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1.

ĐẠI HỌC VIỆT NAM XUẤT HIỆN TRÊN CÁC BẢNG XẾP HẠNG UY TÍN NHẤT THẾ GIỚI1.1
Trong bảng xếp hạng THE năm nay trên toàn thế giới có 77 quốc gia có trường đại học trong tốp 1000,

trong đó Việt Nam lần đầu tiên có mặt hai trường thuộc tốp đầu này. Theo nhận định của GS. Nguyễn Hữu

Đức (Tổ trưởng Tổ tư vấn của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2021, nguyên

Phó giám đốc ĐHQGHN) qua phân tích kết quả xếp hạng đại học thế giới của Time Higher Education

(THE) năm nay, xét về phương diện quốc gia, có thể đánh giá rằng chất lượng hệ thống đại học Việt Nam

xếp hạng vào khoảng 68/196 các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thứ hạng các trường ĐH của Việt Nam trong Bảng xếp hạng THE thế giới

Ảnh: dantri.com.vn

Đến tháng 6/2018, hai Đại học quốc gia của Việt Nam đã có tên trong top 1000 thế giới của bảng xếp hạng

QS. Năm 2019, đến lượt Trường ĐH Tôn Đức Thắng được xếp hạng trong tốp 1000 của bảng xếp hạng Giao

thông Thượng Hải và mới đây nhất, Việt Nam có tên 3 cơ sở giáo dục đại học trong bảng xếp hạng THE,

trong đó ĐHQGHN và Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội thuộc tốp 1000, ĐHQG TP.HCM thuộc tốp 1000+.



Chương trình thạc sĩ chính sách công của Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright thuộc Trường ĐH

Fulbright Việt Nam vừa được công nhận đạt chuẩn kiểm định quốc tế.

Ngày 29/8/2019, Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) được Tổ chức Kiểm định ABET (Accreditation

Board for Engineering and Technology - Tổ chức Kiểm định các chương trình đào tạo kỹ thuật công nghệ

Hoa Kỳ) thông báo trường có hai chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định ABET. Theo đó, hai chương

trình kỹ thuật y sinh và kỹ thuật điện tử - truyền thông được công nhận đạt chuẩn dựa trên kết quả của

chuyến kiểm định từ ngày 9-11/12/2018.

Nguồn: dantri.com.vn

Vậy là đại học Việt Nam đã có tên trong cả 3 bảng xếp hạng phổ biến và uy tín nhất của thế giới. Với mức

đầu tư cho giáo dục đại học của Việt Nam chỉ ở mức 0,33% GDP (trung bình của OECD là 1,1%) thì kết

quả đạt được là rất ngoạn mục.

TRƯỜNG ĐH THỨ 3 CỦA VIỆT NAM CÓ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠT CHUẨN
KIỂM ĐỊNH ABET

1.2

Trường ĐH Quốc tế trở thành trường đại học

thứ hai của ĐHQG TP.HCM có chương trình

đạt chuẩn kiểm định ABET, sau Trường ĐH

Bách khoa (năm 2014), và là cơ sở giáo dục

thứ 4 của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định này

nếu tính cả Trường ĐH Duy Tân (2019) và

Trường CĐ kỹ thuật Cao Thắng (2018).

Đoàn công tác của ABET thực hiện kiểm định tại 

Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) tháng 12/2018

Ảnh: Nguyễn Ngọc

Nguồn: tuoitre.vn

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ1.3

Mạng lưới toàn cầu các trường chính sách

công, hành chính công và quản lý công

(NASPAA) của Hoa Kỳ vừa công nhận

chương trình thạc sĩ chính sách công của

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright

(thuộc Trường ĐH Fulbright Việt Nam) đạt

chuẩn chất lượng với thời hiệu cao nhất lên tới

7 năm. Với kết quả này, Trường Fulbright là

đơn vị đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á đạt

chuẩn kiểm định NASPAA. Với chứng nhận

kiểm định của NASPAA, các chương trình đào

tạo của Trường Fulbright được liên thông với

các chương trình đào tạo chính sách công,

hành chính công và quản lý công không chỉ ở

Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới.

Đoàn NASPAA đến thăm Đại học Fulbright Việt Nam 

Ảnh: tuoitre.vn

Nguồn: tuoitre.vn
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Nguồn: vtc.vn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM VÀO TOP 500 TRƯỜNG TỐT NHẤT THẾ GIỚI 
VỀ TỈ LỆ SV CÓ VIỆC LÀM

1.4

ĐHQG TP.HCM vừa được công bố có mặt trong bảng xếp hạng 500 trường đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có

việc làm tốt nhất thế giới, theo bảng xếp hạng của QS. Đây là đại diện duy nhất của Việt Nam đứng trong top

301-500 trường có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt nhất thế giới, theo bảng xếp hạng QS Graduate

Employability Rankings (QS GER). Trường của Việt Nam đứng trước Đại học Công nghệ Vilnius Gediminas

của Lithuania và đứng sau Đại học Victoria Wellington của New Zealand.

Trong tổng số 500 đại học toàn thế giới có tên trong bảng xếp hạng QS GER 2020, châu Âu có 188 trường,

châu Á 134 trường, Bắc Mỹ 100 trường. 27 đại học ở Đông Nam Á gồm 9 trường của Malaysia, 6 trường của

Indonesia, 5 trường của Thái Lan, 4 trường của Phillipines, 2 đại học của Singapore và Đại học Quốc gia

TP.HCM của Việt Nam.

Đại học Quốc gia TP.HCM nằm trong top 301-500

Ảnh: vtc.vn
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2.

