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NCS Hồ Vũ Khuê Ngọc
Đại học Đà Nẵng
1. Tổ ng quan
Giáo dục đại học “xuyên biên giới” là một tro ng những kế t quả trực tiế p của toàn
cầ u hóa trong giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c (dưới đây go ̣i tắ t là GD -ĐH). Thuâ ̣t ngữ này đươ ̣c đề câ ̣p
trong các tài liê ̣u khác như là GD -ĐH “vươ ̣t pha ̣m vi quố c gia ”, GD-ĐH “không biên
giới” hay “đánh bắ t xa bờ”. Theo cuố n sách “Giáo dục Đại học “xuyên biên giới” ” phát
hành bởi OECD/Ngân hàng Thế gi ới 2007, GD-ĐH “xuyên biên giới” đươ ̣c hiể u là “sự
thay đổ i về con người , về chương trình , nhà cung cấp , chương trình đa ̣o ta ̣o , dự án ,
nghiên cứu và dich
̣ vu ̣ đào ta ̣o trong nề n giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c hay cao đẳ ng vươ ̣t qua pha ̣m vi
lãnh thổ quốc gia”. (p.11).
Trong suố t 2 thâ ̣p kỷ qua , GD-ĐH “xuyên biên giới” đã ngày càng trở nên phổ
biế n và thu hút sự quan tâm của xã hội. Các trường đại học trên thế giới đang cố gắ ng ta ̣o
ra các khóa ho ̣c tố t nhấ t và giới thiê ̣u nhiề u hình thức đào ta ̣o mới để thu hút sinh viên
quố c tế . Thêm vào đó , nhờ vào sự tăng trưởng kinh tế của nhiề u nước đang phát triể n và
chi phí đi la ̣i bằ ng đường hàng không
trung lưu đã cố gắ ng gửi con cái

trở nên rẻ hơn, nhiề u phu ̣ huynh thuô ̣c tầ ng lớp
sang du ho ̣c ta ̣i các trường đa ̣i ho ̣c nước ngoài (theo

OECD, 2007; Wagner & Schnitzer 1991). Phầ n lớn những phu ̣ huynh này hoàn toàn
không tin tưởng vào chấ t lươ ̣ng đào ta ̣o của nề n GD-ĐH nước nhà. Mô ̣t điề u chắ c chắ n
rằ ng, chấ t lươ ̣ng đào ta ̣o như thế sẽ không đáp ứng đươ ̣c nhu cầ u của thi ̣trường lao đô ̣ng
trong nề n kinh tế tri thứ c. Trong khi đó , những sinh viên đươ ̣c đào ta ̣o ở nước ngoài , khi
trở về nước, ngoài việc có được cuộc sống ổn định với công việc tốt , họ sẽ đóng góp rất
lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội c ủa đấ t nước. Phải nói thẳn g thắn rằ ng, trong khi
các quốc gia xuất khẩu GD -ĐH ca ̣nh tranh để thu hút sinh viên nước ngoài vì lơ ̣i nhuâ ̣n ,
các quốc gia nhập khẩu GD-ĐH có thể nâ ng cao tầ m nhiǹ quố c tế , đa ̣t đươ ̣c sự chuyể n
giao tri thức và tăng trưởng kinh t ế nếu xem viê ̣c nhâ ̣p kh ẩu GD-ĐH “xuyên biên giới”
như là mô ̣t chiế n lươ ̣c xây dựng nô ̣i lực quố c gia. Những gì mà tấ t cả các quố c gia cầ n
làm là xây dựng các chính sách rõ ràng về vấn đề GD -ĐH “xuyên biên giới” phù hợp với
mục tiêu và điều kiện của quốc gia đó.

Xuấ t phát từ nhâ ̣n đinh
̣ rằ ng cầ n phải hiể u mô ̣t cách đúng đắ n về giáo du ̣c đại học
“xuyên biên giới ” và việc xây dựng một chính sách hợp lí cho lĩnh vực này sẽ mang lại
lơ ̣i ić h rấ t lớn cho các quố c gia đã phát triể n hoă ̣c đang phát triể n , bài báo đã tiế n hành
khảo sát tình hình giáo dục xuyên biên giới của Úc , Singapore và Viê ̣t Nam . Viê ̣c cho ̣n
lựa ba quố c gia này dựa trên cơ sở đây là các quố c gia đa ̣i diê ̣n cho ba nề n giáo du ̣c được
cho là thành công: nền giáo dục phương Tây, nề n giáo du ̣c Châu Á và nền giáo dục của
mô ̣t quố c gia đang phát triể n . Trọng tâm vấn đề là tìm hiểu đường lối và chính sách của
Úc và Singapore về giá o du ̣c đa ̣i ho ̣c “xuyên biên giới ”, và việc vận dụng vào bối cảnh
Viê ̣t Nam.
2. Thực trạng
Úc
Theo số liê ̣u thố ng kê về xuấ t khẩ u giáo du ̣c Ú

c (trang web www.idp.com), từ
tháng Giêng đến tháng Ch ín năm 2003, viê ̣c xuấ t khẩ u của ngành giáo du ̣c đã mang la ̣i
4,28 triê ̣u Đôla Ú c cho quố c gia này , cao hơn cả ngành thực phẩ m và giao thông . Năm
2005, giáo dục đã trở thành ngành xuất khẩu dịch vụ cao đứng thứ 3 của Úc. Trong năm
học 2002-2003, Viê ̣t Nam đứng thứ 19 trong số 50 quố c gia có sinh viên đang theo ho ̣c
đa ̣i ho ̣c ta ̣i các trường Đa ̣i ho ̣c của Ú c

