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GDĐH Úc thay đổi nhiều, tuy

nhiên, đây vẫn là bước khởi đầu.

Sự bùng nổ gia tăng lượng sinh

viên quốc tế vẫn còn nhiều thách

thức phía trước. Tuyển dụng GV

hợp đồng là một giải pháp ngắn

hạn, cần “sự linh hoạt”. Úc đã

không thành công trong việc đại

chúng hóa sự tham gia và tăng số

lượng giáo viên phù hợp. Các mục

tiêu phát triển của chính phủ gần

đây quá tham vọng, để ngăn ngừa

tình trạng giảm chất lượng, cần

tăng số lượng GV hợp lí và thay

đổi căn bản phương pháp dạy học.

GV nhóm Go8 (nhóm các trường đại học hàng đầu của Úc) hoàn

toàn hài lòng về điều kiện làm việc. Trong khảo sát CAP, GV Úc

dường như hài lòng về mối quan hệ đồng nghiệp trong điều kiện

làm việc hiện tại. Nhưng khi không thuộc nhóm Go8 này nữa, họ

nhanh chóng bày tỏ ý kiến ngược lại.

Những năm gần đây, các trường đại học Úc chịu sự cắt giảm ngân

sách từ Chính phủ và Úc là quốc gia duy nhất trong khối OECD

thực hiện chính sách cắt giảm này. Các trường đại học đã áp dụng

các phương pháp quản lý mạnh hơn, được thể hiện trong phong trào

Quản lý công mới. Các trường đại học Úc đã thành công đáng kể,

đặc biệt là nâng cao chất lượng công trình nghiên cứu và số sinh

viên tốt nghiệp.

Trong những năm tới, đại học Úc sẽ đối mặt với sự cạnh tranh toàn

cầu về tuyển dụng nhân lực và thứ hạng nghiên cứu/đào tạo. Trong

thập kỷ tới, GV có kinh nghiệm sẽ đến tuổi nghỉ hưu. Các trường

đại học Úc sẽ đứng trước các vấn đề như: làm sao để thu hút thế hệ

trẻ vào nghề nghiên cứu/giảng dạy, và các khó khăn về khối lượng

công việc, phương pháp quản lý, hỗ trợ và cơ hội nghiên cứu…

SỰ THAY ĐỔI TRONG QUẢN TRỊ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: NGHIÊN CỨU
ĐIỂN HÌNH CỦA ÚC, HÀN QUỐC, NHẬT BẢN VÀ HỒNG KÔNG

1.1

Nghiên cứu quốc tế về Sự thay đổi Chuyên môn Học thuật (Changing Academic Profession - CAP) làm nổi

bật các xu hướng và thách thức trong quản trị và quản lý giáo dục đại học (GDĐH). Nghiên cứu này được

triển khai tại 18 quốc gia ở 5 châu lục, kết quả nghiên cứu được các chuyên gia phân tích theo cấu trúc và

bối cảnh hệ thống GDĐH thực tế.

Theo truyền thống, trong trường đại học, giảng viên sẽ chịu trách nhiệm về học thuật, các nhà quản lý chịu

trách nhiệm các vấn đề còn lại, chia sẻ công tác quản trị đại học. Ngày nay, trật tự quản trị này đã thay đổi.

Theo khảo sát CAP năm 2007, tại 18 nước, cứ 2 trong 5 giảng viên cho rằng “có sự giao thiệp tốt giữa nhà

quản lý và giảng viên”. Như vậy, trên thực tế, nhiều vấn đề phức tạp phát sinh trong công tác quản trị đại

học, không đơn giản là học thuật. Khảo sát trong nghiên cứu CAP này nhấn mạnh thực trạng quản lý và

quản trị GDĐH theo quan điểm người dạy, sẽ có nhiều điểm khác so với góc nhìn từ người quản trị đại học.

Dưới đây là kết quả khảo sát của 4 quốc gia: Úc, Nhật Bản, Hàn quốc và Hồng Kông. Các quốc gia này

được Ngân hàng Thế giới xếp loại có thu nhập cao và nền giáo dục chất lượng cao.
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Giáo dục đại học ở Hàn Quốc thuộc

nhóm phát triển thị trường nhanh nhất

trên thế giới, theo nghiên cứu của Shin

và Harman (2009), tỉ lệ đăng ký đầu vào

đại học ở Hàn Quốc cao nhất trong các

quốc gia OECD. Sự phát triển này ảnh

hưởng tới nền giáo dục như số lượng

sinh viên/khoa, chương trình đào tạo,

phương pháp giảng dạy, kiểm tra chất

lượng, quản trị đại học. Chính phủ không

kiểm soát như trước đây, mô hình quản

lý chuyển từ nhà nước sang thị trường.

Kết quả khảo sát của CAP cho thấy một số kết quả nổi bật về hoạt động giảng dạy, quản trị đại học ở Nhật

Bản như sau.

Tại trường đại học, việc ra quyết định là từ cấp trường, cơ

cấu tổ chức này thể hiện sự phân cấp quản lý (quan hệ Chính

phủ - trường đại học) và quản lý tập trung (nội bộ trường đại

học). Việc phân quyền hoặc quản trị chia sẻ đang nới lỏng

ảnh hưởng của quản trị đại học Hàn Quốc hiện hành.

Nhìn chung, quản trị đại học Hàn Quốc tương tự như các

quốc gia đang trong quá trình cải cách GDĐH. GV đại học

của Hàn Quốc hài lòng với công việc, được trả lương khá

cao, môi trường làm việc tương đối tốt và có vị thế tốt trong

xã hội. Tuy vậy, họ phải giảng dạy vất vả hơn, ít tự do học

thuật và quyền tự chủ do cơ chế quản lý đại học phức tạp.

Số lượng giờ dạy trung bình trong một

tuần của GV Nhật Bản cao nhất thế giới.

Thời gian dành cho nghiên cứu giảm và

phụ thuộc vào các hoạt động khác, như

giảng dạy và đặc biệt là quản trị (đang có

xu hướng tăng lên).

Liên quan đến sự yêu thích của GV, mối

quan tâm chủ yếu của GV là nghiên cứu

(xu hướng này cũng thường thấy ở một số

nước khác trên thế giới – những nước có

sự cân bằng giữa giảng dạy và nghiên cứu

trong 15 năm qua). Tuy nhiên, chính sách

giáo dục đại học ở Nhật Bản tập trung

nhiều hơn vào giảng dạy và yêu cầu GV

phải tham gia và đạt thành tích trong

giảng dạy đại học.

Môi trường làm việc của GV có điều kiện

thấp nhất so với các nước khác trong khảo

sát CAP. Một trong những lý do dẫn đến

thực trạng này là do ngân sách phân bổ

cho giáo dục đại học chiếm tỷ lệ thấp so

với GDP.

GV Nhật Bản, cũng như ở nhiều quốc gia

khác, có ảnh hưởng lớn tới chuyên môn

học thuật. Điều này có nghĩa là cam kết

của GV về nghiên cứu và giảng dạy ngày

càng phát triển.

