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THUYẾT MINH 

 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA  

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1 Tên đề tài:  

Nghiên cứu luận cứ, đề xuất mô hình, chính 

sách nâng cao hiệu quả hợp tác giữa đại học 

và doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách 

mạng 4.0 ở Việt Nam 

 

1a.   Mã số của đề tài:  

KHGD/16-20.ĐT.036 

2 Loại đề tài: 

Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 

“Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, 

toàn diện nền giáo dục Việt Nam”. Mã số của Chương trình: KHGD/16-20 

3 Thời gian thực hiện: 24 tháng 

(từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 11 năm 2020) 

 4 Cấp quản lý 

Quốc gia       

5 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 4.000 (triệu đồng), trong đó: 

- Từ ngân sách nhà nước: 4.000 (triệu đồng) 

- Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước: 0 (triệu đồng) 

6 Đề nghị phương thức khoán chi: 

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng                  

    

  Khoán từng phần, trong đó:     

- Kinh phí khoán: 4.000 (triệu đồng) 

- Kinh phí không khoán: 0 (triệu đồng)                                                                

7 Chủ nhiệm đề tài:  

Họ và tên: Hồ Đắc Lộc 

Ngày, tháng, năm sinh: 18/08/1965                  Nam/ Nữ: Nam 

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học 

Chức danh khoa học: Giáo sư                            

Chức vụ: Hiệu trưởng 

Điện thoại của tổ chức: 028 - 3512 0783  Mobile: 0983 84 23 48 

Fax: 028 - 5445 7777                                E-mail: hdloc@hcmhutech.edu.vn  

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM 

Địa chỉ tổ chức: 475A, Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thành, Tp. Hồ Chí Minh 
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8 Thư ký khoa học:  

Họ và tên: Huỳnh Châu Duy 

Ngày, tháng, năm sinh: 20/05/1979                           Nam/ Nữ: Nam 

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến Sĩ 

Chức danh khoa học: Phó Giáo sư                             

Chức vụ: Viện trưởng, Viện Đào tạo Sau đại học 

Điện thoại của tổ chức: 028 - 3512 0781      Mobile: 0938 707 507 

Fax: 028 - 5445 7777                                    E-mail: hcduy@hcmhutech.edu.vn  

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM 

Địa chỉ tổ chức: 475A, Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

9 Tổ chức chủ trì đề tài:  

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028 - 3512 0783               Fax: 028 - 5445 7777 

E-mail: hutech@hutech.edu.vn 

Website: www.hutech.edu.vn 

Địa chỉ: 475A, Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Hồ Đắc Lộc 

Số tài khoản: 3713.0.3019225.00000 tại Kho bạc Nhà nước Quận Bình Thạnh 

Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

10 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài  

 1. Tổ chức 1: Vụ Giáo dục Đại học 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và đào tạo 

Điện thoại: 024 38 69 18 39                       

Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Thị Kim Phụng 

2. Tổ chức 2: Trường Đại học Kinh tế  - Tài chính Tp. HCM 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và đào tạo 

Điện thoại: 028 5422 5555  

Địa chỉ: 276 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Thanh Giang 

3. Tổ chức 3: Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và đào tạo 

Điện thoại: 028 3896 8641                  

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Đỗ Văn Dũng 

4. Tổ chức 4: Công ty TNHH Cung ứng nguồn nhân lực và Đầu tư giáo dục 

đào tạo ISL 

Cơ quan chủ quản: Bộ Công thương  

Điện thoại: 028 6279 6886 
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Địa chỉ: 502 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Ngô Hằng Thủy Trúc 

5. Tổ chức 5: Công ty TNHH Tư vấn chất lượng VJQC 

Cơ quan chủ quản: Bộ Công thương 

Điện thoại: 028 6676 6893 

Địa chỉ: 63 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. HCM 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Hữu Nghĩa 

11  Cán bộ thực hiện đề tài
 

TT 
Họ và tên, 

học hàm học vị 
Chức danh thực 

hiện đề tài 
Tổ chức công tác 

1 GS.TSKH. Hồ Đắc Lộc Chủ nhiệm đề tài Trường Đại học Công nghệ  

Tp. Hồ Chí Minh 

2 PGS.TS. Huỳnh Châu Duy Thư ký khoa học Trường Đại học Công nghệ 

 Tp. Hồ Chí Minh 

3 TS.Nguyễn Kim Dung Thành viên chính Viện Nghiên cứu Giáo dục,  

Trường ĐH SP Tp. HCM 

4 PGS.TS. Ngô Cao Cường  Thành viên chính Trường Đại học Kinh tế - Tài 

chính Tp. HCM 

5 TS.Nguyễn Xuân Hoàng Việt  Thành viên chính Trường Đại học Công nghệ  

Tp. Hồ Chí Minh 

6 TS.Bùi Văn Thế Vinh,  Thành viên chính Trường Đại học Công nghệ  

Tp. Hồ Chí Minh 

7 TS.Nguyễn Toàn  Thành viên chính Trường Đại học Công nghệ  

Tp. Hồ Chí Minh 

8 ThS.Trần Xuân Lộc Thành viên chính Trường Đại học Công nghệ  

Tp. Hồ Chí Minh 

9 KS.Tô Thành Duy Thành viên chính Trường Đại học Công nghệ  

Tp. Hồ Chí Minh 

10 CN.Phan Thị Hồng Phú Thành viên chính Trường Đại học Công nghệ  

Tp. Hồ Chí Minh 

 

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
 

12 Mục tiêu của đề tài:   

Phát triển giáo dục đại học là một trong các mục tiêu quan trọng mà Việt Nam 

đang thực hiện và hướng đến. Sự phát triển này gắn liền với việc nâng cao chất lượng 

đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất 

lượng cao cho thị trường lao động và cho xã hội, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách 

mạng 4.0 ở Việt Nam. Trong số các giải pháp để đạt được mục tiêu trên thì giải pháp 



 4

tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp 

được đánh giá là phù hợp trong giai đoạn này. Vì vậy, để phát triển giáo dục đại học thì 

một trong các mục tiêu cần phải đạt được là nâng cao hiệu quả hợp tác giữa cơ sở giáo 

dục đại học và doanh nghiệp.  

Khi ấy, mục tiêu cụ thể cần phải đạt được sẽ là: 

1) Báo cáo cơ sở khoa học về mối quan hệ 3 bên (Chính phủ, doanh nghiệp và cơ sở 

giáo dục đại học) trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam; 

2) Báo cáo kinh nghiệm quốc tế về việc xây dựng mô hình, các chính sách và phương 

pháp triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học 

và doanh nghiệp; 

3) Mô hình đề xuất về sự phối hợp 3 bên trong bối cảnh cách mạng 4.0 ở Việt Nam; 

4) Báo cáo kết quả thử nghiệm và khảo sát tính thực tế của mô hình đề xuất; 

5) Bản đề xuất các chính sách, cơ chế để triển khai có hiệu quả mô hình hợp tác giữa cơ 

sở giáo dục đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng 4.0 ở Việt Nam.  

13 Tình trạng đề tài:         

   Mới     Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

                                     Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

14 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung 

nghiên cứu của đề tài: 

14.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 

  Mối quan hệ hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp ngày càng trở 

thành một bộ phận quan trọng trong chiến lược nâng cao hiệu quả và đổi mới giáo dục 

và đào tạo của mỗi quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển (Perkmann, 2007). 

Có nhiều hình thức hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp được dựa trên 

mục tiêu, phạm vi và cơ cấu tổ chức (Permann, Walsh, & K., 2008). Các hợp tác có thể 

tập trung vào đào tạo hoặc nghiên cứu; đơn lẻ hoặc toàn diện; ngắn hạn hoặc dài hạn. 

Gần đây, nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước đã tập trung nghiên cứu về 

vấn đến này mà phần lớn các kết quả phân tích chưa đưa ra được giải pháp cụ thể trong 

việc đề xuất các mô hình hợp tác, cũng như các chính sách nâng cao hiệu quả hợp tác. 

Với sự phát triển của nền kinh tế tri thức toàn cầu, nhu cầu xây dựng và tăng cường mối 

quan hệ đối tác chiến lược ngày càng tăng và chi phí cho việc phát triển các mối quan 

hệ này tăng mạnh so với kinh phí dự toán ban đầu dành cho các công trình nghiên cứu. 

Các trường đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới đang đi tiên phong trong việc mở rộng 

mối quan hệ đối tác này. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhà trường được thiết kế 

để phát triển bền vững, được quan tâm đầu tư nhiều hơn, được lên kế hoạch và chiến 

lược trong dài hạn. Mối quan hệ này sẽ làm tăng thêm vai trò của các trường đại học và 

giúp giải quyết những thách thức của xã hội, cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của 

mỗi quốc gia. 

 

* Nước ngoài: 



 5

Các nghiên cứu của các nhà khoa học nước ngoài cho thấy rằng mối quan hệ này 

đã giúp các trường đại học đẩy mạnh thực hiện các nghiên cứu có tính ứng dụng và ý 

nghĩa thực tiễn cao, đặc biệt trong các ngành sản xuất công nghiệp. Theo thống kê của 

Clarivate Analytics, dựa trên các đánh giá nghiên cứu trên cơ sở dữ liệu Web of 

Science Core Collection (WoSCC) từ năm 2007 đến năm 2016, các trường đại học của 

Hàn Quốc nằm trong số các trường nghiên cứu hàng đầu trên thế giới trong việc công 

bố các nghiên cứu về ngành công nghiệp. Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang 

(POSTECH), được thành lập bởi Công ty thép Hàn Quốc POSCO năm 1986, đứng đầu 

bảng xếp hạng các trường đại học có tỷ lệ các công bố cao nhất với 23% các công bố 

khoa học được thực hiện dựa trên mối quan hệ hợp tác này. Tương tự, các trường đại 

học của Hàn Quốc mà có các hợp tác với Tập đoàn điện tử đa quốc gia Samsung cũng 

đã chứng minh được giá trị của mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp. 

Về phía các đại học, tỷ lệ các công bố khoa học có thể được nâng lên đáng kể. Về phía 

các doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể quảng bá tên tuổi, thương hiệu, tuyển dụng các 

nguồn nhân lực có chất lượng cao từ các trường đại học. Ngoài ra, với thế mạnh về 

nghiên cứu của nhà trường, mối quan hệ hợp tác này cũng đã giúp doanh nghiệp có thể 

tháo gỡ các vướng mắc và khó khăn của mình nhờ vào các nghiên cứu của nhà trường 

dựa trên thực tế hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp. Thông qua hợp tác 

với doanh nghiệp, các trường đại học có điều kiện để thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý 

theo hướng hiệu quả, mang lại lợi nhuận cao hơn nhưng vẫn gia tăng giá trị cho người 

học, nhất là trong bối cảnh các trường đai học đang chuyển mình theo cơ chế tự chủ tài 

chính. Nhà trường có cơ sở thực tiễn để điều chỉnh, cập nhật chương trình, phương 

pháp giảng dạy và nghiên cứu phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp - nhà 

truyển dụng. Theo đó, người học có cơ hội thực tập ngay khi còn trên ghế nhà trường, 

cũng như có nhiều cơ hội cọ xát, vận dụng ngay những kiến thức đã học vào thực tế. 

Điều này sẽ tác động trực tiếp đến người học, giúp người học cảm nhận được sự cần 

thiết của môn học và ngày càng chú tâm hơn vào môn học. 

Trong thế kỷ 21, mối quan hệ hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp được xem là 

một trong những mục tiêu để hướng đến nền kinh tế tri thức. Trong khu vực Châu Âu, 

mối quan hệ này được đánh giá là đặc biệt cần thiết trong bối cảnh khu vực này đang bị 

đe dọa bởi sự gia tăng cạnh tranh toàn cầu, bởi các vấn đề kinh tế đang diễn ra phức tạp 

với tỷ lệ thất nghiệp cao. Mối quan hệ hợp tác này cũng dần trở thành mối quan tâm 

hàng đầu của các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý Tổ chức giáo dục đại 

học. Tuy nhiên, việc quản lý và điều hành của mối quan hệ hợp tác này vẫn còn nhiều 

thách thức do sự phức tạp trong cấu trúc hợp tác, do sự thiếu hiểu biết chung về chủ đề, 

do thiếu thông tin trong “bức tranh toàn diện” của việc kết nối tất cả các yếu tố và thiếu 

bằng chứng để hỗ trợ cho quá trình ra quyết định cho một mối quan hệ hợp tác.  

Các nghiên cứu về mối quan hệ hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh 

nghiệp ngày càng nhiều. Tuy nhiên, khái niệm cho mối quan hệ này chưa được nhiều 

người biết đến, cũng như thiếu một khuôn khổ chung mà dẫn đến việc nghiên cứu mối 
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quan hệ hợp tác này trở nên khó tiếp cận, phân mảnh và khó có thể so sánh. Tất cả các 

trở ngại này đã hình thành một rào cản cho sự phát triển của mối quan hệ hợp tác giữa 

cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp. 

Điều này cho thấy sự cần thiết phải nghiên cứu toàn diện về mối quan hệ này 

trong việc kết hợp cả quan điểm kinh doanh và giáo dục đại học. Mặc dù, đã có sự gia 

tăng và đóng góp đáng kể của giáo dục đại học trong việc tạo ra tri thức thực tế, nhưng 

vẫn còn ít nghiên cứu về các phương thức hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh 

nghiệp. 

Qua các phân tích trên càng cho thấy rõ hơn mô hình hệ sinh thái đại học và 

doanh nghiệp do Davvey, Muros tạo ra năm 2011 trong bối cảnh này tại Việt Nam. 

   

Bảng 1. Hệ sinh thái hợp tác đại học và doanh nghiệp (Davey và Muros, 2011) 

 

Cấp độ tác động 

(gián tiếp) 

Phát triển kinh tế 

Đóng góp cho xã hội nói chung 

Cấp độ sản 

phẩm 

(trực tiếp) 

Sản phẩm đối với trường đại học 

Đóng góp vào giảng dạy, nghiên cứu và chuy n giao tri thức tại 

trường đại học 

Cấp độ kết quả Hợp tác trường đại học và doanh nghiệp 

Cấp độ yếu tố Các yếu tố ảnh hưởng đến hợp tác 

Các yếu tố ảnh hưởng đến hợp tác bao gồm lợi ích của hợp tác, 

động lực và rào cản cũng như các yếu tố tình huống ảnh  ưởng 

hợp tác 

Cấp độ hành 

động 

"Bốn trụ cột" 

Cơ chế thúc đẩy hợp tác bao gồm chiến lược, cấu trúc và cách 

tiếp cận, hoạt động và các điều kiện thúc đẩy hợp tác 

Ảnh hưởng Các bên liên quan 

Các bên liên quan chính bao gồm: trường đại học, chính phủ và 

doanh nghiệp 

 

Căn cứ vào những đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng 4.0 đã được GS. Klaus 

Schwab, người Đức, Chủ tịch Diễn dàn Kinh tế Thế giới, DAVOS khẳng định: “Chúng 

ta đang tiến tới một cuộc cách mạng công nghệ, công nghiệp làm thay đổi cơ bản lối 

sống, phong cách làm việc và cách thức giao tiếp; và xét về phạm vi, mức độ và tính 

phức tạp, sự dịch chuyển này không giống với bất kỳ điều gì mà con người từng trải 

qua” tại Thiên Tân, Trung Quốc, khai mạc ngày 27/6/2016, các chính sách công nghiệp 

mới cần phải cải thiện điều kiện khung liên quan đến bản chất cạnh tranh giữa các quốc 

gia hay còn được gọi là cạnh tranh đổi mới. Đổi mới được dẫn đắt bởi doanh nghiệp. 

Để đổi mới các doanh nghiệp phải hoạt động trong  điều kiện thuận lợi sẽ phải có sự 
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gắn kết mạnh mẽ với các cơ sở giáo dục đại học. Gần đây, đồng loạt nhiều trường đại 

học công lập và ngoài công lập cũng đã khẳng định xu hướng chung của hoạt động giáo 

dục đào tạo trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 trong đó các trường đại học phải đáp 

ứng định hướng xã hội, cũng như đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Để thực 

hiện được xu hướng này, mối gắn kết giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp là 

không thể mờ nhạt mà nó phải thật sự là mạnh mẽ và bền vững. Với nhận định rất rõ 

ràng của các trường đại học trong mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh 

nghiệp, nhưng các trường đại học vẫn chưa xác định rõ được mô hình và các giải pháp 

để có thể xây dựng được một mô hình gắn kết phù hợp với đại học của chính mình, 

cũng như làm thế nào để có thể phát triển và duy trì bền vững mối gắn kết.  

Cũng tương tự vấn đề này, dựa trên một đánh giá khách quan khác về những ưu 

điểm, khuyết điểm và câu hỏi được đặt ra rằng có cần mối gắn kết giữa cơ sở giáo dục 

đại học và doanh nghiệp không? (Mihaela-Cornelia Dan, 2013). Nghiên cứu đã nêu ra 

thực trạng phần lớn các cơ sở giáo dục đại học quan tâm đến các nghiên cứu cơ bản. 

