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BÁO CÁO CỦA NHÓM CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

 

Chuẩn bị bởi  

Nhóm Công tác Giáo dục và Đào tạo 

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 

 

Tóm tắt tổng quan 
 

Chất lượng giáo dục các cấp là yếu tố sống còn cho sự tăng trưởng trong tương lai của nền kinh 

tế Việt Nam cũng như khả năng nắm bắt được những cơ hội mà cuộc Cách mạng Công nghiệp 

4.0 sẽ mang lại. Nhóm công tác Giáo dục Đào tạo (NCTGDĐT) cam kết tiếp tục hỗ trợ Bộ Giáo 

dục & Đào tạo (“BGDĐT”) và Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội (“BLĐTBXH”) trong việc 

nâng cao tiêu chuẩn giáo dục, đào tạo của Việt Nam. Về một số mặt đã đạt được những kết quả 

bước đầu, tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc cần khắc phục. 

 

Báo cáo này trước hết sẽ tập trung vào 2 nội dung chính là Nghị định 86 thay thế Nghị định 73, 

và các vấn đề về giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề (GDHNDN). 

 

Nghị định 86 sẽ được ban hành vào cuối năm nay sẽ tạo ra một môi trường hiệu quả hơn để các 

cơ sở đào tạo hoạt động và đem lại chất lượng giáo dục tốt phù hợp với nhu cầu của doanh 

nghiệp. Đây là một dấu hiệu tích cực và chúng tôi muốn cảm ơn BGDĐT đã làm tốt công việc 

của mình trong vấn đề này. 

 

Về vấn đề GDHNDN, một yêu cầu quan trọng là phải có sự phối hợp, trao đổi giữa chính các cơ 

sở đào tạo để bảo đảm quá trình học hỏi lẫn nhau về các mô hình/thực tiễn tốt trong nước cũng 

như nhiều nội dung khác. Phối hợp, trao đổi cũng là điều cần thiết giữa cơ sở đào tạo và doanh 

nghiệp. Một số tổ chức viện trợ ODA hiện cũng đang tích cực hỗ trợ những sáng kiến này.  

 

Chúng tôi khuyến khích Chính phủ Việt Nam tăng phần trăm số học sinh Việt Nam được phép 

học ở các trường quốc tế nơi tập trung phát triển sự học hỏi ngôn ngữ sớm và phương pháp học 

khuyến khích tư duy phản biện và hình thành sự sáng tạo. 

 

Tóm lại, nền kinh tế Việt Nam cần có một lực lượng lao động trình độ cao, có kiến thức, kỹ năng 

để sẵn sàng cho Cách mạng Công nghiệp 4.0. Nhóm công tác Giáo dục Đào tạo, thông qua Diễn 

đàn Doanh nghiệp Việt Nam VBF, sẽ tiếp tục với cam kết hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa tiềm 

năng kinh tế của mình. 
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1. Đặt vấn đề 

 

Bảo đảm nguồn nhân lực sẵn sàng với CMCN 4.0 cũng như tác động của các công nghệ mới là 

hai vấn đề lớn cần phải giải quyết hiệu quả để Việt Nam tiếp tục đạt được thành công về cả kinh 

tế và xã hội. Những bước tiến công nghệ đã có thay đổi lớn tới lối sống của con người hiện nay, 

bao gồm cả phương thức làm việc.  

 

Tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thay thế nhiều hình thức lao động thủ công vì các công 

nghệ hiện đại sẽ thực hiện công việc nhanh chóng hơn, đem lại những kết quả tốt hơn, chính xác 

hơn và với chi phí thấp hơn. Điều này sẽ mang lại cả cơ hội lẫn thách thức về vấn đề việc làm 

của Việt Nam. Một mặt, những người có trình độ cao sẽ có nhiều cơ hội hơn, nhưng mặt khác, 

nhiều công việc trình độ thấp cũng sẽ biến mất. Vì thế, lực lượng lao động tương lai của Việt 

Nam phải có được những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thành công trong bối cảnh mới này. 

