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1.1
Ngày 24/7/2019 tại New Delhi (Ấn Độ), Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) kết hợp với Trường Đại

học Cornell (Mỹ) và Học viện Kinh doanh INSEAD (Pháp) và các đối tác đã công bố Báo cáo Chỉ số đổi

mới sáng tạo (ĐMST) toàn cầu năm 2019 (Global Innovation Index 2019, gọi tắt là GII 2019). Theo đó,

Việt Nam đã tăng 3 bậc, từ vị trí 45 lên vị trí 42 trên tổng số 129 nền kinh tế được xếp hạng. Đây là năm

thứ ba liên tiếp Việt Nam tăng hạng và vị trí 42 cũng là vị trí cao nhất mà Việt Nam từng đạt được từ trước

đến nay. Thứ hạng năm nay của Việt Nam đã được cải thiện 17 bậc so với thứ hạng năm 2016 và đưa Việt

Nam vươn lên xếp thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia thu nhập trung bình thấp và đứng thứ 3 trong ASEAN

sau Singapore và Malaysia.

Tin
Quốc tế

1.

Một phần của buổi lễ công bố GII 2019 ở New Delhi, Ấn Độ

Ảnh: Nasati

Báo cáo GII 2019 có chủ đề: "Tạo ra cuộc sống

lành mạnh - Tương lai của đổi mới y tế". GII 2019

phân tích bối cảnh đổi mới y tế của thập kỷ tiếp

theo, xem xét đổi mới y tế công nghệ và phi công

nghệ sẽ biến đổi việc cung cấp dịch vụ chăm sóc

sức khỏe trên toàn thế giới như thế nào.

Về thứ hạng ĐMST năm nay, theo Chỉ số GII 2019,

Thụy Sĩ là quốc gia ĐMST nhất thế giới, tiếp theo

là Thụy Điển, Mỹ, Hà Lan và Vương quốc Anh.

GII 2019 cũng xác định nền kinh tế đứng đầu về

ĐMST trong khu vực, như Ấn Độ, Nam Phi, Chile,

Israel và Singapore; và đứng đầu về ĐMST trong cùng nhóm thu nhập với Trung Quốc, Việt Nam và

Rwanda. Năm nay, 4 nền kinh tế trong khu vực Đông Nam Á, Đông Á nằm trong top 20 là Singapore (8),

Hàn Quốc (11), Nhật Bản (15) và Trung Quốc (14).

Kết quả chỉ số GII năm 2019 của Việt Nam khẳng

định sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ

tướng Chính phủ đang đi rất đúng hướng, tạo ra

những kết quả rất thiết thực, cho thấy Việt Nam đã

đạt được nhiều chỉ tiêu Chính phủ đặt ra đến năm

2021; sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương

trong việc xây dựng và triển khai các giải pháp

đồng bộ, thiết thực nhằm cải thiện môi trường

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc

gia, nâng cao năng lực ĐMST quốc gia.Bảng 1: Xếp hạng GII 2019 của các nước ASEAN 

được xếp hạng

Nguồn: GII 2014-2019, WIPO
Nguồn: P.A.T (NASATI)

Singapore

Malaysia



Hội nghị lần thứ 50 của Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) được tổ chức tại

Bandar Sunway, Kuala Lumpur, Malaysia (từ 22-25/7/2019). Các đại biểu tập trung thảo luận về những

thay đổi chiến lược đối với giáo dục nhằm hỗ trợ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi quốc gia và

cả khu vực.

HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG GIÁO DỤC CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 50 
(THE 50TH SEAMEO COUNCIL CONFERENCE) TẠI MALAYSIA 

1.2

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng, tiến trình phát triển

giáo dục của mỗi đất nước đang trở nên khả thi hơn

bao giờ hết nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin.

Đây là chìa khóa quan trọng mở ra nhiều cơ hội cho

mọi người được tiếp cận với giáo dục, học tập suốt đời

và nâng cao chất lượng giáo dục. Chất lượng giáo dục

phổ thông của Việt Nam được ghi nhận qua kết quả

các chương trình đánh giá quốc tế như PISA, PASEC.

Đặc biệt là trong giai đoạn vừa qua, Việt Nam đã và

đang đẩy mạnh việc khai thác hiệu quả các ứng dụng

của CNTT vào quá trình dạy, học và quản lý trong nhà

trường. Tuy nhiên vai trò của con người không thể

thay thế được bởi công nghệ thông tin.
Các Bộ trưởng giáo dục ASEAN tại Hội nghị

Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN

Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin là giải pháp mang tính đột phá, cần sử dụng công nghệ như

một công cụ để đổi mới sáng tạo, mang lại cơ hội giáo dục cho mọi người ở mọi lúc, mọi nơi. Nhờ đó chất

lượng giáo dục được nâng lên, mọi người được hạnh phúc. Việt Nam đã phát động mạnh mẽ chương trình

“Trường học hạnh phúc” trên quy mô cả nước. “Cho dù đổi mới công nghệ trong giáo dục sẽ mang lại

những tiềm năng to lớn, công nghệ sẽ không thể thay thế được vai trò quan trọng của con người trong giáo

dục. Điểm mấu chốt vẫn là chúng ta cần xây dựng môi trường học tập hạnh phúc mà ở đó công nghệ hỗ trợ

người học, nuôi dưỡng yêu thương và thúc đẩy động lực học tập suốt đời” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng chỉ ra các vấn

đề mà nền giáo dục Việt Nam đang gặp phải,

trong đó có việc nâng cao chất lượng giáo dục tại

các khu vực vùng núi, dân tộc thiểu số; tình trạng

bạo lực học đường; yêu cầu nâng cao chất lượng

giảng dạy kỹ năng sống, giảm áp lực từ các kỳ thi

và nâng cao thể lực cho học sinh; vấn đề bồi

dưỡng, nâng cao nghiệp vụ của giáo viên. Chính

phủ Việt Nam cũng quan tâm đến xóa mù chữ kết

hợp phát triển cộng đồng, nâng cao năng lực sống

và làm việc cho người lớn thông qua hệ thống gần

11.000 trung tâm học tập cộng đồng trải rộng trên

toàn quốc. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn

mạnh, Việt Nam đang tiến vào giai đoạn giúp

người dân có được những kiến thức, kỹ năng

thích ứng với đòi hỏi của nền công nghiệp 4.0,

nền kinh tế tri thức và làn sóng toàn cầu hóa.

Bộ trưởng BGD&ĐT Phùng Xuân Nhạ

cùng đoàn công tác tham gia Hội nghị

Ảnh: TTXVN



Nguồn: daibieunhandan.vn, giaoducthoidai.vn, TTXVN, tuoitre.vn, nhandan.vn

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định: Những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã tích

cực thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, tạo môi trường và động lực hình thành

thói quen đọc sách, nuôi dưỡng tình yêu đọc sách của học sinh, sinh viên và toàn dân. Hệ thống thư viện

trường học đã có sự thay đổi sâu sắc, chuyển từ mô hình một thư viện tập trung duy nhất sang mô hình thư

viện vệ tinh bao gồm “thư viện xanh”, “thư viện thân thiện”, “thư viện điện tử”, “thư viện lớp học”… nhằm

tăng tần suất tiếp xúc với sách cũng như tạo hứng thú đọc sách cho học sinh, sinh viên. Đặc biệt, mô hình

“tủ sách lớp học” trong chương trình Sách hóa nông thôn đã được UNESCO trao tặng Giải thưởng xóa mù

chữ quốc tế và được một số nước trong khu vực học tập, nhân rộng.

Việt Nam hoàn thành phổ cập giáo dục trung học vào năm 2010 và giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào

năm 2017; Chất lượng giáo dục phổ thông của Việt Nam được ghi nhận qua kết quả các chương trình đánh

giá quốc tế như PISA, PASEC; Trong các kỳ thi Olympic khoa học quốc tế, Việt Nam luôn nằm trong số

10 nước có thành tích tốt nhất.

Nằm trong chuỗi các hoạt động của đoàn đại biểu Việt Nam tại hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có

các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Giáo dục Malaysia, Thái Lan. Tại các cuộc tiếp xúc, các bên

đã cùng chia sẻ về chương trình và sáng kiến để nền giáo dục Việt Nam hội nhập với các nước khu vực và

thế giới. Đặc biệt, các bên cùng trao đổi về chiến lược giáo dục để xây dựng môi trường giáo dục đi vào

thực chất, giảm áp lực thi cử cho các em học sinh và tạo nên những lớp học và ngôi trường hạnh phúc.

