
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Tháng 11 năm 2019

BẢN TIN

VIETNAM HIGHER EDUCATION ADVANCING RESEARCH TEAM

Tin quốc tế1.
1

Tin trong nước2.
5

nghiên cứu, nhận định3. 18



Tin
Quốc tế

1.

Ngày 27/11/2019, Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (Vương quốc Anh) công bố kết quả bảng xếp

hạng QS Asia 2019-2020 cho 550 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á.

Đứng đầu bảng xếp hạng QS châu Á năm nay vẫn là ĐH Quốc gia Singapore; ĐH Công nghệ Nanyang

vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng, kế tiếp là ĐH Hồng Kông, ĐH Thanh Hoa và ĐH Bắc Kinh.

Trong top 10 phần lớn là các trường đến từ Singapore và Trung Quốc.

Tổ chức QS Asia xếp hạng các đại học dựa trên 10 tiêu chí với trọng số khác nhau, gồm: danh tiếng về học

thuật (30%); khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng về chất lượng sinh viên tốt nghiệp (20%); tỷ lệ giảng viên/sinh

viên (15%); tỷ lệ đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ (5%); tỷ số bài báo xuất bản trên giảng viên (10%);

trích dẫn mỗi bài nghiên cứu được công bố (10%); tỷ lệ giảng viên quốc tế (2,5%); tỷ lệ sinh viên quốc tế

(2,5%); trao đổi sinh viên trong nước (2,5%).

Nguồn: www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/,

vietnamnet.vn, nld.com.vn

BẢNG XẾP HẠNG QS ASIA 2019-20201.1

Năm 2019-2020, Việt Nam có 8 đại học lọt vào top 500 trường hàng đầu châu Á, cụ thể như sau:

1/ ĐH Quốc gia TP.HCM xếp thứ nhất trong các trường Việt Nam với vị trí 143. ĐH Quốc gia

TP.HCM hiện đứng số 1 tại Việt Nam ở hai tiêu chí quan trọng là danh tiếng học thuật và danh

tiếng với nhà tuyển dụng. Hai tiêu chí này ĐH Quốc gia TP.HCM được xếp thuộc top 100 đại học

hàng đầu châu Á.

2/ Đứng ở vị trí thứ 2 của Việt Nam là ĐH Quốc gia Hà Nội với thứ hạng 147.

3/ Kế đó là Trường ĐH Tôn Đức Thắng với vị trí 207, vươn lên gần 90 bậc so với năm 2018-2019

(291-300). Trường ĐH Tôn Đức Thắng đồng hạng với nhiều đại học, tổ chức khoa học giáo dục

danh tiếng của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc như Học viện kỹ thuật Kyushu, ĐHQG

Chungbuk, ĐH Kỹ thuật Vũ Hán. Có thể thấy Trường ĐH Tôn Đức Thắng từ định hướng về giáo

dục lấy sinh viên làm trung tâm, cho đến định hướng phát triển thành trường đại học nghiên cứu

đang đi đúng hướng.

4/ Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đứng ở thứ hạng 261-270.

5/ Trường ĐH Cần Thơ có thứ hạng 401-450.

6/ Trường ĐH Duy Tân lần đầu tiên góp mặt trong Bảng xếp hạng với vị trí thứ 451-500.

7/ ĐH Huế đứng ở thứ hạng 451-500.

8/ ĐH Đà Nẵng cũng ở thứ hạng 451-500.



Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng

các tế bào gan bị tổn thương bởi

cytolysin, một loại độc tố do

Enterococcus faecalis tiết ra, một

loại vi khuẩn thường được tìm thấy

với số lượng thấp trong ruột người

khỏe mạnh. Họ cũng phát hiện ra

rằng những người bị viêm gan do

rượu có nhiều E. faecalis sản xuất

cytolysin trong ruột hơn những

người khỏe mạnh.

Thể thực khuẩn Bacteriophages (phage) là vi rút đặc biệt tiêu diệt vi khuẩn. Các nhà nghiên cứu tại ĐH Y

khoa San Diego và các cộng tác viên của họ lần đầu tiên đã áp dụng thành công liệu pháp phage ở chuột ở

tình trạng không được coi là nhiễm trùng do vi khuẩn: bệnh gan do rượu. Có tới 75% bệnh nhân bị viêm

gan do rượu nặng, dạng bệnh gan nghiêm trọng nhất liên quan đến rượu, tử vong trong vòng 90 ngày sau

khi chẩn đoán. Rượu có thể trực tiếp làm hỏng các tế bào gan. Nhóm nghiên cứu trước đó đã phát hiện ra

rằng rượu cũng có hại cho gan vì lý do thứ hai: Nó làm giảm kháng sinh đường ruột tự nhiên, khiến chuột

dễ bị vi khuẩn phát triển trong gan và làm trầm trọng thêm bệnh gan do rượu.

ĐH Y KHOA SAN DIEGO NGHIÊN CỨU THÀNH CÔNG LIỆU PHÁP 
PHAGE MANG LẠI HỨA HẸN CHO BỆNH GAN DO RƯỢU

1.2

Để nghiên cứu tiềm năng của liệu pháp phage, các nhà nghiên

cứu đã phân lập từ nước thải bốn loại phage khác nhau nhắm

mục tiêu cụ thể là E. faecalis sản xuất cytolysin. Khi họ điều trị

cho chuột bằng các phage nhắm mục tiêu, vi khuẩn và bệnh gan

do rượu đã bị loại bỏ. Kiểm soát các phage nhắm vào vi khuẩn

khác hoặc E. faecalis không gây độc tế bào không có tác dụng.

Trường Y khoa UC San Diego đã đi đầu trong việc phát triển

liệu pháp phage trong vài năm qua. Kể từ đó, bảy bệnh nhân tại

UC San Diego Health đã được điều trị bằng các phage. Trong

mọi trường hợp, các phương pháp điều trị phage được coi là thử

nghiệm khẩn cấp và được FDA chấp thuận khẩn cấp.

Nguồn: NASATI, https://medicalxpress.com/news/2019-11-phage-therapy-alcoholic-liver-disease.html

KHOA HỌC VIỆT NAM VỚI TUẦN LỄ PEER REVIEW WEEK 
VÀ GLOBAL PEER REVIEW AWARDS 2019 

1.3
Vừa qua, tuần lễ Peer Review Week 2019 chính thức bắt đầu cùng với nhiều hoạt động, seminar, được tổ

chức trên khắp thế giới với chủ đề chính là Quality in Peer Review (Chất lượng trong bình duyệt). Năm

nay, Peer Review Week hướng tới nâng cao nhận thức về các thử thách với bình duyệt học thuật như số

lượng ấn phẩm quá lớn, băn khoăn về tính minh bạch, công nghệ chậm cải tiến, hay số lượng các cây bút

bình duyệt hạn chế.

Nhắc đến Peer Review Week 2019, chúng ta cũng không thể không nói tới Global Peer Review Awards

2019. Đây là sự kiện quan trọng của tuần lễ, nhằm công bố dữ liệu về những người đã âm thầm đóng góp,

gác cửa học thuật trên toàn cầu, ở mọi nhà xuất bản suốt cả năm trời.

Ảnh: sc.sshpa.com 



Năm nay, có hơn 4.600 chuyên gia tới từ 101 quốc gia và hơn 2.300 trường đại học/các viện, trung tâm

nghiên cứu được tôn vinh. Họ đã đóng góp hơn 260.000 báo cáo bình duyệt cho gần 9.000 tạp chí, ước tính

tương đương với 1,32 triệu giờ làm việc.

Tìm kiếm cơ sở dữ liệu Publons theo lãnh thổ ‘Việt Nam’ ở tất cả các ngành cho thấy Top 1% các nhà bình

duyệt từ Việt Nam bao gồm 5 nhà khoa học người Việt và 2 nhà khoa học quốc tế hiện đang công tác tại

các trường đại học Việt Nam. Cần lưu ý, đây là dữ liệu chưa đầy đủ vì nhiều lý do hay sự phức tạp của

thuộc tính dữ liệu: các trường chưa đăng kí với hệ thống, các nhà khoa học Việt Nam đang làm việc tại

nước ngoài, hoặc người bình duyệt chưa có tài khoản Publons ResearcherID hợp nhất, v.v.