(http://www.studyinaustralia.gov.au). Bên ca ̣nh

viê ̣c ta ̣o ra môi trường an toàn , đa văn hóa, hạn chế tội phạm, bình ổn chính trị, Úc luôn
đề cao trách nhiệm đối với đời sống và học tập của sinh viên quốc tế tại Úc. Đặc biệt, Úc
coi GD-ĐH “xuyên biên giới” như là ngành chiń h ta ̣o ra tổ ng thu nhâ ̣p quố c gia , coi sinh
viên quố c tế là khách hàng lớn - là Thượng đế của ngành kinh doanh giáo dục.
Với đinh
̣ hướng ngành giáo dục làm tăng thêm tổng thu nhập quốc dân , Úc đã
khuyế n khić h viê ̣c đầ u tư vào hê ̣ thố ng GD-ĐH vì mu ̣c tiêu thương ma ̣i trực tiế p . Tại Úc,
mô ̣t trong những sứ mê ̣nh then chố t của quố c gia này là xây dựng nên mô ̣t ngành xuấ t
khẩ u trong liñ h vực giáo du ̣c. Chính phủ Úc đã ban hành nhiề u chiń h sách cu ̣ thể để thực
thi sứ mê ̣nh này , chẳ ng ha ̣n như những quy đinh
̣ mới về các chương trình marketing , về
tài chính dành cho các trường đại học , các chính sách thuận lợi về nhập cư và cấp visa
(Marginson, 2002). Từ năm 1985 đến 1988, Úc đã cho thành lập các trung tâm phát triển
giáo dục, trung tâm hỗ trơ ̣ sinh viên thuô ̣c Đa ̣i sứ Quán Úc tại 38 quố c gia. Từ 1990, Úc
đã đưa ra nhiề u chương trình giáo du ̣c theo kiể u “đánh bắ t xa bờ” rấ t thành công ở Trung
Quố c, Malaysia, Singapore và hiê ̣n nay là ở Ấn Đô ̣ và Viê ̣t Nam . Thêm vào đó , nhằ m
đảm bảo cho sinh viên quố c tế luôn nhâ ̣n đươ ̣c các chương triǹ h đào ta ̣o
hấ p dẫn hay
những khóa học tố t, từ năm 1990, Úc đã thiết lập nên các công cụ đo lường nhằm đánh
giá và duy trì chất lượng đào tạo như Trung tâm Đánh giá Chất lượng Giáo dục đại học
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Úc (AUQA), Quy đinh
̣ về Chấ t lươ ̣ng Đào ta ̣o Ú c

2007 (AQTF) hay Hê ̣ thố ng Tiêu

chuẩ n Quố c gia 2007. Các tiêu chí do những công cụ trên đưa ra nhắm vào mục tiêu giúp
các trường đại học Úc đạt được các tiêu chuẩn về chất lượng cao

thông qua viê ̣c xây

dựng các khung chương trình đào ta ̣o, tiêu chuẩ n c huyên môn của các khoa , cơ sở vâ ̣t
chấ t, v.v. Theo xế p loa ̣i các trường đa ̣i ho ̣c toàn cầ u THES -QS năm 2007 tại bản phụ
trương về GD-ĐH của Tờ Ta ̣p chí Times ấn hành ngày 8/11/2007 (www.thes.co.uk), Úc
có 6 trường đa ̣i ho ̣c nằ m trong Top 50 hàng đầu thế giới . Nế u xế p loa ̣i từ 100 đến 200
trường đa ̣i ho ̣c hàng đầ u thế giới , thì Úc là quốc gia đứng vị trí
2, chỉ sau Hoa Kỳ
(http://www.topcác trường đại học.com/register.php).
Singapore
Theo bài báo đươ ̣c viế t bởi

A.Mani đăng trên Ta ̣p chí

Straits Times ngày

22/9/2002, thu nhâ ̣p từ ngành GD -ĐH quố c gia chiế m 1,9% tổng Thu nhập Quốc nội
GDP của Singapore năm 2002. Dự kiế n con số này sẽ là 5% vào năm 2012. Singapore là
điể m đế n ưa thích nhấ t của sinh viên Châu Á . Do nhiề u bâ ̣c phu ̣ huynh lo nga ̣i rằ ng khi
gửi con cái của ho ̣ sang du ho ̣c ta ̣i các nước Phương Tây , chúng dễ bị ảnh hưởng bởi tác
đô ̣ng tiêu cực của nền văn hóa hiện đại cởi mở của Phương Tây, như nước Ú c chẳ ng ha ̣n.
Và đ iề u này là hoàn toàn dễ hiể u

khi học tập tại Singapore , sinh viên sẽ ít gă ̣p phải

những cú số c do văn hóa khác biê ̣t gây ra hơn là ở các quố c gia Phương Tây. Thêm vào
đó, đố i với các sinh viên Châu Á nói chung và sinh viên Viê ̣t Nam nói riêng , học tập tại
Singapore có lơ ̣i thế là ho ̣c phí và chi phí ăn ở thấ p hơn nhưng chấ t lươ ̣ng đào ta ̣o vẫn
cao. Có thể nói , để trở thành mộ t trung tâm ho ̣c thuâ ̣t lớn và nỗi bật như hiê ̣n nay,
Singapore đã tâ ̣n du ̣ng và phố i hơ ̣p tố t 2 quan điể m về giáo du ̣c : đó là xây dựng n ội lực
quố c gia và khả năng sinh lời từ hê ̣ thố ng giáo du ̣c.
Trước hế t , từ năm 1998 đến 2008, Singapore đã nỗ lực nâng tầ m quố c gia bằ ng
cách thu hút ít nhất 10 trường đa ̣i ho ̣c tiên tiế n trên thế giới thành lâ ̣p giảng đường ta ̣i
Singapore. Trong số các trường đa ̣i ho ̣c đó , có Viện Công nghệ Massachusetts (MIT),
Đa ̣i ho ̣c Johns Hopkins, và Viện Công nghệ Georgia , v.v. Tấ t cả các trường đa ̣i ho ̣c này
hiê ̣n rấ t t hành công trên đất Singapore . Tuy nhiên , gầ n đây, vào tháng 8/2007 Đa ̣i ho ̣c
New South Wales (UNSW) cũng đã đóng cửa giảng đường của miǹ h tại Singapore sau
gầ n 3 tháng hoạt động. Nguyên nhân là do số sinh viên thực tế nhâ ̣p ho ̣c vào trường thấ p
hơn so với chỉ tiêu tuyể n sinh (theo channelnewsasia.com, 23/5/2007) dẫn đế n thua lỗ .
Điề u này khiế n chúng ta cầ n phải đánh giá lại chiến lược thu hút đầu tư của các trường
đa ̣i ho ̣c nước ngoài ta ̣i Singapore. Đây đươ ̣c xem là mô ̣t bài ho ̣c có giá tri ̣đáng kể đối với
thực tra ̣ng Viê ̣t Nam.
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Đối với các khoa chuyên ngành , 80% giảng viên tại Đại học Quốc gia Singapore
(NUS) và Đại học Kỹ Thuật Nangyang (NTU) tố t nghiê ̣p tiế n si ̃ từ các trường đa ̣i ho ̣c
danh tiế ng trên thế giới như Đa ̣i ho ̣c Oxford , Cambridge, Harvard, MIT, Yale, and New
South Wales v.v... Về khung chương trình đào ta ̣o và bài giảng, từ năm 1965, Singapore
đã quyế t đinh
̣ sử du ̣ng Tiế ng Anh trong toàn hê ̣ thố ng giáo du ̣c ngay cả áp du ̣ng hê ̣ thố ng
cấ p-O và cấ p -A của Đa ̣i ho ̣c Cambridge và Đa ̣i ho ̣c London University để đánh giá kế t
quả học tập của si nh viên. Thêm vào đó , trong niên ho ̣c 2003-2004, NUS và NTU đã áp
dụng SAT (bài kiểm tra đầu vào dành cho sinh viên ta ̣i các trường đa ̣i ho ̣c Mỹ ) để tuyển
sinh đầ u vào.
Thứ hai, để thu hút các sinh viên tài năng sang du học tại cá

