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Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Việt 
Nam đã chủ trì nghiên cứu “Sự sẵn sàng 
phát triển nhân lực khu vực ASEAN” 
với mục đích xây dựng Lộ trình ASEAN 
bằng cách chỉ ra thực trạng PTNL ở khu 
vực ASEAN cũng như những thách thức 
và giải pháp xây dựng Lộ trình. Việt Nam 
đã thực hiện hoạt động này với sự hợp 
tác của Ban Thư ký ASEAN và sự hỗ trợ 
từ Chương trình hợp tác khu vực về giáo 
dục nghề nghiệp ở các quốc gia ASEAN 
(RECOTVET) của Chính phủ Đức.

ASEAN hiện là nền kinh tế lớn thứ năm 
trên thế giới nên chất lượng nguồn 
nhân lực là yếu tố then chốt giúp tăng 
cường phát triển bền vững và khả năng 
tự cường về lâu về dài của các nền kinh 
tế ASEAN sau đại dịch COVID-19. Thông 

qua phát triển tri thức, năng lực và kỹ năng, năng suất sẽ được cải thiện và từ đó 
có thể nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia và các ngành công nghiệp 
trong chuỗi giá trị. Như vậy, trình độ học vấn và kỹ năng của lực lượng lao động 
đóng vai trò quan trọng khi ASEAN phát triển các chuỗi giá trị theo hướng kinh tế 
tri thức.

Tôi hài lòng khi xem báo cáo Nghiên cứu về “Sự sẵn sàng phát triển nhân lực khu 
vực ASEAN”. Nghiên cứu này là một phần mục tiêu của các quốc gia thành viên 
ASEAN khi định hình PTNL là một ưu tiên chính trong hoạch định chính sách tương 
lai ở khu vực và góp phần hiện thực hóa “Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân 
lực cho thế giới công việc đang thay đổi” và Lộ trình thực hiện Tuyên bố của ASEAN 
được thông qua và ghi nhận tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 và 37 diễn ra 
trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Lời nói đầu

ĐÀO NGỌC DUNG
Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam
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Báo cáo không chỉ giới thiệu khung khái niệm PTNL, trong đó mô tả thực tiễn ở 
các quốc gia thành viên ASEAN và chỉ ra các lựa chọn chính sách tương lai mà còn 
tổng hợp những chiến lược, chính sách và chương trình mà các quốc gia thành 
viên ASEAN hiện đang áp dụng liên quan đến PTNL nhằm ứng phó với thách thức 
tương lai trong một thế giới công việc đang thay đổi, bao gồm cả tác động của 
COVID-19 - một đại dịch cho thấy sự cần thiết phải có những cải cách năng động ở 
cấp độ quốc gia và khu vực.

Nhân dịp này, tôi muốn đánh giá cao sự hợp tác của các quốc gia thành viên ASEAN, 
sự phối hợp hiệu quả của chuyên gia trong nước và quốc tế, Ban Thư ký ASEAN 
cũng như sự tham gia tích cực của Chương trình RECOTVET - tất cả đều đã đồng 
hành cùng Việt Nam trong sáng kiến này.

Tôi thực sự hy vọng rằng khi đọc ấn phẩm này, độc giả và đặc biệt là các nhà hoạch 
định chính sách sẽ thấy nghiên cứu rất hữu ích cho công tác kế hoạch/quy hoạch, 
triển khai chính sách PTNL quốc gia, thúc đẩy học hỏi lẫn nhau, sự hợp tác trong 
thực hiện Tuyên bố về Phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang thay 
đổi và Lộ trình hướng tới xây dựng lực lượng lao động năng động và hiệu quả hơn 
trong tương lai.

ĐÀO NGỌC DUNG 
Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam 
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Việc thông qua Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công 
việc đang thay đổi tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 ngày 26/6/2020 là một 
minh chứng cho thấy cam kết kiên định của các nhà lãnh đạo ASEAN về xây dựng 
một Cộng đồng ASEAN hướng tới con người và lấy con người làm trung tâm thông 
qua phát triển nguồn nhân lực ASEAN sẵn sàng cho tương lai và có khả năng phát 
triển trước yêu cầu liên tục thay đổi của thị trường lao động và những thách thức 
trong xã hội ngày nay. 

Để hỗ trợ thực hiện Tuyên bố, ngành Lao động và Giáo dục ASEAN đã cùng xây 
dựng Nghiên cứu khu vực về Sự sẵn sàng PTNL khu vực ASEAN với sự giúp đỡ của 
Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), và đây được coi là cơ sở cho những sáng kiến 
PTNL ở ASEAN. Báo cáo khu vực này được xây dựng dựa trên các báo cáo quốc gia 
về sự sẵn sàng PTNL, trong đó bao gồm thực tiễn và chính sách hiện hành ở mỗi 
quốc gia thành viên ASEAN. 

Nghiên cứu khu vực này là bước đi quan trọng đầu tiên trong phát triển nhân lực 
khu vực ASEAN với khả năng tự cường, cạnh tranh, hiệu quả, chủ động thích ứng, 
được trao quyền và sẵn sàng cho tương lai bởi vì nghiên cứu được kỳ vọng sẽ hỗ trợ 

Lời nói đầu
TS. IDA FAUZIYAH

Bộ trưởng Bộ Nhân lực Cộng hòa 
Indonesia

Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Lao động 
ASEAN, 2020-2022 

Bà LEONOR MAGTOLIS BRIONES

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Cộng hòa 
Philippin 

Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục 
ASEAN, 2020-2021
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các quốc gia thành viên ASEAN trong việc xây dựng khung chính sách PTNL nhạy 
bén, chủ động thích ứng và gắn kết thông qua giới thiệu những chiến lược tiềm 
năng, những kinh nghiệm hay và đề xuất các hoạt động ở cấp độ khu vực và quốc 
gia. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng của việc làm rõ khái niệm PTNL 
cũng như tìm hiểu thực tế về chiến lược, chính sách và chương trình ở các quốc 
gia thành viên ASEAN. Nghiên cứu cũng khẳng định sự hợp tác giữa cơ quan nhà 
nước và khu vực doanh nghiệp trong hỗ trợ chiến lược và chính sách PTNL & học 
tập suốt đời.

Đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy tất cả lãnh đạo chính phủ và các nhà hoạch định 
chính sách phải đánh giá lại thực tiễn và chuẩn mực hiện tại trong xã hội. Y tế, giáo 
dục và lao động là một vài lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất và cần được hỗ trợ. 
Chúng ta phải đảm bảo rằng các sáng kiến tương lai có khả năng chống chọi và chủ 
động thích ứng với thách thức.

Sự sẵn sàng PTNL không còn là một phương án, đó là yêu cầu phải thực hiện trong 
thế giới luôn thay đổi. Kế hoạch hoạt động của ngành giáo dục ASEAN trong 5 năm 
tới nhấn mạnh tầm quan trọng của kỹ năng thế kỷ 21, đánh giá và đo lường kết quả 
học tập, chuyển đổi số và khung năng lực giáo viên để đảm bảo rằng người học sẵn 
sàng tham gia thị trường lao động và được chuẩn bị hành trang đầy đủ cho tương 
lai của chính mình. Các quốc gia thành viên ASEAN cũng cần thúc đẩy phát triển 
nguồn nhân lực thông qua GDNN. Chúng tôi hy vọng rằng sự hợp lực và hợp tác liên 
tục giữa ngành Lao động và Giáo dục ASEAN sẽ hỗ trợ nhân lực ASEAN sẵn sàng 
đón nhận những thách thức tương lai và trở nên lớn mạnh khi đối mặt với khủng 
hoảng.

Chúng tôi hy vọng Báo cáo khu vực về Sự sẵn sàng PTNL khu vực ASEAN sẽ là kim 
chỉ nam để chúng ta đưa ra những sáng kiến sẵn sàng cho tương lai, bao trùm, 
chủ động thích ứng và bền bỉ, mang lại lợi ích cho các thế hệ tương lai của cộng 
đồng ASEAN. Nhân dịp này, chúng tôi mong muốn cảm ơn các quốc gia thành viên 
ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, các chuyên gia trong nước và khu vực cũng như các 
đối tác liên quan khác đã có những nỗ lực và đóng góp quan trọng để hoàn thành 
Nghiên cứu khu vực này.

TS. IDA FAUZIYAH
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Cộng hòa 
Philippin

Bà LEONOR MAGTOLIS BRIONES
Bộ trưởng Bộ Nhân lực Cộng hòa 
Indonesia



Lời nói đầu
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Xu hướng lớn toàn cầu đang thay đổi thế 
giới việc làm. Chuyển đổi số, xã hội già 
hóa và biến đổi khí hậu cho thấy những 
cơ hội và thách thức đối với các nền 
kinh tế, ngành công nghiệp và lực lượng 
lao động ở khu vực ASEAN. Năm 2020, 
thế giới cũng đã chứng kiến những tác 
động gây ra bởi đại dịch COVID-19 khiến 
cho những xu hướng này diễn ra nhanh 
hơn. Tổ chức Lao động Quốc tế ước tính 
rằng đại dịch đã làm mất đi 8,8% số giờ 
làm việc toàn cầu (tương đương 255 
triệu việc làm toàn thời gian).i

 
Trong bối cảnh này, điều quan trọng là 
ASEAN phải chuẩn bị những kỹ năng 
thiết yếu cho lực lượng lao động trong 
khu vực để chủ động thích ứng với môi 
trường thay đổi liên tục và một tương 

lai bất định. Nhận thức được tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho lực lượng lao 
động sẵn sàng cho tương lai, có khả năng cạnh tranh toàn cầu và kiên cường, Hội 
nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 đã thông qua “Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn 
nhân lực cho thế giới công việc đang thay đổi” vào tháng 6/2020. Sau đó, một Lộ 
trình PTNL với sự tham gia của nhiều ngành và nhiều bên liên quan cũng đã được 
khởi động vào tháng 9/2020 để biến Tuyên bố thành chiến lược và hành động 
cụ thể.

i Tổ chức Lao động Quốc tế. ILO Monitor: COVID-19 và thế giới việc làm. Ấn bản thứ bảy. Ước tính và phân tích cập 
nhật, ngày 25/1/2021, có thể truy cập tại https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/
briefingnote/wcms_767028.pdf

DATO LIM JOCK HOI
Tổng thư ký ASEAN

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf
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Ấn phẩm này được thiết kế với mục đích cho thấy hiện trạng PTNL ở các quốc gia 
thành viên ASEAN và chỉ ra những lĩnh vực cần cải thiện so với hiện tại. Cụ thể, 
nghiên cứu tìm hiểu về các chiến lược, chính sách và chương trình PTNL hiện đang 
được áp dụng ở các quốc gia thành viên ASEAN nhằm đối phó với những thách 
thức tương lai trong một thế giới công việc đang thay đổi. Cùng với ấn phẩm này, 
mười báo cáo của tất cả các quốc gia thành viên ASEAN cũng đã được thực hiện 
với mục đích trình bày những phân tích sâu và khuyến nghị cho từng quốc gia. Các 
hoạt động này phù hợp với mục tiêu của chúng ta là thực hiện Tuyên bố thông qua 
Lộ trình kèm theo. Tôi vui mừng thông báo rằng các quốc gia thành viên ASEAN đều 
đã lồng ghép các hợp phần PTNL vào chính sách và hoạt động thực tiễn ở quốc gia 
mình mặc dù vẫn còn có thể tiếp tục tăng cường hơn nữa các biện pháp thúc đẩy 
văn hóa học tập suốt đời và tiếp thu kỹ năng định hướng tương lai.

Tôi muốn ghi nhận vai trò của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam trong 
chủ trì xây dựng báo cáo này. Kể từ năm 2020, báo cáo đã trải qua nhiều cuộc tham 
vấn sâu trong khuôn khổ Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Lao động và Hội 
nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Giáo dục. Tôi cũng xin cảm ơn Tổ chức Hợp tác 
Quốc tế Đức (GIZ) đã hỗ trợ cho nghiên cứu này trong khuôn khổ Chương trình hợp 
tác khu vực về giáo dục nghề nghiệp ở các quốc gia ASEAN (RECOTVET). 

Tôi hy vọng rằng những phát hiện được trình bày trong báo cáo này sẽ hỗ trợ các 
quốc gia thành viên ASEAN sẵn sàng bắt kịp với nhịp độ thay đổi ngày càng nhanh 
của thị trường lao động khi chúng ta nỗ lực xây dựng một lực lượng lao động kiên 
cường và sẵn sàng cho tương lai. 

DATO LIM JOCK HOI 
Tổng thư ký ASEAN
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Lời cảm ơn

Nghiên cứu về Sự sẵn sàng Phát triển nhân lực (PTNL) khu vực ASEAN do Ban Thư 
ký ASEAN cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB-XH) Việt Nam khởi 
xướng. Mục đích của Nghiên cứu là hỗ trợ thực hiện Tuyên bố ASEAN về Phát 
triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang thay đổi được thông qua tại 
Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 vào tháng 6/2020. Nghiên cứu được thực hiện 
trong khuôn khổ năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam với sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp 
tác Quốc tế Đức (GIZ) thông qua Chương trình hợp tác khu vực về giáo dục nghề 
nghiệp ở các quốc gia ASEAN (RECOTVET). 

Điều khoản tham chiếu và Báo cáo khởi động của nghiên cứu được thông qua 
tại Hội nghị Quan chức Cấp cao ASEAN về Lao động và Hội nghị Quan chức Cấp 
cao ASEAN về Giáo dục lần lượt được tổ chức vào tháng 4/2020 và tháng 6/2020. 
Phương pháp nghiên cứu đã được các cán bộ đầu mối thuộc kênh Hội nghị Quan 
chức Cấp cao ASEAN về Lao động và kênh Hội nghị Quan chức Cấp cao ASEAN về 
Giáo dục thảo luận sâu và thông qua tại Hội thảo tổ chức trực tuyến ngày 29/6/2020.

Nghiên cứu này được thực hiện ở cấp độ khu vực và ở mười quốc gia thành viên 
ASEAN, và đã hoàn thành mục tiêu cung cấp thông tin cơ bản toàn diện cùng với 
các khuyến nghị. Những phản hồi có giá trị này sẽ cho phép các nhà hoạch định và 
những người thực thi chính sách ASEAN xây dựng khung PTNL tốt hơn như một ưu 
tiên trong hoạch định chính sách.

Báo cáo Khu vực và mười báo cáo quốc gia đã được xây dựng và thông qua sau một 
loạt các cuộc tham vấn sâu tại Hội nghị Quan chức Cấp cao ASEAN về Lao động và 
Hội nghị Quan chức Cấp cao ASEAN về Giáo dục trong giai đoạn từ tháng 9/2020 
đến tháng 4/2021. Các báo cáo được giới thiệu tại Lễ ra mắt với sự tham gia của các 
quan chức cấp cao ASEAN tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 26/4/2021.

Việc xây dựng và triển khai Nghiên cứu đã nhận được đóng góp chuyên môn có giá 
trị từ rất nhiều cá nhân. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến::

 • Các cán bộ đầu mối thuộc Bộ Lao động và Bộ Giáo dục các quốc gia thành viên 
ASEAN (mặc dù không thể cảm ơn đến từng cá nhân) đã dành công sức và thời 
gian quý báu để góp ý dự thảo các báo cáo, cung cấp dữ liệu, thông tin cũng 
như chia sẻ hiểu biết sâu sắc của mình; 

 •  Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ LĐ-TB-XH Việt Nam do TS. Hà Thị Minh Đức (Phó Vụ 
trưởng) chủ trì, đã chỉ đạo và hướng dẫn triển khai Nghiên cứu này, và các thành 
viên trong nhóm công tác, đặc biệt là bà Trần Thanh Minh và ông Phan Nhật 
Minh;
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 •  Ban Thư ký ASEAN dưới sự điều phối của ông Kung Phoak, Phó Tổng thư ký 
Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, bao gồm Giám đốc Rodora T. Babaran, Ban 
Lao động và Dịch vụ Dân sự do bà Mega Irena (Trưởng phòng kiêm Trợ lý Giám 
đốc) chủ trì, Ban Giáo dục, Thanh niên và Thể thao do bà Mary Anne Therese 
Manuson (nguyên Giám đốc và Trợ lý Giám đốc) chủ trì cũng như các thành viên 
trong nhóm công tác, đặc biệt là ông Carl Rookie O. Daquio, bà Madyah Rahmi 
Lukri, ông Alvin Pahlevi, bà Felicia Clarissa và bà Shinta Permata Sari đã điều phối 
về chuyên môn, hỗ trợ tham vấn và các bên liên quan cũng như phản hồi của họ 
đối với dự thảo các báo cáo;

 •  Nhóm cán bộ Chương trình  RECOTVET của GIZ do ông Ingo Imhoff (Giám đốc 
Chương trình) chủ trì, đặc biệt là ông Nguyễn Đăng Tuấn và bà Trần Phương 
Dung đã hỗ trợ về mặt tài chính, kỹ thuật và hành chính trong suốt quá trình 
thực hiện Nghiên cứu;

 •  GS. Dieter Euler, Đại học St. Gallen với vai trò là trưởng nhóm nghiên cứu và là 
tác giả của Báo cáo khu vực. Nghiên cứu này sẽ không thể thực hiện được nếu 
không nhận được chuyên môn và sự hỗ trợ của ông;

 •  Các chuyên gia nghiên cứu và tác giả báo cáo quốc gia:

a. TS. Paryono và nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Đào tạo nghề khu vực của 
SEAMEO (Brunei Darussalam)

b. Bà Ek Sopheara (Campuchia)

c. Ông Souphap Khounvixay (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào)

d. Ông Daniel Dyonisius và GS. Bruri Triyono (Indonesia)

e. PGS. Razali Bin Hasan và nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Malaysia về 
Giáo dục nghề nghiệp và Đào tạo (Malaysia)

f. Bà Thet Su Hlaing (Myanmar)

g. Ông Elvin Ivan Y. Uy và nhóm giáo dục của Tổ chức Doanh nghiệp vì sự tiến 
bộ xã hội Philippin (Philippin)

h. TS. Jaclyn Lee, TS. Tay Wan Ying và TS. Đặng Quế Anh (Singapore)

i. TS. Chompoonuh K. Permpoonwiwat (Thái Lan) 

j. TS. Đặng Quế Anh và TS. Đào Quang Vinh (Việt Nam); và

 •  Cuối cùng, GS. Alan John Tuckett đã hỗ trợ biên tập và hiệu đính Báo cáo khu vực, 
TS. Daniel Burns hỗ trợ hiệu đính báo cáo quốc gia của Campuchia, Indonesia, 
Myanmar và Thái Lan, và ông Steven Christensen hỗ trợ thiết kế phần trình bày 
các báo cáo được xuất bản.
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Tóm tắt chung 

Tại sao phát triển nhân lực lại là chìa khóa cho sự tiến bộ của các quốc 
gia thành viên ASEAN?

Chúng ta đang sống trong một thế giới luôn thay đổi với sự phát triển nhanh chóng 
và liên tục của đổi mới công nghệ, kinh tế và xã hội. Xã hội ngày nay phải đối mặt 
với những thách thức có phạm vi rộng lớn, ảnh hưởng đến khí hậu, sức khỏe, công 
nghệ, kinh tế, và còn nhiều thách thức khác nữa. Nhiều điều đang thay đổi: Khí hậu 
toàn cầu đang thay đổi với tốc độ chưa từng thấy. Tác động lâu dài của đại dịch 
Covid-19 hoàn toàn bất định. Sự phát triển công nghệ số đã và đang làm biến đổi 
quy trình kinh doanh, quản trị trong hệ thống chính trị và nhiều hoạt động trong 
đời sống xã hội và cá nhân. Chúng đặt ra câu hỏi về ý nghĩa của việc làm người. Mọi 
thứ thậm chí còn trở nên phức tạp hơn khi chuyển từ xu hướng hiện tại sang dự 
đoán tương lai.

Nhiều người coi tương lai bất định là mối đe dọa mà họ phải chịu đựng một cách 
thụ động. Tuy nhiên, nghiên cứu này nhất trí với giả định cho rằng không ai biết 
trước tương lai, nhưng con người ta có thể định hình tương lai. Mọi người cần được 
trao quyền để chủ động định hình tương lai của mình thay vì chỉ chấp nhận sự thay 
đổi chóng mặt. Giáo dục và PTNL là những lĩnh vực phải chuẩn bị hành trang cho 
một tương lai mà chúng ta chưa biết. Giáo dục và PTNL phải trả lời câu hỏi cốt lõi: 
Đâu là những kỹ năng thiết yếu mà con người cần có để thích nghi với môi trường 
thay đổi liên tục và góp phần định hình một tương lai rất bất định? Rất khó để đưa 
ra câu trả lời, nhưng quan trọng hơn bao giờ hết là phải khai thác được tiềm năng 
của những đổi mới sáng tạo hiện có và mới nổi trong công nghệ, kinh tế và xã hội. 
PTNL có thể là một khái niệm hữu ích giúp định hình thách thức này và tìm ra 
phương án giải quyết.

Mặc dù tồn tại trong đa dạng, nhưng các quốc gia thành viên ASEAN đều gặp phải 
một thách thức chung, đó là làm thế nào để tìm ra giải pháp thích hợp giúp người 
dân có khả năng chống chọi trong một thế giới công việc đang thay đổi. Giải pháp 
ngắn hạn vẫn rất cần thiết nhưng chỉ có thể giải quyết một phần nào đó. Ngoài các 
giải pháp đào tạo lại và nâng cao kỹ năng ngắn hạn, cần có các chiến lược dài hơi 
hơn trong PTNL. Nội dung thảo luận về “kỹ năng tương lai” sẽ tạo cơ sở lồng ghép 
tầm nhìn dài hạn vào các khái niệm PTNL.
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Mục đích của nghiên cứu này là gì?

Nghiên cứu này là một phần trong mục tiêu đưa PTNL trở thành ưu tiên chính của 
các quốc gia thành viên ASEAN khi hoạch định chính sách tương lai ở khu vực. Với 
sự hỗ trợ của Ban Thư ký ASEAN và Dự án RECOTVET từ tháng 9/2019, tại Hội nghị 
Cấp cao ASEAN lần thứ 36 ngày 26/6/2020, các nguyên thủ quốc gia đã thông qua 
“Tuyên bố về Phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang thay đổi”1 do 
Việt Nam chủ trì xây dựng với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2020. Ngày 16/9/2020, Hội 
nghị cấp Bộ trưởng gồm 18 Bộ trưởng Lao động và Giáo dục ASEAN đã đưa ra “Lộ 
trình”2 thực hiện Tuyên bố. Lộ trình bao gồm các lĩnh vực học tập suốt đời và phần 
phụ lục về đóng góp của các bên liên quan. Phần phụ lục được tuyên bố là một 
“văn bản động” - một văn bản có thể điều chỉnh liên tục. Cũng đã ra mắt Hội đồng 
GDNN ASEAN”3  trong sự kiện ngày 16/9. Hội đồng GDNN ASEAN có trách nhiệm 
giám sát và tiếp tục triển khai Lộ trình PTNL.

Trong bối cảnh như vậy, nghiên cứu này sử dung ngay các mục tiêu, định nghĩa và 
nội dung nêu trong Tuyên bố và Lộ trình, và tạo tiền đề để Hội đồng GDNN ASEAN 
thực hiện Lộ trình. Như vậy, báo cáo có hai mục tiêu chính:

 • Xây dựng khái niệm: Báo cáo đưa ra khung khái niệm PTNL. Có thể sử dụng 
khung khái niệm này để mô tả thực tiễn ở các quốc gia thành viên ASEAN và 
đề ra giải pháp chính sách tương lai. Câu hỏi trọng tâm: Từ góc độ cơ quan nhà 
nước và doanh nghiệp, làm thế nào để có thể diễn giải khái niệm PTNL một 
cách có trọng tâm và cụ thể hơn, đảm bảo thúc đẩy PTNL trong một thế giới 
việc làm đang thay đổi?

 • Tìm hiểu thực tế: Báo cáo tập hợp và tổng hợp các chiến lược, chính sách và chương 
trình liên quan đến PTNL hiện đang được triển khai ở các quốc gia thành viên 
ASEAN nhằm đối phó với những thách thức tương lai trong một thế giới việc làm 
đang thay đổi. Câu hỏi trọng tâm: Làm thế nào để cơ quan nhà nước và doanh 
nghiệp khuyến khích, khởi động, hỗ trợ, thúc đẩy và triển khai những giải pháp 
can thiệp trong các lĩnh vực PTNL/học tập suốt đời chủ chốt ở đất nước mình? 

Những khái niệm chính trong khung PTNL là gì?

PTNL là một thuật ngữ phức tạp và cần được định nghĩa trong khuôn khổ khung 
khái niệm cụ thể. Trong nghiên cứu này, PTNL có nghĩa là nâng cao năng lực của 
con người để thực hiện tốt nhiệm vụ, công việc và nghề nghiệp mới, giải quyết các 
vấn đề và tận dụng tiềm năng sáng tạo và đổi mới của chính mình vì sự phát triển 
của cá nhân và sự tiến bộ của xã hội. “Sự sẵn sàng PTNL” chính là cam kết và sáng 
kiến thúc đẩy PTNL của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Trong khi nhà nước 
tham gia sâu vào giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, GDNN và tập trung ít hơn 
cho giáo dục không chính quy và phi chính quy thì doanh nghiệp lại thực hiện hầu 
hết các hoạt động học tập và phát triển tại doanh nghiệp, và họ cũng có thể tham 
gia cung cấp giáo dục không chính quy, GDNN và là đối tác trong giáo dục đại học.

1.   ASEAN-Declaration-on-Human-Resources-Development-for-the-Changing-World-of-Work.pdf (truy cập ngày 26-1-2021)
2.   23-ASEAN-HRD-Roadmap_adopted-by-ALMM_ASED.pdf (truy cập ngày 26-1-2021)
3.   TOR_ASEAN-TVET-Council_adopted-by-AEM_ALMM_ASED.100620201.pdf (truy cập ngày 26-1-2021)

http://ASEAN-Declaration-on-Human-Resources-Development-for-the-Changing-World-of-Work.pdf
http://23-ASEAN-HRD-Roadmap_adopted-by-ALMM_ASED.pdf
http://TOR_ASEAN-TVET-Council_adopted-by-AEM_ALMM_ASED.100620201.pdf
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Học tập suốt đời là một phần quan trọng không thể thiếu trong PTNL. Trong khi 
khái niệm PTNL chú trọng đến bên cung cấp cơ hội học tập và phát triển thì học 
tập suốt đời lại hướng đến vai trò và trách nhiệm của người học - và nếu không 
thực hiện vai trò và trách nhiệm này thì nỗ lực PTNL không thể thành công. Theo 
định nghĩa của UNESCO, học tập suốt đời bao gồm “các hoạt động học tập cho 
người dân ở mọi lứa tuổi (trẻ em, thanh niên, người lớn và người già, trẻ em gái và 
trẻ em trai, phụ nữ và nam giới) trong mọi bối cảnh cuộc sống (gia đình, nhà trường, 
cộng đồng, nơi làm việc, v.v.) và thông qua nhiều hình thức khác nhau (chính quy, 
không chính quy và phi chính quy) nhằm đáp ứng đa dạng nhiều nhu cầu và yêu 
cầu học tập.”

PTNL được thiết kế để ứng phó với những thách thức tương lai như chuyển đổi số; 
sự chuyển dịch thị trường lao động; bất bình đẳng xã hội và thiếu gắn kết xã hội; suy 
thoái môi trường và biến đổi khí hậu. Mỗi xu hướng lớn này đều đòi hỏi phải chuyển 
đổi kỹ năng. Thật khó để trả lời chính xác là sẽ cần những kỹ năng gì. Trong các tài 
liệu về kỹ năng tương lai, có sự thống nhất rộng rãi về các loại hình kỹ năng giúp 
nâng cao năng lực cá nhân khi đối phó với sự thay đổi và bất định:

 •  Kỹ năng nhận thức bao gồm: (1) kỹ năng tính toán và đọc viết là những kỹ năng 
nền tảng; (2) kỹ năng nhận thức bậc thấp: hiểu và áp dụng; (3) kỹ năng nhận thức 
bậc cao: phân tích, đánh giá/tư duy phản biện, đổi mới/sáng tạo.

 •  Kỹ năng CNTT-TT/kiến thức số hoá (VD: ứng dụng thành thạo các thiết bị phần 
cứng và công cụ phần mềm; lập trình; đánh giá tác động tiềm ẩn của các ứng 
dụng CNTT-TT). 

 •  Kỹ năng STEM.

 •  Kỹ năng xã hội (VD: giao tiếp, làm việc theo nhóm, giải quyết bất đồng, biết 
thông cảm, có trí tuệ cảm xúc).

 •  Khả năng tự học (VD: ham học hỏi, có động lực học tập, say mê tìm tòi, có 
phương pháp tự học hiệu quả).

 •  Phẩm chất cá nhân (VD: biết cân nhắc và hành động đúng luân lý và đạo đức, 
nhận thức về giá trị văn hoá và xã hội, nhạy bén, linh hoạt, bền bỉ, chủ động).

 •  Kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống phức tạp và đòi hỏi công nghệ cao. 

Những lĩnh vực nào giúp thúc đẩy PTNL được đưa vào khung khái niệm?

Trong khung khái niệm, có thể xác định và kết hợp các lĩnh vực chủ chốt và giải 
pháp can thiệp trong PTNL. Các lĩnh vực PTNL chủ chốt bao gồm: 

 • Giáo dục phổ thông

 • GDNN

 • Giáo dục đại học

 • Học tập và phát triển tại doanh nghiệp, và
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 • Học không chính quy và phi chính quy. 

Sáu giải pháp can thiệp nhằm thúc đẩy PTNL đã được chỉ ra cho từng lĩnh vực PTNL 
chủ chốt. Đó là:

 • Xây dựng văn hóa PTNL 

 • Chủ trương phát triển bao trùm 

 • Tăng cường các thiết chế hỗ trợ 

 • Hiện đại hóa các chương trình PTNL 

 • Chuyên nghiệp hóa phát triển đội ngũ nhà giáo/người đào tạo đạt chuẩn 

 • Khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp trong PTNL.

Từng giải pháp trong số sáu giải pháp can thiệp được chia thành các nội dung khác 
nhau. Tổng cộng có 30 nội dung với những biện pháp can thiệp có thể được các 
bên liên quan áp dụng để thúc đẩy PTNL ở quốc gia mình.

Hiện trạng PTNL ở các quốc gia thành viên ASEAN là gì?