GV Nhật Bản thích hoạt động nghiên cứu mặc dù

điều kiện làm việc không tốt, chiếm nhiều thời gian

hơn so với giảng dạy và các hoạt động khác, bao

gồm cả quản trị. Tuy nhiên, có một nghịch lý là,

điều kiện làm việc không thuận lợi nhưng GV Nhật

Bản rất hài lòng với công việc hiện tại. Các công

trình khoa học của GV Nhật Bản cũng được đánh

giá cao, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu, đứng

thứ nhất trong xếp hạng thế giới ở hai cuộc khảo

sát năm 1992 và 2007. Điều này liên quan đến định

hướng nghiên cứu kéo dài hơn một thế kỷ sau khi

áp dụng mô hình của Đức và nền văn hóa này đã

hỗ trợ đắc lực cho tự do học thuật, cũng như tự chủ

học thuật ở Nhật Bản.

So sánh mức độ tham gia của GV vào hoạt động

quản trị trong nhóm các nước tham gia khảo sát

CAP, GV Nhật Bản dường như không thường

xuyên tham gia mặc dù quản trị đại học ở đây khá

mở. Có thể nhận thấy các GV đang dần mất đi sức

mạnh truyền thống của họ trong quản trị các trường

đại học công, đặc biệt các trường đại học thiên về

giảng dạy.

GV Nhật Bản đang thích nghi từ nền tri thức truyền

thống sang nền tri thức thương mại, vì thế những

nghiên cứu truyền thống tập trung dần chuyển sang

định hướng giảng dạy và quản trị theo mô hình

truyền thống với hình thức từ dưới lên trên đang

chuyển sang hình thức từ trên xuống dưới.



Hồng Kông là quốc gia có nhiều trường

đại học lọt vào bảng xếp hạng các

trường đẳng cấp quốc tế nhiều nhất ở

Châu Á và trở thành cầu nối văn hóa

giữa Trung Quốc đại lục với phương

Tây. Duy trì học thuật độc lập ở Hồng

Kông không chỉ đảm bảo rằng đây là

khu vực có tính tự chủ cao nhất mà còn

giữ vững sự tăng trưởng kinh tế của

Trung Quốc đại lục trong hệ thống thế

giới. Những đặc trưng vùng miền, lãnh

thổ, tính toàn cầu hóa và tính bền vững,

liên kết hỗ trợ lẫn nhau trong quản trị

nhưng vẫn đảm bảo một hệ thống đại

học tự chủ khiến Hồng Kông trở thành

một hiện tượng điển hình.

Quản trị đại học của Hồng Kông cùng tồn tại hai mặt đối lập.

Một mặt cho thấy việc quản trị đại học tại đây đang theo mô

hình từ trên xuống dưới. So sánh với nhiều quốc gia khác, các

GV thiếu sự trao đổi thông tin với nhà quản trị và về những gì

đang diễn ra trong trường đại học của họ với khá ít cơ hội

tham gia vào việc hoạch định chính sách, thể hiện ở sự tự

nhận thức về mức độ ảnh hưởng cá nhân với khoa, trường

cũng như các cấp độ quản lý khác. Mặt khác, các GV cũng

bày tỏ niềm tin khiêm tốn đối với năng lực của các nhà quản

trị, mặc dù đã thừa nhận những thay đổi đáng kể. Tuy vậy, họ

đồng tình cao với các quyết định được đưa ra trong việc bổ

nhiệm và phân bổ nguồn lực dựa trên năng suất thực hiện.

Trong khi đó, họ không từ bỏ quan điểm của mình về quản trị

đại học để đảm bảo tự do học thuật. Việc tiếp tục nghiên cứu

là cần thiết để ước tính hiệu quả của hai mặt khác nhau trong

quản trị đại học ở Hồng Kông.

Nguồn: Locke, W., Cummings, W.K, and Fisher, D. (2011). Changing Governance and management in Higher 

Education. Springer Science + Business Media B.V.2011. Lược trích bản dịch của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
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CẬP NHẬT THÔNG TIN PHÁP LÝ, QUY ĐỊNH2.1

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy

định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập với một số điểm nổi bật như sau:

Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư,

đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên được thực hiện số

lượng cấp phó theo Đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm

quyền phê duyệt.



Đơn vị sự nghiệp công được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm liên

doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở hạch toán

độc lập để hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội theo quy

định của pháp luật.

Đơn vị sự nghiệp công có hoạt động liên doanh, liên kết theo quy định báo cáo cơ quan có thẩm

quyền xem xét, quyết định loại hình đơn vị, cơ chế hoạt động của cơ sở mới này như sau: Đối với

trường hợp góp vốn liên doanh, liên kết để thành lập đơn vị sự nghiệp công trực thuộc: Áp dụng

cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy

định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định này.

• Các trường có sử dụng kết quả thi THPT quốc

gia phải thực hiện tất cả các bước của quy trình

xét tuyển, tránh trường hợp bóc tách tuyển sinh

trước gây xáo trộn.

• Các trường phải cung cấp đầy đủ các thông tin

về điều kiện đảm bảo chất lượng, tỉ lệ sinh viên

chính quy có việc làm trong thời gian 12 tháng

kể từ khi tốt nghiệp.

• Quân nhân dự thi nếu đóng quân từ 18 tháng

trở lên tại nơi có sự thay đổi chính sách ưu tiên

theo khu vục sẽ được hưởng ưu tiên theo khu

vực có thời gian đóng quân dài hơn.

Đối với trường hợp góp vốn liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân khác: Thành lập doanh

nghiệp và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp. Căn cứ tỷ lệ vốn góp, thành viên tham

gia góp vốn theo quy định của Luật doanh nghiệp để thành lập và hoạt động theo loại hình doanh

nghiệp (công ty cổ phần có cổ phần).

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng TTĐT của Bộ.

Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), cho biết năm 2019 sẽ có một số thay đổi trong

tuyển sinh đại học so với năm 2018.

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu 

trưởng các cơ sở giáo dục đại học và trường sư phạm năm 2018. 

(Ảnh: Báo Người lao động)

• Nhóm ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe bộ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để các trường xây

dựng phương án xét tuyển. Các trường tiếp nhận và lưu bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT

quốc gia.

• Các trường tiếp nhận và lưu bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia.

• Thí sinh đã xác nhận nhập học thì không được tham gia xét tuyển các trường khác ở đợt tiếp theo.

Nguồn: nld.com.vn

Tiêu điểm – sự kiện2.2

Tại Hội nghị Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học và trường sư phạm năm

2018 tổ chức vào ngày 28/12, Thứ trưởng Lê Hải An nhấn mạnh đã nhấn mạnh 8 vấn đề chính lưu ý các cơ

sở giáo dục đại học:



• Tăng cường công tác đảm bảo đầu ra

cho sinh viên; thúc đẩy liên kết hợp tác

nhà trường - doanh nghiệp.