Đoàn đại biểu Việt Nam đã tham quan, tìm hiểu kinh nghiệm về mô hình giảng dạy và đào tạo và quản lý

trường học tại một số cơ sở giáo dục của Malaysia.

Nguồn: lược trích từ https://www.share-asean.eu/news/asean-universities-joint-collaboration-

developing-qualifications-frameworks-and-recognition

HỢP TÁC GIỮA CÁC TRƯỜNG ĐH ASEAN TRONG PHÁT TRIỂN KHUNG 
TRÌNH ĐỘ VÀ CÔNG NHẬN LẪN NHAU TRONG KỶ NGUYÊN SỐ 

1.3
Hội thảo cấp khu vực này là sự tiếp nối

của các chương trình hợp tác trước đây

giữa MoRTHE và dự án Hỗ trợ cho giáo

dục đại học khu vực Asean của EU (EU

Support to Higher Education in ASEAN

Region - EU SHARE) nhằm đẩy mạnh

đối thoại quốc tế về Đảm bảo chất lượng

và Khung trình độ đã diễn ra từ tháng

2/2017. Mục tiêu của chương trình hợp

tác này là để điều chỉnh dự án EU

SHARE với các chính sách của Tổng cục

Đảm bảo chất lượng của MoRTHE nhằm

thúc đẩy phát triển chính sách trong vấn

đề công nhận giáo dục đại học ở

Indonesia nói riêng và ASEAN nói chung.

Hội thảo về Khung trình độ và Công nhận bằng cấp lẫn

nhau trong kỷ nguyên số đã được phối hợp tổ chức trong hai

ngày 25-26/6/2019 tại Jakarta, Indonesia bởi Bộ Nghiên

cứu, Công nghệ và Giáo dục đại học Indonesia (The

Ministry of Research, Technology, and Higher Education of

Indonesia - MoRTHE), Ban Thư ký ASEAN và Phái đoàn

Liên minh châu Âu tại ASEAN.

Hội thảo nhằm tăng cường sự hiểu biết về vai trò của khung

trình độ quốc gia và khu vực trong việc đảm bảo sự công

nhận bằng cấp, kỹ năng và năng lực giáo dục đại học trong

sự bùng nổ của kỷ nguyên số. Các bên liên quan, bao gồm

các thành viên của Ủy ban khung tham chiếu trình độ

ASEAN đã tham dự hội thảo để khám phá những thách thức

mà kỹ thuật số đặt ra đối với vấn đề công nhận bằng cấp.

Một trong những mục tiêu của Việt Nam là xóa mù ngoại ngữ (tiếng Anh) cho toàn dân, thông qua các sáng

kiến như phát triển mô hình Cộng đồng học tập tiếng Anh, gia tăng hiệu quả hợp tác giữa khu vực tư nhân

và nhà nước, cũng như phát triển nền tảng công nghệ thông tin mạnh để cung cấp nguồn tài nguyên học liệu

mở và các khóa học trực tuyến đại chúng mở (MOOC) để phổ cập tiếng Anh cho mọi người…



Tin
Trong nước
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MỘT SỐ ĐIỂM NỔI BẬT TRONG LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU 
CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/07/2019

2.1

Từ ngày 1/7/2019, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học (Luật số 34/2018/QH14,

được Quốc hội thông qua tháng 11/2018) bắt đầu có hiệu lực thi hành với nhiều điểm đáng chú ý. Những

điều chỉnh, sửa đổi bổ sung trong luật mới được đánh giá là khá mạnh dạn nhằm gỡ các nút thắt đối với lộ

trình tự chủ đại học của Việt Nam.

Theo Luật số 34/2018/QH14, tất cả các yêu cầu về nội

dung chương trình, phương pháp giảng dạy, chuẩn kiến

thức kỹ năng, kiểm tra đánh giá, chuẩn đầu ra... của các

chương trình đào tạo cho dù được thực hiện theo loại

hình nào đều phải đảm bảo chất lượng như nhau.

Điều 20 quy định hiệu trưởng cơ sở GDĐH công lập

do hội đồng trường (HĐT), hội đồng đại học quyết

định và được cơ quan quản lý có thẩm quyền công

nhận; hiệu trưởng cơ sở GDĐH tư thục, cơ sở GDĐH

tư thục hoạt động không vì lợi nhuận do HĐT, hội

đồng đại học quyết định bổ nhiệm. Sự tác động của

HĐT đến các hoạt động và sự phát triển của nhà trường

thông qua việc: xác định mục tiêu chiến lược và cách

thức thực hiện mục tiêu, thu hút nhân tài, lựa chọn hiệu

trưởng, huy động nguồn lực phát triển trường, xây

dựng và ban hành được quy chế tổ chức và hoạt động

của trường cũng như các quy định nội bộ liên quan để

vận hành bộ máy, thực hiện mục tiêu chiến lược, đảm

bảo sự cân bằng, hài hòa giữa quyền, trách nhiệm và

lợi ích của các bên liên quan trong và ngoài nhà

trường… để đoàn kết, cạnh tranh và phát triển.

Điều 54 quy định trình độ tối thiểu của chức

danh giảng viên giảng dạy trình độ đại học là

thạc sĩ, trừ chức danh trợ giảng; trình độ của

chức danh giảng viên giảng dạy trình độ thạc

sĩ, tiến sĩ là tiến sĩ.

Luật cũng quy định cụ thể ở Điều 50 về trách

nhiệm của cơ sở GDĐH trong việc bảo đảm

chất lượng GDĐH. Theo đó, cơ sở GDĐH

không thực hiện kiểm định chương trình theo

chu kỳ kiểm định hoặc kết quả kiểm định

chương trình không đạt yêu cầu phải cải tiến,

nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm cho

người học đáp ứng chuẩn đầu ra của chương

trình đào tạo. Sau hai năm, kể từ ngày giấy

chứng nhận kiểm định chất lượng đào tạo hết

hạn hoặc từ ngày có kết quả kiểm định không

đạt yêu cầu, nếu không thực hiện kiểm định lại

chương trình hoặc kết quả kiểm định lại vẫn

không đạt yêu cầu thì cơ sở GDĐH phải dừng

tuyển sinh đối với chương trình đào tạo đó và

có biện pháp bảo đảm quyền lợi cho người học.

Nguồn: vietnamnet.vn



CƠ SỞ GDĐH CẦN LÀM GÌ ĐỂ TRIỂN KHAI LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG 
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

2.2

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, các nội dung thuộc về trách nhiệm

của các cơ sở GDĐH được bà Nguyễn Thu Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) - đề

cập tại hội nghị trực tuyến về công tác tuyển sinh năm 2019 và thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Giáo dục đại học sáng ngày 17/7/2019, bao gồm: Xây dựng đề án/kế hoạch thực hiện tự chủ;

thành lập/kiện toàn Hội đồng trường (HĐT); nâng cao năng lực quản trị; tổ chức truyền thông.

Các trường cần rà soát các điều kiện thực hiện quyền tự chủ theo quy định của Luật để xây dựng đề án/kế

hoạch đảm bảo phù hợp năng lực, sứ mệnh của cơ sở GDĐH. Đồng thời, xây dựng kế hoạch về tự chủ, xác

định lộ trình thực hiện tự chủ hoàn toàn trên các phương diện: hoạt động chuyên môn, tài chính, tổ

chức/nhân sự. Trên cơ sở đó, các trường cần nhanh chóng thành lập hoặc kiện toàn HĐT theo đúng quy

định của Luật.

Với nội dung này, các trường cần tổ chức phổ biến về Luật cho các cán bộ chủ chốt và toàn thể cán bộ,

giảng viên trong trường; bồi dưỡng, tập huấn năng lực lãnh đạo, quản trị hiện đại cho các cán bộ chủ chốt.

Việc nâng cao năng lực quản trị cần được thực hiện thông qua tăng cường công tác/vai trò giám sát của

HĐT; tăng cường thông tin và hướng dẫn cho các thành viên HĐT; cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy, Ban

Giám hiệu và HĐT. Các cơ sở GDĐH cũng cần ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, các quy định nội

bộ của trường (các tiêu chuẩn về học thuật và chất lượng đào tạo, quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định chế

độ, chính sách cho cán bộ, giảng viên, người lao động…).

Nổi bật là công tác truyền thông về các nhiệm vụ triển khai thực hiện Luật và kết quả thực hiện Luật hàng

năm. Phối hợp với cơ quan, đơn vị lựa chọn các nội dung điển hình trong công tác thực hiện Luật để xây dựng

kịch bản và thực hiện truyền thông; Phối hợp với cơ quan trực tiếp quản lý và Bộ GD&ĐT để truyền thông

kết quả của các nhiệm vụ thực hiện theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Chú trọng cả truyền thông nội bộ và

truyền thông công chúng; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai luật với các cơ sở GDĐH khác.