Ngoài 2 nhà nghiên cứu Đỗ Khắc Uẩn (Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội) và Vương Quân Hoàng (Trường

ĐH Phenikaa) đều đã có mặt trong Publons Peer Review Awards 2018, thì nhà nghiên cứu Võ Nguyễn Đại

Việt cũng từng được ghi nhận năm 2017, nhưng cho Universiti Malaysia Pahang, Kuantan, Malaysia. Nhà

nghiên cứu kỳ cựu Nguyễn Đình Đức (ĐH Quốc gia Hà Nội), lần đầu góp mặt trong danh sách. Lần đầu

tiên được ghi nhận bởi Global Peer Review Awards 2019 là nhà nghiên cứu Đào Văn Dương - Trường ĐH

Phenikaa, Hà Nội.

So với các nền khoa học khác trong khu vực trong năm 2019, Thái Lan có 13 nhà bình duyệt (2 quốc tế)

được ghi nhận, trong khi Indonesia có 5 nhà bình duyệt. Trong khi đó, Malaysia và Singapore vẫn là hai

quốc gia với nền khoa học phát triển được đánh giá tốt nhất Đông Nam Á. Chỉ tính riêng trong mục ‘Cross-

field’, Singapore có 16 nhà bình duyệt, còn con số của Malaysia lên đến 54.

Theo báo cáo Global State of Peer Review Report của Publons đưa ra vào năm ngoái, mặc dù công tác bình

duyệt có trách nhiệm cao cả là kiểm định chất lượng học thuật, có tới 39% các nhà bình duyệt chưa bao giờ

được đào tạo chuyên sâu. Trong khi đó, số lượng các cây bút phản biện cũng đang bị thiếu hụt nghiêm

trọng. Vì thế, tuần lễ Peer Review Week và sự kiện Global Peer Review Awards có vai trò quan trọng trong

nâng cao nhận thức và hiểu biết về công việc thầm lặng này.

Nguồn: https://sc.sshpa.com/post/5558

Anand Nayyar Trường ĐH Duy Tân
Engineering; Computer 

Science; Cross-field

Võ Nguyễn Đại Việt Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Cross-field

Nguyễn Đình Đức ĐH Quốc gia Hà Nội
Material Science; 

Engineering; Cross-field

Đỗ Khắc Uẩn Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Environment and Ecology; 

Engineering; Cross-field

Vương Quân Hoàng Trường ĐH Phenikaa Cross-field

Đào Văn Dương Trường ĐH Phenikaa Cross-field

Zaher Mundher Yaseen Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Environment and Ecology; 

Engineering; Cross-field

Bảng 1: Các nhà bình duyệt từ các cơ quan Việt Nam

trong danh sách Global Peer Review Awards 2019



BẢY NHÀ KHOA HỌC NGƯỜI VIỆT VÀO TOP ĐƯỢC TRÍCH DẪN 
HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

1.4
Ngày 19/11/2019, nhóm Web of Science (WoS) thuộc Clarivate (Mỹ) đã công bố danh sách các nhà khoa

học có trích dẫn cao trên toàn thế giới (Highly Cited Researchers – HCR). Năm 2019, toàn thế giới có

6.216 nhà khoa học trích dẫn cao từ các lĩnh vực khác nhau thuộc 60 quốc gia.

Với 2.737/ 6.216 nhà khoa học trích dẫn cao từ các lĩnh vực khác nhau, nước Mỹ chiếm 44% toàn cầu;

Trung Quốc vươn lên đứng thứ 2 với 636 người, tăng 154 người so với năm 2018; Vương Quốc Anh, Hà

Lan, Đức thì giảm so với năm 2018.

Việt Nam vinh dự có được hai nhà khoa học được liệt kê vào danh sách HCR; cụ thể, GS. Bùi Tiến Diệu, cơ

quan chính là ĐH Đông Nam Na Uy, cơ quan phụ là trường ĐH Tôn Đức Thắng; GS. Nguyễn Xuân Hùng,

cơ quan chính là ĐH Y khoa Trung Cộng, Đài Loan, cơ quan phụ là trường ĐH Công nghệ TP.HCM.

Nguồn: tienphong.vn 

Ngoài 2 giáo sư trên, Việt Nam còn 5 nhà khoa học nữa được nêu trong danh sách này của WoS là: Võ Văn

Ánh (ĐH Công nghệ Swinburne, Úc) – toán ứng dụng, Trần Phan Lam Sơn (Trung tâm Khoa học các

nguồn lực bền vững, Viện RIKEN, Nhật Bản) – công nghệ sinh học, Nguyễn Sơn Bình (ĐH Northwestern,

Mỹ) – hóa học, Nguyễn Thục Quyên (ĐH California ở Santa Barbara, Mỹ) – hóa học, Ngô Hữu Hào

(Trung tâm công nghệ nước và nước thải, ĐH Công nghệ Sydney, Úc) – kỹ thuật môi trường. Ngoài ra, GS.

Bùi Tiến Diệu hiện là trưởng một nhóm nghiên cứu hàng đầu của Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Như vậy, danh sách của WoS cho thấy 6 cường quốc có nhiều nhà khoa học trích dẫn cao thuộc các nước

có nền kinh tế mạnh nhất trong năm 2019 gồm Mỹ, Trung Quốc, Đức, Vương Quốc Anh, Pháp và Canada

(theo thứ tự giảm dần). Như vậy, có thể nói nghiên cứu khoa học đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế -

đó chính là kinh tế tri thức.

ĐH Harvard của Mỹ dẫn đầu thế giới với tổng 203 nhà khoa học HCR, và cũng không ngạc nhiên khi đại

học lừng danh này được Hệ thống xếp hạng đại học uy tín nhất của thế giới xếp số 1 toàn cầu. Tốp 10 đại

học có nhiều nhà khoa học HCR toàn cầu chỉ có duy nhất 1 đại diện của Anh Quốc là ĐH Cambrigde, còn

lại đều là các trường top đầu của Mỹ.

Đối với các viện nghiên cứu hay viện hàn lâm, Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc dẫn đầu thế giới với

101 nhà khoa học thuộc HCR.

Điều thú vị là trong số 6.216 nhà khoa học HCR trong năm nay thì có đến 23 người từng được giải Nobel.

Đặc biệt, có 3 người được giải Nobel trong năm 2019 là Gregg L. Semenza thuộc ĐH Johns Hopkins (Y

học, Mỹ), John B. Goodenough thuộc ĐH Texas Austin (Hóa học, Mỹ) và Esther Duflo thuộc MIT (Kinh

tế, Mỹ).

Ảnh: thanhnien.vn



Trường ĐH Nha Trang là trường đầu tiên cả nước công bố kế hoạch tuyển sinh 2020 với nhiều thay đổi so

với năm trước đó.

Thứ nhất là trường dừng tuyển sinh bậc Cao đẳng theo quy định, chỉ tập trung tuyển sinh bậc Đại học với

quy mô 3.500 chỉ tiêu ở các nhóm ngành gồm: kinh tế, kinh doanh; kỹ thuật, công nghệ; dịch vụ, du lịch và

xã hội nhân văn.

Về phương thức tuyển sinh, trường bổ sung thêm một phương thức tuyển thẳng theo hình thức riêng của

trường. Như vậy, bên cạnh 3 hình thức tuyển sinh cũ (xét điểm tốt nghiệp THPT, điểm thi THPT quốc gia và

điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM) thì trường có thêm hình thức xét tuyển thẳng và ưu

tiên xét tuyển theo hình thức riêng của trường và quy chế của Bộ GDĐT. Trong đó, chỉ tiêu dành cho hình

thức xét điểm tốt nghiệp THPT năm 2020 chiếm tới 60%, 30% cho điểm thi THPT quốc gia 2020.