Trong khi đó, doanh nghiệp quan tâm đến các nghiên cứu ứng dụng. Vì vậy, hợp tác 

giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp không chỉ làm thay đổi thái độ và quan 

điểm của cả đại học và doanh nghiệp mà có thể dẫn đến các tình huống sau: Đại học 

quan tâm đến việc ứng dụng các nghiên cứu cơ bản vào thực tế trong khi đó, doanh 

nghiệp tìm kiếm các sản phẩm và dịch vụ mới mà được dựa trên các khám phá khoa 

học duy nhất. Tuy nhiên, nhận thấy rằng mô hình này là lý tưởng; trong thực tế sẽ có 

nhiều ràng buộc mà cản trở sự gắn kết hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp. Nghiên 

cứu này cho thấy hợp tác giữa giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp mang lại 

nhiều lợi ích nhưng cũng có nhiều hạn chế. Trong đó, người học có thể được nhiều trải 

nghiệm trong quá trình học tập, cũng như có thể phát triển các kỹ năng cho nghề nghiệp 

tương lai; doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh; xã hội có thể giải quyết 

được các vấn đề thất nghiệp cũng như tạo được một thị trường lao động cạnh tranh; và 

các đại học có thể đạt được các sứ mệnh của chính nó như làm gia tăng danh tiếng và 

mở rộng và thương mại hóa các nghiên cứu khoa học. Trong khi đó, các hạn chế có thể 

kìm hãm cho sự phát triển của hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp 

chính là vốn tài trợ (các công ty không đầu tư tài chính nhiều cho các nghiên cứu và 

phát triển) và các mối quan hệ (các cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp chưa tìm 

được một mục tiêu chung phù hợp). Nghiên cứu cũng nêu rõ rằng hợp tác gắn kết giữa 

cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp là rất phức tạp và giữ một vai trò quan trọng 

cho chiến lược và sự phát triển của một trường đại học.  

J. Mongkhonvanit đã nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mối gắn kết giữa cơ 

sở giáo dục đại học và doanh nghiệp (Mongkhonvanit, 2008). Nghiên cứu đã được thực 

hiện để tìm kiếm và áp dụng các mô hình nhằm cải thiện mối gắn kết giữa chính phủ, 

đại học và doanh nghiệp để tăng cường sự đổi mới và khả năng cạnh tranh trong sự 

phát triển của kinh tế và xã hội. Dựa trên những ý tưởng của nền kinh tế tri thức và mô 

hình "triple helix model" của mối gắn kết giữa nhà nước, doanh nghiệp và đại học, 
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nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp thu thập nhiều dữ liệu mà bao gồm các bảng 

câu hỏi và các cuộc phỏng vấn chuyên sâu với phần phân tích để điều tra mối gắn kết 

này. 

Mô hình “Triple helix” có thể được gọi là mô hình ba nhà. Khái niệm mô hình ba 

nhà về mối quan hệ giữa Đại học, Doanh nghiệp và Nhà nước bắt đầu vào những năm 

1990 bởi Etzkowitz (1993), và Etzkowitz và Leydesdorff (1995), dựa trên các công 

trình nghiên cứu tiền than của Lowe (1982), và Sabato và Mackenzi (1982) chuyển đổi 

từ mối quan hệ Doanh nghiệp - Nhà nước vốn chiếm ưu thế trong xã hội công nghiệp 

sang mối quan hệ ba bên giữa Đại học - Doanh nghiệp - Nhà nước trong xã hội tri thức.  

Trong đó, Etzokowitz, nghiên cứu viên cao cấp thuộc Viện H-STAR, Đại học 

Stanford là một nhà nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới về đổi mới, ông được xem là 

người khởi xướng của khái niệm “Trường Đại học định hướng doanh nghiệp - 

Entrepreneurial University” và “Mô hình ba nhà - The Triple helix model”. Trong mô 

hình ba nhà mà bao gồm Nhà trường nói chung hay đại học nói riêng là nền tảng cho 

một xã hội tri thức, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao; Doanh nghiệp là nhân tố 

chính tạo ra sản phẩm; và Nhà nước đảm bảo cho quá trình hợp tác diễn ra một cách 

nhanh nhất và ổn định nhất.    

Trọng tâm của mô hình ba nhà là tiềm năng đổi mới và phát triển kinh tế trong 

một xã hội tri thức với vai trò dẫn đường của trường đại học và các tổ chức trung gian 

hình thành từ các yếu tố thuộc trường đại học, doanh nghiệp và nhà nước để tạo ra 

những định dạng xã hội mới cho sản xuất, chuyển giao và áp dụng kiến thức.  

Năm 2000, đại diện Ngân hàng Thế giới bao gồm E. Arnold, M. Bell, J. Bessant 

và P. Brimble đã thực hiện một nghiên cứu liên quan đến sự gắn kết giữa doanh nghiệp 

và đại học tại Thái Lan cho ngành công nghiệp ô tô. Các kết quả cho thấy rằng sự gắn 

kết này không mạnh mẽ, nhu cầu của doanh nghiệp và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo 

dục đại học chưa gặp nhau; và tất nhiên cả hai đều đang gặp phải nhiều khó khăn. Có 

thể nhận thấy rằng tình trạng này hoàn toàn giống như Việt Nam vào thời điểm này, 

không chỉ có riêng cho lĩnh vực của ngành công nghiệp ô tô mà còn ở nhiều lĩnh vực, 

ngành khác.   

Năm 1997, một lần nữa, Etzkowitz và Leytesdorff đã sử dụng mô hình “Triple 

Helix” để phân tích vị trí thay đổi của các cơ sở giáo dục đại học trong các hệ thống đổi 

mới quốc gia nhằm nhấn mạnh việc gia tăng tương tác giữa các tổ chức khác nhau trong 

hệ thống đổi mới các nền kinh tế công nghiệp, cụ thể là các cơ sở giáo dục đại học, 

doanh nghiệp và nhà nước. “Triple Helix” là một mô hình xoắn ốc của sự đổi mới mà 

thể hiện được nhiều mối quan hệ qua lại tại các điểm khác nhau trong quá trình sử dụng 

tri thức. Khía cạnh đầu tiên của mô hình “Triple Helix” là phép biến đổi nội bộ trong 

mỗi đường xoắn, chẳng hạn như sự phát triển của mối quan hệ bên trong doanh nghiệp 

thông qua các liên minh chiến lược hoặc một giả định về nhiệm vụ phát triển kinh tế 

bởi các trường đại học. Khía cạnh thứ hai là ảnh hưởng của một đường xoắn lên một 

đường xoắn khác, ví dụ như là vai trò của chính phủ trong việc xây dựng một chính 
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sách doanh nghiệp gián tiếp thông qua việc tài trợ nghiên cứu và các hoạt động chuyển 

giao công nghệ trong phạm vi rộng hơn của các trường đại học. Khía cạnh thứ ba là tạo 

ra một mô hình mới của chính phủ, doanh nghiệp và đại học và các tổ chức khác từ sự 

tương tác giữa đối tượng trên nhằm mục đích phối hợp và tạo ra những ý tưởng, cũng 

như các định dạng mới cho phát triển sự gắn kết giữa doanh nghiệp và đại học. 

Năm 2013, Jose Guimon, đại diện của Ngân hàng thế giới đã có các nghiên cứu 

và đề xuất nhằm mục đích thúc đẩy liên kết hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và 

doanh nghiệp, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển được dựa trên kinh nghiệm của 

các quốc gia phát triển. Nghiên cứu đề cập đến việc hình thành các hiệp định và rào cản 

hợp tác, cũng như vai trò của các chính sách công trong việc thúc đẩy các mối liên kết 

đại học và doanh nghiệp này.  

Jose cũng cho thấy rằng các mức độ ưu tiên và phạm vi hợp tác giữa đại học và 

doanh nghiệp của các quốc gia phát triển và đang phát triển là khác nhau. Tại các quốc 

gia đang phát triển, có hai vấn đề lớn mà cần được quan tâm là chất lượng giáo dục 

thấp và thiếu nguồn tài chính sẵn có cho các đại học. Vì vậy, để có thể xây dựng thành 

công các hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh này đòi hỏi nhiều thời 

gian hơn và nỗ lực bền vững. 

Cơ sở lý luận cho mối quan hệ hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh 

nghiệp cũng đã được Etzkowitz và Leydesdroff nghiên cứu. Các nghiên cứu cho thấy 

trong nền kinh tế tri thức, rõ ràng rằng kiến thức là thật sự cần thiết. Do đó, vai trò của 

các trường đại học trong bối cảnh này chính là nơi cung cấp tri thức mới (Etzkowitz và 

Leydesdroff, 2000). Cạnh tranh toàn cầu tăng và công nghệ thay đổi nhanh chóng cũng 

góp phần làm gia tăng mối gắn kết giữa đại học và doanh nghiệp trong việc khám phá 

kiến thức và công nghiệp hóa (Bettis và Hitt, 1995; Etzkowitz và Leydesdroff, 1997). 

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp ngày càng nhấn mạnh tầm quan trọng của 

các trường đại học và xem các trường đại học như là nơi đóng góp quan trọng để tạo ra 

của cải và phát triển kinh tế (Lee và Mansfield, 1996), sứ mệnh thứ ba bên cạnh sứ 

mệnh nghiên cứu và giảng dạy của các trường đại học (Leydesdroff và Meyer, 2003).  

Bên cạnh đó, một số yếu tố khác cũng góp phần thúc đầy vai trò kinh tế của các 

trường đại học: 

+ Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã mở ra một kỷ nguyên mới, việc thắt lưng buộc 

bụng trong tài chính công tại nhiều quốc gia và chính phủ kỳ vọng ngày càng tăng về 

việc đáp ứng lại các trường đại học từ các khoản đầu tư công cộng bao gồm giáo dục 

đại học và nghiên cứu. 

+ Sự xuất hiện của những thách thức lớn toàn cầu như biến đổi khi hậu, lão hóa, khủng 

bố mà cả chính phủ hoặc doanh nghiệp không thể giải quyết một mình. Nó đòi hỏi một 

cách tiếp cận đa ngành và hợp tác, bao gồm cả việc huy động các trường đại học và xã 

hội.  

+ Thị trường hóa giáo dục đại học ngày càng tăng dẫn đến cạnh tranh quyết liệt hơn 

giữa các trường đại học và nhấn mạnh vào trải nghiệm của sinh viên và cơ hội để sinh 
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viên nâng cao triển vọng nghề nghiệp. Điều này đòi hỏi chương trình đào tạo phải hợp 

lý hơn và có sự thay đổi trong phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp nhất (Brennan, 

King và Lebeau, 2004). 

Một trong những nghiên cứu có liên quan đến tình hình hiện tại về mối quan hệ 

đối tác giữa nhà nước, đại học và doanh nghiệp đã được thực hiện ở Indonesia, trong 

bối cảnh các cơ sở giáo dục đại học sẵn sàng đóng góp cho chiến lược của chính phủ 

trong quy hoạch MP3EI (Master plan for acceleration and expansion of Indonesia 

Economic Development, Quy hoạch tổng thể cho việc tăng tốc và mở rộng phát triển 

kinh tế của Indonesia) giai đoạn 2011-2025 (Bagyo, 2012). Nhận thấy rằng hệ thống 

giáo dục đại học rất đa dạng về khả năng đóng góp của nó. Vì vậy, nghiên cứu này đánh 

giá tình trạng của 3 loại hình đại học khác nhau theo các định hướng nghiên cứu, sản 

xuất và phát triển nguồn nhân lực. Kết quả ban đầu cho thấy rằng nhà nước đã phân bổ 

một nguồn ngân sách rất nhỏ cho nghiên cứu (0,08% GDP), tuy nhiên các trường đại 

học lại đóng một vai trò quan trọng và thể hiện khả năng nghiên cứu của một quốc gia. 

Mặc dù, việc nghiên cứu vẫn được xem là rất thấp trong thiết lập ưu tiên của chính phủ 

nhưng số lượng của các bằng sáng chế và công bố quốc tế đã tăng đáng kể trong vài 

năm gần đây. Các hoạt động hợp tác đã được thực hiện cho đến nay bao gồm dịch vụ và 

đào tạo, bằng sáng chế, hợp tác R&D, xây dựng các mạng lưới, hợp tác với doanh 

nghiệp trong các hoạt động giáo dục, vườn ươm, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và các 

công viên khoa học. Theo đánh giá của tác giả, mối quan hệ hợp tác giữa đại học và 

doanh nghiệp ở Indonesia dường như vẫn còn trong trạng thái "thể chế" thay vì "đồng 

thuận", thiếu sự hiểu biết lẫn nhau về từng lĩnh vực khác. Sự không rõ ràng về khung 

thể chế hiện tại của các trường đại học cũng đã thúc đẩy các nhà nghiên cứu phát triển 

mối quan hệ đối tác với các doanh nghiệp mang tính chất cá nhân thay vì tính chất thể 

chế. Rõ ràng rằng hệ thống giáo dục đại học của Indonesia có một vài điểm tương đồng 

với hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam và cũng nằm trong bối cảnh cần cải cách, 

cần cải tiến toàn diện để phát triển. 

M. S. Salleh và M. Z. Omar cũng đã giới thiệu một mô hình hợp tác giữa đại học 

và doanh nghiệp trên cơ sở tập trung vào sự tương tác giữa đại học, nhà nước và doanh 

nghiệp (M. S. Salleh, 2012). Một số lượng đáng kể các công việc đã làm nổi bật mối 

quan hệ hợp tác liên quan đến đại học, doanh nghiệp và nhà nước nhằm mục đích tăng 

cường hợp tác và mang lại lợi ích cho người học bằng cách quảng bá kỹ năng của họ 

cho người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp. Nhiều mô hình khác nhau cũng đã 

được giới thiệu trong nghiên cứu này mà tập trung vào việc quản lý mối quan hệ hợp 

tác, việc thiết lập cộng đồng hội nhập kiến thức và các hoạt động hợp tác nghiên cứu 

giữa đại học và doanh nghiệp. Trong các mô hình được giới thiệu, nhóm nghiên cứu đã 

nhấn mạnh vai trò của đại học, doanh nghiệp và nhà nước trong mối quan hệ cùng nhau 

làm việc để đạt được hợp tác thành công. Các mô hình được giới thiệu bao gồm: 

Tập đoàn sản xuất Warwick (WMG) trực thuộc Đại học Warwick, kể từ khi được 

thành lập vào năm 1980, tập đoàn đã tập trung hình thành và phát triển sao cho luôn 
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luôn có sự gắn kết giữa đại học và doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, tập đoàn đã tạo ra 

nhiều cơ hội thực tập các kỹ năng quản lý trong phạm vi các dự án nghiên cứu hợp tác 

giữa đại học và doanh nghiệp. Hình 1 là một mô hình thực tiễn thể hiện việc quản lý 

hiệu quả của các dự án hợp tác R&D. Mô hình này được dựa trên kết quả của 6 dự án 

nghiên cứu điển hình liên quan đến WMG và một số đối tác doanh nghiệp. Tất cả các 

cơ chế hợp tác đã được xác định rõ ràng để đạt được kết quả. Các phát hiện phản ánh 

sáu vấn đề chính mà bao gồm: 

 

 

Hình 1. Mô hình quản lý hiệu quả có giá trị thực tiễn cao đối với các dự án hợp tác 

R&D tại Trường Đại học Warwick, Malaysia 

 

+ Các yếu tố đánh giá đối tác; 

+ Các yếu tố phản ánh chất lượng cao; 

+ Các yếu tố thành công chung; 

+ Quản lý khoảng cách văn hóa; 

+ Đảm bảo bình đẳng; 

+ Giám sát tác động môi trường. 
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Hình 2. Mô hình sáu thành phần của một cộng đồng tích hợp kiến thức (Doanh nghiệp, 

Nhà nước, Nghiên cứu và Giáo dục) thông qua hai cơ chế ràng buộc: trao đổi kiến thức 

(Knowledge exchange, KE) và nghiên cứu đổi mới trong trao đổi kiến thức (Study of 

innnovations in knowledge exchange, SIKE) 

 

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã chứng minh được sự thành công đáng 

kể trong việc hợp tác với doanh nghiệp và phát triển phân luồng kiến thức hai chiều hỗ 

trợ để hướng dẫn và tăng cường các nghiên cứu dựa trên các trường đại học, cũng như 

tạo điều kiện chuyển giao công nghệ từ các đại học đến doanh nghiệp. 

