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“CUỘC KHỦNG HOẢNG MANG TÊN TRUNG QUỐC” ĐANG ĐẾN GẦN TRONG 
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TOÀN CẦU

1.1
Những năm gần đây, các trường đại học ở các quốc gia lớn càng ngày càng phụ thuộc nhiều vào lực lượng

sinh viên quốc tế dồi dào đến từ Trung Quốc. Lực lượng sinh viên này đóng góp vào việc gia tăng nguồn

thu, và trong một số trường hợp, lấp đầy chỗ trống ở nhiều cơ sở giáo dục. Một số lượng đáng kể các nhà

nghiên cứu sau tiến sĩ, thành viên của các phòng thí nghiệm và giảng viên, cũng đến từ Trung Quốc. Một

phần ba trong số 1,1 triệu sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ đến từ Trung Quốc. Tỷ lệ tương tự xuất hiện ở các

quốc gia tiếp nhận lớn như Úc (38%) và Vương quốc Anh (41% sinh viên ngoài Liên minh châu Âu).

Trung Quốc là quốc gia xuất khẩu sinh viên quốc tế lớn nhất thế giới, với hơn 600.000 sinh viên năm 2017.

Sự phụ thuộc quá mức này có thể tạo ra một sự bất ổn. Một số diễn biến quan trọng gần đây có thể sẽ có tác

động tiêu cực tới việc xuất khẩu sinh viên quốc tế của quốc gia đông dân nhất thế giới.

Tin
Quốc tế

1.

Thứ nhất, một số thay đổi đáng chý ý

đang diễn ra tại chính Trung Quốc. Sự

mở rộng mạnh mẽ của hệ thống giáo

dục đại học Trung Quốc, kết hợp với

các xu hướng nhân khẩu học, đang tạo

ra nhiều cơ hội học tập trong nước hơn.

Trong số đó, việc hàng tỷ đô la đã được

đầu tư cho top 100 trường đại học tốt

nhất Trung quốc làm cho các trường

này có chất lượng giáo dục tốt hơn và

tiếp nhận được nhiều sinh viên hơn.

Nguồn: Tác giả Philip G Altbach, lược trích từ 

https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190403104242366

Cuối cùng, Trung Quốc đang chịu áp lực quốc tế ngày càng tăng, điều này sẽ dẫn đến hạn chế từ một số đối

tác quan trọng và phản ứng từ chính Trung Quốc. Ví dụ, Hoa Kỳ đã thắt chặt các quy định dành cho người

có thị thực Trung Quốc trong một số lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học). Cục điều

tra Liên bang đã cảnh báo về các lỗ hổng học thuật đối với các gián điệp Trung Quốc. Chính vì thế, chính

quyền Tổng thống Trump đã thành lập lại Ủy ban theo dõi sự liên quan của người nước ngoài (chủ yếu là

Trung Quốc) trong một số lĩnh vực nghiên cứu. Các cảnh báo tương tự đã được đưa ra ở Úc và Anh.

Mặc dù không thể dự đoán chính xác tương lai của mối quan hệ giáo dục đại học của Trung Quốc với phần

còn lại của thế giới, nhưng rõ ràng, ít nhất là đối với các quốc gia có quan hệ học thuật gần nhất với Trung

Quốc và đã nhận được phần lớn sinh viên quốc tế đến từ Trung Quốc, sẽ bị ảnh hưởng bởi các tác động tiêu

cực đáng kể. Đặc biệt, đối với những quốc gia và tổ chức giáo dục đang dựa vào sinh viên Trung Quốc để

gia tăng nguồn thu, những tín hiệu này sẽ tạo ra những vấn đề nghiêm trọng trong tương lai gần.

Thứ hai, các thỏa thuận

hợp tác học thuật giữa

Trung Quốc và các

trường đại học nước

ngoài đang có xu hướng

chậm lại. Mùa hè năm

ngoái, 234 (20%) quan

hệ đối tác với các đại

học quốc tế đã bị đóng

cửa, trong số đó có 25

đối tác đến từ Hoa Kỳ.

Thứ ba, tư tưởng tự do hóa giáo

dục, trong một thời gian rất phổ

biến ở các trường đại học hàng

đầu, đang bị đặt câu hỏi. Vì cả

lý do chính trị nội bộ lẫn sự

phản ứng với chỉ trích quốc tế,

đặc biệt từ Hoa Kỳ, Trung

Quốc dường như ít cởi mở hơn

trong việc hợp tác quốc tế với

các trường đại học hàng đầu

trên thế giới.



Nguồn: NASATI  - theo OECD

Chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) ở Nhật Bản đã có những thay đổi

đáng kể trong thời gian gần đây, tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu công, KHCN&ĐMST trong doanh

nghiệp, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ, các cụm và chuyên môn hóa thông minh.

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CHÍNH SÁCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO CỦA NHẬT BẢN

1.2

Ở Nhật Bản, mặc dù chi cho nghiên cứu và phát triển

(NC&PT) công ở mức khiêm tốn, nhưng mức độ tổng đầu tư trong nước cho NC&PT (GERD) lại

ở mức cao. NC&PT ứng dụng và thực nghiệm chiếm 50% chi NC&PT công và nghiên cứu cơ bản

khoảng 30%. Kế hoạch KH&CN cơ bản lần thứ 4 nhằm mục tiêu đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản

đẳng cấp thế giới và nhấn mạnh đến việc phát triển và sử dụng chung các cơ sở nghiên cứu tiên

tiến cũng như hạ tầng dữ liệu khoa học mở.

Khu vực doanh nghiệp của Nhật Bản có cường độ NC&PT

thuộc hàng cao nhất thế giới (2,57% GDP năm 2012). Hệ thống KHCN&ĐMST của nước này có

nhóm công ty lớn là các nhà đầu tư NC&PT mạnh nhất thế giới. Đầu tư doanh nghiệp cho NC&PT

công nghệ cao và trung bình (dược phẩm, thiết bị truyền thông và ôtô) đã đưa Nhật Bản dẫn đầu

thế giới về công nghệ.

Ở Nhật Bản, hoạt động đổi mới của các doanh nghiệp

lớn dựa vào nghiên cứu công theo hợp đồng và hợp tác trên nền tảng khoa học ít hơn là đổi mới

trong toàn bộ các loại hình doanh nghiệp.

Chiến lược KHCN&ĐM toàn diện và Chiến lược khôi

phục Nhật Bản thúc đẩy sự phục hồi của khu vực bằng cách tận dụng tài nguyên sẵn có, phát triển

hạ tầng đổi mới đặc biệt chuyển giao giữa các trường đại học và doanh nghiệp, cũng như trao

quyền tự chủ cao hơn trong quản lý các dự án của khu vực.

Đạo luật Xúc tiến của Nhật Bản đã giảm thuế doanh nghiệp, giảm thời gian thẩm tra

sáng chế, giảm lệ phí sáng chế và thời gian thẩm tra giấy phép cư trú ngắn hơn để khuyến khích

thành lập các trung tâm và trụ sở NC&PT của nước ngoài ở Nhật Bản.

Nhật Bản có nền tảng kỹ năng phù hợp với số lượng lớn người có trình

độ đại học và điểm số cao về đánh giá quốc tế đối với người trưởng thành về khả năng giải quyết

vấn đề khoa học và của sinh viên về khoa học.

Chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) ở Hàn Quốc đã có những thay đổi

đáng kể trong thời gian gần đây.

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CHÍNH SÁCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO CỦA HÀN QUỐC

1.3

Dưới chính quyền mới, một cuộc cải tổ các bộ và những thay

đổi lớn trong tổ chức điều phối chính sách KHCN&ĐMST đã được thực hiện năm 2013. Bộ Khoa

học, CNTT và Quy hoạch tương lai (MSIP) được thành lập để hỗ trợ thực hiện Sáng kiến kinh tế

sáng tạo, còn Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng ghép các chức năng thương mại theo

danh mục NC&PT, ngành công nghiệp và chính sách năng lượng.



Nguồn: NASATI  - theo OECD

Nghiên cứu công được thực hiện chủ yếu trong các viện

nghiên cứu công có liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Các trường đại học và viện nghiên cứu công

cũng rất tích cực đăng ký sáng chế cho các kết quả nghiên cứu của họ. Hàn Quốc đặt mục tiêu xây

dựng một hệ thống hợp tác mới giữa các viện nghiên cứu công, trường đại học và doanh nghiệp để

đẩy mạnh ứng dụng các kết quả NC&PT công vì mục đích của cả doanh nghiệp và xã hội.

Khu vực thủ đô Seoul là trọng tâm của phần lớn hoạt

động KHCN&ĐMST và điều này đã dẫn đến sự tăng trưởng mất cân đối giữa các vùng. Do đó,

Chính phủ đã xây dựng các đặc khu NC&PT như Daedeuk, Gwangju, Daegu và Busan, mỗi đặc

khu có định hướng công nghệ riêng để thúc đẩy các cơ sở công nghiệp vùng và tạo việc làm cho

địa phương. Quỹ đầu tư mạo hiểm cho các đặc khu NC&PT bắt đầu khởi động vào năm 2012 với

148 triệu USD (125 tỷ won) để khuyến khích và tăng cường đầu tư tư nhân cho vùng.

Tỷ lệ đồng tác giả và đồng sáng chế quốc tế của Hàn Quốc thấp hơn mức trung bình

của OECD. Tỷ lệ đăng ký sáng chế với các nhà đồng sáng chế nước ngoài thấp, một phần là do cơ

cấu công nghiệp của các tập đoàn Hàn Quốc có xu hướng duy trì phát triển công nghệ trong nhóm.

Hàn Quốc đầu tư lớn cho giáo dục đại học và xếp thứ 3 thế giới về tỷ lệ GDP chi cho giáo dục

đại học.

Theo Tổ chức giáo dục phi lợi nhuận College Board, học phí tại các trường đại học tư thục (trung bình

48.510 USD/năm) cao hơn khá nhiều so với học phí trung bình 21.370 USD/năm của trường công. Tuy

nhiên, khoảng hai phần ba số sinh viên trong các trường tư nhận được hỗ trợ tài chính, giúp chi phí học tập

giảm đáng kể. Tạp chí Princeton Review đã xếp hạng các trường đại học theo mức độ hỗ trợ tài chính và

mức độ hài lòng của sinh viên với các chương trình hỗ trợ. Dưới đây là những trường đại học lọt vào top 10

của Princeton Review.

TOP 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MỸ HỖ TRỢ HÀO PHÓNG NHẤT CHO 
SINH VIÊN

1.4

10 Học bổng dựa trên nhu cầu trung bình: . Chi phí tự trả: . Sinh viên ở

đây luôn có một tinh thần học tập tích cực, với lý do chính đáng bởi lẽ Colgate là một trong

những trường đại học khai phóng hàng đầu trong cả nước với mức chi phí phù hợp.

9 Học bổng dựa trên nhu cầu trung bình: . Chi phí tự trả: . Trường Đại

học Khoa học và Kỹ thuật tự hào có một lịch sử lâu dài về các thành tựu nghiên cứu quan

trọng và cả các khoản hỗ trợ, đáp ứng 100% nhu cầu của sinh viên.

8
Học bổng dựa trên nhu cầu trung bình:

. Chi phí tự trả:

. Đối với sinh viên mới bắt đầu,

trường đã loại bỏ các khoản vay dựa

trên nhu cầu cho sinh viên xuất thân từ

các gia đình có thu nhập thấp và trung

bình, những sinh viên đó sẽ không bao

giờ phải lo đến việc trả nợ.

Đại học Washington ở St. Louis

Ảnh: dantri.com.vn



7 Học bổng dựa trên nhu cầu trung bình: . Chi phí tự trả: . Một trong

những trường tốt nhất của nước Mỹ - ngang bằng với bất kỳ trường Ivy League nào – Trường

Williams cũng đạt điểm cao nhất về khả năng tài trợ cho giáo dục của sinh viên.

6 Học bổng dựa trên nhu cầu trung bình: . Chi phí tự trả: . Hàng năm,

Vanderbilt phân phối hơn 42 triệu USD viện trợ. Ngoài hỗ trợ quà tặng, trường được biết đến

với ba chương trình học bổng nổi bật, tất cả đều bao gồm việc miễn toàn bộ học phí trong năm

học và học phí mùa hè để sinh viên có thể đi du học, hoàn thành các dự án hoặc tiến hành

nghiên cứu.

5 Học bổng dựa trên nhu cầu trung bình: . Chi phí tự trả: . Là thành viên

của Claremont College, một nhóm các trường được đánh giá cao ở ngoại ô Los Angeles. Mục

tiêu của các gói hỗ trợ là để đạt được "sự đa dạng kinh tế xã hội quan trọng".

4 Học bổng dựa trên nhu cầu trung bình . Chi phí tự trả: . Trường cam

kết đáp ứng 100% nhu cầu được chứng minh của mỗi ứng viên, Yale chi hơn 140 triệu USD

cho hỗ trợ tài chính mỗi năm. Do đó, hơn 10% sinh viên sẽ không cần đến hỗ trợ của phụ

huynh vào năm 2019.

3 Học bổng dựa trên nhu cầu trung bình: . Chi phí tự trả: . Đây là một

trường Ivy League ưu tú khác, đứng đầu trong nhiều danh sách đại học. Trường cũng được

đánh giá cao vì nỗ lực loại bỏ nợ của sinh viên. Princeton đã hỗ trợ để loại bỏ tất cả các khoản

vay cho sinh viên khi họ đủ điều kiện nhận viện trợ.

2 Học bổng dựa trên nhu cầu trung bình: . Chi phí tự trả: . Vassar là một

trong những trường đắt đỏ nhất trong cả nước Mỹ và cũng là một trong những trường hào

phóng nhất.

1 Học bổng dựa trên nhu cầu trung bình: . Chi phí tự trả: . Trường đại học

nhỏ trên bờ biển Maine này có ngân sách tài trợ tốt, hỗ trợ sinh viên dưới nhiều hình thức, kết

hợp học tập với làm việc, cung cấp các học bổng và nhiều cơ hội khác, có nghĩa là hơn một

nửa (52%) sinh viên đã nhập học nhận hỗ trợ dựa trên nhu cầu được chứng minh.