Dựa trên kết quả nghiên cứu tài liệu, thiết kế khung khái niệm và các công cụ nghiên 
cứu tương ứng, chuyên gia trong nước tại mỗi quốc gia thành viên ASEAN tiến hành 
tìm hiểu thực tế về PTNL tại quốc gia mình. Họ đã nghiên cứu các tài liệu/văn bản, 
phỏng vấn và tổng hợp dữ liệu liên quan thông qua làm việc với các bên liên quan 
chính. Kết quả tìm hiểu thực tế được tổng hợp trong các báo cáo quốc gia. Sau đó, 
các báo cáo quốc gia được phân tích và tổng hợp thành báo cáo khu vực.

Khoảng cách về sự sẵn sàng PTNL

Không có gì ngạc nhiên khi kết quả phân tích so sánh cho thấy rằng các quốc gia 
thành viên ASEAN đang ở những giai đoạn khác nhau trong xây dựng và triển khai 
các giải pháp can thiệp. Tuy nhiên, như đã đề cập ngay từ đầu, việc so sánh tình 
hình PTNL không nhằm mục đích xếp hạng. Năng lực và năng suất kinh tế ở các 
quốc gia thành viên ASEAN rất đa dạng, và điều này dẫn đến sự khác nhau trong hệ 
thống giáo dục như được phản ánh qua các chỉ số chính. Như vậy, mục tiêu chính 
của nghiên cứu này là đảm bảo thực tiễn phong phú và cung cấp cứ liệu để tất cả 
cùng suy ngẫm.

“Bảng hỏi về sự sẵn sàng” đã được thiết kế để có được cái nhìn tổng thể về khoảng 
cách có thể tồn tại giữa đánh giá tầm quan trọng và kết quả thực thi PTNL ở từng 
giải pháp can thiệp. Kết quả cho thấy rằng cả sáu giải pháp can thiệp đều được 
đánh giá là vô cùng quan trọng. Tất cả các quốc gia thành viên ASEAN đều báo 
cáo có khoảng cách đáng kể giữa tầm quan trọng và kết quả thực thi. Về tổng thể, 
không có quốc gia thành viên ASEAN nào có thể đảm bảo một hệ thống hoàn hảo 
để “sẵn sàng PTNL”. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn giữa các quốc gia thành viên 
ASEAN và giữa các giải pháp ở cùng một quốc gia. Về các giải pháp can thiệp, kết 
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quả thực thi chung dường như cải thiện hơn một chút đối với giải pháp “chuyên 
nghiệp hóa đội ngũ nhà giáo/người đào tạo đạt chuẩn” và “hiện đại hóa các chương 
trình PTNL”. Một mặt, kết quả khẳng định tầm quan trọng của các giải pháp can 
thiệp nêu trong khung khái niệm. Mặt khác, kết quả cho thấy rằng có khoảng cách 
đáng kể trong triển khai thực hiện ở cả sáu giải pháp can thiệp, và đây có thể là xuất 
phát điểm trong hành trình tìm ra cách làm thế nào để xóa bỏ khoảng cách này.

Kết quả về những giải pháp can thiệp

Đã tiến hành phân tích chi tiết từng giải pháp trong số sáu giải pháp can thiệp với 
30 nội dung khác nhau. Trong khi báo cáo quốc gia chỉ đề cập những nội dung liên 
quan đến từng quốc gia cụ thể thì báo cáo khu vực tập trung vào kết quả chung và 
tập hợp những kinh nghiệm và cách làm hay.

Xây dựng văn hóa PTNL (Phần 5.3.1)

 •  PTNL/học tập suốt đời là thuật ngữ chính trong chiến lược, chính sách và chương 
trình của nhiều quốc gia. Trong bối cảnh này, PTNL thường được coi là công cụ 
thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng khả năng cạnh tranh.

 •  Các quốc gia thành viên ASEAN đang ở trong những giai đoạn khác nhau về 
tiến độ thực hiện mục tiêu PTNL/học tập suốt đời, từ triển khai sáng kiến thí 
điểm ở phạm vi hẹp cho đến xây dựng cơ sở hạ tầng thể chế nhằm thúc đẩy các 
chương trình một cách thống nhất và bài bản.

 •  Liên quan đến các nhóm mục tiêu trong sáng kiến PTNL/học tập suốt đời, 
nguyên tắc là không có giới hạn. Tuy nhiên, về mức độ ưu tiên, một số quốc gia 
thành viên ASEAN tập trung vào các nhóm mục tiêu cụ thể liên quan đến công 
bằng và hòa nhập.

 •  Một số quốc gia thành viên ASEAN đã nỗ lực rất nhiều trong việc nâng cao hình 
ảnh của GDNN, giáo dục không chính quy và phi chinh quy vốn không được coi 
là những lựa chọn hấp dẫn. Các báo cáo quốc gia liệt kê một loạt các giải pháp.

Chủ trương phát triển bao trùm (Phần 5.3.2)

 •  Phổ cập giáo dục cho người dân, chú trọng đến công bằng và bình đẳng cho 
mọi người là một nội dung rõ ràng trong tất cả các chiến lược và chính sách 
PTNL ở các quốc gia thành viên ASEAN. Một phần trong các chiến lược này là 
nỗ lực triển khai những ưu tiên đã được cam kết hướng đến hiện thực hóa giáo 
dục hòa nhập.

 •  Các quốc gia thành viên ASEAN sử dụng định nghĩa khác nhau về “các nhóm 
thiệt thòi”. Một số đặc điểm của tình trạng thiệt thòi liên quan đến thuộc tính xã 
hội (VD: giới tính, dân tộc), một số đặc điểm khác lại là do sự khác biệt về điều 
kiện kinh tế - xã hội hoặc điều kiện sống khó khăn.

 •  Dữ liệu về tỷ lệ đi học và tỷ lệ hoàn thành của các nhóm thiệt thòi vẫn còn sơ sài.
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 •  Mặc dù có những cách tiếp cận đáng chú ý về giáo dục hòa nhập ở tất cả các 
quốc gia thành viên ASEAN, vẫn còn những trở ngại đáng kể để có thể hỗ trợ 
nhiều hơn các đối tượng có nhu cầu đặc biệt. Ở hầu hết các quốc gia thành viên 
ASEAN, nguồn lực hạn chế, thiếu giáo viên được đào tạo để đáp ứng nhu cầu 
đặc biệt trong các cơ sở giáo dục, định kiến phổ biến về người khuyết tật là một 
vài lý do ngăn cản sự hòa nhập của các nhóm thiệt thòi một cách toàn diện và 
bài bản hơn.

 •  Một số quốc gia đã đạt được những tiến bộ đáng chú ý trong ban hành quy 
trình đánh giá, công nhận và chứng nhận kết quả học không chính quy và phi 
chính quy.

Tăng cường các thiết chế hỗ trợ (Phần 5.3.3)

 •  Luật pháp ở tất cả các quốc gia thành viên ASEAN đều có quy định giáo dục bắt 
buộc đến một cấp học nhất định. Có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia về 
tỷ lệ đi học giáo dục bắt buộc và tỷ lệ đi học ở các cấp học không bắt buộc.

 •  Ở hầu hết các quốc gia thành viên ASEAN, trách nhiệm PTNL được giao cho 
các Bộ, ngành khác nhau. Một số Bộ, ngành có đơn vị trực thuộc phụ trách triển 
khai các nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp giữa các đơn vị có thể khá phức tạp 
và được báo cáo là không phải lúc nào cũng nhịp nhàng.

 •  Một thách thức lớn ở tất cả các quốc gia thành viên ASEAN là đảm bảo PTNL 
sẵn sàng cho tương lai. Các quốc gia có những cách tiếp cận khác nhau để giải 
quyết nhiệm vụ này. Một số quốc gia có cơ quan tổng hợp thông tin liên quan 
có được từ các tổ chức quốc tế và trong nước. Còn những quốc gia khác lại nỗ 
lực thực hiện nghiên cứu về các xu hướng gắn với phát triển quốc gia hoặc thậm 
chí là gắn với yêu cầu trong các ngành kinh tế mục tiêu.

 •  Nhiều quốc gia thành viên ASEAN đã có nỗ lực đáng kể nhằm khuyến khích 
GDNN trở thành một lĩnh vực PTNL có chất lượng và hấp dẫn. Một số quốc gia 
đã thành lập các cơ quan chuyên trách với nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ và vận 
động cho GDNN. Những cơ quan này có thể trở thành đầu mối hiệu quả trong 
Hội đồng GDNN ASEAN mới được thành lập ở cấp khu vực.

Hiện đại hóa các chương trình PTNL (Phần 5.3.4)

 •  Ở một mức độ nào đó, “kỹ năng tương lai” đã trở thành một phần trong chương 
trình giảng dạy và đánh giá ở các quốc gia thành viên ASEAN được khảo sát. 
Những kỹ năng tương lai được chỉ ra trong quá trình nghiên cứu tài liệu được 
xác nhận là rất phù hợp. Một số quốc gia bổ sung thêm kỹ năng vào danh sách 
(VD: “kỹ năng xanh” và “nhận thức về môi trường”).

 •  Việc lồng ghép kỹ năng cụ thể vào chương trình giảng dạy và đánh giá được 
triển khai ở các mức độ khác nhau. Trong khi “kỹ năng xã hội” và “phẩm chất cá 
nhân” được thực hiện ở mức cao thì kỹ năng giải quyết vấn đề, CNTT-TT và STEM 
vẫn còn dư địa để cải thiện ở hầu hết các quốc gia thành viên ASEAN.
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 •  Khảo sát ở ba quốc gia thành viên ASEAN cho thấy rằng đến nay, sách giáo khoa 
và tài liệu trực tuyến chỉ phần nào giúp nâng cao “kỹ năng tương lai”. Những 
quốc gia có cơ sở hạ tầng công nghệ số tiên tiến cho thấy tầm quan trọng ngày 
càng tăng của tài liệu trực tuyến so với sách giáo khoa truyền thống.

 •  Nếu công nghệ số được áp dụng như là một phần trong hoạt động dạy và học 
thì mô hình học kết hợp phổ biến hơn so với học trực tuyến đơn thuần.

 •  Mặc dù có một số ngoại lệ, liên thông từ GDNN lên giáo dục đại học vẫn chưa 
phổ biến.

Chuyên nghiệp hóa phát triển đội ngũ nhà giáo/người đào tạo đạt chuẩn  
(Phần 5.3.5)

 • Hoạt động đào tạo/bồi dưỡng giáo viên ở các quốc gia thành viên ASEAN được 
hỗ trợ và tổ chức theo những cách khác nhau. Hầu hết các quốc gia đều có tiêu 
chuẩn nghề nghiệp áp dụng cho đào tạo/bồi dưỡng và chứng nhận giáo viên.

 • Mặc dù một số kỹ năng tương lai được lồng ghép trong chuẩn và/hoặc chương 
trình đào tạo/bồi dưỡng tương ứng, những kỹ năng khác vẫn có vai trò không 
đáng kể.

 • Một cách làm quan trọng trong chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhà giáo/người đào 
tạo là tuyển dụng những ứng viên có nhiều động lực và tận tâm với nghề giáo. 
Ở nhiều quốc gia thành viên ASEAN, nghề giáo ít hấp dẫn hơn do lương bổng 
thấp, cơ hội thăng tiến hạn chế và địa vị thấp. Tuy nhiên, một số quốc gia lại có 
những cách tiếp cận đầy hứa hẹn và cách làm hay để tăng cường các yếu tố nội 
lực và ngoại lực.

 • Về tiêu chuẩn và chương trình đào tạo/bồi dưỡng cán bộ quản lý trường 
học, gần đây các nước đã có một số hoạt động chú trọng hơn đến nhóm đối  
tượng này. 

 • Về đào tạo người đào tạo tại doanh nghiệp, Tiêu chuẩn cán bộ đào tạo tại doanh 
nghiệp ASEAN4 là tài liệu tham khảo được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Tuy 
nhiên, việc cung cấp các chương trình này còn khác xa với thực tế.

Khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp trong PTNL (Phần 5.3.6)

 •  Đối với doanh nghiệp, có nhiều phương án hợp tác với các cơ sở GDNN và giáo 
dục đại học công lập. Mặc dù có nhiều kinh nghiệm hay cùng với nỗ lực rất lớn 
của chính phủ và doanh nghiệp, mức độ tham gia của doanh nghiệp vẫn còn 
hạn chế.

 •  Việc chỉ hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp thực ra mang lại rất ít tác động. Điều 
quan trọng không kém là doanh nghiệp phải nhận thức được rằng đầu tư cho 
PTNL là yếu tố cốt lõi để phát triển mạnh doanh nghiệp trong tương lai.

 •  Các hiệp hội doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực cải thiện mức 
độ tham gia PTNL của doanh nghiệp. Theo quy định của pháp luật, các hiệp hội 
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doanh nghiệp hoạt động vì lợi ích của hội viên, và nhiệm vụ cốt lõi của các hiệp 
hội này chính là vấn đề kinh tế. Tuy nhiên, nhận thức về PTNL với vai trò là thành 
tố quan trọng trong việc chuẩn bị hành trang cho doanh nghiệp đối phó với 
thách thức tương lai ngày càng được nâng cao.

Đâu là những vấn đề chính trên con đường phía trước?

Các kết quả nghiên cứu cho thấy bức tranh logic về tổng thể. Từ kết quả bảng hỏi 
về sự sẵn sàng PTNL, có thể chỉ ra được khoảng cách trong thực thi. Trong khi các 
giải pháp can thiệp nhằm thúc đẩy PTNL được đánh giá là rất quan trọng thì kết 
quả thực thi và triển khai lại bị bỏ xa đáng kể. Phát hiện chung này được xác nhận 
và chứng minh qua những kết quả cụ thể rút ra từ báo cáo quốc gia của mười quốc 
gia thành viên ASEAN.

Nhận thức về sự cần thiết phải đầu tư vào PTNL là đáng ghi nhận ở các quốc gia 
thành viên ASEAN. Tuy nhiên, mức độ thực thi chiến lược, chính sách và chương 
trình tương ứng giữa các quốc gia lại có sự khác biệt. Mặc dù nhiều kinh nghiệm 
và thách thức trước đây đã từng được đề cập, nhưng nghiên cứu này sẽ xây dựng 
khái niệm, làm rõ và mở rộng nội dung về sự sẵn sàng PTNL trong một khuôn khổ 
toàn diện hơn. Làm như vậy sẽ cho phép các bên liên quan ở cấp khu vực và quốc 
gia lồng ghép những sáng kiến hiện có vào bối cảnh cụ thể và chỉ ra được đâu là ưu 
tiên khi thực hiện các bước tiếp theo.

Mặc dù mỗi quốc gia sẽ phải xác định lĩnh vực quan tâm cụ thể và khởi động các 
sáng kiến trong phạm vi ưu tiên quốc gia, nhưng các nội dung dưới đây cần được 
nhấn mạnh khi giải quyết những vấn đề cấp bách - những vấn đề mà các quốc gia 
trong khu vực có thể cùng nhau tìm hiểu và cải thiện ở cấp độ khu vực.

 • Liên quan đến văn hóa PTNL, cần truyền đi thông điệp rõ ràng hơn về một tương 
lai thay đổi nhanh chóng, bất định, và sẽ không thể chuẩn bị hành trang cho 
tương lai nếu chỉ áp dụng những chuẩn đầu ra với phạm vi bị bó hẹp. Nhiều bên 
liên quan vẫn chỉ coi PTNL là một phương pháp tiếp cận trong nâng cao và đào 
tạo lại kỹ năng ngắn hạn. Cần nâng cao nhận thức về tầm nhìn dài hạn, có định 
hướng tương lai trong hoạt động phát triển và học tập của mọi người.

 • Mặc dù tất cả các quốc gia thành viên ASEAN đều cam kết thực hiện PTNL một 
cách toàn diện, nhưng trong thực tế thường chỉ tiếp cận được một số tương đối 
ít các nhóm đối tượng mục tiêu, và nguyên nhân một phần là do thiếu nguồn 
lực tài chính và năng lực cá nhân cho lĩnh vực này. Một bước đi nhằm đảm bảo 
phương pháp tiếp cận toàn diện dựa trên bằng chứng và bài bản hơn có thể là 
thường xuyên thu thập dữ liệu đáng tin cậy về tỷ lệ nhập học/tuyển sinh và hoàn 
thành của các nhóm thiệt thòi.

 • Mặc dù “kỹ năng tương lai” đã phần nào được lồng ghép trong các chương trình 
PTNL, những kỹ năng liên quan như giải quyết vấn đề, kỹ năng CNTT-TT và STEM 
cần được đưa vào chương trình và tài liệu dạy và học nhiều hơn nữa.

4. https://asean.org/storage/2019/05/2019.04.01-ASEAN-In-CT-Standard-booklet-2019-English.pdf (truy cập ngày: 26-1-2021)

https://asean.org/storage/2019/05/2019.04.01-ASEAN-In-CT-Standard-booklet-2019-English.pdf
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 • Công nghệ số đã trở thành một phần trong hoạt động dạy và học của nhiều 
chương trình, và hầu hết được sử dụng trong học tập kết hợp. Tuy nhiên, vẫn còn 
dư địa để có thể tận dụng tất cả tiềm năng giáo dục của những công nghệ này.

 • Chỉ có thể khai thác tiềm năng của công nghệ số trong thiết kế hoạt động học 
tập nếu có một đội ngũ nhà giáo/người đào tạo đạt chuẩn. Ở nhiều quốc gia 
thành viên ASEAN, công tác tuyển dụng đội ngũ nhà giáo/người đào tạo đạt 
chuẩn bị ảnh hưởng do nghề giáo thiếu hấp dẫn.

 • “Kỹ năng tương lai” thường có vai trò không đáng kể trong tiêu chuẩn đội ngũ 
nhà giáo/người đào tạo.

Cụ thể hơn, các chủ đề sau đây liên quan đến GDNN có thể được Hội đồng GDNN 
ASEAN (mới thành lập) đặc biệt quan tâm:

 • Khác với giáo dục phổ thông và giáo dục đại học, GDNN vẫn thường bị coi là 
“vùng trũng” trong PTNL và giáo dục. Một số quốc gia thành viên ASEAN có cách 
làm hay để GDNN trở nên hấp dẫn hơn đối với học sinh tốt nghiệp phổ thông 
và đối với doanh nghiệp.

 •  Ở nhiều quốc gia thành viên ASEAN, GDNN không chỉ được triển khai trong hệ 
thống giáo dục hoặc PTNL chính quy mà còn ở khu vực kinh tế phi chính thức. Do 
đó, những khái niệm như học việc hoặc các hình thức đào tạo khác trong lĩnh vực 
kinh tế phi chính thức cần được phân tích và xem xét để nâng tầm và gắn những 
cơ hội đó với cấp bằng GDNN chính quy. Để công nhận những kỹ năng học được 
qua hình thức không chính quy, cần tăng cường và áp dụng quy trình đánh giá, 
công nhận và chứng nhận kết quả học không chính quy trên quy mô lớn hơn.

 •  Trách nhiệm quản lý GDNN đôi khi bị phân tán và do nhiều cơ quan nhà nước 
cùng phụ trách. Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả và sức mạnh vận động 
chính sách của GDNN so với các lĩnh vực chính sách khác.

 •  Nhiều quốc gia thành viên ASEAN đã thành lập hội đồng GDNN quốc gia hoặc 
các cơ quan tương đương. Vì những tổ chức này đều theo đuổi mục tiêu giống 
nhau nên hoàn toàn có cơ hội để họ chia sẻ cách làm của mình và thậm chí hợp 
tác triển khai trong các dự án cùng quan tâm.

 •  Sự tham gia của doanh nghiệp trong GDNN chưa được triển khai rộng rãi vì 
nhiều lý do. Đối với các ngành ưu tiên, cần hệ thống hóa các hoạt động có quy 
mô nhỏ lẻ hiện tại và các lĩnh vực tham gia của doanh nghiệp (bao gồm cả hiệp 
hội doanh nghiệp) trong GDNN. Với nỗ lực này, sự tham gia của do-anh nghiệp 
trong vận hành và phát triển GDNN cần chỗ dựa vững chắc về quản trị GDNN.

Bên cạnh các vấn đề cho thấy còn dư địa để cải thiện, cần lưu ý rằng còn có một 
vài lý do để các quốc gia thành viên ASEAN có thể tự hào về những thành tích đạt 
được cho đến nay.

 • PTNL và học tập suốt đời đã được khẳng định trong chiến lược quốc gia như 
một phương tiện thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội.
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 •  Mặc dù có sự khác biệt đáng kể, cơ hội tiếp cận với giáo dục và PTNL đã được cải 
thiện ở tất cả các quốc gia thành viên ASEAN trong những thập kỷ qua. Số năm 
đi học ở giáo dục bắt buộc đã được cải thiện, và những lĩnh vực PTNL quan trọng 
khác cũng đã được xác định và mở rộng.

 •  Mặc dù năng lực còn hạn chế và đôi khi thiếu sự phối kết hợp, năng lực thể chế 
trong thúc đẩy PTNL đã được tăng cường và củng cố.

 •  “Kỹ năng tương lai” đã trở thành một phần trong chương trình PTNL ở các lĩnh 
vực chủ chốt.

 •  Các quốc gia thành viên ASEAN đều có quy định về đào tạo/bồi dưỡng đội ngũ 
nhà giáo/người đào tạo và nỗ lực triển khai rộng rãi các tiêu chuẩn chặt chẽ.

Kết luận

Báo cáo khu vực đưa ra cái nhìn tổng thể về sự sẵn sàng PTNL ở mười quốc gia 
thành viên ASEAN. Theo hướng dẫn trong khung khái niệm khảo sát, báo cáo mô tả 
hiện trạng và trình bày các phương án chính sách tương lai. Đặc biệt, báo cáo tìm 
hiểu những cách tiếp cận liên quan đến PTNL hiện đang được các quốc gia thành 
viên ASEAN áp dụng nhằm giải quyết thách thức tương lai trong thế giới việc làm 
đang thay đổi. Báo cáo kết thúc với một số giả thuyết được đưa ra để tiếp tục suy 
ngẫm và tranh luận:

1. Đại dịch COVID-19 đe dọa những thành quả đã đạt được cho đến nay và 
thôi thúc đầu tư mới vào chính sách PTNL/học tập suốt đời 

 Trong những thập kỷ qua, nhiều quốc gia đã đạt được tiến bộ đáng kể trong 
cải thiện thành tích về PTNL/học tập suốt đời. Tuy nhiên, cùng với những tác 
động có thể thấy trước như giảm dư địa tài chính cho chi tiêu công và những 
rào cản trong nhiều lĩnh vực kinh tế, đại dịch COVID-19 đã đe dọa những 
thành tích đó. Cần phải hành động ngay lập tức để bảo vệ những tiến bộ đã 
đạt được trong chính sách PTNL, nhất là đối với các nhóm thiệt thòi trong 
xã hội.

2. Thế giới công việc đang thay đổi trên toàn cầu, nhưng xuất phát điểm để 
giải quyết thách thức trong PTNL lại khác nhau 

 Các nền kinh tế phụ thuộc lẫn nhau trên quy mô toàn cầu; chuyển đổi số là 
một hiện tượng phổ biến và thách thức chính sách ở tất cả các quốc gia. Bản 
chất của lực lượng lao động và nơi làm việc đã thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, 
nguồn lực và cơ hội giải quyết những thách thức này lại khác nhau đáng kể 
giữa các quốc gia thành viên ASEAN. Điều này đòi hỏi phải có những biện 
pháp ở cấp độ khu vực để chống lại “hiệu ứng Matthew” (Merton) về lợi thế 
tích lũy: người giàu ngày càng giàu hơn và người nghèo ngày càng nghèo đi.
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3. Các nhóm thiệt thòi phải đối mặt với nguy cơ cao nhất trong một thế giới 
công việc đang thay đổi 

 COVID-19 phơi bày tình trạng dễ bị tổn thương của tất cả các quốc gia, nhưng 
tình trạng này nặng nề nhất đối với các nhóm thiệt thòi ở các quốc gia thành 
viên ASEAN. Ví dụ, những báo cáo đầu tiên về tác động của COVID-19 cho 
thấy rằng trẻ em thuộc các nhóm xã hội yếu thế là những đối tượng bị ảnh 
hưởng tiêu cực nhất bởi tình trạng đóng cửa trường học. Lý do này củng cố 
quan điểm cho rằng phát triển công nghệ thường có nguy cơ phân biệt đối 
xử những đối tượng thiệt thòi trong xã hội. Vì vậy, điều quan trọng hơn bao 
giờ hết là cung cấp cơ hội giáo dục cho mọi đối tượng ở quy mô lớn hơn!

4. PTNL không đơn thuần là công cụ thúc đẩy mục tiêu kinh tế mà còn hơn 
thế nữa 

 Bản thân PTNL không phải là mục tiêu duy nhất. Không nghi ngờ gì, PTNL 
là thước đo quan trọng để thúc đẩy các mục tiêu kinh tế như tăng trưởng 
cao hơn, năng suất, sự thịnh vượng hoặc khả năng cạnh tranh. Nhưng PTNL 
còn có nhiều ý nghĩa hơn thế. Nếu được thực hiện tốt, PTNL cũng có thể góp 
phần tăng cường sự gắn kết và hòa nhập xã hội và có thể trở thành động lực 
giảm nghèo. Ở cấp độ cá nhân, PTNL có thể đóng góp vào phát triển cá nhân, 
hoàn thiện bản thân, tăng tính chủ động, tin tưởng vào xã hội và các tổ chức 
công cộng. Các mục tiêu phi kinh tế thường rất hoa mỹ, nhưng trên thực tế 
vẫn không quan trọng bằng mục tiêu kinh tế.

5. PTNL không phải là kết quả cuối cùng, mà là một hành trình với những thời 
khắc khác nhau 

 Học tập không chỉ là một chặng đường trải qua trước khi bắt đầu đi làm, mà 
là người đồng hành ở mọi lứa tuổi. Chính vì lý do này, PTNL cần một góc nhìn 
đa chiều khi giải quyết các yêu cầu trong giai đoạn trước mắt, trung hạn và 
chuyển tiếp. Đúng vậy, PTNL quan tâm đến nhu cầu đào tạo lại kỹ năng ngắn 
hạn, giải quyết nhu cầu phát triển kỹ năng trung hạn do những thay đổi đáng 
kể trong quy trình làm việc và hồ sơ vị trí công việc tương ứng, và chủ động 
chuẩn bị hành trang cho tổ chức và cá nhân trong quá trình chuyển đổi cơ 
bản lâu dài trong xã hội và cuộc sống.

6. PTNL chất lượng cao đồng nghĩa với nỗ lực thực hiện phương pháp học sâu 
và bền vững 

 Để đảm bảo sự bền vững, PTNL cần đạt đến cấp độ học tập và phát triển sâu 
hơn trong khuôn khổ phương pháp sư phạm lấy người học làm trung tâm. 
Học thuộc lòng/ghi nhớ dữ kiện cũng như lặp đi lặp lại những bài tập đơn 
điệu có thể là một phần (nhỏ) của quá trình học tập, nhưng như vậy thì gần 
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như không đảm bảo được tính bền vững. Những kỹ năng tương lai giúp tăng 
cường khả năng tiếp thu kiến thức, kỹ năng và thái độ - và đây là điều không 
dễ thay thế bằng công nghệ nhưng lại khó học hơn. Trong tương lai, yếu tố 
quan trọng có thể là kỹ năng xã hội, sự tự cường, khả năng đối phó với tình 
huống phức tạp và bất định, sự tự tin vào năng lực bản thân và cả những kỹ 
năng tương tự.

Tất cả những nội dung và phân tích có thể được tóm tắt ở câu nói cuối cùng: PTNL 
không còn là một lựa chọn, đó là yêu cầu phải thực hiện!

PTNL không còn là một lựa chọn, 
đó là yêu cầu phải thực hiện!
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1. Bối cảnh và mục tiêu của  
nghiên cứu

Không cần nói chúng ta cũng hiểu rằng thay đổi là một đặc tính cơ bản của cuộc 
sống. Sự chuyển đổi của các nền kinh tế, xã hội và môi trường làm việc là một quá 
trình diễn ra liên tục trong suốt lịch sử loài người. Và khi nào cũng vậy, sự kỳ vọng và 
tác động của sự thay đổi luôn là một chủ đề được tranh luận sôi nổi.

Chưa hết, phân tích các tài liệu nghiên cứu và tranh luận của công chúng khiến 
chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa: Hầu hết mọi người đều nhất trí rằng chúng ta 
hiện nay đang sống trong thời đại của “cách mạng”, của “gián đoạn” và “biến động”.

Một số nghiên cứu có tầm ảnh hưởng (VD: Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2020; ADB 
2020; ILO 2019b) tập trung vào tác động của từng yếu tố mang tính đột phá (VD: 
tiến trình tự động hóa). Những nghiên cứu khác lại chỉ ra cái gọi là xu hướng lớn, 
chẳng hạn như số hóa hoặc biến đổi khí hậu mà tốc độ và sự trùng hợp của chúng 
được mô tả là quyết định đặc tính của thời đại.

Đại dịch Covid-19 gần đây minh chứng cho cả hai: sức mạnh tàn phá của một loại 
virus mới, rất dễ lây lan và sự liên quan của các xu hướng lớn như đô thị hóa và toàn 
cầu hóa, trong đó lý giải tại sao đại dịch lại tác động với tốc độ chóng mặt và trên 
phạm vi toàn cầu.

Bản thân những xu hướng lớn có thể có biểu hiện nhanh hoặc chậm và ít nhiều có 
ảnh hưởng ở phạm vi quốc gia và thậm chí ở các địa phương khác nhau. Phân tích 
các xu hướng lớn cho phép nhìn thấy rõ tương lai bất định - một tương lai được dự 
kiến là sẽ có tác động đáng kể đối với mọi khía cạnh trong sự tồn tại của con người: 
cách chúng ta sống, giao tiếp, tương tác và vận hành nền kinh tế.

Phần lớn tài liệu nghiên cứu đều tập trung vào tác động của các xu hướng lớn đối 
với thế giới công việc và theo đó là những yêu cầu đang thay đổi về năng lực, kỹ 
năng và kiến thức.

Đối với khu vực ASEAN, thách thức chung liên quan đến tương lai bất định chính 
là làm thế nào để mỗi cá nhân trở nên mạnh mẽ hơn, sẵn sàng đối phó với sự thay 
đổi và nắm bắt cơ hội mới trong quá trình chuyển đổi và khủng hoảng. Mặc dù tồn 
tại trong đa dạng, nhưng tất cả các quốc gia thành viên ASEAN đều đoàn kết trong 
nỗ lực chuẩn bị để người dân sẵn sàng cho một thế giới công việc đang thay đổi.