THI THPT QUỐC GIA SAU 2020: SẼ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 
VÀ THI TRÊN MÁY TÍNH

2.1
Đó là đề xuất phương án thi sau năm 2020 của Bộ GDĐT tại cuộc họp ngày 25/9/2019 của Hội đồng Quốc

gia Giáo dục và Phát triển nhân lực về thi tốt nghiệp THPT quốc gia sau năm 2020. Phó Thủ tướng Vũ Đức

Đam chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, PGS.TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ

GDĐT đã báo cáo đề xuất phương án thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ từ sau

2020. Phương án thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ từ sau năm 2020 mà Bộ

đề xuất như sau:

Học sinh hoàn thành chương trình lớp 12 nếu đáp ứng các quy định của Bộ GDĐT thì được Hiệu trưởng

trường THPT (hoặc Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên) cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương

trình THPT; nếu có nhu cầu dự thi để được cấp Bằng tốt nghiệp THPT sẽ được tham gia Kỳ thi THPT quốc

gia. Nội dung thi nằm trong chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Về phương án thi, Bộ GDĐT đề xuất, tổ chức thi trên giấy như hiện nay và đồng thời chuẩn bị các điều

kiện để tổ chức thi trên máy tính theo lộ trình đảm bảo tính khả thi.

Đối với phương thức tổ chức thi trên máy tính, thí sinh có thể tham gia dự thi một số đợt trong năm tại các

địa điểm của các tổ chức khảo thí độc lập đáp ứng theo qui định của Bộ GDĐT.

Kết quả của đợt thi nào cao nhất sẽ được lựa chọn sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và có thể được

các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tham khảo, sử dụng trong tuyển sinh (nếu có nhu cầu).

Cơ bản giữ ổn định như Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; thực hiện một số điều

chỉnh cho phù hợp với thực tế phương thức tổ chức thi và đặc biệt là phương thức tổ chức thi trên máy tính.

Cụ thể: Các bài thi bắt buộc Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ được giữ ổn định như năm 2019; cấu trúc lại các

câu hỏi trong các bài thi tổ hợp tự chọn (KHTN và KHXH) theo chuẩn đầu ra của chương trình, chủ yếu là

đánh giá kiến thức, kỹ năng và hướng tiếp cận đánh giá năng lực.

Tiếp tục ổn định kỳ thi cho các học sinh học chương trình GDPT mới có nhu cầu dự

thi để được cấp Bằng tốt nghiệp THPT. Những điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế và đặc biệt là

hoàn thiện phương thức thi trên máy tính sẽ được Bộ GDĐT công bố trước 01 năm các nội dung cụ thể về

phương thức tổ chức, nội dung thi, hình thức thi,… để phụ huynh và học sinh chủ động trong dạy học, ôn

tập và chuẩn bị tham gia kỳ thi.

Nguồn: dantri.com.vn



Buổi tọa đàm với chủ đề “Tự chủ đại học: Nâng cao chất lượng đào tạo" sáng ngày 9/9/2019 do Cổng

Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức giải quyết vấn đề làm sao để kiểm soát việc các trường đại học công

lập thực hiện tự chủ tài chính bị áp lực tăng thu do ngân sách cấp kinh phí giảm dẫn đến tình trạng có một

số trường đại học công lập thu vượt, thu sai quy định, lạm thu các khoản thu ngoài quy định. Tham dự buổi

tọa đàm có PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT, PGS.TS. Hoàng

Minh Sơn – Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, PGS.TS. Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Nguồn: dantri.vn; media.chinhphu.vn

TIÊU ĐIỂM, SỰ KIỆN2.2

Các đại biểu tham gia tọa đàm

Ảnh: dantri.com.vn

Trả lời về vấn đề làm thế nào để kiểm

soát được việc một số trường đại học

công lập sẽ thu vượt, thu sai quy định,

lạm thu các khoản thu ngoài quy định

do bị áp lực tăng thu do ngân sách

giảm khi thực hiện tự chủ, PGS.TS

Nguyễn Thu Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ

Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT cho rằng,

mức thu học phí, thu dịch vụ tuyển

sinh, các khoản thu dịch vụ khác đã

được quy định tại Nghị định 86/2015

của Chính phủ; quyết định phê duyệt

thí điểm tự chủ cho mỗi trường; Luật

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

GDĐH và sắp tới là Nghị định hướng

dẫn luật có hiệu lực thì đối với các cơ

sở GDĐH công lập sẽ thực hiện theo

Điều 65 của Luật này. Về mức trần học phí mà các trường được tự quyết, bà Thủy cho biết các trường tự

chủ được tự quyết học phí trước hết đã tuân theo đề án thí điểm tự chủ đại học được Chính phủ phê duyệt

và đề nghị Nhà nước cần sớm ban hành quy định về định mức kinh tế kỹ thuật theo lộ trình tính đúng tính

đủ chi phí giáo dục đào tạo để làm căn cứ để các trường ra quyết định về mức trần học phí.