Để cải tiến cách tiếp cận của MIT và áp dụng cho Anh, chính phủ Anh đã thành lập 

Viện Cambridge - MIT (CMI) vào năm 2000 và đang sử dụng nó như một phương tiện 

để khởi động một mô hình cộng đồng tích hợp kiến thức (Knowledge Integration 

Community, KIC) nhằm nâng cao hiệu quả của các mối quan hệ hợp tác đại học và 

doanh nghiệp. Trao đổi kiến thức (Knowledge Exchange, KE) là phương thức duy nhất 

trong mô hình này. Chủ thể trung tâm này sẽ được liên kết với bốn thành phần bao gồm 

chính phủ, nghiên cứu, doanh nghiệp và giáo dục. CMI nhấn mạnh khía cạnh đa chiều 

của các hoạt động trao đổi kiến thức và phân biệt phương thức này với nhiều phương 

thức chuyển giao kiến thức truyền thống khác mà chỉ theo một hướng duy nhất. Trao 

đổi kiến thức bị tác động bởi sự kết hợp của nhiều cơ chế cụ thể 

trong phạm vi KIC. Việc nghiên cứu đổi mới trong trao đổi kiến thức (Study of 

innovation in knowledge exchange, SIKE) rất có giá trị trong việc hình thành các ý 

tưởng mới và sáng tạo nhằm tạo điều kiện cho việc trao đổi kiến thức. Điểm nổi bật của 

mô hình này là cho phép học tập trong cả thành công và thất bại. Mô hình KIC với 6 
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thành phần như Hình 2. 

Trường Đại học Kebangsaan (Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM), Malaysia 

được Bộ giáo dục Malaysia đánh giá là trường đại học hàng đầu nằm trong nhóm 5 các 

trường đại học nghiên cứu tốt nhất của Malaysia. Nghiên cứu và đánh giá được dựa trên 

số lượng các nhà nghiên cứu và sự tham gia tích cực của họ vào các hoạt động R&D. 

Các điểm nhấn của hoạt động thương mại hóa các kết quả nghiên cứu của trường đại 

học và các nhà tài trợ, cụ thể là Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới (Ministry of 

Science, Technology and Innovation, MOSTI) và Bộ Giáo dục đại học (Ministry of 

Higher Education, MOHE) đã hỗ trợ và tạo ra một động lực mạnh mẽ cho UKM trong 

việc thiết lập các mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp. Vào tháng 4 năm 2000, UKM 

đã thành lập UKM Holdings Sdn Bhd, trong đó bao gồm tám tổ chức kinh doanh với 

các liên doanh đa dạng . UKM Holdings tập trung vào lĩnh vực giáo dục, tư vấn và 

quản lý chăm sóc sức khỏe. Một trong những mục tiêu của việc thành lập UKM 

Holdings là để tăng cường các mối quan hệ hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp. 

UKM cũng cung cấp cơ sở hạ tầng như tòa nhà để thu hút các doanh nghiệp để tiến 

hành các nghiên cứu tại UKM mà điển hình là Trung tâm công nghệ thông minh UKM 

- MTDC được thành lập bởi UKM để thúc đẩy nghiên cứu với các doanh nghiệp nhằm 

mục đích thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu. Mối quan hệ hợp tác giữa đại học 

và doanh nghiệp thường xuất phát trong các trường hợp tương tác khác nhau. Nghiên 

cứu này giới thiệu bốn loại phương thức hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp tại UKM 

mà bao gồm, Hình 3: 

(1) Đổi mới và R&D; 

(2) Chuyển giao công nghệ; 

(3) Tư vấn; 

(4) Thương mại hóa sản phẩm. 
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Hình 3. Mô hình hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp tại UKM 

 

Dựa vào các mô hình hợp tác thành công giữa đại học và doanh nghiệp tại Đại 

học Warwick, Viện Cambridge - MIT (CMI) và Đại học Kebangsaan Malaysia (UKM), 

nhóm nghiên cứu đã giới thiệu mô hình hợp tác đại học và doanh nghiệp trong đó Hội 

đồng hợp tác giáo dục đại học và doanh nghiệp (University-industry higher education 

collaboration council, UICC) được xem như là điều phối viên chính để tăng cường hợp 

tác giữa đại học và doanh nghiệp, Hình 4.  

Trong mô hình được giới thiệu, có thể nhận thấy rằng sẽ có bộ phận chính mà bao 

gồm đại học, doanh nghiệp và nhà nước mà được giả định tương ứng các nhiệm vụ và 

chức năng khác nhau nhằm hướng đến sự hợp tác thành công giữa đại học và doanh 

nghiệp. 
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Hình 4.Hội đồng hợp tác giáo dục đại học và doanh nghiệp được xem như là điều phối 

viên chính để tăng cường hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp 

 

Một nghiên cứu khác đã được thực hiện để phân tích mối quan hệ hợp tác giữa 

đại học và doanh nghiệp tại Nga đã cho thấy rằng mối quan hệ hợp tác này được xem 

như là một yếu tố quyết định trong việc tăng cường khả năng cạnh tranh quốc gia của 

các nghiên cứu đối sánh (Alfia, 2015). Các tác giả xem xét các đặc điểm của quá trình 

hội nhập tại Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, các hình thức và các lĩnh vực hợp tác. Hiệu trưởng 

của các trường đại học tại Thổ Nhĩ Kỳ đã cải cách và tăng cường vai trò của các trường 

đại học trong việc phát triển hệ thống sáng tạo quốc gia, mà là kết quả của việc tăng 

cường tài chính cho khoa học, cũng như việc tiến hành các nghiên cứu tại các đại học. 

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc thiếu thốn nguồn tài chính, số lượng các nhà 

nghiên cứu khoa học giảm, định hướng trong công tác nghiên cứu không rõ ràng đã tác 
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động đến sự phát triển, cũng như khả năng đổi mới của giáo dục đại học. 

Quản lý lợi ích là một lĩnh vực ngày càng được quan tâm, đặc biệt trong mối quan 

hệ đối tác phối hợp giữa đại học và doanh nghiệp (Rita, 2016). Đây chính là lý do nhóm 

nghiên cứu Rita, A., Gabriela, F., Anabela, T., đã thực hiện nghiên cứu này nhằm đánh 

giá về các lợi ích và các yếu tố thành công mà đã được xác định trước đó thông qua hai 

phương pháp phân loại khác nhau để đảm bảo đủ điều kiện, cũng như hiểu rõ hơn về 

từng lợi ích, yếu tố thành công và đặc tính nội tại của chúng là gì. Thông qua các 

phương pháp này, mục tiêu tiếp theo là thực hiện phân tích nguyên nhân - hệ quả để 

hiểu những yếu tố nào tạo ra lợi ích nào và đưa ra một số giả định lý thuyết dựa trên 

những tương quan này. Việc hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi đạt được trong mối quan 

hệ đối tác phối hợp giữa đại học và doanh nghiệp là thật sự cần thiết. Đây cũng là một 

cơ sở lý luận mang tính thuyết phục hơn khi triển khai hình thành và vận hành mối quan 

hệ hợp này.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Mô hình hợp tác bền vững đại học và doanh nghiệp 

 

Malaysia đang hướng tới sự tiến bộ của khoa học và công nghệ và vì vậy, việc 

hình thành mối quan hệ hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp là bắt buộc. Tuy nhiên, 

thực tế cho thấy rằng các mục tiêu theo đuổi của cả các đại học và doanh nghiệp là phân 

kỳ hay nói cách khác là không cùng chung một mục tiêu. Để mối quan hệ hợp tác giữa 

đại học và doanh nghiệp được hình thành, phát triển và bền vững, các tác giả Rosly O., 

Ahmad F. O. đã giới thiệu một mô hình hợp tác bền vững đại học và doanh nghiệp 

(Rosly, 2011). Mặc dù được biết rằng định hướng của các trường đại học là theo đuổi 

các nghiên cứu khoa học cơ bản và thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực cho xã 

hội, nhưng có thể các trường đại học sẽ không thể cung cấp nguồn nhân lực mà có thể 

sẵn sàng làm việc trong các môi trường điều kiện khác nhau, kể cả trong các môi 

trường có tính cạnh tranh cao. Tuy nhiên, các trường đại học có năng lực và khả năng 

để đảm bảo rằng các khả năng của người lao động được điều chỉnh theo nhu cầu của 

ngành. Trên thực tế, đây là một trong những định hướng chính của sự hợp tác giữa đại 
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học và doanh nghiệp. Đây cũng chính là nền tảng để hình thành, duy trì và phát triển 

cho việc hợp tác trong việc đảm bảo nguồn nhân lực có tay nghề và năng lực cao đủ để 

đáp ứng được các nhu cầu của doanh nghiệp. Mô hình được giới thiệu trong nghiên cứu 

này cho thấy rằng nếu cả đại học và doanh nghiệp sẵn sàng làm việc cùng nhau và thúc 

đẩy sự hiểu biết tốt hơn trong tương lai thì một quan hệ đối tác có lợi hơn cũng như bền 

vững có thể được hình thành. Vì vậy, có thể nhận thấy rằng tầm quan trọng của một hợp 

tác giữa đại học và doanh nghiệp là một yếu tố thực tế cho tầm nhìn dài hạn và chỉ có 

một quan hệ đối tác thích hợp và bền vững mới có thể tạo ra được những lợi ích chung 

cho cả hai phía đại học và doanh nghiệp. 

 

* Trong nước: 

Tại Việt Nam, mối gắn kết giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp đã bắt 

đầu được quan tâm nhiều hơn từ phía các đơn vị đào tạo, người học và đơn vị sử dụng 

nguồn lao động. Đặc biệt trong bối cạnh của cuộc cách mạng 4.0, Ông Lê Trí Tín, 

Chuyên gia về hệ thống công nghiệp 4.0 của Bosch Rexroth, Tập đoàn Bosch đã cho 

rằng để đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực của tương lai phục vụ cho cuộc cách 

mạng 4.0, các trường đại học ở Việt Nam cần từng bước xây dựng chương trình đào tạo 

theo định hướng cuộc cách mạng 4.0, xem xét các yếu tố như: định hướng ngành nghề 

và những kỹ năng mở rộng liên quan; đầu tư trang thiết bị phục vụ nghiên cứu và giảng 

dạy; bổ sung kiến thức, kỹ năng mở rộng và mới cho lực lượng giảng dạy, nghiên cứu. 

Đồng thời, các trường đại học cần hợp tác với doanh nghiệp để thực hiện quá trình đào 

tạo, nghiên cứu và phát triển một cách thực tiễn.  

Theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2005 của Chính phủ 

về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, Chính phủ đã khuyến khích thành 

lập đại học trong các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo 

nguồn nhân lực, tạo ra sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp. Trong định hướng 

phát triển xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, Chính phủ cũng đề nghị tăng cường quan 

hệ của nhà trường với doanh nghiệp, với xã hội; huy động trí tuệ và nguồn lực của toàn 

ngành, toàn xã hội vào việc đổi mới nội dung, chương trình, thực hiện giáo dục toàn 

diện. 

Theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị Ban 

chấp hành trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, với 

các phân tích liên quan đến chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với 

yêu cầu mà nguyên nhân chính là hệ thống giáo dục và đào tạo thiếu tính liên thông, 

thiếu sự gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu, sản xuất kinh doanh và nhu cầu thực tế của 

thị trường lao động. Nghị quyết cũng thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo gắn liền phát triển 

giáo dục và đào tạo với nhu cầu phát triển của thị trường lao động, với doanh nghiệp 

phù hợp với quy luật khách quan. Chuyển phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo 

số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng.  

Liên quan đến dự thảo luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học đang được Bộ 
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Giáo dục và Đào tạo đưa ra lấy ý kiến công luận, Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ 

trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề cập đến việc cho phép các 

cơ sở giáo dục đại học được thành lập doanh nghiệp, công ty tại Điều 14 của dự thảo 

Luật sửa đổi lần này với mục đích thúc đẩy nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tế. 

Nếu để các nhà khoa học tự thương mại hóa thì kết quả không cao. Vì vậy, cần phải áp 

dụng cơ chế doanh nghiệp để thương mại hóa các kết quả nghiên cứu đó. Cơ chế này 

cũng thúc đẩy được quá trình đào tạo gắn với thị trường của các nhà khoa học, thương 

mại hóa được kết quả nghiên cứu của mình.  

Liên quan đến dự thảo này, PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường 

Đại học Luật Hà Nội cũng cho rằng: “Cho doanh nghiệp hoạt động trong các trường đại 

học có nhiều ý nghĩa: Ứng dụng và khai thác lợi nhuận từ các công trình nghiên cứu; 

đồng thời kết nối doanh nghiệp với đại học để triển khai các hoạt động thử nghiệm, sản 

xuất kinh doanh”.  

Theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy định về Kiểm định chất 

lượng cơ sở giáo dục đại học tích hợp nhiều chuẩn mực của Bộ Tiêu chuẩn Kiểm định 

chất lượng của AUN-QA, tại Mục 4, Điều 25, Tiêu chuẩn 22 - Kết quả đào tạo; Điều 

26, Tiêu chuẩn 23 - Kết quả nghiên cứu khoa học; và Điều 27, Tiêu chuẩn 24 - Kết quả 

phục vụ cộng đồng cho thấy rằng kết quả hoạt động của một cơ sở giáo dục đại học 

được xem là đạt và đủ năng lực khi có sự hài lòng của người học, người sử dụng lao 

động trên cơ sở xác lập, giám sát và đối sánh. Điều này chứng minh được sự cần thiết 

mối gắn kết giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp. 

Theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg về việc phê duyệt Khung trình độ quốc gia 

Việt Nam, ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ đã xác nhận trình độ 

đào tạo Bậc 6 của người học cần phải có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý 

thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã 

hội, chính trị và pháp luật; có kỹ năng nhận thức liên quan phản biện, phân tích, tổng 

hợp; kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện 

các nhiệm vụ phức tạp; làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay 

đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, 

phổ biến kiến thức thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ. 

Khung trình độ quốc gia bậc đại học cho thấy rằng đại học và doanh nghiệp cần gắn kết 

trong quá trình đào tạo để sản phẩm đào tạo được hình thành và phát triển toàn diện 

nhằm đáp ứng được một cách tốt nhất nhu cầu của thị trường lao động.  

Thêm vào đó, theo vào xu hướng dịch chuyển lao động trong khối cộng đồng kinh 

tế ASEAN, sản phẩm đào tạo của các đại học cũng cần hoàn thiện hơn, nâng cấp hơn 

trên cơ sở các gắn kết và hỗ trợ của đại học và doanh nghiệp. Để các gắn kết luôn được 

duy trì bền vững thì lợi ích giữa các bên gắn kết luôn luôn phải được đảm bảo.    

Năm 2016 được Chính phủ lựa chọn là “Năm Quốc gia khởi nghiệp”. Nghị 

quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 cũng xác định: 

“Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi 
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mới sáng tạo” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Để gặt hái được thành công 

trong nhiệm vụ quốc gia này, không chỉ cá nhân, doanh nghiệp mà rất cần thiết cho mọi 

tổ chức bao gồm cả trường đại học.  

Với tầm nhìn và định hướng sâu rộng, tác giả Phùng Xuân Nhạ đã cho thấy sự cần 

thiết trong việc xây dựng các mô hình gắn kết đại học và doanh nghiệp liên quan đến 

lợi ích, cơ chế liên kết và điều kiện thành công (Phùng Xuân Nhạ, 2009). Trong các 

phân tích, tác giả đã cho thấy lợi ích là đáng kể cho hai phía, một mặt là sự tiết kiệm chi 

phí nhờ tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp yêu cầu cho doanh nghiệp và mặt khác là một 

đích đến đặt sẵn cho nhà trường để có những thiết kế nội dung đào tạo, lựa chọn giáo 

viên tối ưu và giảm bớt khó khăn kinh phí cho nhà trường. Cơ chế đào tạo của nhà 

trường sẽ đi theo một quy trình ngược với truyền thống, trong đó bước ban đầu là nắm 

rõ gói kỹ năng cần có của người cần đào tạo trên cơ sở hợp tác với doanh nghiệp sau đó 

mới lựa chọn chương trình, phương hướng tuyển sinh và đào tạo phù hợp. Điều kiện 

quan trọng cho liên kết thành công là nhận thức và quyết tâm của lãnh đạo, chiến lược 

phát triển rõ ràng cũng như các chính sách hỗ trợ tốt và nhóm chuyên trách hiệu quả. 

Trong nghiên cứu này, Ông cũng đã giới thiệu một mô phỏng mô hình quy trình đào tạo 

gắn với nhu cầu doanh nghiệp, cũng như các điều kiện đảm bảo thành công của đào tạo 

gắn với nhu cầu của doanh nghiệp mà bao gồm việc lãnh đạo các bên cần có sự thống 

nhất về nhận thức, quyết tâm thực hiện; các bên cần phải có chiến lược phát triển rõ 

ràng; các bên cần phải có bộ phận chuyên trách thực hiện; đại học cần phải được tự chủ 

cao và có sự hỗ trợ cần thiết cả về cơ chế chính sách và tài chính, đất đai của Chính 

phủ, địa phương.   