Trường giảm mạnh số lượng các tổ hợp xét tuyển. Thay vì sử dụng 11 tổ hợp xét tuyển như năm 2019, năm

2020 Trường ĐH Nha Trang chỉ tập trung vào 4 tổ hợp chính cho phương thức xét điểm thi THPT quốc gia

gồm: A00, A01, D01, D07.

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-20212.1

Tin
Trong nước

2.

Nguồn: thanhnien.vn 

Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh 2020; công tác tuyển sinh

đại học chính quy năm 2019 triển khai theo hướng đa dạng hoá hình thức xét tuyển hướng tới các chuẩn mực

quốc tế. Về công tác tuyển sinh năm 2020, ĐHQGHN tiếp tục sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét

tuyển đại học chính quy năm 2020, đồng thời sẽ cân đối phương án xét tuyển đặc biệt, các đơn vị tự chủ mở

rộng phù hợp nhưng phải có sự giám sát chặt chẽ của ĐHQGHN nhằm đáp ứng tiêu chí đầu vào chất lượng.

Ngoài các thành công mà ĐHQGHN đã đạt được trong công tác tuyển sinh năm 2019, các đơn vị cần đặc

biệt lưu ý đến chất lượng đầu vào và tuân thủ đúng các yêu cầu của ĐHQGHN và Bộ GDĐT đề ra; chủ động

kết nối và phối hợp chặt chẽ cùng Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN để có phương án kịp thời và hiệu quả;

đánh giá hiệu quả các chương trình/ ngành mới để có điều chỉnh phù hợp.

Nguồn: 24h.com.vn



Chào mừng 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019), ngày 17/11/2019, tại Văn Miếu -

Quốc Tử Giám, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ GDĐT tổ chức Chương trình tôn vinh

“Nhà giáo của năm” năm 2019. Năm nay có 183 nhà giáo từ bậc học mầm non đến đại học trong ngành

Giáo dục đã được vinh danh, có 55 thầy cô đến từ các trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc. Đây là

những tấm gương tiêu biểu nhất năm 2019. Các thầy giáo, cô giáo được tôn vinh là những cá nhân xuất sắc,

có nhiều thành tích trong việc dạy học, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, vượt qua mọi khó khăn, nêu cao

tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội đồng giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách 75 cá nhân đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (sau đó có

một người xin rút) và 349 người đạt tiêu chuẩn phó giáo sư năm 2019.

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2019, có 98 Hội đồng Giáo sư (HĐGS) cơ

sở có ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS với 725 ứng viên, trong đó có 119

ứng viên GS, 606 ứng viên PGS.

Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan, có 440 ứng viên (82

ứng viên GS, 358 ứng viên PGS) từ 26 HĐGS ngành, liên ngành được đưa vào danh sách đề nghị xét công

nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019. Riêng HĐGS ngành Khoa học Quân sự và Khoa học

An ninh đề nghị 47 ứng viên (01 ứng viên GS, 46 ứng viên PGS) nhưng chưa tổ chức xét tại kỳ họp lần này

do chưa có hướng dẫn cụ thể theo quy chế đặc thù của cấp trên.

Phát biểu tại lễ tôn vinh, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ ghi nhận và biểu dương 183 thầy giáo,

cô giáo xuất sắc, tiêu biểu được tôn vinh năm 2019. Rất nhiều tấm gương nhà giáo đã vượt khó vươn lên,

bám trường, bám lớp, tình nguyện công tác ở những vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó

khăn, biên giới, hải đảo, hy sinh cả tuổi thanh xuân, hết lòng vì học sinh thân yêu, để cống hiến cho sự

nghiệp trồng người.

Nguồn: vov.vn

Lễ tôn vinh “Nhà giáo của năm” năm 2019

Ảnh: vov.vn
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Nguồn: vietnmanet.vn



Chương trình "Thay lời tri ân" năm 2019

Ảnh: giaoducthoidai.vn

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Phó Thủ tướng cho biết, năm nào theo dõi

chương trình này ông cũng rất xúc động. Mỗi

một câu chuyện khác nhau nhưng đều mang tới

một hình ảnh, đó là rất nhiều thầy giáo, cô giáo,

ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm,

vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trên số phận,

vượt lên trên chính mình, tất cả vì học sinh thân

yêu. Và còn hàng ngàn, chục ngàn, trăm ngàn

thầy cô đang thầm lặng cống hiến hết mình cho

sự nghiệp trồng người. Đó là yếu tố quyết định

cho giáo dục nước nhà, dù còn nhiều điều phải

phấn đấu làm tốt hơn, nhưng những năm qua

cũng đã đạt được kết quả được cộng đồng quốc

tế đánh giá cao.

Là phó giáo sư, tiến sĩ người Sán Chay đầu tiên với những cống hiến hoa học có tiếng vang lớn, ông vẫn

cần mẫn ngày ngày lên lớp, say mê nghiên cứu dược liệu và bền bỉ đồng hành giúp bà con dân tộc thoát

nghèo nhờ những "mỏ vàng" trên núi; ông đã trực tiếp tham gia các dự án như “Bảo tồn nguồn gene cây

thuốc tại Vườn quốc gia Ba Vì (hợp tác Việt Nam - Australia), hay đề tài “Tăng cường cơ sở khoa học cho

công tác bảo tồn trên trang trại đa dạng sinh học nông nghiệp ở Việt Nam”…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Ảnh: giaoducthoidai.vn

Tối 17/11/2019, Chương trình “Thay lời tri ân” năm 2019 với chủ đề “Thầm lặng” được phát sóng trực tiếp

trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình là những câu chuyện nhân văn, xúc động về sự cống

hiến thầm lặng, bình dị nhưng vô cùng cao quý của các thầy cô giáo trên khắp mọi miền tổ quốc, đóng góp

cho những thành công của giáo dục nước nhà.



Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng

GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã trao “Huân chương Lao

động hạng Nhất cho tập thể Trường ĐH Duy Tân.

TS. Lê Nguyên Bảo, Hiệu trưởng Nhà trường cũng

được Nhà nước trao tặng “Huân chương Lao động

hạng Ba” vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác

giáo dục và đào tạo từ năm học 2014-2015 đến năm

học 2018-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng

Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cũng trong dịp

này, Bộ GDĐT cũng trao Cờ thi đua cho Trường

ĐH Duy Tân vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc

dẫn đầu phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo trong

dạy và học" năm học 2018 - 2019.Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước,

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ trao tặng

Huân chương Lao động hạng nhất cho Trường ĐH Duy Tân

Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngày 28/11/2019, Trường ĐH Duy Tân tổ chức Lễ kỉ niệm 25 năm thành lập trường (11/11/1994 –

11/11/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nguồn: tienphong.vn

Tháng 11/2019, QS World University Rankings xếp hạng Trường ĐH Duy Tân vào top 500 trường đại học

tốt nhất châu Á (xếp hạng thứ 451). Đây là trường đại học ngoài công lập đầu tiên của Việt Nam lọt vào

bảng xếp hạng này. Trường cũng là một trong 4 trường đại học có công bố quốc tế nhiều nhất Việt Nam

năm 2018 và 2019, và được tổ chức Nghiên cứu khoa học Quốc tế Nature Index xếp hạng trường đại học

hàng đầu của Việt Nam về Nghiên cứu khoa học niên khóa 2018 – 2019 với 2.547 bài báo quốc tế.

Từ ngày 26-28/11/2019, Hội nghị lãnh đạo cấp cao trong ngành giáo dục tại Châu Á Thái Bình Dương lần

thứ 15 (QS APPLE 15) đã diễn ra tại Nhật Bản. Chủ đề của hội thảo lần này là Sự cấp thiết thay đổi vai trò

của các trường đại học tại châu Á Thái Bình Dương trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự già

hóa dân số.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đón nhận

giấy chứng nhận đại học 4 sao từ đại diện

tổ chức xếp hạng QS (Anh Quốc)

Ảnh: giaoducthoidai.vn

Giấy chứng nhận của Tổ chức xếp hạng 

QS(Anh Quốc)

trao cho Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Ảnh: giaoducthoidai.vn



Trường ĐH Phenikaa và Quỹ Đổi mới Sáng tạo Phenikaa chính thức ra mắt ngày 26/11/2019. Buổi lễ ra

mắt có sự tham gia của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh

Hùng, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc, Chủ tịch

UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị.