PGS.TS. Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa HN cho rằng, tự chủ tài chính gồm rất

nhiều phần, không chỉ riêng học phí. Tuy nhiên, có một số vướng mắc đối với các trường liên quan đến cơ

chế tài chính. Cụ thể, trong Luật ghi rõ các cơ chế đầu tư của Nhà nước, chính sách về tài chính đặt hàng

của Nhà nước, thông qua cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, cơ chế cạnh tranh, các trường có năng lực tốt, sử

dụng quỹ có hiệu quả thì sẽ được cấp kinh phí. Các trường mong muốn cơ chế này sớm được triển khai

cùng với cơ chế khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, xã hội. Quan trọng nhất là phải làm rõ được

tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong lĩnh vực tài chính, làm rõ bản chất của tiền học phí có

phải nguồn ngân sách hay không, quản lý như thế nào. Đối với các trường công lập lớn, có uy tín, đúng quy

mô, quy củ thì nên có cơ chế cho phép các trường tự chịu trách nhiệm lớn hơn, minh bạch hơn, từ đó bảo

đảm khả năng xây dựng những trường đại học tầm cỡ quốc tế.

Ngày 21/9/2019, Trường ĐH Vinh tổ chức khai giảng năm học mới 2019 - 2020, kỷ niệm 60 năm thành lập

trường (1959 - 2019) và đón nhận nhiều phần thưởng cao quý. Cùng đến dự và chung vui với Nhà trường

có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ, lãnh đạo một số

Bộ, Ban ngành Trung ương, các tỉnh Hà Tĩnh, Hà Nam, Vĩnh Long cùng lãnh đạo của gần 80 trường đại

học trong cả nước.



Tại buổi lễ, thay mặt Bộ GDĐT, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị Nhà trường:

Thứ nhất, rà soát cơ cấu lại các chương trình đào tạo theo hướng bám sát nhu cầu nhân lực phục

vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An và các địa phương Bắc Trung bộ; đổi mới nội dung

chương trình, phương thức tổ chức đào tạo, gắn lý thuyết với thực tiễn, khởi nghiệp để nâng cao

chất lượng đào tạo.

Thứ hai, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh để thu hút, quy tụ các nguồn lực nghiên cứu, tạo

sự đột phá trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức của nhà trường, qua đó, tư

vấn thiết thực giải quyết các vấn đề phát triển địa phương và khu vực.

Thứ ba, nghiên cứu thành lập một số doanh nghiệp, hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp để

kết nối doanh nghiệp với nhà trường, phát triển dịch vụ tạo nguồn thu.

Thứ tư, sắp xếp lại các đơn vị quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả, áp dụng CNTT trong quản lý

hoạt động nhà trường và sớm kiện toàn Hội đồng trường theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật GDĐH, năng cao năng lực quản trị nhà trường và trình độ đội ngũ giảng viên.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao học bổng

cho sinh viên Trường ĐH Vinh có thành tích xuất sắc

Ảnh: giaoducthoidai.vn

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Tạp chí PLoS Biology (Mỹ) mới công bố một danh sách 100.000 nhà khoa học hàng đầu trên thế giới được

xếp vào nhóm được trích dẫn nhiều nhất. Tổng cộng có 10 nhà khoa học quốc tịch Việt Nam được tìm thấy

trong top 100.000 (chính xác là 106.369) nhà khoa học hàng đầu thế giới, sau khi kết hợp trắc lượng thông

tin từ hai Cơ sở dữ liệu Scopus và Web of Science.



Nguồn: giaoducthoidai.vn

Thành tựu của 10 nhà khoa học Việt Nam nói trên là tín hiệu để họ có thể sẽ được vinh danh “Highly Cited

Researchers” của Clarivate (Web of Science, Mỹ) trong thời gian tới. Việc vinh danh ở Bảng này chắc chắn

là một thử thách rất lớn cho tất cả các nhà khoa học, bởi lẽ “Highly Cited Researchers” chỉ dành cho những

nhà khoa học có những công trình thuộc top 1% trích dẫn trong chuyên ngành hàng năm theo Web of

Science (WoS). Năm 2018, chỉ có 6.100 nhà khoa học trên toàn toàn cầu được vinh danh “Highly Cited

Researchers”, và không có nhà khoa học mang quốc tịch Việt Nam (với địa chỉ cơ quan chính là Việt Nam)

nào được vinh danh vào Bảng này.

Bảng 1: Danh sách các nhà khoa học quốc tịch Việt Nam có mặt trong

top 100.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới

1 TS. Trần Xuân Bách Trường Đại học Y Hà Nội
Phó Giáo sư, giảng viên Viện Đào tạo

y tế dự phòng

2 TS. Thái Hoàng Chiến
Trường Đại học Tôn 

Đức Thắng
Nghiên cứu viên Nhóm cơ học tính toán

3 TS. Nguyễn Đình Đức Đại học Quốc gia Hà Nội Giáo sư, Trưởng Ban Đào tạo

4 TS. Nguyễn Văn Hiếu Trường Đại học Phenikaa Giáo sư, Phó Hiệu trưởng

5 TS. Phan Thanh Sơn Nam Đại học Quốc gia TP.HCM
Giáo sư, Trưởng Khoa Kỹ thuật hóa học 

(Trường Đại học Bách khoa)

6 TS. Trần Đình Phong Trường Đại học Việt-Pháp
Trưởng Khoa Khoa học cơ bản và 

ứng dụng

7 TS. Lê Hoàng Sơn Đại học Quốc gia Hà Nội
Phó Giáo sư, Phó Giám đốc Trung tâm 

Tính toán hiệu năng cao

8 TS. Phạm Việt Thành Trường Đại học Phenikaa
Giám đốc nghiên cứu, Viện Nghiên cứu 

tiên tiến Phenikaa

9 TS. Nguyễn Thời Trung
Trường Đại học Tôn 

Đức Thắng

Giáo sư, Viện trưởng Viện Khoa học tính 

toán, Phó Chủ tịch Uỷ ban Đạo đức

khoa học

10 TS. Phạm Hùng Việt Đại học Quốc gia Hà Nội

Giáo sư, Giám đốc Trung tâm nghiên 

cứu công nghệ môi trường và phát triển 

bền vững

Nguồn: dantri.com.vn



Bộ GDĐT vừa có văn bản gửi giám đốc các đại học, học viện; hiệu trưởng các trường đại học, trường cao