Tác giả Trần Anh Tài đã làm rõ thực trạng mối quan hệ giữa nhà trường và xã 

hội, giữa nhà đào tạo và nhà sử dụng trong đào tạo đại học ở nước ta hiện nay (Trần 

Anh Tài, 2009). Trên cơ sở phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan của sự lỏng 

lẻo và chưa gắn chặt của các mối quan hệ này, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm 

góp phần làm cho sản phẩm đào tạo của các trường đại học đáp ứng được nhu cầu của 

thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Các giải pháp bao gồm: tăng 

quyền tự chủ cho các cơ sở đào tạo; khuyến chích cạnh tranh giữa các trường đại học; 

tích cực đổi mới về chương trình và phương pháp theo hướng giảm lý thuyết, tăng kiến 

thức thực tế; lấy sinh viên làm trung tâm. Tác giả cũng nhấn mạnh nguyên nhân của 

thực trạng chưa gắn kết giữa phía đào tạo với phía sử dụng; giữa nhà trường với xã hội 

không thể chỉ nhìn từ phía nhà trường, mà quan trọng hơn là phải nhìn từ phía sử dụng 

và từ phía xã hội. Tác giả đã nêu ra các nguyên nhân và giải pháp cho việc hình thành 

và phát triển mối quan hệ giữa đại học và doanh nghiệp, nhưng làm thế nào để thực 

hiện các giải pháp và quan trọng hơn hết là làm thế nào để đánh giá được tính hiệu quả 

của mỗi giải pháp đề xuất. Có thể nhận ra rằng đây vẫn là các nội dung nghiên cứu vẫn 

chưa được thực hiện.  

Tác giả Nguyễn Đình Luận đã đưa ra một số khuyến nghị đối với nhà nước, nhà 

trường, doanh nghiệp và người học nhằm tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường và 
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doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực (Nguyễn Đình Luận, 2015). 

Theo đó, cần đổi mới và tăng cường công tác quản lý của nhà nước trong việc xây dựng 

mối gắn kết bền vững giữa nhà trường và doanh nghiệp; nhà trường gắn kết với doanh 

nghiệp trong việc xây dựng chương trình đào tạo. Doanh nghiệp cần có kế hoạch cụ thể 

và lâu dài trong việc phát triển nguồn nhân lực của thông qua cử người đi học tại các 

trường, trung tâm, đi tu nghiệp nước ngoài, mời hoặc tuyển dụng. Đồng thời, đối với 

người học, khi đã chọn trường và ngành học thì cần xác định rõ tầm quan trọng của 

ngành nghề để có cách tiếp nhận và học tập đúng đắn. Rõ ràng rằng, các đề xuất của tác 

giả vẫn chưa cụ thể, đặc biệt đối với đề xuất trong việc tăng cường công tác quản lý của 

nhà nước cho việc hỗ trợ xây dựng mối quan hệ giữa đại học và doanh nghiệp. Thực tế 

cho thấy rằng mối quan hệ giữa ba nhà nhà nước, đại học và doanh nghiệp là rất quan 

trọng trong việc hình thành và phát triển mối quan hệ giữa đại học và doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, vai trò của mỗi cá thể trong hệ sinh thái này cần phải được xác định càng rõ 

thì khả năng gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau sẽ càng được tăng cường.     

Liên quan đến các chính sách phát triển giáo dục đại học, trong một nghiên cứu, 

tác giả Trịnh Ngọc Thạch đã gợi ý các bài học kinh nghiệm trong chính sách phát triển 

giáo dục đại học của Việt Nam (Trịnh Ngọc Thạch, 2017). Một trong số các gợi ý có 

liên quan đến việc tăng cường liên kết giữa đại học và doanh nghiệp để tạo cơ chế gắn 

kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học với sản xuất và dịch vụ trong các trường đại học. 

Gợi ý này là đúc kết qua nhiều năm nghiên cứu và phát triển giáo dục đại học tại các 

quốc gia phát triển. Một trường hợp điển hình là bài học của Mỹ qua nghiên cứu cho 

Học viện Công nghệ (Massachusetts Institute of Technology, MIT), một hình tượng 

điển hình của mô hình đại học gắn với doanh nghiệp hay còn được gọi là mô hình đại 

học doanh nghiệp. MIT đã rất thành công trong việc thúc đẩy các doanh nghiệp thực 

hiện chuyển giao công nghệ và được đánh giá là trường đứng đầu trong các trường đại 

học của Mỹ giai đoạn 1980-2001 với việc thành lập 283 công ty thuộc trường. Tiếp đó, 

trong khoảng thời gian 1995-2001, Đại học California và Đại học Stanford lần lượt 

đứng thứ 2 và thứ 3 với 122 và 82 công ty được thành lập. Đặc biệt rằng trong suốt cả 7 

lần được khảo sát và đánh giá, MIT luôn đứng trong số 5 trường hàng đầu trong số 141 

trường đại học của Mỹ. Ngoài Mỹ, các quốc gia khác như Anh, Úc, Hàn Quốc, Nhật 

Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore đều xây dựng mô hình đại học gắn với doanh 

nghiệp và đạt được những thành công quan trọng trong việc ứng dụng kết quả nghiên 

cứu và giảng dạy vào phát triển kinh tế và xã hội. Trong nghiên cứu này, các mô hình 

gắn kết giữa đại học và doanh nghiệp có thể học hỏi được từ các quốc gia phát triển là 

rất quan trọng và có giá trị. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để có thể áp 

dụng được các mô hình này cho mô hình gắn kết giữa các đại học và doanh nghiệp tại 

Việt Nam trong điều kiện nền kinh tế và xã hội Việt Nam là một câu hỏi chưa có câu trả 

lời và cần phải có các nghiên cứu tương ứng với các đặc thù của Việt Nam.  

Trong một nghiên cứu tương tự về vấn đề liên kết giữa trường đại học và doanh 

nghiệp, Ông Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc 
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gia Hà Nội đã trình bày về mô hình Vườn Ươm Doanh Nghiệp với hai điểm nhấn mạnh 

cơ bản như sau: 1) Một là, thay đổi tư duy về việc hợp tác giữa trường đại học và doanh 

nghiệp: cả doanh nghiệp và trường đại học cần nhận thức rõ ràng về những lợi ích và 

giá trị gia tăng mà sự hợp tác này mang lại. Quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh 

nghiệp là quan hệ mang tính hữu cơ, trong một thực thể thống nhất nhằm đạt được lợi 

ích chung và phát huy được thế mạnh của nhau chứ không phải đơn thuần một chiều 

hay truyền thống chỉ là cung cấp học bổng, nơi thực tập… 2) Hai là, Phòng Thương mại 

và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cần trở thành Trung tâm kết nối (Hub) trong quan hệ 

hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp và Chính phủ. Đây là nơi nắm bắt nhu cầu của 

doanh nghiệp, của Chính phủ qua đó kết nối nhu cầu này với các trường đại học nhằm 

đáp ứng nhu cầu về đào tạo, tư vấn cho các doanh nghiệp và Chính phủ.  

Thêm vào đó, liên quan đến mối gắn kết giữa đại học và doanh nghiệp, các nhà 

khoa học cũng cho rằng: 

+ Về phía các trường đại học:  

- Ðể gắn kết giữa trường trường đại học và doanh nghiệp, một số chuyên gia giáo dục 

cho rằng, các trường đại học cần thành lập trung tâm quan hệ với doanh nghiệp, giúp 

quản lý hoạt động hợp tác được thống nhất, bảo đảm tính chuyên môn hóa và hiệu quả 

quản lý. 

- Trung tâm quan hệ với doanh nghiệp không thể hoạt động độc lập mà phải kết hợp 

chặt chẽ với mạng lưới cán bộ quản lý, giảng viên, cựu sinh viên. Ngoài ra, trường đại 

học cần xây dựng các chính sách quy định chung về các hình thức, nội dung, cơ chế 

hợp tác, chính sách đãi ngộ, biện pháp bảo đảm chất lượng trong các mối quan hệ giữa 

nhà trường và doanh nghiệp. Tích hợp các nội dung hợp tác với doanh nghiệp trong các 

quy định chuyên môn và tài chính hiện hành. Chẳng hạn như cơ chế chi trả thù lao cho 

doanh nghiệp tham gia hợp tác cần được cụ thể hóa trong quy chế chi tiêu nội bộ; quy 

trình phát triển chương trình đào tạo; quy trình tổ chức hoạt động thực hành, thực tập; 

quy trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên.  

- Ðể chủ động tìm kiếm, hình thành, củng cố và phát triển mối quan hệ với các doanh 

nghiệp, nhà trường cần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp đối tác 

qua thông tin cung cấp của các cán bộ, giảng viên, nhân viên hoặc phối hợp các hiệp 

hội nghề nghiệp, các cơ quan quản lý ở địa phương để tìm kiếm thông tin về những 

doanh nghiệp tiềm năng.  

- Tổ chức các sự kiện (hội nghị, hội thảo, chương trình giao lưu...) là cách nhanh nhất 

để thu hút sự tham gia của đại diện doanh nghiệp và truyền tải các thông tin tới họ. Qua 

các chương trình này sẽ là cơ hội để trường đại học trao đổi thông tin, giới thiệu về nhà 

trường và làm thay đổi quan niệm của các doanh nghiệp về hoạt động hợp tác, hình 

thành mối quan hệ thiện chí giữa hai bên. 

+ Về phía Doanh nghiệp: 

- Ðối với doanh nghiệp cần xây dựng chính sách hợp tác trường đại học, với các nội 

dung, cơ chế cụ thể.  
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- Tích hợp các nội dung hợp tác về nhân sự với trường đại học, nghiên cứu phát triển 

sản phẩm, truyền thông.  

+ Bên cạnh đó, Bộ giáo dục và đào tạo cần và đẩy mạnh việc hợp tác trường đại học 

và doanh nghiệp vào tiêu chí đánh giá và kiểm định chương trình chất lượng đào tạo. 

Trong số các đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội đã thực hiện khá thành công mô 

hình hợp tác trong đào tạo nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa trường 

đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Mô hình này đang dần được khẳng định, có 

một số đơn vị triển khai và hoạt động khá hiệu quả, nhất là tại các Đại học Quốc gia, 

các đại học vùng và một số trường đại học, viện nghiên cứu lớn. Nhưng để mô hình hợp 

tác ba bên này mở rộng và phát triển hơn; phía trước còn nhiều vấn đề mà các ngành, 

các cấp có liên quan cần tiếp tục nghiên cứu giải quyết. Trên đây đã thể hiện rất rõ ràng 

các mô hình gắn kết giữa đại học và doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chẳng hạn như 

trong công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, một bức 

tranh tổng thể cho các lĩnh vực khác nhau trong mối quan hệ hợp tác giữa đại học và 

doanh nghiệp nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của giáo dục đại học, thúc đẩy sự 

phát triển của nền kinh tế và của xã hội là chưa được thể hiện đầy đủ mà cần phải có 

nhiều nghiên cứu hơn.  

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam University, PVU) là đại học 

công lập đặc biệt do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư với định hướng nhằm đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao về Dầu khí cho Tập đoàn và xã hội. Cho đến thời điểm 

hiện tại, PVU là trường đại học công lập duy nhất trực thuộc doanh nghiệp với hướng 

đi và mô hình phù hợp cho riêng mình. Mô hình đại học doanh nghiệp mà PVU lựa 

chọn dựa trên 3 tiêu chí quan trọng đối với một trường đại học đó là: i) Môi trường học 

thuật; ii) Môi trường quản lý; iii) Môi trường kinh tế. 

Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM (HUTECH) là một trong các trường Đại 

học ngoài công lập đầu tiên được thành lập vào năm 1995, ở khu vực Miền Nam nói 

riêng và cả nước nói chung. HUTECH có lợi thế của đội ngũ Thầy Cô giáo trẻ, năng 

động và sáng tạo đã đào tạo được nhiều thế hệ Kỹ sư, Cử nhân và Thạc sĩ phục vụ cho 

nhu cầu thị trường lao động, đặc biệt ở khu vực Miền Nam. 

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho thị trường lao động trong 

nước, HUTECH đã không ngừng tự nâng cao bản thân và tạo ra nhiều cơ hội để gắn kết 

chặt chẽ, bền vững và thấu hiểu hơn nữa nhu cầu thực tế của các Doanh nghiệp. 

HUTECH luôn đánh giá cao mối gắn kết giữa Nhà trường và Doanh nghiệp; và xem 

đây là một yếu tố không thể tách rời khỏi định hướng phát triển của mình.  

Các giải pháp gắn kết giữa Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM và các Doanh 

nghiệp đã được triển khai trong thời gian vừa qua bao gồm: 

+ Thường xuyên giữ liên lạc với các Doanh nghiệp nhằm duy trì và phát triển mối quan 

hệ hợp tác với các Doanh nghiệp; 

+ Mạnh dạn và sẵn sàng đưa Doanh nghiệp vào Nhà trường. 

+ Sẵn sàng tiếp nhận những ý kiến đóng góp của doanh nghiệp để phối hợp với các đơn 
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vị chức năng tiến hành cập nhật, cải tiến chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực 

tế; tiếp cận công nghệ, kỹ thuật mới đưa vào chương trình giảng dạy; 

+ Thường xuyên tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực đối với các ngành 

nghề Nhà trường đang đào tạo và thông tin phản hồi của các đơn vị sử dụng lao động 

về chất lượng đào tạo, khả năng đáp ứng công việc của sinh viên sau khi ra trường; 

+ Thường xuyên tìm kiếm các chuyên gia tại các Doanh nghiệp và mời tham gia vào 

công tác giảng dạy tại Trường; 

+ Thường xuyên vận động các nguồn tài trợ trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học 

tập từ các công ty, doanh nghiệp và cơ quan. 

+ Thường xuyên triển khai các hoạt động trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, giới thiệu 

các ngành nghề; xây dựng và khai thác dữ liệu các cá nhân, tập thể cựu sinh viên thành 

đạt và dữ liệu từ Câu lạc bộ doanh nhân HUTECH. 

+ Phối hợp cùng các Doanh nghiệp tổ chức Học kỳ Doanh nghiệp cho sinh viên: Bắt 

đầu từ những năm học 2015 - 2016, HUTECH đã chính thức tổ chức các Học kỳ Doanh 

nghiệp cho sinh viên tại Doanh nghiệp. Khi ấy, sinh viên sẽ có cơ hội tham gia học, 

thực tập và trải nghiệm chương trình đào tạo của mình tại các Doanh nghiệp lớn dẫn 

đầu về Kỹ thuật, Công nghệ và Dịch vụ. 

+ Thường xuyên tổ chức các buổi huấn luyện kỹ năng và giao lưu doanh nghiệp cho 

sinh viên 

+ Hỗ trợ hợp tác với các Doanh nghiệp thực hiện các khóa học nâng cao, các chuyên đề 

ngắn hạn, dài hạn theo nhu cầu của Doanh nghiệp; 

+ Hỗ trợ phối hợp với các đơn vị chức năng cùng hợp tác với các Doanh nghiệp triển 

khai thực hiện, phát triển nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ theo đặt hàng 

của Doanh nghiệp. 

Với các giải pháp đã được nghiên cứu, đề xuất và triển khai, cũng như các kinh 

nghiệm đạt được từ các dự án nghiên cứu liên quan đến định hướng phát triển của các 

Trường Đại học trong tương lai như Dự án nghiên cứu chính sách phát triển giáo dục 

đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng trong các trường đại học ngoài công lập ở 

Việt Nam được tài trợ bởi Dự án Phát triển giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp 

ứng dụng ở Việt Nam giai đoạn 2 (Professional Oriented Higher Education 2, POHE 2) 

- Bộ giáo dục và đào tạo.  

Thêm vào đó, HUTECH cũng đã mạnh dạn học tập và đưa vào sử dụng các mô 

hình đào tạo dựa vào mối gắn kết chặt chẽ và bền vững với các Doanh nghiệp của các 

Trường Đại học khác trên thế giới như: Đại học Công nghệ Thai-Nichi (Thai-Nichi 

Institute of Technology), Thái Lan; Đại học Mở Malaysia (Open University of 

Malaysia), Malaysia; Đại học Công nghệ Kanazawa (Kanazawa Institute of 

Technology), Nhật Bản; Đại học Cergy Pontoise (Cergy Pontoise University), Pháp; ...  

Theo một báo cáo tổng kết của một đề tài nghiên cứu khoa học, “Các giải pháp gắn kết 

giữa đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp” do Hội đồng Khoa học Tp. Hồ Chí 

Minh chủ trì đã đánh giá cao các giải pháp đề xuất của HUTECH. 
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Bên cạnh đó, nhiều trường đại học của Việt Nam cũng đã chủ động xây dựng và 

hình thành mối gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong mối gắn kết 

được hình thành, các chủ thể của mô hình bao gồm đại học và doanh nghiệp vẫn chưa 

thể hiện được rõ vai trò của mình, các chính sách và cơ chế cho việc phát triển mối gắn 

kết này cũng chưa rõ ràng. Phần lớn các hoạt động dựa trên mối gắn kết này chỉ dừng 

lại ở các hoạt động giới thiệu việc làm, giới thiệu nơi thực tập tốt nghiệp cho sinh viên. 