Nguồn: dantri.com.vn

ĐẠI HỌC TRUNG QUỐC MỞ KHOÁ HỌC VỀ LEGO 1.5
Những mảnh ghép Lego đã được đưa vào lớp học tại Đại học Thiên

Tân ở phía bắc Trung Quốc, nhằm giúp học sinh biết cách đào sâu

kiến thức và phát triển tư duy sáng tạo. Ra mắt vào tháng 3/2019,

khóa học Lego đầu tiên được áp dụng cho sinh viên Trường Quản lý

và Kinh tế trực thuộc Đại học này. Sinh viên được kỳ vọng phát triển

tư duy sáng tạo và hoàn thiện kỹ năng làm việc nhóm khi lắp ghép

các khối Lego theo chủ đề.

Theo giảng viên của trường, khóa học này khuyến khích sinh viên

.thể hiện bản thân, liên tục đổi mới, hoàn thiện kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. Thời gian tới, Lego có thể

được áp dụng cho các chuyên ngành chính trị, kỹ thuật và kiến trúc.

Trung tâm Legoland ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Ảnh: vnexpress.net

Nguồn: vnexpress.net



Nguồn: moet.gov.vn

Nhằm cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan

đến kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành

đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo thiết lập hệ thống thông tin hỗ

trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019.

Trong kỳ thi THPT quốc gia, nếu muốn được xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia thí sinh phải dự

thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 1 bài thi tự chọn trong số 2 bài thi tổ

hợp là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học học xã hội, thí sinh đã đăng ký dự thi hai bài thi tổ hợp thì bắt

buộc phải thi cả hai bài này. Nếu thí sinh bỏ một trong 2 bài thi tổ hợp, trong trường hợp đã đang ký dự

thi cả 2, sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT, đồng

nghĩa với việc thí sinh sẽ không đủ điều kiện xét vào các trường ĐH, CĐ.

Theo thống kê mới nhất của Bộ GD&ĐT, sau 20 ngày tổ chức cho thí sinh trong cả nước đăng ký dự thi

THPT quốc gia 2019 (từ ngày 1/4 đến 20/4/2019), có hơn 653.000 thí sinh đăng ký lấy kết quả để xét tuyển

ĐH-CĐ. Còn lại, hơn 233.000 em thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT hoặc có xét tuyển đại học nhưng

bằng phương thức khác.

Tin
Trong nước

2.

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

Hỗ trợ qua email: hotrothi2019@moet.gov.vn từ ngày 1/4/2019 đến ngày 22/8/2019.

Hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 024-32181385; 024-32181386.

Thời gian hỗ trợ đợt 1: Từ ngày 1/4/2019 đến ngày 25/4/2019

Đợt 2: từ 22/6/2019 đến ngày 4/8/2019.

Hỗ trợ qua email: hotroxettuyen2019@moet.gov.vn, từ ngày 1/4/2019 đến 22/8/2019.

Hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 024-32181385; 024-32181386.

Đợt 1: Từ ngày 1/4/2019 đến 25/4/2019.

Đợt 2: Từ 14/7/2019 đến 22/8/2019.

Nguồn: plo.vn



Đối với các thí sinh sử dụng điểm thi để xét tuyển nguyện vọng vào các trường ĐH và CĐ cũng lưu ý,

quy chế tuyển sinh không giới hạn số nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ của thí sinh nhưng khuyến

cáo các thí sinh không nên chọn quá nhiều nguyện vọng để tránh bị rối.

Bộ GD&ĐT công bố những lưu ý trong hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt

nghiệp THPT năm 2019. Theo đó những thí sinh trượt tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 nhưng được

bảo lưu điểm thi của bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và bảo lưu

điểm thi của từng môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để xét

công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019 nếu bài thi, môn thi đạt từ 5 điểm (theo thang điểm 10) trở lên.

Các thí sinh khi bảo lưu xong chỉ cần đăng ký thi các môn thi chưa đạt yêu cầu để lấy điểm thi để xét và

công nhận tốt nghiệp đối với năm nay.

a) Người đã tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực:

❖ Về các môn văn hoá được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi THPTQG nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12. Xếp loại cả năm lớp 12: hạnh kiểm loại tốt, học lực từ loại khá trở lên.

Có tên trong danh sách miễn thi của Bộ GD&ĐT.

❖ Về khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi

THPTQG nếu đáp ứng các điều kiện sau: Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12. Xếp loại cả năm lớp 12:

hạnh kiểm và học lực từ loại trung bình trở lên. Có tên trong công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham

dự tập huấn và dự thi đúng quy định của cơ quan tuyển chọn gửi đến Sở GD&ĐT trước ngày thi THPT

quốc gia.

b) Thí sinh khuyết tật nặng cũng được miễn thi tốt nghiệp THPT quốc gia:

❖ Người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị

định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ;

❖ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

❖ Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao

động từ 61% trở lên.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp hệ chính

quy năm 2019, trong đó có 7 ngành ĐH sư phạm được tuyển sinh theo diện “đặt hàng” với số

lượng 140 chỉ tiêu. Năm 2019, nhà trường sẽ tuyển sinh 50 chỉ tiêu đào tạo theo chương trình hợp

tác nước ngoài, trong đó có các ngành: Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Sư phạm, Kỹ thuật công

nghệ, Vật lý kĩ thuật, Vật lý máy tính, Công nghệ sinh học, Bảo vệ môi trường, Nhạc họa tuyển

sinh 20 chỉ tiêu, liên kết với trường ĐH tổng hợp Zielona Gora (Ba Lan); ngành Quản trị kinh

doanh quốc tế 30 chỉ tiêu, liên kết với trường ĐH Rajamangala Thanyabury (Thái Lan). Bên cạnh

đó, Nhà trường còn đào tạo 90 chỉ tiêu nguồn nhân lực cho CHDCND Lào về các ngành theo nhu

cầu của người học và nhà nước.

Trường Đại

học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố đề án tuyển sinh năm nay với 1.350 chỉ tiêu đại học

chính quy, phân bố 50% cho thí sinh có hộ khẩu TP. HCM, còn lại cho các tỉnh thành khác. Trong

đó, ngành Y khoa có chỉ tiêu lớn nhất là 800, ngành Răng Hàm Mặt 80, Dược học 80.



Nguồn: giaoducthoidai.vn, tienphong.vn, kenhtuyensinh.vn, http://www.sggp.org.vn, vnesxpress.net

Buổi tọa đàm do Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

(NN&PTNT) tổ chức vào ngày 21/4/2019. Cả nước hiện có 54 cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu đào tạo

có liên quan đến các ngành nông nghiệp với 325 chuyên ngành, hàng năm tốt nghiệp hàng vạn cử nhân

phục vụ cho lĩnh vực nông nghiệp, nhưng so với nhu cầu con số này vẫn còn chưa tương xứng.

