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NHỮNG ĐẠI HỌC TỐT NHẤT Ở KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG1.1
Tạp chí Times Higher Education (Anh) vừa công bố Bảng xếp hạng đại học (ĐH) khu vực châu Á-Thái

Bình Dương năm 2019, cho thấy ĐH Thanh Hoa của Trung Quốc đứng đầu danh sách này. Những ĐH

trong tốp 10 đứng sau ĐH Thanh Hoa lần lượt gồm có ĐH Quốc gia Singapore (chiếm vị trí số 2), ĐH

Melbourne (3), ĐH Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (4), ĐH Hồng Kông (5), ĐH Bắc Kinh (6), ĐH

Công nghệ Nanyang (7), ĐH Quốc gia Úc (8), ĐH Trung văn Hồng Kông (9), và ĐH Tokyo (10).

Ngoài Singapore, những quốc gia Đông Nam Á khác có trường lọt vào bảng xếp hạng gồm có Indonesia,

Malaysia, Philippines và Thái Lan. Việt Nam không có trường lọt vào bảng xếp hạng này. Có hơn 300

trường đại học thuộc 13 quốc gia và vùng lãnh thổ lọt vào Bảng xếp hạng ĐH châu Á-Thái Bình Dương

năm 2019, trong đó, Nhật Bản là quốc gia có nhiều trường lọt vào bảng xếp hạng nhất, với 103 trường, kế

đến là Trung Quốc (72) và Úc (35).

Bảng xếp hạng nói trên có các tiêu chí bình chọn giống 13 tiêu chí của Bảng xếp hạng đại học thế giới do

Times Higher Education công bố. Theo đó, 13 tiêu chí được chia thành 4 lĩnh vực: giảng dạy, nghiên cứu,

tầm ảnh hưởng nghiên cứu, triển vọng quốc tế và chuyển giao kiến thức.

Tin
Quốc tế

1.

Nguồn: thanhnien.vn

Nhật Bản: Thế hệ Đại học đẳng cấp thế giới về Đổi mới sáng tạo1.2

Chính phủ Nhật đang cố gắng sử dụng các trường đại học nghiên cứu như một động lực cho sự phát triển

kinh tế, cũng như thúc đẩy sợi dây kết nối giữa các chính sách kinh tế tài chính và đổi mới công nghiệp.

Các trường đại học nghiên cứu hàng đầu hiện đang thu hút sự chú ý không chỉ từ Bộ Giáo dục, Văn hóa,

Khoa học và công nghệ, mà còn từ Hội đồng Khoa học, Công nghệ, và Đổi mới Sáng tạo và cả Hội đồng

Chính sách Tài khóa và Kinh tế.

Chính sách mới về các “Đại học đẳng cấp thế

giới” đã được Chính phủ Nhật đưa ra vào năm

2017. Chính phủ Nhật lựa chọn 6 trong tổng số

86 đại học quốc gia để trở thành các Đại học

Tiêu điểm. Tất cả 6 trường này đều có truyền

thống nghiên cứu lâu đời, đó là ĐH Tokyo, ĐH

Kyoto, ĐH Tohoku, Học viện Công nghệ

Tokyo, ĐH Nagoya và ĐH Osaka. Các trường

Đại học Tiêu điểm này được mong đợi sẽ cạnh

tranh với các đại học hàng đầu thế giới.

Đây không phải nỗ lực đầu tiên trong việc xây dựng

các trường đại học hàng đầu thế giới tại Nhật. Kể từ

năm 2002 đã có 4 sáng kiến được triển khai, nhưng

đều chưa thật sự thành công. Trái ngược với Trung

Quốc, Singapore và Hàn Quốc, các trường đại học

hàng đầu của Nhật Bản mất dần thứ hạng trong

khoảng hai thập kỉ vừa qua. Hai lý do được nhắc đến

nhiều nhất là: (1) tốc độ quốc tế hóa chậm chạp của

các trường đại học và cả nền kinh tế nói chung và (2)

sự thiếu hụt đầu tư tài chính.



GIẢM THIỂU RỦI RO TẤN CÔNG MẠNG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC1.3

Nguồn: Tác giả Eli Zimmerman, lược trích từ 

https://edtechmagazine.com/higher/article/2019/01/how-universities-can-mitigate-iot-risk-campus

Nguồn: P.K.L (NASATI), theo https://www.upi.com/Science_News/2018/12/28/New-strategies-for-distinguishing-

between-students-who-know-and-students-who-guess/4551546021243/, 12/2018

PHƯƠNG THỨC MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA CÁC LỚP HỌC TRỰC TUYẾN1.4

Việc gia tăng số lượng các thiết bị Internet of Things (IoT) nghĩa là các đội Công nghệ thông tin (CNTT) sẽ

cần tăng cường cảnh giác với các rủi ro an ninh mạng. Theo báo cáo Vi phạm dữ liệu năm 2017 của

Verizon, tin tặc đã đột nhập vào hệ thống mạng của một trường đại học giấu tên bằng cách tấn công hơn

5000 thiết bị thông minh trong khuôn viên trường. Trong khi công nghệ an ninh đã được cải thiện trong

năm 2018, tin tặc cũng trở nên tinh vi hơn, điều này đồng nghĩa với việc các trường đại học vẫn không thể

bỏ qua nguy cơ bị tấn công mạng.

Trong số các chiến lược khác nhau để bảo vệ các thiết bị được kết nối trong khuôn viên trường, việc tìm

hiểu rõ ý định sử dụng của sinh viên là một vấn đề không thể bỏ qua. Tại Đại học bang Montana, các quản

trị viên CNTT đã triển khai đào tạo để sinh viên hiểu cách sử dụng mạng của trường. Có một sự hiểu biết

sâu sắc về các mục đích sử dụng hệ thống mạng của sinh viên cũng giúp các đội CNTT nhận thức rõ hơn về

một yêu cầu truy cập có vẻ không phù hợp.

Một cách khác để đảm bảo hệ thống mạng IoT an toàn hơn là việc các nhóm CNTT của trường sẽ là những

người cài đặt các thiết bị trên toàn trường. Điều này mang lại cho họ cơ hội thiết lập và định hướng về nơi

các thiết bị IoT nên được triển khai xung quanh khuôn viên để tăng bảo mật và đạt hiệu quả tối đa.

Các chuyên gia nghiên cứu kinh tế tại trường Đại học Leuven đã đưa ra những phương thức mới để đánh

giá chính xác hơn kết quả học tập của học viên trong các lớp học trực tuyến. Theo bài báo mới được công

bố trên tạp chí Heliyon, có rất nhiều vấn đề đối với các đánh giá hiện đang được sử dụng cho nhiều khóa

học trực tuyến mở rộng được gọi là MOOC. Đầu tiên, theo lập luận của các nhà nghiên cứu, bài đánh giá

của MOOC thường bao gồm quá ít câu hỏi. Các bài kiểm tra chỉ có 10-15 câu hỏi là không đủ. Ngoài ra,

việc sử dụng nhiều lựa chọn phổ biến có thể giúp phỏng đoán, làm sai lệch kết quả kiểm tra. Cuối cùng, các

bài kiểm tra trực tuyến được sử dụng bởi MOOC, thường dựa vào cùng một bộ câu trả lời, làm giảm khả

năng đo lường những thay đổi về kiến thức khi các bài kiểm tra được cập nhật.

Để tìm giải pháp cho các vấn đề đánh giá, các nhà nghiên cứu đã sử dụng mô hình Rasch, một loạt các mô

hình được thiết kế để khai thác các số đo từ dữ liệu phân loại. Mô hình đòi hỏi các chuyên gia đánh giá phải

tính đến các yếu tố bổ sung, chứ không chỉ là các câu trả lời cuối cùng, bao gồm nhiều nỗ lực của những

người làm bài kiểm tra, cũng như tương tác của học viên với các các bài giảng dưới dạng video và các

nhiệm vụ hướng dẫn. Nếu không có đánh giá chính xác, thật khó đo lường hiệu quả của các khóa học trực

tuyến. Các nhà nghiên cứu hy vọng các giải pháp mới sẽ giúp các chuyên gia thiết kế khóa học đo lường và

cải thiện lợi ích giáo dục thu được từ MOOC.

Trên thực tế, cái tên “Tiêu điểm” không tự động đảm bảo lợi thế tài chính rõ rệt. Chính phủ hy vọng các

trường Đại học Tiêu điểm sẽ tích cực tham gia vào những hoạt động gây quỹ từ các nguồn bên ngoài, ví dụ

từ quyên góp từ thiện và sự hợp tác giữa trường đại học với các doanh nghiệp. Thông điệp mà Chính phủ

Nhật muốn gửi tới các trường Đại học Tiêu điểm giống như câu nói nổi tiếng của Tổng thống Mỹ John F.

Kennedy trong diễn văn nhậm chức năm 1961: “Đừng hỏi Tổ quốc có thể làm gì cho ta – Mà hãy hỏi ta có

thể làm gì cho Tổ quốc”.

Nguồn: Tác giả Akiyoshi Yonezawa, lược trích từ  http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2019.96.10779



SỐ HÓA: NHIỆM VỤ CẤP BÁCH CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC1.5
Số hóa, hay chuyển đổi sang kỹ thuật số, thực chất là

thiết kế lại một cách hiệu quả hơn toàn bộ những quy

trình, công việc thông qua việc sử dụng công nghệ.