Gần đây nhất, một nghiên cứu đã được thực hiện để xem xét lại sự cần thiết của 

việc hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp tại Việt Nam để có cơ sở cho việc đưa ra các 

kiến nghị cho các nhà hoạch định chính sách hỗ trợ cho sự phát triển của hợp tác này 

mà có xét đến bối cảnh văn hóa Việt Nam (Nguyễn Kim Dung, 2017).  

Thực trạng hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp tại Việt Nam dựa trên hệ sinh 

thái đại học và doanh nghiệp cũng được nghiên cứu và phân tích như sau. 

+ Cấp độ hành động: 

- Trường Đại học thiết lập trung tâm hợp tác doanh nghiệp và trung tâm phát triển nghề 

nghiệp cho sinh viên để hợp tác với doanh nghiệp tạo việc làm cho sinh viên. 

- Trường Đại học kết nối với nhà tuyển dụng cung cấp các chương trình thực tập cho 

sinh viên.  

- Kết hợp học tập tại trường đại học và doanh nghiệp.  

- Tổ chức cho sinh viên tham quan doanh nghiệp. 

- Đổi mới chương trình đào tạo theo hướng đưa học phần về khởi nghiệp vào chương 

trình đào tạo.  

- Nhà trường khảo sát thông tin về nhu cầu kỹ năng của nhà tuyển dụng và chuyển hóa 

các nhu cầu thành chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.  

- Nhà trường giới thiệu việc làm bán thời gian cho sinh viên.  

+ Cấp độ các yếu tố: 

Ở cấp độ này, thực trạng hợp tác đại học và doanh nghiệp ở Việt Nam cho thấy nhận 

thức về lợi ích của các bên liên quan còn mơ hồ, chưa thật sự là yếu tố sống còn của các 

bên, động lực chưa được các bên cân nhắc một cách hệ thống để thúc đẩy phát triển một 

mối quan hệ bền vững. Các yếu tố cản trở hợp tác bao gồm rào cản về nhận thức và 

khởi xướng, rào cản về sử dụng kết quả nghiên cứu, về tài trợ và phân bổ nguồn lực, 

cũng như về các mối quan hệ.  

+ Cấp độ kết quả: 

Trong số 8 phương thực hợp tác mà đã được giới thiệu thì đa số hợp tác giữa trường đại 

học Việt Nam và doanh nghiệp là phương thức hợp tác nhằm phát triển và triển khai 

chương trình đào tạo, thúc đẩy học tập suốt đời thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn 

giữa trường đại học và doanh nghiệp, tăng khả năng luân chuyển của sinh viên khi tham 

gia các công việc bán thời gian tại doanh nghiệp, và hỗ trợ tinh thần sáng nghiệp và các 

hoạt động khởi nghiệp. 

+ Cấp độ sản phẩm: 

Ở cấp độ này, thực trạng hợp tác trường đại học và doanh nghiệp ở Việt Nam dù đã có 
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phương thức hợp tác đào tạo, xây dựng và triển khai chương trình đào tạo nhưng chưa 

có minh chứng rõ ràng về việc hợp tác này đã giúp giảm tỉ lệ thất nghiệp của sinh viên 

tốt nghiệp. 

Các sản phẩm khác của hợp tác như kiến thức mới thông qua nghiên cứu, thể hiện qua 

sáng chế, phát minh, bài báo khoa học; thúc đẩy sản xuất thông qua chuyển giao công 

nghệ, thể hiện qua tăng trưởng kinh tế dựa trên tri thức là chưa đáng kể ở Việt Nam.  

+ Cấp độ tác động: 

Ở cấp độ này, có thề nhận thấy rằng dường như sinh viên là người được hưởng lợi 

nhiều nhất từ hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp. Sau sinh viên, trường đại học là đối 

tượng hưởng lợi thứ hai khi doanh nghiệp tham gia hỗ trợ các nhiệm vụ giảng dạy và 

nghiên cứu cùng các trường đại học. Cuối cùng, doanh nghiệp cũng là đối tượng được 

hưởng lợi từ việc các trường đại học đào tạo cho nhân viên của họ hay gián tiếp hưởng 

lợi từ nguồn sinh viên tốt nghiệp có chất lượng cao. Tuy nhiên, nhìn chung, mức độ tác 

động của việc hợp tác này đến xã hội tại Việt Nam chưa có bằng chứng rõ ràng. 

Rõ ràng rằng, trong hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp thì Nhà nước đóng một 

vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tích cực cho việc hình thành và nâng cao hiệu quả 

hợp tác. Một số tương tác song phương giữa các cặp đối tác có thể là: Nhà trường - Nhà 

nước; Nhà trường - Nhà doanh nghiệp và Nhà nước - Nhà doanh nghiệp. Các tương tác 

này ngày càng tăng thông qua việc mỗi Nhà chia sẻ vai trò của các Nhà còn lại. Khi 

tương tác song phương diễn ra, chúng có xu hướng mang đến yếu tố thứ ba để giải 

quyết vấn đề và đáp ứng nhu cầu mới. Một chế độ theo mô hình Ba Nhà thường bắt đầu 

khi các trường đại học, doanh nghiệp và nhà nước tham gia vào một mối quan hệ tương 

hỗ với nhau, trong đó mỗi Nhà sẽ cố gắng để nâng cao hiệu suất của các Nhà còn lại. 

Hầu hết, các sáng kiến như vậy diễn ra ở cấp độ khu vực/địa phương, nơi mà bối cảnh 

cụ thể của các cụm công nghiệp (doanh nghiệp), sự phát triển của khoa học (nhà 

trường) và sự hiện diện hoặc chi phối quyền lực (nhà nước) ảnh hưởng tới sự phát triển 

của ba nhà (Nguyễn Quốc Cường và Nguyễn Thị Thu Hà, 2017). 

- Chiều hướng thứ nhất của mô hình ba nhà là sự chuyển đổi nội bộ trong mỗi Nhà, 

chẳng hạn như sự phát triển của mối quan hệ bên trong giữa các doanh nghiệp thông 

qua các liên minh chiến lược. 

- Chiều hướng thứ hai của mô hình ba nhà là ảnh hưởng của một Nhà đến các Nhà 

khác.  

- Chiều hướng thứ ba của mô hình là tạo ra một mạng lưới bao phủ ba Nhà và các tổ 

chức từ sự tương tác giữa ba Nhà, được hình thành cho những ý tưởng mới và định 

hình cho phát triển công nghệ cao. 

Thêm vào đó, trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0 mà được xem là kỷ nguyên 

công nghiệp lớn lần thứ tư kể từ cuộc cách mạng công nghiệp lần đầu tiên từ thế kỷ 

XVIII. Cuộc cách mạng 4.0 có thể được mô tả như là sự ra đời của một loạt các công 

nghệ mới, kết hợp tất cả các kiến thức trong các lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số và sinh học. 

Trung tâm của cuộc cách mạng này là những đột phá công nghệ trong các lĩnh vực như 
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trí tuệ nhân tạo, robot, Internet vạn vật, xe tự lái, công nghệ in 3D và công nghệ nano. 

Cuộc cách này đã ảnh hưởng đến các lĩnh vực và ngành nghề khác trong sự phát triển 

chung của kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Một trong các lĩnh 

vực mà đang nước Nhà nước, Chính phủ, Bộ ngành đặc biệt quan tâm. 

* Để có thể đương đầu với những thách thức khi Việt Nam thực sự bước vào cuộc cách 

mạng này, yêu cầu “cứng” đối với sinh viên đại học tại các đại học cần phải chuẩn bị 

cho mình là: 

+ Khả năng ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn, 

+ Trau dồi vốn ngoại ngữ giữa xu thế “đa quốc gia hóa”, 

+ Thành thạo kỹ năng mềm mà bao gồm giao tiếp; làm việc nhóm; chọn đối tác; kỹ 

năng trình bày sao cho thể hiện và vận dụng trí tuệ, công nghệ và bản lĩnh; quản lý thời 

gian;... 

+ Kinh nghiệm làm việc thực tế với các kỳ thực tập. 

* Bên cạnh đó, trong cuộc cách mạng này, vai trò của đội ngũ giảng viên và cán bộ 

quản lý tại các đại học cũng không kém phần quan trọng với nhiều khó khăn và thách 

thức. Nhiệm vụ trọng tâm đặt lên vai đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý là: 

+ Công tác phát triển chương trình đào tạo. Trong đó, mục tiêu, nội dung, phương pháp 

dạy học cần dịch chuyển từ việc đào tạo những “cái mình có” sang đào tạo những “cái 

thị trường cần và sẽ cần”, đặc biệt chú trọng đến năng lực làm việc độc lập, năng lực 

hợp tác và năng lực sáng tạo của người học. Điều này cũng có nghĩa là cần phải có sự 

tham gia của các thành phần xã hội mà bao gồm các công ty, các doanh nghiệp sử dụng 

lao động,... trong và ngoài nước; cũng như sự tham gia của Nhà nước trong việc định 

hướng chủ trương và hỗ trợ các cơ chế, chính sách cho mối gắn kết giữa đại học và 

doanh nghiệp. 

+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 

* Doanh nghiệp trong cuộc cách mạng này cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức 

và tác động tiêu cực như sự tụt hậu về công nghệ, suy giảm sản xuất, kinh doanh, dư 

thừa lao động không có kỹ năng và trình độ thấp nếu như các doanh nghiệp không thay 

đổi. Để có thể hòa nhịp vào cuộc cách mạng này mà có thể được xem là cơ hội tốt để 

bứt phá và tăng khả năng cạnh tranh thông qua việc nâng cao năng suất, hiệu quả, cải 

thiện tính linh hoạt và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, doanh nghiệp cần 

phải gắn kết hơn với đại học trong việc thống nhất các yêu cầu về chất lượng của nguồn 

nhân lực mà doanh nghiệp sẽ sử dụng.  

* Song song đó, thị trường lao động trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 cũng sẽ chịu 

các tác động tiêu cực mà cần phải có các điều chỉnh sao cho thích hợp. Các tác động 

tiêu cực xuất phát từ việc dư thừa lao động không có kỹ năng và trình độ thấp; có thể sẽ 

triệt tiêu lao động giản đơn làm tăng tỉ lệ thất nghiệp trong một số ngành gây bất ổn xã 

hội. Thêm vào đó, Việt Nam là nước có nhiều ngành sử dụng nhiều lao động cao nên 

thách thức lại càng thể hiện rõ hơn.        
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14.2 Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài  

       Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu về mối quan hệ hợp tác giữa đại học và 

doanh nghiệp của các nhà khoa học trong nước và nước ngoài; và bối cảnh cuộc cách 

mạng 4.0 ở Việt Nam đã cho thấy được tầm quan trọng của việc cần phải hình thành và 

phát triển cho mối quan hệ hợp tác này, đặc biệt trong giai đoạn yêu cầu đổi mới căn 

bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam. 

       Tuy nhiên, tại Việt Nam, thực trạng lại chỉ ra rằng sự gắn kết giữa đại học và doanh 

nghiệp đang thiếu chặt chẽ mà đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo, gây ra 

tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho phát triển kinh tế xã 

hội. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của thị trường lao động khu vực và toàn 

cầu, bên cạnh các ảnh hưởng mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0 về yêu cầu nguồn nhân 

lực chất lượng cao. 

       Hiện nay, ở Việt Nam, có nhiều mô hình hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp 

được giới thiệu. Tuy nhiên, hầu hết các mô hình đều mang nặng tính lý thuyết và chưa 

có các cơ chế cụ thể để hướng dẫn áp dụng và triển khai thực tế mô hình. Đồng thời, 

Chính phủ cũng chưa có các chính sách cụ thể để hỗ trợ và thúc đẩy cho việc nâng cao 

hiệu quả hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp.   

       Vì vậy, việc nghiên cứu luận cứ, đề xuất mô hình, chính sách nâng cao hiệu quả 

hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam là 

rất cần thiết. 

       Tính cấp bách của đề tài nghiên cứu cũng được thể hiện qua nhu cầu lao động phải 

có năng suất cao hơn và trình độ công nghệ cao hơn, sau một thời gian dài doanh 

nghiệp đã sử dụng nguồn lao động phổ thông giá rẻ. Thực trạng này, đòi hỏi phải có sự 

thay đổi thực sự về chất lượng trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực trong hệ sinh 

thái đại học và doanh nghiệp. Một trong các giải pháp quan trọng mang tính đột phá là 

đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp. 

         Kinh nghiệm của các nước phát triển như Mỹ, Nhật, EU và các nền kinh tế mới 

nổi như Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan... đều cho thấy mối quan hệ giữa cơ sở giáo 

dục đại học và doanh nghiệp đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế tri thức 

dưới sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0.  

        Tại Việt Nam, đã có rất nhiều các nghiên cứu liên quan đến mô hình hợp tác giữa 

cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp trong những bối cảnh cụ thể. Đặc điểm chung 

của các mô hình hợp tác này là nhỏ lẻ, thiếu tính hệ thống và đặc biệt chưa coi trọng 

yếu tố thị trường, quyền lợi của các bên liên quan (đại học, doanh nghiệp, người học, 

người lao động, nhà quản lý...). Vì vậy, dẫn đến thiếu tính hiệu quả trong công tác đào 

tạo tại các cơ sở giáo dục đại học, và thiếu tính thực tế trong triển khai tại các doanh 

nghiệp. 

Trên thực tế, hệ sinh thái đại học và doanh nghiệp có sự gắn kết hết sức hữu cơ. 

Tham gia trong hệ sinh thái này doanh nghiệp được hưởng lợi từ việc tuyển dụng nhân 

lực chất lượng cao, sử dụng được tri thức của đội ngũ giảng viên của các trường đại học 
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trong đổi mới công nghệ và quản lý; về phía ngược lại, các đại học sẽ được sự hỗ trợ 

của doanh nghiệp trong việc xây dựng, triển khai thực hiện chương trình đào tạo gắn 

với thực tiễn, triển khai các dự án nghiên cứu đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, phát triển 

khởi nghiệp trong nhà trường... Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài đã được thể hiện 

qua các phân tích trên. 

       Tổng quan phân tích các kết quả nghiên cứu và luận giải về sự cần thiết cho một 

mô hình hợp tác hiệu quả giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp chính là cơ sở 

cho việc cụ thể hóa các mục tiêu và định hướng nghiên cứu. Vì vậy, nội dung nghiên 

cứu chính là việc đề xuất một mô hình hợp tác hiệu quả giữa đại học và doanh nghiệp, 

đồng thời cần thiết đề xuất một chính sách hỗ trợ sao cho hiệu quả hợp tác được nâng 

cao trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0.   

  

15 Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài 

nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan: 

Tài liệu trong nước: 

1. Tổng luận “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, Cục Thông tin Khoa học và 

Công nghệ Quốc gia, 2016. 

2. Cách mạng công nghiệp 4.0: Đại học phải thay đổi (https://tuoitre.vn/cach-

mang-cong-nghiep-4-0-dai-hoc-phai-thay-doi-20171211084243511.htm). 

3. Cách mạng công nghiệp 4.0: Dạy gì cho sinh viên (https://tuoitre.vn/cach-mang-

cong-nghiep-4-0-day-gi-cho-sinh-vien-20171212100937282.htm). 

4. Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về việc 

đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao. 

5. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị Ban chấp 

hành trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.  

6. Dự thảo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục, 2017. 

7. Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy định về Kiểm định chất lượng 

cơ sở giáo dục đại học, 2017. 

8. Quyết định số 1982/QĐ-TTg về việc phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt 

Nam, ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

9. Cộng đồng ASEAN 2015, Quản lý hội nhập hướng tới thịnh vượng chung và 

việc làm tốt hơn, Tổ chức lao động quốc tế và Ngân hàng phát triển châu Á, 

2014. 

10. Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 ngày 

16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.  

11. Phùng Xuân Nhạ (2009). Mô hình đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp ở 

Việt Nam hiện nay. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh, Số 25, 

1-8.  

12. Trần Anh Tài (2009). Gắn đào tạo với sử dụng, nhà trường với doanh nghiệp. 

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh, Số 25, 77-81. 
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13. Nguyễn Đình Luận (2015). Sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong 

đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Tạp chí 

Phát triển và hội nhập, Tập 32, Số 22, 87-93. 

14. Trịnh Ngọc Thạch (2017). Chính sách phát triển giáo dục đại học: Những thành 

công ở các nước phát triển và gợi ý bài học cho Việt Nam. Tạp chí khoa học Đại 

học quốc gia Hà nội: Nghiên cứu giáo dục, Tập 33, Số 1, 81-90. 

15. Nguyễn Kim Dung và Phạm Thị Hương (2017). Thực trạng hợp tác của các 

trường đại học với doanh nghiệp ở Việt Nam. Tạp chí khoa học, Trường Đại học 

Sư phạm Tp. HCM, Tập 14, Số 4, 29-41.  

Tài liệu nước ngoài: 

1. Allinson, R., Javorka, Z., Kovacs, H., & Potau, X. (2014). University-Business 

Cooperation: Driving Competitiveness, Employability And Prosperity . Berlin: 

Thematic University-Business Forum. 

2. Dan, M.-C. (2013). Why should university and business cooperate? A discussion 

of advantages and disadvantages. International Journal of Economic Practices 

and Theories. 