c trường đa ̣i ho ̣c

Singapore, chính phủ đã tài trợ rộng rãi thông qua hàng loạt các chương trình học bổng
dành cho sinh viên quốc tế. Các chương trình học bổng này bao gồm miễn giảm học phí ,
tín dụng học tập, học bổng bán phầ n hay ho ̣c bổ ng toàn phầ n . Ví dụ, chương trình miễn
giảm học phí được điều hành bởi Bộ Giáo dục (MOE) trơ ̣ cấ p đế n 80% học phí cho tất cả
các sinh viên trúng tuyển vào các trường đại học , cao đẳ ng của Singapore . 20% còn la ̣i
và các chi phí khác sẽ được trợ cấp thông qua các chương trình học bổng nhà trường do
chính trường đại học đó tài trợ . Đổi lại , sinh viên sẽ ký với chính phủ một thỏa thuận
rằ ng sẽ làm viê ̣c cho một công ty của Sing apore trong thời ha ̣n 3 năm cho đế n khi hoàn
tấ t chương triǹ h ho ̣c của miǹ h . Hơn nữa , tại NUS, sinh viên quố c tế bâ ̣c đa ̣i ho ̣c đươ ̣c
khuyế n khić h làm viê ̣c bán thời gian như là phu ̣ đa ̣o sinh viên bâ ̣c đa ̣i ho ̣c hay các
chương triǹ h nghiên cứu khoa ho ̣c của sinh viên. Gầ n đây, đố i với sinh viên quố c tế đang
theo ho ̣c ta ̣i 3 trường đa ̣i ho ̣c công lâ ̣p quố c gia ta ̣i Singapore , chính phủ sẽ kéo dài thời
hạn trả tín dụng vay học tập lên đến 12 năm. Thêm vào đó , những sinh viên này có thể
xin đinh
̣ cư lâu dài ta ̣i Singapore ngay khi ho ̣ đang còn ho ̣c năm cuố i ta ̣i các trường đa ̣i
học. Chính sách này nhằm khuyến khích đội ngũ sinh viên quốc tế có năng lực tìm kiếm
viê ̣c làm và đinh
̣ cư ta ̣i Sing apore sau khi tố t nghiê ̣p . Với cách này , những sinh viên có
năng lực nhưng ha ̣n chế về tài chính đươ ̣c khuyế n khích đế n ho ̣c tâ ̣p và sau đó làm viê ̣c
tại Singapore ,

sẽ giúp nâng tầm quốc gia

này

lên

cao

hơn

nữa.

(http://www.singaporeedu.gov.sg). Tuy nhiên, Singapore ngày nay được nhiều người biết
đến không những là một quốc gia nhập khẩu giáo dục mà còn là một quốc gia n ổi tiế ng
về xuấ t khẩ u GD -ĐH (OECD, 2007; McBurnie & Ziguras, 2001). Vào năm 2001, chính
phủ Singapore chính thức khởi động ngành xuất khẩu

GD-ĐH sang các nước khác .

Càng ngày càng nhiều trường đại học Singapore đươ ̣c thành lâ ̣p ta ̣i Trung Quố c , Ấn Độ,
Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia và Việt Nam. Đây là 6 thị trường nhập khẩu GH-ĐH lớn
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nhấ t của Singapore. Thêm vào đó , hiê ̣n có rấ t nhiề u trường đa ̣i ho ̣c tư nhân đươ ̣c thành
lâ ̣p trong pha ̣m vi lañ h thổ Singapore nhằ m thu hút sinh viên quố c tế

. Theo Ban Phá t

triể n Kinh tế Singapore (EDB), hiê ̣n có 80.000 sinh viên quố c tế đang theo ho ̣c ta ̣i
Singapore; dự kiế n đế n năm 2015 con số này sẽ là 150.000. Dữ liê ̣u này đ ược minh họa
ở tầng thứ 3 trong biể u đồ hình khố i cấ u trúc GD-ĐH (xem hì nh 1 dưới đây). Mục đích
của việc ra đời các trường đại học tư nhân tại Singapore là nhằm thu hút sinh viên tự túc
về tài chiń h. Đặc biệt là những sinh viên nước ngoài mong muố n đến Singapore học tập,
mà không trung tuyể n được vào các trường NUS, NTU hay SMU. Về mă ̣t lý thuyế t, điề u
này được lý giải rằng các khoản chi phí mà sinh viên tự trang trải cho việc học tại đây là
nguồ n thu xuấ t khẩ u giáo du ̣c của

Singapore. Kế t quả là , chiế n lươ ̣c này đã khiế n

Singapore không has been able to make itself not only a country which “rấ t nổi tiế ng ở
tầ m quố c tế về chấ t lươ ̣ng giáo du ̣c và đào ta ̣o nguồ n nhân lực

” (Mani: 2005, 129) mà

còn là một quốc gia coi giáo dục như là một ngành kinh doanh đóng góp mô ̣t cách đáng
kể vào phát triể n kinh tế quố c gia.

WCUs:
1,000 sinh viên đại học & 2,000 sau đại
học

NUS, NTU & SMU:
50,000 sinh viên đại học 20,000 sau đại
học
Các trường Đại học khác
(Đa dạng, tập trung vào nghiên cứu ứng
dụng):
60,000sinh viên đại học và 12,500 sau đại
học

