hợp với Bộ

GD&ĐT tổ chức ngày 30/10/2018 tại Hà Nội.

Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục diễn ra

vào sáng 2/8/2018 do Bộ GD&ĐT tổ chức nhằm tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học

2018-2019.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, diễn đàn sẽ kết nối các

nhà lãnh đạo GDĐH của Vương quốc Anh, quốc tế và Việt

Nam, từ đó, các bên cùng thảo luận các vấn đề và thách thức

mang tính khu vực và toàn cầu về quốc tế hóa giáo dục đại

học, đồng thời, chia sẻ về xu hướng mới trong quốc tế hóa

GDĐH với đảm bảo chất lượng là định hướng để nâng tầm

GDĐH lên một bước phát triển mới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu 

tại diễn đàn (Ảnh: HĐA)

Nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động đổi mới sáng tạo

năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Tập

đoàn Xinova đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác thành lập,

quản lý và vận hành Trung tâm Đổi mới sáng tạo trực thuộc

Bộ KH&CN tại Hà Nội. Trung tâm Đổi mới sáng tạo sẽ kết

nối các nhu cầu đổi mới sáng tạo của các tập đoàn, công ty

tại Việt Nam với mạng lưới hơn 12.000 nhà khoa học, nhà

sáng tạo toàn cầu. Đồng thời, tạo điều kiện cho các nhà

khoa học, các kỹ sư Việt Nam tiếp cận với những phương

thức thúc đẩy đổi mới sáng tạo mới của thế giới.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo sẽ thu hẹp

khoảng cách từ ý tưởng đến tác động,

vượt qua giới hạn và miền. Nơi đây thu

hút những người đổi mới cùng chí hướng

với năng lượng, niềm đam mê và động

lực để giải quyết các vấn đề trên toàn thế

giới. Với mạng lưới đối tác của Xinova,

các nhà sáng tạo tại nước sở tại có thể

nhanh chóng đưa ra những ý tưởng xuất

sắc và học hỏi từ những thất bại.

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN, GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 2.4

Một chuỗi các hoạt động cộng đồng với chủ đề “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số” do Hội

Tin học TP.HCM (HCA) phối hợp cùng 10 trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) tại TP.HCM và Saigon

Innovation Hub tổ chức, với sự chỉ đạo và bảo trợ của Sở KH&CN TP.HCM và Ban điều hành hệ sinh thái

khởi nghiệp ICT TP.HCM, diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2018.



Tối 28/10/2018, tại Hà Nội đã diễn ra Vòng Chung kết toàn quốc

bảng Sinh viên, tổng kết và trao giải hội thi Olympic tiếng Anh học

sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II năm 2018 do Trung ương Đoàn

TNCS Hồ Chí Minh, Bộ GD&ĐT, Trung ương Hội Sinh viên Việt

Nam tổ chức. Hội thi năm 2018 được triển khai trên toàn quốc với

hai bảng thi: bảng học sinh và bảng sinh viên, với ba vòng thi: vòng

thi trực tuyến, vòng thi cụm và vòng chung kết xếp hạng toàn quốc.

Sáng 3/11/2018, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối

hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức Chung kết cuộc thi “Ý

tưởng khởi nghiệp sinh viên năm 2018” nhằm thúc đẩy hoạt động khởi

nghiệp trong sinh viên, thanh niên cũng như tìm kiếm và hỗ trợ dự án khởi

nghiệp chất lượng, sáng tạo để triển khai thực tế; xúc tiếng đầu tư, xúc

tiến thương mại cho các dự án khởi nghiệp, xây dựng mạng lưới thanh

niên, sinh viên khởi nghiệp trên cả nước. Trong 54 sản phẩm của sinh viên

16 trường đại học trên cả nước tham dự cuộc thi, các ý tưởng đều có sự

đầu tư chiều sâu và khả năng triển khai trong thực tế.

Đặc biệt một số dự án đã nhận được lời đề nghị góp vốn đầu tư lên tới 10

Đây là chủ đề của chương trình giao lưu và tuyên dương những sinh viên tiêu biểu được Trung ương Hội

Sinh viên Việt Nam tổ chức vào ngày 18/11/2018, tại Hà Nội với sự tham gia của 49 sinh viên đến từ các

trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước. Đây là những tấm gương tiêu biểu về nghị lực vượt khó,

Chung kết và trao giải Cuộc thi Ý 

tưởng khởi nghiệp sinh viên 2018

(Ảnh: Internet)

Chung kết Hội thi Olympic tiếng Anh

Học sinh, sinh viên Toàn quốc năm 2018

(Ảnh: Internet)

Chương trình Gặp gỡ sinh viên tiêu biểu

Cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam –

Những câu chuyện đẹp”(Ảnh: Internet)

vươn lên trong cuộc sống; những sinh viên có thành tích cao

trong học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động Đoàn, Hội và

hoạt động tình nguyện; các tấm gương tiêu biểu trong sáng tạo

và khởi nghiệp.