• Chú trọng công tác giáo dục chính chị,

tư tưởng, đạo đức, văn hóa ứng xử của

sinh viên, thầy cô giáo trong nhà trường.

• Tăng cường hội nhập quốc tế; tăng

cường hơn nữa quốc tế hóa các chương

trình đào tạo để thu hút sinh viên quốc tế

đến học tập tại trường, đặc biệt qua các

chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc

tế. Tăng cường công tác quốc tế trong

nghiên cứu khoa học, liên kết đào tạo để

nâng cao hơn nữa công bố quốc tế, cũng

như uy tín của nhà trường.

• Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền

thông cho giáo dục đại học. Đây là trách

nhiệm của không chỉ lãnh đạo nhà

trường mà còn của cả đội ngũ cán bộ,

giảng viên, sinh viên.

• Sớm kiện toàn Hội đồng trường để chuẩn bị các điều

kiện về tự chủ đại học; các quy định tổ chức, hoạt động

cho nhà trường; vấn đề quản trị nhà trường phải là

những vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong năm 2019.

• Nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh. Các trường

công khai điều kiện đảm bảo chất lượng, công khai mức

học phí trước khi tuyển sinh. Đồng thời, quán triệt và

thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong tổ chức thi THPT

quốc gia, song hành cùng các địa phương, Bộ GD&ĐT.

• Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối

với những trường chưa kiểm định chất lượng. Với

những trường đã kiểm định, cần tập trung kiểm định

chương trình đào tạo; song hành cùng xây dựng văn hóa

chất lượng trong nhà trường và hệ thống đảm bảo chất

lượng bên trong.

• Thực hiện trách nhiệm giải trình thông qua cung cấp các

thông tin thống kê cho cơ quan quản lý nhà nước; công

khai các kết quả đào tạo, nghiên cứu, các điều kiện đảm

bảo chất lượng với xã hội, người học…; cập nhật cơ sở

dữ liệu đại học của Bộ GD&ĐT.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Ngày 22/12/2018, Hội thảo về đo lường khoa học và

xếp hạng đại học được tổ chức tại Trường Đại học

Tôn Đức Thắng, với sự tham gia của lãnh đạo các đại

học, các nhà quản lý giáo dục, chuyên gia nghiên cứu

giáo dục đến từ nhiều trường đại học trong cả nước.

Hội thảo tập trung vào các nội dung: giới thiệu những

phương pháp đánh giá nghiên cứu khoa học đối với

các nhà khoa học, các đại học và các quốc gia; đánh

giá các bảng xếp hạng đại học trên thế giới; từ đó xây

dựng sự đồng thuận cho nhu cầu xếp hạng đại học ở

Việt Nam.

Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo

(GD&ĐT), cho biết năm 2Xếp loại, xếp hạng các

cơ sở GDĐH đang trở thành một xu thế mang tính

toàn cầu, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà quản

lý giáo dục, giới học thuật và các bên liên quan

trong xã hội. Động lực chủ yếu của xu thế này là

yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng và trách

nhiệm giải trình của các cơ sở GDĐH trong bối

cảnh một thế giới cạnh tranh và thay đổi nhanh

chóng. Năm 2019 sẽ có một số thay đổi trong

tuyển sinh đại học so với năm 2018.

Việc hiểu biết các thước đo khoa học như hệ số tác động (impact factor), tần số trích dẫn, chỉ số H, các chỉ số

altmetrics,… đồng thời hiểu sự khác biệt giữa các cơ sở dữ liệu về trắc lượng khoa học như Web of Science,

Scopus, và Google Scholar, biết cách ứng dụng các chỉ số đo lường khoa học để đánh giá thành tích và thành

tựu của một đại học, của các giảng viên, giáo sư trong và ngoài nước…, hiểu được bản chất và ý nghĩa của

các tiêu chuẩn xếp hạng đại học là cơ sở để tìm ra hướng đi cho Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Nguồn: daidoanket.vn

Theo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện

giáo dục (2013-2018) của Bộ GD&ĐT, về quy mô, mạng lưới, cơ cấu ngành nghề: Việt Nam đã xây dựng

được mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học gồm 236 trường đại học, học viện (không tính các trường thuộc

khối quốc phòng - an ninh) trong đó bao gồm 171 trường công lập, 60 trường tư thục và dân lập, 5 trường có

100% vốn nước ngoài.

Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục theo tinh thần Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục

đại học vừa được Quốc hội thông qua là nội dung đang được dư luận quan tâm.



Theo kinh nghiệm quốc tế, thông

thường có 2 hình thức sáp nhập:

sáp nhập bắt buộc theo yêu cầu

của Nhà nước và sáp nhập tự

nguyện (Nhà nước chỉ ra chính

sách, ví dụ các trường sáp nhập

sẽ được nhận thêm một khoản

đầu tư, để các trường tự tìm đến

nhau và tự quyết định có sáp

nhập với nhau hay không).

Hầu hết trường đào tạo giáo viên

thuộc hệ thống công lập. Trong

điều kiện khó khăn, nền kinh tế -

xã hội, khó đủ tiềm lực trang trải,

đầu tư đồng bộ cho một hệ thống

trường sư phạm cồng kềnh như

hiện nay. Ngược lại, việc kiểu

đầu tư dàn trải không tạo được

một sự bứt phá trong phát triển

các cơ sở đào tạo sư phạm.

Ở Việt Nam, có lẽ không nên đặt ra vấn đề quy hoạch đối với trường

tư bởi lẽ quy mô trường tư lớn hay nhỏ tùy thuộc vào nhà đầu tư,

miễn là cơ sở giáo dục đó đáp ứng được những điều kiện cứng về cơ

sở vật chất, con người, và đặc biệt là chất lượng đào tạo, chất lượng

sinh viên được bảo đảm. Việt Nam cũng từng có dự định quy hoạch

mạng lưới đại học theo chức năng: đại học nghiên cứu, đại học ứng

dụng và thực hành. Nếu quy hoạch chức năng thì chỉ nên quy hoạch

chức năng ở cấp độ chương trình - chương trình đào tạo định hướng

ứng dụng và nghiên cứu, thay vì quy hoạch ở cấp trường. Quy hoạch

mạng lưới trường đại học cần tiến hành càng sớm càng tốt đối với hệ

thống trường công để bảo đảm đầu tư có hiệu quả.

Nguồn: giaoduc.net.vn

Trong mô hình cung cấp nguồn giáo viên ở một số nước tiên tiến trên

thế giới, mạng lưới các trường đào tạo sư phạm ở quốc tế có xu

hướng gọn nhẹ. Một mặt củng cố mô hình đào tạo sư phạm truyền

thống, một mặt chuyển dần mô hình đào tạo giáo viên truyền thống

thành trường đa ngành/đa lĩnh vực, linh hoạt về đầu ra. Một số nghiên

cứu ở Mỹ chỉ ra rằng các trường sư phạm và các chương trình đào tạo

giáo viên truyền thống đã thất bại trong việc tạo ra những "sản phẩm"

chất lượng cao theo yêu cầu được nêu trong luật định. Do đó, việc rập

khuôn đào tạo giáo viên theo mô hình sư phạm truyền thống tỏ ra

lãng phí và không hiệu quả.