Hình 1: Hệ thống giáo dục Đại học ở Singapore (theo A. Mani, 2005)
Viêṭ Nam
Việt Nam là quốc gia đang nổi lên với dân số 84.222.000 người; trong đó có 65%
dân số có đô ̣ tuổ i dưới 30 (World Bank, 15/9/2007). Nhờ vào cuô ̣c cải cách theo đinh
̣
hướng kinh tế thi ̣trường và tiế p nhâ ̣n mô ̣t cách đáng kể các nguồ n vố n đầ u tư
FDI và
ODA, Viê ̣t Nam đươ ̣c xem như là mô ̣t trong những quố c gia có tố c đô ̣ tăng trưởng kinh
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tế nhanh nhấ t thế giới. (theo Báo cáo của Ngân hàng Thế giới, Viê ̣t Nam đa ̣t đươ ̣c tố c đô ̣
tăng trưởng GDP 8.0% năm 2006).
Đáng tiế c , hê ̣ thố ng GD -ĐH Viê ̣t Nam hiê ̣n nay đang bi ̣tu ̣t hâ ̣u so với nhu cầ u
của xã hội cả về chất lẫn về lượng . Trước hế t, xét về mă ̣t số lươ ̣ng, con số thí sinh tham
gia thi vào 328 trường đa ̣i ho ̣c trên toàn quố c đã gia tăng mô ̣t cách đáng kể (ví dụ trong
năm ho ̣c 2007-2008 vừa qua, trường Đa ̣i ho c̣ Công nghiê ̣p TP . Hồ Chí Minh và Trường
Đa ̣i ho ̣c Nông nghiê ̣p 1 tăng 45%, Trường Đa ̣i ho ̣c Y Khoa Thái Bình tăng 71%, Trường
Đa ̣i ho ̣c Y Hà N ội tăng 96%, và đặc biệt là trường Đại hoc Y Khoa

Hải Phòng tăng

300% (Theo Thố ng kê MOET - http://www.edu.net.vn/Data/ThongKe/index.htm). Sự
gia tăng này đã khiế n cho kỳ thi tuyể n sinh vào các trường đa ̣i ho ̣c có tính cạnh tranh gây
gắ t. Thực tra ̣ng này khiế n cho thí sinh, bâ ̣c phu ̣ huynh, nhà giáo dục và toàn xã hội gánh
chịu áp lực lớn . Thứ hai, xét về mặt chất lượng , ngoại trừ một vài chuyên ngành thuộc
khố i khoa ho ̣c tự nhiên , các trường đại học Viê ̣t Nam không thể đào ta ̣o ra nguồ n lao
đô ̣ng đáp ứng đươ ̣c đòi hỏi khắ c khe của nền kinh tế tri thức năng động . Sinh viên tố t
nghiê ̣p từ các trường đa ̣i ho ̣c Viê ̣t Nam nhìn chung không thể đáp ứng được nhu cầu của
doanh nghiê ̣p.
Khi nhâ ̣n thấ y có nhiề u bấ t câ ̣p trong hê ̣ t hố ng GD-ĐH, Chính phủ Viê ̣t Nam và
Bô ̣ Giáo du ̣c và Đào ta ̣o (MOET) đã thực hiê ̣n nhiề u cải cách mà hầ u hế t những cải cách
đều thất bại ngay sau khi thử nghiệm . Do đó, làm thế nào để cải thiện hệ thống GD-ĐH
Viê ̣t Nam đòi h ỏi một nỗ lực lớn trong mô ̣t thời gian dài nhằ m đánh giá khách quan về
thực tra ̣ng của n ền giáo du ̣c nước nhà , kể cả năng lực và lòng quyế t tâm ma ̣nh mẽ của
Chính phủ Viê ̣t Nam, MOET cũng như những nhà xây dựng chính sách.
Tuy nhiên, trong pha ̣m vi bài báo này , sau khi mô tả những bấ t câ ̣p của hê ̣ thố ng
GD-ĐH Viê ̣t Nam , tôi mong muố n đươ ̣c tiế p câ ̣n vấ n đề này trên phương diê ̣n quố c tế .
Trong những năm gầ n đây , có một lượng lớn sinh viên Viê ̣t Nam du học tại các trường
đa ̣i ho ̣c nước ngoài . Con số này tăng ma ̣nh qua từng năm. Hiê ̣n ta ̣i, Viê ̣t Nam đươ ̣c xế p
thứ 5 sau Trung Quố c, Hàn Quốc, Đài Loan, và Malaysia - là những nước có sinh viên
đang du ho ̣c ta ̣i Nhâ ̣t Bản. Trong khi, Nhâ ̣t Bản hiê ̣n là quốc gia đứng thứ 19 trong số 50
quố c gia có sinh viên du ho ̣c ta ̣i Ú c và là quốc gia đứng thứ 20 ở Mỹ (Open doors 2007,
IIE). Viê ̣c gửi du ho ̣c sinh ra nước ngoài ho ̣c tâ ̣p sẽ mang la ̣i nhiề u lơ ̣i ích cho Viê ̣t Nam
trong viê ̣c phát triể n hê ̣ thố ng GD - ĐH và giúp xây dựng nô ̣i lực quố c gia về sau . Theo
lâ ̣p luâ ̣n của tôi , Viê ̣t Nam nên phát triể n ngay mô ̣t chiń h sách rõ ràng và thić h đáng về
GD-ĐH “xuyên quố c gia” sang các quố c gia khác , đă ̣c biê ̣t là những quốc gia đang nhập
khẩ u GH-ĐH từ Ú c và Singapore như đã trình bày trên đây . Các phần dưới đây của bài
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báo này sẽ trình bày 2 nội dung nổi bật liên quan đến các quan điểm tiêu cực về GD-ĐH
“xuyên biên giới” tại Viê ̣t Nam và đưa ra một vài đề nghị làm thế nào để xóa bỏ những
quan điểm đó. Vấn đề chính là liệu các trường đại học Viê ̣t Nam có những suy nghĩ cởi
mở và cầu tiến về GD - ĐH “xuyên biên giới” và thực thi vai trò tích cực trong hợp tác
với các trường đại học nước ngoài nhằm giải quyết một cách đáng kể các vấn đề về chất
lượng và số lượng trong đào tạo giáo dục đại học tại Viê ̣t Nam. Để giúp nắm bắt các cơ
hội hợp tác này thì đâu là những rào cản đối với các trường đại học Viê ̣t Nam hiện nay?
3. Chảy máu chất xám chuyển thành luân chuyển chất xám
Lực lươ ̣ng chảy máu chất xám xảy ra tại Viê ̣t Nam vào những năm thập niên 1980
và 1990 chủ yếu là các chuyên gia ở độ tuổi trung niên, là những người không thể cống
hiến tốt với chuyên môn của mình bởi sự nghèo nàn của quốc gia và cơ chế chính trị - xã