Sinh viên Việt Nam - những câu chuyện đẹp là hành trình nhằm

cổ vũ, thúc đẩy sinh viên Việt Nam sống có lý tưởng, có bản

lĩnh, có trách nhiệm, mình vì mọi người, luôn lạc quan, nỗ lực

vượt khó, luôn nuôi dưỡng khát vọng, ước mơ và kiên trì, sáng

tạo... Đó còn là hành trình khẳng định hình ảnh đẹp của sinh

viên Việt Nam trong sự phát triển mạnh mẽ, hội nhập quốc tế

sâu rộng của đất nước.

Sự kiện diễn ra tại các trường ĐH Nguyễn Tất Thành, trường ĐH Tôn Đức Thắng, trường ĐH Hoa Sen,

trường ĐH Công nghệ - Hutech, trường ĐH Văn Lang, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, trường ĐH

Kinh tế TP.HCM, trường ĐH Mở TP.HCM, trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, trường CĐ Viễn Đông thu

hút gần 6000 sinh viên, 50 doanh nghiệp CNTT tham gia giao lưu; hơn 30 diễn giả đến từ các DN trong và

ngoài ngành CNTT-TT; 10 gương mặt trẻ đại diện cho lĩnh vực khởi nghiệp chia sẻ về Hành trình từ khởi

nghiệp đến doanh nhân. Chương trình đã và đang mang đến nhiều nội dung giao lưu chuyên sâu và thực tế

nhằm chia sẻ các kiến thức về các xu hướng công nghệ thế giới và sự tác động của xu thế công nghệ đến

nhu cầu việc làm; các kỹ năng mềm; văn hóa doanh nghiệp; kinh nghiệm phỏng vấn, câu chuyện khởi

nghiệp... Hoạt động này tiếp tục phát huy vai trò HCA là cầu nối giữa Nhà trường - SV - DN giúp thu hẹp

khoảng cách giữa đào tạo và thị trường lao động.

tỷ đồng ngay từ vòng đề xuất ý tưởng, tiêu biểu như các dự án: Phần mềm ứng dụng ôn thi cho sinh viên;

Dược liệu Việt - Vì sức khỏe và sắc đẹp; Website tìm kiếm bất động sản…



NGHIÊN CỨU
NHẬN ĐỊNH

3.

Khắc phục ba “lỗ hổng” trong thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu trường hợp Trường ĐH Oregon (Mỹ)

3.1

Lỗ hổng khám 
phá công nghệ 

cản trở việc đánh giá tính

khả thi thương mại của

những khám phá khoa học

tiên tiến. Để khắc phục được

lỗ hổng này, các trường đại

học/viện nghiên cứu cần

chuyển đổi các khái niệm và

thuật ngữ khoa học thành

ngôn ngữ thông thường,

chứng minh khái niệm và

phát triển các nguyên mẫu

sẵn sàng tung ra thị trường

cũng như nghiên cứu các

bằng sáng chế có liên quan.

Sự hình thành và phát triển của xã hội

định hướng tri thức buộc các trường

đại học và viện nghiên cứu phải

chuyển đổi từ mô hình giáo dục thuần

tuý sang mô hình sản xuất công nghệ

và vườn ươm doanh nghiệp khởi

nghiệp sáng tạo. Tuy nhiên, việc

chuyển đổi những kết quả nghiên cứu

trở thành những sản phẩm có thể

thương mại hoá là vô cùng khó khăn.

Một công nghệ do trường đại

học/viện nghiên cứu phát triển cần

khắc phục ba lỗ hổng (Hình 1) mới

có thể tiếp cận được thị trường

thương mại. Ba lỗ hổng đó bao gồm:
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Hình 1: Các lỗ hổng trong thương mại hoá KQNC do trường ĐH/viện nghiên cứu

Nguồn: Meyer, A., Aten, K., Krause, A., & Holloway, S. (2011), Creating a university

technology commercialisation programme: Confronting conflicts between learning,

discovery and commercialisation goals, International Journal of Entrepreneurship and

Innovation Management 13(2), 179-198

Lỗ hổng thương 
mại hóa

nằm giữa một cơ hội kinh doanh khả

thi và một doanh nghiệp sẵn sàng

nhận đầu tư. Để khắc phục được lỗ

hổng này, các trường đại học/viện

nghiên cứu cần phát triển một cơ chế

để tạo ra giá trị, xây dựng một mô

hình kinh doanh để có thể nắm bắt

được một phần giá trị đó và xác định

thị trường mục tiêu. Các công nghệ

được trường đại học/viện nghiên cứu

phát triển ở giai đoạn đầu ít khi có sẵn

các yếu tố trên, tạo ra một lỗ hổng

thương mại hóa giữa các nhà sáng chế

và doanh nhân khởi nghiệp.