Điều này đòi hỏi ngành giáo dục, đào tạo của Việt Nam phải đáp ứng được nhu cầu của nền kinh 

tế mới. 

 

Mục đích của báo cáo này là để tìm hiểu cả về những cơ hội và vấn đề phát sinh liên quan đến 

lĩnh vực giáo dục của Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0, nhưng cũng không nên quên việc 

làm thế nào để hiện thực hóa đầy đủ tiềm năng từ CMCN 3.0 vẫn là một yêu cầu quan trọng. 

Người Việt Nam coi trọng vấn đề giáo dục, vì thế cần có một nền giáo dục có chất lượng tốt nhất 

vì lợi ích của đất nước nói chung. Như đã nêu trong các báo cáo trước, Việt Nam cần một hệ 

thống giáo dục chất lượng cao, biết chú trọng vào việc đáp ứng những nhu cầu của tương lai. 

Điều này liên quan đến nhiều yếu tố như: 

 

 Tạo nguồn cung những người ra trường có khả năng “làm việc ngay”, cả hiện tại và tương 

lai; 

 Nâng cao năng suất của lực lượng lao động Việt Nam bằng cách ứng dụng công nghệ hiệu 

quả hơn và cải thiện phương thức làm việc; 

 Phát triển nền kinh tế Việt Nam vững mạnh để có sức cạnh tranh cả ở khu vực và trên toàn 

cầu; 

 Xây dựng một “xã hội học tập” để đáp ứng tốt hơn yêu cầu hội nhập quốc tế trong thời đại 

công nghệ số;  

 Tạo môi trường để thu hút nhiều sinh viên Việt Nam học tập ở trong nước hơn. 

 

Mục tiêu này có thể đạt được bằng cách giúp các cơ sở đào tạo của Việt Nam trong những công 

việc như: 

 Tập trung hơn vào nhu cầu của doanh nghiệp bằng những chương trình giáo dục phù hợp, 

thực tế; 

 Lồng ghép kiến thức chuyên môn liên quan với các kỹ năng cần thiết để những học sinh/sinh 

viên tốt nghiệp có thể làm việc hiệu quả hơn;  

 Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho các cơ sở đào tạo của Việt Nam; 

 Tuyển dụng thêm đội ngũ cán bộ đào tạo có nhiều kinh nghiệm thực tế để bổ sung bên cạnh 

các kiến thức học đường. 

 

Ngoài việc bồi dưỡng năng lực cho các cơ sở đào tạo trong nước, còn cần tạo môi trường thuận 

lợi hơn để các cơ sở đào tạo hiện có hoạt động, cũng như để thu hút thêm các cơ sở đào tạo nước 

ngoài vào Việt Nam. Chính phủ, các ban ngành liên quan của Việt Nam như BGDĐT, 

BLĐTBXH cần tạo môi trường phù hợp để giáo dục có chất lượng có thể phát triển ở mọi cấp. 
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Báo cáo này sẽ tập trung vào những nội dung sau: 

 Nghị định 86 thay thế Nghị định 73 

 Giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề 

 Các phương án đề xuất bổ sung để huy động sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân  

 Tăng cường trao đổi, học hỏi lẫn nhau về các mô hình/thực tiễn tốt trong nước giữa 

doanh nghiệp và các cơ sở GDHNDN 

 Quá trình chuyển giao từ BGDĐT sang BLĐTBXH 

 Các vấn đề khác về GDHNDN 

 Học sinh Việt Nam theo học ở các trường quốc tế 

 

2. Nghị định 86 

 

Nghị định 86 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2018, quy định cụ thể về hợp tác, đầu tư nước 

ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Những điều khoản mới của Nghị định khuyến khích và thúc đẩy 

đầu tư nước ngoài. Những điều kiện - thủ tục thành lập và hoạt động cho những cơ sở giáo dục 

nước ngoài đã được giảm thiểu một cách hợp lý để tạo môi trường pháp lý minh bạch và hiệu 

quả cho các nhà đầu tư giáo dục. 