Để hiểu được những khía cạnh khác nhau của thách thức này ở các quốc gia thành 
viên ASEAN, cần phải cân nhắc nhiều vấn đề liên quan. Nghiên cứu này dựa trên 
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khái niệm phát triển nhân lực như một thuật ngữ chính định hình các khía cạnh 
khác nhau của thách thức nêu trên. 

Khái niệm PTNL cho thấy một số ưu điểm thuyết phục:

 •  Từ góc độ quy chuẩn, PTNL là khái niệm đề cập đến nhu cầu phát triển con 
người và coi con người là tài nguyên góp phần vào sự thành công về kinh tế của 
một doanh nghiệp, vào sự tiến bộ xã hội và kinh tế của một quốc gia cũng như 
góp phần phát huy tiềm năng cá nhân. PTNL cho thấy sự phù hợp của các mục 
tiêu kinh tế, xã hội và cá nhân.

 •  PTNL vượt ra khỏi phạm vi quản lý nhân lực, ở đó mỗi cá nhân được hiểu đơn 
giản là đầu vào để thúc đẩy năng suất và hiệu quả. PTNL hướng tới coi trọng cá 
nhân như một tài nguyên phải được trao quyền để có thể tự cường và linh hoạt 
hơn khi đối mặt với sự thay đổi.

 •  Theo nghĩa này, PTNL nhất quán hơn các khái niệm hiện hành khác liên quan 
đến giá trị và kinh nghiệm phát triển của khu vực ASEAN. Ở khu vực ASEAN, nhà 
nước đóng vai trò quan trọng, nhưng sẽ không thể thành công nếu không có sự 
đóng góp tích cực của khu vực tư nhân và cá nhân người học.

 •  Từ góc độ quản trị, PTNL bao gồm tất cả các bên cung cấp giáo dục (nhất là 
giáo dục do nhà nước đảm bảo và các cơ hội học tập và phát triển do khu vực 
tư nhân cung cấp).

 •  Chỉ có thể hiện thực hóa PTNL khi khu vực nhà nước và tư nhân cùng đảm bảo 
một môi trường thuận lợi để phát huy trách nhiệm cá nhân. Điều này vượt ra 
khỏi truyền thống khai phóng theo cách không quá coi trọng cá nhân với tư 
cách là người tự chủ, người phải chăm lo cho sự phát triển và hạnh phúc của cá 
nhân mình. Theo nghĩa này, khái niệm PTNL trước hết ảnh hưởng đến bên cung 
cấp các điều kiện khung, đó là nhà nước và doanh nghiệp.

 •  Từ góc độ khái niệm, PTNL lồng ghép và một lần nữa nhấn mạnh những phương 
pháp tiếp cận trước đây về học tập suốt đời, ở đó người dân ở mọi lứa tuổi được 
trao quyền để có thể thích nghi với nhu cầu thị trường lao động đang thay đổi 
cũng như giải quyết thách thức mới về mặt cá nhân và xã hội. PTNL công nhận 
sự phù hợp của các loại hình hoặc giai đoạn giáo dục khác nhau cũng như các 
bên cung cấp dịch vụ giáo dục khác nhau (công-tư; không chính quy-phi chính 
quy; ngành lao động-ngành giáo dục). Theo nghĩa này, PTNL là một bước tiến 
vượt ra khỏi lối tư duy không chịu chia sẻ và hợp tác.

PTNL trong nghiên cứu này đề cập đến mối quan tâm của các quốc gia thành viên 
ASEAN trong giải quyết các vấn đề liên quan đến “thế giới công việc đang thay đổi” 
vì lợi ích chung của khu vực. ASEAN - một cộng đồng kinh tế ngày càng hội nhập - 
có thể đóng vai trò là diễn đàn học hỏi và trao đổi lẫn nhau nhằm hướng tới cải cách 
bền vững. Mặc dù mỗi quốc gia thành viên phải đối phó với những xu hướng lớn 
hiện tại và trong tương lai của riêng mình, nhưng tất cả đều đang gặp phải thách 
thức chung. Ví dụ, cuộc khủng hoảng virus Corona đã tấn công thị trường lao động 
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như một cú sốc từ bên ngoài với quy mô chưa từng có. PTNL có thể tạo cơ sở về mặt 
khái niệm, giúp chủ động trao quyền cho người dân để đối phó linh hoạt với những 
thay đổi đang diễn trong xã hội và nền kinh tế.

Nghiên cứu này là một phần trong mục tiêu đưa PTNL trở thành ưu tiên chính của 
các quốc gia thành viên ASEAN khi hoạch định chính sách tương lai ở khu vực. Với 
sự hỗ trợ của Ban Thư ký ASEAN và Dự án RECOTVET từ tháng 9/2019, tại Hội nghị 
Cấp cao ASEAN lần thứ 36 ngày 26/6/2020, các nguyên thủ quốc gia đã thông qua 
“Tuyên bố về Phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang thay đổi” do 
Việt Nam chủ trì xây dựng với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2020. Ngày 16/9/2020, Hội 
nghị cấp Bộ trưởng gồm 18 Bộ trưởng Lao động và Giáo dục ASEAN đã đưa ra “Lộ 
trình” thực hiện Tuyên bố. Lộ trình bao gồm các lĩnh vực học tập suốt đời và phần 
phụ lục về đóng góp của các bên liên quan. Phần phụ lục được tuyên bố là một 
“văn bản động” - một văn bản có thể điều chỉnh liên tục. Cũng đã ra mắt Hội đồng 
GDNN ASEAN” trong sự kiện ngày 16/9. Hội đồng GDNN ASEAN có trách nhiệm 
giám sát và tiếp tục triển khai Lộ trình PTNL.

Tuyên bố ASEAN về Phát triển nhân lực trong một thế giới công việc đang thay đổi 
đưa ra một số tuyên bố về hướng đi và dự kiến nội dung PTNL. Sau Tuyên bố này, các 
bên nhất trí cần phải thực hiện hai bước chính nhằm thúc đẩy sáng kiến:

 •  Lên khung chi tiết các hợp phần về giáo dục và lao động để xây dựng khái niệm 
PTNL với mục đích cung cấp kỹ năng và năng lực cần thiết để đối phó với thế 
giới công việc đang thay đổi.

 •  Tổng hợp tri thức liên quan về mức độ triển khai và hiện trạng PTNL ở các quốc 
gia thành viên ASEAN.

Nghiên cứu này thực hiện hai bước nêu trên. Theo đó, nghiên cứu có các mục tiêu 
như sau:

 • Cơ sở về khái niệm: Dựa trên tình hình nghiên cứu hiện tại, báo cáo đưa ra khung 
khái niệm PTNL. Có thể sử dụng khung khái niệm này để mô tả thực tiễn ở các 
quốc gia thành viên ASEAN và đề ra giải pháp chính sách tương lai. 

Câu hỏi trọng tâm: Từ góc độ các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, làm thế 
nào để có thể diễn giải khái niệm PTNL một cách có trọng tâm và cụ thể hơn, 
đảm bảo thúc đẩy PTNL trong một thế giới việc làm đang thay đổi?

 • Tìm hiểu thực tế: Báo cáo tập hợp và tổng hợp các chiến lược, chính sách và 
chương trình liên quan đến PTNL và học tập suốt đời hiện đang được triển khai 
ở các quốc gia thành viên ASEAN nhằm đối phó với những thách thức tương lai 
trong một thế giới việc làm đang thay đổi. 

Câu hỏi trọng tâm: Làm thế nào để cơ quan nhà nước và doanh nghiệp khuyến 
khích, khởi động, hỗ trợ, thúc đẩy và triển khai những giải pháp can thiệp trong 
các lĩnh vực PTNL/học tập suốt đời chủ chốt ở đất nước mình? 
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2. Quá trình nghiên cứu:  
Trình tự các vấn đề 

Trong thập kỷ qua, các tổ chức quốc tế như ILO, OECD, UNESCO, ADB và các tổ 
chức khác đã công bố một số lượng đáng kể các nghiên cứu. Những nghiên cứu 
này đề cập những khía cạnh liên quan đến các câu hỏi trọng tâm nêu trên, nhưng 
lại không đem đến sự hiểu biết toàn diện để trả lời các câu hỏi đó.

Thách thức lớn trong nghiên cứu này là việc tiếp cận với những dữ liệu liên quan và 
hợp lệ ở các quốc gia thành viên ASEAN. Nội dung báo cáo về mức độ triển khai và 
thực tiễn PTNL có thể mang tính thiên vị hoặc chủ quan. Trong khuôn khổ nguồn 
lực được cung cấp, chúng tôi quyết định áp dụng cách tiếp cận đa cấp độ trong 
tổng hợp và phân tích dữ liệu.

 • Tác giả nghiên cứu này chịu trách nhiệm về nghiên cứu tổng thể và chất lượng 
khoa học. Một phần trong quá trình nghiên cứu là tiến hành nghiên cứu tài liệu, 
thiết kế khung khái niệm PTNL và chuyển khung khái niệm thành những câu hỏi 
trọng tâm và hướng dẫn phỏng vấn.

 • Tại mỗi quốc gia thành viên ASEAN, chuyên gia trong nước dựa trên hướng dẫn 
phỏng vấn để thực hiện phỏng vấn và tổng hợp dữ liệu liên quan thông qua làm 
việc với các bên liên quan chính. Để thực hiện nhiệm vụ này, chuyên gia trong 
nước được tham gia buổi cung cấp thông tin. Chuyên gia trong nước đảm bảo 
rằng các dữ liệu thu thập phải hoàn chỉnh, nhất quán và có quy mô đủ lớn. Kết 
quả phỏng vấn được tổng hợp trong các báo cáo quốc gia.

 • Tác giả của nghiên cứu này phân tích các báo cáo quốc gia, chỉ ra những điểm 
chung và khác biệt, đưa ra kết luận và khuyến nghị, đồng thời tổng hợp các kết 
quả/phát hiện vào báo cáo khu vực.

Dựa trên vai trò và trách nhiệm này, quá trình nghiên cứu được cấu trúc theo các 
bước như sau: 

1.  Nghiên cứu tài liệu liên quan về sự sẵn sàng PTNL: phân tích các công trình 
nghiên cứu, bài báo nghiên cứu, văn bản chính sách, báo cáo điển hình, v.v. 
Mục tiêu của bước này là xác định khái niệm và các yếu tố liên quan để tiếp tục 
nghiên cứu trong bước tìm hiểu thực tế.

2.  Xây dựng khung khảo sát: Dựa trên mục tiêu, câu hỏi trọng tâm và kết quả 
nghiên cứu tài liệu, xây dựng khung khảo sát về “sự sẵn sàng PTNL” ở khu vực 
ASEAN.
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3.  Xây dựng công cụ phỏng vấn (bảng hỏi và hướng dẫn phỏng vấn) cho chuyên 
gia trong nước: Khung khảo sát được chuyển thành hướng dẫn để chuyên gia 
trong nước áp dụng khi trực tiếp phỏng vấn các bên liên quan và người trả lời 
bảng hỏi.

4.  Dự thảo báo cáo khởi động, trong đó tóm tắt những kết quả/phát hiện chính 
từ nghiên cứu tài liệu và phác thảo thiết kế bước tìm hiểu thực tế: Báo cáo khởi 
động bao gồm khung khảo sát, công cụ tìm hiểu thực tế và đề cương báo cáo 
quốc gia.

5.  Tuyển chuyên gia trong nước, cung cấp thông tin cho chuyên gia trong nước về 
báo cáo khởi động, giúp các bên cùng hiểu rõ phương pháp luận, hướng đi và 
đảm bảo sự nhất quán và chất lượng của báo cáo quốc gia. Chuyên gia trong 
nước đưa ra phản hồi về công cụ phỏng vấn. Cũng tiến hành thảo luận về ưu tiên 
trong những lĩnh vực sẽ được khảo sát ở các quốc gia tương ứng.

6.  Thu thập dữ liệu và phỏng vấn các bên liên quan, người trả lời bảng hỏi ở các 
quốc gia thành viên ASEAN: Chuyên gia trong nước xác nhận xem đâu là những 
đối tượng phù hợp nhất để cung cấp dữ liệu liên quan cho những vấn đề nêu 
trong hướng dẫn phỏng vấn. Chuyên gia trong nước lựa chọn nhiều bên liên 
quan khác nhau vì hai lý do: (1) để thu thập thông tin dự kiến một cách xác thực 
và chính xác nhất có thể; (2) để kiểm tra chéo thông tin đã cung cấp từ nhiều 
góc độ. Trong quá trình thu thập dữ liệu, cũng chú trọng tìm hiểu và tổng hợp 
những kinh nghiệm và cách làm hay.

7.  Dự thảo báo cáo quốc gia theo đề cương nêu trong báo cáo khởi động.

8.  Xác thực sự hoàn chỉnh, rõ ràng và nội dung của các báo cáo quốc gia với sự phối 
kết hợp giữa nghiên cứu viên cao cấp và chuyên gia trong nước.

9.  Tiến hành phân tích khu vực và tổng hợp các báo cáo quốc gia: Phân tích dữ liệu 
trong các báo cáo quốc gia, có tham chiếu câu hỏi trọng tâm và bộ câu hỏi nêu 
trong bảng hỏi và hướng dẫn phỏng vấn. Khung “sự sẵn sàng PTNL” định hướng 
cấu trúc báo cáo khu vực, trong đó có thể nêu rõ những thách thức chung, cách 
làm đổi mới sáng tạo và mang tính dẫn dắt.

10.  Dự thảo báo cáo khu vực, diễn giải và trình bày kết quả: Báo cáo dự kiến sẽ 
chuyển từ phân tích sang gợi ý chính sách khi so sánh những lĩnh vực triển khai 
tốt và lĩnh vực bị bỏ qua, những yếu tố quan trọng trong thúc đẩy PTNL và những 
sáng kiến trong tầm tay (“dễ đạt được”) ở từng quốc gia thành viên ASEAN và 
trong toàn khu vực ASEAN.

11.  Trình bày và cung cấp thông tin: các kết quả (sơ bộ) và thông tin thu được từ 
nghiên cứu sẽ được cung cấp cho các bên liên quan ở khu vực ASEAN
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3. Nghiên cứu tài liệu: Cơ sở khái 
niệm PTNL

Nghiên cứu tài liệu dựa trên ba câu hỏi định hướng:

 •  Các khái niệm chính như “PTNL”, “sự sẵn sàng PTNL” và “học tập suốt đời” sẽ được 
định nghĩa như thế nào? (Phần 3.1)

 •  Những thách thức nào trong tương lai sẽ tác động đến PTNL ở các quốc gia 
thành viên ASEAN? (Phần 3.2)

 •  Những chiến lược, chính sách và sáng kiến nào liên quan đến PTNL được đề 
xuất hoặc đã có sẵn? (Phần 3.3)

Với số lượng lớn tài liệu nghiên cứu về PTNL và học tập suốt đời, quá trình nghiên cứu 
tài liệu phải tuân theo một số tiêu chí lựa chọn. Các tiêu chí sau đã được áp dụng:

 •  Những nghiên cứu và công trình nghiên cứu cung cấp cái nhìn tổng quan và phù 
hợp với khu vực ASEAN;

 •  Những nghiên cứu và công trình nghiên cứu được áp dụng và trích dẫn rộng rãi 
trong cộng đồng nghiên cứu và/hoặc trong chính sách;

 •  Tính cập nhật của các công trình nghiên cứu (ngoài các công trình có tính chất 
“kinh điển” hoặc phát minh, tất cả các công trình nghiên cứu đều được công bố 
trong vòng năm năm qua);

 •  Về nguyên tắc, các tài liệu nghiên cứu phải phù hợp để cung cấp thông tin xây 
dựng khung khảo sát về PTNL/học tập suốt đời.

3.1 Những khái niệm chính: Phát triển nhân lực và học tập suốt đời

3.1.1	 Phát	triển	nhân	lực	là	điểm	khởi	đầu	khái	niệm	

“Tuyên bố ASEAN về Phát triển nhân lực cho thế giới công việc đang thay đổi” đã 
quyết định sử dụng PTNL là điểm khởi đầu khái niệm. Đây là một quyết định hợp lý 
vì khái niệm này không những gần gũi với giới doanh nghiệp mà còn dễ hiểu và có 
thể chấp nhận được đối với các nhà giáo dục. PTNL đưa ra quan điểm mà các bên 
trong giới doanh nghiệp và giáo dục đều nhất trí: Cần phải phát triển con người và 
năng lực con người vì sự tiến bộ của xã hội, nền kinh tế và hạnh phúc cá nhân của 
chính con người.

PTNL hướng đến phát huy tiềm năng của con người trong giải quyết thách thức và 
xử lý vấn đề, đồng thời trao quyền cho họ trong thực hiện đổi mới sáng tạo vì sự tiến 
bộ của cá nhân và xã hội. PTNL coi con người là động lực thay đổi và còn là động lực 
khai thác tiềm năng và cơ hội của công nghệ số.
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Ngược lại, quản lý nhân lực (QLNL) chủ yếu hướng đến thúc đẩy hiệu quả và 
năng suất của tổ chức. QLNL coi con người là cứu cánh cho nền kinh tế và bên 
sử dụng lao động. Trong bối cảnh của một tổ chức, QLNL hàm ý về chu kỳ tồn 
tại của thành viên trong tổ chức đó (lên kế hoạch, tuyển dụng và lựa chọn, 
quản lý hành chính, khen thưởng, đánh giá kết quả làm việc, lương thưởng, sa 
thải, v.v.). Trong kinh doanh, PTNL và QLNL xuất phát từ những giả định khác 
nhau liên quan đến động cơ cốt lõi và cách đối xử với người lao động:

Bảng 1: So sánh giữa Quản lý nhân lực và Phát triển nhân lực

Quản lý nhân lực Phát triển nhân lực

Quản lý vốn con người (tương tự như vốn tài 
chính hoặc tài sản)

Trao quyền cho mọi người với tư cách là 
những cá nhân

Coi con người như một công cụ thực hiện 
mục tiêu kinh doanh

Coi con người là động lực thúc đẩy hoạt 
động kinh doanh

Đào tạo con người ta để thích nghi với 
những yêu cầu nhất định - chú trọng đến kỹ 
năng ngắn hạn

Giúp con người ta thích nghi với môi trường 
thay đổi – chú trọng đến năng lực

Nguyên tắc: Tin tưởng là tốt nhưng kiểm 
soát còn tốt hơn

Nguyên tắc: Kiểm soát là tốt, nhưng tin 
tưởng có tác dụng hơn

Áp dụng các nguyên tắc như tuân thủ, 
mệnh lệnh và kiểm soát

Áp dụng các nguyên tắc như tương tác, hợp 
tác và thuyết phục

Lợi ích khác nhau giữa tổ chức và  
thành viên

Lợi ích chung giữa tổ chức và thành viên

Thực hiện mục tiêu của tổ chức và kiểm 
soát quá trình thực hiện 

Thống nhất mục tiêu tổ chức và chủ động 
tổ chức thực hiện

Phát triển con người là kết quả của phát 
triển kinh tế và công nghệ

Phát triển con người, công nghệ và kinh tế 
phụ thuộc và hỗ trợ cho nhau

Trong bối cảnh công nghiệp 4.0, PTNL từ lâu đã được coi là kết quả của phát triển 
công nghệ. Giả định rằng, trong khi công nghệ số điều khiển và chuyển đổi hệ 
thống công việc, con người cần có kỹ năng chuyên môn để vận hành hệ thống công 
việc hiện tại. Những phương pháp tiếp cận PTNL hiện đại đặt dấu hỏi về giả định 
này. “Trong cuộc chạy đua với công nghệ mới, nhiều tổ chức đã không cân nhắc 
xem những thay đổi nào là cần thiết để khai thác tiềm năng thực sự của việc đưa 
công nghệ mới vào thế giới công việc” (Deloitte 2020, 4). Theo nhận định này, PTNL 
phải bắt đầu từ giả định cho rằng phát triển công nghệ và phát triển con người có 
mối liên hệ mật thiết và phải song hành cùng nhau.
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Từ góc độ đó, PTNL và tiến bộ về công nghệ và kinh tế không còn là những lĩnh vực 
riêng rẽ mà phụ thuộc, hỗ trợ cho nhau. Sẽ không thể phát triển kinh tế và công 
nghệ mà không có PTNL. Thậm chí, PTNL còn phát huy tối đa tiềm năng của công 
nghệ. Điều này khiến PTNL trở thành một trụ cột quan trọng trong chính sách giáo 
dục và lao động, và PTNL cũng cho thấy định hướng khuyến khích của các cơ quan 
nhà nước. Khái niệm PTNL này đòi hỏi phải có sự can thiệp trong các giai đoạn 
giáo dục để có thể đạt được mục tiêu vượt ra khỏi phạm vi đào tạo lại kỹ năng cho 
mọi người.

Trong quá khứ (và kể cả hiện tại), cả lĩnh vực PTNL và giáo dục đều cố gắng chỉ ra 
chính xác nhu cầu kỹ năng, lồng ghép những nhu cầu này vào chương trình tổng 
thể cũng như trong từng chương trình đào tạo, và để rồi khi nhu cầu xã hội hoặc 
kinh tế thay đổi thì lại quay trở về bắt đầu một quá trình tương tự. Ở mức độ nào đó, 
cách tiếp cận này vẫn có ưu điểm, nhưng như vậy là không đủ. Tốc độ thay đổi quá 
nhanh, nhanh đến mức mà ngay cả những chương trình “thành công” cũng trở nên 
lỗi thời. Làm thế nào để có thể dự báo kỹ năng trong một thế giới thay đổi nhanh 
chóng? Điều cần có ở đây là cách tiếp cận PTNL mà ở đó coi trọng kỹ năng ngắn 
hạn nhưng cũng phải đầu tư vào năng lực lâu dài của con người, giúp họ trở nên 
kiên cường trong một bối cảnh liên tục “loại bỏ cái cũ và sử dụng cái mới”. Ngoài 
đào tạo lại kỹ năng cho nhu cầu ngắn hạn, những kỹ năng như tự học, tư duy phản 
biện, trí tuệ cảm xúc hoặc hợp tác sẽ giúp con người ta liên tục phát triển kỹ năng 
của mình, chịu trách nhiệm với bản thân mình và thích nghi với một loạt tương lai 
bất định. Do đó, PTNL nên tập trung xây dựng kỹ năng và năng lực của con người 
cho cả ngắn hạn và dài hạn.

3.1.2	 Sự	sẵn	sàng	PTNL

Theo truyền thống, PTNL là một thuật ngữ không được sử dụng trong bối cảnh 
chính sách nhà nước. Theo kết quả của một khảo sát, bên chịu trách nhiệm PTNL 
chủ yếu là các tổ chức (73%), cá nhân (54%) và cơ sở giáo dục (19%). Chỉ 10% coi 
PTNL là trách nhiệm của nhà nước (Deloitte 2020, 74). Tuy nhiên, do tầm quan trọng 
ngày càng tăng của phát triển năng lực dài hạn nhằm chuẩn bị hành trang cho con 
người sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tương lai trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, 
không thể bỏ qua các lĩnh vực chủ chốt trong giáo dục (giáo dục phổ thông, GDNN, 
giáo dục đại học và giáo dục không chính quy). Xét đến những diễn biến hiện tại 
trong bối cảnh công nghiệp 4.0, ngày càng xuất hiện nhiều thách thức về mặt xã 
hội, nổi lên trong số đó là một vài thách thức nằm ở điểm giao thoa giữa con người 
và công nghệ và liên quan đến tác động của công nghệ mới nổi đối với cá nhân và 
xã hội (Deloitte 2020, 101).

Trong nghiên cứu này, sẵn sàng PTNL bao hàm sự cam kết và sẵn sàng tham gia 
thúc đẩy PTNL của cơ quan nhà nước và khu vực doanh nghiệp. Bên nhận và thụ 
hưởng sáng kiến PTNL có thể là cá nhân mỗi người dân hoặc các nhóm đối tượng 
cụ thể (VD: các nhóm thiệt thòi), nhưng cũng có thể là doanh nghiệp, VD: doanh 
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nghiệp có thể hưởng lợi từ ưu đãi của nhà nước khi tham gia các chương trình 
PTNL (VD: trong GDNN) và cùng lúc có thể đóng vai trò là bên cung cấp PTNL cho 
người lao động của chính doanh nghiệp. Như biểu đồ dưới đây cho thấy, PTNL 
mang đến một số cơ hội tổ chức và khuyến khích các mô hình hợp tác công-tư.

Hình 1: Bên cung cấp và bên tiếp nhận PTNL

Cơ quan 
nhà nước

Khu vực 
doanh nghiệp

Bên tiếp nhận PTNL
Cá nhân và các nhóm đối 

tượng cụ thể

Bên cung cấp PTNL

Sự sẵn sàng PTNL không nhất thiết đòi hỏi phải hoàn thành hiện thực hóa các 
sáng kiến tương ứng mà cần một cam kết rõ ràng và có kế hoạch cụ thể để vận 
hành và triển khai sáng kiến. Tuy nhiên, cách tiếp cận này gặp phải rủi ro là sẽ có 
nhiều tuyên bố được đưa ra thể hiện sự ủng hộ đối với PTNL (hiện đại), nhưng lại 
không có hoặc chỉ có một số hành động cụ thể. Đối với doanh nghiệp, khảo sát 
mới nhất của Deloitte về nguồn vốn con người đã chỉ ra khoảng cách đáng kể giữa 
tầm quan trọng và sự sẵn sàng. Trong khi 75% người trả lời khảo sát cho rằng vai 
trò của PTNL là quan trọng hoặc rất quan trọng đối với sự thành công của họ trong 
12 đến 18 tháng tới thì chỉ có 11% cho rằng họ đã sẵn sàng thực hiện nội dung này  
(Deloitte 2020, 111).

Trong bối cảnh như vậy, nghiên cứu này sẽ tập trung vào ba câu hỏi liên quan 
đến nhau:

 • Các bên cung cấp PTNL hiểu khái niệm PTNL nêu trên ở mức độ nào?

 • Những cách tiếp cận PTNL dựa trên khái niệm này đã được triển khai ở mức độ 
nào?

 • Những giải pháp can thiệp nào trong PTNL cho thấy “khoảng cách đáng kể về 
sự sẵn sàng”?
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3.1.3	 Học	tập	suốt	đời

Như đã trình bày trong Chương 1, PTNL lồng ghép và chú trọng đến những phương 
pháp tiếp cận trước đây về học tập suốt đời. Theo khái niệm này, PTNL có hai góc 
nhìn bổ sung cho nhau: 

 • Góc nhìn bên cung cấp, chịu trách nhiệm đảm bảo môi trường thuận lợi cho sự 
phát triển năng lực của các nhóm xã hội và cá nhân;

 •  Góc nhìn bên hưởng lợi, chỉ ra nhóm mục tiêu hưởng lợi từ các cơ hội PTNL.

Hình 2: Các góc nhìn về PTNL

Góc nhìn bên cung cấp

Nhà 
nước

Doanh 
nghiệp

Góc nhìn bên hưởng lợi

Học tập suốt đời
•  Học sinh phổ thông
•  Sinh viên
•  Người học việc – học viên – 
    thực tập sinh
•  Công dân/người lao động
•  Người lao động

Các lĩnh vực chính
•  Giáo dục phổ thông
•  Giáo dục đại học
•  GDNN
•  Giáo dục không chính quy/
    phi chính quy
•  Học tập và phát triển tại 
    doanh nghiệp

Phát triển nhân lực

Về phía bên cung cấp, PTNL do nhà nước và doanh nghiệp cung cấp. Cả nhà nước 
và doanh nghiệp đều tham gia vào các nội dung khác nhau hoặc các lĩnh vực PTNL 
chủ chốt. Trong khi nhà nước tham gia sâu vào giáo dục phổ thông, giáo dục đại 
học, GDNN và tập trung ít hơn cho giáo dục không chính quy và phi chính quy thì 
doanh nghiệp lại thực hiện hầu hết các hoạt động học tập và phát triển tại doanh 
nghiệp, và họ cũng có thể tham gia cung cấp giáo dục không chính quy, GDNN và 
là đối tác trong giáo dục đại học. Từ góc độ bên thụ hưởng, có thể nhận thấy các 
lĩnh vực PTNL chủ chốt bằng cách phân biệt các đối tượng thụ hưởng khác nhau 
khi tham gia vào hoạt động học tập (suốt đời): học sinh phổ thông, sinh viên đại học, 
người học việc/học viên/thực tập sinh trong GDNN, người dân hoặc người lao động 
trong giáo dục không chính quy/phi chính quy và người lao động tham gia học tập 
và phát triển tại doanh nghiệp.

Khái niệm học tập suốt đời được hình thành vào nửa sau của thế kỷ 20 và sau 
đó được diễn giải và áp dụng trong nhiều văn bản/tài liệu của các tổ chức như 
UNESCO, ILO, OECD và các tổ chức khác. Báo cáo của UNESCO “Học để tồn tại” 
(UNESCO 1972)5 đã giới thiệu khái niệm “giáo dục suốt đời”, trong đó định vị giáo 
dục chính quy trong bối cảnh học tập rộng hơn trong suốt cuộc đời. Một bước đi 
quan trọng trong phát triển khái niệm này chính là Báo cáo Delors (UNESCO 1996), 
trong đó đề xuất bốn trụ cột học tập: Học để biết - Học để làm - Học để tồn tại - Học 

5. Learning to be: the world of education today and tomorrow - UNESCO Digital Library (truy cập ngày: 26.1.2021)

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000001801


Sự sẵn sàn phát triển nhân lực khu vực ASEAN | Báo cáo khu vực

23

để chung sống. Báo cáo lập luận rằng giáo dục chính quy có xu hướng tập trung 
vào “học để biết” và trở thành lực cản đối với ba loại hình học tập còn lại vốn cần 
thiết để thúc đẩy sự phát triển của con người. Báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết phải 
tư duy về học tập trong suốt cuộc đời, và cần phải đảm bảo làm sao để mọi người 
có thể phát triển tri thức, kỹ năng và thái độ làm việc, quyền công dân và phát triển 
bản thân.

Học tập suốt đời ở khu vực ASEAN “chủ yếu phát triển từ lịch sử giáo dục không 
chính quy cho người lớn với mục đích dạy đọc viết cơ bản, các kỹ năng cơ bản và 
giáo dục thường xuyên. Điều này đã làm tăng nhu cầu đào tạo nghề của các thành 
phần kinh tế khác nhau.” (UNESCO 2017, 14). Hiện nay, các quốc gia Đông Nam Á 
đều nhận thức rõ rằng nhu cầu học tập suốt đời sẽ tiếp tục tăng (UNESCO 2017, 53; 
ILO 2019, 43). 

