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GOING GLOBAL – HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN DÀNH CHO CÁC NHÀ
LÃNH ĐẠO GIÁO DỤC TOÀN CẦU

1.1
950 nhà lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục đại học, đại diện doanh nghiệp và chính phủ từ hơn 85 quốc gia

đã tham dự hội nghị thường niên Going Global lần thứ 13 do Hội đồng Anh tổ chức tại Berlin, Đức từ ngày

13 đến 15/5/2019.

Theo bà Rachel Launay, Giám đốc Hội đồng Anh tại Đức, Going Global là hội nghị mở rộng lớn nhất của các

nhà lãnh đạo giáo dục toàn cầu. Hội nghị này là nơi đại diện các quốc gia cùng chung tay giải quyết các vấn

đề liên quan đến giáo dục quốc tế vì không một quốc gia nào có thể giải quyết các vấn đề này một mình.

Tin
Quốc tế

1.

Nguồn: https://www.britishcouncil.org/going-global;http://vietbao.vn/Giao-duc/

Going-Global-2019-Can-xay-dung-van-hoa-ket-noi-truong-dai-hoc-va-doanh-nghiep/650097854/202/

ĐỐI THOẠI VỀ HỖ TRỢ CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHU VỰC ASEAN1.2
Trong 2 ngày 29 và 30/4/2019, đại diện cao cấp về lĩnh vực giáo dục của các quốc gia ASEAN đã nhóm

họp tại thủ đô Bangkok, Thái Lan trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ cho giáo dục đại học khu vực ASEAN

(EU Support to Higher Education in ASEAN Region – EU SHARE).

Đại diện các nước trình bày tại hội nghị.

Ảnh: Tổng hợp từ Going Global 2019

(British Council)

Chủ đề của hội nghị lần này là “Ngoại giao tri thức và một thế giới kĩ

thuật số: giáo dục đại học quốc tế sẽ đóng vai trò gì?” Hội nghị Going

Global năm 2019 tập trung vào bốn vai trò chính của giáo dục đại học

quốc tế thông qua lăng kính chính sách hoặc thực hành bao gồm:

(1) Nơi sản sinh tri thức toàn cầu;

(2) Nơi phát triển kỹ năng cấp độ cao;

(3) Điểm tựa của xã hội toàn cầu và là nơi cung cấp giải pháp;

(4) Vai trò lãnh đạo và đối tác trong thế giới tương lai.

Đại diện cho Việt Nam, PGS. TS Nguyễn Thu Thủy – Phó Vụ trưởng

Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu: “Việt Nam

xem quốc tế hóa là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng.

Chính phủ hiện cam kết đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực và các

chương trình chất lượng qua việc mở cửa thị trường các chương trình

liên kết đào tạo, đầu tư thành lập trường đại học xuất sắc, đào tạo đội

ngũ cán bộ ở nước ngoài và tập trung vào hợp tác nghiên cứu. Chất

lượng là trung tâm của phát triển giáo dục đại học”.



Mô hình tăng trưởng của Trung Quốc hiện đang có sự thay đổi với tốc độ tăng trưởng giảm và một nỗ lực

để tái cân bằng nền kinh tế từ xuất khẩu và đầu tư hướng tới chi tiêu của khu vực tư nhân.

CHÍNH SÁCH MỚI TRONG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
Ở TRUNG QUỐC

1.3

Việc quản lý các chương trình KH&CN trọng điểm đã được sửa

đổi để đơn giản hóa thủ tục nộp hồ sơ; các nhà khoa học nộp hồ sơ cho các dự án do Bộ Khoa học

và Công nghệ tài trợ không cần phải đích thân tiến hành các phiên hỏi đáp trực tiếp do hầu hết các

quy trình nộp hồ sơ và đánh giá có thể được thực hiện qua Internet, trong khi hệ thống quản lý

ngân sách đã được cải thiện bằng cách xây dựng thư viện dự án và hệ thống thông tin chương trình

KH&CN.

Cùng với các đối tác phác thảo chiến lược 5 năm tiếp theo cho sự phát triển của khu vực giáo dục

đại học ASEAN với những hỗ trợ từ dự án EU SHARE trong 2 năm đầu tiên;

Xác định và khuyến nghị các chiến lược và biện pháp phù hợp để đảm bảo thể chế hóa bền vững

khu vực giáo dục đại học ASEAN, dựa trên sự hỗ trợ từ dự án EU SHARE thông qua Đối thoại

chính sách, học bổng, hệ thống chuyển đổi tín chỉ và đảm bảo chất lượng;

Đề ra các hoạt động, rào cản, rủi ro và chiến lược hạn chế rủi ro liên quan đến kế hoạch kéo dài của

dự án EU SHARE.

Cung cấp một nền tảng thảo luận về việc mở rộng các hoạt động của dự án EU SHARE trong

tương lai dành cho các chuyên gia và đại diện cao cấp về giáo dục đại học của các quốc gia thành

viên ASEAN.

Rõ ràng, những hỗ trợ của dự án SHARE đến từ

Liên minh châu Âu đối với giáo dục đại học tại

các quốc gia ASEAN nói chung và Việt Nam

nói riêng là vô cùng cần thiết trong bối cảnh

giáo dục đại học tại Việt Nam đang cần tìm ra

những hướng đi và giải pháp thiết thực để nâng

cao chất lượng và khả năng cạnh tranh.

Nguồn: 2019, Higher Education Consultant Dialogue on the Asean vision 2025

Các đại biểu tham dự hội nghị Đối thoại về hỗ trợ cho 

giáo dục đại học tại khu vực ASEAN.

Ảnh: Ban Tổ chức SHARE

Đề xuất tầm nhìn giáo dục đại học cho Kế hoạch hoạt động giáo dục 2020-2025 của Ban thư ký

ASEAN (ASEC);

Dự án EU SHARE được triển khai trong giai đoạn 2014-2019 với các mục tiêu chính là tăng cường hợp tác

khu vực, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế hóa của không chỉ các tổ chức giáo

dục đại học mà cả sinh viên các nước ASEAN. Sau những kết quả đạt được, dự án EU SHARE sẽ được kéo

dài thêm 30 tháng với kinh phí dự kiến 5 triệu EUR. Mục tiêu của chương trình đối thoại tại Thái Lan là:

Mặc dù cơ sở hạ tầng CNTT&TT của Trung Quốc đã phát triển

nhanh chóng nhưng chỉ số sử dụng CNTT&TT trên đầu người và chỉ số sẵn sàng chính phủ điện tử

vẫn còn rất thấp so với tiêu chuẩn của OECD.



CHÍNH SÁCH MỚI TRONG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
Ở SINGAPORE

1.4
Thúc đẩy nghiên cứu và phát triển theo định hướng công nghiệp thông qua sự hợp tác chính phủ - trường

đại học - doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng cao để hỗ trợ cho nghiên cứu

và phát triển là những yếu tố cần thiết của kế hoạch đổi mới. Năm 2014, Chính phủ đã công bố chính sách

“quốc gia thông minh” ("Smart Nation"). Singapore đã đầu tư chuyên sâu trong các lĩnh vực NC&PT có

hiệu ứng lan tỏa giá trị kinh tế. Hai lĩnh vực nổi bật được xác định là các lĩnh vực NC&PT chiến lược từ

những năm 2000, cụ thể là các chủ đề về khoa học và công nghệ:

Trong kế hoạch 5 năm lần thứ 3 được gọi là "Kế hoạch KH&CN 2005" (2001 -

2005), lĩnh vực y sinh học của Singapore được xác định là ngành công nghiệp cần được tăng cường

mạnh mẽ, với mong muốn trở thành một trụ cột của ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao trong

thế kỷ XXI. Một đánh giá định lượng về tác động của nghiên cứu khoa học y sinh học ở Singapore

trong những năm từ đầu 2000 đến 2011 khi Kế hoạch Biopolis tăng tốc cho thấy:

(i) Nhu cầu và quy mô lao động, tương ứng, của ngành công nghiệp y - sinh học bắt đầu phát

triển từ năm 2002;

(ii) Trong phát triển nguồn nhân lực, số lượng các nhà nghiên cứu y - sinh học tăng lên, đặc biệt

là số nhà nghiên cứu là tiến sĩ tăng lên, nâng cấp trình độ nghiên cứu.

Việc có một nguồn cung cấp nước ổn định là rất quan trọng để duy

trì mức sống của người dân và để công nghiệp hóa, đó là lựa chọn duy nhất đối với quốc đảo nhỏ

này, và công nghệ liên quan đến nước được xem như một phương tiện phát triển quốc gia. Để đạt

được mục tiêu này, việc phát triển một hệ thống pháp luật, bảo đảm nhiều nguồn cung cấp nước cho

phát triển quốc gia để đa dạng hóa rủi ro, xây dựng cơ sở hạ tầng, và đầu tư cho nghiên cứu và phát

triển trong công nghệ liên quan đến nước đã được thực hiện liên tục kể từ khi quốc đảo độc lập.