Bên cạnh 4 chuyên ngành thuộc ngành CNTT là Kỹ thuật phần mềm, Hệ

thống thông tin, An toàn thông tin và Thiết kế đồ họa, Trường Đại học FPT mở thêm hai chuyên

ngành là Trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT). Đây là hai ngành học đáp ứng nhu cầu

nhân lực chuyên sâu cho Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên mọi lĩnh vực. Trường Đại

học FPT dành 500 suất học bổng Nguyễn Văn Đạo cho các tân sinh viên xuất sắc với mục đích

khuyến khích và bồi dưỡng nhân tài. Năm nay, Trường Đại học FPT sẽ tổ chức hai kỳ sơ tuyển vào

ngày 12/5 và 14/7, trường mở rộng đối tượng miễn thi sơ tuyển với những thí sinh đã tốt nghiệp

chương trình Aptech HDSE (áp dụng đối với ngành CNTT) hoặc chương trình Arena ADIM (áp

dụng đối với chuyên ngành Thiết kế đồ họa). Ngoài ra, thí sinh đã tốt nghiệp đại học cũng được

miễn kỳ thi này.

TIÊU ĐIỂM, SỰ KIỆN2.2

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT 

trao đổi khi tham quan các sản phẩm do sinh viên các 

trường trong lĩnh vực nông nghiệp chế tạo

Ảnh: tuoitre.vn

Việc gắn kết giữa cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp là

xu thế tất yếu khách quan để góp phần nâng cao chất lượng

đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội đối với nguồn nhân lực nông

nghiệp trong thời kỳ mới. Việt Nam tuy có nhiều lợi thế để

phát triển nông nghiệp nhưng đa số nguồn nhân lực trong

nông nghiệp (với tỉ trọng khoảng 46%) chưa đáp ứng được

yêu cầu của việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ

mới. Việc doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo của

cơ sở giáo dục đại học là rất cần thiết. Do đó, nỗ lực của 2

Bộ trong việc tăng cường nhận thức rõ đến sức ảnh hưởng và

tác động của việc gắn kết giữa cơ sở giáo dục đại học và

doanh nghiệp là rất cần thiết, đồng thời 2 Bộ cũng cam kết

đưa ra các hỗ trợ về mặt cơ chế chính sách phù hợp.

Nguồn: tuoitre.vn, giaoducthoidai.vn

Ngày 25/4/2019, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Hội

Xây dựng cơ chế chính sách phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học. Hội thảo

tập trung thảo luận về cơ chế chính sách phát triển khoa học công nghệ trong các trường đại học với 3 chủ

đề: về nhóm nghiên cứu mạnh, khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học và đổi mới sáng tạo, phát triển

các phòng thí nghiệm. Tại Hội thảo, 3 dự thảo văn bản được đưa ra để lấy ý kiến góp ý liên quan đến xây

dựng và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (cho giảng viên); đầu tư phòng

thí nghiệm gắn với chương trình nghiên cứu.

Nguồn: NASATI

https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/4/21/img-4039-15558292159171059088818.jpg


Ngày 8/4/2019, Công ty TNHH Dịch vụ Khoa

học và Du lịch Văn Khoa trực thuộc Trường

Đại học KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) đã

chính thức khai trương để đi vào hoạt động.

Đây cũng là lần đầu tiên trường mở công ty

thành viên nhằm đáp ứng các nhu cầu giải

quyết các hoạt động liên quan cho nhà trường.

Việc thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Khoa

học và Du lịch Văn Khoa là một nhu cầu tất

yếu giúp nhà trường kiện toàn bộ máy tổ chức

cũng như tiến tới chủ động trong việc vận

hành các hoạt động phụ trợ để hỗ trợ tốt hơn

cho công tác đào tạo và nghiên cứu, đồng thời

giúp nhà trường phát huy hơn nữa vai trò đối

với xã hội, đối với cộng đồng.

Robot thay thế nhân viên thư viện

Ảnh: vietnamnet.vn

Công ty sẽ kinh doanh bảy nhóm ngành, nghề bao gồm:

1) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong

lĩnh vực khoa học nhân văn;

2) Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác

còn lại chưa được phân vào đâu như: hoạt động phiên

dịch, hoạt động của các tác giả sách khoa học và công

nghệ, hoạt động môi giới bản quyền, hoạt động khảo

sát, đánh giá về khoa học xã hội và nhân văn;

3) Cho thuê xe có động cơ;

4) Đại lý du lịch;

5) Điều hành tour du lịch;

6) Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan liên

quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

7) Dịch vụ hỗ trợ du lịch.

Nguồn: plo.vn

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

dụng robot Librarian - thay thế gần 20 nhân

viên thư viện đang làm việc. Trước đó, Trường

đã đầu tư cho hai nhà nghiên cứu là TS.

Nguyễn Bá Hải (Trưởng nhóm nghiên cứu

trọng điểm về robot sinh học) và PGS.TS.

Nguyễn Trường Thịnh (Trưởng khoa Cơ khí -

Chế tạo máy), mỗi người 100 triệu đồng để

nghiên cứu ra hai robot này. Thay nhân viên

thư viện, robot sẽ trợ giúp sinh viên mượn trả

sách; chỉ dẫn tìm sách ở các kệ, thậm chí sẽ

mang sách ra bàn học nhóm. Nhà trường cho

hay sẽ đầu tư nâng cấp để robot có thể trò

chuyện với sinh viên.

Nguồn: vietnamnet.vn

Ngày 8/4/2019, tại thành phố Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ công bố

sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai vào Đại học Thái Nguyên. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ

quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai vào Đại học Thái

Nguyên (Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai) trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai vào Đại học Thái Nguyên - thực chất là gộp với Phân

hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, có ý nghĩa, vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển kinh tế

- xã hội tỉnh Lào Cai và khu vực.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2019/04/05/10/truong-dh-tuyen-robot-thay-gan-20-nhan-vien-thu-vien.jpg


Với mục đích phát triển các chương trình đào tạo theo hướng liên ngành, xuyên ngành nhằm cung cấp

nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, năm 2019 ĐHQG

Hà Nội (VNU) đã mở mới 13 ngành đào tạo được tuyển sinh ở các trường, khoa trực thuộc trong năm

2019 với các ngành sau: Quản trị chất lượng GD, Quản trị công nghệ GD, Tham vấn học đường, Khoa

học GD và Sư phạm Khoa học tự nhiên, ngành Nhật Bản học, ngành Công nghệ nông nghiệp, Kỹ thuật

điều khiển và tự động hóa, ngành Tài nguyên và Môi trường nước, ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ

thuật hình ảnh y học, ngành Quản trị doanh nghiệp và công nghệ, ngành Luật Thương mại quốc tế.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Ngày 18/4/2019, tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội,

nhóm nghiên cứu đề tài dự báo nhu cầu đào tạo giáo

viên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã tổ chức

Tọa đàm “Xây dựng mô hình dự báo nhu cầu đào tạo

GV đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” để lấy ý

kiến các chuyên gia, nhằm tìm kiếm một mô hình dự

báo để giúp Bộ GD&ĐT xác định chỉ tiêu đào tạo

ngành sư phạm hằng năm.

Tại tọa đàm, đại diện nhóm nghiên cứu chia

sẻ kết quả ban đầu mà nhóm đã thực hiện ở

Hải Dương, Điện Biên và Bắc Giang. Theo

đó, nhu cầu giáo viên (GV) trong những năm

tới có sự khác nhau khá rõ giữa các địa

phương. Tuy nhiên, cả 3 tỉnh đều có điểm

chung là nhu cầu GV tiểu học sẽ tăng nhiều

hơn so với GV các cấp học khác.