Với triết lý giáo dục "Tôn trọng – Sáng tạo – Phản biện", Trường ĐH Phenikaa hướng tới mục tiêu trở

thành một đại học đa ngành, xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu, khởi nghiệp và hướng nghiệp, đảm nhận

sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học, phát

triển công nghệ và thực hành.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ

Đức Đam chia sẻ mong muốn các tập

đoàn sẽ xây dựng những trường đại học

có thể sánh ngang và tự hào cùng với các

trường đại học trong khu vực và trên thế

giới. Nhà nước đã có chính sách khuyến

khích, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư giáo

dục đại học và dạy nghề. Đến thời điểm

hiện tại đã có 4 trường ngoài công lập

dành tiền đầu tư trên 1.000 tỷ đồng cho cơ

sở vật chất, Trường ĐH Phenikka là một

trong số đó.

Cũng trong khuôn khổ của hội nghị, Tổ chức xếp hạng QS (Anh Quốc) đã trao giấy chứng nhận 4 sao cho

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong năm 2019. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là trường thứ hai tại Việt

Nam đạt chuẩn xếp hạng 4 sao của tổ chức xếp hạng danh tiếng QS.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành luôn xác định mục tiêu phải tham gia kiểm định chất lượng trong nước và

quốc tế để trả lời xác đáng cho chất lượng đào tạo của nhà trường. Bên cạnh đó, Trường cũng tham gia

đánh giá xếp hạng của các tổ chức giáo dục uy tín trên thế giới để khẳng định vị trí của mình trên bản đồ

giáo dục trong nước và quốc tế.

Nguồn: vietnamnet.vn, nld.com.vn

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Cùng với việc chính thức ra mắt Trường ĐH Phenikaa, Tập đoàn Phenikaa cũng công bố việc thành lập

Quỹ Đổi mới Sáng tạo Phenikaa (Quỹ Phenikaa) với mức đầu tư ban đầu là 1.000 tỷ đồng được trích từ lợi

nhuận sau thuế của Tập đoàn. Với cam kết hỗ trợ không hoàn lại, Quỹ Phenikaa mong muốn khơi dậy

nguồn cảm hứng, tạo tiền đề cho các nhà nghiên cứu khoa học nuôi dưỡng đam mê và tự tin dấn thân trên

con đường khoa học để đổi mới sáng tạo. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh sự ra đời quỹ đầu tư của

Phenikaa sẽ thêm một cánh tay đỡ cho các ý tưởng sáng tạo, nhất là ý tưởng của các sinh viên, tạo tiền đề

để các doanh nghiệp thành đạt khác dành một phần kinh phí để đứng ra thiết lập các quỹ đầu tư đổi mới

sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ không vì lợi nhuận.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ kỳ vọng Trường ĐH Phenikaa 

sẽ sánh ngang với các trường đại học trong khu vực và thế giới

Ảnh: vietnamnet.vn



Tại “Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin và tập huấn xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành giáo dục đào"

được tổ chức mới đây tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Văn Phúc đã

nhấn mạnh rằng: ngành Giáo dục xác định tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin sẽ tạo nên những đột

phá quan trọng trong triển khai đổi mới căn bản toàn diện và xem ứng dụng công nghệ thông tin là một

trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Nguồn: vietnamplus.vn

Hội thảo do Hiệp hội Phát triển nguồn nhân lực (AHRD) của Hoa Kỳ chủ trì và lần đầu tiên được tổ chức tại

Việt Nam, với sự đăng cai của Trường ĐH Ngoại thương và Học viện Viettel, diễn ra từ ngày 6-8/11/2019, tại

Hà Nội. Hơn 120 đại biểu bao gồm nhiều học giả, các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà quản trị

nhân lực đến từ 17 quốc gia đã cùng thảo luận các vấn đề về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số tại

Hội thảo quốc tế tại châu Á lần thứ 18 này của Hiệp hội AHRD.

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của các đại biểu đến từ 17 quốc gia

Ảnh: PV/Vietnam+

Các nghiên cứu tập trung vào 10 nhóm vấn đề liên quan tới nhiều khía cạnh khác nhau trong phát triển nguồn

nhân lực. Trong đó có các nhóm vấn đề như phát triển nguồn nhân lực và phát triển bền vững; phát triển năng

lực lãnh đạo; đào tạo tại doanh nghiệp, đào tạo tại nơi làm việc; phát triển nguồn nhân lực và giáo dục; trách

nhiệm xã hội và đạo đức trong phát triển nguồn nhân lực; công nghệ thông tin và truyền thông với phát triển

nguồn nhân lực; các vấn đề mới và đổi mới sáng tạo trong phát triển nguồn nhân lực…

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) cho

biết trong thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều thay đổi trong cả cách quản lý của cơ quan Nhà nước và sự tự

chuyển hướng đào tạo của các trường đại học để thích ứng với tình hình mới. Bà Phụng cũng bày tỏ hy vọng

hội thảo sẽ là cơ hội để Việt Nam có thể được lắng nghe, tiếp thu các ý kiến quý báu, các kinh nghiệm của bạn

bè quốc tế cho sự phát triển của giáo dục đại học, phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong kỷ nguyên số.



Nguồn: giaoducthoidai.vn

Đánh giá tầm quan trọng của hội thảo, Thứ trưởng

Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh đây là cơ hội đánh giá

tình hình ứng dụng cộng nghệ thông tin, đẩy mạnh

triển khai chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công

trực tuyến trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ

quan quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo.

Bên cạnh đó, hội thảo hỗ trợ đổi mới nội dung,

phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và nghiên

cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục góp phần hiện

đại hóa và nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi

mới căn bản toàn diện của ngành Giáo dục. Đặc biệt,

hội thảo tổ chức tập huấn khai thác sử dụng phần

mềm cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục.

Ngày 7/11/2019, tại Trường ĐH Ngoại thương đã diễn ra phiên chính thức Diễn đàn Đảm bảo chất lượng

ASEAN - QA năm 2019. Đây là lần đầu tiên một cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam được chọn đăng

cai tổ chức sự kiện quốc tế quan trọng về đến lĩnh vực đảm bảo chất lượng.

Diễn đàn đảm bảo chất lượng ASEAN năm nay với chủ đề “Kết nối để xây dựng và duy trì văn hóa chất

lượng trong các cơ sở giáo dục đại học” thu hút sự tham dự của hơn 250 đại biểu đến từ hơn 150 cơ sở

giáo dục đại học của 15 quốc gia trong khu vực và thế giới.

Nguồn: laodong.vn

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh

tầm quan trọng của ứng dụng CNTT và xây dựng cơ sở dữ liệu

Ảnh: laodong.vn

Tại Diễn đàn, các đại biểu tập trung trao

đổi, thảo luận về các vấn đề: Vai trò của

Mạng lưới đảm bảo chất lượng trong bối

cảnh giáo dục đại học ở ASEAN đang có

nhiều thay đổi; Sự tham gia của người

học trong công tác đảm bảo chất lượng

giáo dục đại học ở ASEAN- Đối thoại

giữa các bên liên quan. Các đại biểu

tham dự đề xuất các giải pháp nhằm liên

kết các cơ sở giáo dục đại học và các bên

liên quan cũng như đóng góp vào quá

trình xây dựng sự tín nhiệm giữa các cá

nhân và các tổ chức. Sau Diễn đàn, Hội

nghị với chủ đề “Kế hoạch chiến lược

của Hiệp hội Đảm bảo chất lượng

ASEAN” diễn ra vào ngày 9/11/2019.