Nguồn: NASATI, OECD

Năm 2013, Văn phòng Lập pháp của Hội đồng Nhà

nước sửa đổi Luật Thúc đẩy chuyển giao thành tựu KH&CN. Số các liên minh chiến lược ngành

công nghiệp - viện nghiên cứu cho đổi mới công nghệ tăng từ 4 trong năm 2007 lên 146 năm 2013.

Hệ thống đổi mới quốc gia của Trung Quốc đã cho thấy

sự bất bình đẳng khu vực. Chính phủ đã sử dụng các khu trình diễn đổi mới sáng tạo như một công

cụ chính sách quan trọng để làm mũi nhọn dẫn đầu đổi mới sáng tạo ở những khu vực có khả năng

đổi mới tương đối thuận lợi.

Chính phủ đang tìm cách để cải thiện tính mở của hệ thống KHCN&ĐMST thông

qua tiếp tục hợp tác liên chính phủ về KH&CN và đa dạng hóa các phương thức mà các doanh

nghiệp và các tổ chức nghiên cứu công của Trung Quốc tương tác với các đối tác nước ngoài.

Nguồn: NASATI, OECD

CHÍNH SÁCH MỚI VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Ở MALAYSIA

1.5
Chính phủ tuyên bố Chính sách quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (NSTIP) (2013 -

2020) đề ra các định hướng chiến lược cho chính sách và đầu tư KHCN&ĐMST để Malaysia chuyển sang

nền kinh tế sáng tạo vào năm 2020. Sau đó, Thủ tướng ban hành Kế hoạch hành động khoa học để thực thi

NSTIP, tạo ra một trong những động lực thúc đẩy chiến lược chính của kế hoạch lần thứ 11 (2016 - 2020).

Những điểm chính trong hệ thống KHCN&ĐMST của Malaysia:



Hoạt động ĐMST của các doanh nghiệp vẫn còn bộc lộ nhiều hạn

chế, thường giới hạn trong số các doanh nghiệp sản xuất theo định hướng xuất khẩu năng động.

Mặc dù chiếm gần 95% các cơ sở sản xuất nhưng chưa có đến 10% các doanh nghiệp vừa và nhỏ

tham gia vào hoạt động NC&PT.

Hoạt động NC&PT của Malaysia được triển khai bởi

các viện nghiên cứu công và các trường đại học dựa trên nghiên cứu. Tất cả các trường đại học

nghiên cứu công lập đóng vai trò quan trọng giúp giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội và thương

mại hóa các kết quả nghiên cứu. Các quỹ hỗ trợ như: ScienceFund, InnoFund và TechnoFund được

thành lập bởi Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (MOSTI) nhằm thúc đẩy tiềm năng

thương mại hóa các sản phẩm đầu ra của hoạt động NC&PT được tài trợ công.

Nguồn: NASATI, OECD

CHÍNH SÁCH MỚI VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO Ở ẤN ĐỘ1.6
Thông qua chiến lược quốc gia của mình, Thập kỷ của những đổi mới 2010 - 2020, Chính phủ Ấn Độ cam

kết tăng cường năng lực KH&CN. Mục tiêu là để tăng chi tiêu cho NC&PT tới 2% GDP với việc tăng gấp

đôi đóng góp của khu vực doanh nghiệp vào năm 2020.

Như trong nhiều nền kinh tế mới nổi, các viện nghiên

cứu công và đại học chiếm đa số trong hệ thống KHCN&ĐMST của Ấn Độ. Ấn Độ có ít trường

đại học đẳng cấp thế giới, công bố KH&CN trên các tạp chí khoa học quốc tế hàng đầu kém hơn so

với các nền kinh tế mới nổi khác như Brasil, Trung Quốc và Nam Phi.

Sáng kiến Nghiên cứu đổi mới doanh nghiệp nhỏ (SBIRI) là một

chương trình mới do Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra để nuôi dưỡng và tư vấn về công nghệ và

tinh thầnh doanh nhân đổi mới. Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ có hỗ trợ cụ thể cho việc

thương mại hóa các công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội trong chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và

dinh dưỡng, nông nghiệp và các ngành khác.

Việc tạo lập và bảo quản các hệ thống kiến thức, phổ

biến kiến thức và các dịch vụ kiến thức tốt hơn là mối quan tâm chính của Ủy ban Kiến thức Quốc

gia. Thành lập năm 2005, Ủy ban hướng dẫn chính sách về các chủ đề này và chỉ đạo các cải cách

liên quan đến giáo dục, KH&CN, nông nghiệp, công nghiệp, và chính phủ điện tử. SBIRI cũng

nhằm tăng cường thương mại hóa các nghiên cứu công.

Hội đồng Khoa học và Nghiên cứu Quốc gia (NSRC) đã xác định 9

lĩnh vực ưu tiên trong NC&PT, bao gồm: đa dạng sinh học, an ninh mạng, an ninh năng lượng, môi

trường và biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, chăm sóc y tế và sức khỏe, cây trồng và hàng hóa,

vận chuyển và đô thị hóa và an ninh nguồn nước. Đề án Tài chính Công nghệ Xanh (GTFS) được

xây dựng vào năm 2010 nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ xanh thông qua

việc cải thiện năng lực tài chính để tiếp cận tín dụng ngân hàng.

Mô hình tăng trưởng kinh tế mới được Chính phủ Malaysia khởi

xướng vào năm 2010, xác định 12 lĩnh vực kinh tế trọng điểm quốc gia (NKEAS) có ảnh hưởng

mạnh mẽ đến tổng thu nhập quốc gia dựa trên cơ sở tiềm năng của họ để nâng cao mức thu nhập và

thúc đẩy năng lực cạnh tranh toàn cầu của Malaysia trong thập kỷ tới, trong đó có: dầu, khí đốt và

năng lượng; dầu cọ và cao su; dịch vụ kinh doanh; điện và điện tử; giáo dục và chăm sóc sức khỏe.



Đại học Washington (Mỹ) ngày 19/5/2019 tổ chức lễ tốt nghiệp cho 10 tù nhân tham gia dự án giáo dục

nhà tù tại Trung tâm cải tạo phía Đông Missouri (bang Missouri, Mỹ). Đây là một trong những chương

trình giáo dục ở Mỹ dành cho người bị giam giữ hoặc từng bị giam giữ, đào tạo các ngành công nghiệp

như sửa chữa ôtô, sửa ống nước, từ đó tạo cơ hội việc làm cho tù nhân sau khi mãn hạn.

ĐẠI HỌC MỸ TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRONG TÙ1.7

Buổi tốt nghiệp được tổ chức trang

trọng, sinh viên mặc mũ và áo choàng

tốt nghiệp trong khi gia đình họ ngồi

trong hội trường.

Giám đốc dự án giáo dục nhà tù nhận

xét 10 sinh viên đều có ý chí học tập

mạnh mẽ. Họ đã nỗ lực đạt được bằng

cao đẳng, nhiều người mong muốn học

cao hơn.

Chúng ta có thể tìm kiếm những tài năng

thực sự xuất sắc ở những nơi khác nhau,

những nơi không ai nghĩ tới và vượt qua

giới hạn bình thường.
Từ trái sang là Carl Brock, Mark Boyd và Torey Adams

trong buổi lễ tốt nghiệp dành cho tù nhân tại 

Trung tâm Cải tạo phía Đông Missouri (Mỹ). 

Ảnh: CNN, vnexpress.net Nguồn:CNN, vnexpress.net

ĐẠI HỌC OKLAHOMA BỊ PHANH PHUI GIAN DỐI SUỐT 20 NĂM ĐỂ VÀO TOP1001.8
Một trường đại học lớn ở bang Oklahoma, Mỹ đã tìm

cách để lọt vào top 100 trường đại học hàng đầu: cung

cấp cho tạp chí xếp hạng những dữ liệu ảo trong suốt

20 năm. Đài CNN ngày 24/5/2019 dẫn thông tin của

U.S. News & World Report cho biết Đại học

Oklahoma sẽ không được xếp vào bảng xếp hạng các

trường đại học tốt nhất nước Mỹ năm 2019 vì có dữ

liệu giả. Vụ việc gian lận trên được phanh phui nhờ

một cuộc điều tra của Công ty luật Jones Day. Theo

tạp chí trên, Đại học Oklahoma đã gửi những dữ liệu

"đã bị thổi phồng" về tỉ lệ đóng góp các khoản tiền

cho trường của hội cựu sinh viên kể từ năm 1999.

Ban đầu, khi gửi dữ liệu cho bảng xếp hạng

năm 2019, Đại học Oklahoma tuyên bố tỉ lệ

đóng góp tài chính của các cựu sinh viên

trường này là 14%. Nhưng sau đó, trường

lại đính chính con số chính xác là 9,7%, sau

khi bị phanh phui gian lận. Năm ngoái, Đại

học Oklahoma xếp thứ 97 trong danh sách

những trường tốt nhất. Trường này tuyên bố

đó là lần đầu tiên họ được xếp vào top 100

đại học tốt nhất của Mỹ.