Đây không chỉ là trách nhiệm của đội ngũ IT, mà là

một sự thay đổi cả về văn hóa, công nghệ và lực

lượng lao động. Điều này cần thực sự tạo ra những

cải tiến chất lượng và đó có thể là những đột phá. Ví

dụ: một số cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) đã số hóa

việc đăng ký học, nhưng liệu các cơ sở GDĐH có thể

giúp sinh viên lựa chọn khóa học với một cố vấn kỹ

thuật số không? Một ví dụ khác, các trường đại học

thường thu thập dữ liệu sinh viên bằng cách sử dụng

một mẫu thu thập thông tin được in sẵn. Nhưng mọi

thứ có thể được thực hiện với chi phí rẻ hơn, dễ dàng

hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn bằng các mẫu online.

Nguồn: Tác giả Melissa Delaney, lược trích từ https://edtechmagazine.com/higher/article/2019

Tương tự như Amazon và Walmart là khuôn mẫu của ngành bán lẻ, các trường đại học trực tuyến khổng lồ

đang phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu của người Mỹ về tấm bằng đại học: thật sự cần thiết, thuận tiện và

tiết kiệm! Các cơ sở GDĐH truyền thống chắc chắn có thể học hỏi từ những gã khổng lồ mới này. Sự phát

triển của các trường đại học trực tuyến có thể thay đổi diện mạo của giáo dục đại học nói chung.

Vào thời điểm nhiều trường đại học phải vật lộn với số lượng tuyển sinh giảm sút và ngân sách eo hẹp hơn,

trường Southern New Hampshire đang phát triển mạnh trên quy mô lớn. Các trường Liberty, Grand Canyon

và Western Governors, cùng với vài cơ sở giáo dục phi lợi nhuận khác đã xây dựng xong hệ thống tuyển

sinh trực tuyến và đều có thương hiệu riêng. Trường Western Governors có hơn 88.000 sinh viên, nhiều

hơn 14 trường đại học hàng đầu trong bảng xếp hạng U.S. News & World Report cộng lại.

SỰ TRỖI DẬY CỦA CÁC ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN KHỔNG LỒ1.6

Hình 1: Số lượng sinh viên nhập học tại một số trường đại học

Nguồn: Education Department’s Integrated Postsecondary Education Data System.

Chuyển đổi sang kỹ thuật số cho các cơ sở

GDĐH là nhiệm vụ vô cùng cấp bách. Sinh

viên vẫn đang đến với các cơ sở GDĐH để học

theo phương pháp truyền thống. Tuy nhiên, liệu

các gia đình ở Hoa Kỳ sẵn sàng chi khoảng

40% thu nhập chỉ để cho một đứa trẻ đến trường

đại học trong bao lâu nữa? Một sinh viên theo

học lập trình viên với mức chi phí 250.000

USD. Bạn của sinh viên ấy tham gia một trại

huấn luyện 6 tháng về coding với mức phí

20.000 USD. Chúng ta có dám khẳng định rằng

chàng sinh viên đã được đào tạo tốt hơn 10 lần

so với người bạn tham gia trại huấn luyện kia?

Rõ ràng các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục phi

truyền thống đang có một thị trường tiềm năng.



Nguồn: Tác giả Lee Gardner, lược trích từ 

https://www.chronicle.com/interactives/Trend19-MegaU-Main

CHÍNH SÁCH MỚI VỀ KHCN VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA HOA KỲ1.7
Hoa Kỳ từ lâu vẫn đi đầu trong khoa học

công nghệ và đổi mới. Tuy nhiên, các chỉ

số đổi mới trong doanh nghiệp, số liệu về

tăng trưởng năng suất đa yếu tố cho thấy

rằng khoảng cách của Hoa Kỳ so với các

nước đã được thu hẹp dần. Ngân sách

liên bang Hoa Kỳ năm 2014 đã đầu tư

2,9 tỷ USD để tạo việc làm trong lĩnh

vực chế tạo chất lượng cao và làm cho

Hoa Kỳ trở thành một trung tâm thu hút

hoạt động sản xuất. Mục đích là để tăng

cường nghiên cứu và phát triển

(NC&PT) các quy trình sản xuất tiên

tiến, vật liệu công nghiệp tiên tiến và

robot, nhằm khuyến khích tinh thần kinh

doanh khởi nghiệp và cải thiện quá trình

chuyển đổi từ khi có những phát

hiện/khám phá đến khâu thương mại hóa.

Trong vài năm tới, phần lớn các khoản đầu tư NC&PT tài

trợ cho các doanh nghiệp nhỏ. Các chương trình dịch vụ tư

vấn công nghệ đã được đưa ra từ năm 2013 tập trung vào

các công ty sản xuất và mới thành lập trên cơ sở những tiến

bộ trong nghiên cứu cơ bản. Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục đề

xuất mở rộng bảo lãnh vốn vay và cơ chế chia sẻ rủi ro, đặc

biệt trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Chuyển giao và thương mại hóa công nghệ: Các cơ quan

liên bang tiếp tục đạt tiến bộ trong việc định hình lại các ưu

tiên và chương trình của họ để đáp ứng các mục tiêu đặt ra

trong Biên bản ghi nhớ (tháng 10/2011) của Tổng thống về

đẩy mạnh chuyển giao và thương mại hóa công nghệ cho

các nghiên cứu liên bang hỗ trợ các doanh nghiệp tăng

trưởng cao. Môi trường cho tinh thần kinh doanh sáng tạo là

rất tốt. Các hoạt động đổi mới sáng tạo, NC&PT và hỗ trợ

hợp tác về NC&PT đã diễn ra trong doanh nghiệp nhỏ,

doanh nghiệp trẻ và các trường đại học.

Nguồn: P.A.T (NASATI), theo OECD Science, Technology and Industry Outlook

1.8 HÀN QUỐC: KẾ HOẠCH THÀNH LẬP MỘT HỌC VIỆN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
CHO CHUYÊN GIA PHẦN MỀM

Các trường đại học trực tuyến đã tinh chỉnh các dịch vụ và khóa học để cung cấp chương trình giáo dục linh

hoạt, nhanh chóng, gắn với thực tiễn nhất cho sinh viên, và đó là những điểm đặc biệt thu hút đối với những

người đang đi làm. Điều này đòi hỏi giáo dục đại học truyền thống phải suy nghĩ lại, và thay đổi gần như

mọi khía cạnh. Một ví dụ, hầu hết các trường đại học đều yêu cầu ứng viên nộp bảng điểm của các khóa

học trước đây. Trường Southern New Hampshire loại bỏ mối lo đó bằng cách sẵn sàng tìm bảng điểm cho

ứng viên với mức phí chỉ 10 đô la. Phương châm của trường này là: “Nhà trường sẽ làm mọi thứ trong khả

năng của mình để hỗ trợ bạn hoàn thành khóa học và tốt nghiệp!”

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch thành lập một học viện đổi mới sáng tạo và một loạt các chương trình

đào tạo trong năm 2019, nhằm đào tạo ít nhất 10.000 chuyên gia công nghệ thông tin và thúc đẩy các ngành

công nghiệp tập trung vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ chi 180,6 tỷ won (tương đương 160,6 triệu USD) để thành lập một học viện chuyên

ngành, nhằm đào tạo ở trình độ cao cho các kỹ sư trong những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI) và phân

tích dữ liệu lớn. Chính phủ cũng dành ra khoảng 209 tỷ won cho sáng kiến này trong 5 năm tới. Nhằm đào

tạo thêm các chuyên gia AI, Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ 46 tỷ won để xây dựng các chương trình đại học

chuyên ngành dành riêng cho nghiên cứu và đào tạo công nghệ AI tại 3 trường đại học được chọn.

Nguồn: P.A.T (NASATI), theo https://www.koreatimes.co.kr
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Không chỉ xác định chỉ tiêu tuyển sinh, Bộ GD&ĐT còn có

công văn gửi từng cơ sở GDĐH, các trường CĐ và TC yêu

cầu các trường đào tạo giáo viên khi mở ngành, xây dựng

đề án tuyển sinh và tư vấn hướng nghiệp phải hướng đến

đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Theo đó,

việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh phải dựa trên cơ sở nhu

cầu lao động của thị trường, điều kiện đảm bảo chất lượng

của trường và tỷ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

Riêng việc khảo sát việc làm của sinh viên trong 12 tháng

kể từ khi tốt nghiệp phải được thực hiện hàng năm, đảm bảo

tính chính xác, khoa học, có đơn vị chuyên môn của nhà

trường quản lý, lưu hồ sơ. Số liệu tỷ lệ việc làm này được

công bố công khai cho thí sinh tham khảo, và để xã hội,

người học giám sát. Về tự chủ mở mã ngành phải thực hiện

đúng quy định về chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, vị trí

việc làm sau khi tốt nghiệp của các ngành mới phải đảm

bảo tính độc lập cần thiết so với các ngành trường đang đào

tạo và các ngành khác trong cùng nhóm ngành. Ngoài ra,

việc này còn phải dựa trên cơ sở nhu cầu của thị trường lao

động và tham khảo kinh nghiệm quốc tế.

Còn về xây dựng và công bố đề án tuyển

sinh, các trường cần đặc biệt lưu ý phải

đảm bảo minh bạch, công khai, gắn với

yêu cầu ngành đào tạo, hướng tới mục tiêu

đào tạo và đảm bảo khả năng có việc làm

của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Quy định

của trường phải có căn cứ, đảm bảo quyền

bình đẳng cho tất cả thí sinh và đáp ứng

yêu cầu của chương trình đào tạo. Trường

có trách nhiệm giải trình, tạo sự đồng

thuận xã hội về các điều kiện do trường

quy định, tạo sự ổn định về tâm lý cho học

sinh và xã hội trong công tác tuyển sinh.