Diễn đàn đảm bảo chất lượng ASEAN được tổ chức tại Hà Nội 

từ ngày 7 - 8/11/2019

Ảnh: giaoducthoidai.vn

Từ ngày 18 – 20/11/2019, tại Trường ĐH Văn Lang diễn ra Hội nghị quốc tế lần thứ 8 về dữ liệu tính

toán và mạng xã hội (CSoNet 2019). Đây là một trong những sự kiện khoa học về Big Data lớn nhất thế

giới, quy tụ gần 100 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học - công nghệ thông tin trong nước và

thế giới. Sự kiện có sự tham dự của các chuyên gia đến từ ĐH Johns Hopkins, ĐH Florida, ĐH Virginia,

ĐH Texas (Mỹ), ĐH Kỹ thuật Madrid (Tây Ban Nha), ĐH Công nghệ Nanyang (Singarpore), ĐH Exeter

(Anh), ĐH Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), Quỹ Khoa học toàn cầu ISI…



Lãnh đạo Trường ĐH Văn Lang tặng hoa

cảm ơn ban tổ chức và các diễn giả tham gia hội nghị

Ảnh: giaoducthoidai.vn

Ngày 13/11/2019, Trường ĐH Duy Tân đã ra mắt sản phẩm phục vụ huấn luyện kỹ năng cấp cứu tim, phổi

do nhà trường tự chế tạo.

Với sự tham gia tích cực của các chuyên gia

lĩnh vực công nghệ trên thế giới, CSoNet 2019

cung cấp cái nhìn đa chiều về dữ liệu tính toán

và mạng xã hội trong tương lai, định hình

hướng đi rõ nét hơn cho Việt Nam trong việc sử

dụng dữ liệu lớn và mạng xã hội trong thời đại

cách mạng công nghệ 4.0. Sự kiện cũng góp

phần thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học

trong lĩnh vực khoa học máy tính và khoa học

công nghệ. Trong khuôn khổ CSoNet 2019,

lãnh đạo Trường ĐH Văn Lang cùng trao đổi

với các nhà khoa học thế giới về xây dựng hệ

sinh thái số cho nhà trường.

Ngày 19/11/2019, tại Hà Nội, Trường ĐH Y Hà Nội tổ chức khai mạc hội nghị khoa học nghiên cứu sinh

lần thứ XXV, năm 2019. Đây là sự kiện thường niên nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của loại hình đào

tạo sau đại học, đặc biệt là đào tạo bậc học tiến sĩ.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Đồng thời, thông qua các hoạt động của hội

nghị, các nghiên cứu sinh (NCS) có cơ hội trao

đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa

học; quá trình thực hiện đề tài, luận án và tiếp

thu những ý kiến đóng góp từ hội đồng giám

khảo. Trong số 80 đề tài nghiên cứu được trình

bày ở các chủ đề khác nhau như hệ nội, ngoại, y

tế công cộng, y học cơ sở… thì có 10 đề tài

được trình bày bằng tiếng Anh, tạo tiền đề hội

nhập và xuất bản quốc tế.

Nguồn: NASATI, Báo Nhân dân

Sản phẩm phục vụ huấn luyện kỹ năng cấp cứu tim, phổi

do Trung tâm CVS của nhà trường chế tạo được xây

dựng dựa trên sự kết hợp giữa công nghệ mô phỏng thực

tế ảo với các cảm biến trên mô hình theo thời gian thực

giúp người sử dụng tăng cường sự tương tác và cảm

nhận sự thay đổi từ những tác động đó. Theo lãnh đạo

Trường ĐH Duy Tân, sản phẩm này sẽ được trường sử

dụng trong đào tạo khối ngành y dược, ngoài ra sẽ

nghiên cứu đưa ra phục vụ tại các trường học, hội chữ

thập đỏ, cộng đồng dân cư trong các đô thị, các doanh

nghiệp trong việc huấn luyện mọi người có các kỹ năng

sơ cấp cứu cần thiết.

Sản phẩm vừa hướng dẫn vừa chấm điểm 

quá trình thực hành sơ cấp cứu tim, phổi

Ảnh: tuoitre.vn

Nguồn: tuoitre.vn

Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh 

tại Trường ĐH Y Hà Nội

Ảnh: NASATI



Từ ngày 7-9/11/2019 tại Hà Nội, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) và ĐH Quốc gia Singapore

(NUS) phối hợp tổ chức Hội thảo “Truyền thông Khoa học & STEM 2019”, nhằm tạo cơ hội phổ biến các

phương pháp truyền thông khoa học, kinh nghiệm giảng dạy cũng như thử nghiệm trình diễn mô hình trong

giảng dạy STEM.

Các nội dung chính tại Hội thảo bao gồm: Giáo dục STEM tích hợp cho sinh viên đại học tại Việt Nam -

Phương pháp mô đun liên ngành; Phát triển kinh tế và xã hội của Singapore thông qua giáo dục Khoa học,

Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học trong các trường học, viện đại học và trung tâm khoa học; Thí nghiệm

vật lý đại cương theo định hướng của sinh viên: Tự thiết kế - Xây dựng - Kiểm tra và Báo cáo; Trình diễn

khoa học tư duy (Minds-on Science Demonstration); Từ lễ hội STEM quốc gia đến lễ hội STEM của

trường ở Việt Nam; Các giải pháp ứng dụng Internet Vạn vật (IoT) và Trí thông minh nhân tạo (AI) để

nâng cao chất lượng tuyển sinh và đào tạo STEM cho các trường đại học kỹ thuật tại Việt Nam; Chương

trình giảng dạy và tiên phong trong việc phát triển mô-đun Câu hỏi-Trụ cột tại NUS.

Nguồn: NASATI

Ngày 29/10/2019, tại Bộ GDĐT, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại

học Cuba Jose Ramon Saborido Loidi và đoàn công tác đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại

đây, hai Bộ trưởng đã ký kết thỏa thuận hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ GDĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục

Đại học Cuba.

2.3 HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Theo thỏa thuận hợp tác này, hai bên sẽ thúc đẩy

và hỗ trợ hợp tác trực tiếp giữa các cơ sở giáo

dục đại học của hai nước trong việc trao đổi

giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên; trao đổi

thông tin, kinh nghiệm phát triển giáo dục đại

học và những thành tựu đạt được. Hai bên cũng

sẽ thực hiện triển khai Chương trình học bổng

của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cuba tại

những cơ sở giáo dục đại học có uy tín của mỗi

nước, khuyến khích các trường đại học cấp học

bổng của trường nếu có đủ điều kiện.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học Cuba 

Jose Ramon Saborido Loidi ký kết thỏa thuận hợp tác giáo dục đại học

Ảnh: Bộ GDĐT
Nguồn: moet.gov.vn

Trong các ngày 11-13/11/2019, Hội thảo về triển khai công tác bảo đảm chất lượng và khung trình độ quốc

gia của các nước CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam) do Hội đồng Kiểm định Campuchia - Bộ

Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia (ACC) và Cục Quản lý chất lượng - Bộ GDĐT (VQA) đồng

tổ chức, diễn ra tại Hà Nội. Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án do ACC triển khai ở 4 quốc gia

Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam; nhằm thảo luận các vấn đề về bảo đảm chất lượng, khung trình độ

quốc gia và xây dựng chương trình đào tạo của 3 ngành đào tạo: Tài chính ngân hàng, Kỹ thuật xây dựng

và Công nghệ thực phẩm tại các nước CLMV.



Hội thảo về triển khai công tác bảo đảm chất lượng và 

khung trình độ quốc gia của các nước CLMV 

Ảnh: moet.gov.vn

Ngày 13/11/2019, hơn 100 đại biểu là các chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước tham dự hội thảo tại

TP.HCM bàn về vấn đề nâng cao chất lượng thực tiễn giáo dục đại học. Từ bài học của giáo dục Anh, các

chuyên gia nhìn nhận tăng thực tiễn đòi hỏi sự tham gia tích cực của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hội thảo

cũng giúp các nhà giáo dục, giảng viên và sinh viên đang công tác và học tập có cơ hội trao đổi, tìm hiểu về

các phương pháp sáng tạo trong nghiên cứu giúp hỗ trợ việc học tập và phát triển chuyên môn trong các bối

cảnh quốc tế, tăng chất lượng thực tiễn trong giáo dục.