Trên thực tế đó, việc quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở đào tạo sư phạm hiện nay là rất cấp bách nhằm

hình thành các cơ sở đủ mạnh, đào tạo có chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục đất

nước trong thời kỳ mới.
Nguồn: dantri.com.vn

Ngày 16/12/2018, Bộ GD&ĐT tổ chức khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên

năm 2018. Tham gia ngày hội có 80 dự án khởi nghiệp trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, kinh

doanh, tài chính, giáo dục, y tế, dịch vụ… được giới thiệu từ các trường.

Khai mạc ngày hội khởi nghiệp quốc 

gia của học sinh, sinh viên năm 2018

(Ảnh: Báo Giáo dục thời đại)

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: “Các trường đại học cần tập

trung đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, gắn với các hoạt động thương

mại hóa và khởi nghiệp để sớm tạo ra những trường đại học theo định

hướng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; đóng góp nhiều hơn vào hệ sinh

thái khởi nghiệp quốc gia.”

Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2018 là cơ

hội để các em học sinh, sinh viên trong cả nước được giao lưu, học hỏi

kinh nghiệm và được truyền cảm hứng khởi nghiệp từ các bạn sinh viên

đã có các dự án khởi nghiệp thành công; từ các chuyên gia, diễn giả đến

từ các doanh nghiệp, các cơ sở hỗ trợ khởi nghiệp, các trường đại học.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các CSGD trao đổi về kinh nghiệm phát

triển các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong nhà trường; là dịp để các

doanh nghiệp có thể lựa chọn cho mình những dự án khởi nghiệp có chất

lượng tốt, khả thi tại Vòng Chung kết cuộc thi để đầu tư, hỗ trợ, ươm tạo

tiến tới hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp có giá trị trong tương lai.

từ các doanh nghiệp, các cơ sở hỗ trợ khởi nghiệp, các trường đại học. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các

CSGD trao đổi về kinh nghiệm phát triển các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong nhà trường; là dịp để các

doanh nghiệp có thể lựa chọn cho mình những dự án khởi nghiệp có chất lượng tốt, khả thi tại Vòng Chung

kết cuộc thi để đầu tư, hỗ trợ, ươm tạo tiến tới hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp có giá trị trong tương lai.

Quốc tế hóa vừa là mục tiêu nhưng cũng là động lực và biện pháp để Việt Nam có thể đổi mới nền giáo

dục. Đổi mới GDĐH Việt Nam phải chú trọng đến hội nhập quốc tế bởi đây là một xu hướng tất yếu mang

tính toàn cầu. Toàn cầu hóa giáo dục mà trong đó quan trọng nhất là GDĐH là một vấn đề thiết yếu và sống

còn trong chiến lược phát triển của mỗi quốc gia.



Nhờ có toàn cầu hóa giáo dục, sự

ra đời của các trường đại học đa

quốc gia và các mạng lưới các

trường đại học (United Nations

University, European University,

ASEAN University Network) dần

hình thành, khiến việc phổ biến

những chương trình đào tạo mới

và nhiều cải cách khác đã nhanh

chóng trở thành hiện thực nhằm

đáp ứng nhu cầu tức thời của

những nước mà hệ thống giáo

dục đại học chưa có đủ những

nhà cung cấp tương xứng, từ đó

giúp phát triển về cả chất và

lượng đối với người học.

Khi toàn cầu hóa giáo dục diễn ra, các quốc gia cần phải có một hình

thức để bảo vệ những bản sắc tri thức của riêng mình. Một trong số

đó là nhờ hợp tác giáo dục khu vực, bởi lẽ bằng việc chia sẻ những

điểm tương đồng trong khu vực, các quốc gia tin rằng chính những

điểm tương đồng đó sẽ như một lớp “lá chắn” bảo tồn một cách tốt

nhất cho những bản sắc tri thức của mình. ASEAN có thể xem như

như là một ví dụ điển hình nhất với mô hình Mạng lưới các trường

đại học ASEAN - The ASEAN University Network (AUN).

Để thực hiện chiến lược quốc tế hóa, cơ sở GDĐH cần thực hiện các

chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, khen thưởng các công bố quốc

tế, hướng tới có nhiều hơn công bố quốc tế ở các tạp chí hoặc nhà

xuất bản có chỉ số ảnh hưởng cao…; gấp rút nghiên cứu, mở rộng

hợp tác quốc tế, cần phát triển hệ thống quỹ đầu tư cho các nghiên

cứu cơ bản với các sản phẩm đặc sắc đỉnh cao mang thương hiệu

quốc gia và quốc tế.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Theo thông tin mới được công bố, tổ chức xếp hạng UI GreenMetric World University Rankings (UI

GreenMetric) đã đưa ra kết quả xếp hạng các đại học phát triển bền vững nhất thế giới năm 2018. Trong số

719 trường được xếp hạng các đại học phát triển bền vững nhất thế giới năm 2018, hai đại diện của Việt

Nam nằm trong top 300 là:

Trường Đại học Tôn Đức Thắng hạng 182 (tổng điểm xếp hạng 5675)

Trường Đại học Trà Vinh hạng 256 (tổng điểm 5275)

theo các tiêu chí về xây dựng và phát triển đại học bền vững, thân

thiện môi trường và thiên nhiên. Dẫn đầu bảng xếp hạng năm

2018 là Đại học Wageningen (Hà Lan), tiếp theo là các trường đại

học Nottingham, Oxford (Anh), California Davis (Mỹ)…

Trường Đại học

Tôn Đức Thắng

(Ảnh: Internet)

Trường Đại học

Trà Vinh

(Ảnh: Internet)

Ngày 21-22/12/2018, tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Bộ GD&ĐT tổ chức tập huấn Công tác

truyền thông khối đại học, cao đẳng sư phạm năm 2018. Truyền thông là một trong 5 giải pháp cơ bản mà

toàn ngành GD&ĐT triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi

mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Truyền thông khối các trường đại học là một bộ phận của hoạt động quản

trị đại học, là quá trình gắn kết với quản trị thương hiệu nhà trường. Hoạt động truyền thông hướng đến sự

phát triển bền vững qua việc xây dựng được hình ảnh và thương hiệu của nhà trường.

Các trường đại học cần chủ động hơn nữa đưa thông tin về các chủ

trương, chính sách của ngành GD&ĐT đến trực tiếp giảng viên, sinh viên

và cán bộ, viên chức thông qua nhiều hình thức khác nhau để các chủ

trương, chính sách của ngành GD&ĐT thực sự đi vào cuộc sống thực

tiễn và nâng cao nhận thức cho giảng viên, sinh viên và cán bộ, viên

chức trong nhà trường. Các trường cùng nhau thúc đẩy sự cộng hưởng về

truyền thông trong GDĐH của các trường để tạo vị thế và thương hiệu về

GDĐH của Việt Nam trên trường quốc tế. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An

phát biểu chỉ đạo

(Ảnh: Báo Giáo dục thời đại)

Bộ GD&ĐT có công văn gửi các trường đại học, học viện, trường cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên

cứu trực thuộc, yêu cầu gửi thống kê bài báo đăng tạp chí quốc tế trong danh mục ISI, SCI, SCIE trong năm

2018 để Bộ xét thưởng.