Nguồn: vietnamnet.vn

Sự hiện diện trung tâm về NC&PT của các công ty đa quốc gia đã đẩy nhanh quá

trình hội nhập của Ấn Độ vào hệ thống đổi mới và NC&PT toàn cầu. Tuy Ấn Độ là nước có nhiều

nhà đầu tư NC&PT của các công ty hàng đầu trong các lĩnh vực ôtô, máy công nghiệp và các

ngành CNTT, nhưng vẫn còn thua kém Trung Quốc, Brazil và Nga trong các lĩnh vực này.

Cơ quan Phát triển Kỹ năng Quốc gia (NSDA) chịu trách nhiệm phối hợp và

hài hòa hóa các nỗ lực phát triển kỹ năng của Chính phủ và khu vực tư nhân nhằm đạt được các

mục tiêu kỹ năng cho Kế hoạch 5 năm lần thứ 12. Các sáng kiến liên quan bao gồm Trung tâm Kỹ

năng tại Chhindwara (ở Madhya Pradesh) của Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII), dạy các kỹ

thuật công nghiệp, và Dự án Swavalamban liên doanh CII-HPCL (Công ty TNHH Dầu khí

Hindustan), nơi đào tạo thanh niên tại địa phương. Bộ Nhân lực và Bộ Công tác dân tộc còn có các

sáng kiến để giảm khoảng cách giới và dân tộc thiểu số trong giáo dục KH&CN, như Đề án Cung

cấp giáo dục chất lượng tại Madrasas (SPQEM) và Sarva Shiksha Abhiyan (SSA).

Nguồn: NASATI, OECD



Nguồn: phapluatxahoi.vn

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

Năm 2019 có hơn 886.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia, giảm 40.000 thí sinh so với năm

trước. Nhưng tỷ lệ thí sinh chọn bài thi KHXH vẫn tăng. Trong 886.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT

quốc gia có 38.389 thí sinh tự do, chiếm 4.33%. Số thí sinh chọn bài thi khoa học tự nhiên là 302.157 em,

chiếm 34,08%. Số thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội là 468.140 em, chiếm 52,8%. Có 27.165 thí sinh

chọn cả 2 bài khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, chiếm 3,06%.

Theo lý giải của các chuyên gia, có thể mục tiêu đầu tiên của học sinh là xét tốt nghiệp THPT nên việc

lựa chọn bài thi KHXH với tổ hợp Địa Lý – Lịch Sử - Giáo dục công dân sẽ giúp các em có cơ hội điểm

tốt hơn.

Nguồn: vietnamnet.vn

Theo quyết định về việc giao nhiệm vụ tổ chức thi THPT quốc gia 2019 của Bộ GD&ĐT, để ngăn chặn

những tiêu cực thi cử như năm 2018, Bộ đã huy động trường đại học tham gia vào công tác tổ chức và

chấm thi trắc nghiệm ở 63 cụm thi trên cả nước. Theo đó, Bộ giao các trường đại học, học viện, cao

đẳng, các trường đào tạo giáo viên, phối hợp với các Sở GD&ĐT tổ chức kỳ thi THPT quốc gia theo

đúng quy định của Quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT hiện hành.

Hà Nội có sự tham gia tổ chức kỳ thi của 13 trường đại học.

Tại cụm thi các tỉnh Sơn La, Nghệ An, Phú Yên, An Giang và TP.HCM, Bộ GD&ĐT điều

động mỗi địa phương có sự góp mặt của 6 trường đại học trong công tác tổ chức thi.

Với tỉnh Hà Giang, năm nay, Bộ GD&ĐT bố trí đơn vị phổi hợp tổ chức thi độc lập với việc

chủ trì chấm trắc nghiệm. Cụ thể, hai đơn vị phối hợp tổ chức thi là ĐH Thái Nguyên và

Trường ĐH Điện lực, còn đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm là Học viện kỹ thuật quân sự.

Với tỉnh Hòa Bình, năm nay Bộ GD&ĐT huy động 4 trường đại học trong việc phối hợp tổ

chức và chấm thi. Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm của tỉnh này là Trường ĐH Hà Nội.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm của tỉnh Sơn La là Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2.



Theo Bảng xếp hạng các trường đại học khu vực châu Á năm 2019 do tạp chí Times Higher Education

công bố, không có đại diện nào của Việt Nam lọt vào top 400. Trong bảng danh sách này, ĐH Thanh Hoa

(Bắc Kinh, Trung Quốc) đã có bước nhảy vọt “vượt mặt” Đại học Quốc gia Singapore (NUS) - vốn chiếm

giữ ngôi đầu bảng trong suốt thời gian dài - để trở thành đại học châu Á có thứ hạng cao nhất.

Về tổng thể, các trường của Trung Quốc cũng đang thể hiện xu thế đi lên ngày càng mạnh mẽ. Đây cũng là

lần đầu tiên một trường đại học của Trung Quốc bước lên ngôi vị cao nhất của bảng xếp hạng.

Trung Quốc có 72 trường đại học lọt vào danh sách xếp hạng của Times Higher Education, tăng lên so với

con số 63 trường của năm ngoái. Tuy nhiên với bảng xếp hạng năm 2019, một lần nữa Nhật Bản là quốc gia

chiếm ưu thế vượt trội với 103 trường đại học, cao hơn con số 89 trường của năm 2018. Đặc khu kinh tế

Hong Kong cũng ghi nhận thành công với 3 trường đại học lọt vào top 10, nhiều hơn bất cứ một vùng lãnh

thổ hay đặc khu nào khác. Hong Kong cũng có 6 trường đại học lọt top 70. Singapore là quốc gia nổi bật ở

Đông Nam Á khi có 2 trường lọt vào top 10 là Đại học quốc gia Singapore (xếp thứ 2) và Đại học Công

nghệ Nanyang (xếp thứ 6).

XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC2.2

Nguồn: vietnamnet.vn

Ở lần xếp hạng đại học châu Á vừa rồi của THE, gần như các trường của Việt Nam chưa gửi dữ liệu cho

THE nên chưa xếp hạng. Một phần vì THE mới vào Việt Nam và tiêu chí của THE khá thách thức với

nhiều trường của Việt Nam.

Nguồn: vtc.vn

THE là một trong 3 tổ chức xếp hạng đại học uy tín của thế giới hiện nay (ARWU - bảng xếp hạng của ĐH

Thượng Hải, Leiden - bảng xếp hạng của Hà Lan và THE) bởi tính khách quan và khoa học. Việc chưa có

đại học nào của Việt Nam được xếp hạng bởi THE cũng hết sức tự nhiên.

THE dựa vào 3 tiêu chí chính để đánh giá xếp hạng một đại học: đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao. Họ

vẫn có sử dụng khảo sát nhưng tỷ trọng không nhiều. Trong đánh giá nghiên cứu, THE có dùng một tiêu

chí con nhưng lại góp phần loại thẳng thừng hàng loạt đại học, đó là những đại học muốn được THE xem

xét thì phải có ít nhất 750 công trình Scopus trong vòng 5 năm cuối và mỗi năm phải có ít nhất 150 công

trình Scopus.

Thách thức đối với các trường ĐH Việt Nam mà THE đưa ra là thu nhập của trường đại học thông

qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ với các doanh nghiệp. Vấn đề này các trường Việt Nam

chưa làm được. Ở các trường công, nguồn vốn vẫn là của nhà nước. Vai trò của các GS, PGS trong

việc thu hút đầu tư của doanh nghiệp về các trường cũng rất thấp.

Thứ hai là hợp tác quốc tế mới chỉ dừng ở mức ký các biên bản thỏa thuận ở mức sơ bộ, chưa triển

khai được ở mức sâu hơn. Việc thu hút sinh viên quốc tế cũng rất khó khăn. Thứ ba là công bố

quốc tế cũng rất thấp.

Các bảng xếp hạng đều có các chỉ số liên quan đến đào tạo, nghiên cứu, phục vụ xã hội nhưng mỗi

bảng xếp hạng đều có những quy định chi tiết với từng chỉ số riêng biệt. Những chỉ số này có thể

dễ cho trường đại học nước này nhưng lại khó cho trường đại học của nước khác. Các trường đại

học cần hết sức cân nhắc để lựa chọn bảng xếp hạng phù hợp. Việc tham gia xếp hạng tiêu tốn một

nguồn lực rất lớn, không phải trường nào của Việt Nam cũng đủ nguồn lực để làm việc này.



Toàn cảnh Tọa đàm. 

