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ĐẠI HỌC TỰ TRỊ QUỐC GIA MEXICO ĐƯỢC UNESCO CÔNG NHẬN LÀ DI SẢN 
THẾ GIỚI 

1.1
Đại học tự trị quốc gia Mexico (UNAM) là cơ

sở đào tạo, nghiên cứu công lập, được thành

lập vào năm 1951. Theo QS, đây là đại học đa

ngành số 1 Mexico, thường xuyên góp mặt

trong top 5 trường tốt nhất khu vực Mỹ Latin

và xếp hạng 113 thế giới. Không chỉ sở hữu di

sản văn hóa thế giới được công nhận vào năm

2007, Đại học tự trị quốc gia Mexico còn được

bình chọn là trường đẹp nhất Mỹ Latin với

thiết kế có sự tham gia của hơn 60 kiến trúc sư,

kỹ sư và nghệ sĩ..
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Quốc tế
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Ảnh: Fiveprime, vnexpress.net

Theo UNESCO, tập hợp các tòa nhà, cơ sở thể thao và không gian mở ở khuôn viên chính của UNAM

(Central University Campus) được xây dựng từ năm 1949 đến 1952.

Nguồn: https://vnexpress.net

Ảnh: Fiveprime, vnexpress.net

Do đó, khuôn viên có sự kết hợp độc đáo

giữa nét kiến trúc, mỹ thuật, kỹ thuật hiện

đại của thế kỷ 20 và những yếu tố có ý

nghĩa văn hóa, xã hội truyền thống của địa

phương. Những chi tiết thể hiện lịch sử,

văn hóa Mexico được khắc họa bên ngoài

tòa nhà biểu tượng của UNAM.

Ngoài khuôn viên chính, Đại học tự trị

quốc gia Mexico còn có nhiều trường thành

viên, như El Cephcis UNAM ở Yucatan -

nơi nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực

ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Vương quốc Anh có nền kinh tế mở và các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại

trường đại học được thực hiện có sự tham gia và tài trợ của các doanh nghiệpở cấp độ cao. Điểm nổi bật

trong hệ thống khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Vương quốc Anh là các trường đại học và

viện nghiên cứu công là các cơ sở đứng đầu về số lượng công bố quốc tế.

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CHÍNH SÁCH KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO CỦA VƯƠNG QUỐC ANH
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Nguồn: NASATI - theo OECD

Cổng kết nối nghiên cứu (http://gtr.rcuk.ac.uk) cho phép khai thác văn bản và dữ liệu

phục vụ nghiên cứu; thành lập Ban nghiên cứu ngành từ năm 2012, nhằm tư vấn cho Chính phủ về việc tăng cường

tiếp cận dữ liệu nghiên cứu.

Áp dụng các ưu đãi thuế cho NC&PT và đổi mới sáng tạo trong chính sách hỗ trợ công

tổng thể nhằm hỗ trợ doanh nghiệp triển khai NC&PT và đổi mới sáng tạo. Hoạt động này ngày càng đóng vai trò quan

trọng đối với quá trình phát triển doanh nghiệp. Tỷ lệ tín dụng thuế NC&PT cho các DNVVN đã tăng tới 225%.

Quy định mới về quyền tác giả có hiệu lực từ năm 2014 phản ánh những thay đổi

triệt mà cách mạng kỹ thuật số đã mang lại. Luật mới mở rộng các miễn trừ về quyền tác giả, nhưng cũng có những

biện pháp bảo vệ thích hợp cho những người nắm quyền tác giả. Các biện pháp khác có thể giúp người

nắm giữ quyền tác giả nâng cao hiệu quả của khai thác bản quyền.

Bộ Giáo dục được cấp ngân sách lên đến 200 triệu USD trong vòng 4 năm (2011 - 2015) để hỗ

trợ cho các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong các cơ sở giáo dục đại học.

Nguồn: NASATI  - theo OECD

Đức là quốc gia đứng hàng đầu thế giới trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chiến lược công

nghệ cao của Chính phủ Liên bang (HTS) đã thiết lập các định hướng chiến lược trung hạn cho NC&PT và

hoạt động đổi mới sáng tạo ở Đức, bao gồm: củng cố các cơ sở KH&CN, tăng cường đổi mới sáng tạo tạo

việc làm và hỗ trợ giải quyết các thách thức mang tính toàn cầu để cải thiện cuộc sống của người dân.

Những điểm chính trong hệ thống khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đức:

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CHÍNH SÁCH KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO CỦA ĐỨC
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Chiến lược công nghệ cao đã liên kết các lĩnh vực

chính sách đổi mới khác nhau giữa các bộ liên bang.

46% các bài báo khoa học được công bố có đồng tác giả quốc tế. Các sáng kiến quan

trọng đang được tiến hành để tăng cường hơn nữa hiệu suất của các trường đại học và viện nghiên cứu công.

Công nghiệp và khoa học Đức có liên kết chặt chẽ và số lượng các

nghiên cứu công được doanh nghiệp tài trợ chiếm tỷ lệ rất cao.

Các chính sách đổi mới sáng tạo của Đức cho rằng việc thiếu nhân sự có tay nghề là

một hạn chế nổi bật. Do đó, Đức đã áp dụng nhiều biện pháp thúc đẩy các ngành MINT (toán học, tin học, khoa học

tự nhiên và công nghệ) phát triển. Đức dành 2,98% GDP cho NC&PT và đặt mục tiêu đạt 3% GDP vào năm 2020.

Vương quốc Anh tự hào có nhiều trường đại học hàng đầu thế giới trong nghiên cứu và sáng chế. Từ năm 

2013, Hội đồng Nghiên cứu Anh thực hiện chính sách tiếp cập mở , qua đócung cấp kinh phí cho hơn 100 

trường đại học để hỗ trợ thực hiện nghiên cứu. Các biện pháp mới của chính sách này bao gồm:

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CHÍNH SÁCH KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO CỦA PHÁP 
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Nền kinh tế Pháp lớn thứ hai trong khu vực đồng Euro, và trong những năm gần đây kinh tế nước này đang

đạt mức trưởng khiêm tốn. Xu hướng phi công nghiệp hóa đã thể hiện rõ khả năng cạnh tranh của các

ngành công nghiệp xuất khẩu của Pháp. Trong bối cảnh này, chương trình nghị sự chính sách đã tập trung

vào mục tiêu quan trọng nhất là phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy tăng

trưởng dựa trên đổi mới. Chương trình này chú trọng tới các vấn đề cụ thể sau đây:

Với mức chi của doanh nghiệp cho NC&PT đạt 1,48% GDP trong năm 2012, Pháp

chỉ đạt trên mức trung bình so với các nước trong khối OECD, tuy nhiên vẫn thấp hơn Đức và các nước Bắc Âu.

Để thúc đẩy NC&PT và đổi mới sáng tạo, Chính phủ Pháp đã duy trì tín dụng thuế NC&PT, đây là một trong

những mức tín dụng hào phóng nhất thế giới, khoảng 6 tỷ USD trong một năm (tương đương khoảng 5 tỷ EUR).



Với mục tiêu đào tạo 10 triệu người Thái trẻ tuổi trong ba năm tới trong lĩnh vực mã hóa và khoa học máy

tính, đây là kỹ năng thiết yếu trong thời đại kỹ thuật số, Chính phủ Thái Lan đã đưa ra dự án "Mã hóa Thái

Lan" và trang web của dự án CodingThailand.org.

Theo Bộ Kinh tế và Xã hội kỹ thuật số, việc giảng dạy không chỉ theo hình thức truyền thống mà còn có thể

thực hiện thông qua điện thoại di động, máy tính, máy tính bảng,... Cũng theo Bộ này, khi truy cập vào

CodingThailand.org, công dân có thể bắt kịp với thay đổi công nghệ và thậm chí tạo ra chúng. Do đó, trang

web sẽ trở thành một công cụ quan trọng để giảm khoảng cách xã hội, giáo dục và kinh tế. Nội dung

Code.org có sẵn và miễn phí cho giáo viên và học sinh.