đẳng sư phạm về việc xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở. Theo văn bản này, thực hiện Nghị

quyết 29-NQ/TW của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có nhiệm vụ đổi

mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương

thức giáo dục, đào tạo; tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội học tập thường xuyên, suốt đời theo các hình

thức khác nhau, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo công

bằng xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tể của đất nước, Bộ GDĐT đề

nghị thủ trưởng các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm đẩy mạnh tuyên truyền,

nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, giá trị của tài nguyên giáo dục mở, trước hết là đối với cán bộ, giảng

viên, sinh viên nhà trường.

Bộ GDĐT giao Trường ĐH Mở Hà Nội và Trường ĐH Mở thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bộ tiêu

chuẩn đánh giá các tài nguyên giáo dục mở của Việt Nam; giao Trường ĐH Tôn Đức Thắng thí điểm xây

dựng và triển khai mô hình hợp tác chuyển giao công nghệ khai thác sử dụng tài nguyên giáo dục mở cho

các trung tâm giáo dục thường xuyên phục vụ học tập cộng đồng, báo cáo Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục

thường xuyên) trước 31/12/2019.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Sáng 4/9/2019, tại Hà Nội, Triển lãm quốc tế và Hội nghị khoa học lần thứ 5 về điều khiển và tự động hóa -

VCCA 2019 đã chính thức khai mạc, với chủ đề 'Tự động hóa trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4',

thu hút sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp.

VCCA 2019 do Hội Tự động hóa Việt Nam - VAA phối

hợp với Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội và Công ty Cổ

phần Hội chợ Triển lãm & Quảng cáo Việt Nam

(VIETFAIR) tổ chức tại Trung tâm Triển lãm ICE - Cung

văn hóa Hữu nghị Hà Nội. VCCA 2019 với ba nội dung

chính: Triển lãm quốc tế về điều khiển và tự động hóa;

Hội nghị khoa học về điều khiển và tự động hóa; Diễn đàn

doanh nghiệp. Các sự kiện được tổ chức nhằm kết nối và

khai thác có hiệu quả sự liên kết giữa ba nhà: Nhà quản lý,

nhà khoa học và doanh nghiệp.
Lễ cắt băng khai mạc triển lãm

Ảnh: NASATI

Sáng 15/9/2019, Viện Giáo dục IRED, Dự án khuyến đọc sách hay và

Sáng kiến OpenEdu đã tổ chức Giải Sách Hay lần thứ IX, năm 2019. Cuốn

sách Đại học - Định chế giáo dục cao thay đổi thế giới - Từ trung cổ đến

hiện đại của TS. Nguyễn Xuân Xanh đã đoạt giải Sách hay năm 2019.

Đọc diễn từ tại buổi trao giải, TS. Nguyễn Xuân Xanh cho biết: "Muốn

chấn hưng quốc gia phải chấn hưng đại học. Đại học đã ra đời trên nhiều

phần đất của thế giới để chấn hưng và cứu rỗi quốc gia... Nếu đại học

không phải là nơi nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo thì quốc gia

cũng không thể đổi mới sáng tạo được."

Sách đoạt giải của TS. Nguyễn Xuân Xanh.

Ảnh: thanhnien.vn

Nguồn: thanhnien.vn



Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết Trường đã có chủ trương phát triển thành ĐH. Chủ trương này có từ

trước đó, ngay thời điểm Việt Nam bàn về việc sửa đổi, bổ sung luật GDĐH (năm 2017), hiện Luật sửa đổi,

bổ sung một số điều của Luật GDĐH đã có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 là cơ sở pháp lý cho việc thực hiện

chủ trương này. Trường chờ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này được ban hành sẽ

bàn tới việc xây dựng đề án. Trường sẽ thực hiện các bước theo lộ trình và đúng quy định. Dự kiến, ít nhất

cần từ 3 - 4 năm nữa để Trường ĐH Kinh tế TP.HCM phát triển thành một đại học.

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM cũng đã vạch ra định hướng chiến lược phát triển lâu dài theo các giai

đoạn khác nhau. Theo đó, đến năm 2020, bộ máy tổ chức của Trường dự kiến được sắp xếp theo 3 cấp:

trường ĐH, college (trường) và bộ môn. Định hướng đến năm 2030, trường ĐH này sẽ trở thành ĐH với 4

trường thành viên gồm: Trường Nông nghiệp (College of Agriculture), Trường Công nghệ (College of

Technology), Trường Kinh tế và Phát triển (College of Economics and Development), Trường Khoa học

(College of Science). Ngoài ra Trường còn có Viện Sau Đại học, Trung tâm Đào tạo quốc tế và Nghiên cứu

công nghệ cao.

Chưa tính tới chủ trương phát triển thành ĐH nhưng từ Luật mới này, nhiều trường cho biết sẽ thành lập

thêm các trường trong trường ĐH để phát triển mạnh hơn một số lĩnh vực ngành nghề trong thời gian tới.

Điển hình là Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM với đề án thành lập 2 trường trực thuộc:

Trường Ngoại ngữ và Trường Giáo dục. Việc này đã được ĐHQG TP.HCM đồng ý về mặt chủ trương.