Không chỉ vậy, Bộ GD&ĐT còn yêu cầu

các trường chú trọng công tác tư vấn

hướng nghiệp, chọn ngành đào tạo phù

hợp với khả năng, nguyện vọng của thí

sinh, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao

động và góp phần nâng cao tỷ lệ có việc

làm khi sinh viên tốt nghiệp.

Nguồn: thanhnien.vn

ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường

ĐH Luật TP.HCM, Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng và Trường ĐH Hoa Sen sẽ tổ

chức thi đánh giá năng lực để tuyển sinh năm 2019. Đây được xem như một

phương thức tuyển sinh bổ sung nhằm tăng thêm cơ hội trúng tuyển cũng như

đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học. Tại ĐH Quốc gia TP.HCM, kỳ thi

này
đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học. Tại ĐH Quốc gia TP.HCM, kỳ thi này gồm hai đợt: đợt 1

(ngày 31/3/2019) tại TP.HCM và khu vực ĐBSCL (Bến Tre); đợt 2 (7/7/2019) tại TP.HCM, khu vực

ĐBSCL (Cần Thơ hoặc An Giang), khu vực miền Trung (Quy Nhơn hoặc Đà Nẵng).



Thí sinh tham dự kỳ thi kiểm tra năng lực Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) sẽ phải thi một

môn bắt buộc (toán) và một trong các môn tự chọn (vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh) theo yêu cầu xét

tuyển của từng ngành, kết quả dùng để xét tuyển tất cả các ngành với 40-60% tổng chỉ tiêu. Trong khi đó,

Trường ĐH Luật TP.HCM tiếp tục tuyển sinh qua hai bước (xét tuyển và kiểm tra năng lực) với ba tiêu

chí (xét điểm học bạ, xét điểm kỳ thi THPT quốc gia và điểm bài kiểm tra năng lực). Trường ĐH quốc tế

Hồng Bàng cũng lần đầu tiên tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực với 30% chỉ tiêu, tổ chức đợt đầu vào tháng

5/2019. Thí sinh chọn dự thi hai trong các môn: toán, ngữ văn, vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh; trong

đó một môn bắt buộc và một môn tự chọn (tùy ngành). Trường ĐH Hoa Sen cũng vừa bổ sung phương

thức tuyển sinh bằng thi đánh giá năng lực do trường tổ chức với 10% chỉ tiêu.

Tuyển sinh theo nhiều đợt, đó là: đợt 1 và đợt bổ sung (đợt bổ sung có thể được

thực hiện một lần hay nhiều lần).

Đợt 1: Trường tuyển sinh theo các phương thức sau: 

▪ Xét tuyển thẳng: Theo quy định của bộ GD&ĐT và của ĐHQG HN.

▪ Phương thức xét tuyển theo kết quả tổ hợp các môn thi/bài thi THPT Quốc gia: Căn cứ trên điểm

ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT và của ĐHQG HN.

▪ Phương thức xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge,

Anh: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ A-level là điểm mỗi môn

thi trong tổ hợp kết quả 3 môn thi theo các khối thi quy định của ngành đào tạo tương ứng đạt từ

60/100 điểm.

Đợt bổ sung: Trường sử dụng phương thức xét tuyển theo kết quả tổ hợp các môn thi/bài thi THPT Quốc gia.

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã công bố tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại

học, cao đẳng hệ quân sự vào các trường trong quân đội năm 2019 là hơn 5.400

chỉ tiêu. Trường Sĩ quan Chính trị có số chỉ tiêu cao nhất - 639, trong khi trường

Sĩ quan phòng hóa chỉ tuyển mới 70 sinh viên. Học viện Kỹ thuật quân sự tuyển

sinh 508 chỉ tiêu; Học viện Quân y tuyển sinh 330 chỉ tiêu; Học viện Khoa học

quânquân sự tuyển sinh 145 chỉ tiêu; Học viện Hậu cần tuyển sinh 477 chỉ tiêu; Học viện Biên phòng tuyển sinh

232 chỉ tiêu; Học viện Phòng không Không quân tuyển sinh 398 chỉ tiêu; Học viện Hải quân tuyển sinh 272

chỉ tiêu; trường Sĩ quan Lục quân 1 tuyển sinh 584 chỉ tiêu; trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển sinh 541 chỉ

tiêu; trường Sĩ quan Pháo binh tuyển sinh 159 chỉ tiêu; trường Sĩ quan Công binh tuyển sinh 191 chỉ tiêu,

trường Sĩ quan Thông tin tuyển sinh 426 chỉ tiêu; trường Sĩ quan Không quân tuyển sinh 140 chỉ tiêu; trường

Sĩ quan Tăng thiết giáp tuyển sinh 165 chỉ tiêu; trường Sĩ quan Đặc công tuyển sinh 90 chỉ tiêu; trường Sĩ

quan Kỹ thuật quân sự (Vin-Hempich) tuyển sinh 153 chỉ tiêu.

Tuyển sinh và đào tạo ngành Dược từ năm 2019. Nhà trường cho biết sẽ chính

thức tuyển sinh và đào tạo ngành Dược trình độ đại học từ năm 2019 theo Quyết

định số 313/QĐ-BGDĐT ngày 12/2/2019 của Bộ GD&ĐT với 100 chỉ tiêu ở

năm đầu tiên. Chương trình đào tạo ngành Dược tại Trường ĐH Đông Á được

abc xthiết kế theo hướng thực hành với thời lượng thực hành nghề nghiệp chiếm 65% toàn khóa học.quân

Công bố dự kiến chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển tuyển sinh đại học hệ chính quy năm

2019 và thông báo quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp. Theo đó,

điểm xét tuyển của các tổ hợp môn thuộc một ngành xét tuyển là như nhau.

Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Ưu tiên theo thứ tự nguyện vọng đăng kí của thí sinh.

Miễn học phí và cấp học bổng cho một số ngành đào tạo. Theo đó, trường được

tuyển sinh trên toàn quốc, với 52 ngành bậc đại học. Đặc biệt trong đó có 2 ngành

học được miễn học phí hoàn toàn và cấp học bổng cho sinh viên nữ theo học.



Nguồn: education.vnu.edu.vn, vnexpress.net, giaoducthoidai.vn, tuyensinh.tuoitre.vn

Ngày 30/01/2019, Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định số 272/QĐ-BGDĐT giao

nhiệm vụ cho UEF đào tạo ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, trình độ Đại học hệ

chính quy, mã ngành 7220210. Với ngành Ngôn ngữ Hàn, trường xét tuyển các

tổ hợp môn A01 (Toán – Lý – Tiếng Anh), D01 (Toán – Văn – Tiếng Anh),

D14 (Văn – Sử – Tiếng Anh), D15 (Văn – Địa – Tiếng Anh). Chỉ tiêu ngành

này nằm trong tổng chỉ tiêu chung của trường. Với ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc và các ngành Công nghệ

thông tin, Thương mại điện tử, Ngôn ngữ Nhật, Công nghệ truyền thông, Quan hệ quốc tế, khi thí sinh tham

gia xét tuyển vào trường sẽ nhận được mức học bổng đặc biệt trị giá 40% học phí toàn khóa học. Chính

sách học bổng này áp dụng với thí sinh tốt nghiệp trong năm 2019.

Năm 2019, UEF cũng chính thức áp dụng phương thức tuyển sinh mới (5% tổng chỉ tiêu) bằng kết quả thi

đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM bên cạnh hai phương thức cũ là Xét tuyển theo kết quả kỳ thi

THPT Quốc gia (70% chỉ tiêu), và Xét tuyển học bạ THPT lớp 12 (25% chỉ tiêu).

Công bố 4 phương thức tuyển sinh và gói học bổng 20 tỉ đồng. HSU tuyển sinh

2.525 chỉ tiêu bằng cách xét tuyển đối với tất cả các ngành, bậc đại học hệ chính

quy theo bốn phương thức gồm:

(i) Xét tuyển trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia;

(ii) Xét tuyển trên Kết quả học tập THPT;

(iii) Xét tuyển trên kết quả học tập THPT theo tổ hợp 3 môn

(iv) Xét tuyển trên các điều kiện theo yêu cầu của trường

HSU cũng thông tin về chương trình học bổng tuyển sinh năm 2019. Theo đó, tổng giá trị học bổng lên đến

20 tỉ đồng, áp dụng cho hai loại học bổng là Học bổng Tài năng và Học bổng Vượt khó.

Đặc biệt trong đó có 2 ngành học được miễn học phí hoàn toàn và cấp học bổng cho sinh viên nữ theo học.

Năm 2019 Trường dự kiến xét tuyển thêm một số ngành mới: Dinh dưỡng, Y học dự phòng, Quản trị khách

sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Hóa dược. Các chính sách và phương thức xét tuyển trong năm

2019, cơ bản không thay đổi so với phương thức xét tuyển của năm 2018. Ở hệ đại học, cao đẳng trường

xét tuyển theo các hình thức: xét tuyển thẳng, xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT - học bạ, xét tuyển

dựa vào kết quả thi THPT quốc gia, xét dự bị đại học. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức học

bạ dự kiến tháng 5/2019, và xét tuyển theo phương thức dựa vào kết quả thi THPT quốc gia theo lịch chung

của Bộ GD&ĐT. Nhà trường áp dụng miễn học phí đối với sinh viên theo học các ngành thuộc nhóm ngành

Sư phạm, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

Nhiều trường đại học, trong đó có các trường thành viên của ĐHQG TP.HCM mở mới nhiều ngành trong

kỳ tuyển sinh năm 2019. Trường ĐH Kinh tế - Luật sẽ tuyển mới ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành,

luật tài chính - ngân hàng (chất lượng cao). Trường ĐH Quốc tế có thêm ngành kế toán. Trường ĐH Công

nghệ thông tin mở mới ngành thương mại điện tử (chất lượng cao). Khoa Y mở thêm ngành dược và răng

hàm mặt (chất lượng cao). Trường ĐH Khoa học XH&NV tuyển mới các ngành truyền thông đa phương

tiện, quản lý thông tin. Trường ĐH Bách khoa mở mới một số chuyên ngành trong các ngành.

