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TÓM TẮT  

          

Nền kinh tế Việt  Nam đang không ngừng tăng trưởng và để duy trì được tốc độ tăng trưởng như 

mong muốn, nhu cầu về một nền giáo dục và đào tạo có chất lượng là hết sức cần thiết. Chính 

phủ Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục đào tạo và đã đạt được nhiều tiến 

bộ trên một số lĩnh vực. Nâng cao năng suất của lực lượng lao động Việt Nam là vô cùng quan 

trọng và liên quan đến giáo dục ở mọi cấp.  Điều này đòi hỏi một nỗ lực phối hợp giữa tất cả các 

bên liên quan và dưới sự dẫn dắt của Chính phủ Việt Nam. 

 

Báo cáo này tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực chính, thứ nhất là Nghị định 73 và thứ hai là các 

vấn đề liên quan đến giáo dục đào tạo kỹ thuật và dạy nghề (“GD&ĐT NKT”). 

 

Việc áp dụng Nghị định 73 đặt ra khuôn khổ, cơ sở cho tương lai của đầu tư nước ngoài vào giáo 

dục ở Việt Nam. Chất lượng giáo dục của Việt Nam vẫn luôn có sự bất cập và có thể được cải 

thiện một phần thông qua việc thu hút các cơ sở nước ngoài có thành tích về cung cấp dịch vụ 

giáo dục có chất lượng. 

 

Nhóm công tác Giáo dục và Đào tạo đã nêu lên một số vấn đề và đưa ra một số đề xuất nhằm 

giúp cho Nghị định 73 có hiệu quả hơn trong việc thành lập các cơ sở giáo dục có chất lượng ở 

Việt Nam. Nhóm cũng đã cộng tác và làm việc chặt chẽ với các cơ quan ban ngành chính phủ 

liên quan để giúp nâng cao ảnh hưởng của Nghị định 73. 

 

Các cơ sở GD&ĐT NKT thật sự hiệu quả sẽ đặt nền tảng cho tăng trưởng kinh tế thông qua việc 

cung cấp 1 lực lượng sinh viên ra trường có đủ trình độ, kiến thức cần thiết và thái độ sẵn sang 

tham gia thị trường lao động và đóng góp tích cực cho công việc. Hiện nay, Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội (“Bộ LĐTB&XH”) đang quản lý tất cả các cơ sở GD&ĐT NKT nên 

chúng tôi cần làm việc với Bộ LĐTB&XH để hỗ trợ nâng cao chất lượng của các cơ sở GD&ĐT 

NKT. Ngoài ra, các cơ sở GD&ĐT NKT cần có khả năng thu hút được các sinh  viên có năng 

lực và tiếp tục phát triển Khung trình độ Quốc gia (NQF) và hệ thống giáo dục Việt Nam liền 

mạch, thống nhất, rõ ràng. 

 

Nhìn chung, khi nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển cũng sẽ mang đến lợi ích cho mỗi công 

dân Việt Nam. Có rất nhiều cơ hội cho Việt Nam, tuy nhiên cần một lực lượng lao động có năng 

lực để thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng. Nhóm Công tác giáo dục & đào tạo, thông qua Diễn Đàn 

Doanh Nghiệp Việt Nam, sẽ tiếp tục cam kết hỗ trợ Việt Nam trong việc đạt được tiềm năng 

kinh tế của mình. 
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1. Giới thiệu 

 

Nền kinh tế Việt Nam có cơ hội tăng trưởng lớn và để đạt được điều này, giáo dục ở tất cả các 

cấp cần phải đạt đến tiêu chuẩn cao nhất có thể. Trong hơn một thập kỷ qua, nền kinh tế Việt 

Nam đã đạt một số thành tựu lớn nhưng quan trọng là cần duy trì và thậm chí đẩy nhanh đà tăng 

trưởng để đưa kinh tế Việt Nam lên một tầm cao hơn. Lực lượng lao động của Việt Nam có 

những tiềm năng tuyệt vời cần được nuôi dưỡng và phát triển.  