Ngày 7-9/12/2018, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội thảo quốc tế về Đào tạo

giáo viên trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nội dung của Hội thảo nhấn mạnh việc đào tạo

giáo viên phải thay đổi theo hướng đào tạo giáo viên khu vực và giáo viên toàn cầu, với tư tưởng dạy trải

nghiệm, làm trước, học sau, dạy dựa trên vốn tri thức, vốn kinh nghiệm của người học. Giáo viên không chỉ

là người tổ chức nhận thức mà còn là huấn luyện viên và là người tổ chức thực hành ảo để phát triển năng

lực trải nghiệm, giúp người học nắm bắt bản chất vấn đề, giải quyết vấn đề và phát triển tư duy phản biện,

thích ứng trong xã hội phát triển.

Từ ngày 6 đến 8/12/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục,

Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo tập huấn: “Nâng cao năng

lực quản trị đại học đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá chất lượng

giáo dục của Bộ GD&ĐT”.

Những nội dung được các diễn giả trình bày và trao đổi tại Hội thảo tập

huấn bao gồm: quản trị chất lượng giáo dục từ đảm bảo chất lượng bên

trong đến đảm bảo chất lượng bên ngoài; quản trị chiến lược; so chuẩn,

xếp hạng đại học; quy trình tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục

đại học và chương trình đào tạo; xây dựng và phát triển chương trình

đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra; xây dựng hệ thống thông tin đảm bảo

chất lượng bên trong;…

Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng 

lực quản trị đại học đáp ứng các yêu 

cầu tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

giáo dục của Bộ GD&ĐT”

(Ảnh: Website ĐHQGHN)

Top 20 đại học Việt Nam có công bố ISI nhiều nhất cho năm học 2016-2017. 

(Nguồn: dantri.com.vn)
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Năm 2018, Bộ GD&ĐT tăng mức tiền thưởng cho các bài báo đăng tạp chí quốc tế uy tín trong danh mục

ISI, SCI, SCIE lên tới 10 tỉ đồng. Đây là con số tiền thưởng nhiều gấp đôi năm 2017.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong năm 2017 có 28 trường đại học, học viện, trường cao đẳng, các viện

và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ GD&ĐT báo cáo bài báo trong danh mục ISI, SCI, SCIE, với tổng

số 1.378 bài. Dự kiến năm nay số lượng bài báo sẽ tăng lên khoảng 1.600 bài.

Nguồn: dantri.com.vn

Hội thảo tập huấn thảo luận các nội dung chuyên đề về quản trị chiến lược, quản trị rủi ro trong cơ sở giáo

dục, xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình dạy học, đổi mới quản trị và hoạt động đào tạo, lập kế hoạch

cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo…
Nguồn: dantri.com.vn



“Quan điểm của Việt Nam là mạnh lên về

CNTT, mạnh lên bằng CNTT và coi CNTT là

nền tảng cho phát triển. Chúng tôi muốn

Google nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của

Việt Nam và hỗ trợ cho hệ sinh thái đổi mới

sáng tạo”, Phó Thủ tướng đồng thời bày tỏ

việc Chính phủ ủng hộ Google hiện diện lâu

dài và tiếp tục đầu tư kinh doanh thành công

tại Việt Nam.

Ngày 11/12/2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

tiếp ông Kent Walker, Phó Chủ tịch tập đoàn Google

(Hoa Kỳ) đang sang thăm và làm việc với các bộ,

ngành và địa phương của Việt Nam. Phó Thủ tướng

đánh giá cao thiện chí của Google trong hỗ trợ phát

triển kinh tế số thông qua đào tạo kỹ năng lập trình cho

học sinh, sinh viên Việt Nam. Đây là những giải pháp

quan trọng góp phần để Việt Nam phát triển 1 triệu

doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020.

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

Nguồn: baochinhphu.vn

Ngày 7/12/2018, Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Hàn Quốc phối hợp

với Thời báo Kinh tế tổ chức Diễn đàn Nguồn nhân lực toàn cầu năm 2018

tại Hà Nội. Diễn đàn này là một trong những sự kiện quan trọng đánh dấu

mối quan hệ ngoại giao bền vững, lâu dài giữa Việt Nam và Hàn Quốc, từ đó

thúc đẩy hơn nữa quan hệ về giáo dục đào tạo giữa hai nước, đồng thời là

dịp để chia sẻ về kinh nghiệm phát triển GDĐH của Hàn Quốc.

Toàn cảnh Diễn đàn Nguồn nhân lực 

toàn cầu năm 2018. 

(Ảnh: Website Bộ GD&ĐT)

Chủ đề của Diễn đàn năm nay là xây dựng xã hội lấy con người làm trung

tâm. Những nội dung được đề cập tại Diễn đàn liên quan đến phát triển hệ

thống giáo dục (đặc biệt là GDĐH) nhằm đáp ứng thách thức của tương lai

trong thế kỷ 21 với sự thay đổi rất nhanh của công nghệ, của tri thức và của

Cách mạng công nghiệp 4.0; từ đó, đề ra những giải pháp phù hợp nhằm đáp

ứng tốt hơn yêu cầu về nhân lực trong thời kỳ mới, góp phần tăng cường

mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc. Diễn

đàn là nơi để các nhà khoa học, các chuyên gia từ những đại học hàng đầu

của Việt Nam và Hàn Quốc, các nhà quản lý từ các bộ, ngành, các chuyên

gia về phát triển nguồn nhân lực Việt Nam và Hàn Quốc chia sẻ những bài

học, kinh nghiệm về đào tạo nguồn nhân lực, lấy nguồn nhân lực chất lượng

cao làm trung tâm của mọi hoạt động đào tạo.

trong thế kỷ 21 với sự thay đổi rất nhanh của công nghệ, của tri thức và của Cách mạng công nghiệp 4.0; từ đó,

đề ra những giải pháp phù hợp nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu về nhân lực trong thời kỳ mới, góp phần tăng

cường mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc. Diễn đàn là nơi để các nhà khoa

học, các chuyên gia từ những đại học hàng đầu của Việt Nam và Hàn Quốc, các nhà quản lý từ các bộ, ngành,

các chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực Việt Nam và Hàn Quốc chia sẻ những bài học, kinh nghiệm về

đào tạo nguồn nhân lực, lấy nguồn nhân lực chất lượng cao làm trung tâm của mọi hoạt động đào tạo.