3. Davey, T., & Muros, G. (2017). Managing University-Business Cooperation 

(UBC) - The UBC Ecosystem Framework. Science-to-Business Marketing 

Research Center. 

4. Davey, T., Baaken, T., Muros, V. G., & Meerman, A. (2011). The State of 

European University-Business Cooperation. Munich: Science-to-Business 

Marketing Research Centre. 

5. Davey, T., Deery, M., Winster, C., Van der Sijde, P., Kusio, T., & Rodriguez, S. 

S. (2009). 30 Good Practice Case Studies in University-Business Cooperation. 

European Commission. 

6. E. Arnold, M. Bell, J. Bessant and P. Brimble (2000). “Enhancing policy and 

institutional support for industrial technology development in Thailand”, 

Science and Technology Policy Research 

7. Graaf, T. D. (2013). Speech ‘Triple Helix. Cooperation between Higher 

Education and Science, Industry and Government. Experience of Dutch 

Universities of Applied Sciences. Amsterdam: Vereiniging Hogescholen. 

8. Guimon, J. (2014). Promoting University-Industry Collaboration In Developing 

Countries. The Innovation Policy Platform. 

9. Hamdan, H., Yusof, F., Omar, D., Abdullah, F., Nasrudin, N., & Abullah, I. C. 

(2011). University industrial linkages: Relationships towards economic growth 

and development in Malaysia. International Journal of Economics and 

Management Engineering, 1281-1291. 

10. Healy, A., Perkmann, M., Goddard, J., & Kempton, L. (2014). Measuring the 

Impact of University Business Cooperation. Luxembourg: Publication Office of 
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16 Nội dung nghiên cứu của đề tài:  

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học về mối quan hệ 3 bên giữa Chính phủ, 

doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở Việt 

Nam 

1.1. Nghiên cứu định nghĩa mối quan hệ hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học và 

doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam 

1.1.1. Mối quan hệ hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp 

1.1.2. Cuộc cách mạng 4.0 

1.1.3. Cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 

1.1.4. Mối quan hệ hợp tác giữa Chính phủ, cơ sở giáo dục đại học và doanh 

nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam 

1.2. Phân tích tính cấp thiết của việc thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa đại học và 

doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam 

1.3. Nghiên cứu vai trò và quyền lợi của Chính phủ, cơ sở giáo dục đại học và doanh 

nghiệp trong mối quan hệ 3 bên trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam 

1.3.1. Vai trò và quyền lợi của Nhà nước trong mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục đại 

học và doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam 

1.3.2. Vai trò và quyền lợi của các cơ sở giáo dục đại học trong mối quan hệ giữa 

cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 

ở Việt Nam. 
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1.3.3. Vai trò và quyền lợi của doanh nghiệp trong mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục 

đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam 

Nội dung 2: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về việc xây dựng mô hình, các chính 

sách và phương pháp triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa 

cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp; bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

2.1. Nghiên cứu kinh nghiệm mô hình hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh 

nghiệp ở các quốc gia trên thế giới 

2.1.1. Nghiên cứu mô hình hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp tại 

Thái Lan; các chính sách và phương pháp triển khai thực hiện nhằm nâng 

cao hiệu quả hợp tác. 

2.1.2. Nghiên cứu mô hình hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp tại 

Malaysia; các chính sách và phương pháp triển khai thực hiện nhằm nâng 

cao hiệu quả hợp tác. 

2.1.3. Nghiên cứu mô hình hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp tại 

Hàn Quốc; các chính sách và phương pháp triển khai thực hiện nhằm nâng 

cao hiệu quả hợp tác. 

2.1.4. Nghiên cứu mô hình hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp tại 

Nhật; các chính sách và phương pháp triển khai thực hiện nhằm nâng cao 

hiệu quả hợp tác. 

2.1.5. Nghiên cứu mô hình hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp tại 

Mỹ; các chính sách và phương pháp triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu 

quả hợp tác. 

2.2. Bài học kinh nghiệm về mô hình, chính sách nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các cơ 

sở giáo dục đại học và Doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam. 

Nội dung 3: Nghiên cứu đánh giá thực trạng và xu hướng của mối quan hệ hợp tác 

giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở 

Việt Nam 

3.1. Nghiên cứu thực trạng mối quan hệ hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh 

nghiệp tại Việt Nam 

3.1.1. Nghiên cứu thực trạng mối quan hệ hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp tại 

các cơ sở giáo dục đại học công lập  

3.1.2. Nghiên cứu thực trạng mối quan hệ hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp tại 

các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập  

3.2. Nghiên cứu xu hướng phát triển mối quan hệ hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học 

và doanh nghiệp ở Việt Nam 

3.2.1. Nghiên cứu xu hướng phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam 

3.2.2. Nghiên cứu xu hướng phát triển doanh nghiệp ở Việt Nam 

3.2.3. Nghiên cứu xu hướng phát triển các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam 

3.2.4. Nghiên cứu xu hướng phát triển mối quan hệ hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại 
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học và doanh nghiệp ở Việt Nam 

 

Nội dung 4: Nghiên cứu đề xuất mô hình hợp tác hiệu quả giữa Chính phủ, cơ sở 

giáo dục đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0 ở Việt 

Nam. 

4.1. Mô hình hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp tại các cơ sở giáo 

dục đại học công lập; 

4.2. Mô hình hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp tại các cơ sở giáo 

dục đại học ngoài công lập; 

4.3. Mô hình hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp tại các doanh nghiệp; 

 

Nội dung 5: Đề xuất các chính sách, cơ chế để triển khai có hiệu quả mô hình hợp 

tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh cuộccách mạng 4.0 

ở Việt Nam 

5.1. Nghiên cứu các yếu tố tác động đến mô hình hợp tác hiệu quả  

5.1.1. Nghiên cứu các yếu tố tích cực tác động đến mô hình hợp tác hiệu quả giữa 

đại học và doanh nghiệp được kiến nghị trong bối cảnh của cuộc cách mạng 

4.0 ở Việt Nam 

5.1.2. Nghiên cứu các yếu tố tiêu cực tác động đến mô hình hợp tác hiệu quả giữa 

đại học và doanh nghiệp được kiến nghị trong bối cảnh của cuộc cách mạng 

4.0 ở Việt Nam 

5.1.3. Nghiên cứu tối đa hóa các yếu tố tích cực tác động đến mô hình hợp tác hiệu 

quả giữa đại học và doanh nghiệp được kiến nghị trong bối cảnh của cuộc 

cách mạng 4.0 ở Việt Nam 

5.1.4. Nghiên cứu tối thiểu hóa các yếu tố tiêu cực tác động đến mô hình hợp tác 

hiệu quả giữa đại học và doanh nghiệp được kiến nghị trong bối cảnh của 

cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam 

 

5.2. Đề xuất các chính sách hỗ trợ của Chính phủ trong việc nâng cao hiệu quả hợp tác 

giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0 ở 

Việt Nam 

5.2.1. Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ trong việc nâng cao hiệu quả hợp tác 

giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh của cuộc cách 

mạng 4.0 ở Việt Nam trong các văn bản Luật; 

5.2.2. Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ trong việc nâng cao hiệu quả hợp tác 

giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh của cuộc cách 

mạng 4.0 ở Việt Nam trong các Quyết định; 

5.2.3. Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ trong việc nâng cao hiệu quả hợp tác 

giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh của cuộc cách 
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mạng 4.0 ở Việt Nam trong các Nghị định; 

5.2.4. Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ trong việc nâng cao hiệu quả hợp tác 

giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh của cuộc cách 

mạng 4.0 ở Việt Nam trong các Thông tư; 

 

5.3. Đề xuất cơ chế triển khai, hợp tác có hiệu quả giữa cơ sở giáo dục đại học và 

doanh nghiệp trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam 

5.3.1.Đề xuất cơ chế triển khai có hiệu quả mô hình hợp tác giữa Đại học - Doanh 

nghiệp - Nhà nước;  

5.3.2. Đề xuất cơ chế triển khai có hiệu quả mô hình hợp tác Đại học - Người học 

- Doanh nghiệp trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam. 

 

17 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài: 

17.1. Sưu tầm/mua/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính):  

         Các tài liệu liên quan đến mối quan hệ cung cầu nguồn nhân lực trình độ đại học; 

đầu tư của doanh nghiệp cho phát triển giáo dục đại học; mối gắn kết giữa Nhà nước, 

đại học và doanh nghiệp; cuộc Cách mạng 4.0; Khung năng lực quốc gia; Kiểm định 

chất lượng đại học; Xu hướng dịch chuyển lao động khối ASEAN; Khởi nghiệp trong 

các trường đại học và doanh nghiệp; Hướng nghiệp trong các trường phổ thông trung 

học. 

Danh sách các tài liệu phục vụ nghiên cứu dự kiến sưu tầm: khoảng 500 trang 

1. Allinson, R., Javorka, Z., Kovacs, H., & Potau, X. (2014). University-Business 

Cooperation: Driving Competitiveness, Employability And Prosperity. Berlin: 

Thematic University-Business Forum. 

2. Dan, M.-C. (2013). Why should university and business cooperate? A discussion of 

advantages and disadvantages. International Journal of Economic Practices and 

Theories. 

3. Davey, T., & Muros, G. (2017). Managing University-Business Cooperation (UBC) - 

The UBC Ecosystem Framework. Science-to-Business Marketing Research Center. 

4. Davey, T., Baaken, T., Muros, V. G., & Meerman, A. (2011). The State of European 

University-Business Cooperation. Munich: Science-to-Business Marketing Research 

Centre. 

5. Davey, T., Deery, M., Winster, C., Van der Sijde, P., Kusio, T., & Rodriguez, S. S. 

(2009). 30 Good Practice Case Studies in University-Business Cooperation. European 

Commission. 

6. E. Arnold, M. Bell, J. Bessant and P. Brimble (2000). “Enhancing policy and 

institutional support for industrial technology development in Thailand”, Science and 

Technology Policy Research. 

7. Graaf, T. D. (2013). Speech ‘Triple Helix. Cooperation between Higher Education 
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and Science, Industry and Government. Experience of Dutch Universities of Applied 

Sciences. Amsterdam: Vereiniging Hogescholen. 

8. Guimon, J. (2014). Promoting University-Industry Collaboration In Developing 

Countries. The Innovation Policy Platform. 

9. Hamdan, H., Yusof, F., Omar, D., Abdullah, F., Nasrudin, N., & Abullah, I. C. 

(2011). University industrial linkages: Relationships towards economic growth and 

development in Malaysia. International Journal of Economics and Management 

Engineering, 1281-1291. 

10. Healy, A., Perkmann, M., Goddard, J., & Kempton, L. (2014). Measuring the 

Impact of University Business Cooperation. Luxembourg: Publication Office of the 

European Union. 

11. Hodges, D. A. (n.d.). Retrieved from Research Insitute of Economy, Trade and 

Industry: https://www.rieti.go.jp/en/events/01121101/Hodges_final.pdf. 

12. H. Etzkowitz, and L. Leytesdorff (1997). Universities in the Global Economy: A 

Triple Helix of Academic-Industry-Government Relation. Crom Helm, London, 1997. 

13. J. Mongkhonvanit (2008). "The relationship between university and industry in the 

knowledge economy: A case study of Thailand's automotive cluster", Ph.D Thesis in 

Business Administration, University of Bath, U.K. 

14. Jose Guimon (2013). Promoting University-Industry collaboration in developing 

contries, World Bank Lee, H. (2011). University-Industry Collaborationand Intellectual 

Property. Hanyang University. 

15. Leydesdorff, L., & Etzkowitz, H. (1998). The Triple Helix as a Model for 

Innovation Studies. Sciene and Public Policy, 195-203. 

16. Morgan, J. (2017, March 9). Retrieved from Time Higher Education: 

https://www.timeshighereducation.com/news/south-korean-universities-lead-way-on-

industry-collaboration. 

17. National Research Council of The National Academies. (n.d.). Research 

Universities and The Future of America: Ten Breakthrough Actions Vital to Our 

Nation's Prosperity and Security. Washington D.C, US: The National Academies Press. 

18. Perkmann, M. (2007). University - Industry relationships and opening innovations: 

toward a research agenda. International Journal of Management Reviews, 259-280. 

19. Permann, M., Walsh, & K. (2008). Engaging the Scholar: Three Type of Academic 

Consulting and Their Impact on Universities and Industry. Research Policy, 1884-1991. 

20. Ranga, M., Hoareau, C., Durazzi, N., Etzkowitz, H., Marcucci, P., & Usher, A. 

(2013). Study on University-Business Cooperation in the US. London: London School 

of Economics and Political Science. 

21. Rosenbloom, R., & Spencer, W. (1996). Engines of Innovation. Havard University 

Press. 

22. Sarif, S. M., & Ismail, Y. (2006). Technology Parks, Knowledge Transfer and 

Innovation: the Case of Malaysia's Information and Communication Technology (ICT) 
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Small and Medium Enterprises. International Journal of the Information Systems for 

Logistics and Management, 133-142. 

23. Science-Business Innovation Board. (2012). Making Industry-University 

Partnerships Works - Lessons from Successful Collaborations. Science-Business 

Innovation Board. 

24. Slaughter, S., & Rhoades, G. (2004). Academic Capitalism and the New Economy: 

Markets, State, and Higher Education. Baltimore, US: John Hopkins University. 

25. UNESCO (2011) Science&Techonology Park - Innovation Ecosystem. 

International Training Workshop. Daejeon: UNESCO. 

26. Universiti Kebangsaan Malaysia. (2012). University-Industry Collaboration Models 

in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 654-664. 

27. Webster, A. (1994). International evaluation of academic-industry relations. Science 

and Public Policy, 72-78. 

28. Bagyo, Y. M., Biemo, W. S., Satryo, S. B., Sachi, H., (2012). University, Industry 

and Government partnership: its present and future challenges in Indonesia. 10th 

Triple Helix Conference, 307-316. 

29. Alfia, G. and Ekaterina, K., (2015). Academic-Industry partnership in Russia and 

abroad. Worldwide trends in the development of education and academic research, 

941-945. 

30. Rita, A., Gabriela, F., Anabela, T., (2016). Benefits management in university-

industry R&D collaborative projects: a review on benefits and success factors. 

Conference on Enterprise information systems, 921-927. 

31. Rosly O., Ahmad F. O., (2011). University and industry collaboration: towards a 

successful and sustainable partnership. WCLTA 2011, 575-579. 

 

17.2. Hội thảo/tọa đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu): 

 17.2.1. Tổ chức 2 Hội thảo với các chủ đề theo nội dung nghiên cứu của đề tài, bao 

gồm: 

+ Hội thảo 1:  

- Mục đích: Lấy ý kiến của các đại biểu tham dự Hội thảo để tìm ra thực trạng mối 

gắn kết giữa đại học và doanh nghiệp, các chính sách hiện nay đã tạo điều kiện thuận 

lợi hay khó khăn để tăng cường hiệu quả gắn kết giữa đại học và doanh nghiệp trong 

bối cảnh hiện tại. 

- Nội dung: Thực trạng mối gắn kết giữa đại học và doanh nghiệp tại Việt Nam 

- Yêu cầu: Trên cơ sở thực trạng đã được khảo sát, nhóm nghiên cứu cần phải phân 

tích và xác định được các yếu tố thuận lợi cần phát huy và các yếu tố khó khăn cần 

khắc phục, hạn chế nhằm mục đích tăng cường hiệu quả gắn kết giữa đại học và doanh 

nghiệp trong bối cảnh hiện tại.   

- Địa điểm: tổ chức Hà Nội; 

- Thành phần: Tổng số đại biểu 100 đại biểu (40 đại biểu từ các cơ sở giáo dục đại 
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học, 40 đại diện các doanh nghiệp trên cả nước, 20 đại biểu từ các cơ quan hữu quan 

liên quan);  

- Thời gian: tổ chức trong 1 ngày (2 buổi). 

 

+ Hội thảo 2:  

- Mục đích:  

* Lấy ý kiến của các đại biểu tham dự Hội thảo để tìm ra các yêu cầu cho việc đề xuất 

và phát triển mối gắn kết giữa đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng 

4.0. Các yêu cầu có thể xuất phát từ nhiều phía như người học, người dạy, người sử 

dụng lao động (thị trường lao động) trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0. 

* Lấy ý kiến chuyên gia về việc đề xuất cơ chế và chính sách của nhà nước để đảm bảo 

phát triển hiệu quả, bền vững hệ sinh thái đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc 

cách mạng 4.0. 

- Nội dung:  

* Mối gắn kết giữa đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở Việt 

Nam. 

* Cơ chế và chính sách đảm bảo phát triển hiệu quả, bền vững hệ sinh thái đại học và 

doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0. 

- Yêu cầu:  

* Trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu tham dự Hội thảo, nhóm nghiên cứu cần đề 

xuất các mô hình thực hiện gắn kết giữa đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc 

cách mạng 4.0. 

