
Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một quốc gia đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh giáo dục quốc tế, do 

đó sẽ có nhiều tiềm năng cho sự phát triển và cơ hội, đặc biệt là trong việc trang bị nguồn nhân lực tương lai

cho các ngành bị ảnh hưởng bởi những chuyển đổi hoạt động nhanh chóng. Những cải cách giáo dục trong lịch 

sử ở Việt Nam đang từng bước nâng cao kết nối của học sinh trên cả trường công và tư. Dù vậy, việc đạt được 

các mục tiêu về tiêu chuẩn giáo dục quốc tế vẫn luôn là thách thức lớn đối với sinh viên Việt Nam khi muốn gia 

nhập thị trường lao động toàn cầu. Các chiến lược sư phạm nâng cao của chính sách giáo dục là yếu tố quan 

trọng trong việc đảm bảo học sinh được trang bị các kỹ năng để có thể tiếp thu kiến thức một cách chủ động. 

Cùng với các chính sách này, việc tăng cường mối quan hệ với các nhà cung cấp giáo dục quốc tế hiện có trong 

khu vực công và tư, tạo điều kiện cho sinh viên phát triển sự tự tin để hội nhập vào môi trường làm việc quốc tế

trong tương lai, đặc biệt trong thời đại công nghiệp 4.0 và 5.0 này. 

Theo ông Nguyễn Đồng Anh, Phó chủ nhiệm Khoa Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao Việt Nam, “giáo 

dục là một trong những lĩnh vực chính mà cả hai quốc gia đều có tiềm lực phát triển mạnh: Nền giáo dục của 

Australia tiên tiến và phát triển hơn rất nhiều với các chương trình giáo dục và trường học tuyệt vời, đặc biệt 

trong giáo dục đại học; Các trường đại học của Australia thuộc nhóm những trường tốt nhất trên thế giới. Trong 

khi đó, Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, có nền kinh tế trẻ và đang phát triển mạnh. Điều này mang lại 

cho đất nước này rất nhiều cơ hội để tăng trưởng và lớn mạnh."

VVốn đầu tư của Australia vào ngành giáo dục quốc tế như tài sản tương lai, đã tăng đáng kể trong những năm 

gần đây, đặc biệt là trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Với nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, Việt 

Nam đại diện cho một điểm đến độc đáo cho các nhà tuyển dụng và các công ty khởi nghiệp của Australia nhằm 

nâng cao năng lực của họ ở châu Á, với chi phí khởi nghiệp và lao động hợp lý so với các quốc gia lân cận trong 

khu vực. 

Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của một quốc gia đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh giáo 
dục quốc tế. Với một nền kinh tế phát triển nhanh chóng hiện nay, Việt Nam mang đến cho các nhà 
tuyển dụng và các công ty khởi nghiệp của Australia những cơ hội tiềm năng để nâng cao năng 
lực của họ tại thị trường Châu Á.

Tác giả: Molly Lasker NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 

Nâng cao năng lực toàn cầu bắt đầu từ lớp học: cơ 
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Việc Việt Nam sẵn sàng tham gia vào các mối quan hệ song phương với các nước láng giềng thuộc Châu Á - 

Thái Bình Dương, đặc biệt là Australia, tạo ra một bối cảnh giáo dục đổi mới, thúc đẩy phát triển cho các ngành 

công nghiệp tiềm năng và cho phép thử nghiệm và khám phá những điều mà có lẽ ở các quốc gia khác khó có 

thể tiếp cận được do các khó khăn về mặt tài chính hoặc nhân lực. 

Những phát triển lâu dài về cơ sở hạ tầng vật chất và công nghệ, cùng với cam kết đổi mới căn bản và toàn diện 

giáo dục sau cải cách chính sách Nghị quyết 29 năm 2013, đã cho phép các nhà cung cấp giáo dục Việt Nam 

mở rộng phạm vi hoạt động trong và ngoài nước. Quan hệ đối tác với các tổ chức hiện có ví dụ như RMIT

Melbourne - nơi có mối quan hệ lâu năm với Việt Nam, và Đại học Swinburne - quan hệ đối tác với FPT,một 

trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất của Việt Nam, đã giúp tăng cường quan hệ song phương. Các cơ sở 

giáo dục khác trên khắp nước Australia tiếp tục phát triển quan hệ đối tác với Việt Nam ở nhiều mức độ khác 

nhau, bao gồm Đại học Flinders, Đại học Deakin và Đại học Newcastle, cùng những trường khác.

Theo Tiến sĩ Melissa Jardine, chuyên gia về chính sách và sức khỏe cộng đồng, hiện giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng 

Quản trị tại tổ chức Đối thoại Lãnh đạo Australia-Việt Nam, “Việt Nam không ngừng nỗ lực quy tụ các tiêu 

chuẩn quốc tế… Đối với một số đơn vị trong kinh doanh lĩnh vực giáo dục ở Australia, tôi nghĩ họ có thể thấy 

rằng đây là một tiềm năng và cố gắng biến nó thành một cơ hội kinh doanh. Chắc chắn là còn rất nhiều điều cần 

làm, xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên tại các trường đại học theo tiêu chuẩn quốc tế. Ước tính nhu cầu 

tiềm năng là rất nhiều. 