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH, các cơ quan trực tiếp quản lý cơ sở GDĐH

có trách nhiệm cử đại diện tham gia HĐT của các cơ sở GDĐH trực thuộc. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở

GDĐH trực thuộc thành lập mới hoặc kiện toàn HĐT theo quy định của Luật số 34/2018/QH14. Chỉ đạo

các cơ sở GDĐH trực tiếp khẩn trương xây dựng Đề án/Kế hoạch thực hiện tự chủ phù hợp năng lực, chiến

lược phát triển của cơ sở GDĐH và đảm bảo các quy định của pháp luật liên quan. Cùng với đó, đôn đốc,

giám sát quá trình thực hiện Luật. Hỗ trợ các cơ sở GDĐH triển khai thực hiện Luật và phối hợp với Bộ

GDĐT và các cơ quan hữu quan triển khai các nghị quyết, nghị định, đề án của Chỉnh phủ, Thủ tướng

Chính phủ.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

NHỮNG ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý TRONG LUẬT GIÁO DỤC SỬA ĐỔI 20192.3
Ngày 4/7/2019, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc

công bố 7 luật, trong đó có Luật Giáo dục vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7. Luật

Giáo dục năm 2019 (gồm 9 chương, 115 điều) có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, thay thế Luật Giáo dục năm

2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009.



Luật Giáo dục sửa đổi 2019 có những điểm mới nổi bật về: Mục tiêu giáo dục; Chương trình giáo dục phổ

thông mới; Miễn học phí THCS; Điều chỉnh lương nhà giáo.

Mục tiêu giáo dục có thêm yêu cầu “phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá

nhân” (bổ sung Điều 2, Luật Giáo dục 2005). Theo đó, việc dạy và học trong chương trình phổ

thông chuyển từ giáo dục thiên về truyền thụ kiến thức sang giáo dục phát triển phẩm chất và năng

lực, phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh. Luật Giáo dục sửa đổi 2019 đã chú trọng hơn

nữa việc coi người học là trung tâm.

Luật sửa đổi năm 2019 cho phép học sinh có hai lựa chọn: (1) có thể học tiếp lên trung học phổ

thông hoặc (2) theo học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và các chương trình

đào tạo nghề nghiệp khác. Đây là sự thay đổi hướng vào việc phân luồng mạnh sau trung học cơ

sở, trung học phổ thông tiếp cận định hướng nghề nghiệp.

Lương nhà giáo được ưu tiên giải quyết. Qua nhiều lần xây dựng dự thảo, Quốc hội đã thông qua

Điều luật về tiền lương với sự thay đổi đáng kể: “Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí

việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của

Chính phủ”.

Tại lần sửa đổi Luật Giáo dục này, Quốc hội cũng đã đồng ý hợp nhất các nội dung đã được quy định

trong Luật Giáo dục đại học sửa đổi có hiệu lực vào ngày 1/7/2019 đối với các nội dung, bao gồm:

Chương trình, giáo trình giáo dục đại học; Cơ sở giáo dục đại học; Văn bằng giáo dục đại học.

Chính phủ quy định lộ trình thực hiện chính sách không thu học phí đối với học sinh THCS học ở

các trường công lập và hỗ trợ đóng học phí đối với học sinh THCS học ở các trường tư thục, trên

cơ sở khả năng cân đối ngân sách nhà nước, trước mắt ưu tiên thực hiện ở vùng miền núi, vùng có

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bổ sung loại trường tư thục không vì lợi nhuận và việc chuyển đổi loại hình trường tư thục sang

trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Cuối cùng, Luật giáo dục 2019 có yêu cầu cao hơn về trình độ chuẩn của giáo viên nhưng lại

không yêu cầu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giảng viên đại học.

Giáo viên mầm non Tốt nghiệp trung cấp sư phạm Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm

Giáo viên tiểu học, 

THCS, THPT

Tiểu học: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm Có bằng cử nhân thuộc ngành 

đào tạo giáo viên trở lên

Trường hợp chưa có đủ giáo 

viên có bằng cử nhân thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì 

phải có bằng cử nhân chuyên 

ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

THCS: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

THPT: Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có 

bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Giảng viên đại học

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối 

với nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học

Có bằng thạc sĩ



Luật Giáo dục 2019 sửa đổi Luật 2005 (điều chỉnh 2009) để khắc phục các quy định không còn phù hợp, rất

ý nghĩa để phát triển giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Việc tác động tới chất lượng đào tạo

cấp trung học phổ thông sẽ nâng chất lượng đầu vào đại học. Việc đổi mới chương trình, tiếp cận học tập

các cấp học dưới sẽ kéo theo phải đổi mới phương pháp đào tạo đại học của các ngành sư phạm.

Nguồn: lược trích từ Báo Khoa học và Phát triển, Luatvietnam.vn, tuoitre.vn, tienphong.vn

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ 

phát biểu khai mạc hội nghị

Ảnh: giaoducthoidai.vn

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ TUYỂN SINH 
ĐẠI HỌC NĂM 2019

2.4

Sáng 17/7/2019, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị

trực tuyến về công tác tuyển sinh năm 2019 và

thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của

Luật Giáo dục đại học tại 3 đầu cầu Hà Nội, Đà

Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, Bộ GD&ĐT đánh giá chung tình

hình công tác chấm thi, coi thi Kỳ thi THPT

quốc gia; công tác tổ chức tuyển sinh của các cơ

sở GDĐH, các trường cao đẳng sư phạm, trung

cấp sư phạm. Cùng với đó, quán triệt những

nhiệm vụ cần phải thực hiện ngay nhằm giúp

các trường nhận thức rõ hơn công việc cần thực

hiện để triển khai công tác tuyển sinh và thực

hiện Luật GDĐH.

Tại Hội nghị, công tác tổ chức thi THPT quốc gia được đánh giá là nghiêm túc và tốt đẹp; kết quả kỳ thi

đánh giá đúng thực chất chất lượng của HS phổ thông. Năm nay công tác coi thi, chấm thi được siết chặt,

kết quả tốt nghiệp THPT của cả nước đạt 94,75, không lệch nhiều so với những năm trước đây, chứng tỏ

chất lượng giáo dục phổ thông ngày càng được cải thiện.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết Bộ GD&ĐT đã phân tích kĩ phổ

điểm các môn thi và từng địa phương; trong Hội nghị Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ trao đổi thảo luận về các

môn học và địa phương có kết quả thấp, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm. Kết quả kỳ thi không phải chỉ

để xét công nhận tốt nghiệp, làm cơ sở cho các trường đại học cao đẳng xét tuyển, mà còn giúp điều chỉnh

nội dung chương trình, phương pháp tổ chức dạy học…

Bộ trưởng cho rằng việc tham gia công tác thi THPT quốc gia vừa là quyền lợi, đồng thời là trách nhiệm

nhiệm xã hội của các trường ĐH; các trường cần coi đây là nhiệm vụ tự thân, vì sự nghiệp chung. Bộ

GD&ĐT là cơ quan kiến tạo, giám sát và trọng tài, và xã hội sẽ tôn vinh chất lượng của các trường đại học

qua thực tiễn trải nghiệm.

Nguồn: giaoducthoidai.vn



Với việc thay đổi cách tính điểm tốt nghiệp cùng với cách ra đề an toàn (theo đánh giá của nhiều giáo viên

phổ thông), các chuyên gia dự báo điểm chuẩn vào các trường đại học năm nay sẽ có nhiều biến động. Cùng

với đó, nhiều ngành vốn thu hút thí sinh cũng sẽ có điểm chuẩn nhỉnh hơn so với năm 2018.

Theo đánh giá về đề thi từ giáo viên phổ thông, kết quả

điểm thi năm nay sẽ cao hơn so với năm 2018. Cùng với

đó, kết quả chấm thi môn Ngữ văn của cụm thi TPHCM

cho thấy có 61.325 bài thi đạt điểm từ trung bình trở lên

(chiếm tỷ lệ 89,4%), trong đó có 1.366 bài đạt từ điểm 8 trở

lên (tỷ lệ 1,9%), có 6 bài thi đạt điểm 9. Do đó, nhiều khả

năng điểm chuẩn của một số trường sẽ ở mức bằng hoặc

nhỉnh hơn từ 0,5 đến 1 điểm so với năm 2018.