Ảnh: Báo Giáo dục Thời đại

Tọa đàm hoàn thiện dự thảo Kế hoạch

triển khai Khung trình độ quốc gia Việt

Nam đối với các trình độ của giáo dục đại

học vừa được diễn ra tại Hà Nội dưới sự

chủ trì của Vụ Giáo dục đại học (Bộ

GD&ĐT). Tọa đàm khẳng định tính cấp

thiết cần phải triển khai đối với các trình

độ của giáo dục đại học để trình Thủ

tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất giữa

các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo

dục của Việt Nam theo Quyết định số

1982 ngày 18/10/2016 của Thủ tướng

Chính phủ “Phê duyệt Khung trình độ

quốc gia Việt Nam”.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

TIÊU ĐIỂM, SỰ KIỆN2.3

Theo Quyết định này, Bộ GD&ĐT được giao chủ trì các công việc đối với các trình độ thuộc GDĐH: Thứ

nhất là chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, các hiệp hội nghề nghiệp, các cơ sở GDĐH, các viện

nghiên cứu liên quan để triển khai xây dựng và phê duyệt chuẩn đầu ra cho từng ngành đào tạo và thực hiện

tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN; Thứ hai là chỉ đạo

các cơ sở GDĐH rà soát chương trình đào tạo, chỉnh sửa, bổ sung phù hợp với quy định về chuẩn đầu ra;

kiểm định chương trình đào tạo…

Cần có Hội đồng ngành khi triển khai xây

dựng chuẩn đầu ra của ngành. Hội đồng

này sẽ có sự tham gia của đại diện các cơ

sở giáo dục đại học đang đào tạo ngành,

Bộ quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo,

Bộ quản lý lĩnh vực đào tạo của ngành và

cần có sự tham gia của các hiệp hội nghiệp

nghề, các doanh nghiệp sử dụng lao động

và các chuyên gia, nhà khoa học cũng như

các bên liên quan khác. Điều này đặc biệt

cần thiết khi Luật GDĐH sau khi sửa đổi

đã mở rộng quyền tự chủ cho các đơn vị

trong mở ngành, xây dựng chương trình,

tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh giá và

cấp bằng.

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ làm việc với từng bên liên quan như: Khối các chuyên gia giáo

dục, các Bộ ngành quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực, các hiệp hội nghề nghiệp – doanh nghiệp, các cơ

sở giáo dục đại học để triển khai trong các ngành được lựa chọn ở từng giai đoạn… để thống nhất lộ trình

triển khai cũng như phân công nhiệm vụ rõ cho các cơ quan, đơn vị tham gia để trình Thủ tướng Chính phủ

quyết định. Đặc biệt, sẽ phải có sự hợp tác giữa Bộ GD&ĐT với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để

việc thực hiện Khung trình độ quốc gia có sự liên thông trong việc triển khai giữa các trình độ trong một

ngành, không làm khó cho các trường và không chia cắt khung trình độ quốc ra thành các phân mảnh.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng

Vụ trưởng Vụ GD ĐH phát biểu tại buổi Tọa đàm. 

Ảnh: GD&TĐ



Các trường không đạt quy chuẩn đảm bảo chất lượng tối thiểu nhưng không có giải pháp khắc phục thì Bộ

GD&ĐT sẽ kiên quyết giải thể. Đó là một trong số các giải pháp Bộ GD&ĐT sẽ thực hiện trong thời gian

tới để quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục ĐH và cơ sở đào tạo giáo viên.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT trong một buổi chia sẻ thông tin với báo chí. 

Ảnh: thanhnien.vn

Sát nhập và tổ chức lại các cơ sở không đáp ứng chuẩn tối thiểu để tăng cường năng lực đào tạo của các cơ

sở. Các trường không đạt quy chuẩn đảm bảo chất lượng tối thiểu mà không có giải pháp khắc phục sẽ bị

dừng tuyển sinh và tiến hành các thủ tục giải thể trường phù hợp với quy định.

Bộ GD&ĐT cũng sẽ xác định nhà nước ưu tiên đầu tư vào một số cơ sở GDĐH có định hướng nghiên cứu

và năng lực cạnh tranh quốc tế, một số trường đại học sư phạm trọng điểm. Khuyến khích phát triển các cơ

sở GDĐH thuộc doanh nghiệp, các trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, theo nguyên tắc

không bị giới hạn bởi số lượng cơ sở theo vùng. Khuyến khích hợp nhất, sáp nhập những cơ sở GDĐH có

cùng ngành, nghề đào tạo trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố.

Theo dự thảo đề án sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể một số cơ sở GDĐH công lập mà nhóm nghiên cứu

của Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đề xuất với Bộ GD&ĐT, hệ thống trường đại học công lập sẽ giảm 10 -

15% số đơn vị đầu mối trong giai đoạn 2020 - 2025. Để tăng hiệu quả quản lý và đầu tư của nhà nước đối

với hệ thống GDĐH công lập, đề án đưa ra mục tiêu giảm số đơn vị đầu mối (hiện tại là 171 trường đại học

công lập, tương đương “171 đầu mối”). Dự thảo đề án đưa ra 5 giải pháp trực tiếp giảm số trường đại học,

gồm: sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, hợp nhất một số cơ sở GDĐH, và liên kết một số trường đại học thành

Đại học. Sáp nhập một cơ sở GDĐH này với một cơ sở GDĐH mạnh hơn nhằm tận dụng được thương

hiệu, uy tín, năng lực và nguồn lực của cơ sở GDĐH mạnh, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác

tài sản và nguồn nhân lực sẵn có. Còn giải thể trong trường hợp cơ sở GDĐH không đạt chuẩn nếu không

có đề án cam kết đạt chuẩn, đề án sáp nhập, hợp nhất hoặc chuyển đổi được phê duyệt.

Giai đoạn 2020 - 2025 giảm từ 10 - 15%, đến năm 2030 tiếp tục giảm thêm 5% số trường đại học công lập.

Một mục tiêu khác mà đề án đặt ra là nâng cao khả năng đáp ứng của hệ thống giáo dục ĐH công lập đối

với nhu cầu của người học và của xã hội: đến năm 2025, có 80% các trường đại học tuyển sinh đạt được ít

nhất 80% chỉ tiêu (so với năng lực của trường); toàn hệ thống, có ít nhất 90% sinh viên sau khi tốt nghiệp

trong vòng 12 tháng có việc làm đúng chuyên môn.

Đề án còn kỳ vọng trong quá trình thực hiện các giải pháp nhằm tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học công

lập, vị thế trong khu vực và trên thế giới của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam sẽ được nâng cao. Đến

năm 2030, 2 - 3 cơ sở GDĐH Việt Nam nằm trong tốp 100 và 10 cơ sở nằm trong tốp 400 trường đại học

tốt nhất châu Á, 5 cơ sở nằm trong tốp 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới theo các bảng xếp hạng quốc

tế có uy tín.

Một trong các giải pháp thực hiện

thời gian tới là hoàn thiện Đề án sáp

nhập, hợp nhất hoặc giải thể các

trường ĐH công lập, dự kiến trình

Chính phủ trong quý III năm 2019

làm căn cứ hoàn thiện quy hoạch,

trình Thủ tướng Chính phủ vào quý

II năm 2020. Căn cứ trên kết quả

đánh giá, tiến hành sắp xếp, tổ chức

lại các cơ sở theo một trong các

phương thức điều chỉnh quy mô đào

tạo phù hợp với mức độ đạt chuẩn

chất lượng của cơ sở đào tạo.

Nguồn: Tổng hợp từ thanhnien.vn



Hội thảo “Giáo dục và đào tạo Việt Nam

trong giai đoạn chuyển đổi thích ứng với

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Vấn

đề và giải pháp” được tổ chức bởi ĐH Quốc

gia Hà Nội phối hợp với Hội đồng Lý luận

Trung ương. Tại hội thảo, các đại biểu tập

trung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 29-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương

Đảng khóa XI và những vấn đề mới đặt ra

thông qua một số tham luận của lãnh đạo Ban

Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo các bộ,

ngành như: Đánh giá việc thực hiện Nghị

quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung

ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản,

toàn diện giáo dục và đào tạo…”; Đề xuất,

kiến nghị về cơ chế chính sách mới có liên

quan; Đổi mới thể chế phát triển giáo dục và

đào tạo ở Việt Nam trong bối cảnh cách

mạng công nghiệp lần thứ tư và kinh tế số, đề

Hội thảo “Giáo dục và đào tạo Việt Nam trong giai đoạn

chuyển đổi thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: 

Vấn đề và giải pháp”. 

Ảnh: baochinhphu.vn

Nguồn: NASATI, baochinhphu.vn

Tại Hội thảo quốc tế “Đô thị thông minh: từ nghiên cứu đến ứng dụng triển khai”; mô hình nổi trội được

đưa ra là “Công nghệ cảm biến cho đô thị thông minh: Mô hình tại Nhật Bản”. Hội thảo đưa ra những

nghiên cứu mới nhất tại Nhật trong lĩnh vực chế tạo cảm biến cơ học sử dụng công nghệ cơ điện tử vi mô.

Những cảm biến này có thể đo các đại lượng cơ học như lực, dao động, ma sát, áp suất với độ nhạy cao, vì

vậy có thể được ứng dụng trong điều khiển Robot, chăm sóc sức khỏe, quan trắc cơ sở hạ tầng, v.v...

Thành phố thông minh là xu hướng tất yếu nếu Việt Nam muốn bắt kịp con tàu CMCN 4.0. Việt Nam đang

có đầy đủ các cơ hội để xây dựng được các Smart city của người Việt khi đã sở hữu hệ thống công nghệ tốt,

phát triển sau nên đi tắt đón đầu. Hội thảo này cũng là một trong những hoạt động bên lề của sự kiện Kết

nối các nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ quốc tế phục vụ thương mại hoá kết quả nghiên cứu

giữa trường đại học và doanh nghiệp do Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học

Công nghệ tổ chức từ ngày 03-06/5/2019. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm hướng đến chào

mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5.