Nguồn: thanhnien.vn

Chiều 27/3/2019, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã tổ chức lễ khởi động dự án thành phần Xây dựng

cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường tại Quận 12 thuộc dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại

học (SAHEP) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ với tổng kinh phí hơn 3.000 tỉ đồng. Trong tương lai nhà

trường sẽ có thêm cơ sở mới tại Quận 12, TP.HCM. Dự án được xây dựng trên diện tích mặt bằng 25,97 ha

tại Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM, gồm hai giai đoạn: giai đoạn 1 (2017 - 2022) bồi thường,

hỗ trợ tái định cư, chuẩn bị đầu tư, thi công, xây dựng khu giảng đường, thực hành, thí nghiệm cho tám

khoa viện trọng điểm, trang thiết bị phòng thí nghiệm thực hành; giai đoạn 2 (2022 - 2030) xây dựng các

hạng mục còn lại.
Nguồn: tuoitre.vn

Ngày 20/4/2019, Bộ GD&ĐT cùng Tập

đoàn Bảo Sơn chính thức khởi động Giải

thưởng Bảo Sơn năm 2019 với tổng trị giá

250.000 USD. Theo ông Tạ Ngọc Đôn, Vụ

trưởng Vụ KHCN, Bộ GD&ĐT, giải

thưởng sẽ xét tặng cho các công trình khoa

học hoặc sáng chế cải tiến kỹ thuật được

ứng dụng hiệu quả trong đời sống, xã hội.

Dù đã triển khai được 8 năm nhưng giải

thưởng Bảo Sơn trị giá 50 nghìn USD/lĩnh

vực mới được trao cho 3 công trình nghiên

cứu khoa học. Giải thưởng Bảo Sơn tiếp tục tìm kiếm chủ nhân 

Ảnh: NASATI



Năm nay, Giải thưởng Bảo Sơn tiếp tục phát động, xét trao thưởng cho 5 lĩnh vực: Cải cách giáo dục và

đào tạo; Xóa đói, giảm nghèo; Phát triển kinh tế bền vững; Y - dược học, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe

cộng đồng; và Văn học. Trong mỗi lĩnh vực sẽ lựa chọn một công trình xuất sắc nhất để trao giải thưởng 50

nghìn USD. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tặng giải thưởng này là từ ngày 1/5 - 30/9/2019. Giải thưởng

này hướng tới tôn vinh các nhà sáng chế, phát minh và nhà khoa học có tâm huyết, trí tuệ đã cống hiến các

công trình có giá trị thực tiễn phục vụ đời sống.

Nguồn: NASATI, Báo Giao thông

Tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Đại học

Thái Nguyên, sáng ngày 2/4, thừa ủy quyền

của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội

Uông Chu Lưu đã trao Huân chương Lao

động hạng Nhất cho tập thể cán bộ Đại học

Thái Nguyên.

Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của

sinh viên và giảng viên Đại học Thái Nguyên

đã đạt các giải thưởng cấp nhà nước, bộ,

ngành như giải thưởng Kovalevskaia; giải

thưởng Elsevier Foundation của Viện Hàn

Lâm Khoa Học và Nghệ thuật Hoa Kỳ năm

2015 lĩnh vực Toán học.Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gắn Huân chương lao 

động hạng Nhất cho Đại học Thái Nguyên

Ảnh: dantri.com.vn

Nguồn: dantri.com.vn

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) cùng các đại học đối tác đã nhất trí thành lập Mạng lưới hợp tác

đại học quốc tế (University Consortium International - UCI). Ngoài mục tiêu quốc tế hóa và chuẩn hóa chất

lượng giáo dục vì quyền lợi của người học UCI, mạng lưới cũng hướng đến xây dựng một cộng đồng đại

học anh em; cung cấp và hỗ trợ phương tiện, điều kiện để các giáo sư, nhà khoa học, người học có thể lựa

chọn việc học, việc làm kiêm nhiệm dễ dàng ở tất cả các đại học trong UCI. 10 đại học đầu tiên, là các

Thành viên sáng lập, đã quyết định ký kết để hình thành mạng lưới này ngày 4/4/2019 bao gồm:

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

❖ Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam;

❖ Đại học quốc gia Pukyong, Hàn Quốc;

❖ Trường Đại học khoa học và công nghệ Wroclaw,

Ba Lan;

❖ Đại học Hasselt, Vương quốc Bỉ;

❖ Đại học kỹ thuật Ostrava, Cộng hoà Séc;

❖ Đại học Tomas Bata, Cộng hoà Séc;

❖ Đại học Bắc Đan Mạch, Đan Mạch;

❖ Đại học Trieste, Ý;

❖ Đại học khoa học và công nghệ quốc gia

Kaohsiung, Đài Loan;

❖ Đại học Saxion, Hà Lan,

Lãnh đạo các đại học tại Lễ ra mắt

Ảnh: giaoducthoidai.vn

Nguồn: giaoducthoidai.vn



Ngày 4/4/2019, Giáo sư Rohit Verma trở thành hiệu trưởng đầu tiên của VinUni dưới sự thống nhất của Đại

học Cornell và Tập đoàn Vingroup. Đây là bước đi tiếp theo trong thoả thuận hợp tác chiến lược giữa

Vingroup và hai trường đại học top 20 thế giới là Cornell và Pennsylvania (Mỹ).

Giáo sư Rohit Verma hiện là Viện trưởng phụ trách 

đối ngoại của trường Kinh doanh Cornell

Ảnh: vnexpress.net

Giáo sư Rohit Verma được Đại học Cornell cử sang

Việt Nam để đồng hành cùng dự án Đại học VinUni,

đặt nền móng cho việc xây dựng mô hình đại học xuất

sắc, đảm bảo VinUni được xây dựng trên những nền

tảng chuẩn mực quốc tế về nghiên cứu và đào tạo.

VinUni sẽ như thanh nam châm thu hút những giáo sư

ưu tú, những sinh viên tốt không chỉ ở Việt Nam mà

trên toàn thế giới. Tại VinUni, ông mong muốn xóa bỏ

vách ngăn về khoa chuyên ngành, môn chuyên ngành,

thúc đẩy các hoạt động liên môn, liên ngành và dự án

gắn kết giữa kinh doanh và công nghệ, giữa công nghệ

và y tế, thậm chí kết hợp cả ba lĩnh vực để tạo ra các

giá trị đột phá cho xã hội, cộng đồng. Trường dự kiến

tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 2020.