 

Đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực giáo dục, đào tạo đóng vai trò quan trọng trong việc đưa các kiến 

thức, kỹ năng cần thiết vào Việt Nam. Đầu tư nước ngoài sẽ giúp cho nguồn nhân lực trong nước 

sẵn sàng hơn với CMCN 4.0. Cơ sở giáo dục nước ngoài sẽ vừa bổ sung vừa phối hợp với cơ sở 

giáo dục trong nước, sẵn sàng thích ứng với những thách thức phát sinh từ nhu cầu của nền kinh 

tế mới. 

 

Nhóm công tác Giáo dục và Đào tạo, VBF, cũng đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến trong quá 

trình chỉnh sửa nghị định này để đạt hiệu quả cao hơn. BGDĐT đã tích cực trình dự thảo lên 

Chính phủ để phê duyệt trong thời gian sớm nhất có thể.  

 

Nghị định mới này khi đi vào thực thi sẽ là một dấu mốc lớn trong ngành giáo dục Việt Nam. 

Nghị định cho thấy rõ mong muốn của chính phủ trong việc cải thiện chất lượng giáo dục, đào 

tạo để bảo đảm nguồn nhân lực sẵn sàng với CMCN 4.0. Nhân cơ hội này, Nhóm công tác Giáo 

dục và Đào tạo đánh giá cao chính phủ và BGDĐT Việt Nam trong việc ban hành Nghị định 

86/2018 với những chính sách minh bạch, hiệu quả và hy vọng có thể tiếp tục tham gia hỗ trợ 

trong lĩnh vực này, đồng thời cũng xin chân thành cảm ơn BGDĐT đã thường xuyên tích cực 

hợp tác và hỗ trợ. 

 

3. Giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề (GDHNDN) 

 

Dạy nghề và nâng cao cơ hội có việc làm là một nội dung trọng tâm trong các mục tiêu phát triển 

của chính phủ Việt Nam. Hiện nay, Chính phủ muốn điều chỉnh mạng lưới dạy nghề để phù hợp 

hơn với nhu cầu của doanh nghiệp, công nghệ mới, cũng như tập trung hơn vào những kỹ năng 

cần thiết để đáp ứng hiệu quả nhu cầu của CMCN 4.0. Vì thế, chính phủ đang khuyến khích mở 

rộng công tác giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề, nâng cao chất lượng đào tạo và tập trung vào 

đào tạo theo nhu cầu.  

 

Luật giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề mới là một bước tiến quan trọng để cải thiện chất lượng 

GDHNDN ở Việt Nam. Nhiều công việc đã được thực hiện cùng với các địa phương, tổ chức 

nước ngoài, và với sự phối hợp thường xuyên, tích cực thông qua các nhóm công tác với sự điều 

phối của BLĐTBXH sẽ bảo đảm đạt được những kết quả, tác động tốt đẹp hơn. Sau đây là một 
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số nội dung trong dự thảo nghị định thay thế Nghị định 48 mà chúng tôi muốn đề xuất xem xét 

sửa đổi. 

 

3.1.   Các phương án đề xuất bổ sung để huy động sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân 

 

Đề xuất Chính phủ cố gắng huy động sự tham gia của không chỉ các doanh nghiệp lớn mà cả các 

Doanh nghiệp vừa & nhỏ trong và ngoài nước trong công cuộc cải cách GDHNDN, vì đây là bộ 

phận chiếm đại đa số các doanh nghiệp. Đặc biệt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cung cấp linh 

kiện, phụ tùng thuộc các ngành công nghiệp phụ trợ cũng thường cần đến đội ngũ kỹ thuật viên, 

vận hành máy móc có trình độ. Vì vậy, một số doanh nghiệp này sẽ sẵn sàng tham gia đóng góp 

ý kiến để cải thiện chất lượng chương trình đào tạo trong GDHNDN.  