* Nhóm nghiên cứu cần đạt được một hệ thống cơ chế và chính sách để đảm bảo hiệu 

quả hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp trên cơ sở các góp ý của các chuyên gia từ 

các đại học, doanh nghiệp và Nhà nước. 

- Địa điểm: tổ chức Tp. Hồ Chí Minh; 

- Số lượng đại biểu: Tổng số 100 đại biểu (40 đại biểu từ các trường đại học, 40 đại 

diện các doanh nghiệp trên cả nước, 20 đại biểu từ các cơ quan hữu quan liên quan); - 

- Thời gian: tổ chức trong 1 ngày (2 buổi). 

 

17.2.2. Tọa đàm khoa học:  

+ Mục đích: Lấy ý kiến của các đại học và doanh nghiệp về thực trạng hợp tác giữa 

đại học và doanh nghiệp; trao đổi và thảo luận về các mô hình và chính sách đề xuất 

nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp trong bối 

cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam. 

+ Nội dung: Trao đổi về thực trạng, các mô hình và chính sách nhằm mục đích nâng 

cao hiệu quả hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 

ở Việt Nam. 

+ Yêu cầu: Nhóm nghiên cứu cần đề xuất được các mô hình và chính sách nhằm mục 

đích nâng cao hiệu quả hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách 



 38

mạng 4.0 ở Việt Nam.   

+ Số lượng: 20 cuộc tọa đàm; 30 đại biểu /cuộc 

+ Địa điểm: tại các điểm khảo sát, các thành phố lớn và tổ chức chủ trì; 

 

17.3.  Khảo sát/điều tra thực tế trong nước (quy mô, địa bàn, mục đích/yêu cầu, 

nội dung, phương pháp) 

+ Dự kiến tiến hành 7 cuộc khảo sát tại các tỉnh, thành phố trong nước: Khảo sát một 

số trường đại học và doanh nghiệp tại các Tỉnh/Thành phố như sau: Hà Nội (1), Hải 

Phòng (2), Đà Nẵng (3), Nha Trang (4), Tp. HCM (5), Cần Thơ (6) và Bình Dương 

(7). Trên cơ sở các khảo sát, thực hiện đánh giá thực trạng mối quan hệ giữa các 

trường đại học và doanh nghiệp; đồng thời cũng nhận dạng các mô hình gắn kết đang 

hiện hữu, đánh giá ưu và nhược điểm của từng mô hình; và cuối cùng thực hiện thăm 

dò tính khả thi của các giải pháp đề xuất.  

+ Quy mô khảo sát: 5.000 phiếu (Trung bình tại Hà Nội/TP Hồ Chí Minh: 1.000; tại 

tỉnh/thành khác 500). Trong đó: 2.500 phiếu khảo sát trực tiếp và 2.500 phiếu khảo 

sát “on-line”. Cụ thể: 

 

Đối tượng khảo sát Số lượng người x địa bàn 

x số cơ sở GD/DN 

Tổng 

mẫu 

Cơ sở giáo dục đại học tại Hà Nội 50 x 1 x 10 500 

Doanh nghiệp tại Hà Nội 50 x 1 x 10 500 

Cơ sở giáo dục đại học tại Hải Phòng 50 x 1 x 2 100 

Doanh nghiệp tại Hải Phòng 50 x 1 x 6 300 

Cơ sở giáo dục đại học tại Đà Nẵng 50 x 1 x 4 200 

Doanh nghiệp tại Đà Nẵng 50 x 1 x 8 400 

Cơ sở giáo dục đại học tại Nha Trang 50 x 1 x 2 100 

Doanh nghiệp tại Nha Trang 50 x 1 x 6 300 

Cơ sở giáo dục đại học tại Tp. HCM 50 x 1 x 12 600 

Doanh nghiệp tại Tp. HCM 50 x 1 x 20 1000 

Cơ sở giáo dục đại học tại Cần Thơ 50 x 1 x 2 100 

Doanh nghiệp tại Cần Thơ 50 x 1 x 6 300 

Cơ sở giáo dục đại học tại Bình 

Dương 

50 x 1 x 2 100 

Doanh nghiệp tại Bình Dương 50 x 1 x 10 500 

Tổng số  5.000 

 

+ Đối tượng khảo sát: là các trường đại học, doanh nghiệp trên một số tỉnh, thành phố 

được lựa chọn khảo sát. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng sẽ phỏng vấn, điều tra các cá 

nhân là sinh viên đại học, giảng viên các trường đại học, các nhà quản lý trong các 
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doanh nghiệp có sử dụng nguồn nhân lực từ các trường đại học. Trong đó, Hà Nội, Đà 

Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh và Cần Thơ là các khu vực có sự tập trung nhiều của các cơ sở 

giáo dục đại học. Bên cạnh đó, thị trường lao động tại các khu vực này cũng sôi động 

theo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Hải Phòng, Nha Trang và 

Bình Dương là các khu vực có sự tập trung nhiều của Khu công nghiệp với các nguồn 

vốn đầu tư trong và ngoài nước khá lớn. 

+ Phương pháp khảo sát: Bảng hỏi và phỏng vấn 

 

17.4. Khảo sát nước ngoài (quy mô, mục đích/yêu cầu, đối tác, nội dung) 

Trong khuôn khổ của đề tài này, nhóm nghiên cứu đề tài dự kiến không thực hiện khảo 

sát trực tiếp tại nước ngoài. Thay vào đó, bằng các mối quan hệ hợp tác hiện tại với 

HUTECH, nhóm nghiên cứu sẽ khảo sát dưới hình thức "on-line". Các quốc gia mà 

nhóm nghiên cứu sẽ chọn để làm dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu, phân tích và đề xuất 

của đề tài có thể là Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Malaysia và Thái Lan. Có thể nhận thấy rằng 

đây là các quốc gia đã thành công trong việc xây dựng chiến lược phát triển giáo dục, 

sử dụng các mô hình giáo dục đại học gắn với doanh nghiệp, đặc biệt các dự án R&D 

và các start-up. 

- Mục đích: Khảo sát thực trạng các mô hình gắn kết giữa đại học và doanh 

nghiệp (mô hình hệ sinh thái UBC); đồng thời đánh giá các mô hình ưu việt tại 

các quốc gia này. 

- Nội dung: Học các mô hình gắn kết đại học và doanh nghiệp; trao đổi kinh 

nghiệm triển khai mô hình; hỗ trợ tư vấn đề xuất chính sách tăng cường hiệu quả 

hợp tác giữa đại học vả doanh nghiệp.   

- Quy mô: Cơ sở giáo dục có mối quan hệ hợp tác với HUTECH và có sử dụng 

mô hình gắn kết giữa trường đại học và doanh nghiệp. 

 

18 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

 Cách tiếp cận được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm: 

      Để thực hiện nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đề xuất cách tiếp cận dựa trên tính 

cấp thiết và các vấn đề thực tiễn liên quan đến nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát 

triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở xác định các vấn đề trong thực tiễn, nhóm đề xuất mô 

hình và chính sách nhằm thúc đẩy và tạo động lực nâng cao hiệu quả hợp tác giữa đại 

học và doanh nghiệp trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0 có xét đến các yếu tố văn 

hóa đặc thù của Việt Nam. Vì vậy, cách tiếp cận được sử dụng trong nghiên cứu này là 

cách tiếp cận theo hệ sinh thái. 

 Phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm: 

       Có thể nhận thấy rằng vấn đề nghiên cứu có phạm vi rộng và tính chất phức tạp với 

các yếu tố văn hóa đặc thù của Việt Nam trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0. Vì 

vậy, nhóm nghiên cứu sử dụng kết hợp của các phương pháp nghiên cứu được liệt kê 

sau đây. Trong đó:  
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- Phương pháp hồi cứu tư liệu: là phương pháp quan trọng và cần thiết đầu tiên; giúp 

nhóm nghiên cứu tổng kết các thông tin khoa học và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu. 

Nhờ đó, đề tài kế thừa và tiếp tục phát triển kết quả nghiên cứu một cách logic, biện 

chứng và khoa học, tiết kiệm được thời gian, đồng thời tránh được sự trùng lặp với các 

kết quả nghiên cứu đã có, nâng cao hiệu quả của quá trình nghiên cứu. 

- Phương pháp nghiên cứu đối sánh: là phương pháp rất hữu ích cho đề tài trong việc 

so sánh các mô hình gắn kết đại học và doanh nghiệp ở các nước trong khu vực 

ASEAN và trên thế giới trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 và sự phát triển của mỗi 

quốc gia; và so sánh với hoàn cảnh của Việt Nam.  

- Phương pháp khảo sát định lượng: là phương pháp sử dụng các bảng hỏi được soạn 

sẵn dành cho các bên liên quan bao gồm: các cơ quan quản lý ở trung ương, các 

bộ/ngành; đại diện doanh nghiệp, đại diện trường đại học (Lãnh đạo các đơn vị, giảng 

viên, sinh viên) 

- Phương pháp khảo sát định tính: là phương pháp được thực hiện thông qua các cuộc 

phỏng vấn sâu, tọa đàm, thảo luận nhóm với các bên liên quan cho phép đề tài thu được 

các thông tin chi tiết, thực tế và phong phú hơn về nội dung khảo sát. 

- Phương pháp nghiên cứu điển hình: là phương pháp lựa chọn một số trường đại học 

điển hình cho từng mô hình để nghiên cứu sâu. 

- Phương pháp chuyên gia: là phương pháp lựa chọn một số chuyên gia am hiểu về lĩnh 

vực nghiên cứu của đề tài để thu thập ý kiến đánh giá thực trạng và tính khả thi của các 

đề xuất. 

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn. 

- Phương pháp thống kê. 

19 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 

1. Vụ Giáo dục Đại học 

Phối hợp đề xuất chính sách nâng cao hiệu quả hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp 

trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam 

2. Trường Đại học Kinh tế  - Tài chính Tp. HCM 

- Khảo sát thực trạng hợp tác giữa đại học ngoài công lập và doanh nghiệp trong bối 

cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam; 

- Phối hợp xây dựng mô hình nâng cao hiệu quả hợp tác giữa đại học ngoài công lập và 

doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam; 

- Triển khai thử nghiệm mô hình nâng cao hiệu quả hợp tác giữa đại học ngoài công lập 

và doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam. 

3. Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM 

- Khảo sát thực trạng hợp tác giữa đại học công lập và doanh nghiệp trong bối cảnh 

cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam; 

- Phối hợp xây dựng mô hình nâng cao hiệu quả hợp tác giữa đại học công lập và doanh 

nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam; 
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- Triển khai thử nghiệm mô hình nâng cao hiệu quả hợp tác giữa đại học công lập và 

doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam. 

 4. Công ty TNHH Cung ứng nguồn nhân lực và Đầu tư giáo dục đào tạo ISL 

Công ty TNHH Cung ứng nguồn nhân lực và Đầu tư giáo dục đào tạo ISL sẽ là một đại 

diện cho các doanh nghiệp thực hiện: 

- Khảo sát thực trạng hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách 

mạng 4.0 ở Việt Nam tại các Doanh nghiệp của khu vực miền Nam. 

- Phối hợp xây dựng mô hình nâng cao hiệu quả hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp 

trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam. 

5. Công ty TNHH Tư vấn chất lượng VJQC 

Công ty TNHH Tư vấn chất lượng VJQC sẽ là một đại diện cho các doanh nghiệp thực 

hiện: 

- Khảo sát thực trạng hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách 

mạng 4.0 ở Việt Nam tại các Doanh nghiệp của khu vực miền Trung và Bắc. 

- Phối hợp xây dựng mô hình nâng cao hiệu quả hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp 

trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam. 

 

20 Phương án hợp tác quốc tế: Không có 

21 Phương án thuê chuyên gia: Không có 

22 Tiến độ thực hiện 

 

Các nội dung, công 
việc chủ yếu cần được 
thực hiện; các mốc 
đánh giá chủ yếu 

 Kết quả 
phải đạt     

Thời 
gian 

(tháng) 

Cá nhân,  
tổ chức  

thực hiện 

Dự 
kiến  
kinh 
phí 

(triệu 
đồng)

 

I. Xây dựng thuyết minh; thu thập thông tin và tài liệu
 

 
Xây dựng thuyết minh 

đề tài, thu thập thông tin 

Thuyết 

minh đề tài 

được duyệt 

Từ 

tháng 

11-

12/2018  

Hồ Đắc Lộc; 

Huỳnh Châu 

Duy 

89,024 

II.Nghiên cứu chuyên môn 

  Nội dung 1: Xây dựng luận cứ mối 

quan hệ hợp tác giữa đại học và 

doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc 

cách mạng 4.0 ở Việt Nam 
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 Báo cáo 

nghiên cứu 

Từ 

tháng 

04/2019

-

07/2019 

Chủ trì: Hồ 

Đắc Lộc 

Tham gia: 

Trần Xuân 

Lộc 

 

75.400 

 Báo cáo 

nghiên cứu 

04/2019 

- 

07/2019 

Chủ trì: 

Huỳnh Châu 

Duy 

Tham gia: 

Tô Thành 

Duy 

78.650 

Nội dung 2: Nghiên 

cứu thực trạng và xu 

hướng của mối quan 

hệ hợp tác giữa đại học 

và doanh nghiệp trong 

bối cảnh cuộc cách 

mạng 4.0 ở Việt Nam 

   343.850 

- Công việc 2.1: Khảo 

sát và đánh giá thực 

trạng của mối quan hệ 

hợp tác giữa đại học và 

doanh nghiệp ở các 

quốc gia khác trên thế 

giới 

2.1.1. Khảo sát và đánh 

giá thực trạng của mối 

quan hệ hợp tác giữa đại 

học và doanh nghiệp ở 

các quốc gia khác tại 

Thái Lan 

2.1.2. Khảo sát và đánh 

giá thực trạng của mối 

quan hệ hợp tác giữa đại 

học và doanh nghiệp ở 

các quốc gia khác tại 

Malaysia 

2.1.3. Khảo sát và đánh 

Báo cáo 

khảo sát và 

đánh giá 

07/2019 

- 

11/2019 

Chủ trì: 

Nguyễn Toàn 

Tham gia: 

Trần Xuân 

Lộc 

 

120.185 
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giá thực trạng của mối 

quan hệ hợp tác giữa đại 

học và doanh nghiệp ở 

các quốc gia khác tại 

Hàn Quốc 

2.1.4. Khảo sát và đánh 

giá thực trạng của mối 

quan hệ hợp tác giữa đại 

học và doanh nghiệp ở 

các quốc gia khác tại 

Nhật 

2.1.5. Khảo sát và đánh 

giá thực trạng của mối 

quan hệ hợp tác giữa đại 

học và doanh nghiệp ở 

các quốc gia khác tại 

Mỹ 

 Khảo sát và đánh giá 

thực trạng của mối quan 

hệ hợp tác giữa đại học 

và doanh nghiệp ở Việt 

Nam 

2.2.1. Khảo sát và đánh 

giá thực trạng của mối 

quan hệ hợp tác giữa đại 

học và doanh nghiệp tại 

các đại học công lập và 

doanh nghiệp ở Việt 

Nam 

2.2.2. Khảo sát và đánh 

giá thực trạng của mối 

quan hệ hợp tác giữa đại 

học và doanh nghiệp tại 

các đại học ngoài công 

lập và doanh nghiệp ở 

Việt Nam 

Báo cáo 

khảo sát và 

đánh giá 

07/2019 

- 

11/2019 

Chủ trì: Ngô 

Cao Cường 

Tham gia: 

Phan Thị 

Hồng Phú 

 

105.430 

- Công việc 2.3: Nghiên 

cứu xu hướng của mối 

quan hệ hợp tác giữa đại 

học và doanh nghiệp 

Báo cáo 

nghiên cứu 

7/2019 

- 

11/2019 

Chủ trì: 

Huỳnh Châu 

Duy 

Tham gia: 

118.235 
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trên thế giới và ở Việt 

Nam 

2.3.1. Xu hướng phát 

triển của đại học trên thế 

giới và ở Việt Nam 

2.3.2. Xu hướng phát 

triển của doanh nghiệp 

trên thế giới và ở Việt 

Nam 

2.3.3. Xu hướng phát 

triển của kinh tế - xã hội 

trên thế giới và ở Việt 

Nam 

2.3.4. Xu hướng phát 

triển của mối quan hệ 

hợp tác giữa đại học và 

doanh nghiệp trên thế 

giới và ở Việt Nam 

Tô Thành 

Duy 

 

 Nội dung 3: Nghiên 

cứu đề xuất mô hình 

hợp tác hiệu quả giữa 

đại học và doanh 

nghiệp trong bối cảnh 

của cuộc cách mạng 

4.0 ở Việt Nam
 

   312.962 

- Công việc 3.1: Nghiên 

cứu tổng hợp các mô 

hình hợp tác giữa đại 

học và doanh nghiệp ở 

các nước trên thế giới và 

ở Việt Nam 

3.1.1. Nghiên cứu và 

tổng hợp các mô hình 

hợp tác giữa đại học và 

doanh nghiệp tại Thái 

Lan 

3.1.2. Nghiên cứu và 

tổng hợp các mô hình 

hợp tác giữa đại học và 

doanh nghiệp tại 

Báo cáo 

nghiên cứu 

12/2019

-3/2020 

Chủ trì: Hồ 

Đắc Lộc 

Tham gia: 