Theo đó, Trường Ngoại ngữ sẽ tập trung vào mục tiêu đào tạo các ngành liên quan đến ngoại ngữ, còn

Trường Giáo dục sẽ hướng tới các ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên.

Nguồn: thanhnien.vn

Diễn ra từ 13-14/9/2019, Ngày hội khởi nghiệp Hải Phòng lần thứ ba (Techfest Hải Phòng 2019) được tổ

chức tại Trường ĐH Hải Phòng. Đây là sự kiện thường niên do Sở KH&CN Hải Phòng phối hợp với

Trường ĐH Hải Phòng tổ chức, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm

và kết nối các thành phần của Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố với các tỉnh, thành phố khác

trong cả nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ VCCA 2019 còn có các sự kiện như: hội thảo “Kết nối ngành công nghiệp hỗ trợ trong

với khu vực FDI - Thực trạng, thách thức và giải pháp” với mục đích nâng cao hiệu quả kết nối các doanh

nghiệp hỗ trợ trong nước với khu vực FDI; diễn đàn doanh nghiệp với ba chuyên đề “Chuyển đổi số trong

công nghiệp và nhà máy thông minh; doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo; và diễn đàn

thành phố thông minh”; hoạt động trình diễn các phát minh, sáng chế tại khu trưng bày “Tự hào sáng chế

Việt” và các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam năm 2019. VCCA 2019 mang đến cơ hội gặp gỡ, giao

lưu, kết nối giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước; là nơi trao đổi kinh nghiệm giữa các trường đại học,

viện nghiên cứu về điều khiển và tự động hóa. Ngoài ra, triển lãm còn mang đến nhiều công nghệ tiên tiến,

sản phẩm robot thú vị đến giới thiệu với khách tham quan.

Nguồn: NASATI

Cả nước hiện chỉ có 2 Đại học quốc gia (ĐHQG TP.HCM, ĐHQG Hà Nội) và 3 Đại học vùng (ĐH Thái

Nguyên, ĐH Đà Nẵng, ĐH Huế). Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, dự kiến

sẽ có thêm các ĐH mới được phát triển từ trường ĐH như trường hợp của Trường ĐH Y Dược TP.HCM.



Nguồn:KH&PT

Chiều 17/9/2019, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì buổi làm việc với bà Dominique, Viện Chiến lược

giáo dục của UNESCO, bà Simone Vis, Trưởng Chương trình giáo dục UNICEF tại Việt Nam và các thành

viên tổ biên tập Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045. Tại đây, Bộ

trưởng cho rằng trong chiến lược phát triển quốc gia 10 năm tới, phải hình dung được vai trò của giáo dục,

chúng ta không sợ nhanh hay chậm mà quan trọng phải cùng chung dòng chảy với thế giới.

“Ngày hội sinh viên sáng tạo và khởi nghiệp lần 3 - FIS 2019” do Đoàn Thanh niên phối hợp cùng Hội

Sinh viên, Câu lạc bộ Khởi nghiệp Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tổ chức ngày 8/9/2019 tại TP. Hồ

Minh. Quy mô tổ chức được mở rộng hơn, các hoạt động cũng đa dạng cả về hình thức lẫn chuyên môn.

Nhà trường cũng đã xây dựng Quỹ khởi nghiệp cho sinh viên, với nguồn vốn 10 tỷ đồng, nhằm khuyến

khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các em sáng tạo và thực hiện ước mơ khởi nghiệp.

Điểm nhấn của FIS năm nay là khu vực triển lãm các dự án khởi nghiệp thành công và các sản phẩm sáng

tạo của sinh viên Nhà trường. Ngoài các mô hình sáng tạo của sinh viên trong Trường như Ứng dụng công

nghệ thức tế ảo trong lớp học thông minh, AI trong giao thông…, nét mới của năm nay là có sự tham gia

của các dự án khởi nghiệp đã gọi vốn thành công tại “Shark Tank” như “Ứng dụng học Tiếng Anh Elsa

Speak” hay các ứng dụng đã vào chung kết “Start up Wheel”, Ứng dụng “Meetee” - Dự án đã đạt giải “Dự

án khởi nghiệp xuất sắc nhất” Start up Wheel 2018,…

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

Techfest Hải Phòng cũng diễn ra trong khuôn khổ

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Techfest Vietnam 2019 (thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm

2025” - Đề án 844). Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp tổ

chức, Hải Phòng cho thấy được vai trò tiên phong cũng

như sức ảnh hưởng của mình trong công tác thúc đẩy

khởi nghiệp sáng tạo tại khu vực. Trong khuôn khổ

Techfest Hải Phòng 2019 có hoạt động kết nối giữa

quỹ đầu tư, nhà đầu tư với các dự án khởi nghiệp và

hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thành công, thất bại trong

quá trình khởi nghiệp. Cũng trong khuôn khổ chương

trình, cuộc thi khởi nghiệp tại Techfest Hải Phòng

Nguồn: NASATI 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam và lãnh 

đạo các đơn vị cắt băng khai mạc Ngày hội Ảnh: 

NASATI

2019 sẽ diễn ra sáng ngày 14/9. Các dự án khởi nghiệp sẽ tham gia trình bày, giới thiệu về sản phẩm/dịch

vụ của mình cũng như chỉ ra được lợi thế cạnh tranh, khả năng tăng trưởng của dự án. Từ đây, hội đồng

thẩm định sẽ lựa chọn 5 dự án khởi nghiệp xuất sắc nhất tham gia Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

quốc gia - Techfest Vietnam 2019 diễn ra vào tháng 12/2019 tại Quảng Ninh, dự kiến có sự tham gia của

hơn 5000 lượt khách, nhà đầu tư, doanh nghiệp khởi nghiệp và chuyên gia trong nước và quốc tế.