Nguồn: dantri.com.vn

Ngày 13/12/2018, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ

Ngoại giao và Quỹ Á - Âu (ASEF) tổ chức Hội

nghị Á - Âu về “Học tập suốt đời và mục tiêu phát

triển bền vững đến năm 2030” với sự tham dự của

gần 100 đại biểu đại diện cho các tổ chức, hiệp

hội, mạng lưới giáo dục, các trường đại học, cơ

quan quản lý giáo dục... trong và ngoài nước.

Các đại biểu đã thống nhất và đưa ra các khuyến

nghị về chính sách hoàn thiện hệ thống giáo dục mở

linh hoạt, liên thông; thúc đẩy các trường đại học

cung cấp các chương trình học tập linh hoạt cho tất

cả mọi người; thúc đẩy sự hợp tác trong ASEM để

hoàn thành Mục tiêu phát triển bền vững số 4 về

giáo dục (SDG4).

Ngày 13/12/2018, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có buổi tiếp Ngài Paul Jansen - Đại sứ Vương

quốc Bỉ vừa bắt đầu nhiệm kỳ mới tại Việt Nam. Trong giai đoạn 2015-2019, Chính phủ Bỉ đã tài trợ cho

Việt Nam dự án Hỗ trợ xây dựng năng lực (Facility of Capacity Building - FCB) nhằm tăng cường năng lực

chuyên môn và quản lý cho các tổ chức và cá nhân của Việt Nam thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn, dài

hạn tại Bỉ và các khóa đào tạo ngắn hạn tại Việt Nam.



Hiện nay, Chính phủ Bỉ đang cùng Cộng đồng chung Châu Âu

xúc tiến dự án thành lập trường Đại học Quản lý Châu Âu tại Việt

Nam và rất mong chờ những bước phát triển tiếp theo của dự án

này để hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam với khối

EU nói chung và Vương quốc Bỉ nói riêng sẽ có bước tiến quan

trọng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Paul Jansen

(Ảnh: Website Bộ GD&ĐT)

Nguồn: Bộ GD&ĐT

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN, GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 2.4

Trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội

Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023,

ngày 11/12/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức

Đam, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cùng

lãnh đạo một số bộ, ngành đã có cuộc đối thoại với

các sinh viên tham dự đại hội. Những vấn đề các đại

biểu thanh niên quan tâm khá rộng, từ luật an ninh

mạng, nghiên cứu khoa học, vay vốn học tập, việc

làm của sinh viên trường nghề cho tới đời sống văn

hóa tinh thần của sinh viên...
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đối thoại với sinh viên tại Đại hội đại biểu toàn quốc 

Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. (Ảnh: Website Bộ GD&ĐT)

Để sinh viên được 

thể hiện chính kiến
Nghiên cứu khoa học cần trở thanh

động lực thực sự của sinh viên

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang

thí điểm đổi mới dạy các môn

lý luận chính trị, từ thí điểm

này sẽ rút kinh nghiệm và mở

rộng, áp dụng cho các trường

đại học, cao đẳng trong cả

nước. Thực tế, qua thời gian

thí điểm dạy một số chuyên

đề đã nhận thấy có sự hào

hứng tham gia của sinh viên.

Theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật GDĐH cũng

như chủ trương trong các nghị quyết, trường đại học được thành

lập các doanh nghiệp, đây là doanh nghiệp khoa học công nghệ,

các starup, các vườn ươm, là nơi kết nối giữa sinh viên, giảng

viên, những người có ý tưởng với doanh nghiệp để tạo ra những

sản phẩm, chuyển từ ý tưởng thành sản phẩm, thậm chí đầu tư

cho những nghiên cứu đỉnh cao. Sinh viên phải trở thành lực

lượng nghiên cứu chứ không phải tập sự nghiên cứu, thông qua

việc giao đề tài/dự án theo sản phẩm, sinh viên tham gia và kết

hợp với các nhóm nghiên cứu để thực hiện dự án…

Nguồn: Bộ GD&ĐT

Làm sao để giúp sinh viên khởi nghiệp là chủ đề được các diễn giả trao đổi tại “Hội thảo Nghiên cứu khoa

học, ươm tạo khởi nghiệp trong các cơ sở GDĐH” được Bộ GD&ĐT tạo tổ chức tại Hà Nội ngày

16/12/2018.

Chỉ có khoảng 23% sinh viên có khuynh hướng khởi nghiệp và số thành doanh nhân còn ít

hơn. Khởi nghiệp sáng tạo cần đi vào thực chất, với sự dám nghĩ dám làm của các sinh viên

và sự hỗ trợ của nhà trường, doanh nghiệp, xã hội. Trong hệ sinh thái khởi nghiệp, trường đại

học đóng vai trò là nơi cung cấp tài năng, công nghệ, cơ sở vật chất. Mục tiêu của trường đại

học là phát hiện và bồi dưỡng các doanh nhân khởi nghiệp chứ không phải doanh nghiệp.



Thông thường, khởi nghiệp sáng tạo trải qua bốn giai đoạn, từ ý tưởng, tìm người cùng làm,

làm thử sản phẩm đến tìm được mô hình kinh doanh phù hợp. Vì thế, việc hỗ trợ sinh viên

khởi nghiệp toàn diện phải bao gồm các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức đến khám phá,

trải nghiệm với dự án khởi nghiệp thật. Tuy nhiên, tài chính và pháp lý đang là vấn đề khó

khăn nhất trong khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên.

Nguồn: tuoitre.vn

Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (Innovative Technotrepreneur Contest, ITC) là hoạt động nổi bật

trong khuôn khổ TechFest 2018. Trong cuộc thi, vượt qua 10 startup xuất sắc nhất, nhà vô địch Cuộc thi

Techfest 2018 là Abivin, đơn vị cung cấp giải pháp Tối ưu hóa Chuỗi cung ứng trên nền tảng AI dành cho

các doanh nghiệp. Phần thưởng cho Abivin là chuyến tham quan và học tập tại Silicon Valley (Hoa kỳ) và

tham gia cuộc thi Startup World Cup tại Hoa Kỳ với cơ hội nhận được phần thưởng trị giá 1 triệu USD.

Nguồn: doanhnghiepvn.vn

Ngày 08/12/2018 tại Hà Nội, Công ty

Honda Việt Nam (HVN) phối hợp với

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi

mới sáng tạo (Bộ KH&CN) tổ chức Lễ

trao Giải thưởng Honda dành cho kỹ sư

và nhà khoa học trẻ Việt Nam - Honda

Y-E-S Award (Young Engineer and

Scientist Award) 2018. Đề tài viết luận

năm nay yêu cầu thí sinh đưa ra đánh

giá về triển vọng và nguy cơ của Trí

tuệ nhân tạo (AI) trong bối cảnh hiện

nay, khi mà "Trí tuệ nhân tạo được kỳ

vọng giúp nhân loại giải quyết được

nhiều vấn đề toàn cầu, chẳng hạn như

biến đổi khí hậu v.v. nhưng cũng cảnh

báo về việc AI trở nên không kiểm soát

được và cùng với đó là những nguy cơ

không lường trước được”.