Theo Bộ Kinh tế và Xã hội kỹ thuật số, việc thiếu các nhà khoa học, nhất là các chuyên gia bảo mật mạng,

là một trong những vấn đề mà Thái Lan phải đối mặt. Do đó, mục tiêu của chương trình này là tăng số

lượng "công dân kỹ thuật số" và để lấp đầy sự thiếu hụt nguồn nhân lực mà Thái Lan cần để thực hiện

Chiến lược Thái Lan 4.0.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIỚI TRẺ TRONG LĨNH VỰC KỸ THUẬT SỐ CỦA 
THÁI LAN
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Nguồn: NASATI, http://www.nationmultimedia.com

Tăng cường

sáng tạo và tăng trưởng khởi nghiệp sáng tạo là một mục tiêu nổi bật của chính sách Pháp. Đồng thời, vấn đề kỹ năng

cho đổi mới sáng tạo cũng được chú trọng, qua đó Luật về nhiệm vụ và tổ chức của hệ thống giáo dục và nghiên cứu

đã mở rộng quyền tự chủ của các trường đại học, tạo cho họ tự do hơn trong việc thiết kế chương trình giảng dạy.

Nguồn: NASATI 

Để cải thiện đầu ra cho nghiên cứu công, Luật về nhiệm vụ và

tổ chức của hệ thống giáo dục và nghiên cứu đã coi chuyển giao công nghệ là một trong những nhiệm vụ hàng đầu.

Tăng cường sự tiếp xúc của các nhà nghiên cứu Pháp với các đồng nghiệp nước ngoài là một mục tiêu

quan trọng của chính sách này. Một số chương trình giúp các nhà nghiên cứu Pháp có được vị trí tạm thời ở nước

ngoài và thu hút các nhà nghiên cứu nước ngoài hàng đầu đến Pháp.

Theo bảng xếp hạng hàng năm của công ty

CBInsights của Hoa Kỳ về 100 công ty khởi

nghiệp triển vọng nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân

tạo (AI), trong đó có 6/11 công ty khởi nghiệp "Kỳ

lân", tức là trị giá hơn một tỷ USD, là của Trung

Quốc.

Trong 100 công ty khởi nghiệp hứa hẹn nhất trong

lĩnh vực AI chủ yếu là các công ty Mỹ (77 công

ty), hai quốc gia đứng sau lần lượt là Trung Quốc

và Vương quốc Anh.

Trong số 11 kỳ lân trong bảng xếp hạng này, có 6

công ty đến từ Trung Quốc.

MỘT NỬA SỐ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP “KỲ LÂN” HỨA HẸN NHẤT 
TRONG LĨNH VỰC TRÍ TUỆ  NHÂN TẠO LÀ CỦA TRUNG QUỐC
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Trong tất cả các lĩnh vực, vào tháng 1/2019, công ty CBInsights đã xác định 327 kỳ lân trên toàn thế giới,

trong số đó có Toutiao (công ty mẹ ByteDance), trị giá 75 tỷ USD. Toutiao là một công ty khởi nghiệp

trong lĩnh vực truyền thông, có ứng dụng rất thịnh hành ở Trung Quốc và phụ thuộc vào các phương pháp

AI của máy học và khai thác dữ liệu một cách chính xác. Tuy nhiên, công ty này không nằm trong top 100

công ty khởi nghiệp AI sáng tạo nhất của CBInsights.
Nguồn: NASATI, https://www.diplomatie.gouv.fr
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Nguồn: https://nld.com.vn 

Theo đó, năm nay nội dung đề thi sẽ nằm trong

chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT TRONG KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019 2.1

Lịch thi THPT quốc gia 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày

từ 25 đến 27/6/2019. Cụ thể, ngày 24/6, các thí sinh sẽ

đến phòng thi làm thủ tục, nghe quy chế thi. Sáng

25/6, thí sinh có mặt tại phòng thi để thi môn đầu tiên

là ngữ văn (tự luận), thời gian 120 phút. Buổi chiều,

thí sinh sẽ làm bài thi môn toán theo hình thức trắc

nghiệm trong 90 phút. Sáng 26/6, thí sinh thi bài tổ

hợp khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học)

trong 150 phút. Buổi chiều, thí sinh sẽ làm bài thi

ngoại ngữ trong 60 phút. Sáng 27/6, thí sinh sẽ làm bài

thi tổ hợp môn khoa học xã hội (gồm các môn lịch sử,

địa lý, giáo dục công dân) trong 150 phút.

Năm nay, đề thi có nội dung nằm trong

chương trình cấp THPT, chủ yếu là lớp 12,

bảo đảm cơ bản để xét tốt nghiệp và có độ

phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại

học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở tuyển

sinh. Theo dự kiến của Bộ GD&ĐT, tỉ lệ điểm

thi dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT

trong năm 2019 tăng lên 70% thay vì 50%

như trước đây. Cụ thể, điểm xét tốt nghiệp sẽ

gồm 70% điểm trung bình các bài thi và 30%

điểm trung bình cả năm lớp 12 của học sinh

và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Bộ GD&ĐT chính thức ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 về việc sửa đổi, bổ

sung một số điều của Quy chế thi THPT Quốc gia năm 2019 với các nội dung chính sau:

Thí sinh GDTX được bố trí dự thi tại một số điểm

thi cùng với thí sinh giáo dục THPT là học sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi và do Giám đốc Sở

GD&ĐT quyết định.

Quy chế thi THPT quốc gia năm nay siết chặt hơn quy

định về việc bảo quản, sử dụng đề thi, bài thi tại Điểm thi. Cụ thể, đề thi và bài thi phải được bảo

quản trong tủ riêng biệt, có khóa và niêm phong. Khi mở niêm phong phải có chứng kiến của công an

và những người ký nhãn niêm phong.



Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ cho các trường đại

học chủ trì tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm tại các Hội đồng thi. Sở GD&ĐT địa phương chuẩn bị

các điều kiện cơ sở vật chất, tài chính, hệ thống máy tính, máy quét ảnh…

Học sinh THPT, học viên GDTX có giấy

chứng nhận nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp do Sở GD&ĐT, các trường dạy nghề cấp tong thời gian

học THPT thì được cộng điểm như sau: Cộng 2 điểm nếu xếp loại giỏi với Giấy chứng nhận nghề,

loại xuất sắc và giỏi đối với bằng trung cấp; Cộng 1,5 điểm nếu xếp loại khá với Giấy chứng nhận

nghề, loại khá và trung bình khá với bằng trung cấp; Cộng 1 điểm nếu xếp loại trung bình.

Điểm xét tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh

THPT được tính theo công thức:

Thí sinh có điểm thi thay đổi sau khi phúc khảo

thì được cấp Giấy chứng nhận kết quả thi mới; Giấy chứng nhận kết quả thi trước phúc khảo được

thu hồi và tiêu hủy.

Nguồn: http://kenh14.vn

Nguồn: https://baomoi.com

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT quy

định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ

đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Cụ thể, Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành

ngày 28/2/2018 gồm 14 Điều quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các

ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 25/2/2019 có hiệu lực thi hành từ

gồm 4 Điều quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản tại các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 9 của Thông tư

số 06/2018/TT-BGDĐT.

Nếu như năm 2018, chỉ có nhóm ngành đào tạo giáo viên (ngành sư phạm) được Bộ GD&ĐT xác định

ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, tức điểm sàn, thì từ năm 2019, sẽ có thêm ngành các ngành thuộc lĩnh

vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề. Điểm sàn này là căn cứ để các trường xây dựng phương án xét

tuyển, đảm bảo chất lượng đầu vào.

Bộ GD&ĐT đã công bố ban hành Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 về việc sửa đổi, bổ sung

một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học 2019, sửa đổi Quy chế được ban hành tại Thông tư 05/2017/TT-

BGDĐT. Dưới đây là tổng hợp của về những điểm mới nhất của Quy chế này.



Ngày 4/3/2019, Báo Người Lao Động chính thức phát hành cuốn "Cẩm nang tuyển sinh 2019" gồm 144

trang, được biên soạn công phu với nhiều dữ liệu, thông tin hữu ích về kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh

2019.

Nguồn: https://luatvietnam.vn

Để đảm bảo chất lượng đối với trường không sử dụng kết quả thi THPT quốc gia, Quy chế tuyển sinh đại học

2019 yêu cầu thí sinh dự tuyển các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề phải đáp ứng

yêu cầu sau:

• Đối với ngành y khoa, y học cổ truyền, răng hàm mặt: Tốt nghiệp THPT, có học lực lớp 12 xếp loại

giỏi.