Nguồn: vnexptress.net, petrotimes.vn

Hội thảo khoa học quốc tế 'Van Lang University’s Speed up to Go Global' khai mạc tại Trường Đại học

Lang vào ngày 9/4/2019, là một trong những hội thảo khoa học quy mô tại TP.HCM năm 2019. Nghiên cứu

và tham luận của các học giả nhằm định hình hướng đi rõ nét hơn cho đại học Việt Nam trong bối cảnh

cầu hóa. Trường Đại học Văn Lang – một trong những trường đại học tư thục đầu tiên của Việt Nam - đã

xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng từ nhiều năm nay. Trong bối cảnh hội nhập toàn

cầu, Trường định hướng thay đổi và tăng tốc để phù hợp với bước chuyển mình của quốc gia trong làn sóng

cách mạng công nghiệp 4.0. Sau phiên khai mạc, lần lượt 05 Hội thảo khoa học thuộc các lĩnh vực diễn ra

song song:

Sau thành công của năm 2018, cuộc thi Khởi nghiệp - Vietnam Startup Wheel 2019 đã quay trở lại và bắt

đầu nhận hồ sơ dự thi toàn quốc từ nay đến hết ngày 30/04/2019. Dự kiến năm nay cuộc thi sẽ thu hút 1.000

dự án tham gia tranh tài. Đặc biệt, Vietnam Startup Wheel năm nay sẽ được phát động tại Thái Lan và

truyền thông mạnh mẽ ở một số quốc gia khác như Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản… Ngoài ra, các dự án

tiêu biểu sẽ được giới thiệu và hỗ trợ trực tiếp tham gia vòng tuyển chọn chương trình Shark Tank Việt

Nam 2020. Năm nay, Vietnam Startup Wheel cũng như BSSC sẽ tích cực thúc đẩy những hoạt động hợp tác

quốc tế để xây dựng những chương trình ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp, như một phương tiện để hỗ trợ

cho cộng đồng startup của BSSC nói riêng và startup của cả nước nói chung.

Hội thảo 'Thiết kế bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu'

Hội thảo Công nghệ Sinh học ứng dụng

Hội thảo Thiết kế cộng đồng - Xu hướng thiết kế Việt Nam 2025

Hội thảo Thành phố thông minh – sáng tạo: Nhận diện thương hiệu Tp.HCM

Hội thảo Du lịch cộng đồng và phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu

Nguồn: tuoitre.vn



Nguồn: NASATI, KHPTO

Vietnam Startup Wheel 2019 sẽ tập trung

vào các đối tượng là nhà nghiên cứu, nhà

khoa học vì đối tượng này sẽ là lợi thế cạnh

tranh mạnh nhất đối với các startup trong

tương lai. Các dự án nghiên cứu, sáng chế

khi tham gia cuộc thi sẽ có cơ hội đưa sản

phẩm của mình đến gần hơn với người tiêu

dùng, có được cho mình những kiến thức,

những hỗ trợ để có thể thực hiện quá trình

thương mại hóa dự án và là cơ hội để có thể

nhận nguồn đầu tư để phát triển các dự án.

Ảnh: KHPTO

Nguồn: apd.edu.vn

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Chiều 9/4/2019, Trường ĐH Xây dựng long

trọng đón đoàn Thủ hiến bang Thuringia,

CHLB Đức và ký kết thỏa thuận hợp tác

với Trường ĐH Khoa học ứng dụng

Nordhausen về mở rộng hợp tác trong đào

tạo song bằng Kỹ thuật điện, Công nghệ

thông tin và hợp tác nghiên cứu với các

viện nghiên cứu tại bang Thuringia. Theo

đó, việc hợp tác sẽ được tiến hành thông

qua các hoạt động như: trao đổi sinh

viên/thực tập; trao đổi giảng viên/nhân viên;

thiết lập các chương trình song bằng để học

tại cả hai trường; các hoạt động cùng

Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức diễn đàn “Dữ liệu lớn trong Kinh tế và Quản lý” từ ngày 02 -

06 tháng 4 năm 2019 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế về Xác suất và Thống kê ứng dụng

(CAPS 2019). Tất cả các tham luận đều đánh giá cao vai trò của dữ liệu lớn trong kinh tế và quản lý. Dữ

liệu cần được coi là một loại tài sản. Trong cuộc chạy đua công nghệ số hiện nay, người thắng cuộc chính là

người làm chủ các nguồn dữ liệu. Dữ liệu có thể mang lại nhiều thông tin, giúp ta hiểu biết sâu sắc về sản

phẩm, dịch vụ, hoạt động vận hành của thiết bị, doanh nghiệp hay hiểu biết về khách hàng. Thông qua việc

phân tích dữ liệu sẽ giúp doanh nghiệp có thể nhanh chóng phản ứng, điều chỉnh, tối ưu hóa hoạt động, tăng

doanh thu và lợi nhuận, phục vụ và làm hài lòng khách hàng hơn. Do đó, nhu cầu tuyển dụng nhân lực làm

phân tích dữ liệu hiện nay là rất lớn và chuyên gia phân tích dữ tích dữ liệu nổi lên như một nghề được săn

lùng nhiều nhất trên thế giới.

nghiên cứu và xuất bản; tham dự các tọa đàm và hội thảo học thuật; thiết lập các chương trình đào tạo liên

kết, các chương trình học thuật ngắn hạn; trao đổi tài liệu học thuật…

Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc xây dựng nhà máy thí điểm

sản xuất cốt liệu nhẹ để sử dụng trong sản xuất bê tông nhẹ thay thế cho gạch giữa Viện Nghiên cứu ứng

dụng xây dựng Weimar IAB và Công ty TNHH Bê tông xây dựng Phúc Tiến.

Ảnh: giaoducthoidai.vn



Nguồn: NASATI

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao 68 giải Nhất, 114 giải Nhì và 159 giải Ba. Đặc biệt, trong đó có 6 sinh

viên xuất sắc vinh dự được Bộ GD&ĐT tạo trao tặng Bằng khen; 9 học sinh khối THPT chuyên nhận phần

thưởng từ Quỹ Lê Văn Thiêm; 11 nữ sinh đạt nhận phần thưởng của Giáo sư Phạm Thị Trân Châu - Chủ

tịch Hội nữ trí thức Việt Nam. Về kết quả kỳ thi, nhóm sinh viên có 62 giải nhất, 101 giải nhì, 49 giải

khuyến khích; nhóm học sinh có 6 giải nhất, 13 giải nhì và 9 giải khuyến khích. Kết quả theo đoàn, trường

Đại học Bách Khoa Hà Nội đạt giải xuất sắc với 10 giải nhất.

Nhằm hỗ trợ sinh viên ngành công nghệ thông tin hiểu về phân tích dữ liệu, đồng thời trang bị những kỹ

năng cần thiết thông qua việc đào tạo thực hành, hướng tới xu hướng chuyển đổi số, Viện Quốc tế Pháp

(IFI) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa ký kết hợp tác với Công ty Tibco Software - công ty hàng đầu thế

giới về tích hợp, quản lý API và phân tích. Theo kế hoạch hợp tác, Công ty Tibco Software sẽ cung cấp cho

sinh viên Viện Quốc tế Pháp ngữ chuyên môn cần thiết để hỗ trợ nhu cầu cấp thiết hiện tại về nguồn nhân

lực tài năng trong lĩnh vực phân tích dữ liệu. Viện Quốc tế Pháp ngữ có thể tận dụng chuyên môn và các

giải pháp sáng tạo của Tibco Software để cung cấp một chương trình giảng dạy toàn diện cho sinh viên, từ

đó trang bị những kỹ năng thích hợp giúp giải quyết khoảng trống về năng lực số ở Việt Nam.