Nguồn: NASATI, CESTC

xuất kiến nghị; Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam, đề xuất

kiến nghị về cơ chế chính sách có liên quan; Sự hình thành kinh tế số và những vấn đề đặt ra trong phát

triển giáo dục và đào tạo ở Việt Nam…

Trường ĐH Phenikka đã công bố quyết định công nhận và ra mắt 08 nhóm nghiên cứu mạnh, đó là những

nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực Vật liệu nano trong y sinh, môi trường và năng lượng, Hóa dược và

Hoạt chất sinh học, Các hệ thống thông tin thông minh và Cảm biến nano, Quang tử và Quang điện tử, Vật

lý năng lượng cao và Vũ trụ học, và Phân tích dữ liệu lưới trong Khoa học xã hội. Tham gia các nhóm

nghiên cứu là những nhà khoa học, nhà công nghệ có thành tích nghiên cứu tốt và có kinh nghiệm xây dựng

nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước.



Nhằm hỗ trợ tối đa cho hoạt động nghiên cứu, các

nhóm nghiên cứu mạnh sẽ được nhận tài trợ từ Quỹ

Phát triển Khoa học và Công nghệ Tập đoàn

PHENIKAA cho việc xây dựng các phòng thí nghiệm,

mua trang thiết bị, tuyển dụng postdoc (nghiên cứu sau

tiến sĩ), học bổng cho NCS tiến sĩ, thạc sĩ và sinh viên.

Xây dựng cơ chế chính sách để phát triển các nhóm

nghiên cứu là vấn đề "sống còn" của nghiên cứu khoa

học trong các cơ sở GDĐH hiện nay. Hiện nay, Bộ

GD&ĐT đang hoàn thiện chính sách phát triển các

nhóm nghiên cứu mạnh.

Nguồn: baomoi.com

Với mong muốn kết nối các thế hệ sinh viên để chia sẻ, hợp tác và hỗ trợ cùng phát triển; đồng thời lấy ý

kiến góp ý của các chuyên gia về hoạt động khoa học công nghệ nhằm phát triền trường đại học nghiên cứu

trong điều kiện tự chủ và tự chịu trách nhiệm, Mạng lưới Cựu sinh viên trường ĐH Bách khoa Hà Nội tổ

chức tọa đàm về “Hoạt động khoa học công nghệ nhằm phát triển trường đại học nghiên cứu trong điều

kiện tự chủ” tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội ngày 17/5/2019.

Tọa đàm “Hoạt động khoa học công nghệ nhằm phát triển trường đại học nghiên cứu trong điều kiện tự

chủ” là hoạt động lớn đầu tiên của Câu lạc bộ các nhà quản lý nhằm tập hợp ý kiến của cựu sinh viên đóng

góp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của các trường đại học; đặc biệt là các

trường đại học kỹ thuật. Tọa đàm tiếp nhận các kiến nghị của cựu sinh viên đối với các cơ quan quản lý

Nhà nước trong việc xây dựng cơ chế chính sách, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường

đại học, đặc biệt là các trường đại học kỹ thuật để gia tăng về số lượng công bố quốc tế, bằng sáng chế, đề

tài nghiên cứu cấp Quốc gia, cấp Bộ một cách mạnh mẽ trong thời gian tới.

VinTech City thuộc Công ty VinTech, Tập đoàn Vingroup, đang sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ các trường đại

học ở 4 nội dung chính: tài trợ dự án nghiên cứu KH&CN; trao đổi, học hỏi kinh nghiệm; hợp tác về giảng

dạy và chia sẻ tri thức; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao. Thông tin được cung cấp tại hội thảo Giới

thiệu Chương trình Hợp tác đại học - Hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng và Khởi nghiệp công nghệ sáng

22/5/2019 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hà Nội.

Cụ thể, Vintech City sẽ tài trợ và hỗ trợ nguồn lực để đưa các sản phẩm KH&CN từ giai đoạn nghiên cứu

đến giai đoạn ra thị trường; tài trợ lab nghiên cứu; tổ chức, đồng tổ chức, và tài trợ các hội thảo, sự kiện lớn

về nghiên cứu ứng dụng và nhân lực công nghệ; chia sẻ nguồn lực chuyên môn giữa các trường và Tập

đoàn để tạo ra những môn học, chương trình học và phương thức giảng dạy đáp ứng các tiêu chuẩn nguồn

nhân lực công nghệ của Tập đoàn nói riêng và các doanh nghiệp công nghệ nói chung; tài trợ và hỗ trợ hoạt

động CLB công nghệ và khởi nghiệp trong sinh viên.

Nguồn: NASATI, Chinhphu.vn

8 nhóm nghiên cứu mạnh ra mắt ngày 15/5/2019. 

Ảnh: baomoi.com



Nguồn: dantri.com.vn

Các nhà khoa học của Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm về việc các trường đại học, doanh nghiệp Việt Nam

phối hợp để “thương mại hóa” kết quả nghiên cứu, giúp nền kinh tế phát triển bền vững.

Mười năm nghiên cứu về vật liệu sinh học, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp - Trưởng Bộ môn Kỹ thuật y sinh,

Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã thành công trong việc thiết kế một loại keo có khả năng

“dán” vết thương, làm lành nhanh vết thương trong vòng 1 phút. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp chia sẻ, keo sinh

học được hình thành từ axit hyaluronic - một protein tự nhiên và chitosan - một chất được tìm thấy trong

lớp vỏ của động vật có vỏ như tôm, cua... Keo cũng có thể có thêm các thành phần khác như bạc và hạt

nano curcumin bột nghệ cho các mục đích ứng dụng cụ thể. Theo kết quả nghiên cứu, keo rất tiện dụng,

diệt khuẩn, tránh nhiễm trùng và làm lành các loại vết thương một cách nhanh chóng mà không cần các kỹ

thuật khâu vá vết thương phức tạp. Đặc biệt, các gia đình, hay những người sống xa bệnh viện như nông

dân, ngư dân, người công tác ở vùng núi, hải đảo… hoặc bất cứ ai bị thương cũng có thể sử dụng.

Nguồn: baomoi.com

Bộ GD&ĐT đã cấp phép thêm 4 trường đủ điều kiện đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực

Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm: Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Cần Thơ, Đại học

Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Như vậy, đến nay, cả nước đã có 8 đơn vị đủ điều kiện cấp

chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định mới của Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT về Ban hành Quy chế thi đánh

giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam có hiệu lực từ

25/11/2017. Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng đã đồng ý cho 4 trường gồm Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học

Đà Nẵng; Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm TP.HCM (Đại

học Quốc gia TP.HCM) và Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế được phép tổ chức thi đánh giá khung

năng lực ngoại ngữ 6 bậc.

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

Trong số 4 nội dung hợp tác và hỗ trợ trường đại học do VinTech City thiết kế như nêu ở trên, hoạt động tài

trợ dự án nghiên cứu KH&CN đã được hiện thực hóa qua việc Quỹ tài trợ nghiên cứu ứng dụng VinTech

(VinTech Fund) do Vintech City vận hành bắt đầu đợt xét hồ sơ đầu tiên từ ngày 15/5/2019. Theo đó, sẽ có

15 đề tài của các nhóm chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên người Việt ở trong nước và nước ngoài cũng

như các startup công nghệ được chọn để hỗ trợ trong năm nay với số tiền lên đến 10 tỷ đồng/đề tài.

Nguồn: NASATI, Báo KH&PT



Thứ nhất, tăng cường các chương trình liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục đại học của LB

Nga và Việt Nam, trong đó ưu tiên các lĩnh vực mà LB Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu

cầu

cầu

như năng lượng, công nghệ thông tin, luật, giao thông, kinh tế - quản lý, nông nghiệp, nghiên

cứu về biển, thủy sản, và môi trường.

Thứ hai, đẩy mạnh trao đổi sinh viênthông qua việc các cơ sở giáo dục đại học của 2 nước, đồng

thời công nhận tín chỉ và văn bằng của nhau.

Nguồn: NASATI, thanhnien.vn

Ngày 3/5/2019, tại Hà Nội, Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia (NASATI), Bộ Khoa học -

Công nghệ phối hợp với Mạng lưới học thuật Việt Nam tại Nhật Bản (VANJ) và một số doanh nghiệp lớn

trong nước phối hợp tổ chức hội thảo “Kết nối các nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ quốc tế phục

vụ thương mại hoá kết quả nghiên cứu giữa trường đại học và doanh nghiệp”. Việt Nam có thể học hỏi ở

Nhật Bản bởi đây là đất nước mà trong môi trường học thuật, thông tin rất mở nên việc kết nối thông tin rất

nhanh. Thậm chí, Việt Nam có thể trực tiếp kết nối với các doanh nghiệp của Nhật Bản và các nước phát

triển, đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp bởi họ rất chú trọng đến những nghiên

cứu ứng dụng vào thực tiễn.