• Đối với ngành còn lại: Tốt nghiệp THPT, có học lực lớp 12 xếp loại khá.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định. Quá thời hạn, thí sinh không xác nhận

nhập học được xem như từ chối nhập học và trường xét tuyển thí sinh khác. Thí sinh xác nhận nhập học thông

qua việc nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi vào một trường và không được tham gia xét tuyển ở các

trường khác.

Quy chế này bổ sung thêm đối tượng thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú. Đó là: Học

sinh có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt

khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135; các thôn, xã đặc biệt khó khăn

theo các địa bàn theo quy định của Thủ tướng nếu học THPT tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố

tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên.

Nhằm đưa đến những thông tin chính xác nhất về tuyển sinh

2019, cẩm nang cung cấp toàn cảnh về mùa thi 2019: Cập nhật

đề án tuyển sinh, cách thức xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh của rất

nhiều trường ĐH trong cả nước vừa công bố chính thức; thông

tin những điểm mới về quy chế thi THPT quốc gia và xét tuyển

2019 như thay đổi trong cộng điểm xét tốt nghiệp; khối ngành y

dược có điểm chuẩn riêng; hàng loạt ngành mới mở đón đầu cách

mạng công nghệ 4.0; tuyển mới các ngành dạy bằng tiếng Anh;

những thay đổi khi xét tuyển vào khối trường công an, quân đội;

cách thức xét tuyển của các trường ĐH tốp đầu; các trường thi

đánh giá năng lực...

Cẩm nang tuyển sinh 2019 chính thức có

mặt tại các sạp báo từ ngày 4/3/2019.

Ảnh: nld.com.vn

Nguồn: https://nld.com.vn



Nguồn: tuoitrethudo.vn; giaoducthoidai.vn; dantri.com.vn, giaoduc.net; tuyensinh.tuoitre.vn; vnexpress.net

Trường ĐH Bách Khoa HN vừa công bố thông tin tuyển sinh

2019 tuyển sinh 7 ngành/chuyên ngành mới:

(i) Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT;

(ii) Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo;

(iii) Chương trình tiên tiến Kỹ thuật hóa dược;

(iv) Chương trình tiên tiến Kỹ thuật thực phẩm;

(v) Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh;

(vi) Công nghệ giáo dục; và

(vii) Chương trình đào tạo quốc tế: Cơ điện tử (hợp tác ĐH

Leibniz – Hannover CHLB Đức).

Trong kỳ tuyển sinh 2019, Đại

học Văn Lang tuyển sinh và

đào tạo ngành mới là Công

nghệ Kỹ thuật Ô tô trình độ đại

học chính quy. Đây là ngành

triển vọng, mở ra nhiều cơ hội

thăng tiến và mức thu nhập hấp

dẫn.

Trường Đại học Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm

2019, theo đó nhà trường sẽ mở thêm 2 ngành học mới là Cử

nhân truyền thông đa phương tiện và Cử nhân Marketing.

Một số trường, khoa thành viên

tuyển sinh thêm các ngành mới

gồm: Trường ĐH Kinh tế -

Luật tuyển mới ngành Quản trị

dịch vụ du lịch và lữ hành,

Luật Tài chính - Ngân hàng

(hệ chất lượng cao); Trường

ĐH Quốc tế tuyển thêm ngành

Kế toán; Trường ĐH Công

nghệ Thông tin tuyển mới

ngành Thương mại điện tử (hệ

chất lượng cao); Khoa Y mở

thêm ngành Dược, Răng hàm

mặt (hệ chất lượng cao);

Trường ĐH Khoa học xã hội

và Nhân văn 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.

Năm 2019, trường thí điểm 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.

Trường vừa được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo bậc ĐH ngành

Ngôn ngữ Hàn Quốc trong năm 2019. Trường cũng dự kiến mở

thêm 2 ngành mới là Luật và Logistics và quản lý chuỗi cung

ứng.

Trường thành lập Khoa Sư phạm và mở thêm 4 ngành mới trong

mùa tuyển sinh 2019 gồm Quản lý thị trường bất động sản, Quản

lý đô thị, Quản lý biến đổi khí hậu, Quản lý tài nguyên môi trường

biển.

Chương trình tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp 2019 do báo Tuổi Trẻ phối hợp Vụ Giáo dục đại học (Bộ

GD&ĐT), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTB&XH), các Sở GD&ĐT và các tỉnh tổ chức với sự

đồng hành của Tập đoàn Vingroup.



Chương trình cung cấp cho thí sinh những thông tin mới nhất liên quan kỳ thi THPT quốc gia 2019, xét

tuyển vào đại học, những ngành nghề đang nóng bỏng.

Nguồn: tuoitre.vn

Chương trình được tổ chức tại Trường ĐH Quy Nhơn với sự tham gia của hơn 4.000 học sinh.

Khoảng 5.000 học sinh các trường THPT trong tỉnh Khánh Hòa đến tham dự Chương trình tư vấn tuyển

sinh - hướng nghiệp 2019 tại Trường ĐH Khánh Hòa.

́ ́ ̣ ̣ ́ ́

Hơn 5.000 học sinh từ các trường THPT tại Đắk Lắk đã có mặt tại buổi tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tổ

chức tại Trường THPT Buôn Ma Thuột với mong muốn tìm hiểu thật nhiều thông tin về kỳ thi THPT quốc

gia và tuyển sinh 2019.

CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC2.2

Ngày 8/3/2019, Văn phòng Chương trình Khoa học Giáo dục (Bộ GD&ĐT) phối hợp với Trường ĐH Sư

phạm (ĐHThái Nguyên) tổ chức Tọa đàm báo cáo luận cứ khoa học và phương án sắp xếp lại các trường sư

phạm. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Chủ nhiệm Chương trình Khoa học Giáo dục chủ trì Tọa đàm. Cùng dự

có Thứ trưởng Lê Hải An, lãnh đạo một số vụ cục thuộc Bộ, các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo một số

cơ sở giáo dục đại học và đại diện Ngân hàng Thế giới.

Tọa đàm nằm trong khuôn khổ đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia: “Quy hoạch mạng lưới trường sư

phạm ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030” của Trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên).

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Chủ nhiệm Chương trình Khoa học Giáo dục chủ trì Tọa đàm

Ảnh: Bộ GD&ĐT



Hiện nay cả nước có 133 cơ sở đào tạo giáo viên; trong đó có 15 trường đại học sư phạm; 48 trường đại

học đa ngành có đào tạo giáo viên; 30 trường cao đẳng sư phạm; 19 cao đẳng đa ngành có đào tạo giáo

viên và 2 trường trung cấp sư phạm. Các cơ sở đào tạo phân bố dài trải ở tất cả vùng, miền, địa phương

trong cả nước. Tại Tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc Bộ

GD&ĐT đều nhấn mạnh sự cấp thiết phải sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở đào tạo giáo viên; đồng thời

góp ý cho đề tài, đi sâu một số nội dung quan trọng như nguyên tắc sắp xếp mạng lưới, mô hình đào tạo,

phân cấp quản lý nhà nước về đào tạo giáo viên, việc hình thành các trường đại học sư phạm trọng điểm,

dự báo cung - cầu trong đào tạo giáo viên…

“Quá trình sắp xếp các trường sư phạm mà không tính đến “cầu” là thua” - Đây là khẳng định của Bộ

trưởng Phùng Xuân Nhạ ngay trong phần gợi ý thảo luận của Tọa đàm. Theo Bộ trưởng, vấn đề sắp xếp

các trường sư phạm không phải mới nhưng sắp xếp thế nào cho hợp lý để không gây “sốc” là việc phải

tính toán, trong đó điếm xuất phát phải từ nhu cầu.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: “Chúng ta có 113 cơ sở đào tạo giáo viên, việc rà soát, sắp xếp

không thể cực đoan đi từ chỗ có rất nhiều cơ sở đến chỉ còn một vài cơ sở mà sắp xếp có định hướng, tạo ra

một hệ thống quy củ, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với hoàn cảnh nước ta và có tham khảo quốc tế”. Bộ

trưởng khẳng định đột phá trong giáo dục tới đây là từ đội ngũ giáo viên; sắp xếp mạng lưới các trường sư

phạm, hình thành một số trường sư phạm tốt là “đột phá trong đột phá”. Tuy nhiên, cần làm rõ mô hình một

trường đại học sư phạm đa ngành, đa lĩnh vực là như thế nào; quy trình đào tạo một người thầy là như thế

nào để trường sư phạm không phải là nơi đào tạo “thợ dạy” mà phải là trung tâm nghiên cứu về khoa học

giáo dục; người thầy không phải “thợ dạy” mà phải là một nhà giáo dục, một nhà văn hóa.