 

Chủ đề của diễn đàn này là: “Nâng cao vai trò khu vực kinh tế tư nhân” và để đạt được điều này, 

Việt Nam cần một lực lượng lao động được đào tạo và lành nghề. Do đó, sinh viên ra trường từ 

các cơ sở giáo dục của Việt Nam cần có trình độ, kiến thức cần thiết và thái độ chuyên nghiệp để 

đảm bảo họ có thể sẵn sàng đóng góp khi tham gia vào lực lượng lao động. Điều đó có nghĩa là 

chương trình học do các cơ sở giáo dục xây dựng cần có tiêu chuẩn học thuật tốt, và có thể trang 

bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để ‘ sẵn sàng cho công việc”  sau khi ra trường. 

 

Như đã đề cập đến trong Báo cáo của Nhóm Công tác Giáo dục và Đào tạo (“Nhóm Công tác 

GD & ĐT”) năm 2015, cần nâng cao hơn nữa năng suất lao động ở Việt Nam. Nền giáo dục và 

đào tạo đúng đắn sẽ giúp xóa bỏ “khoảng cách về kỹ năng” này, và việc tuyển dụng chuyên gia 

nước ngoài thích hợp cũng sẽ giúp xóa bỏ “khoảng cách về kỹ năng” trong ngắn hạn cũng như 

cung cấp lượng lao động cần thiết ở những nơi “thiếu lao động có tay nghề”. Tuy nhiên, chuyên 

gia nước ngoài nên tập trung chủ yếu vào việc giúp phát triển kỹ năng cho người lao động Việt 

Nam và hỗ trợ các chuyên gia Việt Nam xây dựng lực lượng lao động Việt Nam. Do đó, “tăng 

cường hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài vì sự phát triển hài hòa của kinh tế 

Việt Nam” là chủ đề mà Nhóm Công tác GD & ĐT hoàn toàn ủng hộ. 

 

Ở cấp độ cao nhất, điều này đòi hỏi tất cả các bên tham gia cùng phối hợp dưới sự chỉ đạo của 

Chính phủ Việt Nam và cụ thể là Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH. Cần có trọng tâm chiến lược để 

đảm bảo rằng tất cả các bên tham gia hiểu được mục tiêu cần đạt được và các bên liên quan tham 

gia có sự kết nối thống nhất với nhau. Việc sử dụng và điều phối nguồn vốn hỗ trợ chính thức 

ODA một cách có hiệu quả đóng vai trò quan trọng để các sáng kiến/dự án khác nhau không bị 

chồng chéo và vốn đầu tư từ các chương trình này vừa hiệu quả lại vừa thiết thực. 

 

Để giáo dục ở Việt Nam đạt được tiêu chuẩn quốc tế cần phải nâng cao tiêu chuẩn giáo dục của 

các cơ sở giáo dục ở Việt Nam, và ngoài ra, cần có sự đầu tư vốn, ý tưởng và kinh nghiệm, 

chuyên môn của nước ngoài. Ngoài ra, cần có sự  sự linh hoạt và điều chỉnh, đăc biệt trong lĩnh 

vực đào tạo nghề. Điểm mấu chốt là để cho nền kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng và tránh 

được “bẫy thu nhập trung bình”, cần có sự thay đổi cơ cấu nghiêm túc với sự tham gia của tất cả 

các bên liên quan chính và sự lãnh đạo mạnh mẽ, quyết liệt của Chính phủ Việt Nam. 

 

Học trực tuyến là một lĩnh vực khác có thể giúp sinh viên Việt Nam phát triển. Môi trường chính 

sách pháp lý của Việt Nam gây khó khăn cho sinh viên có được sự công nhận chứng chỉ đào tạo 

nước ngoài khi học bán thời gian trực tuyến tại Việt Nam (gọi là phương pháp học kết hợp) mặc 

dù các bằng cấp này do trường đại học ở nước ngoài cấp đáp ứng tất cả các yêu cầu về đảm bảo 

chất lượng giống hệt như các khóa học bằng phương pháp trực tiếp 100%. 