Có nhiều định nghĩa về học tập suốt đời mặc dù đa phần các định nghĩa có xu 
hướng giống nhau. Trong “Khung Hành động Giáo dục đến năm 2030” của UNESCO 
về thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 4, học tập suốt đời bao gồm “các hoạt 
động học tập cho người dân ở mọi lứa tuổi (trẻ em, thanh niên, người lớn và người 
già, trẻ em gái và trẻ em trai, phụ nữ và nam giới) trong mọi bối cảnh cuộc sống (gia 
đình, nhà trường, cộng đồng, nơi làm việc, v.v.) và thông qua nhiều hình thức khác 
nhau (chính quy, không chính quy và phi chính quy) nhằm đáp ứng nhu cầu và yêu 
cầu học tập đa dạng. Những hệ thống giáo dục khuyến khích học tập suốt đời đều 
áp dụng cách tiếp cận tổng thể và toàn ngành liên quan đến tất cả các cấp học để 
đảm bảo cung cấp cơ hội học tập cho mọi cá nhân” (UNESCO 2016, 30). Cách tiếp 
cận tương tự được Ủy ban châu Âu áp dụng, trong đó định nghĩa học tập suốt đời 
là “tất cả hoạt động học tập được thực hiện trong suốt cuộc đời với mục đích nâng 
cao kiến thức, kỹ năng và năng lực từ góc độ cá nhân, công dân, xã hội và/hoặc liên 
quan đến việc làm” (Ủy ban châu Âu 2001, 9).

Học tập suốt đời trở nên quan trọng khi nhịp độ thay đổi trong doanh nghiệp diễn 
ra nhanh chóng do đổi mới công nghệ và khiến kỹ năng, năng lực cá nhân trở nên 
nhanh chóng dư thừa, buộc người lao động phải chuyển đổi nghề nhiều lần trong 
suốt quãng đời làm việc của họ. Trong thị trường lao động ngày càng năng động, mô 
hình truyền thống dành 10-15 năm cho giáo dục/đào tạo và 40 năm làm việc ở cùng 
một ngành và làm cùng một nghề không còn phù hợp nữa, mặc dù mô hình này vẫn 
còn tồn tại ở hầu hết các ngành kinh tế của các quốc gia thành viên ASEAN. Trong bối 
cảnh như vậy, học tập trở thành nỗ lực suốt đời. Từ góc độ này, cá nhân được kỳ vọng 
là sẽ chịu trách nhiệm về việc học của chính mình nhờ có hệ sinh thái với đầy đủ hỗ 
trợ cần thiết. Tại thời điểm này, học tập suốt đời và PTNL cần gắn kết với nhau. Mặc dù 
mỗi cá nhân phải chấp nhận chịu trách nhiệm về quá trình học liên tục của mình, cơ 
quan nhà nước (và doanh nghiệp) có trách nhiệm đảm bảo mọi người được tiếp cận 
với các cơ hội học tập. “Cơ hội tiếp cận phải được đảm bảo suốt đời ở mọi lứa tuổi và 
phải hướng đến cuộc sống, khuyến khích và công nhận quá trình học tập” trong hệ 
thống giáo dục chính quy và không chính quy (OECD 2019a, 30, 234).
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Trong nhiều văn bản/tài liệu, nội dung học tập suốt đời bị bỏ ngỏ hoặc được hiểu 
theo hướng QLNL chứ không phải PTNL (xem Phần 3.1.1). ILO đã đưa ra khái niệm 
chuẩn tắc, rõ ràng về học tập suốt đời khi gắn khái niệm này với “chương trình nghị 
sự lấy con người làm trung tâm cho tương lai việc làm” (ILO 2019a, 69ff.: 2019b). 
Ngoài ra, ILO kêu gọi “tăng cường đầu tư vào năng lực con người” với các nội dung 
như sau (ILO 2019a, 71):

 •  Công nhận chế độ phổ cập học tập suốt đời và xây dựng hệ thống học tập suốt 
đời hiệu quả, cho phép mọi người được đào tạo, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng 
trong suốt cuộc đời.

 •  Đẩy mạnh đầu tư thể chế, chính sách và chiến lược hỗ trợ người dân thông qua 
chuyển đổi tương lai việc làm, phân luồng cho thanh niên tham gia thị trường 
lao động, mở ra nhiều lựa chọn hơn cho lao động lớn tuổi tiếp tục tham gia hoạt 
động kinh tế và chủ động chuẩn bị hành trang cho người lao động sẵn sàng 
chuyển đổi thị trường lao động.

 •  Triển khai chương trình nghị sự về bình đẳng giới - một chương trình có thể 
đo lường được và mang đến sự thay đổi thông qua đảm bảo trách nhiệm bình 
đẳng giữa nam và nữ, trách nhiệm giải trình về tiến độ, tăng cường đại diện tập 
thể của nữ giới, xóa bỏ tình trạng phân biệt đối xử về giới, chấm dứt bạo lực và 
quấy rối tại nơi làm việc.

 •  Tăng cường hệ thống bảo trợ xã hội, đảm bảo chế độ bảo trợ xã hội toàn dân 
từ lúc sinh ra cho đến khi tuổi già dành cho người lao động ở mọi hình thức lao 
động (bao gồm cả trường hợp tự doanh) dựa trên nguồn tài chính bền vững và 
nguyên tắc thống nhất và chia sẻ rủi ro.

Hầu hết các nghiên cứu về học tập suốt đời đều thể hiện tầm nhìn, mong muốn và 
ý kiến tranh luận nhưng ít khi cho thấy thực tiễn triển khai. Vì vậy, ý tưởng học tập 
suốt đời mới chỉ cho thấy mục tiêu rộng lớn đầy tham vọng và đưa ra định hướng 
cho hoạch định chính sách mà không cung cấp thông tin chi tiết về những lĩnh vực 
hành động và lộ trình đạt mục tiêu. Nghiên cứu này hướng đến một vài bước đi xa 
hơn bằng cách đưa ra khung khái niệm về PTNL/học tập suốt đời và tìm hiểu mối 
liên hệ giữa mong muốn và thực tiễn ở các quốc gia thành viên ASEAN.

Tuy nhiên, nghiên cứu không có ý định đổ lỗi cho bất kỳ quốc gia nào về những 
thiếu sót khiến công tác triển khai chưa đạt yêu cầu. Với phạm vi tiếp cận sâu rộng 
của lĩnh vực học tập suốt đời, người ta thậm chí có thể còn nghi ngờ nếu như có 
quốc gia nào đó đủ khả năng triển khai học tập suốt đời một cách toàn diện. Thay 
vào đó, chính phủ các nước có thể bỏ qua những nội dung khác và chỉ tập trung 
vào một số khía cạnh nhất định của học tập suốt đời, phù hợp với mục tiêu phát 
triển kinh tế và xã hội tổng thể của đất nước mình. Tuy nhiên, cần một khuôn khổ 
toàn diện, tạo cơ sở hợp lý để ra quyết định về những ưu tiên và phân bổ nguồn lực 
khan hiếm cho những lĩnh vực có nhu cầu cấp thiết nhất. Như vậy, học tập suốt đời 
có thể được coi là một nguyên tắc hoặc “mục tiêu hướng tới”6 rất cần thiết để đưa 

6. Thuật ngữ này xuất phát từ tư duy triết học và khoa học. Đây là thuật ngữ nói về mục tiêu đưa ra hướng đi mong muốn 
để hành động nhưng lại không thể xác định chính xác hướng đi đó một cách rõ ràng.
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ra hướng đi rõ ràng, nhưng lại chứa đựng những thiếu sót khiến người ta không thể 
thực hiện mục tiêu đó một cách hoàn hảo.

3.2 Những thách thức tương lai tác động đến PTNL

PTNL là khái niệm phù hợp nhất đối với các quốc gia thành viên ASEAN bởi vì (1) các 
xu hướng lớn dẫn đến sự xuất hiện (2) nhu cầu về kỹ năng tương lai (3) hiện chưa 
hoàn toàn sẵn có ở các quốc gia thành viên ASEAN. Các phần sau đây sẽ trình bày 
chi tiết ba nhận định sau: 

 • Diễn biến của thị trường lao động bị ảnh hưởng nặng nề bởi những thay đổi 
trong các lĩnh vực xã hội khác. Bốn xu hướng lớn được đánh giá là quan trọng 
nhất trong xây dựng chiến lược và chính sách PTNL ở khu vực ASEAN được trình 
bày trong Phần 3.2.1.

 • Những xu hướng lớn đó làm phát sinh những yêu cầu khác nhau về kỹ năng 
trong các sáng kiến PTNL. Phần trình bày về các kỹ năng tương lai đề cập đến 
vấn đề này. Phần 3.2.2 tổng hợp trình tự lập luận và gợi ý một số loại hình kỹ năng 
có thể tham khảo cho các sáng kiến PTNL trong tương lai.

 • Cuối cùng, có sẵn một số dữ liệu tổng hợp về nguồn nhân lực hiện tại ở các quốc 
gia thành viên ASEAN. Phần 3.2.3 lựa chọn dữ liệu liên quan trong “Chỉ số vốn 
con người toàn cầu”, trong đó bao gồm những chỉ báo liên quan được sử dụng 
để mô tả đặc điểm không đồng nhất của nguồn nhân lực ở các quốc gia thành 
viên ASEAN.

3.2.1	 Các	xu	hướng	lớn	ảnh	hưởng	đến	PTNL	

Bản thân nguồn nhân lực chứa đựng nhiều mục tiêu khác nhau. Nguồn nhân lực 
quyết định kỹ năng và năng lực của cá nhân trong giải quyết những thách thức mà 
họ có thể phải đối mặt trong cuộc sống xã hội, nghề nghiệp hoặc cá nhân. Do đó, 
PTNL phải chuẩn bị sẵn sàng hành trang cho mọi người về một tương lai có nhiều 
bất định. Những phân tích và dự báo về xu hướng lớn cố gắng giảm thiểu sự bất 
định ở một mức độ nào đó, và chỉ ra những vấn đề mà một xã hội và thành viên xã 
hội có thể phải đối mặt. Các tài liệu nghiên cứu đề cập đến một loạt các xu hướng 
lớn tiềm năng, và một vài xu hướng trong số đó được các chuyên gia PTNL công 
nhận rộng rãi. Phần tổng quan sau đây lựa chọn trình bày ngắn gọn bốn xu hướng 
liên quan đến xây dựng khung PTNL.

Chuyển đổi số

Thay đổi công nghệ luôn là động lực lớn dẫn đến thay đổi trong xã hội, nền kinh tế 
và đời sống cá nhân. Làn sóng mới nhất với những tiến bộ công nghệ trong các lĩnh 
vực như trí tuệ nhân tạo, robot, thực tế ảo, internet vạn vật, điện toán đám mây, in 
3-D, v.v. chỉ là một chu kỳ mới có thể tác động đến tương lai việc làm và theo đó là 
tương lai kỹ năng. Thuật ngữ “chuyển đổi số” chỉ ra rằng những diễn biến này “ngoài 
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tác động về kinh tế thì cũng tác động đến xã hội dân sự, cấu trúc quản trị và bản 
sắc con người” (Sung 2018). Đối với nhiều quốc gia, tiềm năng công nghệ số tạo 
động lực “nâng cấp các ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu sử dụng nhiều 
lao động và có giá trị gia tăng thấp trở thành ngành sản xuất có giá trị gia tăng 
cao hơn, sử dụng nhiều vốn, kỹ năng và thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực dịch vụ 
phụ trợ công nghệ cao” (ILO 2019a, 36). Tuy nhiên, các quốc gia và ngành kinh tế 
chịu tác động theo những cách khác nhau, một phần do sẵn có lao động giá rẻ và 
do tụt hậu về kỹ năng cần thiết để hỗ trợ phổ biến công nghệ tiên tiến. Điều này 
cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa các kế hoạch phát huy tiềm năng công nghệ 
số trong phát triển kinh tế và xã hội. Định hình chuyển đổi số đòi hỏi nhiều nỗ lực 
trong PTNL giống trường hợp các quốc gia như Singapore, Hàn Quốc hoặc Trung 
Quốc (ILO 2019a, 42f.).

Chuyển đổi thị trường lao động
Phần thảo luận về tác động của công nghệ số đối với thị trường lao động cho thấy 
nhiều khía cạnh khác nhau. Có thể nhận thấy sự đồng thuận rộng rãi hơn về quan 
điểm cho rằng tích hợp công nghệ số dẫn đến sự thay thế hoặc định nghĩa lại nhiều 
công việc hiện tại và mang đến hình thức lao động mới. Các phân tích cho thấy 
những con số ước tính rất khác nhau về tỷ lệ việc làm bị đe dọa bởi số hóa trong 
một hoặc hai thập kỷ tới (GDI 2020, 28).

Con đường chuyển đổi từ ngành công nghệ thấp sang công nghệ cao đầy rẫy 
chông gai và thường mang tính chọn lọc. Đầu tư vào PTNL với mục đích đảm 
bảo lực lượng lao động có trình độ cao, phù hợp với chuyển đổi số trong nền 
kinh tế và xã hội “là một mục tiêu chính sách hợp lý, nhưng cần lưu ý rằng sẽ 
không bao giờ có đủ số việc làm đòi hỏi kỹ năng cao để thu hút tất cả người lao 
động trong một quốc gia ... Việc làm đòi hỏi kỹ năng thấp có giá trị to lớn đối với 
hoạt động của xã hội, và giá trị của nó có thể còn tiếp tục tăng khi nguồn cung 
bị thu hẹp ... Kỹ năng không phải là viên đạn thần kỳ đối với các quốc gia đang 
trong quá trình chuyển đổi cơ cấu” (ILO 2019a, 50).

Quan điểm này cũng được phản ánh trong những phân tích mà ở đó so sánh 
nhiều loại hình công việc khác nhau theo mức độ tổn thương khi bị thay thế một 
phần hoặc hoàn toàn bởi công nghệ. Theo một báo cáo, “hầu hết ngành nghề 
nào cũng có tiềm năng tự động hóa một phần sau khi đã có thể tự động hóa 
một phần trăm quan trọng các hoạt động của ngành nghề đó. Chúng tôi ước 
tính rằng khoảng một nửa số công việc được trả lương trong lực lượng lao động 
trên thế giới có tiềm năng tự động hóa bằng cách điều chỉnh những công nghệ 
hiện tại đã được kiểm chứng” (Viện Toàn cầu McKinsey 2017, 1; để biết thông tin 
về các tính toán khác, xem ILO 2019b, 19). Bên cạnh quá trình thay thế, cũng sẽ 
xuất hiện các hình thức việc làm mới với những tác động không thể lường trước 
được đối với PTNL. Việc làm theo hình thức hợp đồng phụ hoặc “bán thời gian/
tạm thời” là hai ví dụ chứng minh cho vấn đề này (Sakamoto & Sung 2018, 15f.; 
Smith 2018, 170; GDI 2020, 33).
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Bất bình đẳng xã hội và thiếu hòa nhập xã hội 
Hầu hết các nghiên cứu đều cho rằng, nếu không có biện pháp giải quyết, chuyển 
đổi số và chuyển đổi thị trường lao động sẽ làm gia tăng phân cực kinh tế, giảm tính 
bao trùm và gây bất bình đẳng hơn ở hầu hết các quốc gia (Viện Toàn cầu McKinsey 
2017, 8). Những người có trình độ học vấn thấp hơn phải cạnh tranh để có được việc 
làm vốn ít ỏi (thường là ngắn hạn) - đây là những lao động theo ngày của thời đại 
số. “Khoảng cách giàu nghèo quá rộng gây tổn hại nhiều hơn đến gắn kết xã hội. 
Còn tình đoàn kết giữa những người nghèo cũng đang bị mai một vì họ phải cạnh 
tranh để giành lấy số việc làm ít ỏi. Đặc biệt, cạnh tranh và căng thẳng dẫn đến tình 
trạng phân biệt đối xử đối với các nhóm thiểu số” (GDI 2020, 33). Vấn đề này càng 
củng cố các xu hướng hiện tại trong khu vực. Mặc dù hầu hết các quốc gia thành 
viên ASEAN đều đạt tăng trưởng đáng kể, nhưng sự bất bình đẳng và triển vọng 
việc làm không mấy sáng sủa của các nhóm thiệt thòi hầu như chưa được cải thiện 
(ILO 2018a). Dựa trên khảo sát lực lượng lao động ở Indonesia, Philippin, Thái Lan 
và Việt Nam, El Achkar Hilal (2018) chỉ ra sự bất bình đẳng ngày càng tăng do tình 
trạng phân cực việc làm và áp dụng công nghệ đòi hỏi phải có kỹ năng. Đặc biệt, 
lao động kỹ năng thấp có nguy cơ bị thay thế bởi công nghệ số.

Một vấn đề khác liên quan đến bình đẳng là có rất ít cơ hội cho phụ nữ làm việc 
trong những ngành nghề được trả lương cao và được coi trọng. Ví dụ, mặc dù có 
tình trạng thiếu hụt kỹ năng STEM trong khu vực ASEAN, nhưng bất bình đẳng 
giới vẫn là một vấn đề lớn đối với các công việc liên quan đến STEM. Nguyên nhân 
chính là “định kiến có ý thức và vô thức rất lớn đối với việc làm và sự phát triển nghề 
nghiệp của phụ nữ trong những ngành nghề do nam giới thống trị” (Sakamo-to & 
Sung 2018, 5). So với trẻ em trai hoặc nam giới, trẻ em gái và phụ nữ vẫn phải đối 
mặt với những rào cản lớn hơn khi vào học phổ thông hoặc GDNN.

Biến đổi môi trường và khí hậu
Các nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp của Đông Nam Á rất dễ bị ảnh hưởng 
bởi biến đổi khí hậu. “Từ năm 1990 đến năm 2010, lượng khí thải carbon dioxide ở 
Đông Nam Á tăng nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới và kể từ năm 1960, 
khu vực này phải chịu tình trạng nhiệt độ tăng lên trong mỗi thập kỷ” (Quỹ Châu Á 
2020, 37). Mặc dù điều này gây tác động bất lợi đến nông nghiệp, đánh bắt cá, du 
lịch và y tế, nhưng những cơ hội mới trong “nền kinh tế xanh” mang đến cách tiếp 
cận mới mẻ nhằm bù đắp thiệt hại trong các ngành nghề truyền thống. Trong thời 
gian gần đây, hầu hết các quốc gia thành viên ASEAN đều đưa ra những chiến lược 
và chính sách trong lĩnh vực chuyển đổi môi trường (ILO 2019a, 62f.).  Mối liên hệ với 
PTNL là rõ ràng vì “việc làm xanh’ đòi hỏi một số kỹ năng nhất định. “Ví dụ, Malaysia 
hướng đến việc xác định những năng lực và kỹ năng mới cần thiết cho sự phát triển 
của các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công trình xanh, kỹ thuật sinh học và an 
toàn sinh học” (ILO 2019a, 65).

7. Xem thêm Tuyên bố ASEAN về thúc đẩy việc làm xanh hướng tới công bằng và tăng trưởng bao trùm của Cộng đồng 
ASEAN (https://asean.org/storage/2012/05/ASEAN-Declaration-on-Promoting-Green-Jobs-for-Equity-and-Inclusive-
Growth-of-ASEAN-Community.pdf) (truy cập ngày: 21.1.2021)

https://asean.org/storage/2012/05/ASEAN-Declaration-on-Promoting-Green-Jobs-for-Equity-and-Inclusive
https://asean.org/storage/2012/05/ASEAN-Declaration-on-Promoting-Green-Jobs-for-Equity-and-Inclusive
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3.2.2	 Thảo	luận	về	kỹ	năng	tương	lai

Các xu hướng lớn như được trình bày trong Phần 3.2.1 dễ dàng phân định ranh giới 
giữa sự cần thiết phải đưa ra những yêu cầu kỹ năng đang thay đổi và chiến lược 
PTNL. Sự thay đổi căn bản dựa trên nhận thức sâu sắc rằng hệ thống giáo dục chính 
quy của một quốc gia không thể đáp ứng mọi nhu cầu. Thay vào đó, cách tiếp cận 
toàn diện về học tập suốt đời là cần thiết để bắt kịp với nhịp độ thay đổi ngày càng 
nhanh của xã hội, nền kinh tế, thị trường lao động và hệ sinh thái.

Ở mức độ chi tiết hơn, câu hỏi then chốt đặt ra là: những loại hình kỹ năng nào là cần 
thiết trong xã hội và nền kinh tế tương lai? Làm thế nào để có thể dự báo kỹ năng 
tương lai khi các xu hướng lớn có liên quan vẫn đang trong giai đoạn phát triển, chưa 
chắc chắn và chỉ có thể dự đoán một cách chung chung? Mặc dù khó khăn là vậy, 
nhưng vẫn có khá nhiều ý kiến thảo luận về kỹ năng tương lai, và các ý kiến này cho 
thấy sự khác biệt khi đề cập đến mối quan hệ giữa xu hướng lớn và yêu cầu kỹ năng. 
Trong khi một số tác giả trình bày giả định về mối quan hệ chức năng và suy ra yêu 
cầu kỹ năng dựa trên tình hình kinh tế hoặc xã hội thì những tác giả khác lại giả định 
sự phụ thuộc lẫn nhau và coi kỹ năng tương lai là tiền đề để chủ động định hình 
những diễn biến trong xã hội và nền kinh tế.

Ngoài việc thiếu dự báo chính xác, còn có sự không đồng nhất rất lớn giữa các quốc 
gia, các thành phần kinh tế và doanh nghiệp: Yêu cầu của nước thu nhập cao khác với 
nước thu nhập thấp; ngành công nghệ cao đòi hỏi trình độ kỹ năng khác với ngành chi 
phí thấp. Hình dưới đây trình bày theo cách đơn giản về mối tương quan giữa sự trưởng 
thành của một ngành kinh tế và trình độ kỹ năng cần thiết:

Hình 3: Các kỹ năng tương lai tương ứng với nhiệm vụ công việc chính trong thị trường lao 
động (Euler 2020)

Ở các ngành 
phát triển hơn...

Ở các ngành kém phát triển hơn

Kỹ năng phi nhận thức
Kỹ năng nhận 
thức bậc cao

Ghi nhớ

Công việc 
có tính lặp lại 

do máy 
thực hiện

Công việc 
có tính lặp lại 

do con người 
thực hiện

Công 
việc có 

tính sáng 
tạo

Hiểu biết

Ứng dụng

Phân tích

Đánh giá
Tư duy phản biện

Sáng tạo
Đổi mới

Ngành kinh tế bị chi phối bởi quy trình làm việc đơn điệu, có tính lặp lại (do con người 
hoặc máy móc thực hiện) tương ứng với trình độ kỹ năng tương đối thấp. Về cơ bản, 
người lao động trong ngành kinh tế này chỉ cần hiểu yêu cầu công việc và thực hiện theo 
tài liệu hướng dẫn hoặc theo sự hướng dẫn của người giám sát. Ngược lại, ngành kinh 
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Hình 4: Kỹ năng thế kỷ 21 (Diễn đàn Kinh tế Thế giới & Nhóm Tư vấn Boston 2015, 3)8

11. Say mê tìm tòi

12. Chủ động

13. Bền bỉ

14. Khả năng 
       thích ứng

15. Khả năng 
       lãnh đạo

16. Nhận thức về 
       giá trị văn hoá - 
       xã hội

Các kiến thức 
kỹ năng nền tảng

Cách học sinh/sinh viên áp dụng 
kỹ năng cốt lõi vào công việc 

hàng ngày

1. Khả năng đọc và viết

2. Khả năng tính toán

3. Kiến thức về khoa học

4. Kiến thức về CNTT-TT

5. Kiến thức về tài chính

6. Kiến thức về 
     văn hoá và con người

7. Tư duy phản biện/
     giải quyết vấn đề

8. Sáng tạo

9. Kỹ năng giao tiếp

10. Kỹ năng hợp tác

Năng lực
Cách học sinh tiếp cận 

những thử thách chông gai

Học tập suốt đời

Phẩm chất cá nhân
Cách học sinh tiếp cận tình 

huống đang thay đổi 

Kỹ năng thế kỷ 21

8. Để biết chi tiết về kỹ năng và điểm số của các nước OECD có thu nhập cao, xem Diễn đàn Kinh tế Thế giới & Nhóm Tư 
vấn 2015, 7, 23.

9.   PIAAC – (OECD) Chương trình quốc tế về Đánh giá năng lực người lớn; Survey of Adult Skills (PIAAC) - PIAAC, the OECD’s 
programme of assessment and analysis of adult skills (truy cập ngày: 21.1.2021)

Nội dung thảo luận về kỹ năng tương lai đặt ra câu hỏi: loại kỹ năng nào là cần thiết 
nhất trong việc vận hành hoặc định hình hệ thống công việc và xã hội tương lai. 
Nhiều nghiên cứu đưa ra các cách phân loại kỹ năng khác nhau. Ví dụ, Diễn đàn 
Kinh tế Thế giới cùng với Nhóm Tư vấn Boston đã tiến hành phân tích tổng hợp 
nghiên cứu về cái gọi là “kỹ năng thế kỷ 21” với danh mục 16 kỹ năng được chia 
thành ba nhóm:

Nghiên cứu này của Diễn đàn Kinh tế Thế giới bị chỉ trích là đã giới hạn phạm vi 
quá hẹp đối với “nhu cầu của thị trường” trong khi các yếu tố quyết định phát triển 
con người như phát triển thể chất hoặc cảm xúc lại bị bỏ qua (Buchanan và cộng 
sự 2018, 134). Cũng có những chỉ trích tương tự đối với nghiên cứu của các tổ chức 

tế được định hình bởi mức độ lao động sáng tạo cao tương ứng với những kỹ năng khó 
và yêu cầu cao hơn. Trong ngành kinh tế này, hệ thống công việc tương ứng đòi hỏi năng 
lực tự tổ chức và giải quyết vấn đề dựa trên kỹ năng nhận thức bậc cao (VD: đổi mới sáng 
tạo, đánh giá và tư duy phản biện, phân tích) và kỹ năng chung như kỹ năng xã hội, kỹ 
năng kinh doanh và khả năng tự học.

https://www.oecd.org/skills/piaac/
https://www.oecd.org/skills/piaac/
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siêu quốc gia khi đặt trọng tâm vào phát triển kinh tế. Ví dụ, phân tích và diễn giải 
dữ liệu PIAAC  do OECD trình bày cho thấy sáu “chỉ số kỹ năng mới dựa trên nhiệm 
vụ”: kỹ năng CNTT-TT, sẵn sàng học hỏi và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, quản 
lý và giao tiếp, tự tổ chức, tiếp thị và kế toán, và kỹ năng STEM - đây được coi là khái 
niệm bổ sung cho ba kỹ năng nhận thức là đọc viết, tính toán và giải quyết vấn đề 
(Grundke et al. 2017, 38). Nghiên cứu lập luận rằng kỹ năng nhận thức tưởng không 
liên quan đến các ngành và nhiệm vụ công việc nhưng lại giúp tăng năng suất tổng 
thể và sự thành công của “chuỗi giá trị toàn cầu”. “Vì vậy, để tăng năng suất và quốc 
tế hóa các ngành, điều cốt yếu là chính phủ các nước phải sớm cung cấp cho người 
lao động những kỹ năng cơ bản ngay từ giai đoạn đầu đời thông qua hệ thống giáo 
dục” (Grundke et al. 2017, 39). Ngược lại, những kỹ năng theo nhiệm vụ công việc 
được cho là cụ thể hơn đối với doanh nghiệp và ngành nghề. Nghiên cứu gợi ý rằng 
một số kỹ năng dựa trên nhiệm vụ như vậy đặc biệt liên quan đến sự tham gia của 
doanh nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu. Hàm ý ở đây là “để tăng năng suất và 
thúc đẩy sự hội nhập của các ngành vào chuỗi giá trị toàn cầu, người lao động có 
thể cần được cung cấp (nhiều hơn) kỹ năng CNTT-TT, quản lý và giao tiếp cũng như 
khả năng sẵn sàng học hỏi” (Grundke et al. 2017, 39). Cuối cùng, nghiên cứu phát 
hiện ra rằng chuyên môn hóa nhiệm vụ có tác động tích cực đến năng suất kinh tế 
ở các ngành cụ thể.

Trong Báo cáo Phát triển Thế giới, Ngân hàng Thế giới cũng đặt CNTT ở vị trí trung 
tâm của sự thay đổi nhanh chóng. Theo đó, “kiến thức số” được trình bày như một 
“kỹ năng nền tảng” mới cùng với những kỹ năng cơ bản như đọc và viết. Báo cáo 
khuyến khích cách phân loại riêng “những kỹ năng cần thiết trong nền kinh tế 
hiện đại” với ba nhóm kỹ năng chính: nhận thức (VD: đọc viết, tính toán, giải quyết 
vấn đề), xã hội và hành vi (VD: sẵn sàng trải nghiệm, hướng ngoại, tự kiểm soát) và 
chuyên môn (VD: sự khéo léo, kỹ năng kỹ thuật và nghề nghiệp) (Ngân hàng Thế giới 
2016, 259). Với chủ đề về phát triển, báo cáo của Ngân hàng Thế giới khẳng định 
rằng đối với các quốc gia mới nổi, cần ưu tiên phát triển kỹ năng nền tảng về nhận 
thức và giao tiếp xã hội và kiến thức về CNTT-TT. Đối với “các quốc gia đang trong 
giai đoạn quá độ”, cần ưu tiên “xây dựng kỹ năng kinh tế mới để áp dụng trong cả 
sự nghiệp chứ không chỉ sử dụng cho việc làm đầu tiên” (Ngân hàng Thế giới 2016, 
265). Trong bối cảnh này, cần chú trọng đến kỹ năng nhận thức bậc cao và kỹ năng 
xã hội-cảm xúc với công nghệ số đóng vai trò thúc đẩy tư duy phản biện, làm việc 
nhóm, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Những nền kinh tế tiên tiến nhất được mô tả 
là “các quốc gia đang chuyển đổi” nên tập trung vào xây dựng kỹ năng kỹ thuật tiên 
tiến (với trọng tâm là CNTT-TT, “tư duy tính toán” và kỹ năng STEM) và khuyến khích 
học tập suốt đời.