Công tác nghiên cứu khoa học được các doanh nghiệp của Nhật Bản triển khai rất nhanh. Bên cạnh đó,

cũng cần tăng cường hơn nữa kết nối giữa các địa phương của Nhật Bản với các địa phương của Việt Nam

trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Các trường đại học bên Nhật Bản rất quan tâm đến xây dựng

liên kết với các doanh nghiệp, và đây là sự kết nối lâu dài, chứ không phải chỉ là trong thời gian ngắn. Đặc

biệt, các trường đại học của Nhật Bản rất chú trọng đến cung - cầu công nghệ để hướng nghiên cứu gắn

chặt chẽ với nhu cầu của thực tiễn. Vì vậy, ở Nhật Bản, sự hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp

luôn hướng đến hợp tác lâu dài.

Kết thúc chuỗi hoạt động “Kết nối các nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ quốc tế phục vụ thương

mại hoá kết quả nghiên cứu giữa trường đại học và doanh nghiệp” do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Bộ

Khoa học và Công nghệ phối hợp với các tập đoàn VinGroup, FPT, CMC, Tiến Nông tổ chức từ 3-6/5/2018

tại Hà Nội, các nhà khoa học trẻ đã chia sẻ rằng: lần này họ về nước bởi họ vẫn canh cánh trong lòng về lời đề

nghị đóng góp ý kiến xây dựng chiến lược phát triển công nghệ AI (Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo),

phát triển nền tảng khoa học mở cho AI… của Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy - người đã “đặt hàng”

các nhà khoa học trẻ người Việt tài năng ở trong và ngoài nước ngày 20/8/2018 với sự kiện ghi dấu ấn - hơn

100 người Việt trẻ tài năng về nước, thăm và làm việc tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Thứ trưởng Lê Hải An và Thứ trưởngMedvedev A.M 

chứng kiến lễ ký kết giữa các trường đại học hai nước. 

Ảnh: moet.gov.vn

Ngày 28/5/2019, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT Việt Nam, Bộ

Khoa học và Giáo dục Đại học Liên Bang Nga đã đồng

chủ trì tổ chức Diễn đàn Hiệu trưởng đại học Việt Nam

– Liên Bang Nga 2019. 65 Hiệu trưởng các trường Đại

học của Việt Nam và Liên Bang Nga sẽ cùng thảo luận,

đề xuất và thiết lập cơ chế hợp tác sâu rộng về giáo dục

đại học, từ đó tạo nền tảng để xiết chặt mối quan hệ giữa

nền giáo dục hai quốc gia tại Diễn đàn Hiệu trưởng đại

học Việt Nam – Liên Bang Nga lần thứ nhất tại Hà Nội.

Trên nền tảng hợp tác tốt đẹp về giáo dục đã có, để hợp tác giáo dục giữa hai nước đi vào chiều sâu và có

hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới Thứ trưởng Lê Hải An đã đề nghị 65 vị Hiệu trưởng tham gia Diễn đàn

này tập trung trao đổi, thảo luận về 5 nội dung trọng tâm sau:



Ngày 7/5/2019, tại Hà Nội, Bộ

GD&ĐT phối hợp với Học viện

Ngân hàng tổ chức Lễ phát động

Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý

tưởng khởi nghiệp năm 2019, nhằm

thúc đẩy tinh thần, học tập rèn

luyện và đổi mới sáng tạo của học

sinh, sinh viên trong toàn quốc.

Những ý tưởng tham dự cuộc thi

năm nay tập trung vào các lĩnh vực

như: Khoa học, công nghệ; công

nghiệp, chế tạo sản phẩm; giáo dục,

y tế; dịch vụ, du lịch; tài chính,

ngân hàng...

Phát động cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2019. 

Ảnh: nhandan.com.vn

Hội thảo “Robot và ứng dụng trí tuệ nhân tạo – Kinh nghiệm

quốc tế và Việt Nam” là nơi tạo cơ hội cho đại biểu các bộ,

ngành, các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai

nước Việt Nam và Hàn Quốc cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm

và hướng tới các hợp tác cụ thể trong tương lai trong lĩnh vực

robot và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đẩy mạnh việc nghiên cứu và

ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng lần thứ 4 vào phát

triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, góp phần làm sâu sắc hơn

nữa hoạt động hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Hàn Quốc là quốc gia có tỷ lệ ứng

dụng robot trên đầu người nhiều nhất

thế giới và ngành công nghiệp robot

của Hàn Quốc đang phát triển hết sức

mạnh mẽ và có những bài học kinh

nghiệm quý giá cho các nước đang

phát triển tham khảo cũng như mở ra

nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực

robot và trí tuệ nhân tạo.

Nguồn: NASATI, CESTC

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP 2.5

Trong khuôn khổ Hội thảo, Bộ KH&CN đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội robot Hàn Quốc nhằm

thúc đẩy sự hợp tác về robot và ứng dụng trí tuệ nhân tạo giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và các

doanh nghiệp ở cả hai quốc gia thông qua các hình thức hợp tác như thực hiện các dự án nghiên cứu chung,

dự án chuyển giao công nghệ, trao đổi chuyên gia - nhà nghiên cứu và đồng tổ chức hội thảo thường niên

trong các lĩnh vực này.

Nguồn: moet.gov.vn

Thứ ba, tăng cường trao đổi giảng viên thông qua việc sử dụng hiệu quảchương trình học bổng

hiệp định đã ký kếtgiữa 2 Chính phủ.

Thứ tư, hình thành các nhóm nghiên cứu quốc tế xuất sắcvới sự tham gia của giảng viên, nhà

khoa học của 2 nước trong đó có việc đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, phối hợp nghiên cứu và

công bố khoa học. Chủ động kết nối với doanh nghiệp để đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khởi

nghiệp trong học sinh, sinh viên.

Thứ năm, cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác đã ký bằng các kế hoạch chi tiết đảm bảo tính thiết

thực, khả thi và đạt được hiệu quả cao nhất. Định kỳ rà soát, đánh giá tình hình triển khai các

thỏa thuận hợp tác đã ký.



Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam,

Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học quốc gia Hà

Nội) đã tổ chức Ngày hội STEM 2019 với chủ đề “Nguyên

tố bí ẩn”. Sự kiện diễn ra ngày 19/5/2019 đã thu hút đông

đảo phụ huynh, học sinh khắp nơi về tham gia và trải nghiệm

các hoạt động khoa học lý thú. Thế giới đang bước vào giai

đoạn phát triển như vũ bão trong kỷ nguyên số với sự vượt

trội về một số công nghệ có tính đột phá của cuộc Cách

mạng công nghiệp lần thứ tư, điển hình như trí tuệ nhân tạo,

dữ liệu lớn (big data), công nghệ sinh học, công nghệ vật

liệu… nhằm nâng cao hiệu quả lao động và chất lượng cuộc

sống của con người. Với mục tiêu đó, chất lượng đào tạo

nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực công tác trong các lĩnh

vực Khoa học, Công nghệ và Kỹ thuật giữ vai trò quan

trọng. STEM (viết tắt từ Science, Technology, Engineering,

Maths) là cách tiếp cận hiện đại, giúp người học có kiến thức

tích hợp, liên ngành, có kỹ năng làm việc, có khả năng tư

duy và giải quyết vấn đề thông qua việc học tập gắn với thực

hành, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo từ trải nghiệm thưc tế.

Ở tuổi 17, Braxton Moral vừa là một học sinh trung học, lại vừa là sinh viên của ĐH Harvard, và tháng 5

này em tốt nghiệp cả 2 nơi. Trong ngày 19/5/2019, nam sinh 17 này đã chính thức nhận bằng tú tài tại

trường trung học ở thành phố Ulysses, bang Kansas. Và ngày 30/5/2019, Moral cũng nhận bằng tốt nghiệp

tại ĐH Harvard. Theo chia sẻ của Moral với đài CNN, cha mẹ đã đăng ký cho em học tại Harvard từ khi em

mới 11 tuổi. Trường Harvard mở rộng (Harvard Extension School) chủ yếu dành cho những người học "phi

truyền thống", người đã đi làm và những người học không còn trong độ tuổi thông thường của một sinh

viên nữa.

Nguồn: NASATI, CESTC

Nguồn: tienphong.vn

Ngày hội STEM được tổ chức lần đầu

vào năm 2015 theo sáng kiến của Tia

Sáng (ấn phẩm của báo Khoa học và

Phát triển thuộc Bộ KH&CN) và Liên

minh STEM, dưới sự bảo trợ của Bộ

KH&CN. Kể từ đó, sự kiện này được tổ

chức hằng năm vào dịp Ngày KH&CN

Việt Nam. Mục đích của hoạt động là

tăng cường phổ biến và nâng cao nhận

thức xã hội về giáo dục STEM - một

mô hình giáo dục hiện đại đã được triển

khai tại các nước Âu-Mỹ. Ngày hội

STEM 2019 có nhiều đơn vị chung tay

tổ chức, trên tinh thần yêu khoa học và

tình nguyện, như Trường Đại học Khoa

học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà

Nội), Học viện Sáng tạo S3, Học viện

STEM, Kidscode, PoMath, Công ty

Long Minh….