Nguồn: https://moet.gov.vn

Ngày 2/3/2019, Văn phòng Chương trình Khoa học Giáo dục (Bộ GD&ĐT) tổ chức Tọa đàm các giải pháp

đột phá phát triển nhân lực trình độ cao, chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa

đất nước. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì Tọa đàm.

Nhìn nhận vấn đề nhân lực trong sự chuyển động rất nhanh của thế giới số, trong vòng 15-20 năm nữa Việt

Nam sẽ chuyển sang thế giới số, nhiều kĩ năng sử dụng trong thế giới hiện nay sẽ không cần trong tương

lai. Do đó, hơn hết nào hết, chúng ta phải chuyển thật nhanh, thật tốc độ. Trong cuộc chuyển đổi này, sứ

mạng của GD&ĐT là số một; giáo dục đại học là nền tảng và tiên phong để thực thi chính sách phồn vinh

của đất nước. Đặc biệt quan tâm là việc hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp; có cơ chế nào để các bên

chủ động, thực hiện hiệu quả hoạt động hợp tác có tính gắn kết hữu cơ này, trong đó các trường phải đáp

ứng nhanh, ngay lập tức được với nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Tọa đàm nằm trong khuôn khổ Đề tài khoa học thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia

“Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế thị

trường” của nhóm nghiên cứu Trường ĐH Ngoại thương nhằm đánh giá thực trạng nguồn nhân lực chất

lượng cao, trình độ cao trong giai đoạn 2011-2018, dự kiến đến năm 2020; yêu cầu phát triển nguồn nhân

lực này trong giai đoạn 2021-2030; phương thức phối hợp giữa Bộ GD&ĐT với một số cơ quan, tổ chức

để tổ chức các diễn đàn kết nối cung cầu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao.



Nhằm thực hiện có hiệu quả một trong ba đột

phá chiến lược của Đảng, đổi mới căn bản và

toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn

nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao,

trình độ cao; ngày 30/3/3019, Bộ Giáo dục và

Đào tạo (GD&ĐT) và Bộ Thông tin và Truyền

thông (TT&TT) đồng chủ trì tổ chức Tọa đàm

và Triển lãm “Phát triển nguồn nhân lực ICT

trình độ cao: Gắn kết cơ sở giáo dục đại học -

doanh nghiệp” tại Học viện Công nghệ Bưu

chính Viễn thông.

Trước khi tham dự tọa đàm, Bộ trưởng Bộ

GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ

TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã đến thăm các

gian hàng giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp

và nhu cầu đào tạo của các nhà trường.

Độ lệch giữa cung và cầu nhân lực:

Quy mô đào tạo ngành CNTT mỗi năm

không nhỏ, chỉ riêng Học viện Bưu

chính Viễn thông (trực thuộc Bộ Thông

tin và Truyền thông) mỗi năm tuyển

sinh trên 3.000 sinh viên, còn rất nhiều

trường khác đào tạo CNTT nhưng

doanh nghiệp vẫn kêu thiếu, các doanh

nghiệp CNTT giành giật nhân lực, thậm

chí dẫn đến “phá giá” tuyển dụng.

Về nguồn nhân lực nông nghiệp, số lượng doanh nghiệp nông

nghiệp tăng nhanh, có nhu cầu nhân lực cao. Theo khảo sát sơ

bộ, từ nay đến năm 2025 cần 10.000 cán bộ quản lý trong nông

nghiệp; cần 80.000 cán bộ hợp tác xã nông nghiệp; 10 vạn

nông dân có trình độ đào tạo; 6 vạn người làm dịch vụ kĩ thuật,

sản xuất, kinh doanh các vật tư nông nghiệp. Cán bộ nghiên

cứu cần 1.000 tiến sĩ, 8000 thạc sĩ trong toàn ngành, đề nghị Bộ

GD&ĐT hỗ trợ để kết nối, định hướng lại chính sách đào tạo

ngành nông nghiệp; chuyển đổi các ngành đào tạo nông nghiệp

theo hướng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Phát biểu tại Tọa đàm, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, Tọa đàm này hướng tới 3 mục tiêu: Giúp cho

nhóm nghiên cứu thu nhận các ý kiến để hoàn thiện đề tài; giúp cho Bộ GD&ĐT có thêm thông tin để hoàn

thiện báo cáo đánh giá chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo 10 năm (2011-2020) và giải pháp 10 năm tới,

nằm trong tổng thể chiến lược quốc gia; là cơ sở để tổ chức các Diễn đàn lớn về phát triển nguồn nhân lực,

qua đó kết nối đào tạo với sử dụng, khắc phục điểm nghẽn cung - cầu đang cản trở việc phát triển nguồn

nhân lực trình độ cao, chất lượng cao. Ngay tại Diễn đàn phải giải quyết được những vấn đề đặt ra về bài

toán cung - cầu, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo tìm thấy tiếng nói chung để gắn kết giữa đào tạo và sử dụng,

người học tìm thấy cơ hội học bổng, cơ hội đầu ra cho tương lai.

Nguồn: http://www.moet.gov.vn

Vấn đề kết nối giữa doanh nghiệp và nhà trường không mới đã trở thành nhu cầu tự thân: Các trường cung

cấp nguồn nhân lực, các doanh nghiệp nhìn trường như các bạn hàng. Hai bên đến với nhau có động lực,

cùng lợi ích, áp lực không hợp tác thì không tồn tại. Chỉ khi nào áp lực và động lực song hành khi đó sẽ có

sự gắn kết bền vững. Nhà trường, doanh nghiệp và nhà nước phải thực sự đồng hành với nhau. Vì sự phát

triển chung, vì sự phát triển đất nước, đến với nhau để cùng phát triển, áp lực không hợp tác thì sẽ phá sản,

tiến tới xây dựng hệ sinh thái sáng tạo khởi nghiệp, cộng sinh với nhau, phát triển bền vững.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT tại một gian hàng trong Triển 

lãm “Phát triển nguồn nhân lực ICT trình độ cao, 

gắn kết cơ sở giáo dục đại học - doanh nghiệp”.

Ảnh: antt.vn



Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Hải An kỳ vọng nhóm nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới sẽ

có bản báo cáo đúng và trúng với thực trạng GDĐH của Việt Nam và thách thức và chiến lược phát triển

giáo dục đại học Việt Nam. Vì thế những nội dung liên quan đến lý thuyết, kinh nghiệm của quốc tế cũng

cần phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Để có một báo cáo tốt, hoàn chỉnh và có sức thuyết phục thì các

số liệu phải chính xác và có tính cập nhật, qua đó đề xuất những giải pháp, chiến lược, những việc mà

Việt Nam sẽ phải làm trong tương lai đối với GDĐH.

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn

Ngày 4/3/2019, tại trụ sở Chính phủ, Thủ

tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ

Đức Đam đã có cuộc làm việc với lãnh đạo

một số bộ, ngành, các nhà tư vấn quốc tế về

việc hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo

quốc gia (gọi tắt là NIC). Thực hiện chỉ đạo

này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập ngay

nhóm nghiên cứu xây dựng Đề án, đồng thời

mời Tập đoàn Tư vấn Boston Consulting

Group (BCG), Công ty Kiến trúc Arup tham

gia hỗ trợ xây dựng Đề án. Nhóm nghiên cứu

trong nước và quốc tế cùng nghiên cứu rà soát

kinh nghiệm của trên 30 cơ sở hỗ trợ đổi mới

sáng tạo trên thế giới, tìm hiểu các bài học

thành công và thất bại của họ.