Một điểm dễ nhận thấy là năm nay nhóm ngành sức khỏe

được Bộ GD&ĐT ấn định mức điểm sàn. Do đó, điểm

chuẩn của nhóm ngành này sẽ tăng, đặc biệt là những ngành

Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt. Ngoài ra, nhóm ngành

sức khỏe nếu sử dụng phương án xét tuyển học bạ, bắt buộc

thí sinh phải có học lực giỏi.

Theo thống kê từ Bộ GD&ĐT, khối ngành III (kinh doanh, quản lý và pháp luật) là nhóm ngành có số

nguyện vọng (NV) đăng ký cao nhất, 822.956 NV nhưng chỉ tiêu là 126.473 (số NV đăng ký nhiều hơn 6,9

lần so với chỉ tiêu). Trong khi đó, khối ngành có tỷ lệ “chọi” cao nhất (1/7) là khối ngành VII (nhân văn,

khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, khách sạn - du lịch - thể thao và dịch vụ cá

nhân, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng), chỉ tiêu là 104.769 nhưng có

đến 739.587 NV.

Đặc biệt, nhóm ngành an ninh, quốc phòng có chỉ tiêu ít nhưng số NV đăng ký quá nhiều, khiến tỷ lệ chọi

rất cao. Khối VI (ngành sức khỏe) có tổng số NV đăng ký là 199.573 nhưng chỉ tiêu chỉ 34.352 (tỷ lệ chọi

trung bình là 1/5,8).

Nguồn: sggp.org.vn

Các năm trước, điểm trung bình các bài thi

THPT quốc gia chiếm 50% và điểm trung

bình cả năm lớp 12 chiếm 50% điểm xét tốt

nghiệp. Trong khi đó, năm 2019, điểm trung

bình các bài thi THPT quốc gia chiếm tới

70% và điểm trung bình cả năm lớp 12 chỉ

chiếm 30% điểm xét tốt nghiệp. Đồng thời,

với đề thi được đánh giá “dễ thở” hơn năm

2018, điểm thi THPT quốc gia 2019 sẽ cao

hơn năm 2018 và sẽ tập trung nhiều ở mức 5

- 7 điểm. Vì vậy, với những trường tốp giữa,

nếu năm 2018 mức điểm chuẩn tập trung

nhiều ở mức 15 điểm thì năm nay sẽ tăng lên

khoảng 16 - 19 điểm.

Theo thống kê của Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), kết quả đăng ký xét tuyển cho thấy hiện nay có hơn

887.000 thí sinh, trong đóđăng ký xét tuyển ĐH. Tỷ lệ này là tương đối ổn định so với các năm trước, trung

bình mỗi thí sinh đăng ký 3 nguyện vọng, điều này là phù hợp.

Tại Hội nghị về công tác tuyển sinh ĐH và 73,6% triển khai Luật GDĐH, diễn ra ngày 17/7/2019, Bộ

trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết Bộ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để đảm bảo

chất lượng đào tạo đại học.

Theo thanh tra Bộ GD&ĐT, công tác tuyển sinh ĐH ngày càng lành mạnh hơn nhưng thực tế mùa tuyển

sinh vừa qua cho thấy nhiều trường ĐH vẫn để xảy ra thiếu sót, sai phạm. Tất cả phải theo khung chung là

quy chế, thông tư, nghị định. Nói rõ hơn về chế tài xử phạt vi phạm về tuyển sinh, TS. Nguyễn Thị Kim

Phụng - Vụ trưởng Vụ GDĐH cho biết: “Luật GDĐH 2019 đã quy định rõ, những cơ sở đào tạo vi phạm

quy định về đối tượng, điều kiện tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh sẽ bị xử lý trừ chỉ tiêu năm sau, xử phạt

hành chính và không được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm tiếp theo. Hiệu trưởng hoặc Chủ tịch

hội đồng tuyển sinh và những người liên quan sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Luật cán bộ, công chức

và luật Viên chức. Việc tự chủ tuyển sinh phải đảm bảo chất lượng, trách nhiệm với người học và xã hội”.



Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An cho biết, năm 2019,

Bộ tiếp tục hỗ trợ các trường về thông tin tuyển sinh,

phần mềm xét tuyển, phần mềm lọc thí sinh ảo... để

công tác tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ được thuận

tiện hơn. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An

lưu ý các trường, phần mềm lọc ảo chỉ làm nhiệm vụ lọc

bỏ những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn

vào các trường khác ra khỏi danh sách trúng tuyển dự

kiến mà trường gửi lên hệ thống, không có chức năng

điều chỉnh chỉ tiêu, điểm chuẩn mà trường đã xác định.

Nguồn: baotintuc.vn

Các trường tự chủ trong công tác tuyển sinh

phải chịu trách nhiệm trong xác định chỉ tiêu,

xác định điểm trúng tuyển vào các

ngành/nhóm ngành đào tạo của trường. Nếu

trường xác định danh sách trúng tuyển dự kiến

không sát với thực tế dẫn đến tuyển vượt chỉ

tiêu đã đăng ký thì nhà trường và cá nhân liên

quan hoàn toàn chịu trách nhiệm. Khi đó,

những đối tượng liên quan sẽ bị xử lý theo

Điều 25 của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Sáng 18/7/2019, phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác khoa giáo Đảng 6 tháng đầu năm 2019 do Ban

Tuyên giáo Trung ương tổ chức, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã báo cáo một số vấn đề liên

quan tới ngành giáo dục. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, trong năm nay, Bộ sẽ công bố lộ trình thi

THPT quốc gia từ năm 2021-2024. Kỳ thi THPT sẽ ổn định tới năm 2020 theo đúng lộ trình đã công bố.

Sau đó, Bộ GD&ĐT sẽ có lộ trình để đảm bảo sự ổn định và cải tiến kỳ thi tốt hơn, nhẹ nhàng hơn. Năm

nay, Bộ sẽ công bố lộ trình thi 2021-2024 trước khi đổi mới sách giáo khoa (từ năm 2021) để từng bước có

kế hoạch thực hiện tốt.

Nguồn: thanhnien.vn

Theo thống kê điểm trung bình thi THPT quốc gia 2019 của các địa phương, Nam Định và Hà Nam là hai

tỉnh dẫn đầu cả nước, Hà Giang và Sơn La là hai tỉnh thuộc tốp cuối.

Nguồn: vietnamnet.vn

Top 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất kì thi THPT Quốc gia 2019

Nguồn: vietnamnet.vn

Bà Phụng cũng cho biết, để cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác quản lý, minh bạch hóa chất lượng

đào tạo, Bộ GD&ĐT sẽ đăng tải toàn bộ danh sách giảng viên, danh sách thí sinh nhập học của các trường

trong năm 2018, 2019 trên Cổng Thông tin Tuyển sinh của Bộ GD&ĐT để người học và xã hội giám sát,

thực hiện hậu kiểm đối với tất cả các trường.

Nguồn: thanhnien.vn; baochinhphu.vn
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Nguồn: tienphong.vn

Sau gần 20 năm, năm nay trường ĐH Sư phạm Hà Nội có thí sinh huy chương vàng Olympic Toán quốc tế

đăng ký tuyển thẳng vào học. Không những thế, trường còn đón nhận hơn 100 thí sinh đoạt giải học sinh

giỏi quốc gia tuyển thẳng. Đây không chỉ là niềm vui của trường mà có thể thấy ngành Sư phạm bắt đầu

nhận được sự quan tâm của thí sinh. Năm nay, số lượng thí sinh đủ điều kiện đăng ký xét tuyển thẳng vào

trường ĐH Sư phạm đã tăng lên đáng kể, tương đương với nhiều trường ĐH khối khoa học, kỹ thuật, kinh

tế khác. Đây là một tín hiệu đáng mừng đối với ngành sư phạm. Với các nhà sư phạm, các thầy cô luôn

mong muốn có được những thế hệ sinh viên vừa có tâm, vừa có đức, vừa có tài để phục vụ sự nghiệp giáo

dục sau này.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Công

đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức đã có buổi gặp

mặt để chúc mừng, động viên, khuyến khích các giáo sư,

tiến sĩ, các thầy giáo, cô giáo có những đóng góp nổi bật

được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt

Nam 2019 do Báo Lao Động tổ chức, ngày 7/7/2019.

Ba tấm gương tiêu biểu của ngành giáo dục được tôn

vinh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam 2019 là

GS.TS.NGƯT Nguyễn Văn Nội - Hiệu trưởng Trường

Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội; cô giáo Vũ

Thị Việt Hoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang

Trung, TP. Vũng Tàu; NGND Đỗ Hữu Tài - Hiệu

trưởng Trường Đại học Lạc Hồng, tỉnh Đồng Nai. Bộ

trưởng Phùng Xuân Nhạ đã chúc mừng, biểu dương các

thầy cô, những tấm gương sáng về lao động, đạo đức,

học tập, phấn đấu trong sự nghiệp trồng người.