Ngành Robot, Trí tuệ nhân tạo là ngành mới được mở năm 2019 và được đào tạo miễn phí tại trường ĐH

Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Trường ĐH Kinh tế quốc dân bắt đầu tuyển sinh Cử nhân Công nghệ tài chính

(Fintech) cùng một số ngành/chuyên ngành khác như Khoa học dữ liệu, Phân tích kinh doanh, Kinh doanh

số. Các trường ĐH này đã nhanh chóng xây dựng CTĐT theo xu hướng đáp ứng yêu cầu của CMCN4.0.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo bậc đại học ngành ngôn ngữ

Hàn Quốc trong kỳ tuyển sinh 2019. Trường cũng dự kiến mở thêm 2 ngành mới là luật, logistics và quản

lý chuỗi cung ứng trong kỳ tuyển sinh năm nay. Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tuyển sinh các ngành

logistics và quản lý chuỗi cung ứng, luật trong kỳ tuyển sinh 2019. Trường ĐH Hoa Sen cũng dự kiến

tuyển mới ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Nguồn: tuyensinh.tuoitre.vn
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Sau khi Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc

gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, trên cơ sở nội dung thay đổi tỷ lệ điểm thi THPT quốc gia, điểm

học bạ trong xét tốt nghiệp, một số dự đoán về bức tranh tuyển sinh ĐH năm 2019đã được đưa ra.

Các trường tốp dưới sẽ khó về nguồn tuyển

Cách tính điểm bài thi THPT quốc gia 70%, trung bình

cả năm 30% sẽ đánh giá tương đối chính xác chất lượng

học tập của HS. Thực tế cho thấy không ít trường hợp có

sự chênh lệch khá nhiều giữa điểm bài thi và điểm trong

quá trình học. Vì vậy, việc tăng tỷ lệ điểm thi THPT

quốc gia (70%) so với trước (50%) để xét tốt nghiệp sẽ

đề cao vị trí, vai trò của điểm thi THPT quốc gia, nâng

cao ý thức học tập của HS lớp 12.

Liên quan đến những thay đổi tỷ lệ trong tính điểm thi

THPT quốc gia tác động thế nào đến việc tuyển sinh của

các cơ sở GDĐH, điểm tuyển sinh năm nay sẽ giảm hơn

so với những năm trước dẫn tới có sự thay đổi trong mùa

tuyển sinh đại học của các trường. Các trường tốp trên

điểm số sẽ thấp hơn. Các trường tốp trung sẽ không bị

ảnh hưởng nhiều. Các trường tốp dưới khả năng tuyển

đủ sẽ là một vấn đề vì sẽ có nhiều thí sinh trượt tốt

nghiệp hoặc điểm rất thấp. Nếu các cơ sở GDĐH trước

đây có thể xét tuyển tất cả HS tốt nghiệp ở mức thấp thì

năm nay sẽ gặp khó khăn.

Cần có sự phân định trách nhiệm cụ thể

Vai trò của trường đại học tham gia vào Kỳ

thi THPT quốc gia (trước đây là kỳ thi

tuyển sinh đại học) từ trước đến nay luôn

thể hiện tính khách quan, công bằng trong

tất cả các khâu, đặc biệt là quy trình chấm

bài thi trắc nghiệm. Việc để các trường ĐH

chủ trì tổ chức chấm thi trắc nghiệm sẽ đảm

bảo sự khách quan. Nhà trường cử cán bộ,

giảng viên xuống các địa phương trong một

khoảng thời gian nhất định, cần có sự phối

hợp một cách nhịp nhàng ở cơ sở, phải có

sự tham gia của đội ngũ ở địa phương.

Nhận định chung của lãnh đạo các trường

ĐH là những điều chỉnh trong quy chế

tuyển sinh năm nay về cơ bản đã đáp ứng

được những yêu cầu để giải quyết một số

điểm hạn chế của Kỳ thi THPT quốc gia

năm 2018.

Tiêu điểm – sự kiện2.2

Ngày 27/2/2019, Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) công bố kết quả bảng xếp hạng các trường

đại học theo 48 ngành, nhóm ngành đào tạo thuộc 5 lĩnh vực tại các cơ sở GDĐH trên 153 quốc gia.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có 3 nhóm ngành thuộc lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ là Kỹ thuật Cơ

khí, Hàng không và Chế tạo; Kỹ thuật Điện - Điện tử; Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin đứng

đầu Việt Nam lọt vào top 400 - 550 thế giới. Trước đó, trong bảng xếp hạng các trường đại học Châu Á

(QS Asia) 2018 - 2019, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội xếp ở vị trí 261 – 270, vươn lên 30 bậc so với

năm 2018.

Đại diện trường cho biết, trong giai đoạn 2017 – 2025, trường xác định sẽ phát triển theo định hướng hội

nhập quốc tế, áp dụng những tiêu chuẩn chất lượng của khu vực và quốc tế, chú trọng nâng cao năng lực

thực chất, định hướng theo các tiêu chí xếp hạng quốc tế.



Nhóm ngành vật lý và thiên văn của ĐH Quốc gia Hà Nội được xếp vào nhóm 501-550 bảng xếp hạng QS

WRU by Subject. Đây là lần thứ 2 lĩnh vực vật lý của ĐHQG HN được vào bảng xếp hạng thế giới. Hồi

tháng 11/2018, hãng tin tức U.S. News của Mỹ cũng đã công bố bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất

toàn cầu (Best Global Universities rankings), trong đó ĐHQG HN là cơ sở đào tạo duy nhất của Việt Nam

lọt vào bảng xếp hạng này, với lĩnh vực vật lý được xếp thứ hạng 502.

Nguồn: vietnamnet.vn, thanhnien.vn

Nguồn: giaoducthoidai.vn

RMIT Việt Nam lọt vào vòng trong hạng mục Chiến lược giảng dạy và học tập của năm của Giải thưởng

Times Higher Education châu Á đầu tiên. Gần 80 trường ĐH từ 21 quốc gia và khu vực đã tham gia ứng

cử cho giải thưởng gồm năm hạng mục và các hoạt động của trường ĐH. Hạng mục Chiến lược giảng dạy

và học tập của năm “nhận diện những chiến lược giảng dạy và học tập khác biệt và cấp tiến, giúp đẩy

mạnh trải nghiệm của cả sinh viên và cán bộ giảng viên, đồng thời phản ảnh những giá trị cốt lõi của đơn

vị đó”. Giải thưởng tập trung vào những gì đơn vị ứng cử thực hiện được trong năm 2018, bao gồm cả

những sáng kiến được mở rộng hay hoàn tất trong năm này.

Hình 2: Sinh viên RMIT thực hành tại Phòng thực hành

Giao dịch tài chính nơi tái hiện phòng giao dịch chứng khoán. 

Ảnh: giaoducthoidai.vn

Trong 5 năm qua, RMIT Việt Nam đã thực hiện một số thay đổi trong giảng dạy và học tập. Các chiến

lược này đều bao hàm phần cố vấn của đối tác trong ngành về chương trình của trường; nội dung phong

phú chú trọng vào rich media và nội dung số; bỏ dần các kỳ thi chính thức để chuyển qua các dự án đánh

giá năng lực dựa trên thực tiễn được thiết kế theo thực tiễn của một số công ty riêng biệt; cơ hội học tập

kết hợp kinh nghiệm thực tiễn; và chương trình Hoàn thiện kỹ năng cá nhân giúp bồi đắp kỹ năng mềm

cho sinh viên tốt nghiệp từ RMIT.



Hai thành tố để xác định được chỉ số

vốn con người của World Bank là

giáo dục và y tế. Giáo dục được xác

định bởi điểm của bài kiểm tra tổng

hợp, trong khi y tế được đánh giá dựa

vào tỷ lệ trẻ em không bị thấp còi. Kết

quả đã chỉ ra học sinh Việt Nam chỉ

đứng thứ hai sau Singapore trong khu

vực, và so với toàn thế giới cũng vẫn

ở top trên. Nếu so với Thái Lan hay

Trung Quốc, tính trung bình, trẻ em

Việt Nam học giỏi hơn.

World Bank cũng đánh giá cao những nỗ lực nâng cao năng

suất lao động của Việt Nam: "Bằng cách tích cực tham gia

vào các chuỗi giá trị toàn cầu, công nhân Việt Nam đã phát

triển khả năng ngoại ngữ, phát triển nguồn nhân lực cho phép

họ mở rộng sang các thị trường khác". "Trường hợp của Việt

Nam cho thấy những lợi ích của việc xây dựng kế hoạch cải

cách giáo dục. Các em học sinh Việt Nam nằm trong nhóm

25% đạt điểm cao nhất của các quốc gia có thu nhập trung

bình và cao có tham gia Chương trình đánh giá học sinh quốc

tế PISA 2012 và 2015. Thành tích này rất đáng chú ý nếu xem

xét đến việc mức thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam

còn chưa cao" – World Bank đánh giá.