TIÊU ĐIỂM, SỰ KIỆN2.3

Mô hình Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia

Ảnh: baochinhphu.vn

Sáng 7/3/2019, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An chủ trì buổi làm việc với nhóm chuyên gia của Ngân

hàng Thế giới để chuẩn bị cho Hội nghị tham vấn về Chiến lược phát triển GDĐH Việt Nam giai đoạn

2021-2030.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Đi từ thực tế, thị trường, cung - cầu, lợi ích, Bộ trưởng chỉ đạo các nhà trường thiết kế chương trình đào tạo

học suốt đời, thay đổi phương thức đào tạo giảm bớt hàn lâm, tăng cường đưa SV đi thực tập, thực tập

“nhúng mình” vào các doanh nghiệp CNTT - như trường y với bệnh viện. Đây là cuộc cách mạng trong đổi

mới tư duy, quản trị đại học, quản trị theo mục tiêu. Nhiều ý tưởng sáng tạo đổi mới từ CNTT nhanh,

phương thức đào tạo cũng nhanh. Đào tạo, đổi mới, khởi nghiệp cùng nằm trong một chuỗi trên tinh thần

cùng có lợi, hỗ trợ, trách nhiệm vì thế hệ trẻ.

Khởi nghiệp CNTT là thông minh nhất, tạo ra tăng trưởng nhanh nhất, kết nối nhanh, giá trị gia tăng lớn.

Trong đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp CNTT là ưu tiên vừa trước mắt, vừa lâu dài. Theo tính toán, mức độ

tăng trưởng doanh nghiệp, nhu cầu việc làm rất lớn, năm 2020 cần 100.000 cử nhân CNTT. Điều quan

trọng hơn là chất lượng. Theo khảo sát trong số 50.000 cử nhân CNTT ra trường chỉ có 30% làm việc được

ngay, có việc làm đúng nghề, 70% phải đào tạo lại. Chương trình đào tạo phải thiết kế theo nhu cầu và tính

đến sự thay đổi, các trường phải tiếp cập thị trường với tinh thần phục vụ chứ chỉ đưa ra những gì mình có

sẽ khó thành công; trong đó chương trình đào tạo cần lưu ý đến Tiếng Anh, kỹ năng làm việc nhóm.



Là một trong những kế hoạch đầu tiên được triển khai liên quan đến hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo

bằng nguồn ngân sách nhà nước, Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Đề án

844) trong giai đoạn 2017-2018 đã hỗ trợ thành công 29 dự án khởi nghiệp. Dự kiến năm 2019 sẽ có 34 dự

án tiếp tục được triển khai.

Nâng cao năng lực khởi nghiệp sáng tạo là

yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hệ sinh thái

khởi nghiệp còn non trẻ ở Việt Nam hiện

nay. Thông qua các nhiệm vụ liên kết, kết

nối trong khuôn khổ Đề án 844, các đơn vị

không chỉ góp phần xây dựng một hệ sinh

thái khởi nghiệp bền vững và phát triển

mạnh mẽ, mà còn có được những thành

công trong việc mở rộng mạng lưới, thúc

đẩy hoạt động của tổ chức.

Từ tháng 3/2019, Ban Điều hành Đề án 844 mở đợt

kêu gọi đề xuất nhiệm vụ thực hiện vào năm 2020, tập

trung vào hoạt động liên kết, kết nối các thành phần

thuộc hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Các đề xuất

từ đơn vị sẽ không chỉ là những gì mà đơn vị muốn

làm, mà còn chính là những việc mà hệ sinh thái đang

cần. Đây sẽ là “kim chỉ nam” cho việc triển khai hỗ

trợ bằng ngân sách nhà nước. Dự kiến danh sách đơn

vị được phê duyệt thực hiện nhiệm vụ năm 2020 sẽ

được công bố vào tháng 5 năm này.

Nguồn: NASATI, Báo Hà Nội mới

Nguồn: NASATI, Viện Ứng dụng công nghệ

Ngày 25/3/2019, tại Hà Nội, Viện Ứng dụng công nghệ (NACENTECH) và Đại học Việt Nhật (VJU) đã

cùng ký bản thỏa thuận hợp tác khoa học và triển giao công nghệ. NACENTECH đề xuất hợp tác của hai

bên tập trung vào ba ứng dụng chính, đó là 01) lĩnh vực công nghệ nano; 02) lĩnh vực nông nghiệp thông

minh; và 03) lĩnh vực giao thông thông minh. NACENTECH cũng sẽ xem xét khả năng cử cán bộ sang

theo học các khóa đào tạo tại VJU và đồng ý nhận học viên sau đại học của VJU tham dự vào các nhóm

nghiên cứu tại NACENTECH. Lãnh đạo hai đơn vị đã nhất trí cử các đầu mối liên lạc giữa hai bên, xem xét

đề xuất, tổ chức thực hiện các đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ và đề tài KHCN với các địa phương, với

đối tác nước ngoài,... trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của hai đơn vị để giải quyết các yêu cầu

của thực tiễn sản xuất; phối hợp tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học theo đơn đặt hàng của

hai bên trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: http://baochinhphu.vn

Nếu thí điểm thành công Trung tâm này, các chuyên gia cho rằng, cần tạo ra mạng lưới các trung tâm trên

toàn quốc và ngành công nghiệp này tương tác với các ngành công nghiệp khác. Trung tâm với 5 lĩnh vực

ưu tiên là nhà máy thông minh, nội dung số, an ninh mạng, đô thị thông minh, công nghệ môi trường,

Trung tâm được kỳ vọng trở thành hạt nhân cho việc thúc đẩy việc phát triển kinh tế đất nước về dài hạn.



Qua kiểm toán cho thấy các trường ĐH công lập mới chỉ thực hiện tự chủ về tài chính. Điều này dẫn đến

tình trạng một số trường ĐH công lập thu vượt, thu sai quy định, lạm thu các khoản thu ngoài quy định.

Mặt khác, một số trường còn dựa vào lợi thế ngành để tăng học phí và tăng chỉ tiêu tuyển sinh, chưa chú

trọng đúng mức đến nâng cao chất lượng đào tạo là mục đích chính của tự chủ ĐH.

Nhu cầu đối với ngành thuộc trường khối sư phạm hay khoa học cơ bản không cao, xã hội không thực sự

mặn mà trong khi Nhà nước, nền kinh tế, xã hội lại cần. Nếu đặt nặng vấn đề kinh phí, những trường này

khó có thể tự chủ cao. Vì thế, hiện nay, các đối với tự chủ, các ĐH vẫn “thận trọng”, không ít trường “ngại”

tự chủ. Yêu cầu về sự đồng bộ hệ thống chính sách, pháp luật về tự chủ, cơ chế quản lý, quy định và định

nghĩa cụ thể về tự chủ và quyền của các trường ĐH … là cần thiết để các trường có thể “mạnh dạn” tự chủ

trong thời gian tới.

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn

Nguồn: https://vtv.vn

Trong chiều 4/3, chương trình đào tạo và ươm tạo khởi nghiệp đầu tiên ở Việt Nam Start & Up đã được tổ

chức tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân với sự tham gia của mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp V-Startup, quỹ

đầu tư mạo hiểm Hàn Quốc Nextrans, Trung tâm Sáng tạo Xã hội và khởi nghiệp CSIE. Chương trình được

xây dựng với mục tiêu đóng góp vào hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam. Start & Up mang thông điệp

"Hãy tập trung vào phát triển sản phẩm phục vụ cho người dùng", chương trình mở ra nhiều cơ hội cho các

startups phát triển thành những doanh nghiệp cạnh tranh toàn cầu.

Mục tiêu chính của chương trình là khuyến khích các doanh nhân khởi nghiệp tạo ra các sản phẩm sáng tạo

giải quyết được nhu cầu thị trường và có được sự yêu thích của khách hàng. Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

đang vận hành công nghệ thông minh trong trường học. Cụ thể, nhà trường đang ứng dụng hệ thống quản lý

kiểu mới, sử dụng cơ sở dự án dữ liệu thư viện, bài giảng sẽ được cung cấp trực tuyến cho sinh viên của

Trường và 60 trường đại học khác cũng có thể truy cập.

Tại hội thảo về cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập do Kiểm toán Nhà nước tổ chức ngày

19/3/2019, các số liệu đưa ra cho thấy: Trong 3 năm 2015-2018, chi từ ngân sách nhà nước (NSNN) cho

GDĐH giảm từ 8% xuống còn 4% do các trường đã tăng được đáng kể nguồn thu. Ngoài ra, việc thực hiện

cơ chế tự chủ đã giúp nhiều trường ĐH công lập chủ động tiếp cận các nguồn vốn ngoài ngân sách, giảm

gánh nặng cho NSNN đầu tư vào lĩnh vực giáo dục.