Nguồn: dantri.com.vn

Năm 2019, lần đầu tiên Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN tuyển sinh và đào tạo ngành Quản trị chất lượng

giáo dục, tạo nền tảng và cơ sở vững chắc cho các chuyên gia trong lĩnh vực đo lường đánh giá chất lượng

giáo dục tương lai. Năm 2004, Bộ GD&ĐT thành lập Cục Quản lý chất lượng – đơn vị quản lý chất lượng

trong lĩnh vực giáo dục nhằm kiểm soát, điều chỉnh và đánh giá chất lượng đào tạo của các trường đại học.

Nhu cầu tuyển dụng các chuyên gia về lĩnh vực đảm bảo, kiểm định, đo lường đánh giá trong giáo dục cũng

gia tăng, trong khi lại chưa có nhiều cơ sở giáo dục ở Việt Nam đào tạo về chuyên ngành này. Chính vì vậy,

Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN trở thành cơ sở giáo dục đầu tiên ở Việt Nam đào tạo ngành Quản trị chất

lượng giáo dục từ bậc cử nhân, đến thạc sĩ, tiến sĩ.

Nguồn: dantri.com.vn

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Quốc phòng diễn ra ngày 9/7/2019 ở Hà Nội, Trung tướng Trần Hữu

Phúc, Cục trưởng Nhà trường cho biết, từ năm 2019, các học viện, trường Quân đội dừng tuyển sinh đào

tạo đại học, cao đẳng, trung cấp hệ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đào tạo nghề (hệ dân sự).

TIÊU ĐIỂM, SỰ KIỆN2.5

Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng TT&TT 

Nguyễn Mạnh Hùng trao giải thưởng vinh danh NGƯT Đỗ 

Hữu Tài - Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng. 

Ảnh: Sơn Tùng, laodong.vn

Nguồn: laodong.vn



Thứ trưởng Lê Hải An chủ trì Phiên họp thứ nhất

của Tiểu ban Giáo dục đại học

thuộc Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

Ảnh: giaoducthoidai.vn

Nguồn: giaoducthoidai.vn; nhóm nghiên cứu trường ĐHGD-ĐHQGHN 

Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Giáo dục đại

học thuộc Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát

triển nhân lực diễn ra chiều 5/7/2019, do Thứ

trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An chủ trì. Theo

Thứ trưởng Lê Hải An, mục tiêu xuyên suốt của

các đề án quan trọng gần đây là nhằm đổi mới

căn bản, toàn diện GD&ĐT theo Nghị quyết 29-

NQ/TW của Trung ương; sau đó là nâng cao

chất lượng GDĐH, chất lượng đào tạo giáo

viên. Tại phiên họp, các đại biểu đã trao đổi,

góp ý về hai đề án: Đề án sắp xếp, tổ chức lại

các trường sư phạm và thành lập một số trường

sư phạm trọng điểm; Đề án sáp nhập, hợp nhất

hoặc giải thể các cơ sở GDĐH công lập (giai

đoạn 2020-2025 và định hướng 2030). Mô hình

đào tạo giáo viên cũng là nội dung quan trọng

được thảo luận tại phiên họp này.

Tăng cường 6 tháng

luyện nghề tại các trường

sua khi học xong các học

phần chuyên môn và

nghiệp vụ. Tổng thời gian

đào tạo chuẩn là 4,5 năm.

3 năm cơ bản + 1 nghiệp vụ và

giáo dục + 0,5 năm luyện nghề +

0,5 năm giáo dục khai phóng.

Tổng số 5 năm. Sinh viên tốt

nghiệp được cấp 2 bằng: cử nhân

Khoa học và Cử nhân Sư phạm.

3 năm cơ bản + 1 năm nghiệp vụ,

giáo dục + 1,5 năm các học phần

thạc sĩ + 0,5 năm luyện nghề. Tổng

số 6 năm. Tốt nghiệp được cấp bằng

Thạc sĩ Sư phạm/Giảng dạy (và có

thể cả bằng Cử nhân Sư phạm).

Ngày 20/06/2019, Clarivate Analytics đã công bố hệ số tác động (HSTĐ) Journal Impact Factor (JIF) 2018

thông qua báo cáo Journal Citation Reports (JCR) 2019. Báo cáo JCR 2019 năm nay có tổng số 11.877 tạp

chí, trong đó có 283 tạp chí mới và 138 tạp chí cho phép truy cập miễn phí. 64% số tạp chí có JIF tăng so

với báo cáo năm 2018.

Nhìn chung, hầu hết các cơ quan trong nước có năng lực nghiên cứu mạnh đều tập trung vào các ấn phẩm

có mức JIF tốt nhất trong khoảng 5-6. Trong năm 2018, đã có một công bố của Trung tâm Nghiên cứu Xã

hội Liên ngành (trường Đại học Phenikaa) trên tạp chí có JIF 2 chữ số 10.575. Bên cạnh đó, ISR cũng có

các nghiên cứu khác với JIF lần lượt là 5.688 và 5.929. Ngay sau đó là Khoa Tài chính-Ngân hàng, trường

Đại học Ngoại thương với công bố có JIF 7.724. Số liệu năm nay cũng cho thấy sự xuất hiện khá ấn tượng

của Khoa Kinh tế, trường Đại học Tây Nguyên với bài trên tạp chí có JIF 6.395. Trong dữ liệu còn có các

cơ sở GDĐH lớn như ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP.Hồ Chí Minh, hai trong số các đơn vị hàng đầu về

nghiên cứu tại Việt Nam hiện nay.



Cơ sở khoa học và đào tạo JIF

Centre for Interdisciplinary Social Research – Phenikaa University 10.575

Faculty of Banking and Finance – Foreign Trade University 7.724

Faculty of Economics – Tay Nguyen University 6.395

Centre for Interdisciplinary Social Research – Phenikaa University 5.929

Institute of Philosophy – Vietnam Academy of Social Sciences 5.929

Phu Xuan University 5.929

Vietnam Panorama Media Monitoring 5.929

Centre for Interdisciplinary Social Research - Phenikaa University 5.688

Institute for Social Development Studies 5.688

School of Law – Vietnam National University Hanoi 5.688

Ho Chi Minh City University of Agriculture and Forestry 5.589

Can Tho University 5.572

College of Environment and Natural Resources 5.572

Hanoi University of Science and Technology 5.572

Vietnam National University Ho Chi Minh City 5.572

RMIT University Vietnam 5.439

Bảng 2: Các cơ sở khoa học và đào tạo Việt Nam có nghiên 

cứu KHXHNV trong năm 2018 trên ấn phẩm có JIF≥5*

(*Ghi chú: dữ liệu do các tác giả thu thập, do đó có thể không hoàn toàn đầy đủ)

Thống kê mang tính chất tham khảo về JIF của các công bố KHXHNV tại Việt Nam cho thấy các tín hiệu

khả quan, mặc dù còn trong giai đoạn sơ khởi, về sự quan tâm đối với các yếu tố quốc tế về chất lượng

trong nghiên cứu khoa học của Việt Nam.

Nguồn: tạp chí Khoa học & Phát triển: http://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/dau-an-khxhnv-viet-

nam-tren-cac-tap-chi-quoc-te-co-he-so- tac-dong-cao-nam-2018/20190624113145746p1c160.htm; 

và SciComm SSHPA: https://sc.sshpa.com/post/5507

Chương trình thạc sĩ Chính sách công của Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (Trường

Fulbright) thuộc ĐH Fulbright Việt Nam đã được Mạng lưới toàn cầu các trường Chính sách công, Hành

chính công và Quản lý công (NASPAA) của Mỹ công nhận đạt chuẩn chất lượng với thời hiệu cao nhất lên

tới 7 năm. Như vậy, ĐH Fulbright Việt Nam là đơn vị đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á đạt chuẩn kiểm

định NASPAA, tiêu chuẩn cao nhất để công nhận những thành tựu vượt trội trong lĩnh vực chính sách công

và quản lý.

Kể từ ngày 15/7/2019, TP.HCM sẽ bắt đầu áp dụng chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà

khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực thành phố có nhu cầu giai đoạn 2019-2022. Những

người đã được TP.HCM tuyển chọn và thu hút sẽ được hưởng mức trợ cấp ban đầu 100 triệu đồng, đồng

thời được hưởng các chế độ lương, phụ cấp theo tiêu chuẩn, trong đó được hưởng mức khuyến khích

nghiên cứu không thấp hơn 50 triệu đồng/công trình và tối đa là 1 tỷ đồng, cùng một số ưu đãi khác về nhà

ở, phương tiện đi lại.