Nguồn: NASATI, chinhphu.vn

Ngày 6/4/2019, tại Trường Đại

học Nha Trang đã diễn ra Lễ

bế mạc và trao giải Kỳ thi

Olympic Toán học sinh viên và

học sinh toàn quốc lần thứ 27

năm 2019 do Bộ GD&ĐT phối

hợp với Hội Toán học Việt

Nam, Liên hiệp các Hội Khoa

học – Kỹ thuật Việt Nam,

Trung ương Hội Sinh viên Việt

Nam và Trường Đại học Nha

Trang tổ chức.

Nguồn: dantri.vn

Hội thảo tập trung vào các nghiên cứu, báo cáo về ứng dụng ưu việt của vật liệu tiên tiến để xử lý nước

thải, làm sạch không khí, lưu giữ/chuyển hóa năng lượng, lưu giữ/chuyển hóa CO2, phân tách nước, và các

vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu. Sự kiện quốc tế này được kỳ vọng thúc đẩy hoạt động nghiên cứu,

trao đổi, khẳng định tính ưu việt trong lĩnh vực vật liệu nano tiên tiến và phát triển những ứng dụng của các

vật liệu nano tiên tiến đa chức năng. Kết quả bước đầu cho thấy, nhiều vật liệu nano tiên tiến, thế hệ mới đã

được nghiên cứu chế tạo thành công, giúp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, sản xuất năng lượng tái

tạo và phát triển bền vững.

HOẠT ĐỘNG VÀ HƯỚNG NGHIỆP CHO SINH VIÊN 2.4

Ảnh: giaoducthoidai.vn

Trong ba ngày từ 05-07/4/2019, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) tổ chức Hội thảo

quốc tế đầu tiên tại Việt Nam về Vật liệu Nano tiên tiến ứng dụng trong phát triển xanh.



Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tin tưởng rằng với sự chỉ đạo quyết

liệt của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành và sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp tích cực của chính quyền

Đà Nẵng và Quảng Nam, Dự án Khu đô thị Làng Đại học Đà Nẵng sau 20 năm tạm dừng đã có hướng đi và

sẽ đi nhanh. Phía trước sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Đại học Đà Nẵng đã thành lập Ban quản lý dự án,

đảm trách các công việc có liên quan đến Dự án nên thời gian tới cần tăng cường năng lực của các thành

viên trong ban, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giai đoạn tiếp theo. Hằng tháng, Đại học Đà Nẵng cần có

báo cáo tiến độ các công việc đã triển khai của dự án, những đề xuất, giải pháp… về Bộ GD&ĐT để Bộ

tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời.

Ngày 23/4/2019 tại TP. Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ

GĐ&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có buổi làm việc

với lãnh đạo Đại học Đà Nẵng về định hướng

phát triển của Đại học Đà Nẵng, tiến độ triển

khai Dự án Khu đô thị Làng Đại học Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch

1/2000, đồng thời Đại học Đà Nẵng đã làm việc

với Ngân hàng Thế giới hoàn thành đề xuất dự

án vay vốn ODA với số tiền 100 triệu USD cùng

với ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP.HCM, gửi Bộ

Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT

thẩm định, trình Thủ tướng.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại buổi làm việc

Ảnh: baochinhphu.vn

Ngày 1/4/2019, lễ khai mạc

vòng loại Robocon Việt Nam

2019 khu vực phía Bắc đã diễn

ra tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ,

Hà Nội. Vòng loại Cuộc thi

Sáng tạo Robot Việt Nam -

Robocon Việt Nam 2019 đã bắt

đầu. Tại khu vực phía Bắc, vòng

đấu quy tụ 43 đội tuyển đến từ

các trường ĐH, CĐ chuyên

ngành kỹ thuật.

Chủ đề của cuộc thi ABU Robocon 2019 là "Chia sẻ kiến thức", lấy ý

tưởng từ phát minh về hệ thống truyền tin kết nối của người Mông

Cổ và trò chơi dân gian của Mông Cổ. Đây là chủ đề khá hay về mặt

văn hóa, giúp khán giả hiểu biết thêm về văn hoá Mông Cổ. Tuy

nhiên, đây cũng là đề thi khó, tạo nhiều thách thức cho các đội thi.

Theo luật thi năm nay, mỗi đội có 02 robot gồm Robot MR1 (điều

khiển bằng tay hoặc tự động) và Robot MR2 (điều khiển tự động).

Tất cả các cuộc thi Robocon trước đây (kể từ cuộc thi Robocon đầu

tiên năm 2002) đều cho phép các robot được di chuyển bằng các

bánh xe. Tuy nhiên, đề thi năm nay lại yêu cầu Robot tự động MR2

phải di chuyển bằng 4 chân như động vật.

Nguồn: vtv.vn

Đội tuyển sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN) đại diện cho Việt Nam lần đầu tiên tham

dự Chung kết cuộc thi Lập trình ICPC Thế giới (lần thứ 19), được tổ chức tại Bồ Đào Nha, tranh tài cùng

đội tuyển đến từ gần 140 quốc gia. Kết quả chung cuộc, đội tuyển của Trường ĐHBKHN đã được xếp thứ

41/135 trường tham dự, cùng nhóm với các trường Đại học Princeton (Hoa Kỳ), ETH Zurich (Thuỵ Sĩ) và

Kyoto (Nhật Bản). Trường ĐHBKHN có 7 sinh viên tham gia, trong đó có 3 sinh viên dự thi cả hai môn

Giải tích và Đại số.

Nguồn: tienphong.vn

Nguồn: baochinhphu.vn

THÁO GỠ KHÓ KHĂN, BẤT CẬP VỀ GDĐH: DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ LÀNG 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
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NHỮNG NGHỀ NGHIỆP KHÔNG BỊ ROBOT, AI THAY THẾ

Kết quả NGHIÊN 
CỨU NHẬN ĐỊNH

3.

Kai-Fu Lee, Tiến sĩ khoa học máy tính Trường Carnegie Mellon, nguyên Phó chủ tịch Apple và Google,

hiện là CEO của hãng đầu tư mạo hiểm Trung Quốc Sinovation Ventures vừa đưa ra nhận định về 4 nhóm

nghề nghiệp trong tương lai vẫn không có khả năng bị robot, trí tuệ nhân tạo (AI) thay thế.

TS. Kai-Fu Lee, tác giả cuốn sách “Các siêu cường AI: Trung Quốc, Thung lũng Silicon và Trật tự thế giới

mới”, tin rằng AI sẽ thay đổi thế giới nhiều hơn bất cứ thứ gì trong lịch sử nhân loại, thậm chí hơn cả điện.

Sự trỗi dậy của AI có ảnh hưởng đặc biệt đến thị trường lao động. Đây là thực tế mà nhiều người lao động

quan tâm, bởi một thế hệ máy móc thông minh mới, được thúc đẩy bởi những tiến bộ nhanh chóng về AI và

robot, có khả năng thay thế một tỷ lệ lớn các công việc hiện tại của con người. Mặc dù một số công việc

mới sẽ được tạo ra như trong quá khứ, nhưng mối quan tâm lo ngại với nhiều người là có thể khi chi phí

của máy móc thông minh giảm theo thời gian và năng lực của chúng tăng lên. Tuy nhiên, vẫn có 4 nhóm

nghề nghiệp sẽ an toàn trước cuộc cách mạng AI.