Để tổng hợp nghiên cứu về kỹ năng tương lai, các loại kỹ năng khác nhau được gói 
gọn trong danh mục dưới đây:

 • Kỹ năng nhận thức được chia thành:

 ◇  Kỹ năng tính toán và đọc viết là kỹ năng nền tảng 
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 ◇  Kỹ năng tư duy bậc thấp: hiểu biết và ứng dụng 

 ◇  Kỹ năng tư duy bậc cao: phân tích, đánh giá/tư duy phản biện, đổi mới/
sáng tạo 

 •  Kỹ năng CNTT-TT/kiến thức số hoá (VD: ứng dụng thành thạo các thiết bị phần 
cứng và công cụ phần mềm; lập trình; đánh giá tác động tiềm tàng của các ứng 
dụng CNTT-TT) 

 •  Kỹ năng STEM 

 •  Kỹ năng xã hội (VD: giao tiếp, làm việc theo nhóm, giải quyết bất đồng, cảm 
thông, có trí tuệ cảm xúc)

 •  Khả năng tự học (VD: sự ham học hỏi, luôn có động lực, say mê tìm tòi, có phương 
pháp tự học hiệu quả)

 •  Phẩm chất cá nhân (VD: biết cân nhắc và hành động đúng luân lý và đạo đức, 
nhận thức về giá trị văn hoá và xã hội, nhạy bén, thích ứng, bền bỉ, chủ động)

 •  Kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống phức tạp và đòi hỏi công nghệ cao.

Trong danh mục này, tất cả các loại kỹ năng đều được diễn đạt dưới hình thức kỹ 
năng chung. Để áp dụng vào chương trình giáo dục, những kỹ năng này cần phải 
được lồng ghép trong bối cảnh và nội dung cụ thể. Ví dụ, phát triển kỹ năng xã hội 
như giải quyết bất đồng đòi hỏi phải được thực hiện trong tình huống cụ thể với 
các nội dung cụ thể. Không thể giải quyết bất đồng nếu không xác định được liệu 
có thực sự giải quyết được vấn đề tình cảm hoặc lý trí hay không, hoặc liệu bất đồng 
xảy ra giữa đồng nghiệp tại nơi làm việc hay xảy ra tại gia đình. Điều này cũng có 
nghĩa là “yêu cầu kỹ năng chung khác nhau giữa các ngành nghề (VD: nghề chăm 
sóc khác với nghề kỹ sư) và không thể thực hiện sai bối cảnh” (Sa-kamoto & Sung 
2018, 8).

Những kỹ năng được trình bày ở trên có thể giúp định hướng lựa chọn chương trình 
giáo dục cụ thể trong khuôn khổ PTNL để rồi sau đó phải đưa vào những thông số 
cụ thể. Trong bối cảnh này, phải quyết định xem những kỹ năng gì là phù hợp nhất 
ở giai đoạn nào trong lộ trình PTNL. Một số nghiên cứu cũng đưa ra đề xuất như: 
“trước hết phải ưu tiên cung cấp giáo dục có chất lượng trong những năm đầu đời 
để từ đó nuôi dưỡng thiên hướng học tập vốn sẽ tồn tại lâu dài trong suốt cuộc đời. 
Với nền tảng đó, bước tiếp theo là thanh thiếu niên phải được đảm bảo cơ hội tiếp 
cận với những kiến thức quan trọng - những lĩnh vực hiểu biết mang tính chuyên 
môn hơn. Đây có thể là kiến thức văn hóa/học thuật hoặc hướng nghiệp. Thông 
thạo/hiểu biết về một lĩnh vực nào đó là cần thiết để có được nền tảng vững chắc 
phát triển các năng lực cơ bản như giải quyết vấn đề, giao tiếp và sáng tạo. Cần phải 
đặt dấu hỏi về những đề xuất đặt trọng tâm vào các năng lực này (VD: cách tiếp cận 
kỹ năng thế kỷ XXI). Tương tự, cũng cần phải cân nhắc về xu hướng GDNN mà ở đó 
chủ yếu dạy theo đơn vị năng lực khi cần (ngày càng quan tâm hơn đến cái gọi là 
“bộ kỹ năng” và “chứng chỉ kỹ năng ngắn hạn”). Điều trớ trêu là để có được khả năng 
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nhanh chóng thích nghi và học hỏi kỹ năng mới, cần phải có một nền tảng với thiên 
hướng học tập vững chắc và thông thạo ít nhất một lĩnh vực chuyên môn. Chứng 
nghỉ kỹ năng ngắn hạn chỉ có tác dụng nếu chúng dựa trên (chứ không thay thế) 
bằng cấp đào tạo ban đầu. Trình độ đào tạo nền tảng ban đầu mới là quan trọng 
bởi vì nó giúp con người ta học sâu về một lĩnh vực, được tín nhiệm, công nhận rộng 
rãi và được tham gia vào lĩnh vực đó.” (Buchanan 2018, 151).

3.2.3	 Đặc	điểm	nguồn	nhân	lực	ở	các	quốc	gia	thành	viên	ASEAN
Được coi như một “mục tiêu hướng tới” (xem Phần 3.1.2), khái niệm PTNL hàm ý 
rằng không có quốc gia nào đảm bảo được một hệ thống hoàn hảo để “sẵn sàng 
PTNL”. Hơn nữa, ASEAN là một cộng đồng không đồng nhất, mỗi quốc gia lại ở một 
giai đoạn phát triển khác nhau. Trong khi các nền kinh tế tiên tiến trong khu vực 
tập trung vào những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, rôbốt, sản xuất thông minh và 
lĩnh vực tương tự thì những quốc gia kém phát triển hơn lại nỗ lực xây dựng nền 
tảng để tiếp tục quá trình công nghiệp hóa, tạo môi trường thuận lợi và động lực 
cho phát triển công nghệ (ILO 2019a, 40). Tùy thuộc vào từng giai đoạn phát triển 
kinh tế - xã hội và nguồn lực sẵn có, có thể thiết kế chiến lược và chính sách PTNL 
với các ưu tiên khác nhau.

Phần này trình bày kết quả nghiên cứu tài liệu liên quan đến bối cảnh khác nhau 
giữa các quốc gia thành viên ASEAN trong nỗ lực thúc đẩy các sáng kiến PTNL. Đầu 
tiên là phần trình bày dữ liệu tổng hợp từ “Chỉ số vốn con người toàn cầu” (Diễn đàn 
Kinh tế Thế giới 2017) với các chỉ số liên quan đến PTNL, và sau đó bổ sung dữ liệu 
từ các nguồn khác. Tóm lại, dữ liệu nhằm mục đích cho thấy cái nhìn chi tiết về bối 
cảnh và các chỉ số tiềm năng với vai trò là nguồn thông tin tham khảo để thiết kế 
khung khảo sát cho nghiên cứu về “sự sẵn sàng PTNL” khu vực ASEAN.

Các chỉ số liên quan đến PTNL trong “Chỉ số vốn con người toàn cầu” 
Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã tổng hợp dữ liệu từ 130 quốc gia để mô tả và xếp hạng 
các quốc gia tham gia dựa trên “chỉ số vốn con người toàn cầu” (Diễn đàn Kinh tế 
Thế giới 2017). “Chỉ số vốn con người” được thiết kế để đo lường mức độ phát triển 
vốn con người của quốc gia tương ứng. Trong báo cáo, “vốn con người” được định 
nghĩa là “kiến thức và kỹ năng mà con người sở hữu cho phép họ tạo ra giá trị trong 
hệ thống kinh tế toàn cầu” (Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2017, vii) - đây là một khái 
niệm hẹp so với khái niệm PTNL được sử dụng trong nghiên cứu này. Mặc dù đây 
là một khái niệm hẹp nhưng phạm vi các chỉ số lại khá rộng. Về tổng thể, có 19 chỉ 
số chính cung cấp thông tin bối cảnh quốc gia cộng với 21 chỉ số về các hợp phần 
được sử dụng để phân tích nguồn nhân lực của mỗi quốc gia và được cô đọng 
thành điểm xếp hạng chung (Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2017, 6). Theo cách tiếp cận 
khác do Ngân hàng Thế giới đưa ra, vốn con người được coi là “động lực chính của 
tăng trưởng bền vững và giảm nghèo” (Nhóm Ngân hàng Thế giới 2018, 2) - đây là 
định nghĩa vượt ra khỏi góc độ kinh tế đơn thuần. Trong nghiên cứu của Nhóm 
Ngân hàng Thế giới, chỉ có sáu chỉ số và ba trong số đó có mối liên hệ chặt chẽ hơn 
với PTNL (để biết dữ liệu mới nhất, xem Nhóm Ngân hàng Thế giới 2020).
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Như đã trình bày ở trên, không phải tất cả các chỉ số vốn con người đều phù hợp 
cho mục đích thiết kế chiến lược và chính sách PTNL. Do đó, phần tổng quan trình 
bày dưới đây tập trung vào các chỉ số liên quan đến nghiên cứu này. Trong số 19 chỉ 
số quan trọng cung cấp thông tin bối cảnh quốc gia, bảy chỉ số được sử dụng (chỉ 
số 1-7); và trong số 21 chỉ số về các hợp phần vốn con người, 13 chỉ số được sử dụng 
(chỉ số 8-20).

Dưới đây là dữ liệu và điểm của mười quốc gia thành viên ASEAN liên quan đến các 
chỉ số PTNL được chọn. Với mục đích đối sánh và so sánh, dữ liệu tương ứng của Na 
Uy (xếp thứ 1), Thụy Sĩ (xếp thứ 3) và Đức (xếp thứ 6) cũng được sử dụng. Tổng điểm 
được tính cho 21 chỉ số tạo nên vốn con người - tổng điểm này được coi là một chỉ 
báo cho thấy mức độ hiện thực hóa tiềm năng tổng thể của quốc gia tương ứng.
Điểm tối đa là 100, Na Uy xếp hạng cao nhất với số điểm 77,12, quốc gia ASEAN xếp 
hạng cao nhất là Singapore (xếp thứ 11) với tổng điểm 73,28 10/11

10.   Một số lưu ý kỹ thuật: Giá trị của mỗi chỉ số lấy từ dữ liệu công khai do các tổ chức quốc tế như ILO, UNESCO, WHO, v.v 
tổng hợp. Ngoài dữ liệu thống kê, chỉ số sử dụng dữ liệu định tính từ các khảo sát do Diễn đàn Kinh tế Thế giới thực hiện. 
Để biết chi tiết về nguồn tham khảo liên quan đến chỉ số tương ứng, xem Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2017, 41ff.

 Dữ liệu lấy trong các năm khác nhau. Dữ liệu gần đây nhất được lấy vào năm công bố báo cáo (2017).

 Vì có nhiều nội dung đo lường được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm nên điểm số cuối cùng có thể tạm hiểu là tỷ lệ 
phần trăm cho thấy mức độ sử dụng vốn con người hiệu quả ở một quốc gia nhất định so với kết quả lý tưởng. Ví dụ: chỉ 
số về Tỷ lệ hoàn thành tiểu học có giá trị lôgic tối đa là 100%, và điểm càng cao thì càng tốt. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, 
một số chỉ số như Tỷ lệ thiếu việc làm, giá trị lý tưởng là 0%. Việc xếp hạng theo Chỉ số vốn con người toàn cầu được tính 
theo thang điểm tối đa 100 - đây là kết quả và hiệu suất vốn con người tốt nhất có thể. Để hiểu rõ hơn phương pháp tính 
chỉ số, xem Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2017, phụ lục B.

11  Các số liệu trong bảng sau được trích từ nghiên cứu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Dữ liệu trong các báo cáo quốc gia 
(xem Hình 15 ở báo cáo này) có thể khác nhau do thời điểm tham chiếu khác nhau hoặc định nghĩa các biến đo lường 
khác nhau (VD: nhóm tuổi). Ví dụ, tỷ lệ tuyển sinh cao đẳng/đại học ở Singapore được công bố trong nghiên cứu của Diễn 
đàn Kinh tế Thế giới là 69,8% cho nhóm 15-25 tuổi trong khi dữ liệu quốc gia là 88,9% đối với nhóm 16-20 tuổi. (xem Hình 
15). Trong một số trường hợp hiếm hoi, các con số đã nêu có sự khác biệt đáng kể mặc dù định nghĩa nhóm tuổi là như 
nhau (VD: tỷ lệ đi học tiểu học ở Singapore).
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16.  % trẻ em trong độ tuổi học THCS chính thức đi học trung học.
17. % dân số ít nhất có trình độ trung học (Bảng phân loại tiêu chuẩn giáo dục quốc tế 2-4).
18. % tổng số đi học THPT (Bảng phân loại tiêu chuẩn giáo dục quốc tế 3), sau khi hoàn thành giáo dục phổ thông (cơ bản) bắt 

buộc.
19.  Tổng số tuyển sinh vào cao đẳng/đại học (Bảng phân loại tiêu chuẩn giáo dục quốc tế 5-8), không phân biệt độ tuổi, được 

tính bằng % tổng dân số nhóm tuổi đã học xong trung học trong năm năm gần nhất.
20. % dân số ít nhất có trình độ cao đẳng/đại học (Bảng phân loại tiêu chuẩn giáo dục quốc tế 5-8).
21.   Trả lời câu hỏi khảo sát: “Hệ thống giáo dục ở nước bạn đáp ứng nhu cầu của một nền kinh tế cạnh tranh tốt như thế 

nào?”.Đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 7: 1-điểm thấp nhất; 7-điểm cao nhất
22. Trả lời câu hỏi khảo sát: “Các doanh nghiệp ở nước bạn đầu tư cho đào tạo và phát triển việc làm ở mức độ nào?”. Đánh 

giá theo thang điểm từ 1 đến 7: 1-Gần như không đầu tư; 7-Đầu tư nhiều 
23. Trong tổng dân số từ 15 tuổi trở lên, tỷ lệ cá nhân đang tìm việc làm hoặc đang làm việc.
24. Tỷ lệ phần trăm số người (cả nam và nữ) làm việc trong các nghề yêu cầu có trình độ cao đẳng/đại học (Bảng phân loại 

tiêu chuẩn giáo dục quốc tế 5-8) trên tổng số người có việc làm.
25. Tỷ lệ phần trăm số người (cả nam và nữ) làm việc trong các nghề yêu cầu có trình độ từ trung học trở lên (Bảng phân loại 

tiêu chuẩn giáo dục quốc tế 2-4) trên tổng số người có việc làm. Đây là dữ liệu được cộng dồn, có nghĩa là những người 
làm việc trong các ngành nghề yêu cầu có trình độ cao đẳng/đại học (Bảng phân loại tiêu chuẩn giáo dục quốc tế 5-8) 
cũng được tính ở đây.

Điểm số trên cho thấy rằng tất cả các quốc gia mới chỉ phần nào phát triển nguồn 
vốn con người. Trong số các quốc gia thành viên ASEAN, phổ điểm dao động từ 57% 
đến 73%. Tính theo chiều ngược lại, các quốc gia trong khu vực đang bỏ qua hoặc 
lãng phí từ 43% đến 27% nhân tài của quốc gia mình.

Giống như các nghiên cứu khác, nghiên cứu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới có 
những hạn chế riêng và cần phải diễn giải dữ liệu. Ví dụ, điểm số cần được xem xét 
trong bối cảnh cùng với năng lực sản xuất, cơ hội kinh tế, mức độ sẵn có nguồn tài 
nguyên thiên nhiên và nguồn lực tài chính, v.v. Nội dung đánh giá từng quốc gia sẽ 
được đưa vào đánh giá tổng thể cùng với dữ liệu thu thập qua tìm hiểu thực tế của 
nghiên cứu này. Tuy nhiên, ở đây cần phải chỉ ra một số vấn đề trong nghiên cứu 
của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

 •  Dữ liệu sẵn có không tính đến các phương thức học tập thay thế như học 
việc/thực tập nghề phi chính quy (Euler 2017), học tại nơi làm việc, học tập 
không chính quy hoặc phi chính quy.

 •  Khía cạnh chất lượng giáo dục mới chỉ được xem xét một cách chung chung. 
Những loại kỹ năng nào được phát triển ở các cấp học của hệ thống giáo dục 
hoặc trong lĩnh vực học tập suốt đời? Tỷ lệ đi học/tuyển sinh cao vẫn có thể 
song hành cùng chương trình với những kỹ năng đã lạc hậu, không còn phù 
hợp để giải quyết những thách thức trong xã hội và nền kinh tế.

 •  Phương pháp tiếp cận chủ yếu tập trung vào thúc đẩy phát triển kinh tế. 
Những tham chiếu quy chuẩn khác bị bỏ qua hoặc vẫn chưa rõ ràng (VD: sự 
hòa nhập xã hội của các nhóm xã hội yếu thế). Ở khía cạnh này, điểm xếp 
hạng gây hiểu lầm và làm sai lệch bức tranh tổng thể.

Dữ liệu bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau

Dữ liệu từ các nguồn khác có thể bổ sung và ít nhất cũng bù đắp phần nào cho 
những hạn chế trong nghiên cứu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về “Chỉ số vốn con 
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người toàn cầu”. Ví dụ: Nhóm công tác về Chỉ số Phát triển Thanh niên ASEAN đã 
giới thiệu “Chỉ số Phát triển Thanh niên”, trong đó cung cấp dữ liệu bổ sung trong 
lĩnh vực giáo dục liên quan đến PTNL (ASEAN 2017). Trong chỉ số này, có một chỉ 
báo về “những người quen sử dụng công nghệ số” - tỷ lệ phần trăm người từ 15-24 
tuổi có năm năm kinh nghiệm trực tuyến trở lên (ASEAN 2017, 17). Giá trị nằm trong 
khoảng từ 1% đến 88% với mức trung bình là 36% (ASEAN 2017, 28), và con số này 
là một ví dụ khác cho thấy sự không đồng nhất đáng kể giữa các quốc gia thành 
viên ASEAN.

Về tổng thể, sự phát triển của khu vực cho thấy một bức tranh với nhiều mảng màu 
khác nhau: “Mặc dù khu vực có kết quả kinh tế ấn tượng và được nhiều người biết 
đến trong bối cảnh toàn cầu, nhưng tình trạng nghèo dai dẳng, khu vực kinh tế phi 
chính thức lớn và sự chênh lệch đáng kể giữa nông thôn và thành thị tiếp tục là đặc 
điểm của nhóm các nền kinh tế thu nhập thấp và trung bình. Bất bình đẳng ngày 
càng gia tăng hiện đang là mối quan tâm lớn, và việc tìm ra con đường phát triển 
kinh tế mạnh mẽ nhưng bao trùm là một thử thách lớn. Câu hỏi đặt ra vẫn là: Làm 
thế nào để kỹ năng có thể góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng cường 
hòa nhập xã hội?” (Sakamoto & Sung 2018, 1).

Có sẵn dữ liệu khẳng định một số khía cạnh đề cập trong đánh giá này. Yếu tố quan 
trọng trong phát triển kinh tế cũng như trong bất kỳ cách tiếp cận nào về PTNL là 
tỷ lệ việc làm cao ở khu vực phi chính thức. Theo dữ liệu cung cấp của tám quốc 
gia thành viên ASEAN (Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, 
Myanmar, Thái Lan và Việt Nam), tỷ lệ việc làm ở khu vực phi chính thức dao động 
rất lớn, trong khoảng từ 37% ở Thái Lan cho đến 90% ở Campuchia.26 Con số của 
Malaysia thậm chí còn thấp hơn, chỉ ở mức 10,6%, nhưng cần lưu ý rằng Malaysia 
chỉ tính tỷ lệ việc làm phi chính thức trong khu vực phi chính thức. “Tỷ lệ việc làm 
phi chính thức ở nữ giới nhìn chung cao hơn so với nam giới, trừ ở Việt Nam, Brunei 
Darussalam và Malaysia. Trừ Brunei Darussalam, tỷ lệ việc làm phi chính thức ở khu 
vực nông thôn cao hơn so với khu vực thành thị. Hình thái tỷ lệ việc làm phi chính 
thức có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm tuổi, trong đó nhóm tuổi trẻ nhất (15-
24 tuổi) và cao nhất (65 tuổi trở lên) có tỷ lệ cao nhất ở Campuchia và Lào (hình 
chữ U ngược). Ở Brunei Darussalam và Myanmar, tỷ lệ việc làm phi chính thức cao 
nhất đối với nhóm tuổi trẻ nhất (xu hướng giảm theo độ tuổi) trong khi ở Indonesia 
và Thái Lan, tỷ lệ việc làm phi chính thức cao nhất đối với nhóm tuổi già nhất (xu 
hướng tăng theo độ tuổi).” (Ban Thư ký ASEAN 2019, 5).

Một đặc điểm rõ ràng khác là tỷ lệ việc làm trong các nghề đòi hỏi kỹ năng thấp so 
với các nghề đòi hỏi kỹ năng cao. Hình dưới đây so sánh tỷ lệ việc làm trong ngành 
nông nghiệp - đây là ngành có truyền thống đòi hỏi kỹ năng thấp. Các cột trong 
hình dưới cho thấy tỷ lệ năm 2017 và dự đoán cho năm 2023:

26 Con số cụ thể: Brunei Darussalam: 46,6%; Campuchia: 90,3%; Indonesia: 44,1%; Lào: 75,5%; Malaysia: 10,6%; Myanmar: 
84,1%; Thái Lan: 37,1%; Việt Nam: 57,2% (Ban Thư ký ASEAN 2019, 57).
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Hình 5: Tỷ lệ việc làm trong ngành nông nghiệp (% tổng số việc làm), 2017 và 2023 (ILO 2019a, 10)

Hình 6: Tỷ lệ việc làm trong các ngành nghề đòi hỏi kỹ năng cao (% tổng số việc làm), 2017 
(ILO 2019a.16)

Biểu đồ cho thấy tỷ lệ việc làm trong nông nghiệp dự kiến giảm dần ở hầu hết các 
quốc gia. Tác động của diễn biến này đặc biệt ảnh hưởng đến các quốc gia hiện 
đang có tỷ lệ việc làm cao trong khu vực kinh tế này (VD: Lào, Myanmar, Việt Nam) 
bởi vì cần phải sắp xếp phương án thay thế cho những việc làm bị mất.

Mặc dù mỗi quốc gia trong khu vực đều có cơ cấu kinh tế - xã hội riêng, nhưng 
nông nghiệp và phần lớn khu vực sản xuất đều có chung đặc điểm là việc làm đòi 
hỏi kỹ năng thấp và nghiêng về lao động giá rẻ (ILO 2019a, 13). Cả hai yếu tố - các 
ngành hoạt động có lãi nhưng sử dụng nghệ thấp và dư thừa lao động phổ thông 
giá rẻ - đều có thể trở thành lực cản quá trình tái cấu trúc nền kinh tế hướng đến 
các ngành đòi hỏi kỹ năng cao. Biểu đồ sau minh họa cho nhận định này thông qua 
tỷ trọng việc làm trong các ngành nghề đòi hỏi kỹ năng cao ở các quốc gia thành 
viên ASEAN (cộng với một số quốc gia láng giềng).
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Một mặt, con số cho thấy sự khác biệt rất lớn giữa các quốc gia thành viên ASEAN 
về nhu cầu trong các ngành nghề đòi hỏi kỹ năng cao, và điều này ảnh hưởng đến 
các giải pháp PTNL. Mặt khác, bất cứ chiến lược PTNL nào cũng cần phải gắn với 
phát triển kinh tế bởi vì chuyển đổi cơ cấu từ ngành đòi hỏi kỹ năng thấp sang cao 
thường mất nhiều thời gian nếu như các ngành đòi hỏi kỹ năng thấp vẫn hoạt động 
có lãi. Biểu đồ sau đây cho thấy sự dịch chuyển giữa các ngành nghề đòi hỏi kỹ năng 
bậc thấp, bậc trung và bậc cao ở các quốc gia thành viên ASEAN:27

Hình 7: Sự thay đổi tỷ lệ việc làm theo nhóm kỹ năng nghề (điểm %), 2000-2017 (ILO 2019a, 16)
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27.  Nghề đòi hỏi kỹ năng bậc cao (nhận thức bậc cao) bao gồm nhà lãnh đạo/quản lý, nhà chuyên môn và kỹ thuật viên. 
Nghề đòi hỏi kỹ năng bậc trung bao gồm nhân viên trợ lý văn phòng, nhân viên dịch vụ và bán hàng, thợ thủ công và các 
nghề nghiệp có liên quan khác, thợ vận hành và lắp ráp máy móc, thiết bị. Nghề đòi hỏi kỹ năng bậc thấp bao gồm các 
nghề sơ cấp và lao động có kỹ năng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (ILO 2019a, 16).

Sự chuyển dịch các ngành kinh tế theo hướng từ ngành nghề đòi hỏi kỹ năng bậc 
thấp sang bậc trung và bậc cao được thể hiện trong nhiều kế hoạch quốc gia. Các 
kế hoạch này thường hướng đến những giải pháp can thiệp và do đó đòi hỏi phải có 
hoạt động PTNL tương ứng. Hầu hết các quốc gia thành viên ASEAN đều đã công bố 
chiến lược cốt lõi liên quan đến các ngành kinh tế mục tiêu. 

Bảng 3: Các ngành kinh tế mục tiêu trong kế hoạch quốc gia về công nghiệp hóa ở các quốc gia 
thành viên ASEAN (ILO 2019a, 41)

Quốc gia Ngành kinh tế mục tiêu

Campuchia Khoa học và công nghệ; kết nối số; hậu cần; vận tải; năng lượng; tài chính ngân hàng 

Indonesia Thực phẩm và đồ uống; hàng dệt may; ô tô; điện tử; hóa chất trong lĩnh vực sản xuất 

Malaysia
Điện và điện tử; máy móc và thiết bị; hóa chất; thiết bị y tế; hàng không vũ trụ và các 
lĩnh vực khác (ô tô, vận tải, dệt may, dược phẩm, kim loại, chế biến thực phẩm và 
dịch vụ)
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28.  Dữ liệu của Việt Nam vẫn chưa được xác minh đầy đủ. Do thiếu nhất quán trong mô hình hồi đáp câu hỏi, OECD chưa 
thể đảm bảo kết quả so sánh quốc tế (OECD 2019b, 219). Do đó, dữ liệu của Việt Nam được để trong ngoặc đơn.

29. Kết quả đánh giá PISA có sáu mức, trong đó mức 1 là thấp nhất.

Trong giáo dục phổ thông, kết quả bài thi đánh giá quy mô lớn như PISA (Chương 
trình Đánh giá học sinh quốc tế) cho thấy mức độ kỹ năng cơ bản của học sinh 15 
tuổi. Bảy trong số mười quốc gia thành viên ASEAN đã tham gia lần đánh giá gần 
đây nhất năm 201828. Bảng sau đây tóm tắt một số kết quả liên quan đến thiết kế 
chiến lược và chính sách PTNL:

Quốc gia

Điểm năm 2018 Tỷ lệ học 
sinh đạt 

điểm cao ở 
ít nhất một 
môn (mức 

5/6)

Tỷ lệ học 
sinh đạt 

điểm thấp 
ở cả ba môn 

(mức 1)29
Đọc hiểu Toán học Khoa học

Brunei 
Darussalam

408 430 431 4,3 37,6

Indonesia 371 379 396 0,6 51,7

Malaysia 415 440 438 2,7 27,8

Philippin 340 353 357 0,2 71,8

Singapore 549 569 551 43,3 4,1

Thái Lan 393 419 426 2,7 34,6

Việt Nam (505) (496) (543) Không có Không có

Trung bình 
OECD 

487 489 489 15,7 13,4

Bảng 4: Điểm PISA cho các quốc gia thành viên ASEAN tham gia đánh giá năm 2018

Quốc gia Ngành kinh tế mục tiêu

Philippin 

Ô tô; điện tử và sản xuất điện; hóa chất; đóng và sửa chữa tàu biển; linh kiện hàng 
không vũ trụ, bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay; du lịch; quản lý quy trình kinh 
doanh CNTT và thương mại điện tử; nội thất, hàng may mặc và các ngành công nghiệp 
sáng tạo; sắt thép, rèn khuôn; kinh doanh nông sản; xây dựng; vận tải và hậu cần

Singapore
Chế tạo; môi trường; thương mại & kết nối; dịch vụ thiết yếu trong nước; dịch vụ hiện 
đại; phong cách sống 

Thái Lan
Du lịch chữa bệnh; công nghiệp ô tô; nông nghiệp và công nghệ sinh học; điện tử; 
thực phẩm và đồ uống; khoa học người máy; hàng không và hậu cần; công nghệ số; 
nhiên liệu sinh học và hóa chất sinh học; y tế và chăm sóc sức khỏe

Việt Nam

CNTT-TT và điện tử; năng lượng sạch, tái tạo và thông minh; công nghiệp chế biến, 
chế tạo phục vụ nông nghiệp; quốc phòng và an ninh; phát triển hơn nữa ngành dệt, 
may, da giày, tập trung vào các khâu tạo ra giá trị gia tăng cao với quy trình sản xuất 
thông minh, tự động hóa; các ngành kỹ thuật như ô tô, máy nông nghiệp, xây dựng, 
công nghiệp, điện và thiết bị y tế; vật liệu mới và công nghệ sinh học



Sự sẵn sàn phát triển nhân lực khu vực ASEAN | Báo cáo khu vực

41

Có sẵn thông tin về trình độ kỹ năng giáo dục của lực lượng lao động ở một số 
quốc gia thành viên ASEAN. Theo Matsumoto & Bhula-or (2018), trong khi trình độ 
kỹ năng và học vấn thấp của lực lượng lao động vẫn là một vấn đề lớn đối với những 
quốc gia thành viên ASEAN có thu nhập trung bình thấp thì thậm chí vẫn còn một 
tỷ lệ đáng kể những công việc được thực hiện bởi người lao động có trình độ học 
vấn thấp hơn so với yêu cầu. Dưới đây là những nhận định cụ thể về một số quốc 
gia thành viên ASEAN (Quỹ Châu Á 2020):

 • “Đặc điểm của lực lượng lao động Campuchia là trình độ học vấn thấp, có kỹ 
năng từ bậc thấp đến bậc trung, trình độ chuyên môn kỹ thuật thấp…” (trang 40).

 •  “Mặc dù ở vị thế là trung tâm khu vực, chỉ 28% lực lượng lao động Malaysia được 
đánh giá là “có kỹ năng cao’…” (trang 62).

 •  “Mặc dù đang ở giai đoạn già hóa, dân số Singapore có trình độ kỹ năng cao, … 
So với các nền kinh tế phát triển khác, tỷ lệ đào tạo tại chỗ của khu vực tư nhân 
Singapore là một trong những tỷ lệ thấp nhất. Nhưng chính phủ đang cung cấp 
một loạt các chương trình như Chương trình Kỹ năng tương lai và Chương trình 
Thích ứng và Tăng trưởng, giúp người lao động nâng cao kỹ năng và năng lực, và 
thậm chí được đào tạo để làm nghề mới” (trang 84).

 •  Thái Lan: “Cần có những cải tiến lớn để đưa hệ thống giáo dục của quốc gia này 
phù hợp với chuẩn quốc tế. Không chỉ điểm đánh giá khoa học và toán học của 
học sinh Thái Lan thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu, mà khoảng 
cách giữa chất lượng giáo dục ở nông thôn và thành thị còn rất lớn. Tình trạng 
thiếu trầm trọng lao động lành nghề, đặc biệt là chuyên gia kỹ thuật và sinh viên 
tốt nghiệp trường nghề… sẽ khiến quốc gia này khó có đủ lao động để (đáp ứng) 
nhu cầu của các ngành đang phát triển” (trang 95).