Sau ba vòng tuyển chọn kỹ lưỡng, Ban Tổ chức đã quyết định

trao Giải thưởng Honda Y-E-S cho 10 bạn sinh viên xuất sắc

nhất thuộc 7 trường đại học: Trường Đại học Bách khoa Hà

Nội, Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM), Trường Đại

học Khoa học tự nhiên (ĐHQG HN), Trường Đại học Giao

thông vận tải, Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM),

Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG HN), và Trường Đại học

Khoa học (ĐH Huế).

Với mong muốn tìm kiếm và phát triển những tài năng trẻ trong

lĩnh vực KH&CN, từ năm 2006, Quỹ Honda Foundation, Công

ty Honda Việt Nam và Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi

mới sáng tạo phối hợp triển khai Giải thưởng Honda Y-E-S

dành cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và có

nhiều hoạt động xã hội tích cực, đến từ các trường đại học kỹ

thuật và công nghệ trên toàn quốc. Nhiều thí sinh đạt Giải

thưởng đã và đang tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu,

công tác tại các viện, các trường đại học, các công ty lớn về

khoa học, công nghệ trong nước và nước ngoài.

Nguồn: NASATI

Lễ công bố, trao giải vòng quốc gia online kỳ thi lập trình ICPC 2018 được tổ chức trong khuôn khổ lễ khai

mạc cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 27 (OLP’18) và Kỳ thi lập trình sinh viên quốc

tế ICPC khu vực châu Á, điểm thi Hà Nội - ICPC Asia Hanoi 2018. Cùng với ngôi Vô địch vòng ICPC

quốc gia 2018 thuộc về đội MAP của Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG HN), có 3 giải Nhất, 4 giải Nhì

và 5 giải Ba đã được trao cho 12 đội tuyển sinh viên từ các trường khác nhau.

Nguồn: ictnews.vn

Nhằm cung cấp động lực phát triển rõ ràng và một nền tảng chuyên môn vững chắc cho sinh viên, CLB

Marketing Trường Đại học Ngoại thương dưới sự bảo trợ chuyên môn của Học viện Sage, VMCC &

Nielsen Việt Nam đã tổ chức sự kiện mang tên “Workshop Series 2018: Design your Digital Package” với

chủ đề Digital Marketing. Sự kiện mang lại lợi ích lớn cho các doanh nghiệp, hỗ trợ việc tiếp cận người

dùng một cách nhanh chóng và tiết kiệm tối đa chi phí. Digital Marketing đang dần trở thành xu hướng

nghề nghiệp thu hút những người trẻ năng động, giàu nhiệt huyết và đam mê thử thách.

Nguồn: tuoitrethudo.com.vn



NGHIÊN CỨU
NHẬN ĐỊNH

3.

Bảng 1: Lực lượng lao động Việt Nam năm 2017 phân theo trình độ chuyên môn kỹ thuật

Một nền kinh tế muốn phát triển nhanh và bền vững thì phải dựa trên ba trục cơ bản: áp dụng khoa học

công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng, và phát triển nguồn nhân lực; trong đó, nguồn lực con người giữ vai trò

quan trọng. Trình độ phát triển nguồn nhân lực là một thước đo chủ yếu cho sự phát triển của mỗi quốc gia,

do vậy được các nước rất quan tâm coi trọng. Với Việt Nam, trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt trong thời kỳ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN4.0),

vấn đề nguồn nhân lực được xem là khâu đột phá, phát triển nguồn nhân lực trở thành nền tảng phát triển

bền vững và tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Việt Nam có quy mô dân số trên 96 triệu người, đứng thứ 14 thế giới, thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á.1

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của Việt Nam ước tính khoảng 55.1 triệu người, chiếm khoảng 57%

tổng dân số. Như vậy, Việt Nam có nguồn nhân lực tương đối dồi dào, và đang trong thời kỳ dân số vàng.

Đây là một trong những điều kiện thuận lợi của Việt Nam trong thời kỳ CMCN4.0.

Trình độ chuyên môn kỹ thuật 2017 (nghìn người) Tỉ lệ (%)

Đại học trở lên 5,264.48 9,6

Cao đẳng chuyên nghiệp 1,567.03 2,9

Trung cấp chuyên nghiệp 2,110.85 3,9

Dạy nghề từ 3 tháng trở lên 2,957.68 5,4

Không có trình độ chuyên môn kỹ thuật 42,867.23 78,3

Tổng 54,767.25

Nguồn: Báo cáo Điều tra Lao động việc làm quý 4/2017.

Việt Nam có gần 12 triệu nhân lực đã qua đào tạo, có trình độ từ đào tạo nghề trở lên, trong đó nhân lực có

trình độ từ đại học trở lên có khoảng hơn 5 triệu người, chiếm 44% trong tổng số nhân lực đã qua đào tạo.

Tuy nhiên, bên cạnh lực lượng lao động đã qua đào tạo, nguồn nhân lực chưa qua đào tạo chiếm một tỷ lệ

khá cao (78,3%). Đây thực sự là rào cản, hạn chế lớn của nhân lực Việt Nam trong cuộc CMCN4.0 này.

Đồng thời, những hạn chế này đưa đến nhiều hệ lụy khác như năng suất lao động thấp, năng lực cạnh tranh

cũng như giá trị nguồn nhân lực Việt Nam trên thị trường lao động không cao.

1 https://danso.org/viet-nam/

3.1 TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẾN PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC CỦA VIỆT NAM



Về việc làm
Thách thức trong việc đào tạo phát triển

nguồn nhân lực

Trong những năm qua, chất lượng thể chế, môi

trường kinh doanh của Việt Nam đã có nhiều thay

đổi tích cực và được các tổ chức quốc tế ghi nhận.

Năng lực cạnh tranh năm 2017 tăng 5 bậc, từ vị trí

60/138 lên vị trí 55/137 nền kinh tế. Môi trường

kinh doanh đạt thứ hạng 68/190 (tăng 14 bậc)2, là

mức tăng bậc nhiều nhất trong thập niên qua. Chỉ số

Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2018 xếp

thứ hạng 45/126 quốc gia, tăng 2 bậc so với năm

2017 và 14 bậc so với năm 2016.

Tuy nhiên, trong báo cáo đánh giá mức độ sẵn

sàng đối với CMCN4.0, xếp hạng của Việt Nam

chỉ nằm trong nhóm “Sơ khai”. Xếp hạng về công

nghệ và sáng tạo của Việt Nam đứng thứ 90/100,

xếp vị trí cuối cùng trong nhóm các nước

ASEAN. Do đó, để có thể sẵn sàng cho cuộc

CMCN4.0 đòi hỏi Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực

hơn nữa trong việc cải thiện và nâng cao chất

lượng nguồn nhân lực, tập trung phát triển và

nâng cấp công nghệ.