Cuộc thi gồm: vòng thi cơ sở, vòng thi toàn quốc và vòng thi chung kết. Vòng thi chung kết được tổ chức

tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của HS, SV năm 2019, sẽ diễn ra vào ngày 4 và 5/10/2019, tại Trường

Đại học Bách khoa Hà Nội.

Các trường đại học cần có lộ trình xây dựng và tạo cơ chế chính sách thúc đẩy văn hóa khởi nghiệp của HS,

SV phù hợp đặc điểm của từng trường; xây dựng nội dung, chương trình đào tạo về khởi nghiệp chính khóa

hoặc ngoại khóa. Đồng thời, bố trí cơ cở vật chất, hình thành các không gian khởi nghiệp trong cơ sở đào

tạo phù hợp các nhóm ngành đào tạo; bố trí đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ mạnh để hỗ trợ toàn diện các

hoạt động khởi nghiệp của HS, SV từ việc tư vấn, hình thành ý tưởng đến việc kết nối các hoạt động triển

khai dự án, ý tưởng khởi nghiệp. Bên cạnh đó, các trường cũng cần có hoạt động kết nối doanh nghiệp, kết

nối nguồn lực từ các cựu sinh viên, nhất là sớm nghiên cứu và xây dựng các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp cấp

trường để tiến hành sản xuất thử, triển khai thí điểm dự án khởi nghiệp của HS, SV…

Nguồn: nhandan.com.vn



Tại tọa đàm khoa học “Gắn kết cơ sở GDĐH và doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp

trình độ cao”, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có những chia sẻ xung quanh chủ đề này rằng sự

kết hợp giữa 3 “nhà” (Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp) tạo ra những tín hiệu tích cực trong

GD&ĐT. Tuy nhiên, trên thực tế sự kết hợp này vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định, đòi hỏi giải

pháp căn cơ, mà mục đích là tạo động lực cho các bên đến với nhau một cách tự nhiên.

Kết quả NGHIÊN 
CỨU NHẬN ĐỊNH

3.

GẮN KẾT CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP: CẦN CÁCH LÀM MỚI3.1

Nói về kết nối cung - cầu nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp, trước hết phải xác định, đây là nhu

cầu tự thân của các trường ĐH cũng như doanh nghiệp. Trong đó từ phía cung, các trường ĐH có

một số điểm nghẽn phải giải quyết ngay, trước hết là khâu dự báo. Khâu dự báo của các trường ĐH,

học viện chưa được chú trọng đúng mức, dẫn đến các ngành nghề mới và yêu cầu của ngành nghề

mới chưa được nhận thức một cách đầy đủ. Các trường vẫn chủ yếu đào tạo những gì mình có, đặc

biệt là dự báo nhu cầu thị trường sau khi SV tốt nghiệp, đây là một điểm rất quan trọng - tức là cung

chưa thực sự gắn với cầu.

Điểm thứ hai là, chương trình đào tạo cũng chưa thực sự gắn kết. Quá trình chuẩn bị hay mở ngành

phải có một quy trình rất nghiêm ngặt. Đầu tiên là nghiên cứu thị trường để xác định nhu cầu, tiếp

theo là yêu cầu về nghề đó như thế nào, sau đó mới thiết kế chương trình đào tạo.

Thứ ba là, phương thức đào tạo chưa sát với thực tiễn. Các thầy, cô giáo chủ yếu đào tạo trong nhà

trường, còn đào tạo ngoài nhà trường, gắn kết giữa đào tạo với nghiên cứu, thực nghiệm trong hệ sinh

thái vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Tháo gỡ điểm nghẽn là nhiệm vụ rất quan trọng mà Bộ GD&ĐT sẽ ưu tiên giải quyết, vì nâng cao chất

lượng đào tạo và nguồn nhân lực, đặc biệt ở bậc ĐH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Do

đó, trước hết Bộ GD&ĐT triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH bằng 2 Nghị định

trình Chính phủ: Một là liên quan tự chủ ĐH; hai là liên quan đến thực hiện một số điều của Luật sửa đổi,

bổ sung một số điều của Luật GDĐH; qua đó, tạo môi trường thực sự cho các trường ĐH được chủ động

cao, được quyền quyết định. Đồng thời, tăng cường và trao quyền thực sự cho Hội đồng trường, nhưng

cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm giải trình của các trường, đặc biệt là giải trình về chất lượng thông qua

kiểm định chất lượng.

Về chính sách quản trị nhà trường, nội dung các trường phải quan tâm là vấn đề kết nối và gắn kết với thị

trường. Ở phương diện đào tạo, Bộ GD&ĐT đặc biệt quan tâm giúp đỡ các trường và cũng yêu cầu các

trường nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, bởi hiện nay, phần lớn nguồn lực hay năng lượng của

nhà trường tập trung vào đào tạo. Mặt khác, các trường cần nghiên cứu khoa học, từ đó gắn kết đổi mới

sáng tạo.



Bên cạnh việc tiếp tục khuyến khích các trường mở rộng quy mô, chất lượng đào tạo, Bộ GD&ĐT đặc biệt

quan tâm khuyến khích và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, gắn với đổi mới sáng tạo và kết nối

doanh nghiệp, để ba “nhà” hoạt động tự nhiên và kết nối với nhau, cụ thể:

Thứ nhất, chính sách phải xuất phát từ thực tiễn thiết kế;

Thứ hai, nhà trường đóng vai trò như một thành tố trong quy trình đào tạo nhân lực;

Thứ ba, doanh nghiệp cũng có trách nhiệm không chỉ tài trợ hay đến tìm nhân lực, mà phải tham

gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, đặc biệt khai thác được lực lượng cựu SV.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Kết hợp giữa ba nhà, “Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp” cần được thực hiện một cách tự nhiên

và trên yêu cầu của thực tiễn thì sẽ hiệu quả hơn nhiều so với một trong ba “nhà” có nhu cầu nhưng thực sự

không đến với nhau. Nhà trường cũng vậy, xu hướng tới đây là tự chủ, họ phải tự chủ động vươn lên nếu

không sẽ bị đào thải. Quan niệm về ngành nghề trong NN&PTNT rất khác so với truyền thống. Đây cũng là

cơ hội, đồng thời là thách thức với các cơ sở đào tạo, nếu nhận thức được tốt thì họ sẽ nhanh chóng chuyển

đổi cơ cấu, còn nếu họ cứ dựa vào những gì sẵn có thì sẽ bị hụt hậu. Một số nhà trường mặc dù trước đó

chưa có kinh nghiệm hay chưa đào tạo ngành nghề này, nhưng với xu hướng đa ngành, đa lĩnh vực, họ sẽ

vươn ra để cạnh tranh… và như vậy sẽ tạo được một hướng đi thiết thực. Sự kết hợp ba nhà “Nhà nước -

Nhà trường - Nhà doanh nghiệp” không phải là chủ trương mới, bởi vì ý tưởng kết nối và nhu cầu không

mới nhưng quan trọng là cách làm phải mới và đặc biệt là phải quyết tâm. Vấn đề đặt ra là tạo được động

lực thực sự thì họ sẽ đến với nhau một cách tự nhiên.

ĐẠI HỌC - MỘT HẠT NHÂN CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ3.2
Yêu cầu cấp bách nhất mà Công nghiệp 4.0 đặt ra cho Việt Nam không phải là đổi mới công nghệ mà là

đào tạo nhân lực.

Có thể nói các cuộc CMCN không tạo ra “job loss” mà thực tế tạo ra “job transformation”. Trong một

nghiên cứu thực hiện năm 2017, Gartner chỉ ra rằng, việc ứng dụng AI sẽ làm mất đi 1,8 triệu việc làm,

trong khi lại tạo ra 2,3 triệu việc làm mới trong 2023. Dự kiến có khoảng từ 75 triệu đến 375 triệu lao động

trong số bị mất việc trên có thể phải chuyển đổi ngành nghề, và học thêm những kỹ năng mới. Các việc làm

mới có thể trong bản thân ngành CNTT để phát triển và tối ưu các hệ thống AI (chuyên gia dữ liệu – data

scientists), cũng như các ngành nghề mới có được do kết quả ứng dụng AI đem lại. Từ những phân tích trên

có thể tạm chia việc đào tạo nhân lực trong kỷ nguyên 4.0 ra thành:

• Đào tạo kỹ năng số: đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận số đối với mọi người (giáo dục

phổ thông, đào tạo nghề).

• Đào tạo chuyên gia: đảm bảo tự chủ trong kỷ nguyên số (giáo dục đại học), trong đó nhấn

mạnh đến đào tạo công nghệ, nghiệp vụ ứng dụng, và đổi mới sáng tạo.