Nguồn: NASATI

GS.TS. Nguyễn Thị Lan đã có nhiều thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc, bao gồm 105 công bố khoa

học (29 công bố ISI/Scopus, 79 công bố trong nước) và nhiều sản phẩm được chuyển giao và ứng dụng

trong nông nghiệp, tiêu biểu như bộ kit chẩn đoán nhanh hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (PRRS),

bệnh tai xanh ở lợn; chế phẩm vi sinh vật (đệm lót sinh học) sử dụng trong chăn nuôi… GS.TS. Nguyễn

Thị Lan cũng nhà khoa học nữ thứ ba ở Học viện Nông nghiệp được trao giải Kovalevskaia, sau PGS.TS.

Tạ Thu Cúc (năm 1991) và PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm (năm 2000).

Dự án có sự tham gia hợp tác của các công ty khu vực

Niigata (Nhật Bản) và các trường đại học từ các nước khu

vực sông Mê Kông như Đại học Hoàng gia Phnom Penh

(Campuchia), Đại học Quốc gia Lào, Đại học Chulalongkorn

(Thái Lan), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Nguồn nhân

lực được phát triển trong dự án này kỳ vọng sẽ góp phần

thực hiện đổi mới, sáng tạo phát triển ngành công nghiệp

chất lượng cao, bền vững với tầm nhìn toàn cầu, đóng góp

cho sự phát triển kinh tế của các nước ASEAN +3 và hình

thành khuôn khổ giáo dục đại học ở châu Á.

Ngày 4/3/2019, tại Hà Nội, Trường Đại

học Bách khoa Hà Nội phối hợp với

Trường Đại học Niigata (Nhật Bản) tổ

chức Diễn đàn G-DORM về Đào tạo

Khoa học Công nghệ quốc tế thông qua

mạng lưới hợp tác với các trường đại học

trong khu vực sông Mê Kông. Đây là một

chương trình học tập đổi mới tích cực,

thông qua hoạt động trao đổi sinh viên và

thực tập làm việc theo nhóm toàn cầu.

Nguồn: NASATI, Việt Hà/TTXVN

Ngày 4/3/2019, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia

năm 2018. Theo đó, GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã đạt giải cá

nhân và Bộ môn Công nghệ môi trường, Khoa môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN)

nhận giải tập thể.

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC2.4

Sáng 29/3, Bộ GDĐT phối hợp với Ngân hàng thế giới tổ chức lễ khởi động dự án Nâng cao chất lượng

giáo dục ĐH (SAHEP). Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Hải An tham dự buổi lễ. Dự án “Nâng cao chất lượng

giáo dục đại học” được xây dựng nhằm hỗ trợ việc thực hiện Đề án của Chính phủ, nâng cao chất lượng và

hiệu quả giảng dạy, nghiên cứu, quản trị đại học và quản lý dự án của các trường đại học tham gia Dự án,

đồng thời tăng cường hệ thống quản trị giáo dục đại học của Việt Nam.

Dự án sẽ triển khai một số hoạt động trọng tâm về tự chủ đại học và tăng cường quản lý hệ thống giáo dục

đại học với các dự án thành phần thực hiện tại Bộ GD&ĐT và 4 trường đại học của Việt Nam là Trường

ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và Học viện

Nông nghiệp Việt Nam. SAHEP có 2 hợp phần chính:

❖ Hợp phần 1 là phát triển đào tạo, nghiên cứu, quản trị đại học và quản lý dự án của 3 trường đại học thụ

hưởng (bao gồm: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và Học viện Nông

nghiệp Việt Nam).

❖ Hợp phần 2 là tăng cường quản lý hệ thống giáo dục đại học và thư viện điện tử dùng chung (bao gồm:

Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Cục Công nghệ thông tin và 4 Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục).



Chương trình cũng xác định danh mục các cơ sở gửi học viên sang đào tạo là 50 trường đại học hàng đầu

thế giới trong từng lĩnh vực. Tiêu biểu như Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) - Mỹ; Đại học Cornell

(Mỹ); Đại học Pennsylvania (Mỹ); Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) – Singapore; Đại học Quốc gia

Australia (ANU); Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST); Viện Công nghệ Technion

(Israel); Đại học Tổng hợp Tokyo (Nhật Bản); Đại học Tổng hợp Lomonosov (CHLB Nga); Đại học

Limoges (Pháp)... Danh mục các cơ sở gửi học viên sang đào tạo là 50 trường đại học hàng đầu thế giới

trong từng lĩnh vực. Chương trình chú trọng đảm bảo cơ hội việc làm, tạo cơ chế đãi ngộ xứng đáng để các

nhân tài có môi trường phát huy tối ưu tài năng.

Nguồn: https://vnexpress.net

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.

Ngành khoa học công nghệ Việt Nam đang khát 

nhân lực chất lượng cao

Ảnh: vnexpress.net

Cụ thể, mỗi năm tập đoàn Vingroup sẽ tài trợ tối đa 100 suất học bổng toàn phần đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

khoa học công nghệ - 100% chi phí phát sinh trong suốt thời gian đào tạo như học phí, sinh hoạt phí, vé

máy bay và bảo hiểm... Đặc biệt, học viên cũng 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.

Nguồn: NASATI

Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2018-2019, khu vực phía Bắc diễn ra

từ 9-12/3/2019, có 252 dự án nghiên cứu xuất sắc của 487 học sinh trong đó có 189 dự án cấp THPT, 54 dự

án cấp THCS đại diện cho học sinh trung học ở 30 đơn vị dự thi thuộc các Sở GD&ĐT khu vực phía Bắc

và 4 trường đại học. Trong khuôn khổ Cuộc thi còn có các hội thảo về tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa

học, kỹ thuật trong trường trung học thiết thực nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học chương trình giáo dục

phổ thông hiện hành.

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN 2.5
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Bộ GD&ĐT phối hợp với TP. Hà Nội mới đây đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Khoa học-Kỹ

thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2018-2019, khu vực phía Bắc.



Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà và Trường ĐH Tài chính ngân hàng Hà Nội cho biết nhà trường không liên

kết với bất kỳ đơn vị vào tuyển sinh, đào tạo tại TP.HCM. Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà đã có báo cáo gửi

Bộ GD&ĐT và báo Tuổi Trẻ. PGS.TS Nguyễn Quốc Trung - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường

không liên kết với bất kỳ đơn vị nào tuyển sinh, đào tạo tại TP.HCM; Trường không đào tạo tại bất kỳ

điểm nào ngoài cơ sở chính của trường tại Bắc Ninh. Trường ĐH Tài chính Ngân hàng Hà Nội hoàn toàn

không có chương trình liên kết nào với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

Nguồn: tuoitre.vn

Dự án làng đại học Đà Nẵng có tổng quy mô

phục vụ đến năm 2035 là 66.000 người, được

quy hoạch theo hướng đô thị thông minh, sử

dụng năng lượng tái tạo phù hợp xu hướng

công nghệ 4.0. Dự án làng đại học Đà Nẵng đã

trở thành nỗi ám ảnh của người dân Quảng

Nam - Đà Nẵng ở xung quanh khu vực này vì

bị treo đằng đẵng 20 năm, ảnh hưởng trực tiếp

đến gần 2.000 người dân trong vùng dự án.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt

nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng ĐH Đà Nẵng, tỉ

lệ 1/2000 với quy mô khoảng 286,5ha, trong đó gồm

190ha thuộc tỉnh Quảng Nam và 96,5ha thuộc Đà Nẵng.

Tổng quy mô phục vụ đến năm 2035 là 66.000 người,

gồm sinh viên, giảng viên, cán bộ, quy hoạch theo hướng

đô thị thông minh, đô thị xanh, sử dụng năng lượng tái tạo

phù hợp xu hướng công nghệ 4.0. Theo khái toán sơ bộ,

tổng mức đầu tư dự án hơn 8.600 tỉ đồng.