2 Doing Business 2018
3 http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/nhieu-thu-thach-cho-nguoi-lao-dong-thoi-40-140389.html
4 http://baodauthau.vn/doanh-nghiep/nguon-nhan-luc-40-co-hoi-va-thach-thuc-69031.html

Thế giới đã trải qua ba cuộc CMCN và đang trong giai đoạn CMCN4.0. Khác với các cuộc cách mạng

trước đó, CMCN4.0 có sự khác biệt rất lớn về tốc độ, phạm vi và sự tác động. Cuộc cách mạng này có tốc

độ phát triển và lan truyền nhanh hơn rất nhiều so với trước đó.

CMCN4.0 có tiềm năng đem lại nhiều lợi ích

cho người lao động thông qua việc tăng năng

suất lao động dẫn tới tăng thu nhập, nhiều sản

phẩm, dịch vụ mới được ra đời giúp nâng cao

chất lượng cuộc sống, và đặc biệt là việc mở

cửa thị trường lao động, tạo ra nhiều việc làm

mới. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của công

nghệ cao, máy móc thông minh, robot với trí

tuệ nhân tạo… Liên hợp quốc dự báo khoảng

75% lao động trên thế giới có thể bị mất việc

làm trong vài thập niên tới, nhiều ngành nghề

sẽ biến mất; còn ILO cho rằng 56% lao động

tại 5 quốc gia Đông Nam Á đứng trước nguy

cơ mất việc làm, và Việt Nam thuộc trong số

các nước có thể chịu ảnh hưởng nhiều nhất3.

Điểm tích cực là dự báo tới năm 2025, có tới

80% công việc sẽ là những công việc mới

chưa từng có tại thời điểm hiện nay4.

Bên cạnh những tác động to lớn mà CMCN4.0

đem lại thì cũng có nhiều thách thức được đặt

ra đối với các nước đang phát triển như Việt

Nam, đặc biệt sẽ làm thay đổi mạnh mẽ cơ cấu

lao động, thị trường lao động và hoạt động sản

xuất, dịch chuyển từ sản xuất thâm dụng lao

động sang thâm dụng tri thức và thâm dụng

công nghệ. Thách thức đặt ra cho hệ thống

giáo dục đào tạo là cần đào tạo cho người học

các kỹ năng mới, trình độ giáo dục cao hơn,

nguồn nhân lực ngày phải càng có tay nghề

cao. Các trường đại học Việt Nam cần nhận

thức rõ các thách thức này, từ đó có chiến lược

phù hợp cho việc phát triển KH&CN, thay đổi

phương thức đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất để

đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao

trong thời kỳ kỹ thuật số.



Tạo mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp; hình thành cách trung tâm đổi mới sáng tạo trong

nhà trường gắn chặt với doanh nghiệp; hình thành các cơ sở đào tạo trong doanh nghiệp để chia sẻ

nguồn lực chung.

Nâng cao chất lượng của các vườn ươm công nghệ, tạo lập hệ sinh thái cho các doanh nghiệp khởi

nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy quá trình hợp tác quốc tế trong nghiên cứu phát triển và chuyển

giao công nghệ.

Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước đối với dạy nghề theo nhu cầu của thị trường và yêu cầu cụ thể của

người sử dụng lao động; xây dựng bộ tiêu chuẩn về kỹ năng tối thiểu cần có của các loại nghề nghiệp

theo yêu cầu của người sử dụng lao động và khuyến khích, hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn đó.

Nguồn: Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế trung ương, Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP

3.2 Một năm khởi nghiệp Việt – bàn về Hệ sinh thái
khởi nghiệp Việt Nam

Một số kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh của cuộc

CMCN4.0:

Thiết kế lại chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao các kỹ năng mềm cho

sinh viên; ưu tiên các ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, đào tạo hướng nghiệp gắn với việc

làm và nhu cầu của xã hội; tiếp cận theo hướng đa ngành; quản trị đại học cần đổi mới, tăng cường

ứng dụng KH&CN và tập trung vào nâng cao chất lượng đội ngũ.

Năm 2018 là năm có nhiều giải thưởng về khởi nghiệp nhất từ trước tới nay. Số lượng cuộc thi diễn ra trên

cả nước nhiều hơn số ngày trong năm. Những cuộc thi khởi nghiệp quốc tế, cuộc thi khởi nghiệp dành cho

người Việt khắp nơi trên thế giới cũng diễn ra xuyên suốt năm. Các thành phố chọn cho mình tên gọi thành

phố khởi nghiệp, quốc gia khởi nghiệp. Báo chí quốc tế gọi Việt Nam là hệ sinh thái khởi nghiệp đáng quan

tâm nhất trong thời gian sắp tới. Các tập đoàn lớn cũng bắt đầu tham gia tích cực vào câu chuyện khởi

nghiệp. Những nhân sự cao cấp được mời về với mức lương cao, đồng hành với những thương vụ đầu tư

tiền triệu đô la Mỹ.

Tuy nhiên, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam vẫn

thiếu những mắt xích thực sự.

Nền tảng của khởi nghiệp là sự kết hợp giữa khối

nghiên cứu khoa học công nghệ trong các viện,

trường và khối công nghiệp thương mại của thị

trường. Nhờ hệ thống trường đại học, các công

trình và tài năng thực sự trong KH&CN mà

Silicon Valley thu hút được các tập đoàn lớn đến

mở văn phòng R&D. Các nhà khoa học, các nhà

đầu tư tài chính, các luật sư, tư vấn pháp lý về

hợp đồng, sở hữu trí tuệ, sàn giao dịch…, và

nhiều thứ phụ trợ khác tạo nên mối quan hệ hữu

cơ đa chiều, từ đó tạo ra hệ sinh thái khởi nghiệp.

Ngoài ra, nghiên cứu mới nhất của Harvard về độ

tuổi chắc chắn cho khởi nghiệp là 45 tuổi, chứ

không phải là các gương mặt quá trẻ.

Startup là một mảnh ghép của khoa học công nghệ.

Mảnh ghép này là cách mà các doanh nghiệp khởi

nghiệp có thể đưa những nghiên cứu, sáng kiến chế

tạo từ phòng thí nghiệm ra thị trường, bằng một

công thức của thị trường, lắng nghe tiếng nói và

nhu cầu của thị trường. Chừng nào các nhà khoa

học thực sự tham gia vào cộng đồng khởi nghiệp,

chừng nào các lợi thế trong cạnh tranh bất bình

đẳng, là thứ lợi thế người khác không thể sao chép

được, chính là sở hữu trí tuệ, làm chủ công nghệ và

đi trước thị trường... được thực sự nuôi dưỡng và

phát triển, thì mới có những mắt xích đầy đủ hơn

cho cả hệ sinh thái. Có như vậy, startup mới thực sự

có những đóng góp thực chất cho nền kinh tế,

không chỉ dừng ở câu chuyện một cuộc chơi hay

một phong trào.

Nguồn: Báo Khoa học & Phát triển



Nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Việt Nam trong cơ chế thị trường” do Trường Đại học Ngoại thương chủ trì.

MS: KHGD/16-20.ĐT.019, thuộc chương trình KHCN GDQG GĐ 2016-2020
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