hội chứng nhắc của đất nước. Điều này được phê phán một cách mạnh mẽ và rộng rãi
trong văn học (đặc biệt là trong các mẩu truyện ngắn) rằng Chính phủ Viê ̣t Nam đã cố
gắng kiể m soát các hoa ̣t đô ̣ng ho ̣c thuâ ̣t , chính trị và ngay cả các hoạt động hàng ngày
của lực lươ ̣ng tinh hoa này gầ n như là ngăn chă ̣n ho ̣ chỉ quanh quẩ n trong nước. Bởi, nế u
những hoa ̣t đô ̣ng của ho ̣ nằ m ngoài tầ m kiể m soát của chiń h phủ thì ho ̣ bi ̣coi là quay
lưng la ̣i với tổ quố c . Ngay cả Chính phủ cũng không mă ̣n mà trong viê ̣c kêu go ̣i hay
đô ̣ng viên ho ̣ trở về Viê ̣t Nam . Và với quá khứ của họ , họ đã không trở về bởi những
thành kiến mang tính xã hội hay vì lý do điều kiện đất nước không thể đáp ứng đượ c các
nhu cầ u về môi trường làm viê ̣c và nhu cầ u cho cuô ̣c số ng.
Tuy nhiên, đây không phải là trường hơ ̣p đố i với viê ̣c cháy máu chấ t xám của đội
ngũ nhân tài thuô ̣c thế hê ̣ trẻ hiê ̣n nay. Dưới ảnh hưởng của toàn cầ u hóa , thế hê ̣ trẻ Viê ̣t
Nam, những chuyên gia và sinh viên tài năng , dĩ nhiên, bằ ng cách này hay cách khác có
thể ra nước ngoài để ho ̣c tâ ̣p. Họ du học thông qua các chương trình học bổng toàn phần,
học bổng bán phần và ngay cả vay tín dụng học tập dành cho sinh viên, ví dụ các chương
trình của chính phủ Úc và Singapore, như trình bày ở phần trên. Do đó, vấn đề mà chính
phủ cũng như các trường đại học Viê ̣t Nam đang gặp không phải là việc chảy máu chất
xám mà là làm thế nào để thu hút nhân tài về nước.
Việc học hỏi các chính sách tăng cường nội lực quốc gia của Singapore, Trung
Quố c, Hàn Quốc và Ấn Độ bằng việc phát triển GD - ĐH “xuyên biên giới” và vận dụng
vào thực trạng Viê ̣t Nam mới là một trong những giải đáp. Singapore khuyến khích thanh
niên ra nước ngoài học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và trở về quê hương để “tìm
kiếm tương lai”, giúp đất nước nâng cao năng lực cạnh tranh. Trường hợp của Trung
Quố c, một quốc gia rất gần với Viê ̣t Nam về văn hóa, cũng là một ví dụ điển hình. Nền
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kinh tế Trung Quốc đang bùng nổ, nhưng vào những năm thập niên 1980, chính sách
GD-ĐH “xuyên biên giới” đối với Trung Quố c bị coi là một thảm họa, bởi thực tế hầu
hết sinh viên sau khi hoàn tất chương trình học đều ở lại nước ngoài. Tuy nhiên, Trung
Quố c đã có thể thoát khỏi hiện tượng chảy máu chất xám bởi họ đã thực hiện một cách
nghiêm túc các giải pháp nhằm thu hút chất xám trở về. Trung Quố c đã đưa ra nhiều điều
kiện thuận lợi cho “những con rùa biển” (một thuật ngữ ám chỉ đến những sinh viên
Trung Quốc đang du học tại nước ngoài) trở về quê hương thành lập các công ty riêng.
Gần đây, Chính phủ Trung Quốc tiết lộ rằng 98% sinh viên Trung Quốc học tập tại nước
ngoài đã trở về quê hương và thành lập hơn 100.000 công ty, sử dụng kinh nghiệm và
các kỹ năng đã tích lũy từ nước ngoài để phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất
nước (Li, 2005). Tại Hàn Quốc, Chính phủ đưa ra mức lương cao, điều kiện ăn tốt và
miễn chi phí học tập cho con cái, thậm chí cấp học bổng để thu hút nhân tài trở về quê
hương. Ấn Độ áp dụng chính sách cam kết, yêu cầu sinh viên hoàn trả toàn bộ chi phí
đào tạo nếu họ không về nước sau khi hoàn tất chương trình học ở nước ngoài.
Vừa qua, có sáu trí thức Việt Nam hiện đang sống và làm việc tại Hoa Kỳ, Pháp, Nhật
và Úc đã xây dựng một đề án với các chương trình hành động nhằm bước đầu kêu gọi
lực lượng nhân tài Viê ̣t Nam từ nước ngoài trở về quê hương. Theo đề án này, Chính phủ
và các trường đại học Viê ̣t Nam nên t ập trung các chính sách mời gọi các giáo sư Viê ̣t
Nam tại các trường đại học nước ngoài hiện đã về hưu trở về quê hương, động viên các
giáo sư Viê ̣t Nam hiện đang công tác ở nước ngoài về Viê ̣t Nam thỉnh giảng tại các
trường đại học trong khoảng thời gian 3 hoặc 6 tháng, và những sinh viên sau khi tốt
nghiệp tiến sĩ, sau tiến sĩ trở về để công hiến cho quê hương.
Theo cách này, các giáo sư được xem như là những người đóng góp vào công
cuộc phát triển của đất nước vừa có dịp về thăm quê nhà vừa để cống hiến cho đất nước
đang trông chờ ở họ. Ngoài ra, thực tế họ là những người có tinh thần yêu nước cao, có
nhân cách và giá trị là nguồn lực rất lớn. Có thể nói rằng, đại đa số trí thức Viê ̣t Nam
hiện đang sống ở nước ngoài luôn mong muốn làm được một điều gì đó giúp đỡ đất nước
phát triển nền kinh tế và nâng cao vị trí trên đấu trường quốc tế (Nguyen Van Tuan,
2007).