Việc đào tạo kỹ năng số (digital skills) cần được triển khai ở tất cả các cấp học. Trong đó, đào tạo gắn với

STEM hứa hẹn đem lại hiệu quả cao trong trang bị các kiến thức, kỹ năng cơ bản trong khoa học, công

nghệ, kỹ thuật, và toán cho người học, thôi thúc họ tự tìm tòi, trau dồi các kỹ năng số cần thiết trong kỷ

nguyên số, cũng như tạo nguồn nhân lực cho đào tạo chuyên gia ở các bậc giáo dục cao hơn.

Đào tạo chuyên gia, những người trực tiếp tham gia vào dẫn dắt quá trình “tự động hóa và thông minh hóa”

cũng có thể được chia ra ở các mức độ khác nhau: vận hành, phát triển hệ thống, dẫn dắt và sáng tạo công

nghệ/sản phẩm/dịch vụ mới.

Trường đại học là một trong những hạt nhân của quá trình chuyển đổi số, và đối với điều kiện Việt Nam, thì

đang là thành phần quan trọng nhất, quyết định sự thành công của cả quá trình. Và để thực hiện được các

vai trò này, các trường đại học rất cần sự hỗ trợ và đầu tư của Nhà nước và doanh nghiệp.



Bảng 1: Mô tả sơ lược về các công nghệ cốt lõi của Công nghiệp 4.0. 

Ảnh: tiasang.com.vn



Trong các công nghệ lõi 4.0 thì qua thông tin trên Bảng 1 có thể thấy:

Nếu trào lưu phát triển công nghệ hiện tại là Chuyển đổi số, thì trách nhiệm của đào tạo nguồn nhân lực còn

nặng nề hơn: bên cạnh nhân lực về công nghệ, xã hội còn cần một lượng lớn nhân lực chuyển đổi số, những

người hiểu biết sâu sắc về nghiệp vụ tổ chức, có tinh thần đổi mới, và được trang bị đủ kiến thức và công

nghệ để biến đổi một ngành, một tổ chức, một doanh nghiệp truyền thống sang một đơn vị được “số hóa” từ

nghiệp vụ đến hệ thống cơ sở hạ tầng, hành lang pháp lý kèm theo.

Nguồn: tiasang.com.vn

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT ỨNG 
DỤNG MÔ HÌNH INTERNET VẠN VẬT CHO CÔNG NGHIỆP

3.3

Sự phát triển mạnh mẽ trong ngành công nghệ thông tin đã lan tỏa vào nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau,

nhờ đó năng suất lao động đã được tăng lên rõ rệt trước sự hỗ trợ nhanh chóng của các máy tính.

Internet of Things (IoT) là công nghệ mới, có mối liên hệ gần nhất với nền sản xuất công nghiệp hiện tại,

bởi lẽ nền công nghiệp hiện tại đang bước những bước đầu tiên vào cuộc các mạng, do đó việc đầu tiên là

cần phải đưa hệ thống các thiết bị máy móc gia nhập thế giới ảo thông qua các ứng dụng mà IoT đem lại.

Với IoT sẽ có những ưu điểm nổi bật như khả năng tích hợp nhiều hệ thống hỗn hợp, ứng dụng đòi hỏi phải

kết hợp nhiều hệ thống với nhau, việc tích hợp các hệ thống hỗn hợp sẽ đưa đến khả năng đưa ra nhiều

chức năng mới mà từng hệ thống đơn lẻ không thể làm được.

IoT hiện đang là lĩnh vực phát triển mạnh nhất tại Việt Nam, và đã

có những hệ thống ở quy mô tầm thế giới, như: hệ thống giám sát

hành trình ở Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Tuy nhiên, vai trò ở đây

mới dừng ở mức phát triển các sản phẩm đơn giản, và ứng dụng.

Các công nghệ như Big Data, và AI sẽ là những công nghệ có tiềm

năng phát triển kế tiếp IoT, vì như một diễn biến tự nhiên, triển khai

IoT thành công sẽ đem lại nguồn dữ liệu, và khai thác nguồn dữ liêu

này sẽ là công việc của Big Data và AI. ỞViệt Nam các công nghệ

này tuy đã được ứng dụng, nhưng chưa có các sản phẩm và dịch vụ

nổi bật do Việt Nam phát triển.

Blockchain với ứng dụng trong hợp đồng thông minh, thanh toán

điện tử, chứng thực bằng cấp/thông tin, xác minh nguồn gốc nông

sản… cũng có nhiều hứa hẹn phát triển. Lĩnh vực này ở Việt Nam

mới chủ yếu dừng ở đào tạo, nâng cao nhận thức về công nghệ,

chưa xuất hiện các ứng dụng rõ nét và khả thi.

In 3D và robotics sẽ được triển khai rộng rãi ở các doanh nghiệp,

đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất tiến thẳng lên hiện đại. Hiện

tại, ở Việt Nam vẫn chủ yếu nhập ngoại các hệ thống.

Tính toán lượng tử: hiện chưa phát triển, nhưng cần có chính sách

và chiến lược đầu tư đúng đắn, để khi công nghệ có bước phát triển

chín muồi trên thế giới, ta có thể ngay lập tức ứng dụng ở Việt Nam.



Sự phát triển mạnh mẽ trong ngành công nghệ thông tin đã lan tỏa vào nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau,

nhờ đó năng suất lao động đã được tăng lên rõ rệt trước sự hỗ trợ nhanh chóng của các máy tính. Internet of

Things (IoT) là công nghệ mới, có mối liên hệ gần nhất với nền sản xuất công nghiệp hiện tại, bởi lẽ nền

công nghiệp hiện tại đang bước những bước đầu tiên vào cuộc các mạng, do đó việc đầu tiên là cần phải

đưa hệ thống các thiết bị máy móc gia nhập thế giới ảo thông qua các ứng dụng mà IoT đem lại. Với IoT sẽ

có những ưu điểm nổi bật như khả năng tích hợp nhiều hệ thống hỗn hợp, ứng dụng đòi hỏi phải kết hợp

nhiều hệ thống với nhau, việc tích hợp các hệ thống hỗn hợp sẽ đưa đến khả năng đưa ra nhiều chức năng

mới mà từng hệ thống đơn lẻ không thể làm được.

Nhằm nghiên cứu xây dựng 01 hệ thống quản lý sản xuất ứng dụng mô hình Internet vạn vật cho công

nghiệp - IoT và ứng dụng thực tế tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng;

phân bón hoặc tương tự, nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hoá đã thực

hiện nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý sản xuất ứng dụng mô hình internet vạn vật

cho công nghiệp (Industrial IoT)”. Trong thời gian gần một năm tiến hành nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã

đạt được một số kết quả như sau:

Đề tài đã nghiên cứu về công nghệ IoT từ mô hình kiến trúc, tìm

hiểu một số nền tảng IoT hàng đầu trên thế giới và lựa chọn nền

tảng IoT phù hợp để xây dựng hệ thống. Xây dựng phần mềm cho

VIELINA-IoT GATEWAY GW.1017, kết nối với các cảm biến để

thu thập dữ liệu. Phân tích, thiết kế, xây dựng phần mềm của hệ

thống quản lý sản xuất. Phần mềm của hệ thống hoạt động trên nền

giao diện web, cho phép người sử dụng truy cập từ xa qua mạng

Internet. Sản phẩm của đề tài đã được thử nghiệm thực tế tại doanh

nghiệp và đã đáp ứng chỉ tiêu chất lượng chủ yếu so với đăng ký.

Về giá thành, sản phẩm của đề tài hoàn toàn có thể cạnh tranh được

so với sản phẩm nhập ngoại, lý do vì đề tài chỉ mua các sensor,

gateway, thuê dịch vụ IoT Platform, còn các nội dung như xây dựng

phần mềm cho IoT Gateway, xây dựng phần mềm quản lý sản xuất,

thi công, lắp đặt, bảo hành bảo trì hoàn toàn do các chuyên gia, kỹ

thuật viên trong nước thực hiện, như vậy có thể giảm được giá thành

của hệ thống, cạnh tranh được với sản phẩm nhập ngoại có cùng

tính năng.

Đã tạo ra được sản phẩm đáp ứng được xu hướng công nghệ mới

(IoT) và có triển vọng ứng dụng trong thực tế, cung cấp cho doanh

hệ thống quản lý sản xuất ứng dụng mô hình Internet vạn vật. Trong

thời gian tới, song song với việc thương mại hóa sản phẩm, đề tài

còn có thể phát triển tiếp về quy mô, phát triển thêm chức năng như

giám sát điều kiện sản xuất của người lao động, môi trường làm việc

trong nhà máy,… để trở thành sản phẩm đa dạng về mặt ứng dụng.

Theo tìm hiểu của nhóm thực hiện đề tài, sản phẩm của đề tài có triển vọng ứng dụng trong thực tế. Thời

gian tới nhóm sẽ phối hợp với các doanh nghiệp để có thể đưa sản phẩm ra thị trường, qua đó tiếp tục hoàn

thiện, nghiên cứu về phân tích dữ liệu lớn, khai thác công cụ phân tích dữ liệu của nền tảng IoT, nâng cấp

phiên bản sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của doanh nghiệp.

Nguồn: Báo cáo kết quả nghiên cứu của
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