Ở Anh việc gắn kết giữa nhà trường và các doanh nghiệp rất chặt chẽ. Các mô hình đại học đều có một

trung tâm để các doanh nghiệp có thể đến đặt phòng thí nghiệm, xây dựng, thiết kế các nghiên cứu… với

điều kiện là để cho sinh viên tham quan và thực tập. Mỗi trường đại học ở Anh có thể có tới vài chục doanh

nghiệp tham gia ở trung tâm sáng tạo này.

Các trường đại học Việt Nam có thể áp dụng được cách làm này, dù còn nhiều khó khăn; tuy nhiên vấn đề

mấu chốt đầu tiên chính là nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Ở Anh, các doanh nghiệp có ý

thức rất rõ rằng nhận sinh viên tốt nghiệp vào làm việc thì họ sẽ có đóng góp trở lại cho doanh nghiệp. Ở

Việt Nam, thật hiếm có doanh nghiệp nào chấp nhận đưa vào trường đại học một xưởng sản xuất, hoặc một

loại máy mới… để sinh viên thực tập.

Hiện nay cả nước có 12 trường đại học có các dự án hợp tác với Hội đồng Anh. Năm 2018 - 2019, các

trường được phê duyệt tiếp tục thực hiện dự án với chủ đề “Nâng cao chất lượng thực tiễn giáo dục đại học:

kinh nghiệm sử dụng nghiên cứu định tính, sáng tạo trong các bối cảnh quốc tế".

Nguồn: moet.gov.vn

Những hoạt động này nhằm góp phần hỗ trợ

các quốc gia CLMV trong lộ trình đạt được

mục tiêu về Khung trình độ quốc gia (NQF)

tương thích với Khung tham chiếu trình độ

ASEAN (AQRF). Mục tiêu của dự án do ACC

triển khai nhằm đánh giá việc thực hiện khung

trình độ quốc gia và bảo đảm chất lượng tại các

quốc gia CLMV. Dự án sẽ đóng góp vào tăng

cường năng lực đào tạo của các quốc gia trong

việc cải tiến chương trình và học liệu phù hợp

với mức độ của khung trình độ quốc gia dựa

trên chuẩn đầu ra và quản lý tốt hơn hệ thống

bảo đảm chất lượng, nhằm tăng cường sự hiểu

biết giữa các quốc gia CLMV, cũng như trong

khu vực ASEAN và quốc tế.

Nguồn: dantri.com.vn

Ngày 14/11/2019, ĐH Huế tổ chức hội thảo Quốc gia với chủ đề “Tự chủ và quản trị đại học hướng đến

thực hiện Luật giáo dục đại học sửa đổi năm 2018”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình

Dự án VLIR-IUC (P1/2019) hợp tác giữa giữa ĐH Huế và Bỉ giai đoạn 2019 – 2022, nhằm thảo luận các

vấn đề liên quan đến quản trị và tự chủ đại học với những điểm mới hướng đến thực hiện Luật sửa đổi, bổ

sung một số điều của Luật Giáo dục đại học tại Việt Nam. Tham dự hội thảo có hơn 150 đại biểu đến từ

nhiều trường đại học đối tác Vương quốc Bỉ cùng các trường đại học trên toàn quốc.



Trong khuôn khổ Chương trình VLIR-IUC, từ ngày 11 đến

14/11/2019, ĐH Huế phối hợp với các đại học đối tác của

Vương quốc Bỉ tổ chức chuỗi các sự kiện, hội thảo tập huấn,

hội thảo chuyên đề. Đây là hoạt động trong kế hoạch năm

2019 của dự án hợp phần "Tăng cường thể chế đại học" thuộc

Chương trình VLIR-IUC. Các hội thảo, sự kiện trong chuỗi

hoạt động gồm: Hội thảo về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

định hướng theo AUN-QA và Khung trình độ quốc gia; Hội

thảo đánh giá nghiên cứu; Hội thảo chia sẻ kết quả và kinh

nghiệm về đào tạo trực tuyến.GS.TS. Martin Valcke, chuyên gia

đến từ ĐH Ghent, Vương quốc Bỉ

chia sẻ tại Hội thảo tập huấn về đánh giá nghiên cứu

Ảnh: giaoduthoidai.vn
Nguồn: giaoducthoidai.vn

Ngày 5/11/2019, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận khung giữa Bộ GDĐT với Tổ chức Đại học

Pháp ngữ (AUF). Thỏa thuận khung giữa Bộ GDĐT với AUF là một hoạt động quan trọng, tạo điều kiện

thuận lợi để củng cố các hoạt động hợp tác chung, vì sự phát triển giáo dục đại học và nghiên cứu tại Việt

Nam, hướng đến hỗ trợ các trường đại học, cơ quan nghiên cứu trong việc đáp ứng những thách thức về

chất lượng đào tạo, nghiên cứu và quản trị đại học; hội nhập nghề nghiệp và việc làm của sinh viên sau khi

tốt nghiệp; tăng cường vai trò của trường đại học trong sự phát triển chung của xã hội.

Ông Jean Paul de Gaudemar, Tổng Giám đốc AUF hy vọng, thông qua việc ký kết lần này, AUF sẽ có vị trí

quan trọng hơn nữa trong mạng lưới các trường đại học Việt Nam; đồng thời, đội ngũ chuyên gia có trình

độ chuyên môn của AUF sẽ hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện đổi mới như giải quyết những vấn đề

vĩ mô như chiến lược phát triển, quản trị đại học, nâng cao chất lượng đào tạo. Những kinh nghiệm của Việt

Nam cũng góp phần vào sự đa dạng của mạng lưới các trường đại học khối Pháp ngữ.

Nguồn: baomoi.vn, ttxvn.vn

Hội nghị quốc tế GEOTEC HANOI 2019 với chủ đề Địa kỹ thuật vì sự phát triển hạ tầng bền vững đã khai

mạc ngày 28/11/2019 với sự tham gia của hơn 800 đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia. Công ty Cổ phần

FECON, Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam (VSSMGE), Trường ĐH Thủy lợi và Công

ty TNHH Kokusai Kogyo (KKC) phối hợp tổ chức Hội nghị dưới sự bảo trợ của Hội Cơ học đất và Địa kỹ

thuật công trình thế giới (ISSMGE) và Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Trong số các công nghệ

liên quan đến công trình ngầm, nền móng, trượt lở, xói mòn… đang được sử dụng ở Việt Nam hiện nay, có

nhiều công nghệ được áp dụng phổ biến trên thế giới cách đây 20-30 năm. Việc tổ chức các hội nghị quốc

tế lớn, quy tụ giới chuyên gia hàng đầu là cách ít tốn kém nhất để rút ngắn khoảng cách đó.