Có rất nhiều cơ hội để các nhà cung cấp giáo dục Australia mở rộng phạm vi tiếp cận và phát triển quan hệ đối 

tác chiến lược với các cơ sở giáo dục Việt Nam bằng cách thiết lập các chương trình chung, quan hệ đối tác 

trao đổi và thiết lập những cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Chính phủ Australia và các tập đoàn đa quốc gia khác 

có trụ sở tại Australia đã cam kết đầu tư vào hoạt động dịch chuyển sinh viên quốc tế và ngoại giao công 

chúng tại Việt Nam bằng cách hỗ trợ chi phí học tập thông qua học bổng và trợ cấp. Học bổng New Colombo 

Plan và các khoản trợ cấp di chuyển, cũng như các Chương trình Trao đổi Westpac Châu Á, tiếp tục hỗ trợ 

thanh niên Australia trở thành những nhà lãnh đạo có năng lực vềChâu Á. Ngoài ra, nhiều nhà cung cấp giáo 

dục đại học ở Australia đã cam kết tăng cường các mối quan hệ thể chế với các đối tác Việt Nam, cho phép 

sinh viên nâng cao khả năng hiểu biết văn hóa và khả năng hội nhập quốc tế.

Tỷ lệ sinh viên nhập học đại học đã tăng 125% từ năm 2010 đến năm 2020, việc đi học ngày càng trở nên dễ 

tiếp cận hơn đối với người ở vùng sâu vùng xa trên khắp Việt Nam. Với số lượng người đăng ký học tại các 

trường phổ thông và đại học trên cả nước ngày càng nhiều, việc thiết lập các cơ chế kiểm định và đảm bảo chất 

lượng mới, cũng như khung năng lực quốc gia trong hệ thống giáo dục, đã cải thiện tính nhất quán của giáo 

dục trên khắp Việt Nam, do đó, giúp dễ dàng xuất khẩu bằng cấp ra thế giới. 

Tiến sĩ Huyền Bùi, nghiên cứu viên tại Khoa Nghệ thuật và Giáo dục tại Đại học Deakin, cho rằng cải cách  tín 

dụng giáo dục là một trong những lý do giúp Việt Nam tiếp tục chứng kiến sự phát triển của các tiêu chuẩn 

giáo dục trên cả nước."
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Các chính sách quốc gia, trong đó có Nghị định 86/2018 / NĐ-CP, đã có sự chuyển động và cải thiện đáng 

kể về hợp tác và đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, góp phần thúc đẩy chất lượng giáo dục." 

Nền tảng thay đổi trong ngành giáo dục là khả năng tiếp cận, khả năng chi trả, khả năng hội tụ, khả năng 

mở rộng và cá nhân hóa. Những tiến bộ trong khung pháp lý và các chiến lược của chính phủ về số hóa cũng 

đã cho phép tái tạo toàn diện và sắc thái hơn cho toàn cảnh sư phạm giữa các nhà cung cấp giáo dục khu 

vực công và tư của Việt Nam. Chuyển đổi kỹ thuật số và sự trỗi dậy của Công nghệ giáo dục vẫn là xu 

hướng lớn nhất trong bối cảnh giáo dục ở cả Việt Nam và các nước khác, nhưng thay vì chỉ dựa vào học trên 

nền tảng số, các mô hình giảng dạy tối ưu khuyến khích sự kết hợp giữa phong cách kỹ thuật số và trực 

diện để đảm bảo tất cả các chế độ của việc học được tích hợp vào các chương trình giảng dạy nâng cao.

Số hóa và tư nhân hóa ngày càng tăng với tốc độ nhanh chóng đã tạo cơ hội cho các tổ chức quốc tế đầu tư 

vào cơ sở hạ tầng của Việt Nam, điều này tiếp tục chứng tỏ lợi thế do chi phí khởi nghiệp và lao động thấp, 

có thể chỉ bằng một phần chi phí so với các quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương khác. 

Trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa, các cơ sở giáo dục nơi có cam kết học tập liên văn hóa, di 

chuyển xuyên biên giới và chuyển đổi bản sắc, vẫn tiếp tục thể hiện chất lượng về sự hài lòng của nhà tuyển 

dụng và hiệu suất tốt nghiệp tốt hơn so với các cơ sở có phạm vi chỉ nằm trong nước. Trên thị trường lao 

động quốc tế, kỹ năng mềm ngày nay đòi hỏi một tiêu chuẩn cao hơn so với những gì một ngành công 

nghiệp cần có, tuy nhiên theo các nhà tuyển dụng thì các kĩ năng này ít khi được giảng dạy trong các cơ sở 

giáo dục đại học. Đầu tư vào các kỹ năng xã hội nhằm tối ưu hóa việc học tập lâu dài và thúc đẩy năng lực 

cả trong trường đại học và tại nơi làm việc là cần thiết cho một tương lai có triển vọng trong bối cảnh 

doanh nghiệp

 

Mối quan hệ của Australia với Việt Nam với tư cách là đối tác thương mại và đầu tư bắt đầu bằng việc trang 

bị cho sinh viên các kỹ năng để tương tác với các nhà tuyển dụng về năng lực chuyên môn trong bối cảnh 

đa văn hóa. Bằng cách thiết lập đối thoại giữa hai quốc gia, cả Australia và Việt Nam có thể phát huy tối đa 

tiềm năng của mình với tư cách là đối tác quốc tế và khẳng định vị thế là cơ quan chính trong giáo dục và 

đào tạo cho công dân của mình. 
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Kết thúc. 