 •  Việt Nam: Hệ thống giáo dục của quốc gia này vượt trội so với các nước có điều 
kiện tương đương trong khu vực… Tuy nhiên, phần lớn lao động Việt Nam (74%) 
được tuyển dụng để làm những công việc đòi hỏi kỹ năng thấp và tỷ lệ thất 
nghiệp ở thanh niên cao. Nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học không thể tìm được 
việc làm đúng với bằng cấp của họ” (tr. 105).

3.3 Thực hiện: Các biện pháp tiềm năng nhằm thúc đẩy PTNL

Như được định nghĩa trong Phần 3.1, học tập suốt đời bao gồm các hoạt động học 
tập cho mọi người ở mọi lứa tuổi trong mọi bối cảnh của cuộc sống. Do nguồn lực 
hạn chế trong thiết kế chiến lược, chính sách và sáng kiến PTNL tại một thời điểm 
cụ thể nên việc xác định ưu tiên là yêu cầu tất yếu đối với mỗi quốc gia thành viên 
ASEAN. Để làm được việc này, có thể cần phân loại các lĩnh vực chủ chốt trong học 
tập suốt đời/PTNL cũng như những giải pháp can thiệp để tập trung và phân bổ 
nguồn lực một cách hợp lý.

3.3.1	 Các	lĩnh	vực	PTNL	chủ	chốt	

Về cơ bản, các văn bản/tài liệu về PTNL chia thành các lĩnh vực chủ chốt như sau:

 •  Giáo dục phổ thông
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 • GDNN

 •  Giáo dục đại học

 •  Học tập và phát triển tại doanh nghiệp

 •  Học không chính quy và phi chính quy.

Đặc điểm mỗi lĩnh vực sẽ được phân tích ngắn gọn với việc xác định phạm vi và chỉ 
ra những thách thức chính.

Giáo dục phổ thông
Học kỹ năng tương lai chắc chắn sẽ phải dựa vào kỹ năng hiện có, và phần lớn 
những kỹ năng hiện có này đều được cung cấp trong giáo dục phổ thông. Do đó, 
thời lượng và chất lượng của giáo dục phổ thông là nền tảng quan trọng trong 
PTNL ở các giai đoạn phát triển sau này của con người.

Giáo dục phổ thông bao gồm các chương trình giáo dục chính quy cho lứa tuổi học 
đường. Giáo dục phổ thông có độ phủ rộng, bao gồm giáo dục mầm non, tiểu học 
và trung học. Số năm đi học bình quân là khác nhau giữa các quốc gia thành viên 
ASEAN. Bảng sau cho thấy cái nhìn tổng quan về số năm đi học bình quân của các 
quốc gia Châu Á và Thái Bình Dương:

Hình 8: Số năm đi học bình quân ở châu Á và Thái Binh Dương (ADB 2020, 3)30
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30. Dữ liệu đề cập số năm trung bình đã đi học của nhóm dân số từ 25 tuổi trở lên trong năm 2010.
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31. Indonesia bổ sung thêm „nghệ thuật“ vào danh mục, vì vậy gọi là các môn STEAM.

Dữ liệu trên cho thấy có sự mở rộng đáng kể giáo dục chính quy ở nhiều nền kinh 
tế châu Á. Ví dụ, số năm đi học bình quân ở Lào tăng từ 1,0 năm 1960 lên 4,6 năm 
2010, ở Indonesia từ 1,1 năm 1960 lên 7,3 năm 2010, và ở Singapore từ 2,7 năm 1960 
lên 10,6 năm 2010. Các con số này tương ứng với “Chỉ số vốn con người toàn cầu” 
(Phần 3.2.3), trong đó một vài chỉ số cũng ghi nhận sự cải thiện về tỷ lệ đi học và 
hoàn thành giáo dục tiểu học. Tuy nhiên, vẫn còn dư địa cải thiện tỷ lệ đi học trung 
học ở một số quốc gia thành viên ASEAN.

Có một vài lý do để quan tâm đến vấn đề chất lượng với những thách thức chính 
được tóm tắt như sau:

 •  Mặc dù tỷ lệ biết đọc biết viết ở nhóm 15-24 tuổi tương đối cao (Phần 3.2.3), 
nhưng đánh giá PISA ở một số quốc gia thành viên ASEAN cho thấy kết quả 
đáng báo động về tỷ lệ học sinh có điểm số thấp, không vượt qua mức 1.

 •  Các nghiên cứu cũng cho thấy khoảng cách giới trong tỷ lệ biết đọc biết viết của 
thanh niên độ tuổi 15-24 tuổi: “trong khu vực, số nam giới biết đọc biết viết nhiều 
hơn nữ giới” (UNESCO 2017, 12).

 •  Một vấn đề dai dẳng, chưa giải quyết được là các môn học STEM trong nhà 
trường còn ít hấp dẫn.31

 •  Ngoài STEM, việc học các kỹ năng chung (VD: kỹ năng xã hội, khả năng tự học, kỹ 
năng CNTT-TT, giải quyết vấn đề; xem Phần 3.2.2) được cho là quan trọng nhưng 
chưa triển khai rộng rãi. Theo khảo sát của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, giới trẻ 
đánh giá cao những kỹ năng mềm như trí tuệ cảm xúc, tự cường và khả năng 
thích nghi (Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2019, 5). Cunha và cộng sự (2006) cho rằng 
kỹ năng có được từ thời thơ ấu và thời cắp sách đến trường giúp trau dồi những 
kỹ năng có được ở các giai đoạn sau của cuộc đời. Họ đưa ra ví dụ về sự tự chủ 
và an toàn cảm xúc có thể làm tăng ham mê tìm tòi và học hỏi kỹ năng nhận 
thức bậc cao. Carneiro & Heckman (2003) chỉ ra rằng nhiều kỹ năng chung (VD: 
có động lực, kiên trì, bền bỉ) có được trong những giai đoạn giáo dục đầu đời sẽ 
ảnh hưởng đến kết quả học tập và kết quả làm việc trong thị trường lao động 
những năm sau này.

 •  Về tổng thể, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng giáo dục phổ thông trước hết phải 
đặt nền móng cho kỹ năng nhận thức và kỹ năng chung cũng như khơi dậy sự 
yêu thích học tập liên tục trong suốt cuộc đời (OECD 2019a, 235). Động lực và 
năng lực học tập suốt đời phải được nuôi dưỡng từ rất sớm. Điều này mang đến 
những gợi ý quan trọng trong thiết kế chương trình giảng dạy và hoạt động giáo 
dục ở giáo dục phổ thông.

 •  Theo đó, việc mở rộng chương trình giảng dạy hướng đến kỹ năng chung đặt ra 
những đòi hỏi cao hơn về trình độ đội ngũ giáo viên. Vai trò của người giáo viên 
trong lớp học chuyển từ chuyên gia về nội dung môn học trở thành người hỗ 
trợ/hướng dẫn học sinh (McKinsey & Company 2020, 18). Sự thay đổi vai trò này 
đặt ra những yêu cầu mới trong thiết kế chương trình đào tạo mới và bồi dưỡng 
giáo viên.
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 •  Giáo dục phổ thông cũng phải quan tâm đến quá trình chuyển đổi từ trường 
học sang nơi làm việc của học sinh. Cần dành một phần trong chương trình học 
để giúp các em làm quen với những cơ hội thực tế sau giờ học và chuẩn bị hành 
trang để các em sẵn sàng đưa ra quyết định về bước đi tiếp theo trong quá trình 
phát triển nghề nghiệp của mình.

GDNN
Lý tưởng nhất là GDNN dựa trên nền tảng của giáo dục phổ thông. Ở nhiều quốc 
gia, mục tiêu chính của GDNN là đảm bảo sự tham gia dài lâu của những người 
có trình độ trong khu vực kinh tế chính thức hoặc phi chính thức. Dữ liệu thống kê 
về tỷ lệ tuyển sinh và kết quả đào tạo trong GDNN ở từng quốc gia hoặc kết quả 
so sánh giữa các quốc gia thành viên ASEAN thường không đáng tin cậy. Ở nhiều 
nước, GDNN không phải là một lĩnh vực được phân định rõ ràng. GDNN thường do 
một số Bộ, ngành cùng quản lý với nhiều chương trình khác nhau, có thời lượng, 
trình độ chuyên môn và tiêu chuẩn khác nhau. Trong nghiên cứu này, GDNN bao 
gồm hai mảng: đào tạo nghề ban đầu với trọng tâm là phát triển kỹ năng và năng 
lực, và đào tạo nghề thường xuyên chủ yếu là nâng cao và đào tạo lại kỹ năng cho 
những người đã có một số kinh nghiệm làm việc.

Phát triển kỹ năng và năng lực trong đào tạo nghề ban đầu được thiết kế với mục 
đích xây dựng nền tảng để làm việc một cách chuyên nghiệp trong bối cảnh nghề 
nghiệp. Quá trình học tập thường bao gồm học lý thuyết và thực hành nghề, đào 
sâu kiến thức giáo dục phổ thông và lồng ghép nội dung GDNN vào bối cảnh làm 
việc thực tế. Có thể tổ chức đào tạo nghề ban đầu trong những bối cảnh khác nhau. 
Có hai loại hình chương trình, đó là “GDNN kép” và “GDNN tại nhà trường”. Trong khi 
“GDNN kép” được tổ chức đồng thời tại nhà trường và doanh nghiệp với những nội 
dung nêu trên thì GDNN tại nhà trường về cơ bản được tổ chức tại các trường nghề. 
Ở đây, phần thực hành được thực hiện tại xưởng trường dưới hình thức mô phỏng 
hoặc (đôi khi) thông qua các đợt thực tập tại doanh nghiệp. Bên cạnh hai mô hình 
tổ chức này, sự phân biệt trong cung cấp đào tạo nghề ban đầu cũng ảnh hưởng 
đến mục tiêu chính và khái niệm cơ bản. Ở đây có hai cách tiếp cận khác nhau:

 • “GDNN kép” - được áp dụng rộng rãi ở các nước châu Âu như Đức, Thụy Sĩ, Áo, 
Đan Mạch, Hà Lan - đặt trọng tâm xây dựng kỹ năng nhận thức và kỹ năng chung 
với tiêu chí toàn diện và có thể chuyển đổi. Hồ sơ nghề nghiệp thường ít hướng 
tới quy trình tại nơi làm việc ở một doanh nghiệp cụ thể mà lại gắn với thực 
hành một loạt các hoạt động hình thành nên một nghề. GDNN kép dựa trên ý 
tưởng xây dựng những phẩm chất cho giới trẻ để họ có thể thích ứng linh hoạt 
với những tình huống đang thay đổi. Các chương trình GDNN kép kéo dài ít nhất 
một năm (thông thường từ hai đến ba năm).

 •  Ngược lại, đào tạo dựa trên năng lực - được áp dụng lần đầu tiên ở Úc, New 
Zealand và Vương quốc Anh - đơn thuần hướng tới chuẩn bị cho học viên sẵn 
sàng thực hiện các công việc cụ thể và đáp ứng nhu cầu việc làm ngắn hạn 
của học viên, ví dụ như trường hợp người lao động làm việc ở khu vực kinh tế 
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phi chính thức không thể tham gia chương trình đào tạo dài hạn (Sa-kamoto & 
Sung 2018, 12; Buchanan và cộng sự 2018, 156ff.). Đào tạo dựa trên năng lực xuất 
phát từ ý tưởng giúp giới trẻ có được những kỹ năng phù hợp với quy trình làm 
việc cụ thể theo nhu cầu ngắn hạn của bên sử dụng lao động. Các chương trình 
đào tạo dựa trên năng lực thường có thời lượng đào tạo từ vài tuần đến dưới 
một năm.

Ở hầu hết các quốc gia, đào tạo nghề ban đầu được thực hiện dưới hình thức kết 
hợp, có nghĩa là tùy thuộc vào ngành nghề hoặc lĩnh vực kinh tế mà hệ thống đào 
tạo nghề ban đầu sẽ điều chỉnh theo để trở thành một hệ thống kết hợp đa dạng 
(Euler 2013, 35ff.). Đối với các ngành nghề đòi hỏi kỹ năng cao ở các lĩnh vực kinh tế 
cần người lao động có trình độ cao, quá trình đào tạo chuyên sâu là đương nhiên. 
Trong khi đó, những ngành nghề cần lao động kỹ năng thấp có thể chỉ cần thời 
gian đào tạo ngắn hơn và không chuyên sâu. Tuy nhiên, sự khác biệt này dựa trên 
giả định cho rằng yêu cầu tại nơi làm việc quyết định loại hình đào tạo nghề ban 
đầu. Từ góc độ của giới trẻ hoặc theo quan điểm (đầu tư) dài hạn, đầu tư cho đào 
tạo nghề ban đầu có lẽ sẽ cho ra những kết quả khác nhau, và cũng cần phải có sự 
phân biệt rõ ràng. Ví dụ, đào tạo nghề ban đầu dành cho đối tượng thanh niên có 
xu hướng kiếm việc làm trong khu vực kinh tế phi chính thức sẽ khác với chương 
trình đào tạo dành cho thanh niên làm trong những ngành nghề đòi hỏi kỹ năng 
cao và bị ảnh hưởng bởi yêu cầu phải nhanh chóng thay đổi kỹ năng.

Hiện nay, nâng cao và đào tạo lại kỹ năng trong khuôn khổ đào tạo nghề thường 
xuyên ngày càng trở nên quan trọng, nhất là trong những ngành có nhịp độ thay 
đổi lớn. Một số hoạt động nâng cao và đào tạo lại kỹ năng có thể diễn ra trong 
khuôn khổ chương trình chính quy do cơ sở đào tạo tổ chức, “nhưng phần lớn hoạt 
động này sẽ diễn ra tại nơi làm việc, có thể là vừa học vừa làm hoặc học từ đồng 
nghiệp.” (Sakamoto & Sung 2018, 13).

Về vấn đề này, cần chú ý thêm những thách thức chính dưới đây khi xây dựng chiến 
lược, chính sách và sáng kiến PTNL/học tập suốt đời:

 •  Với những thông điệp từ phần trình bày về kỹ năng tương lai (Phần 3.2.2.), đào 
tạo nghề ban đầu với mục đích xây dựng nền móng vững chắc để làm việc trong 
một ngành nghề trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nếu chỉ có các khóa học 
ngắn hạn thì sẽ không đảm bảo nền móng cần thiết cho các giai đoạn nghề 
nghiệp sau này. Tuy nhiên, bên cạnh đó, những bài học và mô-đun cụ thể cho 
mục đích nâng cao và đào tạo lại kỹ năng là cần thiết và quan trọng đối với các 
ngành kinh tế và các nhóm đối tượng cụ thể. Do đó, một hệ thống GDNN toàn 
diện sẽ phải tìm cách cân bằng giữa chương trình nền móng để một mặt đảm 
bảo học viên sẽ có khả năng tìm được việc làm về lâu về dài và mặt khác cung 
cấp kiến thức chuyên môn/chuyên ngành linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu việc 
làm ngắn hạn của một bộ phận người lao động.

 •  Theo dữ liệu về “Chỉ số vốn con người toàn cầu”, số tuyển sinh GDNN ở hầu hết 
các quốc gia thành viên ASEAN vẫn còn thấp (Phần 3.2.3). Sức hấp dẫn của 
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GDNN đối với nhiều thanh niên còn chưa cao, vì vậy thách thức chính ở đây là 
phải phân tích nguyên nhân cơ bản và đưa ra sáng kiến giải quyết vấn đề này.

 •  Bên sử dụng lao động phàn nàn rất nhiều về sự phù hợp và chất lượng có hạn 
của các chương trình GDNN. Có nhiều cách để đảm bảo chương trình GDNN 
đáp ứng nhu cầu tốt hơn và từ đó cải thiện sự phù hợp và chất lượng của quá 
trình đào tạo cũng như chuẩn đầu ra. Mặc dù đã có một số kinh nghiệm và cách 
làm hay, nhưng những kinh nghiệm và cách làm này cần được phổ biến và áp 
dụng một cách nhất quán.

 •  Liên quan mật thiết với nội dung nói trên chính là những nỗ lực gắn kết do-anh 
nghiệp để họ tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực như xây dựng chương trình, 
đào tạo/bồi dưỡng giáo viên và trở thành đối tác trong các chương trình GDNN 
kép (Euler 2018; GIZ 2020).

 •  Nhiều kỹ năng và năng lực được tích lũy trong bối cảnh học tập không chính 
quy, có thể là tại nơi làm việc với các cơ hội đào tạo nghề thường xuyên hoặc 
trong cộng đồng địa phương. Cần cải thiện cơ hội và hình thức công nhận/
chứng nhận các kỹ năng đó.

Giáo dục đại học
Hệ thống giáo dục đại học ở các quốc gia thành viên ASEAN rất khác biệt, cả về 
phạm vi, thuật ngữ sử dụng và mục tiêu chính. Việc thu thập và công bố dữ liệu 
về giáo dục đại học là không nhất quán ở các quốc gia này (Hội đồng Anh 2018, 5). 
Theo EU-Share, có khoảng 7.000 cơ sở giáo dục đại học với khoảng 12 triệu sinh viên 
ở Đông Nam Á (EU-Share 2019). Các số liệu thống kê khác báo cáo con số thấp hơn 
đáng kể (Hiệp hội đại học quốc tế 2017, 8). Rõ ràng, các loại hình cơ sở giáo dục đại 
học khác nhau được tính toán theo những cách khác nhau. Ngoài các trường đại 
học cung cấp chương trình cấp bằng (Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ), còn có rất nhiều loại 
hình cơ sở đào tạo sau trung học với các tên gọi như “Trường bách khoa”, “Cao đẳng 
(chuyên nghiệp)”, “Học viện kỹ thuật và nghề nghiệp”, v.v (Hiệp hội đại học quốc tế 
2017, 10). Trong số các cơ sở đào tạo sau trung học, một vài cơ sở cấp bằng hoặc 
chứng chỉ trong khi những cơ sở khác chỉ cung cấp khóa học và cấp chứng nhận 
tham gia. Ngoài các cơ sở giáo dục đại học truyền thống còn có các cơ sở khác như 
“đại học mở” hoặc “đại học trực tuyến” - đây là những loại hình trường giúp mở rộng 
cơ hội tiếp cận với các khóa đào tạo mang tính học thuật (UNESCO 2017, 55).

Trường đại học ở hầu hết các quốc gia được phân loại theo chiều dọc. Cho dù thuật 
ngữ có khác nhau, nhiều quốc gia có các trường đại học lâu đời hơn, chú trọng vào 
nghiên cứu và các trường đại học khoa học ứng dụng có tuổi đời ít hơn, chú trọng 
vào giảng dạy. Ngoài ra, có sự phân biệt giữa trường công lập và tư thục, trường đa 
ngành và đơn ngành. Một số trường đại học tạo điểm nhấn riêng bằng cách mô tả 
trường mình là trường đại học tinh hoa hoặc chất lượng cao, hoặc tự hào thể hiện 
mình là thành viên của một câu lạc bộ uy tín như Tập đoàn Russell ở Vương quốc 
Anh. Trong bối cảnh này, đã xuất hiện một bộ phận các trường đại học có định 
hướng nghề nghiệp mạnh mẽ trong những thập kỷ qua. Hình dưới đây cho thấy 
cách phân loại đại học định hướng nghề nghiệp và/hoặc các chương trình mang 
tính học thuật trong một khuôn khổ chung.
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Đồ thị trên cho thấy có những trường đại học cung cấp chương trình học cụ thể, 
trong đó theo đuổi mạnh mẽ nghiên cứu hoặc chú trọng sự gắn kết với thực tiễn 
xã hội và kinh tế như được nêu trong sứ mệnh và chiến lược của trường. Ở cả hai 
hướng đi này, các trường đại học tự coi mình là cơ sở đào tạo đại cương/đa ngành 
hoặc đào tạo chuyên ngành/chuyên môn hẹp. Các trường đại học cũng có thể 
quyết định theo đuổi trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu hoặc định 
hướng thực hành/nghề nghiệp, hoặc theo đuổi chiến lược đa dạng hóa và cung 
cấp cả hai loại chương trình dưới cùng một mái trường.

Tình trạng chồng chéo với GDNN xảy ra khi một trường đại học hoạt động một 
phần hoặc hoàn toàn ở góc phần tư số 2 và 3 ở hình trên. Lý do dịch chuyển như vậy 
có thể rất đa dạng. Thực tế ở nhiều quốc gia, các trường đại học khoa học ứng dụng 
đều có nguồn gốc từ một số loại hình cơ sở dạy nghề. Trong khi một số trường đại 
học khoa học ứng dụng có định hướng nghiên cứu thì nhiều trường lại bám sát cái 
gốc của mình và cung cấp các chương trình định hướng thực hành.

Mặc dù hệ thống giáo dục đại học ở các quốc gia thành viên ASEAN khác nhau 
về nhiều mặt, nhưng nhiều quốc gia trong số đó đã giải quyết một vài thách thức 
thường trực:

 •  Làm thế nào để đảm bảo chất lượng và sự phù hợp của các chương trình đào 
tạo (VD: thông qua cơ chế kiểm định chính thức hoặc áp dụng các biện pháp 
nâng cao chất lượng toàn diện)?

 •  Làm thế nào để cải thiện cơ hội tiếp cận công bằng với các chương trình giáo 
dục đại học, nhất là đối với các nhóm đối tượng có ít đại diện, thường ở xa các 
trường đại học?

 •  Làm thế nào để đảm bảo con đường học tập thuận lợi từ GDNN lên đại học và 
tăng cường sự liên thông giữa hai bậc học này?

định hướng học thuật/định hướng nghiên cứu

định hướng nghề nghiệp/định hướng thực hành

chuyên ngành/
chuyên môn hẹp

4 1
đại cương/
đa ngành

3 2

Hình 9: Phân loại đại học/các chương trình học (Euler 2014)
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 •  Làm thế nào để doanh nghiệp có thể tham gia phát triển đội ngũ cho giáo dục 
đại học hoặc cung cấp các chương trình chất lượng phù hợp?

Học tập và phát triển tại doanh nghiệp
Khác với những lĩnh vực PTNL thuộc trách nhiệm của nhà nước như mô tả ở trên, học 
tập & phát triển tại doanh nghiệp là do doanh nghiệp tổ chức. Có một số thuật ngữ 
tương tự được sử dụng như đào tạo theo nhu cầu, đào tạo tại nơi làm việc, đào tạo 
dựa trên công việc, v.v. Hầu hết các hoạt động này đều được thực hiện theo nhu cầu, 
phục vụ mục đích nâng cao và đào tạo lại kỹ năng và chỉ là các khóa học ngắn hạn. 
Trong khi các doanh nghiệp lớn thường có bộ phận nhân sự chuyên quản lý chương 
trình/khóa học tập & phát triển tại doanh nghiệp thì DNNVV lại phải dựa vào cơ sở 
đào tạo dưới sự điều hành của hiệp hội doanh nghiệp. Mặc dù cả hai trường hợp này 
đều có thể lấn sân sang GDNN, mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ sở 
GDNN hoặc trường đại học ít khi được phát triển giống như ở một số quốc gia có thu 
nhập cao châu Âu. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ đáng chú ý ở các quốc 
gia thành viên ASEAN (GIZ 2020, 83).

Nhiều doanh nghiệp đặt kỳ vọng vào tiềm năng của các mô hình đào tạo linh hoạt, 
bao gồm cả mô hình đào tạo trực tuyến. Với mỗi làn sóng công nghệ mới, những kỳ 
vọng này lại trỗi dậy. Tuy nhiên, cho đến nay, nhiều dự án được thiết kế để khai thác 
tiềm năng đầy hứa hẹn này đã không thể đáp ứng đúng như kỳ vọng (Euler 2018a).

Từ góc độ người lao động tại doanh nghiệp, có thể nhận định như sau: trình độ kỹ 
năng càng cao thì càng nhiều người được hưởng lợi từ hoạt động học tập và phát 
triển tại doanh nghiệp. Trong khi lao động ở các ngành nghề đòi hỏi kỹ năng thấp rất 
hiếm khi tham gia đào tạo thì lao động trong các ngành nghề đòi hỏi kỹ năng cao lại 
liên tục tham gia các khóa đào tạo. Ngoài ra, những cơ hội học tập mới (như học từ 
xa) chủ yếu mang lại lợi ích cho những người có kỹ năng cao (OECD 2019a, 221). Con 
số sau đây từ khảo sát của OECD-PIAAC có thể chứng minh nhận định này ở hầu hết 
các quốc gia được khảo sát:

Kỹ năng đọc viết cao Kỹ năng đọc viết thấp
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Hình 10: Tỷ lệ người lao động có trình độ kỹ năng đọc viết thấp và cao (OECD 2019a, 120)32

32. Tỷ lệ người lao động trả lời “Có” cho câu hỏi: “Trong 12 tháng qua, anh/chị có tham gia bất cứ buổi tập huấn/đào tạo tại 
chỗ nào do người giám sát hoặc đồng nghiệp tổ chức không?“. Dữ liệu từ khảo sát của Chương trình Đánh giá năng lực 
người lớn quốc tế của OECD. 
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Theo quan điểm đưa ra, PTNL trong doanh nghiệp có thể làm theo triết lý PTNL 
hoặc QLNL như đã nêu trong Phần 3.1.1. Về vấn đề này, không có sẵn dữ liệu thực tế 
của các quốc gia thành viên ASEAN. Những thách thức tương lai nêu trong Phần 3.2 
đề xuất sử dụng khái niệm PTNL thay vì QLNL, và việc này sẽ ngày càng định hướng 
và định hình các chương trình học tập và phát triển tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, có 
sự khác biệt đáng chú ý giữa các ngành kinh tế (ngành đòi hỏi kỹ năng cao so với 
ngành đòi hỏi kỹ năng thấp) và mô hình kinh doanh trong doanh nghiệp (đối thủ 
cạnh tranh về chi phí và chất lượng).

Đối với học tập và phát triển tại doanh nghiệp, cần cân nhắc thêm những thách 
thức chính sau đây:

 •  Làm thế nào để người lao động có kỹ năng thấp được tiếp cận và tham gia nhiều 
hơn trong các chương trình học tập & phát triển của doanh nghiệp? Làm thế 
nào để có thể thu hút và thúc đẩy nhu cầu tham gia đào tạo của các nhóm đối 
tượng mục tiêu này trong lĩnh vực học tập & phát triển tại doanh nghiệp?

 •  Làm thế nào để thúc đẩy sự chuyển đổi từ triết lý QLNL sang PTNL trong do-anh 
nghiệp?

 •  Bởi vì hầu hết các hoạt động học tập & phát triển tại doanh nghiệp đều không 
được chứng nhận nên: Làm thế nào để có thể gắn các khóa đào tạo và kỹ năng 
học được với quy trình công nhận và chứng nhận chính thức?

 •  Làm thế nào để có thể gắn các hoạt động học tập & phát triển tại doanh nghiệp 
với các chương trình và khóa đào tạo GDNN?

 •  Làm thế nào để có thể khuyến khích doanh nghiệp tham gia và đóng góp vào 
các chương trình GDNN chất lượng cao?

Học không chính quy và phi chính quy
Hầu hết các hoạt động học tập của con người đều diễn ra bên ngoài chương trình 
học chính quy. Trẻ nhỏ rất nhanh khi học tiếng mẹ đẻ, quy tắc hành vi xã hội và hầu 
hết các khía cạnh nhận thức mà không cần bất cứ chương trình giảng dạy hay mục 
tiêu học tập cụ thể nào. Chúng ta dễ dàng nhận thấy một thực tế rằng kể cả những 
người không hoặc ít được tiếp cận với các chương trình giáo dục chính quy thì họ 
vẫn có thể học được những kỹ năng quan trọng.

Mặc dù không thể dự kiến trước quá trình học tập tự nhiên như vậy, nhưng ở một 
mức độ nào đó vẫn có thể tạo điều kiện và hỗ trợ cho quá trình đó. Đây là lý do 
tại sao những hoạt động học tập này lại có thể trở thành một trụ cột quan trọng 
trong mọi chiến lược PTNL. Thành lập trung tâm cộng đồng ở các vùng sâu vùng xa 
(UNESCO 2017, 54; ADB 2020, 13), đảm bảo cơ hội tiếp cận với thư viện, nguồn học 
liệu mở hoặc hỗ trợ các tổ chức đoàn thanh niên cung cấp cơ hội phát triển kỹ năng 
mềm là ba cách khuyến khích học không chính quy hoặc phi chính quy.
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Học không chính quy được định nghĩa là những cơ hội được thiết lập sẵn, có thể 
học một cách tự nguyện nhưng không phải là để lấy bằng cấp, chứng chỉ hoặc 
công nhận chính thức. Các kỳ thực tập, hoạt động thể thao, nghệ thuật có tổ chức 
hoặc các chương trình ngoài giờ như câu lạc bộ máy tính, các hoạt động bảo vệ môi 
trường là một số ví dụ về học không chính quy. Các cơ hội được thiết lập sẵn nhưng 
học bao nhiêu là do quyết định của người học.

Học tập phi chính quy diễn ra một cách tình cờ. Nắm bắt tin tức từ các phương tiện 
truyền thông, khám phá bảo tàng, xin ý kiến tư vấn của người có nhiều hiểu biết và 
áp dụng kinh nghiệm của họ là một số ví dụ cho kiểu học này. Ở nơi làm việc, có 
thể học được nhiều kỹ năng bằng cách quan sát người khác làm việc hoặc tìm ra 
giải pháp cho các vấn đề nảy sinh trong công việc hàng ngày hoặc cuộc sống riêng 
tư. Trong nhiều trường hợp, con người ta thậm chí còn không nhận ra kỹ năng họ 
mới học được trong những bối cảnh như vậy. Học tập phi chính quy là phải tự định 
hướng và tận dụng điều kiện hiện có. Khuyến khích học tập phi chính quy chính là 
kích thích sự say mê tìm tòi, hình thành các kỹ năng học tập trong thời thơ ấu và 
thời cắp sách đến trường, đảm bảo rằng con người có đủ thời gian để theo đuổi sở 
thích học tập của chính mình.

Đối với học không chính quy và phi chính quy, phải cân nhắc thêm những thách 
thức chính sau đây:

 •  Rõ ràng là các kỹ năng có được từ học không chính quy và phi chính quy không 
được chứng nhận hoặc thậm chí không được công nhận. Nếu bằng cấp/chứng 
chỉ giúp đảm bảo quyền lợi, sự thăng tiến trên con đường sự nghiệp hoặc những 
yếu tố tương tự thì cơ hội công nhận các kỹ năng và năng lực đã học được trước 
đó sẽ được đón nhận.