Nguồn: khoahocphattrien.vn

Kéo dài hai ngày, bên cạnh 4 chủ đề truyền thống là Móng

sâu, Hầm và Công trình ngầm, Gia cố nền đất, Mô hình số và

Quan trắc địa kỹ thuật, GEOTEC HANOI 2019 còn mở rộng

sang 2 chủ đề mới đang rất được quan tâm hiện nay là Trượt

lở và Xói mòn, và Kỹ thuật nền móng bờ sông, bờ biển. Hội

nghị năm nay có sự tham gia của ba nhà: Nhà quản lý, Nhà

khoa học và Doanh nghiệp nhằm nhanh chóng vận dụng các

thành tựu KH&CN tiên tiến, giúp mỗi dự án xây dựng đạt

được cùng lúc 3 tiêu chí: an toàn bền vững, thân thiện môi

trường với giá thành thấp nhất.
Các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới gặp gỡ 

tại GEOTEC HANOI 2019

Ảnh: khoahocphattrien.vn



Nhóm sinh viên Trường ĐH Công nghiệp

TP.HCM gồm: Trần Đăng Khoa, Trần Văn Phúc

vừa thiết kế thành công hệ thống có chức năng hỗ

trợ giao tiếp bằng mắt cho bệnh nhân mắc hội

chứng Hội chứng khóa trong (Lock in

Syndrome). Hội chứng này là một tình trạng thần

kinh trong đó cơ thể bị tê liệt hoàn toàn, ngoại trừ

mắt. Sau 2 tháng tiến hành nghiên cứu và phát

triển, dự án bước đầu hỗ trợ giúp bệnh nhân có

thể giao tiếp trả lời câu hỏi có/không, yêu cầu đi

vệ sinh, gọi người nhà đến cạnh... thông qua cử

động của mắt. Hiện dự án đang bắt đầu thực hiện

giai đoạn 2, đó là áp dụng trí tuệ nhân tạo vào

Nguồn: khampha.vn 

Nhóm nghiên cứu AI thuộc Trường ĐH Duy Tân đã chế tạo và thử nghiệm thành công chú robot phục vụ

có khả năng dẫn đường cho khách tham quan dựa trên những nguồn lực sẵn có tại trường. Nhóm nghiên

cứu gồm có sự tham gia của các thầy giáo và các em sinh viên năm 2 và 3 của các khoa điện - điện tử, du

lịch, quản trị kinh doanh với niềm đam mê và nhiều thời gian công sức đã dành cho việc nghiên cứu phát

triển robot. Trước khi triển khai chế tạo robot thông minh phục vụ nhà hàng, khách sạn, nhóm nghiên cứu

đã được đến ĐH Nevada (Las Vegas, Mỹ) để trao đổi và nghiên cứu về robot. Đây là một trong những hệ

điều hành robot được xây dựng theo kiến trúc mở, giúp cho việc thử nghiệm các ý tưởng, thuật toán dễ

dàng và nhanh chóng hơn.

Robot thông minh với thiết kế bắt mắt, thân thiện với người dung, đảm trách nhiệm vụ hỗ trợ các tân sinh

viên và các vị khách trong và ngoài ngoài nước tìm kiếm chính xác các phòng học, phòng họp, phòng hội

nghị,... bên cạnh việc giới thiệu về các phòng ban, lịch sử phát triển của trường. Hiện tại, chú robot đang

được tham gia cuộc thi khởi nghiệp và hy vọng có thể được sử dụng trong thực tế, góp phần hỗ trợ nâng

cao năng suất và giải phóng sức lao động cho con người.
Nguồn: khoahocphattrien.vn

2.4 HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHO SINH VIÊN 

Đối tượng sử dụng mở rộng: ngoài các trường hợp của hội chứng Khóa trong, sản phẩm của dự án có thể

áp dụng cho các bệnh nhân bị liệt, không nói được, người lớn tuổi, bị tai biến, bị hạn chế khả năng giao

tiếp... để gọi người nhà từ vị trí xa bệnh nhân đến kịp thời.

Giá thành rẻ: nhận thấy hầu hết các gia đình có bệnh nhân mắc những hội chứng trên đều có kinh tế khó

khăn, nên nhóm đã nỗ lực trong việc giảm giá thành sản phẩm thấp nhất có thể. Thời gian tới, nếu được đưa

vào khai thác thương mại hóa, thiết bị sẽ chỉ bằng 1/5 giá sản phẩm nhập ngoại cùng loại.

Đề tài đã đạt giải đồng giải thưởng Thiết kế - Chế tạo - Ứng dụng 2019 do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức.

Sắp tới, hệ thống này sẽ tiếp tục được tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học

Euréka 2019 tại TP.HCM.

thiết bị, để tự động chuẩn đoán sức khỏe của bệnh nhân, dự đoán tương thích với bệnh nhân (nhiệt độ

phòng, ánh sáng phù hợp với bệnh nhân), dự đoán thời điểm đi vệ sinh...

Nhóm sinh viên: Trần Đăng Khoa và Trần Văn Phúc
Ảnh: khampha.vn



Ngay khi chú robot phục vụ đầu tiên được hoàn thành, nhận thấy vai trò và sự hữu ích của robot trong

thông tin và hướng dẫn, nhóm nghiên cứu đã tiếp tục phát triển thêm để hoàn chỉnh một chú Robot thứ 2 có

khả năng phục vụ trong môi trường nhà hàng, khách sạn.

Nguồn: tuoitre.vn

Ngày 16/11/2019, Lễ Trao giải thưởng KOVA lần thứ 17 được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự

của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Ủy

ban Giải thưởng KOVA; Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng; và nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê

Đình Tiến - thành viên Ủy ban Giải thưởng KOVA; cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan trung ương, địa

phương, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên,…

Nhóm nghiên cứu AI của Trường ĐH Duy Tân cùng sản phẩm robot phục vụ thông minh

Ảnh: tuoitre.vn

140 sinh viên được nhận học bổng KOVA 2019

Ảnh: NASATI

Một công trình khoa học ứng dụng, 5 việc làm nhân ái, 8 sinh viên có triển vọng trong nghiên cứu khoa học

và 132 suất học bổng nghị lực cho sinh viên vượt khó đã được trao Giải thưởng KOVA lần thứ 17 năm

2019. Giải thưởng KOVA ra đời nhằm khuyến khích trí tuệ Việt Nam phát triển. Đặc biệt, Giải thưởng

KOVA nhiều năm nay tập trung vào hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong sinh viên

nghèo, nhưng vươn lên trong học tập để bồi đắp tri thức cho các em.

Nguồn: NASATI, Báo KH&PT



NGHIÊN CỨU
NHẬN ĐỊNH

3.

3.1 ĐH QUỐC GIA TP.HCM GIỚI THIỆU NHIỀU SẢN PHẨM 
CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH

Các nhà khoa học thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM vừa giới thiệu nhiều sản phẩm cơ khí nông nghiệp thông

minh như: hệ thống quan trắc nano, sấy nhiệt độ thấp kết hợp với sự hỗ trợ của bơm nhiệt và năng lượng

mặt trời, MimosaTEK - ứng dụng IoT cho nông nghiệp…

Các thông số sau khi đo sẽ được lưu trữ lên web server, người dùng có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi. Đặc

biệt, nếu các thông số chất lượng nước vượt ngưỡng đã cài đặt, hệ thống sẽ tự gửi tin nhắn cảnh báo đến

người dùng.

Sau hơn 10 năm nghiên cứu về sản phẩm bánh tráng, nhóm nghiên cứu Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã

đúc kết được nhiều kinh nghiệm và triển khai thiết kế, chế tạo thiết bị tráng hấp bánh tráng dạng tròn thay

thế cho thiết bị tráng hấp dạng vuông (dạng băng). Mặt khác, khi nghiên cứu vấn đề này, nhóm nghiên cứu

muốn kết quả phải được áp dụng ngay trên thiết bị hấp dạng vuông hiện nay, tức là chỉ cần thay đổi một ít

về kết cấu là có thể sản xuất bánh tròn ngay trên thiết bị đang có. Điều này có ý nghĩa kinh tế rất lớn vì các

xí nghiệp đang sản xuất không cần phải đầu tư mới thiết bị.

Hệ thống quan trắc và cảnh báo xâm nhập mặn tự

động của Viện công nghệ nano (INT) được nhiều

nhà khoa học đánh giá cao. Hệ thống được tích hợp

đầu dò cảm biến chuyên dụng để theo dõi và cảnh

báo độ mặn của nước trên kênh rạch, hoặc cửa biển

nhằm chủ động trong việc tưới tiêu, nuôi trồng thủy

hải sản và sinh hoạt.

Đối với hệ thống cảm biến nano quan trắc nước ao

nuôi trồng thủy hải sản, thông qua việc tích hợp

nhiều đầu dò cảm biến, hệ thống sử dụng công nghệ

bơm hút để cách ly mầm bệnh giữa các ao nuôi.