Nguồn: cafef.vn

Báo cáo Phát triển Thế giới 2019 của World Bank đã xếp hạng Việt Nam đứng thứ 48/157 về chỉ số vốn

con người (Human Capital Index - HCI). Singapore xếp thứ nhất thế giới, Việt Nam đứng thứ hai trong khu

vực ASEAN và xếp trên Thái Lan tới 17 bậc. World Bank đánh giá cao nỗ lực tăng năng suất lao động của

Việt Nam: ngang hàng Trung Quốc, xếp trên Thái Lan 17 bậc về chỉ số vốn con người.

Hình 2: Chỉ số vốn con người Khu vực ASEAN-6 (2018)

Ảnh: cafef.vn

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam sẽ phối hợp cùng các trường đại học giúp sinh viên chế tạo vệ tinh siêu nhỏ

tại trường, thay chỉ vì chỉ dạy lý thuyết là chính như hiện nay. Đây cũng là hướng đào tạo về công nghệ

vũ trụ ở nhiều trường đại học thế giới.



Việt Nam chưa có lộ trình phát triển, tương lai chưa rõ ràng nên ngành này chưa thu hút được sinh viên. Sau

phóng vệ tinh MicroDragon, có thể coi Việt Nam đang thuộc nhóm những nước đứng đầu ASEAN về công

nghệ chế tạo vệ tinh, vì vậy cần xây dựng chiến lược phát triển vũ trụ đến 2050. Ứng dụng của vệ tinh có

những cái nhìn thấy ngay được, có những cái không nhìn thấy được nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Nguồn: Báo Tiền Phong, NASATI

Liên thông trong giáo dục là chủ trương

đã được nhiều nước phát triển trên thế

giới thực hiện từ lâu nhằm đảm bảo

quyền học tập và quyền tự do lựa chọn

chuyển đổi trình độ, ngành học, địa điểm

học hình thức học phù hợp với hoàn cảnh

cá nhân. Nghị quyết 29NQ/TW của

Đảng

Đảng

cũng đã khẳng định chủ trương đẩy

mạnh liên thông trong giáo dục. Dự thảo

Luật Giáo dục (sửa đổi) đã bổ sung một

điều luật quy định riêng về liên thông

vào Luật Giáo dục sửa đổi (Điều 8) để

làm rõ hình thức, cách thức liên thông

giữa các trình độ đào tạo, ngành học,

hình thức học tạo cơ hội học tập, phát

triển bình đẳng cho mọi người.

Tổng hợp của Vụ Pháp chế (Bộ GD&ĐT) – Thường trực

ban soạn thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) – khi tiếp thu ý kiến

nhân dân, đa số ý kiến nhất trí với Điều 8 dự thảo Luật quy

định riêng về liên thông để làm rõ hình thức, cách thức liên

thông giữa các trình độ đào tạo, ngành học, hình thức học

tạo cơ hội học tập, phát triển bình đẳng cho mọi người; bổ

sung quy định vào dự thảo Luật để sửa đổi nội dung có liên

quan của Luật Giáo dục nghề nghiệp tạo sự thống nhất giữa

quy định của hai Luật; nhằm thể chế hóa được chủ trương,

đường lối của Đảng trong Nghị quyết số 29-NQ/TW, phù

hợp với xu hướng phát triển giáo dục của UNESCO và các

nước phát triển trên thế giới; khắc phục tình trạng Luật Giáo

dục nghề nghiệp có quy định cụ thể về liên thông, trong khi

đạo luật cơ bản về giáo dục là Luật Giáo dục lại chưa có quy

định cụ thể việc này, gây khó khăn cho liên thông trong cả

hệ thống giáo dục.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Ngày 26/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 126/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh

phí sự nghiệp thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025". Theo đó, các tổ

chức, cá nhân có ý tưởng đoạt giải tại Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên (HSSV) sẽ

nhận được giải thưởng với mức cụ thể như sau:

Đối với các cuộc thi toàn quốc:

▪ Giải đặc biệt: 20 triệu đồng/giải

▪ Giải nhất: 15 triệu đồng/giải

▪ Giải nhì: 10 triệu đồng/giải

▪ Giải ba: 8 triệu đồng/giải

▪ Giải khuyến khích: 5 triệu đồng/giải

Ý tưởng trên đang được Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) và Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội)

bàn bạc tìm cách triển khai. Để có thể phát triển công nghệ vũ trụ - biểu tượng sức mạnh công nghệ cao của

mỗi quốc gia, Việt Nam cần đội ngũ cán bộ trình độ cao. Muốn chiếm lĩnh không gian vũ trụ trong 10-20

năm tới không có cách nào khác là phải phát triển công nghệ vũ trụ, trong đó đặc biệt là phát triển nguồn

nhân lực. Hiện nay, công nghệ vũ trụ được một số trường đào tạo, song mới dừng ở mức bộ môn, chưa phải

ngành đào tạo chính. Để đào tạo sinh viên chế tạo vệ tinh, mấy năm qua, VNSC tổ chức cuộc thi Cansat

(cuộc thi chế tạo vệ tinh trong vỏ lon nước) dành cho đối tượng học sinh, sinh viên. Ở cuộc thi này, các em

có cơ hội tìm hiểu về quy trình chế tạo vệ tinh, được hướng dẫn và thực hành thiết kế, chế tạo, và thử

nghiệm vệ tinh Cansat.



Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước

ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030’’

(Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018).

Mục tiêu của Đề án nhằm định hướng chính sách hỗ trợ chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ

nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là các công nghệ nguồn, công nghệ cao, công nghệ nền tảng nhằm nhanh

chóng đổi mới công nghệ, rút ngắn khoảng cách về trình độ, năng lực công nghệ so với các nước tiên tiến

trong khu vực và thế giới, góp phần cơ cấu lại các ngành kinh tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước, trong đó một số ngành, lĩnh vực có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá

trị sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và tăng cường bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Đề án sẽ thực hiện đổi mới cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển giao, làm chủ và

phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, phát triển thị trường, tạo lập thị trường ứng dụng công

nghệ mới, sản phẩm mới, đặc biệt là các chính sách ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong nước tạo ra

đạt tiêu chuẩn kỹ thuật so với nước ngoài trong các dự án đầu tư; hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp tìm kiếm

thông tin công nghệ, tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực làm chủ, phát triển công nghệ

từ nước ngoài vào Việt Nam thông qua các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia...

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Sáng 18/2/2019, tại trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) đã diễn ra khai mạc đánh giá ngoài chất lượng các

chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 135 của Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á

với 3 chương trình đào tạo gồm Kế toán, Quản trị kinh doanh (trường ĐH Kinh tế) và Quốc tế học

(trường ĐH Ngoại ngữ). Trong đợt này, đoàn đánh giá AUN-QA sẽ thực hiện nhiều hoạt động chuyên

môn cần thiết như: Khảo sát nghiên cứu các tài liệu, báo cáo tự đánh giá và các minh chứng kèm theo;

Phỏng vấn các bên liên quan của các chương trình đào tạo được đánh giá như lãnh đạo hội đồng khoa

học, khoa, bộ môn, giảng viên, sinh viên, cán bộ phục vụ, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng; Khảo sát thực

tế và đánh giá toàn bộ các điều kiện về cơ sở vật chất, dịch vụ, phương tiện hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu

khoa học và hoạt động của sinh viên…

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Đối với các cuộc thi tại các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương:

Mức thưởng tối đa bằng 80% mức giải thưởng tương ứng của Cuộc thi toàn quốc.

Ngoài ra, đối với sự kiện ngày hội khởi nghiệp quốc gia cho HSSV trong toàn quốc, các đội khi tham gia sẽ

được hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng, vận chuyển, dàn dựng gian hàng tối đa 15 triệu/đơn vị/lần tham gia.

Thông tư 126/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 11/02/2019.

Nguồn: thuvienphapluat.vn



Nguồn: tuoitre.vn

Tập đoàn Vingroup vừa công bố triển khai

chương trình "Học bổng khoa học công nghệ

đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ du học tại nước ngoài"

dành cho các tài năng Việt Nam, thực hiện

trong 11 năm (từ 2019 - 2030), với 1.100 suất

học bổng du học (100 suất/năm) tại các quốc

gia có nền khoa học công nghệ phát triển hàng

đầu thế giới như Mỹ, Nga, Pháp, Úc, Israel,

Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore... Với học

bổng của Vingroup, ứng viên được học tập tại

các quốc gia có nền khoa học công nghệ phát

triển hàng đầu thế giới như Mỹ, Nga, Pháp,

Úc, Israel, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore...

Ngoài được hỗ trợ 100% chi phí, học viên còn nhận

được một khoản trợ cấp một lần để hội nhập ban đầu,

phát triển chuyên môn trong quá trình học tập và

nghiên cứu cũng như tái hòa nhập sau khi tốt nghiệp,

trở về Việt Nam. Những chuyên ngành then chốt

được quy hoạch ưu tiên đào tạo gồm: trí tuệ nhân tạo,

dữ liệu lớn, điện toán đám mây, an toàn thông tin

mạng, mật mã, điều khiển học, tự động hóa, năng

lượng tái tạo, thiết kế sản phẩm, robotics, kỹ thuật cơ

điện tử, sinh học phân tử, di truyền học... Theo

Vingroup, mục tiêu của học bổng nhằm tìm kiếm các

tài năng có khả năng dẫn dắt sự phát triển khoa học

công nghệ VN trong tương lai.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Ngày 19/2/2019, Bộ GD&ĐT ban hành quyết định số 378/QĐ-BGDĐT, bãi bỏ Quyết định số 6639/QĐ-

BGDĐT ngày 29/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành

Giáo dục giai đoạn 2011-2020.