Nguồn: thanhnien.vn



Nhằm tạo điều kiện cho họ phát huy năng lực, TP.HCM sẽ đầu tư cơ sở vật chất và tạo môi trường làm việc

thuận lợi như nâng cấp phòng thí nghiệm, cho phép tiếp cận và sử dụng chung phòng thí nghiệm có sẵn, bố

trí kinh phí đầu tư thiết bị phù hợp, đồng thời có điều kiện khai thác thông tin, tài liệu chuyên ngành, kể cả

tài liệu thuộc bí mật nhà nước khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hơn 100 nghiên cứu mới nhất của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã được công bố tại hội thảo

“Những vấn đề giảng dạy Tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay” do Trường Đại học

Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 26/7/2019. Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập

trung thảo luận những vấn đề như Việt ngữ học và phương pháp giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ;

Tình hình giảng dạy tiếng Việt ở các nước trên thế giới; Nghiên cứu Việt Nam học ở trong nước và các

nước trên thế giới; Nghiên cứu lịch sử, văn hóa, văn học Việt Nam ở Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga, Trung

Quốc, Hàn Quốc và các nước khác; Nghiên cứu Việt Nam từ góc độ liên ngành: lịch sử, xã hội, văn hóa,

văn học, nhân học;…

Nguồn: NASATI, Báo KH&PT

Nguồn: NASATI, Báo KH&PT

Tạp chí khoa học Asian Scientist (Singapore) vừa công bố 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á 2019, trong

đó có 2 người Việt Nam là GS.TS. Nguyễn Thanh Liêm và TS. Nguyễn Thị Hiệp. Hai nhà khoa học của

Việt Nam được bình chọn vì có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu y - sinh học.

GS.TS. Nguyễn Thanh Liêm (Viện nghiên cứu Tế bào

gốc và Công nghệ gene Vinmec) và TS Nguyễn Thị

Hiệp (Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia

TPHCM) và những người được công nhận trong danh

sách này phải có giải thưởng quốc gia hoặc quốc tế vào

năm 2018 cho nghiên cứu khoa học quan trọng hoặc lãnh

đạo trong học viện, ngành công nghiệp.

GS.TS. Nguyễn Thanh Liêm

Ảnh: Asian Scientist

Nguồn: NASATI

TS. Nguyễn Thị Hiệp được ghi nhận với nhiều thành

tích, từng là bác sĩ ghép tế bào gốc chữa bệnh bại não và

tự kỷ đầu tiên ở Việt Nam; trực tiếp phẫu thuật 5 ca song

sinh dính liền thuộc loại khó hơn 15 năm trước. Năm

2018, TS. Hiệp được trao giải thưởng Nhà Khoa học trẻ

tài năng của thế giới, nằm trong khuôn khổ Giải thưởng

Vì sự phát triển của phụ nữ trong khoa học của Quỹ

L’Oréal và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa

hợp quốc (UNESCO).

TS. Nguyễn Thị Hiệp 

Ảnh: Asian Scientist



Bộ Y tế vừa có công văn gửi các sở y tế, bệnh viện và cơ sở GDĐH khối ngành sức khỏe đề nghị ngừng

đào tạo định hướng chuyên khoa cho bác sĩ. Bộ Y tế đã xây dựng các qui định về tổ chức chương trình đào

tạo chuyên khoa I, chuyên khoa II, bác sĩ nội trú và đã được áp dụng từ lâu.

Đến nay không có bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào của cơ quan có thẩm quyền quy định về đào tạo

định hướng chuyên khoa. Chương trình đào tạo định hướng chuyên khoa do các trường ĐH y dược, bệnh

viện tự xây dựng, thẩm định, ban hành và tổ chức đào tạo. Do vậy việc đào tạo định hướng chuyên khoa

hiện nay không được kiểm soát về chất lượng của cơ sở đào tạo, người giảng dạy, chương trình đào tạo và

chưa có chuẩn năng lực chung để đảm bảo chất lượng đào tạo.

Sáng 12/7/2019, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo thường niên Kinh tế và

Thương mại Việt Nam 2019. Đây là ấn phẩm đầu tiên trong chuỗi báo cáo thường niên của Trường Đại học

Thương mại, được thực hiện dựa trên những số liệu, minh chứng có chọn lọc, cung cấp cơ sở khoa học cho

việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế và thương mại Việt Nam.

Nguồn: dantri.com.vn

Báo cáo tập trung 4 nội dung chính gồm: Tổng quan

những phân tích và đánh giá về kinh tế thế giới và Việt

Nam năm 2018 gồm các biến số vĩ mô chủ yếu như

tăng trưởng, thương mại, đầu tư, thị trường lao động,

chính sách tài khóa - tiền tệ,… Đặc biệt, báo cáo đánh

giá triển vọng kinh tế toàn cầu và kinh tế vĩ mô Việt

Nam năm 2019, đồng thời dự báo xu hướng bảo hộ

thương mại trên thế giới và cơ hội, thách thức đối với

Việt Nam; dự báo và triển vọng thương mại Việt Nam

2019; những khuyến nghị chính sách áp dụng cho 2019

và những năm tiếp theo.

Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 

2019 với chủ đề “Bảo hộ thương mại và tác động đến 

xuất khẩu hàng hóa Việt Nam”

Ảnh: dantri.com.vn

Nguồn: tuoitre.vn

Cũng theo Bộ Y tế, Bộ được giao xây dựng Nghị định qui định về đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực sức

khỏe và đã trình Chính phủ xem xét ban hành, trong đó có qui định về đào tạo chuyên sâu để cấp chứng chỉ

đào tạo chuyên khoa sâu đối với khóa đào tạo có khối lượng học tập tối thiểu 15 tín chỉ, tương đương tối

thiểu 6 tháng học tập trung.

Bộ GD&ĐT đã có quyết định việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong

danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2018. Theo quyết định này thì có 1.718 bài báo công bố trên tạp chí khoa

học quốc tế uy tín trong các danh mục trên năm 2018 được thưởng. Tổng kinh phí dành cho việc chi thưởng

là trên 6,1 tỉ đồng. Mức thưởng tối thiểu cho một bài báo là 2 triệu đồng. Kinh phí này trích từ nguồn kinh

phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2019 của Bộ GD&ĐT.

Nguồn: thanhnien.vn



Nguồn: NASATI, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Vừa qua, sáng kiến Aus4Innovation đã khởi động chương trình thương mại hóa các kết quả nghiên cứu

khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng lực, kĩ năng kết nối và chuyển giao công nghệ của các tổ chức

nghiên cứu công lập và các cơ quan nhà nước liên quan.

Aus4Innovation mở khóa đào tạo về thương mại hóa kết quả nghiên cứu. 

Ảnh: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Ngày 20/7/2019, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) thông tin cả sáu học sinh Việt Nam tham dự

Olympic Toán quốc tế (IMO) lần thứ 60 tại Vương quốc Anh đều đạt giải, với hai huy chương vàng và bốn

bạc. Việt Nam xếp thứ 7 trong 110 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự IMO năm 2019.

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC2.6

Tham gia chương trình này có Cục phát

triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN,

Bộ KH&CN (NATEC), Viện Hàn lâm

KH&CN Việt Nam (VAST), trường ĐH

Thơ (CTU) và Học viện Nông nghiệp Việt

Nam (VNUA). Chương trình này là một

khóa huấn luyện chuyên sâu diễn ra trong

vòng 18 tháng dưới sự điều hành của các

chuyên gia người Úc và ưu tiên cho các lĩnh

vực đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông

nghiệp và thực phẩm…

Aus4Innovation là một trong sáu sáng kiến

mà chính phủ Úc tài trợ cho Việt Nam trị

10 triệu đô la Úc, thông qua đối tác là Bộ

KH&CN.

HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHO SINH VIÊN 2.7

Em Nguyễn Nguyễn (Trường Phổ thông Năng khiếu, Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG

TP.HCM) và Nguyễn Thuận Hưng (THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng) giành huy chương vàng. Bốn học

sinh còn lại đoạt huy chương bạc gồm: Vương Tùng Dương (THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc),

Nguyễn Khả Nhật Long (THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG

Hà Nội), Vũ Đức Vinh (THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) và Phan Minh Đức (THPT Chuyên Hà

Nội - Amsterdam).