(*) Họ là GS. Hồ Tú Bảo – Giáo sư Công nghệ Thông tin, Viện Khoa học & Công nghệ Cao cấp Nhật Bản; GS.
Trần Nam Bình – Giáo sư kinh tế học, Đại học New South Wales, Úc; GS. Trần Hữu Dũng – Giáo sư Kinh tế học,
Đại học Wright State, Hoa Kỳ; GS. Trần Văn Thọ - Giáo sư Kinh tế học, Đại học Waseda, Nhật Bản; GS. Hà
Dương Tường – Giáo sư Toán học, Đại học Công nghệ Compiègne, Pháp, và GS. Vũ Quang Việt - Phụ trách Số
liệu Quốc gia thuộc Ban Thống Kê Liên hợp quốc.
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Sáu giáo sư đề cập ở trên là một ví dụ. Một lần nữa, it is argued in this paper that
thay vì tốn nhiều thời gian vào những kế hoạch không khả thi trong việc đào tạo nguồn
nhân lực, Chính phủ và Bộ Giáo dục & Đào tạo Viê ̣t Nam nên tập trung vào các chính
sách GD-ĐH “xuyên biên giới” được thực hiện trực tiếp thông qua việc đề nghị sự giúp
đỡ từ chính các trí thức Viê ̣t Nam ở nước ngoài. Nên có một danh sách các giáo sư kèm
theo ngành nghề và địa chỉ liên lạc. Tiếp đến, Chính phủ và MOET nên nghĩ ra cách làm
thế nào để tiếp cận lực lượng trí thức này cũng như những điều kiện ưu đãi nào cần được
đưa ra (quan tâm đầu tiên ở đây không nhất thiết là vấn đề liên quan đến tiền bạc). Tôi
chắc chắn tin tưởng rằng những mặt mạnh mà những trí thức Viê ̣t Nam ở hải ngoại có
được sẽ là một trong những đòn bẩy giúp nâng cao vị thế hiện nay của hệ thống GD - ĐH
Viê ̣t Nam.
4. Các vấn đề quản lý khi nảy sinh cơ hội
Vấn đề thứ hai đó là Viê ̣t Nam cần cân nhắc khi xây dựng các chính sách về GD ĐH “xuyên biên giới” nhằm thay đổi quan điểm và thái độ của các nhà quản lý các
trường trung học và đại học về GD - ĐH “xuyên biên giới”. Từ quan sát và kinh nghiệm
cá nhân tôi là một giảng viên đại học đã từng giúp đỡ nhiều sinh viên ra nước ngoài học
tập, tôi hiểu những nhà quản lý đại học và trung học Viê ̣t Nam hi ện nay đã có một thái
độ rất tiêu cực về GD - ĐH “xuyên biên giới”. Họ thực sự gây khó khăn cho sinh viên
khi đề nghị cấp bản học bạ hay hồ sơ học tập để chuyển đổi tín chỉ môn học sang một
trường đại học nước ngoài.
Nhiều vị quản lý ở cấp cao không muốn viết thư giới thiệu cho sinh viên hiện
đang học tại trường mình với mong muốn được chuyển tiếp sang học tại một trường
nước ngoài. Lý do bào chữa cho cách ứng xử đó của họ là bởi những vấn đề về quản lý
hành chính như là làm giảm quy mô lớp, làm giảm nguồn thu học phí và gây ra những
tác động không tốt cho những sinh viên khác. Đấy thật là ích kỷ và cách nghĩ thiển cận
khi nhận thức về quan điểm GD - ĐH “xuyên biên giới” tại Viê ̣t Nam.
Bài báo đề nghị các trường đại học và trung học tại Viê ̣t Nam nên đảm nhận một
vai trò tích cực trong việc gửi sinh viên của mình đi du học. Các trường đại học nước
ngoài được khuyến khích tuyển sinh Viê ̣t Nam , nhưng việc tuyển sinh phải được thực
hiện một cách có tổ chức, tốt nhất là thông qua việc hợp tác với các trường đại học Viê ̣t
Nam. Hai đối tác có thể thiết kế và thực hiện các chương trình hợp tác chẳng hạn như
chương trình tín nhiệm (đối tác Viê ̣t Nam thực hiện việc giảng dạy trên danh nghĩa của
phía nước ngoài, đối tác nước ngoài thiết kế khung chương trình đào tạo, bài giảng, bài
kiểm tra, và cấp bằng); chương trình liên kết và chương trình chuyển tiếp (sinh viên tích
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lũy tín chỉ tại Viê ̣t Nam và có thể chuyển tiếp sang học tại trường nước ngoài để hoàn tất
chương trình học và cấp bằng). Theo cách này, các trường đại học Viê ̣t Nam có th ể lên
kế hoạch và làm việc tích cực trên cơ sở hợp tác, thực hiện các chương trình GD - ĐH
“xuyên biên giới” như là một phần trong chuỗi hoạt động giáo dục của mình, tiệm cận
gần hơn các tiêu chuẩn về GD - ĐH của khu vực và toàn cầu, và cuối cùng là mở rộng
tầm nhìn quốc tế. Ngoài ra, lợi ích kinh tế mà các trường đại học Viê ̣t Nam có được từ
các chương trình này là không nhỏ.
Một phương diện khác của hợp tác là áp dụng đường lối tiếp cận cách xây dựng
nội lực của Singapore thông qua GD - ĐH “xuyên biên giới” được thảo luận trong phần
trước của bài báo. Viê ̣t Nam nên kêu gọi và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các trường
đại học nước ngoài xây dựng giảng đường đại học tại Viê ̣t Nam. Tuy nhiên, trong thực
trạng Viê ̣t Nam hiện nay, đang có một chính sách không rõ ràng về GD - ĐH “xuyên
biên giới”; cũng như cần phải có một chính sách cụ thể nhằm quan tâm nhiều hơn nữa để
đảm bảo cho sự thành công khi các trường đại học nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Cần
tìm hiểu kỹ những nguyên nhân dẫn đến đóng cửa giảng đường đại học UNSW tại
Singapore như trình bày ở phần trên cũng như sự thất bại của Trung tâm Tư vấn Giảng
dạy Quốc tế Singapore (SITC) tại Viê ̣t Nam vào tháng 2/2006. SITC mở hàng loạt
trường đào tạo tiếng Anh trên khắp cả nước tại Viê ̣t Nam và khi toàn hệ thống bị đóng
cửa, trên 30.000 học sinh và 1.000 giáo viên rơi vào tình thế nan giải bởi học sinh đã
đóng học phí và giáo viên thì không được nhận lương. Ở giai đoạn đầu tiên khi thu hút
các Viện đại học nước ngoài vào Viê ̣t Nam, những sai lầm như thế không nên để xảy ra.
Theo đề xuất của bài báo, việc ra đời và đi vào hoạt động chi nhánh Viện Công nghệ
Hoàng gia Melbourne (RMIT) từ năm 2000 nên được nghiên cứu kỹ như là một mô hình
thành công mà các trường đại học nước ngoài khác khi tìm hiểu thị trường tại Việt Nam.
Sinh viên Viê ̣t Nam n ộp đơn xin nhập học vào 2 giảng đường lớn của RMIT tại thành
phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đang ngày một tăng. RMIT được Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Việt Nam cấp giấy phép hoạt động trong 50 năm và chương trình đào tạo tại Việt Nam
chịu sự giám sát bởi Trung tâm Chất lượng Đào tạo Đại học Úc (AUQE), do RMIT Úc
cấp bằng và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (MOET) công nhận.
5. Đảm bảo chất lượng đào tạo tại các trường đại học Viêṭ Nam
Vấn đề thứ ba và là vấn đề mang tính then chốt nhất quyết định sự thành công
GD - ĐH “xuyên biên giới” tại Viê ̣t Nam đó là đảm bảo chất lượng của các chương
trình đào tạo. Bài học mà chúng ta cần tìm hiểu kỹ từ sự thành công của các trường đại
học Úc cũng như sự thất bại xảy ra vào thời điểm có không ít trường đại học tư nhân
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được thành lập tại Singapore. Như đã trình bày trước đây trong bài báo này, các trường
đại học Úc phải luôn thủ nghiêm ngặt các quy định về đo lường và đánh giá chất lượng
giáo dục. Tại Singapore, vào ngày 1/9/2005, Giấy chứng nhận tín nhiệm CASE được
Hiệp hội Tiêu dùng Singapore (CASE) nghiên cứu và áp dụng vào lĩnh vực GD-ĐH, đã
thực sự mang lại hiệu quả. Ngay sau khi áp dụng giấy chứng nhận CASE, trường đại
học AIT, một trường đại học tư nhân nổi tiếng tại Singapore đưa ra các chương trình
đào tạo ngành quản trị kinh doanh, kỹ thuật điện tử, và quản lý khách sạn, v.v. đã phải
đóng cửa. Nguyên nhân là vì trường đại học này không đáp ứng dược các tiêu chuẩn
được yêu cầu bởi của CASE Trust, Trung tâm bảo vệ quyền lợi sinh viên SPS và Bộ