Nguồn: moet.gov.vn

Đánh giá cao những chỉ số mới được đưa ra trong

khung chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam

giai đoạn 2021-2030, bà Simone Vis cho rằng Việt

Nam đã đi tiên phong trong gắn kết các chỉ số phát

triển giáo dục quốc gia với các chỉ số phát triển

bền vững. Tuy nhiên, theo bà Simone Vis, các chỉ

số cần thể hiện được bối cảnh của Việt Nam, có

các chỉ số về trẻ khuyết tật, trẻ em dân tộc thiểu số,

so sánh vùng miền đô thị, nông thôn. Đặc biệt, cần

nghĩ tới các chỉ số về chuyển giao kỹ năng, phát

triển kỹ năng, học hỏi kỹ thuật số, công dân toàn

cầu, học hỏi về nhận thức cũng như tình cảm.

Ngày 14/9/2019, sự kiện ra mắt Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt-Đức (VGI-Vietnam Germany Innovation

Network) đã diễn ra trọng thể tại Đại học Tổng hợp Humboldt, thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.

Việc hình thành mạng lưới VGI là một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực, góp phần triển khai

Hiệp định Hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Đức.

Sáng kiến thành lập Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt-Đức là diễn đàn thu hút và kết nối các tri thức khoa

học, chuyên gia công nghệ người Việt tại Đức cũng như những cá nhân, tập đoàn, công ty của Đức nhiệt

tình, chung tay đóng góp trí tuệ cho sự phát triển đột phá và thịnh vượng của cả Việt Nam và Đức thông

qua đổi mới sáng tạo. VGI Network sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường quan hệ ngoại giao

giữa hai nước cũng như đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, đào tạo, tư vấn,

chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tiếp cận thị trường, tích cực tham gia, đóng góp vào các chương trình, đề án

cụ thể của Việt Nam. VGI sẽ là một bộ phận quan trọng của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Bà Dominique, chuyên gia Viện chiến lược giáo dục của 

UNESCO chia sẻ tại buổi làm việc

Ảnh: moet.gov.vn

Nguồn: Tham tán Trần Đông, 

Trưởng đại diện Khoa học và Công nghệ thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Đức

Bộ trưởng cho biết Việt Nam đang chuẩn bị xây

dựng Chiến lược kinh tế - xã hội 2021-2030 tầm

nhìn 2045, trong Chiến lược phát triển quốc gia

có hợp phần phát triển giáo dục, với mục tiêu phát

triển con người là trọng tâm. Đặt trong bối cảnh

cuộc CMCN lần thứ 4, khi các mục tiêu của giáo

dục thay đổi rất nhanh, các chỉ số phát triển giáo

dục Việt Nam trong giai đoạn tới phải hợp lý,

chiến lược giáo dục Việt Nam phải không xa lạ

với khu vực, thế giới, và phải là một bộ phận của

chiến lược phát triển con người toàn cầu.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại buổi làm việc

Ảnh: moet.gov.vn

Xu hướng giáo dục quốc tế hiện nay rất mạnh, trong đó, có xu hướng cá thể hóa trong giáo dục. Chiến lược

giáo dục Việt Nam giai đoạn tới phải đặt trong bối cảnh giáo dục công dân toàn cầu, tính đến sự cạnh tranh

quyết liệt của giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và phải tính đến việc máy móc, robot thay thế con

người trong nhiều công việc.

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chiến lược giáo dục tại buổi làm việc, bà Dominique, chuyên gia Viện Chiến

lược giáo dục của UNESCO - một người có nhiều năm làm việc và nghiên cứu về giáo dục Việt Nam khi trả

lời cho câu hỏi “giáo dục Việt Nam đã làm gì để thành công” - cho rằng, đảm bảo công bằng trong giáo dục là

“thương hiệu” của Việt Nam nhưng để duy trì được “thương hiệu” này tới đây sẽ là thách thức.



Ngày 18/9/2019, nhiều trường đại học của Nhật Bản cùng tham dự Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về hợp tác

kinh doanh Việt Nam – Nhật Bản được tổ chức tại Trường ĐH Ngoại thương. Với mục đích chia sẻ, trao

đổi những lý thuyết quản trị mới và các kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp theo phương thức Nhật Bản

nhằm đưa ra các giải pháp thiết thực cho các doanh nghiệp Việt Nam đã, đang và sẽ trở thành "Đối tác

chiến lược" của các doanh nghiệp Nhật Bản, nhiều giảng viên, nhà khoa học, nhà quản trị doanh nghiệp và

chuyên gia đã tham gia viết bài tham luận cho Hội thảo với chủ đề "Enhancing Business Development

between Vietnam and Japan". Với triết lý kinh doanh bền vững và những ưu việt trong phương thức quản

Nhật Bản, sự hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam cải thiện năng lực

quản lý và hiệu quả kinh doanh của mình để có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị chung.

