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BÀI PHÁT BIỂU CỦA NHÓM CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Trình bày bởi 

Ông Brian O'Reilly  

Trưởng Nhóm  

 

Kính thưa quý vị, 

 

Những kĩ năng mới cho những công việc mới trong ngành Công nghiệp 4.0 chỉ có thể đạt được 

bằng một hệ thống giáo dục hiện đại và hướng tới tương lai. Như đã đề cập trong bài trình bày 

tháng 6 của chúng tôi, việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp 4.0 và những tác 

động của các công nghệ mới nổi cần được giải quyết tốt để Việt Nam tiếp tục đà phát triển.  

 

Bài trình bày này tập trung vào một số lĩnh vực sau: 

 Luật Giáo dục và Luật Giáo dục Đại học 

 Nghị định 86 

 Nghị định 143 

 Giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề 

 

Luật Giáo dục Đại học 

Các bước trong thủ tục pháp lý để xây dựng các trường đại học tư thục (bao gồm các trường đại 

học có vốn đầu tư nước ngoài) như sau: 

 Xây dựng công ty hợp pháp theo Luật doanh nghiệp, và 

 Sau đó xây dựng các trường đại học/cơ sở giáo dục. 

 

Có một số vấn đề nổi bật đang gây nhầm lẫn và không được quy định rõ trong dự thảo luật bao 

gồm nhưng không giới hạn như tư cách pháp lý của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và cả 

trường đại học vì cả doanh nghiệp và trường đại học đều có tư cách pháp nhân riêng  

 

Nghị định 86 

Đầu tư nước ngoài vào giáo dục và đào tạo rất quan trọng để mang lại những kiến thức và kỹ 

năng cần thiết cho Việt Nam. Khoản đầu tư này giúp chuẩn bị nguồn nhân lực hiệu quả cho 

Công nghiệp 4.0. Các cơ sở nước ngoài này sẽ luôn khuyến khích và hợp tác với các cơ sở Việt 

Nam đã thích nghi với những thách thức về nhu cầu của nền kinh tế mới. 

 

Chúng tôi xin đề nghị Bộ GD&ĐT tiến hành soạn thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 86 để 

cung cấp những hiểu biết rõ ràng về những kỳ vọng đối với các cơ sở giáo dục và những yêu cầu 
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triển khai cụ thể. Nhiều trường học gặp khó khăn khi làm việc với cơ quan chức năng trong việc 

sửa đổi giấy phép của họ vì thiếu Thông tư hướng dẫn. 

 

Nghị định 143 - Luật Bảo hiểm Xã hội 

Nghị định này hướng dẫn về cách thực thi Luật Bảo hiểm Xã hội. Theo nghị định này, hầu hết 

người nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nghị định này 

có tác động lớn đến nhiều cơ sở giáo dục khi họ sử dụng một số lượng lớn nhân viên nước ngoài. 

Có một số vấn đề liên quan đến nghị định này và sẽ được đề xuất thông qua các Hiệp hội và 

Nhóm Công tác để xem xét một kỹ lưỡng và giải quyết một cách thỏa đáng cho tất cả các bên 

liên quan. 

 

Giáo dục Kỹ thuật và Đào tạo Nghề (TVET) 

Luật mới về Giáo dục và Đào tạo nghề là một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện TVET ở 

Việt Nam. Nhiều công việc đã được thực hiện cùng với các cơ quan địa phương và ở nước ngoài, 

và được tiếp tục hợp tác thông qua Nhóm Công tác phối hợp với Bộ LĐTB&XH sẽ đảm bảo tác 

động của công việc này hiệu quả hơn. 

 

Chúng tôi muốn đề nghị Bộ LĐTB&XH và Chính phủ chấp thuận Nghị định đã xét duyệt nhằm 

thay thế cho Nghị định số 48 liên quan đến hoạt động của các trường cao đẳng đầu tư nước 

ngoài. Nghị định này đã được xét duyệt bởi Chính phủ trong suốt hai năm qua. Tuy nhiên, quá 

trình đánh giá đã bị kéo dài và đang ảnh hưởng đến hoạt động của tất cả các trường cao đẳng. 

Tổng cục Dạy nghề không chấp nhận đơn xin chuyển đổi với lý do họ đang chờ sửa đổi Nghị 

định số 48. 

 

Kết luận 

Năng lực của các hệ thống giáo dục Việt Nam để đem lại giáo dục chất lượng cao và đem đến 

cho sinh viên những kỹ năng mới đáp ứng công việc mới bắt kịp với Công nghệ 4.0 là rất quan 

trọng. Điều này đòi hỏi một hệ thống giáo dục tốt và sự lãnh đạo mạnh mẽ của Chính phủ Việt 

Nam và đặc biệt là Bộ GD & ĐT và Bộ LĐTBXH. Các vấn đề nêu ra trong bài viết này nhấn 

mạnh những lĩnh vực cần phải được cải thiện để làm cho hệ thống giáo dục hiệu quả hơn.  

 

Nhóm Công tác Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục hợp tác với Bộ Giáo dục và Bộ LĐTBXH cam 

kết thúc đẩy giáo dục và đào tạo ở Việt Nam. Chúng tôi mong được chứng kiến sự phát triển và 

tiến bộ của các vấn đề nêu trên. Một lần nữa cám ơn VBF đã cho chúng tôi được đóng góp tại 

diễn đàn này.  

 

 