 •  Làm thế nào để có thể tổ chức học không chính quy, nhất là cho các đối tượng 
có hoàn cảnh khó khăn?

 •  Làm thế nào để có thể thu hút và tạo động lực các nhóm đối tượng này tận 
dụng những cơ hội đó? Có thể đảm bảo những ưu đãi gì trong khuôn khổ ngân 
sách công?

3.3.2	 Các	giải	pháp	can	thiệp

Làm thế nào để chính phủ có thể thúc đẩy PTNL trong các lĩnh vực chủ chốt? Về cơ 
bản, chính phủ có thể điều chỉnh khung quy định (VD: luật pháp, chính sách quốc 
gia, tiêu chuẩn chất lượng và giám sát, quản trị, phân bổ kinh phí), tăng cường năng 
lực thể chế ở cấp quốc gia và địa phương, cải thiện cung cấp dịch vụ liên quan đến 
đến cơ hội học chính quy và không chính quy. Trong phạm vi này, sáu giải pháp 
can thiệp đã được nhấn mạnh, mỗi giải pháp sau đó được chi tiết thành các nội 
dung cụ thể hơn. Đối với những giải pháp đã được đề cập trong “Tuyên bố ASEAN 
về Phát triển nhân lực cho thế giới công việc đang thay đổi”, nội dung được đánh 
dấu màu da cam.
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Hình 11: Các giải pháp can thiệp trong PTNL
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Các giải pháp can thiệp trong PTNL

1. Xây dựng văn hóa PTNL
a. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của PTNL
 Thay đổi văn hóa bắt đầu từ nâng cao nhận thức. Mặc dù thông điệp về PTNL 

đã được phổ biến rộng rãi, nhưng nhiều người vẫn cho rằng học tập và giáo 
dục chỉ diễn ra trong những năm đầu đời trước khi gia nhập thị trường lao 
động. Khá giống với ý kiến này là quan điểm cho rằng giáo dục và làm việc, 
học tập và kiếm tiền là những lĩnh vực tách biệt trong cuộc sống.

 PTNL và học tập suốt đời thường được đề cập với giọng điệu sợ hãi và cho 
cảm giác như bị đe dọa. Thực ra, có thể coi đây là lĩnh vực tạo động lực, và 
trong bối cảnh nơi làm việc, PTNL và học tập suốt đời đồng nghĩa với những 
công việc có yêu cầu cao hơn nhưng lại được trả lương nhiều hơn.

b. Khi hỗ trợ cá nhân và tổ chức đầu tư cho học tập, các chương trình PTNL 
có thể đi kèm với những biện pháp hỗ trợ và ưu đãi (tài chính) trực tiếp cho 
người dân. Gói tín dụng Kỹ năng tương lai của Singapore là một ví dụ, ở đó 
mỗi người dân Singapore từ 25 tuổi trở lên sẽ được nhận khoản tín dụng 
ban đầu là S$500. Khoản tín dụng này không quy định thời hạn sử dụng, và 
ngoài các khoản hỗ trợ học phí hiện có của chính phủ, người dân Singapore 
từ 25 tuổi trở lên có thể sử dụng khoản tín dụng này để bù đắp chi phí tự trả 
khi tham gia chương trình đào tạo kỹ năng do các cơ sở đào tạo công lập 
và tư thục cung cấp. Để có nguồn kinh phí cho chương trình này, tất cả các 
nhà tuyển dụng ở Singapore đều phải trả khoản phí phát triển kỹ năng cho 
mỗi người lao động mà họ tuyển dụng (McKinsey & Company 2020, 20). Có 
thể tổ chức hỗ trợ theo nhiều cách khác nhau: Kinh phí có thể được chuyển 
cho bên cung cấp khóa học/chương trình PTNL để người dân sử dụng, hoặc 
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công dân được nhận một khoản tín dụng hoặc phiếu dịch vụ để sử dụng cho 
mục đích học tập. Trong mỗi trường hợp, công dân đều được quyền tham 
gia vào các hoạt động PTNL. Một nghiên cứu của UNESCO (2018) đưa ra cái 
nhìn tổng quan về các phương thức cấp kinh phí cho phát triển kỹ năng trên 
toàn thế giới, trong đó bao gồm nghiên cứu điển hình từ các quốc gia có thu 
nhập thấp và trung bình trên toàn thế giới.

c. Khuyến khích thí điểm các sáng kiến tập hợp những kinh nghiệm và cách 
làm hay 

 Con người ta có thể bị thuyết phục tham gia các hoạt động mới mẻ bằng 
những lý lẽ hay, và thậm chí còn bị thuyết phục hơn nữa nếu đó là kinh 
nghiệm và cách làm hay. Dựa trên tâm lý này, chính phủ có thể thúc đẩy các 
sáng kiến thí điểm để giới thiệu các trường hợp điển hình và kinh nghiệm 
hay. Ví dụ: báo cáo GIZ có tên “Quo Vadis” trình bày một số kinh nghiệm 
hay nhất liên quan đến hợp tác với doanh nghiệp trong GDNN ở Indonesia 
(xem GIZ 2020, 29). Tương tự, nhấn mạnh và làm nổi bật những câu chuyện 
thành công cũng có thể giúp chuyển tải thông điệp và thu hút sự chú ý đến 
PTNL.

d. Cung cấp dịch vụ tư vấn và định hướng
 Các đối tượng thụ hưởng tiềm năng có thể băn khoăn rằng: đâu là những cơ 

hội PTNL có thể phù hợp với mục đích của họ, liệu họ có thể tham gia một 
chương trình nào đó khi đang làm việc hay không, hoặc họ sẽ có được những 
kỹ năng gì sau khi tham gia một chương trình đào tạo. Các dịch vụ tư vấn hỗ 
trợ có thể giải quyết những thắc mắc này hoặc những thắc mắc liên quan, 
đồng thời giúp đảm bảo đặt kỳ vọng vào đúng hướng. Có thể tận dụng các văn 
phòng dịch vụ việc làm nhà nước làm cầu nối của giữa cung và cầu.

e. Cải thiện hình ảnh của GDNN và giáo dục không chính quy
 Đối với nhiều người trẻ, bằng cấp là thứ họ phấn đấu. Những phương án thay 

thế như GDNN hoặc học không chính quy bị đánh giá thấp hơn. Để xây dựng 
văn hóa học tập suốt đời toàn diện, cần phải tạo lập thái độ tích cực và ủng hộ 
của công chúng đối với giáo dục mang tính phi học thuật. Đặc biệt, hình ảnh 
và sức hấp dẫn của GDNN cần được nâng cao. Có thể đưa ra những thông điệp 
mạnh mẽ trong các chiến dịch vận động chính sách (GIZ 2019, 32f.). Ngoài lý 
lẽ đưa ra, cũng có thể cần phải thực hiện những sáng kiến như cải thiện khả 
năng được tuyển dụng, hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ trường học sang nơi 
làm việc và quá trình phát triển nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp GDNN, 
hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái và các nhóm yếu thế tham gia vào các lĩnh vực GDNN 
phi truyền thống, khuyến khích hài hòa hóa tiêu chuẩn năng lực GDNN ở các 
quốc gia thành viên ASEAN.
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2. Chủ trương phát triển bao trùm 
a. Tăng cường hỗ trợ các nhóm đối tượng thiệt thòi
 Nhiều nghiên cứu cho thấy triển khai PTNL đem lại tác động “mang tính gia 

cường”: Người có kỹ năng cao thường tham gia các chương trình và khóa học 
PTNL thường xuyên hơn so với người có kỹ năng thấp. Hơn nữa, một trong 
những phát hiện từ đánh giá PISA là mối quan hệ chặt chẽ giữa xuất thân xã 
hội và kết quả giáo dục. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, 
khi nhìn vào xu hướng lớn, những đối tượng có nguy cơ cao nhất lại chính là 
lao động kỹ năng thấp và một số nhóm có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. 
Điều kiện không bình đẳng cần được giải quyết theo cách khác biệt. Do đó, 
phải dành nhiều nguồn lực hơn cho các nhóm thiệt thòi khi triển khai PTNL.

 
 Mặc dù bối cảnh các quốc gia thành viên ASEAN có thể khác nhau, nhưng 

các quốc gia này thường có chung những nhóm đối tượng thiệt thòi sau 
(Sakamoto & Sung 2018, 18; ILO 2019a, 57, 59; ADB 2020, 18): người khuyết tật, 
người dân nông thôn, phụ nữ, người di cư, dân tộc thiểu số, người lao động 
cao tuổi không có lương hưu, và người lao động làm việc trong khu vực phi 
chính thức, ít hoặc không có cơ hội được đào tạo tại doanh nghiệp.

b. Cải thiện tỷ lệ đi học/tuyển sinh và tỷ lệ hoàn thành của các nhóm đối 
tượng thiệt thòi 

 Tỷ lệ đi học/tuyển sinh và hoàn thành chương trình giáo dục chính quy của 
đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ở tất cả các cấp học đều dưới mức trung 
bình. Có thể có nhiều lý do, trong đó lý do chính là hoàn cảnh kinh tế xã hội. 
Do đó, có thể thiết kế và triển khai những sáng kiến cụ thể, đảm bảo sự tham 
gia của những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (VD: thiết kế các chương 
trình dành riêng cho các nhóm đối tượng mục tiêu; hỗ trợ tài chính; đảm bảo 
chỉ tiêu tuyển sinh các nhóm đối tượng mục tiêu; cung cấp cơ sở hạ tầng số).

c. Cung cấp cơ sở vật chất cho hoạt động học không chính quy và phi chính 
quy

 Như đã trình bày trong Phần 3.3.1, có thể triển khai học không chính quy và phi 
chính quy bằng cách tạo cơ hội tham gia thực sự vào quá trình học tập tình 
cờ, ngẫu nhiên, không có chủ đích trước. Có thể chú trọng tạo không gian học 
tập như thư viện hoặc trung tâm cộng đồng, tổ chức các sự kiện hoặc cung 
cấp học liệu (VD: nguồn học liệu mở) hoặc hỗ trợ các tổ chức (thanh niên) 
mang đến cơ hội học tập trong các lĩnh vực khác nhau. Chủ trương phát triển 
bao trùm cũng phải giải quyết thực tế là nhiều nhóm đối tượng không có khả 
năng chi trả cho những chương trình giáo dục chính quy vì lý do học phí hoặc 
do các điều kiện khác. Cung cấp đào tạo linh hoạt cùng với cơ hội học tập 
không chính quy và phi chính quy có thể đem lại những lựa chọn thay thế cho 
các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi những trở ngại này (VD: trung tâm học 
tập cộng đồng, dạy học theo hình thức di động, đào tạo mở và đào tạo từ xa).
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d. Khuyến khích đánh giá, công nhận và chứng nhận kết quả học không 
chính quy và phi chính quy 

 Thông thường, những đối tượng ít hoặc không được tiếp cận với các chương 
trình giáo dục chính quy lại có được kỹ năng và năng lực từ công việc hoặc 
cuộc sống cá nhân. Vì những kỹ năng này không được công nhận chính thức 
nên ít có giá trị, nhất là trong trường hợp liên quan đến tuyển dụng hoặc 
đăng ký học chương trình giáo dục chính quy. Trong bối cảnh đó, có thể tận 
dụng hiệu quả cơ hội công nhận/chứng nhận năng lực tích lũy qua hình thức 
không chính quy hoặc phi chính quy.

3. Tăng cường các thiết chế hỗ trợ
a. Tăng cường khung thể chế PTNL
 PTNL - một phương pháp tiếp cận toàn diện bao trùm tất cả các lĩnh vực giáo 

dục và học tập - cần được coi là yếu tố hỗ trợ và là quyền lợi trụ cột trong luật 
pháp, chính sách, quản trị và thể chế nhà nước và chính phủ. Ví dụ, cần có 
luật quy định về cấp kinh phí PTNL, các văn bản chính sách quy định những 
chiến lược, chương trình và kế hoạch hành động ràng buộc trong các giải 
pháp can thiệp, năng lực thể chế để tăng cường và triển khai có trách nhiệm 
các chương trình liên quan. 

b. Tăng cường sự phối kết hợp của các cơ quan chuyên ngành ASEAN và các 
bên liên quan 

 Vì PTNL bao trùm tất cả các lĩnh vực giáo dục và học tập nên thu hút sự tham 
gia của nhiều bên liên quan (VD: khu vực tư nhân, giới học giả, các đối tác ba 
bên). Điều này có thể mang đến năng lực cực lớn trong thiết kế và triển khai 
các sáng kiến hiệu quả. Tuy nhiên, cũng phát sinh những yêu cầu khắt khe 
về điều phối và hợp tác. Trong chính phủ, thường có nhiều Bộ, ngành cùng 
quan tâm đến một vấn đề. Ví dụ, ở Myanmar, có 13 bộ tham gia cung cấp các 
chương trình đào tạo/bồi dưỡng giáo viên GDNN (Lythe 2015). Đôi khi, thiếu 
sự phối hợp có thể dẫn đến việc tình trạng không thể triển khai (ví dụ, xem 
GIZ 2020, 37, 41, 48, 77; về những kinh nghiệm hay, xem UNESCO 2017, 20).

c. Tăng cường đối thoại giữa ASEAN và các đối tác bên ngoài của ASEAN
 Vì Tuyên bố ASEAN về Phát triển nhân lực cho thế giới công việc đang thay 

đổi đã được đại diện của tất cả các quốc gia thành viên ASEAN cùng soạn 
thảo nên quá trình thực thi cũng sẽ tác động đến tất cả các quốc gia. ASEAN 
luôn cởi mở trong quan hệ hợp tác với các đối tác bên ngoài (bao gồm các 
tổ chức quốc tế) nhằm tạo điều kiện chia sẻ những mô hình, cách làm hay và 
kinh nghiệm trong thúc đẩy PTNL ở các quốc gia thành viên. Do đó, cần tăng 
cường và chính thức hóa (nếu cần) các nền tảng và diễn đàn đối thoại.



Sự sẵn sàn phát triển nhân lực khu vực ASEAN | Báo cáo khu vực

55

d. Cải thiện chất lượng và khả năng tiếp cận thông tin về các xu hướng lớn 
 Không dễ có được những dữ liệu về cung và cầu liên quan đến kỹ năng tương 

lai. Các tổ chức quốc tế cung cấp một số dữ liệu thường mang tính tổng hợp 
cao, còn chính phủ các nước lại dựa trên số liệu thống kê của riêng họ mà về 
bản chất là hướng về quá khứ. Vẫn cần có các dự báo kỹ năng để hỗ trợ khả 
năng thúc đẩy PTNL theo nhu cầu của thị trường lao động và xã hội của chính 
phủ, cơ sở giáo dục, khu vực doanh nghiệp và các bên liên quan khác. Để có 
dữ liệu tốt, cần thực hiện các nghiên cứu việc làm thường xuyên và (nhiều hơn 
nữa) nghiên cứu về nhu cầu kỹ năng (tương lai), nhất là nghiên cứu theo từng 
ngành (GIZ 2019, 61). Bởi vì không phải quốc gia nào cũng cần thành lập (và 
cấp kinh phí cho) cơ quan nghiên cứu riêng nên ít nhất phải có các đơn vị chịu 
trách nhiệm phân tích dữ liệu nghiên cứu sẵn có, đưa những dữ liệu này vào 
bối cảnh quốc gia và chỉ ra những vấn đề liên quan để tiếp tục nghiên cứu.

e. Thành lập quỹ hỗ trợ dành cho các lĩnh vực ưu tiên và nghiên cứu 
 Nhiều quốc gia vẫn chưa giải được bài toán cơ cấu cấp kinh phí cho ít nhất 

một vài lĩnh vực PTNL chủ chốt (GIZ 2019, 44), nhất là trong trường hợp cần 
có nguồn kinh phí dành riêng cho mục đích triển khai những cách tiếp cận 
mới về PTNL - đây là nguồn kinh phí thường không sẵn có trong khuôn khổ 
ngân sách công. Do đó, cần khuyến khích các quốc gia thành viên ASEAN 
phân bổ ngân sách hàng năm để hỗ trợ thực hiện ưu tiên và nghiên cứu 
trong quá trình triển khai các dự án đổi mới PTNL. Về tính hiệu quả của các 
khoản kinh phí PTNL, điều quan trọng là đảm bảo sự minh bạch và trách 
nhiệm giải trình trong phân bổ và sử dụng nguồn vốn.

f. Thành lập Hội đồng GDNN
 Hội đồng GDNN ASEAN sẽ đóng vai trò là kênh đa ngành trong điều phối, 

nghiên cứu và phát triển đổi mới sáng tạo cũng như giám sát các chương 
trình khu vực nhằm hỗ trợ thúc đẩy GDNN trong khu vực. Điều này cũng có 
thể giúp tăng cường ảnh hưởng của Hội đồng lực lượng lao động tương lai 
ASEAN (đã được thành lập) do doanh nghiệp lãnh đạo (GIZ 2019, 26f).

4. Hiện đại hóa các chương trình PTNL
a. Xây dựng mới và cập nhật các chương trình giảng dạy hiện có để trau dồi 

kỹ năng tương lai 
 Cần lồng ghép kỹ năng nền tảng và kỹ năng tương lai như tổng hợp trong Phần 

3.2.2 vào chương trình giảng dạy, nhất là trong giáo dục phổ thông, GDNN và 
giáo dục đại học. Đặc biệt, khả năng học hỏi cùng với phẩm chất cá nhân như 
ham học hỏi, bền bỉ và kiên trì đóng vai trò rất quan trọng, là nền tảng cho học 
tập suốt đời. Đối với các chương trình đào tạo trong GDNN và giáo dục đại học, 
cũng cần đảm bảo phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
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b. Cung cấp nguồn tài liệu dạy và học có chất lượng
 Đối với giáo viên và giảng viên/người đào tạo, quy định trong chương trình 

giảng dạy ít có vai trò trong việc định hình và hỗ trợ quá trình giảng dạy của 
họ. Thay vào đó, nguồn tài liệu dạy và học phù hợp (như sách giáo khoa/giáo 
trình, tài liệu mô phỏng tình huống thực tế, phương tiện truyền thống và trực 
tuyến) giúp định hướng hoạt động giảng dạy của họ. Chính những nguồn 
tài liệu đó có thể tạo điều kiện tốt nhất cho đổi mới sáng tạo trong lớp học/
xưởng thực hành và hóa thân đổi mới sáng tạo đó thành thực tiễn giảng dạy. 
Tuy nhiên, những nguồn lực đó sẽ là không đủ để mang lại đổi mới sáng tạo 
trong trường hợp dạy kỹ năng mới (kỹ năng tương lai).

c. Điều chỉnh nội dung đánh giá cho phù hợp với kỹ năng tương lai 
 Học sinh/sinh viên thường đo mức độ phù hợp của chương trình và nội dung 

học tập thông qua kết quả kiểm tra/đánh giá. Câu nói “Kiểm tra/đánh giá cái 
gì thì nhận được cái đó” thể hiện quan điểm chung này của nhiều giáo viên và 
giảng viên. Do đó, bên cạnh chương trình giảng dạy và nguồn học liệu, các bài 
kiểm tra/đánh giá phải phù hợp với kỹ năng tương lai (giống như tất cả các kỹ 
năng khác được cung cấp trong quá trình dạy và học).

d. Đa dạng hóa hình thức thực hiện các chương trình học trực tuyến và  
kết hợp

 Công nghệ và tài nguyên số được cho là sẽ đổi mới dạy và học ở tất cả các 
giai đoạn PTNL. Tuy nhiên, những nguồn lực này không phải là mục đích 
cuối cùng mà chỉ là một phương tiện giúp nâng cao chất lượng các chương 
trình dạy và học. Công cụ trực tuyến có thể cải thiện cơ hội tiếp cận với các 
khóa PTNL, mở rộng và tăng cường các phương pháp dạy và học hiện nay 
(Buchanan et al. 2018, 131). Công cụ trực tuyến mang đến những cơ hội mới, 
nhưng cuối cùng thì yếu tố quyết định chất lượng và giá trị (gia tăng) của quá 
trình học tập lại không phải là công nghệ mà chính là nội dung sư phạm 
(dựa vào công nghệ).

e. Cải tiến lộ trình từ học/đào tạo đến đi làm đối với những ngành nghề đòi 
hỏi kỹ năng cao 

 Có sự đồng thuận rất cao cho rằng các chương trình giáo dục nên chuẩn bị 
cho con người ta sẵn sàng để đối phó với những thách thức tương lai trong 
cuộc sống cá nhân và công việc. Như đã trình bày trong các phần trước, yêu 
cầu kỹ năng trong công việc ở nhiều ngành nghề sẽ cao hơn. Vì vậy, những nỗ 
lực giúp học sinh tốt nghiệp giáo dục phổ thông, sinh viên tốt nghiệp GDNN 
và giáo dục đại học “sẵn sàng cho tương lai” đòi hỏi phải có lộ trình liên thông 
giữa ba giai đoạn này. Đầu tiên, học sinh phổ thông cần được tiếp cận/làm 
quen với tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp và kinh nghiệm làm 
việc để có thể đưa ra các quyết định nghề nghiệp một cách sáng suốt. Các em 
phải có khả năng quyết định xem những chương trình chất lượng nào trong 
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giáo dục GDNN hoặc giáo dục đại học là tốt nhất để đáp ứng nguyện vọng 
của chính mình. Ngoài ra, cần đảm bảo lộ trình liên thông từ GDNN lên giáo 
dục đại học để tăng tính hấp dẫn của GDNN và đảm bảo các cơ hội PTNL luôn 
rộng mở. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tăng cường đào tạo 
về khởi nghiệp có thể giúp chuẩn bị hành trang cho giới trẻ sẵn sàng cân nhắc 
những cơ hội (tự tạo) việc làm.

5. Chuyên nghiệp hóa phát triển đội ngũ nhà giáo/người đào tạo đạt chuẩn
a. Ban hành tiêu chuẩn chính thức về đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý trường 

học và người đào tạo tại doanh nghiệp
 Nâng cao trình độ đội ngũ những người chịu trách nhiệm tổ chức và thực 

hiện quá trình dạy và học “là chìa khóa để cải thiện kết quả học tập ở Nam 
Á” (ADB 2017, 10). Các tài liệu phân biệt ba nhóm đối tượng chính, đó là 
giáo viên/giảng viên, cán bộ quản lý trường học và cán bộ đào tạo tại doanh 
nghiệp. Sự chuyên nghiệp hóa đòi hỏi phải có tiêu chuẩn đào tạo rõ ràng 
cho các nhóm đối tượng này. Mặc dù các tiêu chuẩn đào tạo như vậy không 
cần phải giống nhau về mọi mặt ở tất cả các quốc gia, nhưng ít nhất phải 
thống nhất yêu cầu tối thiểu mà mỗi nhóm đối tượng sẽ phải đáp ứng. Lý 
tưởng nhất là các tiêu chuẩn được xác định theo hồ sơ năng lực. Với khung 
năng lực, cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc xác định con đường phát triển 
nghề nghiệp hiện đang còn thiếu ở hầu hết các quốc gia (Euler 2018, 7). Con 
đường phát triển nghề nghiệp như vậy có tầm quan trọng rất lớn trong việc 
nâng cao sức hấp dẫn của nghề giáo.

b. Thu hút người có nhiều động lực và tận tâm vào làm nghề giáo
 Chất lượng của bất kỳ hệ thống giáo dục nào cũng chủ yếu dựa vào sự cam kết và 

năng lực của nhân sự. Ví dụ, các quốc gia có điểm PISA cao như Phần Lan đều thực 
hiện một quy trình tuyển dụng giáo viên rất khắt khe. Được chọn làm giáo viên đồng 
nghĩa với việc họ là một phần của một nghề được nhiều người biết đến trong xã hội. 
Điều này dẫn đến một vòng tròn khép kín đáng ngưỡng mộ: Uy tín cao trong xã hội - 
nhiều người đăng ký học ngành sư phạm - lựa chọn những người tốt nhất – uy tín cao 
trong xã hội, v.v. Mặc dù các quốc gia ASEAN có điều kiện cơ bản khác nhau, nhưng 
mục tiêu tuyển dụng giáo viên có trình độ cao là giống nhau.

c. Nâng cao năng lực của giáo viên trong đào tạo mới và bồi dưỡng giáo viên 
 Trách nhiệm đào tạo mới giáo viên thuộc về một Bộ duy nhất. Các Bộ thường hợp 

tác với các đơn vị phụ trách xây dựng chương trình giảng dạy, chứng nhận và cũng 
có trường hợp là đảm bảo chất lượng (Euler 2018, 5). Hầu hết các quốc gia thành viên 
ASEAN ít xây dựng chương trình bồi dưỡng. Ở một số quốc gia, nhiều Bộ, ngành đảm 
nhận thực hiện các chương trình bồi dưỡng này. Còn ở những quốc gia khác, ít nhất 
thì các trường cũng tham gia lên kế hoạch và vận hành các chương trình đó.
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 Liên quan đến PTNL, cần xem xét cụ thể các khả năng sau đây:

 •  tạo điều kiện thuận lợi để có được các kỹ năng tương lai như đã tổng hợp 
trong Phần 3.2.2;

 •  khuyến khích phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung 
tâm;

 •  đánh giá các mô hình học tập dựa vào công nghệ;

 •  chú trọng sự gắn kết giữa mục tiêu, phương pháp giảng dạy và nội dung 
đánh giá.

d. Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý trường học
 Một cách tiếp cận toàn diện nữa trong PTNL là đảm bảo sự hỗ trợ từ phía 

cán bộ quản lý trường học. Nhóm đối tượng này có vai trò quan trọng trong 
hỗ trợ triển khai các nội dung PTNL trong nhà trường. Việc tuyển dụng và 
đào tạo/bồi dưỡng cán bộ quản lý trường học do trung ương (Bộ, ngành phụ 
trách) hoặc do địa phương (cấp tỉnh) tổ chức và quyết định (Euler 2018, 6). 
Thực tế thì vấn đề này rất khác nhau ở các quốc gia thành viên ASEAN. Nhìn 
chung, không có tiêu chuẩn chính thức về cán bộ quản lý trường học. Ở một 
số quốc gia, nhân cách của ứng viên cũng quan trọng không kém gì năng 
lực chuyên môn. Mặc dù một số quốc gia cũng có chương trình đào tạo/bồi 
dưỡng hoặc ít nhất có một vài khóa học dành cho cán bộ quản lý trường học, 
các quốc gia khác lại không có các chương trình như vậy (Euler 2018, 6).

e. Nâng cao năng lực của người đào tạo tại doanh nghiệp
 Người đào tạo tại doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc lên kế 

hoạch và cung cấp các chương trình GDNN (kép) cũng như các khóa nâng cao 
và đào tạo lại kỹ năng trong quá trình học tập và phát triển tại doanh nghiệp.

 Đào tạo người đào tạo tại doanh nghiệp được coi là trách nhiệm của doanh 
nghiệp. Hiện đã có tiêu chuẩn và khung đào tạo cho người đào tạo tại doanh 
nghiệp như được nêu trong “Tiêu chuẩn người đào tạo tại doanh nghiệp ở 
các nước ASEAN” (GIZ 2017, 63f.). Có thể sử dụng tiêu chuẩn này để tham 
chiếu và đảm bảo sự tương thích về hồ sơ người đào tạo tại doanh nghiệp 
trong khu vực. Một số quốc gia thành viên ASEAN đã bắt đầu xây dựng các 
khóa hoặc chương trình đào tạo người đào tạo tại doanh nghiệp, giúp đối 
tượng này có cơ hội đạt được năng lực phù hợp. Ví dụ, Thái Lan cung cấp 
chương trình 30 giờ và chương trình 80 giờ cho người đào tạo tại doanh 
nghiệp với chủ đề về đào tạo kỹ năng thực hiện và quản lý đào tạo (Euler 
2018, 85).

 Để khuyến khích PTNL, cần xem xét cụ thể các khả năng sau đây:
 •  tạo điều kiện thuận lợi để có được các kỹ năng tương lai như đã tổng hợp 

trong Phần 3.2.2;
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 •  nâng cao nhận thức của người lao động về chăm lo việc học tập của 
chính mình;

 •  tham gia xây dựng và cung cấp các chương trình đào tạo nghề ban đầu 
chất lượng cao và các khóa đào tạo nghề thường xuyên.

 Ngoài các chương trình đào tạo chính quy, có thể áp dụng các mô hình học 
tập tại nơi làm việc như học nhóm, học với đồng nghiệp, cộng đồng chia sẻ 
tri thức, học qua hành động nhóm và kèm cặp. 

6. Khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp trong PTNL 
a. Tăng cường hợp tác giữa chính phủ và khu vực doanh nghiệp trong PTNL
 Trong năm năm qua, đã có nhiều nghiên cứu được công bố về những 

lĩnh vực tham gia của doanh nghiệp, nhất là trong GDNN (OECD 2016; 
DCED 2017; GIZ 2017; Wanklin 2018; Euler 2018; GIZ 2019; IIPE 2019). Ví 
dụ, Euler phân biệt các lĩnh vực tham gia ở cấp độ đào tạo so với cấp 
độ thể chế. Ở cấp độ đào tạo, doanh nghiệp có thể tham gia cung cấp 
và thực hiện đào tạo, phối hợp trong kiểm tra/đánh giá, chứng nhận đội 
ngũ giảng viên và giáo viên, cung cấp trang thiết bị và tài liệu giảng dạy. 
Ở cấp độ thể chế, doanh nghiệp có thể tham gia xây dựng chương trình 
giảng dạy và tiêu chuẩn kỹ năng, đóng góp kinh phí và chịu trách nhiệm 
về quản trị GDNN ở cấp quốc gia hoặc địa phương (Euler 2018, 8). Có rất 
nhiều ví dụ tham khảo dành cho các nước ASEAN trong hầu hết các lĩnh 
vực này (GIZ 2019; 2020).