tiêu chuẩn chất lượng Singapore SQC. Sáu mươi tám trường đại học tư nhân khác tại
Singapore cũng chịu sự sát hạch khắt khe của CASE. Nếu các trường đại học này không
đáp ứng được các tiêu chuẩn của CASE, trường đó buộc phải chuyển toàn bộ sinh viên
đang theo học tại trường mình sang học tại các trường khác, tiếp đến là tìm kiếm tài trợ
để nâng cấp hệ thống đào tạo hoặc là phải đóng cửa. Phần lớn sinh viên đang học tại các
trường đại học tư thục này là sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, mặc dù hiện tượng này đã
gây thiệt hại đến uy tín của các trường đại học tư thục tại Singapore vào thời điểm này,
song vấn đề đã được giải quyết một cách nhanh chóng và hệ thống giáo dục lại được
công nhận, ngay cả hệ thống giáo dục sẽ vận hành tốt hơn thông qua sự hướng dẫn và
áp dụng các công cụ kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Nếu các trường đại học Viê ̣t
Nam rơi vào tình trạng đó, thì nó sẽ là một thảm họa thực sự, khiến cho các chương
trình GD-ĐH “xuyên biên giới” tại Viê ̣t Nam thất bại ngay tại giai đoạn đầu tiên. Lý do
là vì Viê ̣t Nam đang thiếu các công cụ đo lường việc thực thi công tác đào tạo tại các
trường đại học. Nếu sự thật này vẫn tiếp tục tiếp diễn tại Viê ̣t Nam trong vài năm tới thì
viễn cảnh của các trường đại học Viê ̣t Nam là rất rõ ràng. Các trường đại học Viê ̣t Nam
sẽ không thể thực hiện được các chương trình hợp tác với các trường đại học nước
ngoài bởi sự nghèo nàn của hệ thống kiểm soát chất lượng đào tạo tại Việt Nam. Và
hiển nhiên, thị phần GD-ĐH Viê ̣t Nam sẽ thuộc về các nhà cung cấp nước ngoài.
Do vậy, theo lập luận của bài báo này, các trường đại học Viê ̣t Nam nên cân
nhắc kỹ khi thiết kế và áp dụng các tiêu chí khảo sát và đánh giá việc học tập của sinh
viên, cán bộ và việc thực thi công tác đào tạo bậc đại học phải ở mức cao. It is
impossible to develop “các chính sách hiệu quả mà không có một hiểu biết đúng đắn về
of which work and which do not” (Hanushek & Wößmann, 2007: p.21). Bước đầu tiên
là đầu tư vào phát triển mạnh một đội ngũ giáo sư và giảng viên đại học có chất lượng.
Việc đầu tư này sẽ đảm bảo chất lượng sinh viên tốt nghiệp ra trường được cải thiện
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hơn là đầu tư vào hệ thống GD - ĐH Viê ̣t Nam. Vấn đề này đã được đề cập trong phần
trước của bài báo.
6. Các chính sách sinh lời
Hiển nhiên, Úc và Singapore đã và đang rất thành công khi định hướng theo quan
điểm sinh lời của GD - ĐH “xuyên biên giới”. Tuy nhiên, định hướng này có phải là một
giải pháp phi thực tế và rủi ro cho GD - ĐH Viê ̣t Nam hay không trong khi vẫn tồn tại
những thiếu sót ngay trong chính hệ thống GD - ĐH? Hy vọng rằng, đây không phải là
vấn đề nếu Viê ̣t Nam đầu tư vào chuyên ngành nghiên cứu Châu Á học và Đông Dương
học, khiến cho hai lĩnh vực này trở thành thế mạnh quốc gia khi tuyển sinh sinh viên
nước ngoài sang du học.
Thứ nhất, Viê ̣t Nam có thể sử dụng những lĩnh vực thuộc sở trường của mình và
là trung tâm khu vực của ba nước thuộc Đông Dương cũ. Đông Dương thời Pháp thuộc
(theo French L'Indochine française) là một phần thuộc địa của Pháp tại Đông Nam Á,
bao gồm 4 vùng bị bảo hộ: Bắc Kỳ, Nam Kỳ (Viê ̣t Nam trước đó bị chia làm 2 vùng),
Cam-pu-chia và Lào. Thủ phủ của Đông Dương là Hà Nội (Viê ̣t Nam) Từ những năm
1990, Chính phủ Viê ̣t Nam đã ti ến hành cấp học bổng cho nhiều sinh viên Lào và Campu-chia sang học tập tại các trường đại học Việt Nam. Tuy nhiên, hình thức GD - ĐH
“xuyên biên giới” này là dựa trên định hướng mối quan hệ thắm tình hữu nghị truyền
thống, chỉ đơn giản là nhằm nâng cao trình độ hiểu biết về tiếng Việt, về chính trị, xã hội
và văn hóa. Bài báo đề xuất Viê ̣t Nam nên chọn ba trường đại học thí điểm tại miền Bắc,
miền Trung và miền Nam để thực hiện nghiêm túc các chính sách đào tạo và chương
trình đào tạo và tuyển du học sinh từ Lào và Cam-pu-chia. Học phí và chi phí ăn ở thấp,
tương đồng văn hóa, điều kiện sống tốt hơn và chất lượng đào tạo tốt hơn chắc chắn sẽ
thu hút một lượng lớn sinh viên từ các quốc gia này. Bước tiếp theo là xúc tiến và giới
thiệu các ngành Đông Dương học đến sinh viên châu Á và Phương Tây - những sinh viên
quan tâm tìm hiểu Viê ̣t Nam, Đông Dương, Thuộc địa Pháp, Chiến tranh Triều tiên, và
các đề tài liên quan khác. Với kinh nghiệm và quan sát cá nhân trong suốt quá trình học
tập và làm việc tại Singapore, Malaysia, Thái Lan, Úc và Nhật Bản, tôi hoàn toàn tin
tưởng rằng ngành Đông Dương học sẽ thú hút nhiều sinh viên bời có rất nhiều sinh viên
quan tâm tới lĩnh vực này.
Chương trình thứ hai mà các trường đại học Viê ̣t Nam nên tri ển khai khi định
hướng theo quan điểm giáo dục mang tính sinh lời thông qua GD - ĐH “xuyên biên giới”
là dạy ngôn ngữ Châu Á, kinh nghiệm Châu Á và nghiên cứu vùng. Triển khai các khóa
đào tạo tiếng Nhật, tiếng Thái, tiếng Trung và tiếng Hàn cùng với văn hóa của từng quốc
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gia trong hầu hết các trường đại học ngoại ngữ. Con số sinh viên Viê ̣t Nam và sinh viên
Châu Á theo học caá ngành này đang ngày một tăng cũng sẽ hấp dẫn các sinh viên
phương Tây như các chương trình du học một năm ở nước ngoài, vừa học vừa tìm hiểu
văn hóa Châu Á. Lập luận trong bài báo đưa ra rằng Viê ̣t Nam là quốc gia “châu Á” hơn
các nước khác như Nhật, Hàn, Singapore và Malaysia, hững nước phần nào đã bị hiện
đại hóa và Tây phương hóa. Hiển nhiên là, sinh viên phương Tây sẽ cảm nhận được một
môi trường “châu Á” hơn nếu họ được học tập tại một thành phố của Viê ̣t Nam hơn là tại
một thành phố hiện đại nào đó tại các quốc gia Châu Á phát triển, nơi mà mọi thứ trở nên
quen thuộc với những gì họ có tại quê nhà. Bài báo thiết nghĩ chương trình đào tạo này
được triển khai tại phố cổ Hội An (Quảng Nam) là hết sức phù hợp. Tuy nhiên, thành
công của chương trình này còn phụ thuộc vào năng lực giảng dạy bằng tiếng Anh hiện
nay tại các trường đại học Viê ̣t. Trong giai đoạn đầu tiên của quá trình thực hiện chương
trình, các khóa học có thể được triển khai bởi các khoa nghiên cứu quốc tế hay ngoại ngữ
nơi mà những giáo sư hay giảng viên đều có thể thực hiện bài giảng bằng tiếng Anh. Và
một ngày nào đó, tiếng Anh nên là phương tiện truyền đạt kiến thức trong toàn hệ thống
các trường đại học Viê ̣t Nam.
Kế t luâ ̣n
Bài nghiên cứu này phân tích lý thuyết , các chính sách GD - ĐH xuyên biên giới
của Úc và Singapore và việc vận dụng có chọn lọc những chính sách này trong việc hình
thành và phát triển một chính sách GD - ĐH xuyên biên giới phù hơ ̣p với điề u kiê ̣n cu ̣
thể của Viê ̣t nam. Cả hai nước Úc và Singapore đều rất thành công trong việc biến GD ĐH xuyên biên giới thành mô ̣t ngành công nghiê ̣p thâ ̣t sự đóng góp đáng kể vào phát
triể n kinh tế. Trong khi nước Ú c rấ t nổ i tiế ng với các chiń h sách đảm bảo chấ t lươ ̣ng GD
- ĐH thì Singapore nổ i tiế ng với các chiń h sách phát triể n nguồ n nhân lực , tâ ̣p trung vào
viê ̣c thu hút các Đa ̣i Ho ̣c đẳ ng cấ p quố c tế xây dựng chi nhánh