Lỗ hổng thành lập 
doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo 

chỉ có thể được khắc

phục khi quyền sở hữu

công nghệ được bảo hộ,

một đội ngũ quản lý dày

dặn kinh nghiệm cam kết

khởi nghiệp và nguồn tài

trợ hạt giống được bảo

đảm. Nếu không có tất cả

ba yếu tố trên, các nhà

đầu tư chuyên nghiệp sẽ

không thể cam kết tài trợ

cho sự ra đời của doanh

nghiệp khởi nghiệp.



Chương trình khởi nghiệp

công nghệ (TEP) của Trường

ĐH Oregon hợp tác với Phòng

Thí nghiệm quốc gia Tây Bắc

- Thái Bình Dương (PNNL)

tập trung vào giai đoạn đầu

thương mại hóa các công nghệ

do trường và PNNL phát triển,

đã thu hút sinh viên của trường

tham gia. Trong quá trình triển

khai sáng kiến, Trường ĐH

Oregon đã phải đối mặt với

các thách thức trong các lỗ

hổng và đã có những giải pháp

để khắc phục những thách

thức này.

Hình 2: Sáng kiến đổi mới và khởi nghiệp xoá bỏ các lỗ hổng

Nguồn: Meyer, A., Aten, K., Krause, A., & Holloway, S. (2011), Creating a university

technology commercialisation programme: Confronting conflicts between learning,

discovery and commercialisation goals, International Journal of Entrepreneurship and

Innovation Management 13(2), 179-198
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Giải pháp khắc phục 
lỗ hổng khám phá 
công nghệ

Trường ĐH Oregon đã thiết

lập một chương trình trao tặng

các khoản tài trợ nghiên cứu có

tính cạnh tranh cho các nhà

sáng chế của trường đại học,

viện nghiên cứu cam kết theo

đuổi dự án và tạo mẫu để đưa

công nghệ của họ tiếp cận gần

hơn với thị trường.

Giải pháp khắc 
phục lỗ hổng 
thành lập doanh 
nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo

Trường ĐH Oregon

tài trợ thành lập

doanh nghiệp khởi

nghiệp để thúc đẩy

sự phát triển của các

công ty trẻ tách ra để

thương mại hóa công

nghệ của Trường

được cấp phép.

Giải pháp khắc phục lỗ 
hổng thương mại hóa

Trường ĐH Oregon đã tăng gấp đôi số sinh

viên tham gia chương trình TEP và tăng

phạm vi tiếp cận liên ngành của chương

trình. Để tăng cường việc cung cấp các

công nghệ có sẵn cho các phân tích thương

mại hóa của nhóm TEP, Văn phòng Chuyển

giao công nghệ của bang Oregon đã khai

thác tài sản trí tuệ từ danh mục đầu tư của

họ cho các nhóm TEP tiềm năng.

Để khắc phục những lỗ hổng trong việc chuyển giao công nghệ từ các trường đại học/viện nghiên cứu đến

các doanh nghiệp, cần phải đẩy mạnh việc kết nối phát triển thị trường công nghệ, trong đó, doanh nghiệp

đóng vai trò trung tâm và các nhà khoa học là những đối tác để cộng sinh trong chuỗi giá trị phát triển. Bên

cạnh đó, cần phải có luật chơi phù hợp và hiệu lực, phải có các quy định ràng buộc và luật hoá quyền và

trách nhiệm của người mua (doanh nghiệp) và người bán (các tổ chức NCKH, các nhà khoa học) và cơ

quan điều tiết thị trường (cơ quan quản lý bằng các cơ chế được luật hoá). Mới đây, ngày 04/9/2018, Thủ

tướng phê duyệt bổ sung doanh nghiệp KH&CN được hỗ trợ trong Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia. Như

vậy, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sẽ có được môi trường pháp lý tốt hơn để phát triển.

Nhóm tác giả: Nguyễn Thu Thủy, Nhóm nghiên cứu Trường ĐH Ngoại thương;

Phan Văn Hiệu, Chủ tịch HĐQT – Công ty CP Dược phẩm CVI.
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