Quyết định này căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày

25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT;

theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục. Quyết định có hiệu lực kể từ

ngày ký. Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Vụ trưởng Vụ Tổ

chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT và các tổ chức,

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Ngày 21/2/2019, Trường ĐH Cửu Long tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc

chuyển đổi Trường ĐH Dân lập Cửu Long sang loại hình trường đại học tư thục. Theo quyết định,

Trường ĐH Cửu Long là cơ sở GDĐH tư thục, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, chịu sự

quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ GD&ĐT và chịu sự quản lý về lãnh thổ của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Việc chuyển đổi từ trường đại học dân lập sang hoạt động theo cơ chế trường đại học tư thục là một bước

ngoặt lớn, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy nhà trường phát triển và hoạt động phù hợp với các quy định

pháp luật về giáo dục. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ nỗ lực kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất

lượng đào tạo, đồng thời tăng cường liên kết với các trường trong và ngoài nước nhằm xây dựng mô hình

trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, trở thành trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đáp ứng

nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

Nguồn: vietnamplus.vn



Nguồn: giaoducthoidai.vn

Việc tạo điều kiện cho sinh viên Lào học tập tại Việt Nam đã giúp đất nước Lào đào tạo, bồi dưỡng và

nâng cao năng lực cho hàng nghìn cán bộ, sinh viên. Đồng thời, qua đó cũng đã góp phần thắt chặt mối

quan hệ, tình đoàn kết, gắn bó giữa hai đất nước. Đại sứ quán Lào sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục-

Thể thao Lào và Bộ GD&ĐT Việt Nam thực hiện dự án "Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt-

Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực" mà 2 Chính phủ đã bàn giao cho 2 Bộ thực hiện

từ năm 2011-2020.

Ngày 22/2/2019, tại ĐH Đà Nẵng, phiên họp

toàn thể lần thứ 17 của Mạng lưới các trường đại

học châu Âu và Đông Nam Á (ASEA-UNINET)

đã chính thức khai mạc. Tham dự sự kiện có hơn

100 đại biểu đến từ các trường ĐH thành viên

ASEA-UNINET.

NHANH

Các đại biểu tham dự phiên họp toàn thể của Mạng lưới đại học 

châu Âu và Đông Nam Á lần đầu tiên tổ chức tại Đà Nẵng. 

Ảnh: dantri.com.vn

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

Sáng ngày 22/2/2019, tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ

thuật Vinh (Nghệ An), Đại sứ quán nước CHDCND

Lào tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018

và kế hoạch năm học 2018-2019 cho sinh viên Lào

đang học tập tại Việt Nam.

Năm học 2017-2018 tổng số lưu học sinh học tập tại

Việt Nam là 14.686 người. Trong đó, có 147 làm

nghiên cứu sinh, 845 người học cao học, 7.555

người học đại học, còn lại là học cao đẳng, trung

học, dự bị tiếng Việt và học văn hóa. Trong quá trình

tham gia học tập tại Việt Nam, phần lớn lưu học sinh

Lào có quan điểm chính trị tư tưởng vững vàng, thực

hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, tuân thủ

pháp luật 2 nhà nước và nội quy các nhà trường.

Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và kế hoạch năm học

2018-2019 cho sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam. 

Ảnh: giaoducthoidai.vn



Trường ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ triển khai thực hiện Chương trình Cử nhân Công nghệ Tài chính và tuyển

sinh ngay từ năm 2019 cùng với một số ngành khác như Khoa học dữ liệu, Phân tích kinh doanh, Kinh

doanh số... Trường là một trong các đơn vị tiên phong trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp

ứng nhu cầu của cuộc CMCN4.0.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC NGÀNH ĐÀO TẠO PHỤC VỤ CMCN 4.02.4

Năm 2019, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM lần đầu tiên tuyển sinh ngành học mới về robot và trí

tuệ nhân tạo, đào tạo hoàn toàn miễn phí kỹ sư tài năng về lĩnh vực này. Đây là chương trình đầu tiên ở

Việt Nam, tập trung đào tạo kỹ sư chuyên ngành sâu về robot và trí tuệ nhân tạo. Với khóa đầu tiên, nhà

trường chỉ tuyển 20 chỉ tiêu và miễn 100% học phí. Theo đó, thí sinh đạt điểm thi THPT quốc gia 2019 từ

24 điểm trở lên có thể nộp đơn xét tuyển vào ngành này. Nhà trường ưu tiên thí sinh các trường THPT

chuyên, đạt giải sáng tạo khoa học công nghệ trong và ngoài nước.

Đó là các ý kiến được các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính chia sẻ trong buổi tọa đàm khoa

học về nhu cầu đào tạo ngành Fintech được trường ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức. Trong nhiều năm, các

chuyên gia nhận thấy Fintech là ngành thực sự cần thiết, trước hết là đối với các ngân hàng, các công ty

chứng khoán; sau đó là bao trùm tất cả hệ thống quản trị tài chính của các doanh nghiệp, các tập đoàn lớn.

Để bước vào CMCN4.0 chúng ta cần ba thứ quan trọng, đó là công nghệ, thể chế, và con người. Về con

người, chúng ta có thể đào tạo một đội ngũ chuyên gia tài chính ngân hàng đồng thời nắm bắt và làm chủ

công nghệ, và đào tạo cử nhân Fintech là phương án “nhân bản” để đào tạo các chuyên gia mà lĩnh vực

tài chính ngân hàng thực sự cần. Vì vậy việc đào tạo lĩnh vực Fintech là vô cùng cần thiết để đào tạo

nguồn nhân lực đáp ứng cả kiến thức về công nghệ và nghiệp vụ tài chính kinh doanh. Hiện tại các ngân

hàng đang đầu tư nhiều nguồn lực, trong đó tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ

học máy (Machine learning).

Theo chương trình, ngoài phiên toàn thể chính thức với 3 bài báo cáo chung, trong 4 ngày (22/2-25/2), các

đại biểu sẽ chia nhóm thảo luận các chủ đề về khoa học nhân văn, khoa học công nghệ, kỹ thuật và Toán

học (STEM). Nội dung thảo luận tập trung vào tác động của thay đổi công nghệ nhanh chóng đối với sự

phát triển bền vững; Văn hóa, âm nhạc, nhân văn; Áp dụng ống kính giới tính đối với sự thay đổi công nghệ

nhanh chóng; Hỗ trợ nghề nghiệp học tập (nghề STEM). Sự kiện này là cơ hội tuyệt vời cho đại diện của

các trường đại học thành viên trong Mạng lưới trao đổi ý tưởng, kết nối chuyên môn; cũng như chia sẻ các

mối quan tâm thực tiễn để tạo ra ý tưởng hợp tác dự án và thành lập Nhóm nghiên cứu giảng dạy.

Nguồn: dantri.com.vn



Nguồn: dantri.com.vn, https://vnanet.vn/

Việt Nam có lợi thế rất lớn về rừng và

phát triển ngành công nghiệp chế

biến, xuất khẩu gỗ, lâm sản, nhu cầu

thị trường về gỗ, sản phẩm gỗ và lâm

sản ngày càng cao, cả ở thị trường

trong nước, khu vực và quốc tế. Năm

2018, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn

ngành đạt trên 9,38 tỷ USD, tăng

15,9%, chiếm hơn 23% giá trị xuất

khẩu của các ngành hàng nông sản.

Để ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ, lâm sản phát

triển, cần nhiều giải pháp đồng bộ từ chủ trương, chính sách

đến triển khai cụ thể các nhiệm vụ. Nhưng để phát triển bền

vững, bứt phá, phải tác động vào các khâu trọng yếu, là nút thắt

– rào cản của ngành, là cơ chế, chính sách; nguồn nguyên liệu;

công nghệ; nguồn nhân lực chất lượng cao. Với cơ sở đào tạo,

cần nhanh chóng đưa ngành lâm nghiệp nói chung và công

nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ, lâm sản nói riêng là một trong

những ngành kinh tế cần được đầu tư trọng điểm. Trong đó,

lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học cho ngành cũng cần

được quan tâm đặc biệt.

Diễn đàn “Ngành công nghiệp chế

biến, xuất khẩu gỗ, lâm sản năm

2018: Thành công, bài học kinh

nghiệm; giải pháp bứt phá năm

2019” được tổ chức ngày 22/2/2019

tại Hà Nội. Dự báo đến năm 2020,

ngành công nghiệp chế biến gỗ, lâm

sản xuất khẩu cần khoảng 64.000

người có trình độ đại học, trên đại

học và 266.860 công nhân. Hiện

nay, nguồn nhân lực Việt Nam trình

độ cao trong lĩnh vực này đang thiếu

trầm trọng, không đủ để đáp ứng

nhu cầu thị trường.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian trưng bày sản phẩm gỗ, 

lâm sản của trường ĐH Lâm Nghiệp Việt Nam tại diễn đàn. 

Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Với việc học tập gắn kết với doanh nghiệp, học theo dự án sẽ giúp sinh viên tiếp cận với các khái niệm

cũng như công nghệ mới nhất trong các viện nghiên cứu, các công ty công nghệ, từ đó có thể phát triển các

dự án cá nhân cũng như tạo nền tảng cho công việc tương lai sau này.

Trường mong muốn đào tạo lớp kỹ sư tài năng về robot và trí tuệ nhân tạo

Đây là một chương trình tài năng cho đất nước, bởi vì robot và trí tuệ nhân tạo trong thời gian hiện tại và

tương lai sẽ chiếm lĩnh toàn bộ thị trường lao động trên thế giới, nó sẽ thay thế rất nhiều ngành. Đây là

bước đi đầu tiên của trường đại học đi theo hướng để đáp ứng được yêu cầu của kỷ nguyên số.