Được chế tạo cách điệu hình con cua, lưu lượng

bơm hút của hệ thống là 600 ml/p với ống dẫn, hút

nước dài 15 m, hoạt động trong 3 giờ liên tục.

Ứng dụng phương pháp sấy nhiệt độ thấp kết hợp với sự hỗ

trợ của bơm nhiệt và năng lượng mặt trời trong chế biến và

bảo quản nông sản của nhóm nghiên cứu Lại Quốc Đạt, Châu

Trần Diễm Ái, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM mang lại

nhiều hiệu quả: giảm chi phí sử dụng năng lượng bằng cách

sử dụng nguồn năng lượng mặt trời; dễ kiểm soát nhiệt độ và

ẩm của quá trình sấy hơn so với khi không có hỗ trợ gia nhiệt

bằng năng lượng mặt trời; có thể thực hiện được quá trình sấy

ở điều kiện nhiệt độ cao (mở rộng khoảng nhiệt độ thực hiện

quá trình sấy); giảm phát thải một cách gián tiếp ra môi trường

(do giảm điện năng tiêu thụ).

Hệ thống sấy nhiệt độ thấp kết hợp sự hỗ

trợ của bơm nhiệt và năng lượng mặt trời

được sử dụng để sấy mực (một nắng),

dâu tây và củ dền. Kết quả cho thấy, tiêu

hao năng lượng cho quá trình sấy thấp

hơn đáng kể so với sấy bằng các phương

pháp khác. Đồng thời, các kết quả phân

tích cấu trúc của mực cho thấy sản phẩm

thu được có tính chất tương đương với

các sản phẩm đang có trên thị trường.

Thuộc Khu Công nghệ Phần mềm ĐH Quốc gia TP.HCM (ITP), MimosaTEK là công ty Việt Nam tiên

phong trong ứng dụng IoT cho nông nghiệp chính xác. MimosaTEK cung cấp 3 hệ thống giải pháp gồm

tưới nước, phân bón và nhà kính.



Giải pháp tưới nước chính xác thông qua thiết bị cảm ứng cho phép hệ thống tưới được vận hành từ xa dựa

vào việc phân tích các dữ liệu về môi trường, loại cây, giai đoạn sinh trưởng của cây để đưa ra các khuyến

nghị về lịch tưới tối ưu. Người dùng có thể theo dõi các thông số này theo thời gian thực.

Giải pháp phân bón giúp đo chính xác pH và EC của dung dịch phân bón hòa tan, giảm lượng phân bón bị

rửa trôi, giám sát và điều khiển bộ châm phân kết hợp cùng với giải pháp tưới chính xác. Phương án nhà

kính cung cấp giải pháp toàn diện để giám sát và điều khiển các thiết bị nhà kính gồm hệ thống tưới, bộ

châm phân và các thiết bị nhà kính (mái, quạt, cửa bên, lưới cắt nắng...).

Nguồn: NASATI, KHPTO, baomoi.com

3.2 ĐIỆN CỰC MỚI CÓ THỂ LÀM TĂNG HIỆU SUẤT CỦA XE ĐIỆN VÀ MÁY BAY 
Xe điện và máy bay được sử dụng ngày càng

phổ biến. Dù những tiến bộ công nghệ quan

trọng đã làm tăng đáng kể hiệu suất của các

phương tiện này, nhưng vẫn còn một số hạn

chế về phương thức triển khai áp dụng rộng rãi.

Một trong những thách thức quan trọng nhất

phải kể đến là khối lượng, vì pin và siêu tụ điện

hiện cũng rất nặng. Nhóm nghiên cứu tại

trường Kỹ thuật thuộc ĐH Texas A&M đang

tiếp cận vấn đề khối lượng từ góc độ độc đáo.

Trong bài báo công bố trên tạo chí Matter, nhóm nghiên cứu đã mô tả quy trình chế tạo điện cực siêu tụ

điện mới có tính chất cơ học được cải thiện mạnh mẽ. Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã tạo ra

các điện cực rất mạnh dựa vào graphene có chức năng của dopamine và sợi nano Kevlar. Dopamine, cũng

là một chất dẫn truyền thần kinh và là phân tử có độ kết dính cao mô phỏng các protein cho phép vẹm bám

vào mọi bất kỳ bề mặt. Việc sử dụng dopamine và các ion canxi đã cải thiện đáng kể hiệu suất cơ học.

Nghiên cứu này dẫn đến sự ra đời của loại điện cực kết cấu hoàn toàn mới, mở ra cơ hội chế tạo xe điện và

máy bay trọng lượng nhẹ. Dù nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào các siêu tụ điện, nhưng TS. Lutkenhaus

hy vọng sẽ chuyển sang nghiên cứu pin cứng.

Nguồn: NASATI, https://phys.org/news/2019-11-electrodes-efficiency-electric-vehicles-aircraft.html, 7/11/2019

Hầu hết nghiên cứu giảm khối lượng xe điện đều tập trung

vào tăng mật độ năng lượng, sau đó, giảm trọng lượng của

pin hoặc chất siêu tụ điện. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu

do TS. Jodie Lutkenhaus dẫn đầu, tin rằng xe điện và máy

bay sẽ có trọng lượng nhẹ hơn nhờ lưu trữ năng lượng

trong các kết cấu thân. Cách tiếp cận này đặt ra những

thách thức kỹ thuật riêng, vì nó đòi hỏi chế tạo pin và siêu

tụ điện có tính chất cơ học tương tự như kết cấu thân. Cụ

thể, pin và điện cực siêu tụ điện thường được tạo nên từ

các vật liệu giòn và không mạnh về mặt cơ học.

3.3 ĐH THIÊN TÂN PHÁT TRIỂN ROBOT HOÀN TOÀN MỀM ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI
Các nhà nghiên cứu tại ĐH Thiên Tân đã phát triển một loại robot mới kết hợp các thiết bị điện tử linh hoạt

với các giọt chất lỏng - robot có thân mềm hoàn toàn đầu tiên trên thế giới và dự kiến sẽ trở thành một bước

tiến đầy hứa hẹn cho sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử linh hoạt và các thiết bị y tế cấy ghép.

Lấy cảm hứng từ các sinh vật sinh học, chẳng hạn như sứa, có cơ

học mềm và tùy biến dễ dàng với các lực bên ngoài, các giọt chất

lỏng với chức năng của các thiết bị điện tử linh hoạt và kỹ thuật sử

dụng các giọt vật liệu làm vật mang các thiết bị linh hoạt. Chúng có

cơ chế tương tự như các cơ quan mềm và cung cấp các chức năng

tinh vi đã được chứng minh cho việc cảm nhận, hiển thị, tính toán

và thu thập thông tin và lưu trữ năng lượng. Nghiên cứu, được thực

hiện bởi một nhóm nhà khoa học do GS. Huang Xian của Khoa

Dụng cụ Chính xác của ĐH Thiên Tân thực hiện, đã được công bố

trên tạp chí khoa học Advanced Science.
Ảnh: NASATI

So với các robot mềm hiện có, vẫn chủ yếu dựa vào các thành phần và mạch cứng, robot mới hoàn toàn dựa

trên các vật chất mềm có một lợi thế là nó có thể chịu được biến dạng lớn thông qua sự dịch chuyển hình

dạng. Các giọt chất lỏng có thể cải thiện tính di động của thiết bị điện tử linh hoạt, cho phép các thiết bị linh

hoạt thực hiện các nhiệm vụ ở các vị trí và môi trường khác nhau. Nó cũng có tính năng nhận thức và kiểm

soát tự chủ, cho phép các ứng dụng tiềm năng trong giám sát môi trường, phân tích phân tử, đánh giá thuốc

và tổng hợp hóa học.
Nguồn: NASATI, Xinhua
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Việt Nam trong cơ chế thị trường” do Trường Đại học Ngoại thương chủ trì.
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