 

Chẳng hạn, tại tỉnh Đồng Nai, trường Đại học Lạc Hồng và Trung cấp nghề Công nghệ cao 

Đồng Nai đã xây dựng, thực hiện một số chương trình đào tạo tương tác chuyên về mô hình 5S 

(phương pháp quản lý sản xuất cơ bản) và các khóa đào tạo cơ bản về sức khỏe nghề nghiệp, an 

toàn lao động, trong đó có các phương pháp mới như đánh giá nguy cơ, với sự hướng dẫn kỹ 

thuật của nhóm cố vấn có thành phần gồm các DNVVN Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác Quốc tế 

Nhật Bản - JICA, Hiệp hội Tu nghiệp Kỹ thuật Hải ngoại Nhật Bản – AOTS, cùng các lãnh đạo 

địa phương. 

 

3.2. Tăng cường trao đổi, học hỏi lẫn nhau về các mô hình/ thực tiễn tốt trong nước giữa 

doanh nghiệp và các cơ sở GDHNDN 

 

Việt Nam cần khuyến khích việc trao đổi, học hỏi lẫn nhau về các mô hình/thực tiễn tốt trong 

nước theo các chương trình hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở GDHNDN. Hiện nay đã có một 

số mô hình hợp tác ở tỉnh Đồng Nai như nêu trên, ở Hà Nội (Đai học Công nghiệp Hà Nội), 

TPHCM (Đại học Công nghiệp TPHCM, Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng). Các cơ sở GDHNDN 

và lãnh đạo của các địa phương khác có thể trao đổi, học hỏi được nhiều điều từ những thành 

công & trở ngại gặp phải, dù vậy, họ vẫn cần phải xác định hình thức hợp tác phù hợp với điều 

kiện kinh tế, xã hội, thể chế của địa phương, thay vì sao chép nguyên mẫu các mô hình này. 

 

3.3.  Quá trình chuyển giao từ BGDĐT sang BLĐTBXH 

 

Về nội dung này có một số vấn đề cần quan tâm. Chúng tôi xin cảm ơn BLĐTBXH đã hợp tác và 

gợi ý rằng mọi vấn đề còn tồn đọng cần được giải quyết để bảo đảm quá trình chuyển giao nhịp 

nhàng, hiệu quả từ BGDĐT sang BLĐTBXH. Vui lòng tham khảo báo cáo trước của chúng tôi 

tại Diễn đàn Doanh nghiệp VIệt Nam thường niên tháng 12/2017 để biết chi tiết về các vấn đề 

này. 

 

3.4.  Các vấn đề khác về GDHNDN 

 

Chính phủ Việt Nam nhận thức được yêu cầu phải tăng cường vai trò của khu vực kinh tế tư 

nhân trong GDHNDN. Thực hiện được điều này sẽ góp phần bổ sung nguồn lực cho việc thực 

hiện GDHNDN, nâng cao chất lượng và sự phù hợp của các chương trình GDHNDN. Tuy nhiên, 

tiến độ hiện nay vẫn còn khá chậm, qua đó cho thấy những giải pháp hiện nay nhằm khuyến 

khích, thực hiện công tác này còn chưa đủ hiệu quả để thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp 

tư nhân. 

 

Một giải pháp có thể áp dụng là huy động doanh nghiệp tham gia, như đề xuất của các tổ chức 

như ADB, GDVT, GIZ, ILO, JICA, thông qua các biện pháp phối hợp tích cực của các cơ sở 
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GDHNDN. Các công tác được xác định là có thể triển khai nhằm tăng cường phối hợp giữa 

doanh nghiệp và cơ sở đào tạo có vốn đầu tư nước ngoài như chúng tôi đã trình bày trong báo 

cáo của NCTGDĐT tôi tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Thường niên tháng 12/2017. 

 

Dù đã có nhiều sáng kiến tốt đang góp phần cải thiện chất lượng GDHNDN của Việt Nam nhưng 

chúng tôi cho rằng vẫn còn một số vấn đề chính cần giải quyết như sau: 

 

 Đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp bằng việc chủ động trong xây dựng chương trình đào 

tạo; 

 Cải thiện quy trình tuyển sinh bằng các chương trình có chất lượng tốt hơn và tăng cường 

tiếp thị; 

 Nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên, quản lý, lãnh đạo theo các mô hình quốc tế, 

hiện đại về cơ sở GDHNDN; 

 Thực thi hiệu quả Khung trình độ quốc gia. 