Trần Xuân 

Lộc 

 

107.120 
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Malaysia 

3.1.3. Nghiên cứu và 

tổng hợp các mô hình 

hợp tác giữa đại học và 

doanh nghiệp tại Hàn 

Quốc 

3.1.4. Nghiên cứu và 

tổng hợp các mô hình 

hợp tác giữa đại học và 

doanh nghiệp tại Nhật 

3.1.5. Nghiên cứu và 

tổng hợp các mô hình 

hợp tác giữa đại học và 

doanh nghiệp tại Mỹ 

 

- Công việc 3.2: Nghiên 

cứu đề xuất các mô hình 

hợp tác hiệu quả giữa 

đại học và doanh nghiệp 

trong bối cảnh của cuộc 

cách mạng 4.0 ở Việt 

Nam 

3.2.1. Nghiên cứu và 

tổng hợp các mô hình 

hợp tác giữa đại học và 

doanh nghiệp tại đại học 

công lập ở Việt Nam 

3.2.2. Nghiên cứu và 

tổng hợp các mô hình 

hợp tác giữa đại học và 

doanh nghiệp tại đại học 

ngoài công lập ở Việt 

Nam 

3.2.3. Nghiên cứu và 

tổng hợp các mô hình 

hợp tác giữa đại học và 

doanh nghiệp tại các 

doanh nghiệp ở Việt 

Nam 

3.2.4. Nghiên cứu đề 

Báo cáo 

nghiên cứu 

12/2019 

- 

06/2020 

Chủ trì: 

Nguyễn Toàn 

Tham gia: 

Phan Thị 

Hồng Phú 

 

107.016 
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xuất các mô hình hợp 

tác hiệu quả giữa đại 

học và doanh nghiệp 

trong bối cảnh của cuộc 

cách mạng 4.0 ở Việt 

Nam 

- Công việc 3.3: Nghiên 

cứu áp dụng các mô 

hình đề xuất hợp tác 

giữa đại học và doanh 

nghiệp trong bối cảnh 

của cuộc cách mạng 4.0 

ở Việt Nam 

3.3.1. Đánh giá thực 

trạng hợp tác giữa đại 

học và doanh nghiệp 

trong bối cảnh của cuộc 

cách mạng 4.0 ở Việt 

Nam 

3.3.2. Triển khai áp 

dụng mô hình đề xuất 

hợp tác giữa đại học và 

doanh nghiệp trong bối 

cảnh của cuộc cách 

mạng 4.0 ở Việt Nam 

theo thực trạng đánh giá 

Báo cáo 

nghiên cứu 

06/2020 

- 

08/2020 

Chủ trì: 

Huỳnh Châu 

Duy 

Tham gia: 

Tô Thành 

Duy 

98.826 

 Nội dung 4: Đánh giá 

tính hiệu quả của mô 

hình hợp tác giữa đại 

học và doanh nghiệp 

được đề xuất trong bối 

cảnh của cuộc cách 

mạng 4.0 ở Việt Nam 

 

 

   

- Công việc 4.1: Nghiên 

cứu đề xuất và xây dựng 

bộ chỉ số đánh giá tính 

hiệu quả của các mô 

hình hợp tác giữa đại 

học và doanh nghiệp 

Báo cáo 

nghiên cứu 

8/2020 

- 

12/2020 

Chủ trì: Bùi 

Văn Thế 

Vinh 

Tham gia: 

Trần Xuân 

Lộc 

115.050 
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được đề xuất trong bối 

cảnh của cuộc cách 

mạng 4.0 ở Việt Nam 

4.1.1. Nghiên cứu 

phương thức đánh giá 

tính hiệu quả của các 

mô hình hợp tác giữa 

đại học và doanh nghiệp 

tại Thái Lan 

4.1.2. Nghiên cứu 

phương thức đánh giá 

tính hiệu quả của các 

mô hình hợp tác giữa 

đại học và doanh nghiệp 

tại Malaysia 

4.1.3. Nghiên cứu 

phương thức đánh giá 

tính hiệu quả của các 

mô hình hợp tác giữa 

đại học và doanh nghiệp 

tại Hàn Quốc 

4.1.4. Nghiên cứu 

phương thức đánh giá 

tính hiệu quả của các 

mô hình hợp tác giữa 

đại học và doanh nghiệp 

tại Nhật 

4.1.5. Nghiên cứu 

phương thức đánh giá 

tính hiệu quả của các 

mô hình hợp tác giữa 

đại học và doanh nghiệp 

tại Mỹ 

4.1.6. Đề xuất và xây 

dựng bộ chỉ số đánh giá 

tính hiệu quả của các 

mô hình hợp tác giữa 

đại học và doanh nghiệp 

được đề xuất trong bối 

cảnh của cuộc cách 
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mạng 4.0 ở Việt Nam 

- Công việc 4.2: Nghiên 

cứu các yếu tố tích 

cực/tiêu cực tác động 

đến mô hình đề xuất hợp 

tác hiệu quả giữa đại 

học và doanh nghiệp 

trong bối cảnh của cuộc 

cách mạng 4.0 ở Việt 

Nam 

4.2.1. Nghiên cứu các 

yếu tố tích cực tác động 

đến mô hình hợp tác 

hiệu quả giữa đại học và 

doanh nghiệp được đề 

xuất trong bối cảnh của 

cuộc cách mạng 4.0 ở 

Việt Nam 

4.2.2. Nghiên cứu các 

yếu tố tiêu cực tác động 

đến mô hình hợp tác 

hiệu quả giữa đại học và 

doanh nghiệp được đề 

xuất trong bối cảnh của 

cuộc cách mạng 4.0 ở 

Việt Nam 

4.2.3. Nghiên cứu các 

phương thức điều chỉnh 

nhằm tối đa hóa các yếu 

tố tích cực tác động đến 

mô hình hợp tác hiệu 

quả giữa đại học và 

doanh nghiệp được đề 

xuất trong bối cảnh của 

cuộc cách mạng 4.0 ở 

Việt Nam 

4.2.4. Nghiên cứu các 

phương thức điều chỉnh 

nhằm tối thiểu hóa các 

yếu tố tiêu cực tác động 

Báo cáo 

nghiên cứu 

8/2020 

- 

12/2020 

Chủ trì: 

Nguyễn 

Xuân Hoàng 

Việt 

Tham gia: 

Phan Thị 

Hồng Phú 

 

111.202 
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đến mô hình hợp tác 

hiệu quả giữa đại học và 

doanh nghiệp được đề 

xuất trong bối cảnh của 

cuộc cách mạng 4.0 ở 

Việt Nam 

 Nội dung 5: Rà soát và 

đề xuất chính sách hỗ 

trợ của Chính phủ 

trong việc nâng cao 

hiệu quả hợp tác giữa 

đại học và doanh 

nghiệp trong bối cảnh 

của cuộc cách mạng 

4.0 ở Việt Nam
 

   173.095 

- Công việc 5.1: Tổng 

quan các chính sách hỗ 

trợ của Chính phủ trong 

việc nâng cao hiệu quả 

hợp tác giữa đại học và 

doanh nghiệp trong bối 

cảnh của cuộc cách 

mạng 4.0 ở Việt Nam 

5.1.1. Các chính sách hỗ 

trợ của Chính phủ trong 

việc nâng cao hiệu quả 

hợp tác giữa đại học và 

doanh nghiệp trong bối 

cảnh của cuộc cách 

mạng 4.0 ở Việt Nam 

trong các Luật 

5.1.2. Các chính sách hỗ 

trợ của Chính phủ trong 

việc nâng cao hiệu quả 

hợp tác giữa đại học và 

doanh nghiệp trong bối 

cảnh của cuộc cách 

mạng 4.0 ở Việt Nam 

trong các Quyết định 

5.1.3. Các chính sách hỗ 

Báo cáo rà 

soát và đề 

xuất 

10/2020 

- 

12/2020 

Chủ trì: Hồ 

Đắc Lộc 

Tham gia: 

Tô Thành 

Duy 

173.095 
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trợ của Chính phủ trong 

việc nâng cao hiệu quả 

hợp tác giữa đại học và 

doanh nghiệp trong bối 

cảnh của cuộc cách 

mạng 4.0 ở Việt Nam 

trong các Nghị định 

5.1.4. Các chính sách hỗ 

trợ của Chính phủ trong 

việc nâng cao hiệu quả 

hợp tác giữa đại học và 

doanh nghiệp trong bối 

cảnh của cuộc cách 

mạng 4.0 ở Việt Nam 

trong các Thông tư 

- Công việc 5.2: Đề 

xuất chính sách nâng 

cao hiệu quả hợp tác 

giữa đại học và doanh 

nghiệp trong bối cảnh 

của cuộc cách mạng 4.0 

ở Việt Nam 

III. Tổng kết đánh giá 

 Báo cáo tổng luận đề tài Báo cáo 

tổng luận đề 

tài 

Từ 

tháng 9-

11/2020 

Hồ Đắc Lộc; 

Huỳnh Châu 

Duy; 

 

 

 

III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 

 

23 Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt:  

23.1 Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên 

cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu 

mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác. 

TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt  Ghi chú 

1 Báo cáo cơ sở khoa học 

về mối quan hệ 3 bên 

(Chính phủ, doanh nghiệp 

Chi tiết, rõ ràng, chính xác, có tính thuyết 

phục, có căn cứ lý luận khoa học và thực 

tiễn về mối quan hệ của Chính phủ, 
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và đại học) trong bối cảnh 

cuộc cách mạng 4.0 ở 

Việt Nam 

doanh nghiệp và đại học trong bối cảnh 

giáo dục đại học và cuộc cách mạng 4.0 

ở Việt Nam 

2 Báo cáo kinh nghiệm 

quốc tế về việc xây dựng 

mô hình, các chính sách 

và phương pháp triển khai 

thực hiện nhằm nâng cao 

hiệu quả hợp tác giữa đại 

học và doanh nghiệp 

Có tính đa dạng và phong phú tại các 

quốc phát triển và đang phát triển về việc 

xây dựng mô hình, các chính sách và 

phương pháp triển khai thực hiện nhằm 

nâng cao hiệu quả hợp tác giữa đại học 

và doanh nghiệp 

 

3 Mô hình đề xuất về sự 

phối hợp 3 bên trong bối 

cảnh cách mạng 4.0 ở 

Việt Nam 

Có đầy đủ căn cứ về cơ sở khoa học lý 

thuyết và thực tiễn; có hướng dẫn áp 

dụng mô hình và bộ chỉ số đánh giá kết 

quả áp dụng mô hình 

 

4 Báo cáo kết quả thử 

nghiệm và khảo sát tính 

thực tế của mô hình đề 

xuất 

Đầy đủ các kết quả thử nghiệm và khảo 

sát trên cơ sở áp dụng mô hình đề xuất 

với các phân tích ưu và nhược điểm của 

các kết quả đạt được; phân tích các yếu 

tố tác động tích cực/tiêu cực đến mô hình 

và kết quả đạt được 

 

5 Bản đề xuất các chính 

sách, cơ chế để triển khai 

có hiệu quả mô hình hợp 

tác giữa đại học và doanh 

nghiệp trong bối cảnh 

cách mạng 4.0 ở Việt 

Nam 

Chi tiết, rõ ràng, chính xác, có tính thuyết 

phục, có căn cứ lý luận, thực tiễn và khả 

thi trong bối cảnh giáo dục đại học và 

cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam, có 

hướng dẫn áp dụng chính sách, cơ chế và 

bộ chỉ số đánh giá cho các chính sách, cơ 

chế đề xuất 

 

23.2 Dạng  II:  Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác 

TT Tên sản phẩm 
Yêu cầu khoa 
học cần đạt 

Dự kiến nơi công bố  Ghi chú 

1 01 bài báo khoa học quốc 

tế 

Phản ánh nội 

dung nghiên cứu 

của đề tài 

Các tạp chí thuộc 

danh mục ISI/  

SCOPUS 

 

2 Đào tạo: 

- 02 học viên cao học 

- Hỗ trợ đào tạo 1 Nghiên 

cứu sinh 

Luận văn, Luận 

án phù hợp với 

nội dung nghiên 

cứu của đề tài 

  

24 Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  
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24.1 Lợi ích của đề tài:  

a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật 

hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối với ngành, 

lĩnh vực khoa học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua các công 

trình công bố ở trong và ngoài nước) 

- Góp phần củng cố và phát triển nguồn nhân lực chất lượng phục vụ công nghệp hóa và 

hiện đại hóa đất nước.  

- Góp phần hoàn chỉnh khung luận cứ hệ sinh thái đại học và doanh nghiệp. 

- Góp phần hoàn chỉnh các mô hình gắn kết đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh 

cuộc cách mạng 4.0 tại Việt Nam hiện nay. 

- Góp phần hoàn chỉnh các cơ chế và chính sách đảm bảo phát triển hiệu quả, bền vững 

hệ sinh thái đại học và doanh nghiệp. 

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện đề 

tài, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành đào 

tạo) 

- Góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu ở bậc đào tạo trên đại học, chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh. 

24.2 Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

Chuyển giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo các báo cáo liên quan đến: 

1) Khung luận cứ hệ sinh thái đại học và doanh nghiệp. 

2) Các mô hình gắn kết đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 tại 

Việt Nam hiện nay. 

3) Các cơ chế và chính sách đảm bảo phát triển hiệu quả, bền vững hệ sinh thái đại học 

và doanh nghiệp. 

25 Phương án trang bị thiết bị máy móc để thực hiện và xử lý tài sản được hình 

thành thông qua việc triển khai thực hiện đề tài (theo quy định tại thông tư liên 

tịch của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 

1/9/2015 hướng dẫn quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển 

khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước) 

 

25.1. Phương án trang bị tài sản (xây dựng phương án, đánh giá và so sánh để lựa 

chọn phương án hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nhất, hạn chế tối đa mua mới; thống kê 

danh mục tài sản cho các nội dung c,d) 

a. Bố trí trong số thiết bị máy móc hiện có của tổ chức chủ trì đề tài (nếu chưa đủ thì xây 

dựng phương án hoặc b,hoặc c,hoặc d, hoặc cả b,c,d)  

b. Điều chuyển thiết bị máy móc 

c. Thuê thiết bị máy móc 

STT Danh mục tài sản Tính năng, thông số kỹ thuật Thời gian thuê 

1    
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2    

d. Mua sắm mới thiết bị máy móc 

STT Danh mục tài sản Tính năng, thông số kỹ thuật 

1   

2   

25.2. Phương án xử lý tài sản là kết quả của quá trình triển khai thực hiện đề tài 

(hình thức xử lý và đối tượng thụ hưởng) 

…………………………………………………………………………………………… 
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 DANH SÁCH THÀNH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
 

TT 
Họ và tên, 

học hàm học vị 
Chức danh thực 

hiện đề tài 
Tổ chức công tác 

I Thành viên thực hiện chính   

1 GS.TSKH Hồ Đắc Lộc Chủ nhiệm đề tài Trường Đại học Công nghệ  

Tp. HCM 

2 PGS.TS Huỳnh Châu Duy Thư ký khoa học Trường Đại học Công nghệ 

 Tp. HCM 

3 TS.Nguyễn Kim Dung Thành viên chính Viện Nghiên cứu Giáo dục,  

Trường ĐH SP Tp. HCM 

4 PGS.TS Ngô Cao Cường  Thành viên chính Trường Đại học Kinh tế - Tài 

chính Tp. HCM 

5 TS.Nguyễn Xuân Hoàng Việt  Thành viên chính Trường Đại học Công nghệ  

Tp. HCM 

6 TS.Bùi Văn Thế Vinh,  Thành viên chính Trường Đại học Công nghệ  

Tp. HCM 

7 TS.Nguyễn Toàn  Thành viên chính Trường Đại học Công nghệ  

Tp. HCM 

8 ThS.Trần Xuân Lộc Thành viên chính Trường Đại học Công nghệ  

Tp. HCM 

9 KS.Tô Thành Duy Thành viên chính Trường Đại học Công nghệ  

Tp. HCM 

10 CN. Phan Thị Hồng Phú Thành viên chính Trường Đại học Công nghệ  

Tp. HCM 

II Thành viên thực hiện    

1 TS. Tô Hoài Thắng Thành viên Trường Đại học Công nghệ  

Tp. HCM 

2 ThS. Phạm Thanh Tuấn Thành viên Trường Đại học Công nghệ 

 Tp. HCM 

3 ThS. Phùng Thị Thùy Trang Thành viên Trường Đại học Công nghệ 

 Tp. HCM 

4 ThS. Nguyễn Xuân Nam  Thành viên  Trường Đại học Công nghệ 

Tp. HCM 

5 CN. Nguyễn Thành An Thành viên Trường Đại học Công nghệ  

Tp. HCM 

 