tại Singapore và các

chính sách gởi sinh viên đi học ở các nước phát triển . Bài nghiên cứu lập luận rằng việc
hiể u biế t và vâ ̣n du ̣ng các chính sách giáo du ̣c xuyên biên giới của hai nước này vào bố i
cảnh giáo dục của Vi ệt Nam sẽ góp phần giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng lâu dài liên
quan đế n viê ̣c phát triể n số lươ ̣ng và chấ t lươ ̣ng giảng da ̣y Đa ̣i ho ̣c trong nước.
Thêm vào đó, bài báo mong muốn giới thiệu một mô hình phát triển chính sách rõ
ràng về GD - ĐH “xuyên biên giới” tại Viê ̣t Nam. Mô hình này dựa trên phân tích sâu
sắc các chính sách GD - ĐH “xuyên biên giới” của Úc và Singapore, tìm hiểu các chính
sách của các nước trong khu vực, cũng như các điều kiện và mục tiêu đặc thù hệ thống
GD - ĐH Việt Nam. Mô hình này bao gồm bốn giai đoạn. Giai đoạn một, là gửi một số
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lượng lớn sinh viên các giáo viên ra nước ngoài học tập. Giai đoạn hai, là phát triển điều
kiện làm việc và điều kiện sống cho họ khi họ trở về. Giai đoạn ba, là trường trở thành
một trung tâm của khu vực, mà trước hết là là khu vực gồm các nước Đông Dương và
sau đó là các nước Đông Nam Á. Giai đoạn cuối cùng là phát triển các trường đại học trở
thành những trung tâm ưu việt để thu hút sinh viên quốc tế. Theo mô hình này, hiển
nhiên rằng Viê ̣t Nam đang nằm ở giai đoạn một. Trung Quố c phát triển lên giai đoạn hai
rất nhanh. Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc hiện đang ở giai đoạn ba, giai đoạn đòi hỏi
loại hình giảng dạy bằng tiếng Anh. Singapore, Úc và Hong Kong đang ở giai đoạn bốn.
Một điều thú vị là thứ tự này cũng là thứ tự về phát triển kinh tế của các quốc gia nêu
trên.
Tuy nhiên, Viê ̣t Nam có mô ̣t chă ̣ng đường rấ t dài phiá trước để có thể trở thành
điể m đế n cho các sinh viên trong khu vực . Do qui mô dân số và tỉ lê ̣ tăng trưởng kinh tế
rấ t nhanh hiê ̣n nay , Viê ̣t Nam đươ ̣c dự đoán sẽ là nề n kinh tế thứ 20 trên thế giới vào
năm 2050. Tuy nhiên , điề u này sẽ chỉ là mô ̣t giấ c mơ nế u các chính sách cu ̣ thể , ví dụ
như các chiń h sách đươ ̣c k iế n nghi ̣trong bài nghiên cứu này không đươ ̣c hiǹ h thành và
thực hiê ̣n kip̣ thời và nghiêm túc.
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