 

Phần còn lại của báo cáo sẽ tập trung vào hai lĩnh vực dưới đây: 

 Nghị định 73 

 Giáo dục và Đào tạo nghề và kỹ thuật 
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2.  Nghị định 73 

 

Nghị định 73 thay thế các quy định áp dụng đối với đầu tư nước ngoài và dự án hợp tác về giáo 

dục ở Việt Nam bao gồm các cơ sở giáo dục cấp ba, trường học và trường mẫu giáo có vốn đầu 

tư nước ngoài, các chương trình liên kết và văn phòng đại diện của các cơ sở giáo dục nước 

ngoài. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng mục tiêu quan trọng nhất là có được những sinh viên 

tốt nghiệp có chất lượng gia nhập lực lượng lao động và Nghị định 73 là một phần không thể 

thiếu trong mục tiêu này. 

 

Nhóm công tác GD&ĐT đã có nhiều buổi tham vấn với các cán bộ của Bộ GD&ĐT và nhóm rất 

cảm ơn Bộ GD&ĐT đã dành thời gian phối hợp, làm việc với chúng tôi. Công tác sửa đổi Nghị 

định 73 vẫn đang được tiếp tục và chúng tôi mong đợi được tiếp tục phối hợp với Bộ GD&ĐT để 

đạt được kết quả cuối cùng tối ưu nhất cho tất cả các bên liên quan. 

 

Chúng tôi đề xuất cần tiếp tục giải quyết những lĩnh vực chính như sau: 

 

 Các điều kiện để cấp phép cần được phân loại riêng và đảm bảo minh bạch khi áp dụng 

cho việc thành lập cơ sở giáo dục dù là ngắn hạn hay dài hạn, và  

 Các cơ sở giáo dục ngắn hạn và các chi nhánh của cơ sở giáo dục dài hạn nên được phép  

thuê mặt bằng/cơ sở vật chất để vận hành (nên gỡ bỏ và thay thế điều kiện các cơ sở giáo 

dục phải sở hữu cơ sở vật chất riêng) 

 Các giáo viên tiếng Anh với bằng cấp yêu cầu ví dụ: có bằng cao đẳng/đại học, là người 

bản ngữ, và có tín chỉ nói tiếng Anh quốc tế cần có kinh nghiệm trước đó bất kể giảng dạy 

ở cơ sở nào. 

 Các giảng viên đại học, đặc biệt đối với các môn liên quan đến kinh doanh và các ngành 

như du lịch và dịch vụ nhà hàng – khách sạn chỉ cần có bằng ở cấp họ giảng dạy nếu họ có 

trên 10 năm kinh nghiệm “thực tế” trong lĩnh vực của mình. Việc này sẽ vừa đảm bảo được 

tiêu chuẩn học thuật lại vừa cho sinh viên có cơ hội được tìm hiểu về những mặt thực tiễn 

trong công việc kinh doanh. Sinh viên sẽ mất đi cơ hội này nếu giảng viên chỉ có bằng học 

thuật và kinh nghiệm nghiên cứu mà không có hoặc hạn chế kinh nghiệm thực tế ứng dụng 

những gì họ giảng dạy vào thế giới kinh doanh. 

 

Dưới đây là những vấn đề chính mà Nhóm công tác GD&ĐT đã nêu trong Báo cáo năm 2015. 

Xin tham khảo những kiến nghị chi tiết trong Báo cáo năm 2015. 

 

 Các vấn đề liên quan đến cấp phép 

o Yêu cầu 3 loại giấy phép 

o Danh sách các thủ tục để xin cấp phép chưa được hiểu rõ ràng 

o Kiểm tra cơ sở vật chất của tổ chức giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài 

 

 Một số các kiến nghị sửa đổi một số các điều khoản, bao gồm: 

o Thiếu khung pháp lý cho gia hạn thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục 

o Đội ngũ nhà giáo (Điều 31) 

 Yêu cầu tối thiểu của giảng viên 

 Số năm kinh nghiệm giảng dạy của giảng viên nước ngoài 

 Quy định về tuyển dụng giáo viên tiếng Anh 

 Thiếu khuôn khổ pháp lý về mảng hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư 

nước ngoài sau khi có giấy phép hoạt động và bắt đầu đi vào hoạt động 

 Giới hạn về tỉ lệ học sinh Việt Nam trong các trường quốc tế (Điều 24) 