Trường ĐH Ngoại thương là trường đại học có bề dày kinh nghiệm trong hợp tác với Nhật Bản thông qua

các đối tác là các tổ chức kinh tế, tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản, Trường có sứ mệnh đặc biệt trong hợp

tác phát triển nguồn nhân lực kinh doanh với quốc gia này. Dự án hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam –

Nhật Bản của Viện Phát triển Nguồn Nhân lực (VJCC) đã và đang hỗ trợ tích cực cộng đồng doanh nghiệp

Việt Nam, Nhật Bản tiếp cận phương thức quản lý, kinh doanh theo phong cách Nhật Bản dưới sự hợp tác,

hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Sáng ngày 11/9/2019, sân chơi khởi nghiệp

dành cho sinh viên quy mô lớn nhất châu Á do

Viện Đổi mới sáng tạo - Trường ĐH Kinh tế

TP.HCM (UEH) phối hợp cùng Viện Đổi mới

sáng tạo và khởi nghiệp (IIE) - ĐH Quản lý

Singapore (SMU) đồng tổ chức phát động cuộc

thi "Lee Kuan Yew Global Business Plan" năm

2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 triệu

đô la Singapore (tương đương 17 tỷ đồng) đã

chính thức được phát động tại TP.HCM.
Ông Luke Wu thông tin về cuộc thi đến các sinh viên sáng 11/9/2019

Ảnh: tuoitre.vn

Chủ đề của cuộc thi lần thứ 10 năm nay là "Xây dựng thành phố thông minh, sôi động và phát triển bền

vững", kéo dài từ tháng 7/2019 đến tháng 3/2020, mang tới cơ hội cho các đội thi trình bày ý tưởng kinh

doanh giải quyết những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực: sức khỏe cộng đồng, sự an toàn và phúc lợi xã

hội; cơ sở hạ tầng và công nghiệp; không khí, nước, thực phẩm và chất thải; năng lượng và điện lưới; xây

dựng môi trường và địa ốc; vận chuyển và di động; chính phủ công nghệ và giải pháp dân sự; an ninh

mạng. Các công nghệ được áp dụng để hỗ trợ việc nghiên cứu các giải pháp cho các lĩnh vực trên gồm

blockchain, thực tế ảo và tăng cường, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật (IoT), 5G, robot

và hơn thế nữa. Hạn chót nộp ý tưởng ngày 17/11/2019. Hai đại diện từ các đội trong top 50 sẽ được tài trợ

toàn phần chuyến đi đến Singapore trong tuần cuối cùng cuộc thi.

Nguồn: tuoitre.vn
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TRÍ TUỆ NHÂN TẠO THAY ĐỔI NỀN GIÁO DỤC TƯƠNG LAI3.1
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo nên một cuộc cách mạng lớn trong lịch sử loài người. Với những ứng dụng

ngày càng hiệu quả, ngành giáo dục cũng không nằm ngoài sự phát triển đó, ví dụ AI có thể hỗ trợ công

việc của giáo viên, cá nhân hóa việc học cho học sinh, sinh viên, hoặc trở thành giáo viên ảo… Theo một

nghiên cứu của MarketsandMarkets, thị trường toàn cầu về AI trong lĩnh vực giáo dục sẽ đạt con số 3,68 tỉ

đôla Mỹ vào năm 2023 với tốc độ tăng trưởng đạt 47%/năm.

Thực tế, AI sẽ không thể thay thế hoàn toàn vai trò của giáo viên. Tuy nhiên, AI có tiềm năng lớn trong

việc tự động hoá và thực hiện các nhiệm vụ quản trị cho các giáo viên như phân loại bài tập về nhà, đánh

giá bài tiểu luận và chấm bài cho học sinh, sinh viên, đặc biệt là chấm điểm bài kiểm tra trắc nghiệm.

Với việc ứng dụng AI vào giảng dạy, giáo viên đóng vai trò quan sát và tập trung vào các vấn đề về giao

tiếp, cảm xúc hoặc chuyên môn - điều máy móc chưa thể thay thế con người.

Không phải tất cả học sinh, sinh viên đều học theo cùng một cách, cùng một lúc với cùng một tốc độ. Trước

đây, học sinh, sinh viên ít có thời gian để gặp giáo viên trao đổi về quá trình học tập. Tuy nhiên, hiện nay

các hệ thống dạy kèm thông minh đang sử dụng dữ liệu từ các học sinh cụ thể để phản hồi và làm việc trực

tiếp với họ mà không cần sự giúp đỡ của các giáo viên.

Các phần mềm có sự hỗ trợ của AI có thể cá nhân hóa việc học theo nhu cầu từng học sinh, sinh viên bằng

cách tập trung vào một số kiến thức mà người học gặp nhiều khó khăn nhất, lặp lại điều mà học sinh, sinh

viên chưa hiểu, hướng tới mục tiêu giúp các em học với lộ trình riêng.

Dù không thể thay thế hoàn toàn giáo viên nhưng AI đã tạo ra những người hướng dẫn và người hỗ trợ ảo

có thể suy nghĩ, hành động và phản ứng với con người bằng cách sử dụng công nghệ nhận dạng cử chỉ một

cách tự nhiên, đáp ứng cả tín hiệu lời nói và phi ngôn ngữ.

Tại Việt Nam, nhiều đơn vị công nghệ đã có những nghiên cứu và phát triển các ứng dụng AI trong lĩnh

vực giáo dục. Các ứng dụng này hướng đến hỗ trợ thiết lập lộ trình học tập riêng cho người học, hoặc hỗ trợ

giáo viên và nhà trường quản lý hoạt động dạy và học. Mặc dù còn khá mới mẻ, nhưng với kết quả học sinh

tiến bộ rõ rệt sau khi luyện tập, một số trường học đã bắt đầu phối hợp với các đơn vị công nghệ tiên phong

để đưa AI vào giảng dạy và quản lý.