Nguồn: https://tuoitre.vn

Phòng tuyển sinh tại nhà G, Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Vinatex TP.HCM là nơi nhận hồ sơ tuyển sinh, tổ

chức đào tạo các chương trình liên thông ĐH chính quy, văn bằng 2 chính quy của Trường ĐH Thành

Đông và Trường ĐH quốc tế Bắc Hà tại TP.HCM. Văn phòng tuyển sinh này tự giới thiệu là "tổ hợp công

nghệ giáo dục" với sứ mệnh hỗ trợ tuyển sinh cho 25 trường trung cấp, CĐ, ĐH tại khu vực phía Nam và

Tây Nguyên. Một đơn vị khác cũng tự xưng là "hệ thống giáo dục", rầm rộ quảng bá tuyển sinh đủ các cấp

bậc từ thạc sĩ, ĐH đến cấp chứng chỉ ngắn hạn là Hệ thống giáo dục Đất Việt, Trường kỹ thuật Đất Việt,

thông báo tuyển sinh hàng chục khóa học khác nhau từ bậc thạc sĩ, đại học, đến chứng chỉ hiệu trưởng mầm

non, an toàn lao động...

Không chỉ các đơn vị "tự xưng", ngay cả các trường chính danh cũng tuyển sinh tràn lan. Trường trung

cấp Kinh tế kỹ thuật Bình Phước (địa chỉ tại KCN Đồng Xoài) thông báo tuyển sinh hàng loạt ngành bậc

ĐH, liên thông ĐH như mầm non, luật kinh tế, điều dưỡng, quản trị kinh doanh, quản lý đất đai, tài chính

ngân hàng, kế toán, CNTT. Đối tác cấp bằng là Trường ĐH Thành Đông, có hẳn một trang web

daihocbinhphuoc.edu.vn ghi: Trường ĐH Thành Đông, cơ sở Bình Phước.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, TS. Hồ Ngọc Tiến - Hiệu trưởng Trường CĐ Vinatex - cho biết trường hoàn toàn

không tham gia hoạt động liên kết với trường ĐH Thành Đông hay Quốc tế Bắc Hà. Giảng viên của trường

cũng không tham gia giảng dạy bất kỳ môn học nào. Trường chỉ cho đối tác thuê cơ sở làm văn phòng

tuyển sinh và hoạt động.

Một cán bộ Phòng giáo dục nghề nghiệp Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết hoàn toàn không có cơ sở giáo

dục nghề nghiệp nào đăng ký hoạt động với tên gọi Trường kỹ thuật Đất Việt. Tất cả các trường muốn hoạt

động giáo dục nghề nghiệp phải đăng ký với tên gọi trường trung cấp, trường CĐ chứ không có tên gọi

chung chung như vậy. Nhà trường cũng xác minh từ Bộ GD&ĐT và hoàn toàn không có cơ sở nào của

Trường ĐH Thành Đông tại Bình Phước được cấp phép.

THÁO GỠ KHÓ KHĂN, BẤT CẬP VỀ GDĐH2.6

Rất nhiều trường trung cấp, cao đẳng, kể cả các công ty liên kết với các trường ĐH tuyển sinh, đào tạo thạc sĩ,

liên thông ĐH trái quy định. Chuyện xảy ra không chỉ ở địa bàn TP.HCM mà còn tại các tỉnh, thành khác.



NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM 

Qua 30 năm đổi mới, hệ thống các trường đại học ngoài công lập (ĐH NCL) đã phát triển vượt bậc, đóng

góp to lớn vào thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực tiềm năng cho đất nước. Tuy nhiên, vẫn có

những thử thách, gian nan và hạn chế trong các cơ chế, chính sách khiến nhiều trường dù đã rất lớn mạnh

nhưng lại khó phát triển, khó vươn xa hơn.

Kết quả NGHIÊN 
CỨU NHẬN ĐỊNH

3.

Trong 30 năm (1988 - 2017) đã 60 trường ĐH

NCL đã được thành lập, tại 29/63 tỉnh thành,

chiếm 25,5% số trường ĐH, đào tạo 13,1% sinh

viên ĐH cả nước, mở rộng năng lực của hệ thống

GDĐH, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học

tập của nhân dân. Cơ cấu tổ chức của các trường

đều được thiết lập theo quy định chung của Luật

GD, Luật GDĐH và Điều lệ trường ĐH hiện hành.

Đa số đang hoạt động bình thường trừ một số

trường chưa ổn định, chưa được chuyển đổi loại

hình từ dân lập sang tư thục (7 trường).

Việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm

pháp luật còn chậm, chưa hợp lý, thiếu đồng bộ

và chưa đảm bảo sự phát triển bền vững, chưa

tạo được sự bình đẳng giữa trường công và

trường tư. Một số văn bản quy phạm pháp luật

thiếu tính cụ thể, kém tính khả thi, chưa tạo

động lực cho các nhà đầu tư yên tâm đầu tư

vào giáo dục ĐH NCL, cản trở hoạt động của

các trường ngoài công lập. Số ít lĩnh vực hoạt

động GDĐH còn chưa có văn bản quy phạm

pháp luật điều chỉnh.

Các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay còn chưa làm rõ cơ chế “sở hữu” cũng như tính chất “không vì

lợi nhuận” của các loại hình trường ĐH NCL; chưa có chính sách khuyến khích đặc biệt để định hướng

phát triển trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Một số văn bản quy phạm pháp luật đã

không thể hiện sự khác biệt giữa một trường ĐH NCL với một doanh nghiệp.



Nhóm nghiên cứu Đề tài KHGD/16-20.ĐT.017 “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển bền vững

các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam” đề nghị Nhà nước tiếp tục coi giáo dục ĐH NCL là một

bộ phận quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống GDĐH Việt Nam,

cụ thể:

Cần phải tạo được động lực mạnh mẽ, đúng đắn, cơ chế phù hợp huy động mọi nguồn lực của xã hội và cơ

chế cạnh tranh lành mạnh cho sự phát triển có hiệu quả của cả hệ thống giáo dục quốc dân. Điều này là một

điều kiện và yêu cầu khách quan cho sự phát triển của hệ thống các cơ sở giáo dục NCL - như một phân hệ

hữu cơ của hệ thống giáo dục các nước. Đồng thời gắn liền với đó là sự đổi mới cơ chế vận hành của các cơ

sở giáo dục công lập theo hướng tự chủ, mà xét về bản chất là xác định quyền - nghĩa vụ - trách nhiệm - lợi

ích của các chủ thể liên quan trong cơ sở giáo dục gắn với chất lượng, hiệu quả giáo dục, với chất lượng và

hiệu quả huy động và sử dụng các nguồn lực, gắn với trách nhiệm trách giải trình của cơ sở giáo dục công

lập. Như vậy xét riêng về cơ chế vận hành của cơ sở giáo dục công lập theo cơ chế tự chủ có nhiều nét

tương đồng với cơ chế vận hành của cơ sở giáo dục NCL.

Tái cấu trúc hệ thống các trường đại học, sáp nhập, giải thể đối với những cơ sở giáo dục đại

học không thực hiện đúng cam kết thành lập trường (không xây dựng cơ sở vật chất hoặc cơ

sở vật chất không đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng) không thực hiện hoặc thực hiện

không hiệu quả.

Tạo lập môi trường bình đẳng về tài chính cho nhóm các trường ĐH NCL trong việc tiếp cận

nguồn vốn ODA và các nguồn vốn khác; đầu tư thông qua người học theo cơ chế đặt hàng; cơ

chế hỗ trợ sinh viên diện nghèo, vùng sâu vùng xa, cơ chế ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực

GDĐH... theo quy định của Nhà nước.

Rà soát, bổ sung và hoàn thiện chính sách tài chính đối với các trường ĐH NCL đặc biệt là

chính sách thuế. Có chính sách hỗ trợ các trường ĐH NCL tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ

nguồn thuế do các trường ĐH NCL đóng góp vào ngân sách Nhà nước.

Nghiên cứu chính sách đối với GDĐH tư ở các nước, tìm hiểu bối cảnh và những quan điểm làm nền tảng

cho những chính sách đó, cùng với hàm ý của nó trong việc phát triển hệ thống GDĐH, là điều có ý nghĩa

quan trọng đối với việc xây dựng chính sách cho GDĐH NCL ở Việt Nam.

Về chính sách, Nghị quyết số 29/NQTW Hội nghị

Trung ương 8 ngày 4/11/2013 đã chỉ rõ: “Tiến tới

bình đẳng về quyền được nhận hỗ trợ của Nhà

nước đối với người học ở trường công lập và

trường ngoài công lập”, nhưng đến nay chưa có

văn bản quy định hỗ trợ chi phí đào tạo cho sinh

viên ở các trường ĐH NCL.