 Giáo dục ngành nhà hàng khách sạn 
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3.  Giáo dục và Đào tạo Nghề và Kỹ thuật (GD&ĐT NKT) 

 

Chính phủ Việt Nam đã đặt đào tạo kỹ năng nghề và tăng cường công ăn việc làm là trọng tâm 

của mục tiêu phát triển. Kế hoạch là đến năm 2020, người lao động được đào tạo và có kỹ năng 

chiếm 55% lực lượng lao động. Chính phủ cũng muốn thay đổi việc đào tạo nghề theo hướng 

đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ đang thúc đẩy mở rộng phạm 

vi cung cấp giáo dục và đào tạo nghề, cải thiện chất lượng và đặt trọng tâm đào tạo dựa trên nhu 

cầu.  

 

Hiện nay, quyết định cuối cùng (vào tháng 7) là tất cả cơ sở GD&ĐT NKT đều báo cáo cho Bộ 

LĐTB&XH, Nhóm công tác GD&ĐT xin có một vài thắc mắc cần giải đáp như sau: 

 Đối với các trường cao đẳng trước đây vẫn báo cáo cho Bộ GD&ĐT thì như thế nào? 

 Chúng ta có thể điều chỉnh, sắp xếp lại để hệ thống GD&ĐT NKT xử lý việc đào tạo tay 

nghề cao đối với tất cả các ngành nghề (y tế, kinh doanh, công nghệ sản xuất) cũng như 

đào tạo “thương mại” như thế nào? 

 Làm thế nào để có thể nâng tiêu chuẩn đầu vào cho GD&ĐT NKT cao cấp và cấp những 

chứng chỉ hấp dẫn hơn cho GD&ĐT NKT? Có sẵn sàng chuyển từ GD&ĐT NKT thành 

GD&ĐT Kỹ thuật và Chuyên môn, hay ít nhất phân biệt hai hình thức này theo cách nào 

đó không? 

 Đối với các trường cao đẳng liên kết với các trường đại học trước vẫn báo cáo lên Bộ 

LĐTB&XH thì giờ như thế nào? 

 Sẽ có sự chia sẻ tài nguyên/nguồn lực giữa các cơ sở thuộc Bộ LĐTB&XH và các trường 

cao đẳng trực thuộc Bộ GD&ĐT trước đây không? 

 

Trong Báo cáo của Nhóm công tác GD&ĐT năm 2015, các vấn đề đã đề xuất dưới đây cần được 

giải quyết: 

 Đáp ứng nhu cầu ngành 

 Thu hút sinh viên vào các cơ sở GD&ĐT NKT, và 

 Xây dựng năng lực cho các cơ sở GD&ĐT NKT 

 

Quan trọng là chúng ta vẫn tiếp tục tiến hành các công việc liên quan đến các lĩnh vực nêu trên 

để tìm giải pháp cải thiện hệ thống GD&ĐT NKT. 

 

4. Kết luận 

 

Để đạt được điều này, Việt Nam cần đến một lực lượng lao động năng lực tốt có kiến thức và kỹ 

năng để thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế. Cần có nền giáo dục chất lượng cao ở tất cả các 

cấp để cung cấp lực lượng lao động có kỹ năng nhằm duy trì được đà tăng trưởng. Điều này đòi 

hỏi sự lãnh đạo mạnh mẽ, quyết liệt của Chính phủ Việt Nam và đặc biệt là sự hợp tác chặt chẽ 

giữa Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH và các bên tham gia có liên quan nhằm tìm ra những giải pháp 

hiệu quả. 

 

Nhóm công tác Giáo dục và Đào tạo, thông qua VBF, sẽ tiếp tục thực hiện cam kết hỗ trợ Việt 

Nam đạt được những tiềm lực kinh tế của mình. Chúng tôi mong đợi được chứng kiến những 

tiến triển trong các lĩnh vực nói trên và một lần nữa xin cảm ơn VBF đã mời chúng tôi đóng góp 

cho diễn đàn quan trọng này. 
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