Đã có nhiều doanh nghiệp đặt hàng đào tạo

Hiện nay nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực này rất cao, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ cao, các công

ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty khởi nghiệp như Bosch, Renesas, Mifis, Intel, Samsung,

Jabil, Vinamilk, FPT, Grab, Amazon... Sinh viên ngành này có thể làm việc tại các ngân hàng, đơn vị dịch

vụ du lịch, các công ty thương mại điện tử, các công ty logictics, các công ty giải trí, phim ảnh...

Với việc định hướng là các sinh viên học ngành này có thể tự phát triển sự nghiệp của bản thân, chương

trình đào tạo tập trung hướng sinh viên tiếp cận với việc xây dựng ý tưởng trên nền tảng công nghệ, từ đó

có thể khởi nghiệp khi còn đang học tập.

Nguồn: tuoitre.vn



Kết quả NGHIÊN 
CỨU NHẬN ĐỊNH

3.

3.1 Tám xu hướng tương lai của công việc tới 2030

Thế giới việc làm đang trải qua một giai đoạn thay đổi to lớn. Khi tự động hóa, chủ yếu ở dạng người máy,

trí thông minh nhân tạo và các công nghệ mới khác, đang phát triển với tốc độ nhanh chưa từng thấy và có

tác động đáng kể đến nhiều ngành, dẫn đến những thay đổi lớn đối với công việc, nhiệm vụ và kỹ năng cần

thiết trong mỗi ngành.

Sự thay đổi công nghệ

Những đổi mới gần đây về công nghệ đã thay đổi hoàn toàn nhiều khía cạnh của cuộc sống hàng ngày của

chúng ta, biến đổi toàn bộ các ngành công nghiệp và làm đảo lộn đáng kể thị trường lao động. Sự phát triển

trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, robot và phân tích dữ liệu lớn đã làm thay đổi toàn bộ nghề nghiệp,

đảo lộn các nhiệm vụ và kỹ năng cần thiết trong một số ngành nghề, và tạo ra các nhiệm vụ và nghề nghiệp

hoàn toàn mới.

Tám xu hướng này thể hiện một loạt các tầm nhìn có thể xảy ra trong tương lai. Để nhắc lại, tuy đây không

phải là dự đoán, nhưng dự báo này được thiết kế để giúp các nhà lãnh đạo xem xét các đường lối thay thế mà

thị trường lao động toàn cầu có thể thực hiện và xem xét cẩn thận hơn các động lực phức tạp tác động đến lực

lượng lao động. Một tương lai hợp lý cũng có thể là một tập hợp các tình huống này xảy ra đồng thời.

Sự dịch chuyển tài năng

Trong môi trường kinh tế hiện nay, di chuyển lao

động đã trở thành một chủ đề tranh luận rộng rãi,

và mức độ có thể trong tương lai của nó vẫn chưa

rõ ràng. Sự di chuyển của người lao động giữa

các nước và trong một nước có thể bị ảnh hưởng

bởi cơ hội kinh tế, quy định đi lại hoặc khủng

hoảng và xung đột và có thể có tác động đáng kể

đến thị trường lao động ở các khu vực địa lý

khác nhau. Ví dụ, liệu có sự tăng trưởng việc làm

- tại chỗ hay từ xa - nơi đang có công nhân hoặc

công nhân cần phải di chuyển đến các các khu

vực có cơ hội kinh tế sẽ là yếu tố quyết định

mạnh mẽ về di chuyển lao động trong nước.

Sự phát triển học tập

Phạm vi mà lực lượng lao động - cả hiện tại và

tương lai - có được những kỹ năng phù hợp để thực

hiện các nhiệm vụ yêu cầu trong công việc là một

trong những biến số có tác động và không chắc chắn

nhất cho công việc trong tương lai. Một loạt đầu vào

xác định yếu tố này phát triển như thế nào: sự phát

triển của chương trình giảng dạy cập nhật nhanh

chóng trong giáo dục phổ thông, hướng nghiệp và

đại học; sự tiếp cận qua các không gian địa lý và các

nhóm kinh tế - xã hội; sự sẵn có các cơ hội đào tạo

lại cho lực lượng lao động hiện tại; và suy nghĩ và

sẵn lòng hướng tới việc học tập suốt đời trong sinh

viên và người lao động, và những yếu tố khác.



▪ Tự cung lực lượng lao động: Thay đổi công nghệ ổn định đã dẫn đến tự động hoá quy mô lớn các

công việc thủ công và đơn điệu, nhưng hầu hết các vai trò tay nghề cao và trung bình vẫn chưa bị ảnh

hưởng bởi sự xáo trộn này, đặc biệt là những việc yêu cầu kỹ năng phi nhận thức và hoàn thành các

nhiệm vụ phức tạp. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của việc học tập cũng chậm chạp. Nhiều lao động có

tay nghề thấp đã phải rời khỏi vị trí vì không còn nhiều vai trò phù hợp với các kỹ năng của họ. Các

doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng thiếu tài năng ngày càng tăng. Việc giảm chuyển giao tri thức

và tiếp tục thiếu hụt tài năng cho các công ty địa phương sẽ làm giảm sự tăng trưởng và năng động theo

thời gian, làm giảm khả năng của thị trường lao động địa phương.

▪ Di chuyển lao động đại trà: Thay đổi công nghệ còn khiến các doanh nghiệp phải đối mặt với sự thiếu

hụt tài năng rất lớn. Trong trường hợp không có rào cản đối với sự di chuyển lao động và với công việc

trực tuyến từ xa vẫn còn chưa phổ biến, sẽ có sự di chuyển lao động quy mô lớn để tìm kiếm cơ hội.

Những người lao động có tay nghề thấp hơn ở các nền kinh tế tiên tiến sẽ hướng đến các nước mới phát

triển để tìm kiếm cơ hội kiếm sống tốt hơn, thu nhập ổn định hơn và chi phí sinh hoạt thấp hơn, hoặc sẽ

phụ thuộc vào hệ thống phúc lợi do nhà nước tài trợ.

▪ Sự thay thế của người máy: Sự thay đổi và khuếch tán công nghệ tăng nhanh có nghĩa là máy móc tại

nơi làm việc có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đơn điệu thường xuyên và không thường xuyên, và có

thể thực hiện một loạt các nhiệm vụ thủ công cũng như những công việc đòi hỏi các kỹ năng phi nhận

thức. Ban đầu, sẽ có nhiều nhu cầu nhân công để bổ sung cho các máy móc, quản lý và chuyên môn hóa

các loại vai trò mới. Tuy nhiên, tốc độ học tập phát triển còn chậm, có nghĩa là nhiều người trong lực

lượng lao động không thể bắt kịp với những thay đổi đang diễn ra. Họ phải đối mặt với lĩnh vực các cơ

hội đang thu hẹp nhanh chóng khi phần lớn các kỹ năng của họ bị coi là dư thừa. Việc thiếu tài năng

thích hợp cho các vai trò mới nổi lên dẫn đến áp lực tự động hóa ngày càng tăng hơn nữa, và robot,

thuật toán và học máy, được quản lý bởi một số ít người, bắt đầu làm hầu hết các công việc sản xuất và

phân phối của thế giới.

▪ Thế giới phân cực: Do sự thay đổi và khuếch tán công nghệ gia tăng, máy móc tại nơi làm việc trở

nên có khả năng thực hiện cả các công việc thường xuyên và không thường xuyên. Robotics, thuật

toán và học máy - được quản lý bởi một số ít công nhân - đã bắt đầu thực hiện hầu hết công việc sản

xuất và phân phối của thế giới, làm "rỗng" thị trường lao động, điều này dẫn đến sự bất bình đẳng

ngày càng tăng.

▪ Doanh nhân được trao quyền lực: Những lo ngại sâu sắc về tiềm năng đột phá của sự thay đổi công

nghệ nhanh chóng dẫn đến những cải cách dài hạn trong các hệ thống giáo dục. Các công ty đã đầu tư

mạnh vào các hệ thống đào tạo và đào tạo lại kỹ năng. Có một đặc tính mới - đặc biệt trong các thế hệ

trẻ - một thế hệ bao trùm việc học tập suốt đời. Tốc độ tiến hóa nhanh trong học tập đã giúp cho nhiều

lao động hơn bao giờ hết đóng góp nhiều kỹ năng hơn cho xã hội và nền kinh tế. Tính sáng tạo, năng

động và năng suất nâng cao sẽ góp phần vào sự phát triển trong một loạt ngành công nghiệp và lĩnh

vực. Với nguồn cung cấp dồi dào người học suốt đời có tay nghề cao, nhiệt tình, ham hiểu biết ở nhiều

vùng địa lý, sẽ có một thị trường năng động cho người lao động tạo ra các cơ hội cho bản thân, thu hút

dòng vốn đầu tư ổn định.

▪ Dòng lao động kỹ năng: Thay đổi công nghệ ổn định sẽ dẫn đến tự động hoá quy mô lớn các công việc

thủ công và đơn điệu, cùng với sự di chuyển lớn lao động giữa các thành phố, vùng và quốc gia. Trong

sự gia tăng những cơ hội phong phú cho cả người dân địa phương và người di cư có tay nghề, di chuyển

lao động trong và ngoài biên giới đã trở thành tiêu chuẩn. Các chứng chỉ và bằng cấp ngày càng trở nên

chuẩn hóa quốc tế. Tuy nhiên, do sự thay đổi công nghệ ổn định, thị trường lao động có khả năng tiếp

cận công nghệ tốt hơn đã có thể thúc đẩy việc tạo ra giá trị cao hơn với ít tài nguyên hơn, các nước

ngoài cuộc cạnh tranh có sự mở rộng công nghệ thấp hơn đối với tài năng và năng lực sản xuất. Sự bất

bình đẳng giữa các quốc gia và việc "có" và "không có" công nghệ tiếp tục gia tăng.