Việc quy định chỉ tiêu liên thông không vượt

quá 20% tổng chỉ tiêu chính quy của các ngành

và quy định về tổ chức thi, xét tuyển liên thông

là chưa phù hợp với tình hình thực tế: Các

trường đã được tự chủ tuyển sinh với rất nhiều

hình thức xét tuyển và thi tuyển khác nhau.



Trước tình hình phát triển mới, các trường ĐH NCL cần thực hiện nghiêm túc:

Nhóm nghiên cứu Đề tài KHGD/16-20.ĐT.017 “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển bền vững các

trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam” đã phân tích những tồn tại, hạn chế của các trường ngoài công

lập (NCL) thời gian vừa qua và đề xuất những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trước đây, ở Việt Nam có 3 loại trường NCL: Dân lập, tư thục, bán công. Nhà nước có chủ trương

chuyển toàn bộ sang tư thục có lợi nhuận (có cổ đông và cổ tức). Hiện nay, loại hình trường ĐH bán

công và dân lập bị xoá bỏ trên văn bản, chỉ còn một loại hình trường ĐH NCL là trường ĐH tư thục.

Theo đánh giá của các nhà khoa học, không chỉ tại Việt Nam, ĐH NCL đang ngày càng đóng vai trò quan

trọng trong phát triển giáo dục ĐH, mỗi trường có sứ mạng riêng và tham gia hệ thống giáo dục ĐH, cung

cấp nguồn nhân lực theo các phân khúc khác nhau. Theo một số bảng xếp hạng thì trong 10 trường ĐH

hàng đầu thế giới, có ít nhất 8 trường là tư thục và 2 trường công lập. Điều này phần nào phản ánh vai trò

của các trường ĐH NCL trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trên thế giới. Hệ thống

cơ sở giáo dục NCL có những yếu tố tích cực sau: Làm đa dạng thêm các hình thức, các loại hình giáo dục

và các loại trường; Giải quyết vấn đề thiếu hụt kinh phí và cơ sở vật chất của giáo dục; Đáp ứng nhu cầu đi

học của các tầng lớp nhân dân và các nhu cầu giáo dục khác nhau của các đối tượng người học khác nhau.

Nhìn chung, cả hai hệ thống cơ sở giáo dục công và tư đều có những mặt mạnh và những mặt hạn chế trong

việc phát triển giáo dục và đáp ứng các nhu cầu học tập của xã hội. Các nghiên cứu đưa đến kết luận rằng, các

hệ thống giáo dục có tính cạnh tranh làm tốt công việc của mình hơn là hệ thống giáo dục công thuần túy.

Các cam kết thành lập trường, tập trung vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng các

điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, tăng cường hoạt động NCKH, HTQT và kết nối

doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của hệ thống các trường ĐH NCL.

Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đặc biệt là nâng cao trình độ trên đại học cho

giảng viên trẻ.

Đẩy mạnh liên kết với các trường đại học công lập và các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài

trong việc phát triển học thuật, sử dụng cơ sở vật chất trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu

khoa học, chuyển giao công nghệ.

Đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng bên trong nhà trường, đồng thời triển khai kiểm định

chất lượng trường và chất lượng chương trình đào tạo, chủ động xây dựng báo cáo tự đánh giá

và đăng ký đánh giá ngoài với các tổ chức kiểm định chất lượng.



Mô hình trường ĐH NCL có pháp lý của một doanh nghiệp, được quản lý như một công ty thương mại cổ

phần, theo mục đích vì lợi nhuận. Do đó, trường NCL cũng chịu chấp nhận rủi ro trong hoạt động kinh

doanh, có thể bị phá sản, bị giải thể, cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần, tức là thay đổi chủ

đầu tư. Nhóm nghiên cứu cho rằng, đây chính là yếu tố dẫn đến tính không ổn định của một trường tư thục.

Các trường có quyền tự trị bởi những người nằm trong thành phần cổ đông và hội đồng quản trị, đồng thời

chịu ảnh hưởng rất lớn của thị trường lao động. Các trường có nhiều cổ đông nhất là: trường ĐH Công

nghệ TPHCM (439 người), trường ĐH Hoa Sen (88 người) và trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (79 người).

Bên cạnh đó, có trường chỉ có một cổ đông duy nhất và là các công ty, tập đoàn kinh tế như trường ĐH Bà

Rịa - Vũng Tàu, trường ĐH FPT, trường ĐH Kinh Bắc và trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

Đối với những trường mới thành lập,

lại gặp nhiều khó khăn trong việc

tuyển dụng, đào tạo giảng viên và

cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên

trẻ còn mỏng (phần lớn là giảng viên

trẻ mới tốt nghiệp, ít kinh nghiệm),

giảng viên chủ chốt hầu hết là cao

tuổi (là các giảng viên đã nghỉ hưu

từ các trường công).

Theo thống kê của Hiệp hội các

trường ĐH, CĐ Việt Nam, đến nay

có 5/60 trường thành lập đã 20 năm

nhưng chưa có đất xây trường, phải

đi thuê. Nguồn lực tài chính của các

trường còn hạn chế.

.

Công tác tuyển sinh của phần lớn trường ĐH NCL cũng gặp

khó khăn. Cụ thể, Trường ĐH Hùng Vương TPHCM không có

sinh viên (hiện vừa được Bộ GD&ĐT cho phép tuyển sinh trở

lại); Trường ĐH Hà Hoa Tiên còn rất ít sinh viên đang theo học

do đã dừng tuyển sinh; Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Á

Châu chỉ có 135 sinh viên… Bên cạnh đó, vấn đề tự chủ học

thuật của các giảng viên trong trường ĐH NCL kém hơn nhiều

so với trường ĐH công lập.

Ngoài ra, vẫn còn một số bất cập với sự phân biệt đối xử giữa

trường ĐH công lập và NCL như: Sự đối xử không công bằng

giữa “sản phẩm” của trường ĐH công lập và trường ĐH NCL;

việc ban hành các văn bản chưa kịp thời, thiếu tính kế thừa,

chưa đồng bộ; thậm chí một số vấn đề còn chưa có văn bản quy

phạm pháp luật điều chỉnh... gây trở ngại cho sự phát triển của

các trường NCL.

Nguồn: Đề tài KHGD/16-20.ĐT.017" Nghiên cứu đề xuất các giải pháp 

phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam"

Nhóm nghiên cứu cho biết, đến nay, vẫn chưa có văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn cách thức công

nhận các cơ sở GDĐH NCL không vì lợi nhuận và những chính sách khuyến khích đặc biệt cho các loại

trường này. Cách xác định tính “không vì lợi nhuận” căn cứ theo mức lợi nhuận lợi tức của cổ đông như

đưa ra ở Luật GDĐH cũng chưa thật thoả đáng.

Sự xuất hiện và phát triển các cơ sở giáo dục vì lợi nhuận tăng mạnh ở nước ta, xuất phát từ rất nhiều yếu

tố: Nhu cầu nhân lực chất lượng cao, trình độ cao của xã hội tăng lên, nhu cầu đào tạo lại và đào tạo thêm

nghề nghiệp cũng tăng nhanh. Trong khi đó, ngân sách Nhà nước không thể đáp ứng nhu cầu lớn như

vậy; đồng thời mô hình và cơ chế hoạt động của hệ thống GD công lập có những hạn chế nhất định.

Đối với GDĐH NCL không vì lợi nhuận, về nguyên tắc các cơ sở này cũng phải cân đối được thu chi và

có tích luỹ để phát triển. Không vì lợi nhuận là nói về giữa mối quan hệ chủ đầu tư (nguồn vốn đầu tư)

với việc sử dụng và phân chia lợi nhuận thu được.

Điểm khác biệt cơ bản giữa hai loại hình GD&ĐT trên không phải là có hoạt động theo cơ chế thị trường

hay không, thu học phí hay không, tạo ra lợi nhuận hay không cũng không phải đối tượng nào là chủ sở

hữu, mà điểm chính là mục tiêu hoạt động, nguyên tắc sử dụng và phân chia lợi nhuận do cơ sở giáo dục

tạo ra.



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.
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Email: ntthuy@moet.gov.vn

ĐT: 024.38694884 (ext.714)

VIETNAM HIGHER EDUCATION ADVANCING RESEARCH TEAM

(Lưu hành nội bộ)

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp và tài trợ của

Cục Thông tin 

KH&CN Quốc gia
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