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM khuyến khích học viên tham gia chương trình thạc sĩ theo định hướng nghiên

cứu nâng cao công bố quốc tế từ kết quả nghiên cứu luận văn. Học viên cao học được hỗ trợ học phí và

thưởng khi có bài báo khoa học được đăng trên tạp chí JABES bản tiếng Anh của Trường ĐH Kinh tế

TP.HCM hoặc các tạp chí quốc tế có xếp hạng. Các chế độ hỗ trợ được áp dụng đối với tất cả học viên cao

học tại trường (chương trình đại trà, CFVG, ISB, VNP, và các chương trình đào tạo cao học nghiên cứu

liên kết khác).

Nguồn: tuoitre.vn



Nguồn: NASATI

Tại cuộc thi Công nghệ chế biến sau thu hoạch năm 2019 vừa tổ chức tháng 4/2019, sinh viên Bùi Thị

Khánh Linh, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) giành giải Nhất với nghiên cứu và chiết

xuất dung dịch chitosan từ vỏ tôm, cua cùng với dịch chiết polyphenols trong trà xanh để thay thế hóa chất

bảo quản nông sản. Bùi Thị Khánh Linh chia sẻ, chitosan có nguồn gốc từ loài giáp xác, có khả năng tạo

màng bảo quản phân hủy sinh học. Tuy nhiên, chitosan lại có khả năng kháng oxy hóa và kháng khuẩn

kém. Để khắc phục nhược điểm này, Linh tiến hành nghiên cứu biến tính chitosan với dịch chiết

polyphenols từ lá trà xanh tạo màng bảo quản nông sản, ngăn chặn xuất hiện nấm mốc, đốm thâm, giữ được

độ xanh tươi của nông sản.

Đánh giá về sản phẩm này, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cho biết, đây là một nghiên cứu có sự đầu tư và

hàm lượng khoa học cao. Sinh viên đã giải thích được cơ chế giúp nông sản kháng khuẩn tốt hơn mà vẫn

giữ được chất dinh dưỡng, chất lượng như ban đầu. Kết quả nghiên cứu này tạo tiền đề cho việc phát triển

chuỗi công nghệ lưu giữ và gia tăng chất lượng nông sản Việt Nam nhằm cung cấp cho thị trường nội địa

và xuất khẩu.

Nguồn: NASATI, VGP News

Nguồn: IMO-official.org

Ngày 5/7/2019, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam, đã

tổ chức Họp báo công bố Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo - Startup Hunt 2019.

Cuộc thi diễn ra từ 5/7/2019 đến 29/8/2019 nhằm thực

hiện Đề án Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019-2022

của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ban hành ngày

10/4/2019; Thực hiện Chương trình công tác Hội và

phong trào Thanh niên năm 2019; Hưởng ứng phong trào

“Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Thiết thực chào mừng chào mừng

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt

Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Các tác giả, nhóm

tác giả có thể tìm hiểu thông tin chi tiết qua trang web

Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp: sysvietnam.vn.

Họp báo giới thiệu Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp 

sáng tạo - Startup Hunt 2019

Ảnh: Nasati

Nguồn: NASATI

Bảng 4: Thành tích đoàn học sinh Việt Nam tại cuộc thi IMO lần thứ 60

Thí sinh P1 P2 P3 P4 P5 P6 Tổng Xếp hạng Huy chương

Nguyễn Nguyễn 7 6 1 6 7 7 34 28 95,65% Vàng

Nguyễn Thuận Hưng 6 6 0 6 7 7 32 41 93,55% Vàng

Vũ Đức Vinh 6 7 1 7 7 0 28 65 89,68% Bạc

Phan Minh Đức 7 6 1 7 7 0 28 65 89,68% Bạc

Vương Tùng Dương 6 6 1 7 7 1 28 65 89,68% Bạc

Nguyễn Khả Nhật Long 7 0 6 7 7 0 27 101 83,87% Bạc

Kết quả toàn đoàn 39 31 10 40 42 15 177 7 94,59% V, V, B, B, B, B



NGHIÊN CỨU
NHẬN ĐỊNH

3.

TRƯỜNG ĐH ROCHESTER VÀ DELFT: MÁY TÍNH TRONG TƯƠNG LAI
CÓ TRIỂN VỌNG ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ VI KHUẨN

3.1

Để chế tạo máy tính, thiết bị y tế và các thiết bị tiên tiến

khác theo cách hiệu quả hơn, các nhà nghiên cứu đang

chuyển sang sử dụng vật liệu nano. Đó là vật liệu được

sản xuất trên quy mô của các nguyên tử hoặc phân tử có

tính chất độc đáo.

Graphene là vật liệu nano nổi tiếng về tính chất dễ dẫn

điện, cũng như độ bền cơ học và độ dẻo. Tuy nhiên, trở

ngại lớn trong việc sử dụng graphene cho các ứng dụng

hàng ngày là sản xuất graphene trên quy mô lớn, trong

khi vẫn duy trì được các tính chất của vật liệu.

Nhóm nghiên cứu tại trường Đại học Rochester và Đại

học Công nghệ Delft ở Hà Lan đã mô tả cách vượt qua

rào cản này. Các nhà khoa học đưa ra phương pháp sản

xuất vật liệu graphene bằng kỹ thuật mới, đó là trộn than

chì oxy hóa với vi khuẩn. Phương pháp này có chi phí

hiệu quả, tiết kiệm thời gian và thân thiện với môi trường

hơn so với các phương pháp sản xuất hóa học và có thể

dẫn đến sự ra đời của các công nghệ máy tính và thiết bị

y tế mới.

Để sản xuất khối lượng lớn vật liệu

graphene, nhóm nghiên cứu đã tẩy than chì

để làm bong các lớp than chì tạo ra

graphene oxit (GO) và sau đó trộn chúng

với vi khuẩn Shewanella. Tiếp đến, các nhà

khoa học đã để cốc trộn vi khuẩn và vật liệu

tiền chất qua đêm, trong thời gian đó vi

khuẩn đã biến GO thành vật liệu graphene.

Vật liệu graphene từ vi khuẩn cũng là cơ sở

tạo ra các loại mực dẫn điện dùng để sản

xuất bàn phím máy tính, bảng mạch hoặc

dây điện nhỏ hơn như ứng dụng phá băng

cho kính chắn gió xe hơi. Sử dụng mực dẫn

điện là một phương thức dễ dàng, tiết kiệm

hơn để sản xuất mạch điện khi so sánh với

các kỹ thuật truyền thống. Mực dẫn điện

cũng có thể giúp sản xuất các mạch điện

trên các vật liệu phi truyền thống như vải

hoặc giấy.

Nguồn: N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2019-07-future-bacteria.html, 7/2019

RADAR VỆ TINH MỚI CÓ ĐỘ PHÂN GIẢI CAO CÓ THỂ PHÁT HIỆN 
NGUY CƠ CẦU SẬP

3.2
Các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực của NASA (JPL) và Đại học Bath đã phát triển

được một hệ thống cảnh báo sớm dựa vào vệ tinh để phát hiện ra những chuyển động nhỏ trong những cây

cầu khiến cho cầu sập. Kết hợp dữ liệu từ vệ tinh thế hệ mới với thuật toán tinh vi, hệ thống giám sát có thể

được chính phủ hoặc các chuyên gia sử dụng như hệ thống cảnh báo đảm bảo sự an toàn cho các dự án hạ

tầng quy mô lớn.

Nhóm nghiên cứu đã xác minh kỹ thuật này bằng cách xem lại hình ảnh vệ tinh trong vòng 15 năm của cầu

Morandi ở Genova, Ý, một phần của cây cầu bị sập vào tháng 8/2018, khiến 43 người thiệt mạng.



Nhóm nghiên cứu cho biết: "Tình trạng của cây cầu đã được báo cáo trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên

nhờ sử dụng thông tin từ vệ tinh, chúng ta có thể nhìn thấy sự biến dạng của cầu trước khi nó sập. Chúng

tôi đã chứng minh có thể sử dụng công cụ này, cụ thể là kết hợp dữ liệu khác nhau từ các vệ tinh với một

mô hình toán học để phát hiện các dấu hiệu sớm sự sụp đổ hoặc biến dạng".

Kỹ thuật mới cũng có thể được sử dụng để giám sát chuyển động của các cấu trúc khi các hoạt động thi

công dưới lòng đất diễn ra như khoan trong đường hầm.

Theo Hiệp hội Máy Nông nghiệp châu Âu (European Agricultural Machinery, 2017), đã phân tích quá trình

phát triển nông nghiệp trên thế giới đến nay cũng như quá trình phát triển các cuộc cách mạng công nghiệp.