▪ Sản xuất nội địa: Sự thay đổi và khuếch tán công nghệ tăng nhanh có nghĩa là máy móc tại nơi làm

việc có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đơn điệu thường xuyên và không thường xuyên, và có thể

thực hiện một loạt các nhiệm vụ thủ công cũng như những công việc có các kỹ năng phi nhận thức.

Những lo ngại sâu sắc về tiềm năng đột phá của sự thay đổi công nghệ nhanh chóng dẫn đến những

cải cách dài hạn trong các hệ thống giáo dục, và sự thiếu hụt tài năng địa phương khiến các công ty

đầu tư mạnh vào các hệ thống đào tạo và đào tạo lại kỹ năng. Điều này dẫn tới nhu cầu nhân công để

bổ sung cho các máy móc, quản lý sự chuyển đổi và chuyên môn hóa trong các vai trò mới.

▪ Sự thích nghi nhanh chóng: Sự thay đổi và khuếch tán công nghệ tăng nhanh có nghĩa là máy móc

tại nơi làm việc có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đơn điệu thường xuyên và không thường xuyên,

và có thể thực hiện một loạt các nhiệm vụ thủ công cũng như những công việc đòi hỏi các kỹ năng phi

nhận thức. Những lo ngại sâu sắc về tiềm năng đột phá của sự thay đổi công nghệ nhanh chóng dẫn

đến những cải cách dài hạn trong các hệ thống giáo dục, và sự thiếu hụt tài năng địa phương khiến các

công ty đầu tư mạnh vào các hệ thống đào tạo và đào tạo lại kỹ năng. Điều này dẫn tới nhu cầu nhân

công để bổ sung cho các máy móc, quản lý sự chuyển đổi và chuyên môn hóa trong các vai trò mới.

Đặc tính mới theo đuổi việc học tập suốt đời, đặc biệt trong các thế hệ trẻ, sẽ giúp tàm tăng sự năng

động trong lực lượng lao động, và công nghệ được áp dụng rộng rãi, cùng với sự sáng tạo và năng

suất của con người, trong hàng loạt ngành và lĩnh vực.

Sự di chuyển tài năng cao trong các quốc gia và xuyên biên giới, kết hợp với các cơ hội phổ biến cho

công việc nền tảng trực tuyến xuyên biên giới, đã tạo ra lực lượng lao động toàn cầu nhanh nhẹn, hiệu

quả và toàn cầu hóa, nhanh chóng khuếch tán các giá trị, ý tưởng, công nghệ, hàng hóa và dịch vụ trên

toàn thế giới. Lực lượng lao động hài hoà và các chính sách xã hội, chứng chỉ và bằng cấp được chuẩn

hóa quốc tế đã góp phần vào sự phát triển và tăng trưởng kinh tế rộng rãi. Tuy nhiên, đối với một số

người, tốc độ thay đổi nhanh chóng sẽ góp phần gây cảm giác lạc lõng và không hòa nhập. Với các hệ

thống siêu kết nối toàn cầu và ý thức giảm sút của người dân địa phương, con người liên tục bị thách

thức để phản ứng và thích nghi với những cú sốc kinh tế, công nghệ và xã hội quy mô lớn.

3.2 XU THẾ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là cơ hội lớn cho các nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa,

đồng thời cũng đặt ra cho Việt Nam những thách thức về nhân lực trình độ cao để sẵn sàng cho một giai

đoạn mới trên nền tảng khoa học công nghiệp 4.0. Cần đánh giá thực trạng công tác đào tạo phát triển

nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay ra sao để có giải pháp hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Hình 3: Số lượng và tỷ lệ lực lượng lao động có trình độ đại học trở lên, giai đoạn 2012 - 2017 

Nguồn: Đề tài KHGD/16-20.ĐT.001 “Nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực 

làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo đến năm 2025”



Năm 2017, Việt Nam có 5,079 triệu người có việc làm trình độ đại học, chiếm 9,46% tổng số lao động có

việc làm cả nước, tăng 1,807 triệu người so với năm 2012. Giai đoạn 2012 - 2017, tỷ lệ lao động có việc

làm trình độ đại học trong tổng số việc làm tăng từ 6,36% năm 2012 lên 9,46% năm 2017; bình quân mỗi

năm lao động có việc làm trình độ đại học chỉ tăng thêm 452.000 người hay tăng 9,53%/năm. Lao động

thanh niên trình độ đại học có việc làm chiếm 7,82%, lao động trẻ chiếm 39,05%, lao động trung niên

chiếm 50,47%, lao động cao tuổi chiếm 2,66%.

Nguồn: Đề tài KHGD/16-20.ĐT.001 “Nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực làm cơ sở xây dựng Chương trình 

đào tạo đến năm 2025” và Báo Giáo dục thời đại

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay chỉ đạt

3,39 trên 10 điểm, trong khi Hàn Quốc là 6,91; Ấn Độ là 5,76; Malaysia là 5,59; Thái Lan là 4,94… Hơn

nữa, nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta lại phân bố không hợp lý: Hơn 92% số cán bộ có trình độ

tiến sĩ trở lên tập trung ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; tại Tây Nguyên, Tây Bắc và Nam Bộ tỷ lệ này chưa

tới 1%. Nguồn nhân lực ở nước ta đang có rất nhiều bất cập: Số lượng đào tạo ở trình độ đại học trở lên

trong những năm gần đây gia tăng đáng kể, nhưng chất lượng lao động của đối tượng này phần lớn chưa

đạt các tiêu chí về nguồn nhân lực chất lượng cao như đã đề cập ở trên. Do vậy, khi họ ra làm việc, nhiều

người không đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Để đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, về mặt nhận thức và quan điểm chỉ đạo các cấp

ủy, chính quyền cần xác định rõ nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là tài nguyên quý

giá nhất của địa phương và của quốc gia, phải lấy nguồn lực con người làm tài nguyên thay thế. Vì vậy,

phải tăng cường trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc đào tạo, phát triển và sử

dụng nguồn nhân lực, biến số lượng và chất lượng nguồn nhân lực thành lợi thế cạnh tranh trong xu thế hội

nhập, phát triển. Ngay từ bây giờ, chúng ta phải thực hiện đổi mới hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho

tương lai, đồng thời, nghiên cứu tìm cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp để nhanh chóng nâng cao chất

lượng nhân lực hiện có. Đây là chiến lược quan trọng và lâu dài để hình thành và phát triển bền vững đội

ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Lực lượng lao động có trình độ đại học tính đến năm

2017 đạt trên 5,278 triệu người, chiếm 9,63% trong tổng

số lực lượng lao động cả nước, tăng 1,913 triệu người so

với năm 2012. Giai đoạn 2012 - 2017, tỷ lệ lao động có

trình độ đại học trong tổng số lực lượng lao động tăng từ

6,43% năm 2012 lên 9,63% năm 2017; bình quân mỗi

năm lực lượng lao động có trình độ đại học chỉ tăng

thêm 478.000 người hay tăng gần 9,71%/năm. Giai đoạn

2012 - 2017, tỷ lệ lực lượng lao động có trình độ đại học

thanh niên tăng chậm, tăng gần 2,15 điểm phần trăm.

Nguyên nhân là do giới trẻ có xu hướng đang học và

tiếp tục con đường học vấn, làm chậm lại thời điểm

tham gia thị trường lao động.

Mỗi quốc gia, muốn phát triển kinh tế - xã

hội, cần các nguồn lực gồm: Tài nguyên

thiên nhiên, vốn, khoa học - công nghệ, con

người… Trong đó nguồn lực con người là

yếu tố quan trọng và có tính chất quyết định

nhất. “Nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn

nhân lực làm cơ sở xây dựng chương trình

đào tạo đến năm 2025” là một trong những

nghiên cứu quan trọng, mở đầu cho hướng

gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng

nhân lực, vừa nâng cao hiệu quả đào tạo,

vừa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

được đào tạo.

Cơ cấu lao động có trình độ đại học phân theo

ngành kinh tế cũng chuyển dịch khá nhanh trong

5 năm gần đây, khi mà số lao động có trình độ đại

học làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và

thủy sản tăng chậm, từ 93.000 người lên 155.000

người (năm 2017). Kết quả là tỷ trọng lao động

có trình độ đại học trong nông, lâm nghiệp và

thủy sản đã tăng chậm từ 2,84% năm 2012 lên

3,05% năm 2017. Ngược lại, lao động có trình độ

đại học ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ

15,74% lên 17,35%, khu vực dịch vụ giảm nhẹ từ

81,42% xuống còn 79,60% cùng thời kỳ.

Trong 5 năm qua, lao động có trình độ đại học

phân theo vị thế việc làm của Việt Nam đã có

nhiều chuyển biến rõ rệt. Số lao động có trình độ

đại học làm công hưởng lương đã tăng từ 2,934

triệu người năm 2012 lên 4,489 triệu người năm

2017, số lao động tự làm và lao động gia đình tăng

từ 0,219 triệu người năm 2012 lên 0,427 triệu

người năm 2017. Năm 2012, lao động có trình độ

đại học làm công hưởng lương chiếm 89,68% tổng

lao động có việc làm, đã giảm nhẹ 88,39% năm

2017; ngược lại, tỷ trọng lao động tự làm và lao

động gia đình đã tăng từ 6,7% lên 8,41%.
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