Nhóm nghề nghiệp này bao gồm các nghề như nhà khoa học, tiểu thuyết gia, nghệ sĩ... Những nghề này đòi

hỏi AI cần phải có mục tiêu để tối ưu hóa. Theo TS. Kai-Fu Lee, robot, AI không thể phát minh. Mặc dù

năm 2018, AI đã sử dụng sự tối ưu hóa để tạo ra bức chân dung một người hư cấu, nhưng nó thực sự “vô

hồn”. AI có thể sử dụng nhiều mạng lưới “thần kinh” để quét hàng ngàn hình ảnh, sau đó dựng lên thông tin

và dùng thông tin này để tạo ra hình ảnh mới. Kết quả của quá trình này là bức tranh có tựa Edmond de

Belamy, from La Famille de Belamy được bán trực tuyến qua nhà đấu giá Christie’s với giá 432.500 USD.

Tuy nhiên, đây khó trở thành xu hướng phổ biến trong hội họa. Tiểu thuyết gia đòi hỏi một trong những

mức độ sáng tạo cao nhất. Sự thành công của một tác phẩm hư cấu vĩ đại nằm ở những ý tưởng ban đầu,

những nhân vật thú vị, một cốt truyện hấp dẫn và ngôn ngữ thơ mộng. Tất cả các thành phần thiết yếu này

của văn bản rất khó để sao chép thông qua các thuật toán. AI sẽ có thể viết các bài đăng trên phương tiện

truyền thông xã hội, đề xuất tên sách và thậm chí có thể bắt chước phong cách viết, nhưng những cuốn

sách, phim và vở kịch hay nhất cuối cùng sẽ được viết bởi con người, ít nhất là trong tương lai gần.

Khoa học là nghề tối thượng của sự sáng tạo của con người. AI chỉ có thể tối ưu hóa dựa trên các mục tiêu

được đặt ra bởi sự sáng tạo của con người. Trong khi AI không có khả năng thay thế các nhà khoa học,

nhưng AI sẽ tạo ra những công cụ tuyệt vời cho các nhà khoa học. Ví dụ, trong khám phá thuốc, AI có thể

được sử dụng để đưa ra giả thuyết và kiểm tra khả năng sử dụng các loại thuốc đã biết đối với các bệnh

hoặc lọc các loại thuốc mới có thể để các nhà khoa học xem xét.



Về nghề nghiên cứu và kỹ thuật liên quan đến AI. Lee dự đoán rằng, khi AI phát triển, đương nhiên sẽ có

một bước nhảy vọt về số lượng chuyên gia AI. Khi nói đến các vị trí liên quan đến AI, các chuyên gia

này sẽ cần theo kịp những thay đổi do AI gây ra, giống như trong những năm gần đây, các kỹ sư phần

mềm phải học về ngôn ngữ lắp ráp, ngôn ngữ cấp cao, lập trình hướng đối tượng, lập trình di động và

bây giờ là lập trình AI.

Liên quan đến các nghề khoa học và kỹ thuật máy tính. Một báo cáo của McKinsey cho thấy số lượng

chuyên gia kỹ thuật như nhà khoa học máy tính, kỹ sư, quản trị viên CNTT, nhân viên CNTT và chuyên

gia tư vấn công nghệ sẽ tăng từ 20 triệu đến 50 triệu trên toàn cầu vào năm 2030. Các chuyên gia kỹ thuật,

ngày càng phải có trình độ phải cao hơn khi AI và tự động hóa được cải thiện, những công việc này đòi hỏi

phải cập nhật công nghệ và dịch chuyển vào các lĩnh vực không được tự động hóa bởi công nghệ.

Danh mục này gồm các nghề nghiệp như giáo

viên, bảo mẫu và bác sĩ. TS. Lee lưu ý rằng

công việc mảng này “lớn hơn rất nhiều” so với

công việc ở các mảng khác. “Những nghề

nghiệp này đòi hỏi lòng trắc ẩn, sự tin tưởng

và đồng cảm - điều mà AI không có. Ngay cả

khi AI cố gắng tạo ra những cảm giác kể trên,

không ai muốn nghe một chatbot thông báo

rằng mình bị ung thư, hay một robot trông

chừng con em họ”, ông Lee cho biết.

Theo TS. Kai-Fu Lee, nhóm công việc này bao gồm nhà điều hành, nhà ngoại giao, nhà kinh tế.... Sự phức

tạp của con người trong các ngành nghề này vượt xa những gì mà máy tính có thể xử lý. Các nhà quản lý

giỏi có các kỹ năng tương tác thiết yếu của con người bao gồm các khả năng thúc đẩy, đàm phán và thuyết

phục. Thay mặt cho công ty, họ có thể kết nối hiệu quả với nhân viên. Quan trọng hơn, các nhà quản lý tốt

nhất có thể thiết lập một hệ thống văn hóa và giá trị nơi làm việc thông qua các hành động và lời nói của

họ, biết được những khó khăn từ nhân viên của họ. Trong khi AI có thể được sử dụng để quản lý hiệu suất,

thì việc quản lý nói chung sẽ tiếp tục được thực hiện bởi con người. Nếu một người quản lý chỉ đơn thuần

là một quan chức ngồi sau bàn làm việc và ra lệnh cho nhân viên, thì họ có thể sẽ bị thay thế.

Dạy học có vẻ như là một trong những nghề nghiệp mà

robot thực sự sẽ phù hợp hoàn hảo. Tuy nhiên, mặc dù một

robot có thể có tất cả các câu trả lời cho sinh viên, nhưng

dạy học không phải là một nghề lý tưởng cho AI. AI đòi

hỏi phải được đào tạo liên tục về cảm xúc và tương tác của

con người, những điều mà chỉ con người sinh ra và có thể

hiểu một cách hợp lý. Mặc dù vẫn còn phải chờ xem liệu

dự đoán của Lee sẽ trở thành sự thật hay không, có một

điều chắc chắn: AI vẫn còn một chặng đường dài trước khi

có thể làm chủ cách thức con người hoạt động.

Theo TS. Lee, mối quan hệ cộng sinh giữa con người và AI có thể giúp ích cho các khía cạnh phân tích và

hành chính trong chăm sóc sức khỏe, tuy nhiên, các bác sĩ và y tá vẫn sẽ cần thiết. Ngoài ra, các công việc

liên quan đến tâm thần học, công tác xã hội và tư vấn hôn nhân đều là những ngành nghề đòi hỏi kỹ năng

giao tiếp mạnh mẽ, sự đồng cảm và khả năng chiếm được lòng tin. Vì tâm thần học và các vai trò tư vấn

khác đòi hỏi những kỹ năng giao tiếp sâu sắc như vậy, nên hầu như không thể đào tạo một cỗ máy phản

ứng như con người trong các tình huống cảmxúc.

Tuy nhiên, AI vẫn được dùng để hỗ trợ công việc cho các bác sĩ. Đơn cử, một nhóm các nhà khoa học từ

Đại học Stanford sử dụng AI để xác định khi nào bệnh nhân sẽ chết để cải thiện khả năng tiếp cận hoạt

động chăm sóc giảm nhẹ, hoặc chăm sóc chuyên biệt cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Tổng hợp từ nguồn: Nasati, CNBC, https://www.linkedin.com
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