 

Đây là những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, tìm giải pháp để góp phần cải thiện mạng lưới 

GDHNDN. Chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong lĩnh vực này 

và nhân đây xin cảm ơn trước BLĐTBXH vì sự hợp tác trong tương lai. 

 

4. Về vấn đề học sinh Việt Nam học các trường quốc tế 

 

Hiện nay, giáo dục quốc tế phục vụ nhu cầu của cả cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam, 

cần tiếp cận nền giáo dục giống như ở quê nhà, và các học sinh người Việt ở một mức độ nhất 

định,. Bằng việc cung cấp nền giáo dục quốc tế chất lượng cao tại các trung tâm trọng yếu về 

ngoại giao và đầu tư của đất nước, các trường quốc tế đóng góp vào cơ sở hạ tầng đang cần thu 

hút thêm đầu tư vào Việt Nam. Tuy vậy, lợi ích lâu dài là các trường này cũng thu hút một số 

lượng học sinh Việt Nam vào nền giáo dục quốc tế cao cấp.  

 

Giáo dục quốc tế có một số lợi ích cốt lõi. Thứ nhất, nền giáo dục này giúp học sinh tiếp cận 

phong cách giáo dục tập trung vào việc tham gia vào lớp học, thể hiện cá nhân và tư duy phản 

biện. Thứ hai, giáo dục quốc tế có xu hướng tập trung vào khái niệm một "đứa trẻ toàn diện" dựa 

trên cân bằng đúng mực nghệ thuật, âm nhạc và thể thao cùng với sự tập trung ổn định vào độ 

khó của chương trình học. Phong cách học tập này sẽ hỗ trợ học sinh ở cấp độ cao hơn nếu họ 

tiếp tục theo học tại các trường đại học quốc tế, và cũng giúp họ thành công hơn trong môi 

trường làm việc thay đổi nhanh chóng. 

 

Học sinh Việt Nam đóng một vai trò rất quan trọng trong cộng đồng học sinh trường quốc tế. 

Tuy nhiên, hiện nay luật pháp không cho phép bất kỳ học sinh Việt Nam nào nhập học mẫu giáo 

và hạn chế số lượng học sinh Việt Nam ở các trường tiểu học và trung học cơ sở, trong đó số 

lượng không được vượt quá 10% tổng số học sinh. Ở các trường trung học, con số này không 

được vượt quá 20% tổng số học sinh. 

 

Với mục tiêu nâng cao sự sẵn sàng của lực lượng lao động trí thức và tăng năng suất lao động lên 

hàng đầu, Chính phủ Việt Nam được khuyến nghị tăng gấp đôi tỷ lệ học sinh Việt Nam được 

phép học tại các trường quốc tế ở mọi cấp, kể cả trường mẫu giáo nơi giúp phát triển sớm những 

kĩ năng ngôn ngữ quan trọng cùng phong cách học tập khuyến khích tư duy phản biện và sáng 

tạo.  
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5. Kết luận  

 

Hệ thống giáo dục Việt Nam cần có đủ khả năng thực hiện giáo dục có chất lượng ở tất cả các 

cấp để bảo đảm nền kinh tế Việt Nam theo kịp với trào lưu CMCN 4.0. Để làm điều đó cần có sự 

lãnh đạo sáng suốt của chính phủ và đặc biệt là BGDĐT và BLĐTBXH, với sự phối hợp chặt 

chẽ cùng các ban ngành liên quan khác để tìm ra giải pháp hiệu quả.  

 

Nhóm công tác Giáo dục Đào tạo, thông qua VBF, sẽ tiếp tục (phối hợp với BGDĐT và 

BLĐTBXH) cam kết góp phần cải thiện chất lượng giáo dục, đào tạo của Việt Nam. Chúng tôi 

mong muốn được thấy sự tiến triển, kết quả tốt trong những nội dung trên, và một lần nữa xin 

chân thành cảm ơn VBF đã cho chúng tôi cơ hội tham gia đóng góp ý kiến trên diễn đàn quan 

trọng này. 