Nguồn: lược trích từ Nguyễn Văn Tuyên, Trí tuệ nhân tạo thay đổi nền giáo dục tương lai, https://vnexpress.net/giao-duc/tri-tue-

nhan-tao-thay-doi-nen-giao-duc-tuong-lai-3971688.html và Hiền An, 4 cách thay đổi nền giáo dục của trí tuệ nhân tạo 

https://vnexpress.net/giao-duc/4-cach-thay-doi-nen-giao-duc-cua-tri-tue-nhan-tao-3785384.html



Xếp hạng đại học không nhất thiết là mục đích của một trường đại học, mà nên được xem là một chỉ số

đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ sở GDĐH. Bên cạnh đó, không phải trường đại học nào đăng kí

cũng được xếp hạng mà chỉ các trường đại học có các tiêu chí xếp hạng đạt tiêu chuẩn mới được xếp hạng.

Với các trường đại học ở Việt Nam, trong bối cảnh tính quốc tế hoá chưa cao thì việc tham gia các bảng

hạng không chỉ sử dụng các dữ liệu trên mạng mà sử dụng nhiều nguồn dữ liệu như THE, QS sẽ phù hợp

hơn, phản ánh đúng hơn trình độ và chất lượng của một trường đại học.

XẾP HẠNG ĐẠI HỌC - LÀ MỘT CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG3.2

Nguồn: dantri.com.vn

ĐHQG HN đã có mặt ở top 1000 trong Bảng xếp

hạng QS (2019 và 2020), duy trì ở vị trí 124 trong

bảng xếp hạng các đại học châu Á của QS (QS Asia

University), tiếp tục vị trí số 1 ở Việt Nam và vị trí

1090 trong bảng xếp hạng Webometrics thế giới.

ĐHQG HN là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên xây

dựng Bộ tiêu chí Đại học nghiên cứu để áp dụng tại

các đơn vị thành viên từ năm 2013. Sắp tới, trước

đòi hỏi của thực tiễn phát triển và bối cảnh cách

mạng công nghiệp 4.0, ĐHQG HN chuẩn bị ban

hành Bộ tiêu chí Đại học nghiên cứu và đổi mới

sáng tạo để thay thế Bộ tiêu chí đại học nghiên cứu.

Điều này cũng đem đến những lợi thế lớn trong các

khảo sát của THE về uy tín đào tạo, uy tín nghiên

cứu khoa học của trường đại học.

Bảng xếp hạng THE yêu cầu tất cả các cơ sở giáo

dục đại học cung cấp một khung dữ liệu như nhau,

bao gồm tổng số cán bộ, số giảng viên và nghiên

cứu viên, tổng số người học (bao gồm số sinh

viên, số học viên cao học và số nghiên cứu sinh),

các kết quả nghiên cứu, chuyển giao tri thức...

Như vậy, có thể nói dữ liệu rất tường minh và cụ

thể. Bên cạnh đó, để đảm bảo tính khách quan

trong xử lý dữ liệu, THE cũng mời công ty kiểm

toán quốc tế PricewaterhouseCoopers giám sát độc

lập và toàn diện quá trình xử lý dữ liệu xếp hạng.

Vì vậy việc xếp hạng là một cơ hội để đánh giá,

nhìn nhận, đối sánh chất lượng hoạt động của

mình ở một thời điểm cụ thể, qua đó có các giải

pháp cải tiến liên tục và phát triển bền vững.

Trong khu vực, Singapore có hai đại học có thứ hạng cao hơn hẳn các đại học còn lại đó là Đại học Quốc

gia Singapore (thứ 25) và Đại học Công nghệ Nanyang (thứ 48). Điểm yếu lớn nhất của các cơ sở GDĐH ở

Việt Nam là vấn đề về kinh phí đến từ chuyển giao khoa học công nghệ cho doanh nghiệp. Đây là điểm yếu

mà hệ thống giáo dục đại học Việt Nam cần chú trọng để sớm khắc phục.

Theo GS. Nguyễn Hữu Đức (ĐHQG HN), trong quá trình tự chủ, các trường đại học cần thúc đẩy “vốn hóa

tri thức” nhiều hơn, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp nhiều hơn; một số quan điểm đòi hỏi quá khắt khe và

thiếu cơ sở đối với đại học Việt Nam cũng nên thay đổi, mà nên đặt kỳ vọng phù hợp với đặc trưng, thế

mạnh và tương quan chung của đại học khu vực và thế giới.

Một trường đại học, dù theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng, thì bên cạnh các bài báo

khoa học, mục tiêu và sản phẩm tối thượng phải là kỹ năng và việc làm của sinh viên. Nếu thực hiện mục

tiêu này tốt, làm hài lòng các nhà tuyển dụng, chỉ số xếp hạng của các trường sẽ gia tăng rất cao.

Các cơ sở GDĐH và các chuyên gia cần xem xét và hiểu hết ý nghĩa có tính bản chất đằng sau các chỉ số

xếp hạng. Trong khuôn khổ Chương trình Khoa học Giáo dục quốc gia, ĐHQG HN đã xây dựng Cổng

thông tin điện tử đối sánh chất lượng đại học Việt Nam (University Performance Metrics) tại http://upm.vn/.

Phần mềm này có thể hỗ trợ các trường đại học Việt Nam xác định các chỉ số, chỉ tiêu phát triển của một

học trong từng bối cảnh. Từng bước quản trị, đối sánh các chỉ số này và đầu tư hợp lý, các trường đại học

sẽ tiếp cận chất lượng và uy tín trong nước và quốc tế.



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

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

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