Nguồn: N.P.D (NASATI), theo 

http://www.spacedaily.com/reports/New_high_definition_satellite_radar_

can_detect_bridges_at_risk_of_collapse_from_space_999.html, 7/2019

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.03.3

Nông nghiệp 1.0 xuất hiện mạnh vào khoảng năm 1910, ở giai đoạn này chủ yếu dựa vào sức

lao động và phụ thuộc thiên nhiên do đó năng suất lao động thấp, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, quá

trình trao đổi thương mại chưa sôi động, chủ yếu tự cung, tự cấp nông sản giữa các quốc gia.

Nông nghiệp 2.0, đó là Cách mạng xanh, bắt đầu vào những năm 1950, mà điển hình là Ấn

Độ sử dụng các giống lúa mì lùn cải tiến; giai đoạn mà canh tác kết hợp sử dụng hóa học hóa

trong phân bón và thuốc bảo vệ thực vật; cơ khí phục vụ nông nghiệp phát triển, máy cày làm

đất và máy móc phục vụ công nghệ sau thu hoạch, quá trình trao đổi nông sản toàn cầu diễn ra

mạnh mẽ, từng bước hình thành rõ phân vùng nông nghiệp thế giới.

Nông nghiệp 3.0 diễn ra vào khoảng năm 1990 đã tạo bước đột phá về công nghệ nhờ áp dụng

các thành tựu khoa học về công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, thiết bị định vị toàn

cầu (GPS), các công nghệ làm đất, công nghệ sau thu hoạch sử dụng rộng rãi trên toàn cầu và

từng bước áp dụng các công nghệ điều khiển tự động và cảm biến, giao dịch nông sản thương

mại điện tử, từ đó đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản; căn cứ vào lợi thế so

sánh các quốc gia đã chủ động tham gia chuỗi nông sản toàn cầu; đây là giai đoạn xuất hiện

nhanh và nhiều công ty đa quốc gia kinh doanh về nông nghiệp.

Nông nghiệp 4.0, sự phát triển diễn ra đồng thời với phát triển của thế giới về công nghiệp 4.0

là giai đoạn ứng dụng mạnh mẽ các thiết bị cảm biến kết nối internet (IoT), công nghệ đèn

LED, các thiết bị bay không người lái, robot nông nghiệp và quản trị tài chính trang trại thông

minh... Thuật ngữ nông nghiệp 4.0 được phân tích và sử dụng đầu tiên tại Đức vào năm 2011.



Theo tổng kết của các tổ chức quốc tế, đến nay, các thành phần chủ yếu của nông nghiệp 4.0 được tập trung

các nội hàm sau:

(1) Ứng dụng cảm biến kết nối vạn vật hầu hết các trang trại nông nghiệp (IoT Sensors); các thiết

bị cảm biến và thiết bị thông minh được kết nối và điều khiển tự động trong suốt quá trình sản

xuất nông nghiệp giúp ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện vi khí hậu trong nhà kính;

(2) Công nghệ đèn LED sử dụng đồng bộ trong canh tác kỹ thuật cao để tối ưu hóa quá trình sinh

trưởng, ứng dụng ở các quốc gia có quỹ đất nông nghiệp ít hoặc nông nghiệp đô thị;

(3) Canh tác trong nhà kính, nhà lưới, sử dụng công nghệ thủy canh, khí canh nhằm cách ly môi

trường tự nhiên, chủ động ứng dụng đồng bộ công nghệ;

(4) Tế bào quang điện (Solar cells) nhằm sử dụng hiệu quả không gian, giảm chi phí năng lượng,

hầu hết các thiết bị trong trang trại/ doanh nghiệp được cấp điện mặt trời và các bộ pin điện

mặt trời;

(5) Sử dụng người máy (Robot) thay cho việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi ngày càng trở nên phổ

biến, được ứng dụng tại các quốc gia già hóa dân số và quy mô sản xuất lớn;

(6) Sử dụng các thiết bị bay không người lái (drones) và các vệ tinh (satellites) để khảo sát thực

trạng thu thập dữ liệu của các trang trại, từ đó phân tích khuyến nghị trên sơ sở dữ liệu cập nhật

được để quản lý trang trại chính xác;

(7) Công nghệ tài chính phục vụ trang trại trong tất cả các hoạt động từ trang trại được kết nối bên

ngoài, nhằm đưa ra công thức quản trị trang trại có hiệu quả cáo nhất.

Những biến đổi sản xuất nông nghiệp trong kỷ nguyên CMCN 4.0 sẽ diễn ra chủ yếu ở các cơ sở nông

nghiệp với công nghệ canh tác thông minh. Ở các cơ sở có tiềm năng, kiểm soát môi trường tăng trưởng sẽ

làm tăng giá trị gia tăng của nông sản.

Tại Hàn Quốc, có ba giai đoạn phải hoàn thành để thúc đẩy trang trại thông minh ở các cơ sở nông nghiệp:

được hoàn thành trước năm 2017, là giai đoạn cải thiện sự tiện lợi. Trong

giai đoạn này, các cơ sở được nâng cấp cho phép nông dân kiểm tra trạng thái hoạt động nông

nghiệp thông qua các thiết bị di động. Như vậy, nông dân không cần phải đến các trang trại để

thực hiện những công việc đơn giản như kiểm soát nhiệt độ.

dự kiến được hoàn thành vào năm 2020, là cải thiện năng suất. Trong giai

đoạn này, lợi nhuận được tăng lên thông qua kiểm soát chính xác và đưa ra các quy định tối

ưu cho nông nghiệp.

là giai đoạn hoàn tất, theo đó tất cả các điều kiện của cơ sở được tự động hóa

theo điều kiện tăng trưởng của cây trồng dựa trên mô hình tăng trưởng của cây trồng đó. Cơ

quan Quản lý Phát triển Nông thôn Hàn Quốc đã đưa ra một nền tảng để thử nghiệm các cảm

biến và công nghệ khác nhau ở các trang trại thông minh, để giúp nông dân trải qua ba giai

đoạn nhanh chóng và hiệu quả.



Nguồn: NASATI, của Đề tài (Mã số 14602/2017)

Xu hướng sử dụng Internet nói chung và các mạng xã hội như Facebook trên thế giới và tại Việt Nam đang

ngày càng phổ biến. Đây không chỉ là nơi chia sẻ, trao đổi thông tin mà còn là kênh giao tiếp hữu ích của

doanh nghiệp giúp tiếp cận dễ dàng hơn với khách hàng. Vậy có thể nói thương mại điện tử nói chung và

hoạt động kinh doanh trực tuyến qua mạng Internet nói riêng đã mở ra cánh cửa mới cho phát triển của

thương mại điện tử. Mặc dù việc kinh doanh qua Facebook có nhiều thuận lợi như mua bán nhanh chóng,

thuận tiện nhưng xét về tổng thể nền kinh tế quốc dân thì việc thất thu thuế, việc không kiểm soát được chất

lượng hàng hóa, nạn kinh doanh hàng giả, hàng nhái, nạn lừa đảo trong kinh doanh… đang thực sự là vấn

đề cấp thiết, được cả xã hội và các Bộ, ban ngành quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, đây vẫn là lĩnh vực nghiên

cứu mới, còn bỏ ngỏ và chưa có nhiều công trình nghiên cứu khoa học được công bố.

NGHIÊN CỨU HÀNH VI MUA HÀNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 
VIỆT NAM THÔNG QUA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK

3.4

Với tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu và những lý do nêu trên, nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học

Ngoại thương đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu hành vi mua hàng của người tiêu dùng Việt Nam thông qua

mạng xã hội Facebook” trong thời gian từ năm 2016 đến 2017.

Thực tế cho thấy, hoạt động kinh doanh qua Facebook tại Việt Nam đã phát triển vượt quá phạm vi kiểm

soát của các văn bản pháp luật của Nhà nước. Do vậy, ngoài những tiện ích do việc mua hàng qua

mang lại thì cũng tiềm ẩn khá nhiều rủi ro, ảnh hưởng tới tất các bên tham gia giao dịch trực tuyến này.

Trước bối cảnh trên, nhóm đề tài đã đề xuất các hàm ý chính sách và kiến nghị với cả doanh nghiệp, người

tiêu dùng và các Bộ, ngành có liên quan với mục đích đưa các hoạt động kinh doanh trên Facebook theo

đúng quỹ đạo, nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên, đặc biệt là quyền lợi cho người tiêu dùng và không

thất thoát nguồn thuế của quốc gia. Nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng trong thời gian tới hoạt động mua bán của

khách hàng qua mạng xã hội Facebook tại Việt Nam sẽ có nhiều khởi sắc và thực sự là một kênh truyền

thông, bán hàng hiệu quả của thời đại công nghiệp số và cuộc cách mạng 4.0.
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