 Hoạt động hợp tác có thể diễn ra ở các mức độ khác nhau. Phạm vi hợp 
tác bao gồm từ quan hệ đối tác đến quản lý và sở hữu. Đối với các lĩnh 
vực PTNL chủ chốt, doanh nghiệp thường nắm quyền sở hữu hoặc ít 
nhất là quản lý hầu hết các khóa học và phát triển tại doanh nghiệp. Tuy 
nhiên, đối với chương trình GDNN, cách tốt nhất là tham gia hợp tác với 
các cơ sở đào tạo.

b. Đảm bảo ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào PTNL 
 Nguồn kinh phí cho GDNN có tầm quan trọng rất lớn trong tăng cường sự 

tham gia của doanh nghiệp vào GDNN. Từ góc độ của doanh nghiệp, tăng 
cường sự tham gia đồng nghĩa với việc cần có thêm thời gian và do đó cũng 
phải có kinh phí. Nếu giáo dục và cấp kinh phí cho giáo dục ở một quốc gia là 
nhiệm vụ của nhà nước thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chi trả chi phí của 
doanh nghiệp thông qua hình thức cấp vốn nhà nước. Ngoài ra, doanh nghiệp 
cũng lo ngại rằng nỗ lực đào tạo của họ có thể không có tác dụng bởi vì người 
lao động có kỹ năng đã qua đào tạo bị lôi kéo bởi những công ty không cam 
kết đào tạo. Trong khi có doanh nghiệp sẵn sàng cung cấp đào tạo thì ở chiều 
ngược lại, có những doanh nghiệp không thực hiện đào tạo nhưng lại lợi dụng 
kinh phí đào tạo của doanh nghiệp khác. Và theo nghĩa này, họ chẳng khác 
nào những người đi xe miễn phí. Trong bối cảnh đó, vấn đề cấp kinh phí gắn 
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liền với phân bổ chi phí. Trên thực tế, đã có nhiều mô hình cấp kinh phí khác 
nhau được xây dựng, ví dụ như hệ thống hỗ trợ thuế; cấp kinh phí đào tạo; hỗ 
trợ thực tập nghề; mô hình miễn thuế (Euler 2018, 30f.; McKinsey&Company 
2020, 19), và mỗi mô hình đều có ví dụ thực tế ở các quốc gia khác nhau. Ví dụ, 
Thái Lan đang áp dụng mô hình miễn thuế. Các doanh nghiệp có thể được 
miễn thuế phần chi phí đào tạo, từ đó giảm bớt gánh nặng thuế cho họ. Theo 
cách này, họ có thể tính chi phí đào tạo tăng gấp đôi (tức là 200%) (GIZ 2020, 
61). Mô hình này chủ yếu áp dụng trong các doanh nghiệp báo cáo lãi ở khu 
vực kinh tế chính thức.

c. Tăng cường sự tham gia của các hiệp hội doanh nghiệp trong PTNL 
 Cũng như doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp (BMO; DCED 2017, 4) 

như hiệp hội ngành nghề, liên đoàn, phòng thương mại, phường hội và đại 
diện người lao động có thể đóng vai trò chính trong phát triển hệ thống 
PTNL (Renold và cộng sự 2016, 6). Hiệp hội doanh nghiệp có thể đảm nhận 
nhiều nhiệm vụ và chức năng. Một mặt, hiệp hội doanh nghiệp có thể đại 
diện cho quyền lợi của hội viên, VD: hiệp hội ngành nghề đại diện cho các 
doanh nghiệp trực thuộc hoặc liên đoàn đại diện cho người lao động có tổ 
chức ở một ngành nào đó. Mặt khác, các tổ chức này có thể được nhà nước 
giao nhiệm vụ; ví dụ, các phòng thương mại của Đức (được gọi là “cơ quan có 
trách nhiệm”) được giao thực hiện nhiệm vụ GDNN do luật quy định (chẳng 
hạn như tổ chức các kỳ thi/đánh giá). Hiệp hội doanh nghiệp cũng có thể 
giúp tăng quyền đại diện của doanh nghiệp và công chúng trong GDNN. 
Hiệp hội doanh nghiệp trong một ngành có thể đóng vai trò là “nơi truyền 
động lực” và là chất xúc tác, và vì vậy rất quan trọng đối với sự tham gia của 
doanh nghiệp.

 Các hiệp hội doanh nghiệp có thể có hồ sơ năng lực rất khác nhau (xem 
ASEAN GIZ 2017, 109ff.). Nói một cách cụ thể, cần xem xét xem các hiệp hội 
này nâng cao trình độ của người lao động có kỹ năng đến mức độ nào trong 
phạm vi mục tiêu của họ hoặc thậm chí là xem họ có đầu mối liên hệ trong 
lĩnh vực GDNN hay không. Ví dụ, ở Thụy Sĩ, các tổ chức nghề nghiệp với tư 
cách là đại diện cho các ngành nghề thường có vai trò quan trọng nhất trong 
xây dựng (phát triển) chương trình giảng dạy ở từng ngành nghề. Ngoài ra, có 
thể thông qua những tổ chức này để tiếp cận các doanh nghiệp mục tiêu - 
đây là những doanh nghiệp được cho là phù hợp và có động lực. Tuy nhiên, 
các hiệp hội doanh nghiệp không phải lúc nào cũng ổn. Thường thì doanh 
nghiệp không chấp nhận hiệp hội doanh nghiệp vì họ cho rằng các tổ chức 
này quá thân với nhà nước hoặc quá xa rời doanh nghiệp (Wanklin 2018).

 Có thể tăng cường năng lực của hiệp hội doanh nghiệp theo nhiều cách 
khác nhau (GIZ 2019, 27ff.). Có thể hỗ trợ họ trong việc cung cấp nhiều hơn 
các dịch vụ có giá trị, nhất là trong PTNL. Có thể sử dụng kinh phí đầu tư ban 
đầu để thành lập bộ phận PTNL trong hiệp hội doanh nghiệp với đội ngũ 
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nhân viên chuyên trách được đào tạo để cung cấp dịch vụ liên quan đến 
PTNL. Có thể khuyến khích doanh nghiệp trở thành thành viên của hiệp hội 
doanh nghiệp. Một số quốc gia coi việc trở thành thành viên hiệp hội doanh 
nghiệp là yêu cầu bắt buộc theo luật pháp. 

d. Hỗ trợ bên sử dụng lao động (đặc biệt là DNNVV) trong thiết kế và triển khai 
các mô hình kinh doanh PTNL 

 Trong khi các doanh nghiệp lớn đều có nhân viên chuyên trách PTNL thì hầu 
hết các DNNVV lại thiếu nguồn lực này. Họ phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ bên 
ngoài khi tổ chức các khóa nâng cao hoặc đào tạo lại kỹ năng người lao động, 
tuy nhiên họ cũng có kế hoạch tổng thể PTNL. Về nội dung này, họ phải dựa 
vào sự hỗ trợ từ kinh phí nhà nước và/hoặc dựa vào sự tư vấn/tham vấn của 
các hiệp hội doanh nghiệp.

e. Tập trung các sáng kiến PTNL cho những lĩnh vực ưu tiên 
 Các ngành kinh tế có nhu cầu PTNL khác nhau. Một số ngành kinh tế tham 

gia cạnh tranh chất lượng trên thị trường toàn cầu và do đó phải tập trung 
PTNL tốc độ cao ở các nghề đòi hỏi kỹ năng cao. Trong khi đó, các ngành kinh 
tế khác cố gắng duy trì lợi nhuận trong bối cảnh cạnh tranh chi phí thấp và 
chỉ có nhu cầu PTNL trong khuôn khổ các khóa đào tạo kỹ năng ngắn hạn 
cho một bộ phận người lao động. Do nguồn lực PTNL có hạn, các sáng kiến 
PTNL cũng đòi hỏi phải có sự ưu tiên nhất định. Một tiêu chí quan trọng là lựa 
chọn những ngành kinh tế quan trọng nhất cho mục tiêu phát triển kinh tế 
và xã hội (ví dụ, xem ILO 2019a, 41f., 46, 65).
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4. Tìm hiểu thực tế:   
Khung khảo sát và khởi động báo 
cáo quốc gia

4.1.  Tổng quan

Nghiên cứu tài liệu trong phần trình bày trước cho thấy khá nhiều mô hình lý thuyết, 
những gợi ý, quy phạm pháp luật, nội dung và ví dụ thực tế trong các lĩnh vực được 
chọn. Phần này cho thấy mối liên hệ giữa kết quả nghiên cứu tài liệu và khảo sát 
thực tế về hiện trạng PTNL ở các quốc gia thành viên ASEAN. Khảo sát tiến hành 
theo trình tự sau:

 • Kết quả Chương 3 được cô đọng thành sơ đồ ngắn gọn cho thấy mối liên hệ 
giữa các lĩnh vực PTNL chủ chốt (Phần 3.3.1) và các giải pháp can thiệp (Phần 
3.3.2). Sơ đồ này tạo nên khung khảo sát.

 •  Dựa trên khung khảo sát, tiến hành xây dựng các công cụ như hướng dẫn phỏng 
vấn, tiêu chí lựa chọn kinh nghiệm và cách làm hay và đề xuất lựa chọn đối 
tượng được phỏng vấn. Các chuyên gia trong nước cũng được gợi ý về cấu trúc 
báo cáo quốc gia.

4.2.  Khung khảo sát

Khung khảo sát thực tiễn PTNL ở các quốc gia thành viên ASEAN được trình 
bày trong phần dưới đây. Không phải ô nào trong khung khảo sát cũng cần tìm 
hiểu thực tế sâu hơn. Một số ô trong phần “giải pháp can thiệp” được để trống 
(ô đánh dấu màu xanh da trời) vì giải pháp can thiệp đó không phù hợp. Ví dụ, 
việc thành lập Hội đồng GDNN là không phù hợp trong giáo dục phổ thông. Và 
nhiều khả năng là không thể điền hết tất cả các ô cho từng quốc gia vì không 
có sẵn phương án ưu tiên tương ứng hoặc không thể tiếp cận dữ liệu liên quan 
trong khuôn khổ thời gian cho phép.
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Lĩnh vực PTNL chủ chốt

Giải pháp can thiệp trong PTNL

Giáo dục 
phổ thông GDNN Giáo dục 

đại học

Học tập & 
phát triển 
tại doanh 

nghiệp

Học không 
chính quy/
phi chính 

quy

A.  Xây dựng văn hóa PTNL

1.     Nâng cao nhận thức về 
tầm quan trọng của PTNL

2.    Hỗ trợ cá nhân và tổ chức đầu tư 
cho PTNL

3.     Cung cấp dịch vụ tư vấn và  
định hướng

4.     Khuyến khích thí điểm các sáng 
kiến tập hợp những kinh nghiệm 
và cách làm hay 

5.    Cải thiện hình ảnh của GDNN và 
giáo dục không chính quy

B. Chủ trương phát triển bao trùm
1.     Tăng cường hỗ trợ các nhóm đối 

tượng thiệt thòi

2.    Cải thiện tỷ lệ đi học/tuyển sinh 
và tỷ lệ hoàn thành của các nhóm 
đối tượng thiệt thòi 

3.     Cung cấp cơ sở vật chất cho hoạt 
động học không chính quy và phi 
chính quy 

4.   . Khuyến khích đánh giá, công 
nhận và chứng nhận kết quả học 
không chính quy và phi chính quy 

C. Tăng cường các thiết chế hỗ trợ 

1.     Tăng cường khung thể chế PTNL

2.     Tăng cường sự phối kết hợp 
của các cơ quan chuyên ngành 
ASEAN và các bên liên quan 

3.    Tăng cường đối thoại giữa ASEAN 
và các đối tác bên ngoài của 
ASEAN

4.     Cải thiện chất lượng và khả 
năng tiếp cận thông tin về các xu 
hướng lớn 

5     Thành lập quỹ hỗ trợ dành cho 
các lĩnh vực ưu tiên và nghiên cứu 

6.    Thành lập Hội đồng GDNN 

Bảng 5: Khung khảo sát
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Lĩnh vực PTNL chủ chốt

Giải pháp can thiệp trong PTNL

Giáo dục 
phổ thông GDNN Giáo dục 

đại học

Học tập & 
phát triển 
tại doanh 

nghiệp

Học không 
chính quy/
phi chính 

quy

D.	Hiện	đại	hóa	các	chương	trình	PTNL
1.     Xây dựng mới và cập nhật các 

chương trình giảng dạy hiện có để 
trau dồi kỹ năng tương lai 

2.    Cung cấp nguồn tài liệu dạy và học 
có chất lượng 

3.     Điều chỉnh nội dung đánh giá cho 
phù hợp với kỹ năng tương lai

4.     Đa dạng hóa hình thức thực hiện các 
chương trình học trực tuyến và kết hợp 

5.     Cải tiến lộ trình từ học/đào tạo đến 
đi làm đối với những ngành nghề 
đòi hỏi kỹ năng cao

E. Chuyên nghiệp hóa phát triển đội ngũ nhà giáo/người đào tạo đạt chuẩn
1.    Ban hành tiêu chuẩn chính thức về 

đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý 
trường học và người đào tạo tại doanh 
nghiệp  

2.     Thu hút người có nhiều động lực 
và tận tâm vào làm nghề giáo

3.    Nâng cao năng lực của giáo viên 
trong đào tạo mới và bồi dưỡng 
giáo viên

4.    Nâng cao năng lực của cán bộ 
quản lý trường học

5.    Nâng cao năng lực của người đào 
tạo tại doanh nghiệp  

F. Khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp trong PTNL

1.     Tăng cường hợp tác giữa chính 
phủ và khu vực doanh nghiệp

2.     Đảm bảo ưu đãi cho doanh 
nghiệp đầu tư vào PTNL

3.    Tăng cường sự tham gia của các 
hiệp hội doanh nghiệp trong PTNL

4.     Hỗ trợ bên sử dụng lao động 
(DNNVV) trong thiết kế và triển 
khai các mô hình kinh doanh 
PTNL

5.    Tập trung các sáng kiến PTNL cho 
những lĩnh vực ưu tiên 
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4.3. Chuyên gia trong nước lên kế hoạch và tiến hành phỏng vấn

Theo mục đích và trên cơ sở thuật ngữ của nghiên cứu này, có thể tóm tắt câu hỏi 
trọng tâm trong quá trình khảo sát thực tiễn ở mỗi quốc gia như sau:

Làm thế nào để cơ quan nhà nước và doanh nghiệp khuyến khích, khởi động, hỗ 
trợ, thúc đẩy và triển khai những giải pháp can thiệp trong các lĩnh vực PTNL/học 
tập suốt đời chủ chốt ở đất nước mình?

Các giải pháp can thiệp trong PTNL được tóm tắt trong khung khảo sát. Mỗi giải 
pháp đều có gợi ý các câu hỏi định hướng, phương hướng lên kế hoạch và tiến 
hành phỏng vấn các bên liên quan (Phụ lục 1). Những câu hỏi này phản ánh nội 
dung cơ bản của từng giải pháp can thiệp tương ứng rút ra từ quá trình nghiên cứu 
tài liệu. Các câu hỏi được thiết kế với mục đích đưa ra hướng dẫn cụ thể nhưng vẫn 
dành không gian để điều chỉnh và mở rộng theo từng đối tượng được phỏng vấn.

Hướng dẫn phỏng vấn đề cập sáu giải pháp can thiệp khá đầy đủ. Với khung thời 
gian eo hẹp và nguồn lực hạn chế, có nguy cơ là dữ liệu do chuyên gia trong nước 
tổng hợp sẽ thiếu chiều sâu và không có nhiều giá trị. Để tối ưu hóa sử dụng các 
nguồn lực, mỗi chuyên gia trong nước được yêu cầu tập trung phân tích bốn trong 
số sáu giải pháp can thiệp. Chuyên gia trong nước phải tập trung vào các giải pháp 
có triển vọng và quan trọng nhất. Sau khi tham vấn kỹ lưỡng, đã thống nhất phân 
công nhiệm vụ như sau:

Bảng 6: Các giải pháp can thiệp trong PTNL được lựa chọn cho nghiên cứu quốc gia 33

Quốc gia Xây dựng văn 
hóa PTNL

Chủ trương 
phát triển bao 

trùm

Tăng cường 
các thiết chế 

hỗ trợ

Hiện đại hóa 
các chương 
trình PTNL

Chuyên nghiệp 
hóa đội ngũ 

nhà giáo/người 
đào tạo

Khuyến khích 
sự tham gia 
của doanh 

nghiệp

Brunei Dar. x (x) (x) x x x

Campuchia x x x x

Indonesia x x x x

Lào x x x x

Malaysia x (x) x x (x) x

Myanmar x x x x

Philippin x x x x x x

Singapore x x x x

Thái Lan x x x x

Việt Nam x x x x

33. Dấu “X” là giải pháp can thiệp đã được khảo sát trong báo cáo quốc gia tương ứng. Dấu “(X)” là chủ đề bổ sung cũng 
đã được khảo sát (nhưng không kỹ như bốn chủ đề ưu tiên).
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Mặc dù tất cả các chuyên gia trong nước đều khảo sát ít nhất bốn giải pháp, 
một chuyên gia đã nghiên cứu tất cả các giải pháp (chuyên gia Philippin) và hai 
chuyên gia khác đã thu thập một số dữ liệu cho những nội dung nằm ngoài 
nhiệm vụ trọng tâm (chuyên gia Brunei, Malaysia). Về tổng thể, đã tiến hành 
khảo sát tất cả các giải pháp can thiệp ở ít nhất sáu quốc gia thành viên ASEAN.

4.4. Bảng hỏi về sự sẵn sàng 

Ngoài những ưu tiên được lựa chọn để khảo sát sâu hơn, mỗi chuyên gia trong 
nước đều được kỳ vọng thu thập dữ liệu thông qua “bảng hỏi về sự sẵn sàng” (xem 
Phụ lục 2). Bên cạnh một số dữ liệu ngắn gọn liên quan đến bối cảnh, bảng hỏi bao 
gồm sáu giải pháp can thiệp, mỗi giải pháp đều được tách thành mục riêng. Trong 
mỗi mục, người trả lời bảng hỏi được yêu cầu đánh giá tầm quan trọng và kết quả 
thực thi ở quốc gia mình. 

Việc đánh giá “tầm quan trọng/mong muốn” và “kết quả thực thi/kết quả thực hiện” 
cần phải chỉ ra được mức độ sẵn sàng cũng như “khoảng cách về sự sẵn sàng” giữa 
mong muốn và kết quả thực hiện ở mỗi quốc gia: Quốc gia đã và đang hướng đến 
một hệ thống PTNL hiện đại như thế nào?

Ở mỗi quốc gia thành viên ASEAN, có ít nhất 25 bảng hỏi phải được hoàn thành 
đầy đủ. Việc lựa chọn và phân bố người trả lời bảng hỏi do chuyên gia trong nước 
quyết định. Tuy nhiên, yêu cầu là ít nhất ba trong số các tổ chức/đơn vị sau phải có 
ít nhất một người tham gia trả lời:

 •  Các Bộ, ngành

 •  Trường tiểu học/THCS

 •  Trung cấp nghề/cao đẳng nghề/học viện

 •  Trường đại học

 •  Doanh nghiệp

 •  Hiệp hội doanh nghiệp.
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Ngoài kết quả phân tích tài liệu, phỏng vấn bên liên quan, thu thập và phân tích dữ 
liệu thông qua bảng hỏi (nhỏ), chuyên gia trong nước còn phải tổng hợp các số liệu 
thống kê sau đây về PTNL/học tập suốt đời ở quốc gia mình:

 • Số năm đi học bình quân 

 •  Thanh niên chưa có việc làm, chưa đi học/chưa qua đào tạo (%)

 •  Tỷ lệ biết đọc biết viết, biết tính toán (nhóm 15-24 tuổi)

 •  Tỷ lệ biết đọc biết viết và đi học/tuyển sinh của đối tượng có hoàn cảnh khó khăn  

 •  Tỷ lệ đi học tiểu học (nhóm 0-14 tuổi)

 •  Tỷ lệ hoàn thành tiểu học (nhóm 15-24 tuổi)

 •  Tỷ lệ đi học trung học (nhóm 0-14 tuổi)

 •  Tỷ lệ hoàn thành trung học (nhóm 15-24 tuổi)

 •  Tỷ lệ tuyển sinh GDNN (nhóm 15-24 tuổi)

 •  Tỷ lệ tuyển sinh cao đẳng/đại học (nhóm 15-24 tuổi)

 •  Tỷ lệ hoàn thành cao đẳng/đại học (nhóm 25-54 tuổi)
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5 . Kết quả: Phân tích so sánh và 
tổng hợp báo cáo quốc gia

5.1. Bối cảnh: Chia sẻ kinh nghiệm từ sự không đồng nhất 

Trước khi trình bày chi tiết kết quả khảo sát thực tế, cần có một số lưu ý ban đầu 
khi đặt kết quả phân tích vào bối cảnh cụ thể. Rõ ràng là mười quốc gia thành viên 
ASEAN khác nhau ở nhiều khía cạnh. Đặc biệt, có sự khác biệt đáng kể về trình độ 
phát triển kinh tế - xã hội cũng như các nguồn lực kinh tế sẵn có. Về vấn đề chuẩn 
bị PTNL sẵn sàng cho những thách thức tương lai, không phải quốc gia nào cũng 
có điểm xuất phát như nhau. Vì vậy, nếu xếp cả mười quốc gia vào một bảng xếp 
hạng thì không hợp lý. Thay vào đó, mục tiêu chính khi trình bày các báo cáo quốc 
gia là đảm bảo thực tiễn phong phú và cung cấp cứ liệu để tất cả cùng suy ngẫm.

Những lưu ý này đi đôi với nguyên tắc sau. Trong một số giải pháp can thiệp, cái gọi 
là “kinh nghiệm và cách làm hay” được nhấn mạnh. “Hay” hoặc thậm chí “hay nhất” 
chỉ có thể được diễn đạt trong ngữ cảnh phù hợp. Thiết chế hoặc quy trình “tốt” 
hoặc “tốt nhất” ở quốc gia này có thể không phù hợp với bối cảnh của các quốc gia 
khác. Và như một câu ngạn ngữ có nói: Cái “tốt hơn” cũng là kẻ thù của cái “tốt” - bối 
cảnh thay đổi có thể đặt ra thách thức đối với “kinh nghiệm và cách làm hay” hiện 
tại và đòi hỏi phải có một cách tiếp cận mới. Trong bối cảnh đó, “kinh nghiệm và 
cách làm hay” trong báo cáo này được trình bày để người đọc suy ngẫm về cách làm 
thế nào để họ có thể tìm ra ý tưởng cải thiện hệ thống của chính mình.

Từ bảng dữ liệu dưới đây, có thể một phần suy ra mức độ phát triển khác nhau ở 
các quốc gia thành viên ASEAN khi nhìn vào các chỉ số chính của hệ thống giáo 
dục chính quy. Bảng dưới đây tổng hợp dữ liệu được trình bày trong các báo cáo 
quốc gia và cho thấy những điểm giống và khác nhau giữa các quốc gia. Ví dụ, số 
năm đi học bình quân khác nhau đáng kể giữa các quốc gia. Ngoài ra, tỷ lệ thanh 
niên chuyển lên học trung học và cao đẳng/đại học cũng khác nhau đáng kể. Mặc 
dù điều kiện kinh tế, xã hội và văn hóa của các quốc gia có xuất phát điểm khác 
nhau, nhưng tất cả các quốc gia đều đặt trọng tâm phát triển hệ thống giáo dục 
của quốc gia mình.
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Dưới đây là một số lưu ý mang tính kỹ thuật khi đọc bảng dữ liệu:

 •  Để dễ so sánh, các nhóm tuổi được định nghĩa theo “Chỉ số vốn con người toàn 
cầu” như trình bày trong Phần 3.2.3. Ngoài ra, chỉ số cũng được định nghĩa theo 
“Chỉ số vốn con người toàn cầu”. Nếu dữ liệu của các quốc gia tương ứng khác 
với định nghĩa này thì sự khác biệt đó sẽ được chỉ rõ.

 •  Trong trường hợp có sẵn dữ liệu, năm tham chiếu cũng được bổ sung cùng với 
dữ liệu. Chuyên gia trong nước đã lấy dữ liệu từ các nguồn trong nước hoặc 
quốc tế. Có thể đọc dữ liệu chi tiết từ các báo cáo quốc gia tương ứng.

 •  Trong bốn trường hợp (Brunei, Malaysia, Philippin, Singapore), dữ liệu về tỷ lệ 
hoàn thành được tính toán khác với dữ liệu của “Chỉ số vốn con người toàn cầu”. 
Ví dụ, tỷ lệ hoàn thành tiểu học (nhóm 15-24 tuổi) trong “Chỉ số vốn con người 
toàn cầu” được định nghĩa là tỷ lệ phần trăm dân số ít nhất có trình độ tiểu học. 
Ở hầu hết các quốc gia, tỷ lệ này đều cao hơn 80%. Ngược lại, trong báo cáo của 
Malaysia, tỷ lệ hoàn thành tiểu học là 15,4% và chỉ bao gồm những người trên 15 
tuổi có trình độ học vấn tiểu học là trình độ cao nhất.

 •  Dữ liệu về chỉ số “Tỷ lệ tuyển sinh GDNN” dựa trên các định nghĩa khác nhau về 
GDNN và do đó cần được xử lý một cách thận trọng.

 •  Không có dữ liệu đáng tin cậy để so sánh chỉ số “Tỷ lệ biết đọc biết viết và nhập 
học/tuyển sinh của đối tượng có hoàn cảnh khó khăn” và do đó chưa được đưa 
vào trong bảng dưới đây.
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Hình 15 cho thấy thách thức khi cố gắng tổng hợp dữ liệu thống kê để so sánh. Mọi 
con số đều gắn với các giả định và định nghĩa có thể ít nhiều khác nhau giữa các 
quốc gia. Ví dụ, giáo dục cao đẳng/đại học đôi khi chỉ giới hạn trong khuôn khổ các 
chương trình cấp bằng đại học mang tính học thuật. Ngược lại (như ở Singapore), 
giáo dục cao đẳng/đại học bao gồm nhiều hình thức giáo dục sau trung học, đào 
tạo trước tuyển dụng, giáo dục kỹ thuật, bách khoa và giáo dục đại học. Trong khái 
niệm rộng hơn này, ranh giới giữa GDNN và giáo dục đại học ít rạch ròi hơn. Và từ 
bảng trên, cũng có thể hiểu rằng các dữ liệu thống kê được thu thập có thể liên 
quan đến các nhóm tuổi khác nhau.

Vì lý do này, cần coi phần tổng quan chỉ mang tính tương đối khi tiệm cận với thực 
tiễn ở các quốc gia tương ứng. Và gần như không có gì ngạc nhiên khi một số dữ 
liệu sai lệch đáng kể so với dữ liệu trong “Chỉ số vốn con người toàn cầu” được trình 
bày trong Phần 3.2.3 của báo cáo này.

5.2. Tổng quan: Kết quả bảng hỏi về sự sẵn sàng 

Mục đích chính của bảng hỏi về sự sẵn sàng là tìm hiểu khoảng cách có thể tồn tại giữa 
một bên là tầm quan trọng và mong muốn PTNL và bên kia là kết quả thực thi và kết 
quả đạt được. Khác với khảo sát về một nội dung nào đó trong nghiên cứu “Chỉ số vốn 
con người” (xem Phần 3.2.3) với mục đích thu thập bộ dữ liệu có thể đo lường được, 
cách làm của báo cáo này là cố gắng đưa ra bức tranh tổng quát về hiện trạng PTNL 
dựa trên đánh giá của chuyên gia. Để vẽ ra một bức tranh chi tiết hơn, PTNL đã được 
chia thành sáu giải pháp can thiệp và giới hạn trong giả thuyết như sau:

 •  Xây dựng văn hóa PTNL: Có nhận thức và văn hoá PTNL, ở đó trao quyền cho mọi 
người và giúp họ có khả năng đối phó với sự thay đổi liên tục.

 •  Chủ trương phát triển bao trùm: PTNL bao gồm các chương trình cụ thể và hỗ 
trợ các nhóm có nhiều rủi ro bị bỏ lại phía sau.

 •  Tăng cường các thiết chế hỗ trợ: Chủ trương PTNL được nêu rõ trong văn bản 
luật; có các cơ quan điều phối và các Bộ ngành trung ương, tổ chức hợp tác liên 
ngành, cấp kinh phí; có các tổ chức nghiên cứu về phát triển thị trường lao động.

 •  Hiện đại hóa các chương trình PTNL: Các kỹ năng tương lai được đưa vào đầy đủ 
trong chương trình, tài liệu dạy và học và trong đánh giá ở giáo dục phổ thông, 
GDNN và giáo dục đại học.

 •  Chuyên nghiệp hóa phát triển đội ngũ nhà giáo/người đào tạo đạt chuẩn: Có 
chuẩn đào tạo giáo viên và người đào tạo tại doanh nghiệp, những chuẩn này 
liên quan đến phát triển kỹ năng tương lai.

 •  Khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp trong PTNL: Trong lĩnh vực GDNN 
và giáo dục đại học, có sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan nhà nước và doanh 
nghiệp trong vai trò quan hệ đối tác công- tư.
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Ở mỗi quốc gia thành viên ASEAN, có ít nhất 25 bảng hỏi phải được hoàn thành đầy 
đủ. Việc lựa chọn người trả lời bảng hỏi phải được thực hiện thông qua chọn mẫu 
phù hợp và phải bao gồm đại diện các tổ chức liên quan sau: các Bộ, ngành; trường 
tiểu học và trung học cơ sở; trung cấp nghề, học viện, cao đẳng nghề; trường đại 
học; doanh nghiệp; hiệp hội doanh nghiệp.

Số lượng người trả lời trên thực tế là khác nhau, dao động từ 26 đến 272 người. 
Bảng sau đây so sánh kết quả khảo sát:

Bảng này cho thấy rõ rằng tất cả sáu giải pháp can thiệp PTNL đều được đánh giá 
là vô cùng quan trọng và cần thiết. Ngoại trừ một số nội dung, ít nhất 2/3 số ý kiến 
đánh giá tầm quan trọng của tất cả các giải pháp can thiệp là “rất cao” hoặc “cao”. 
Tương tự, tất cả các quốc gia đều báo cáo có khoảng cách đáng kể giữa tầm quan 
trọng và kết quả thực thi ở cả sáu giải pháp. Tuy nhiên, khoảng cách này lại rất khác 
nhau giữa các quốc gia và giữa các lĩnh vực ở cùng một quốc gia. Có khoảng cách 
tương đối lớn ở các quốc gia như Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Myan-mar, 
Thái Lan và Việt Nam, còn ở Malaysia và Philippines thì khoảng cách cũng đáng chú 
ý nhưng nhỏ hơn. Đối với các giải pháp can thiệp, kết quả tổng thể thực thi lĩnh vực 
“chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhà giáo/người đào tạo đạt chuẩn” và “hiện đại hóa các 
chương trình PTNL” dường như tốt hơn.

Những hạn chế của khảo sát này là rất rõ ràng do thời gian eo hẹp. Mặc dù bảng 
hỏi đã được thí điểm trước khi triển khai, nhưng vẫn không thể tiến hành xác thực 
rộng rãi. Vì mẫu khảo sát nhỏ, các phát hiện không thể khẳng định tính đại diện 
theo tiêu chuẩn thống kê. Thay vào đó, khảo sát đã được thiết kế theo cách tiếp cận 
khám phá nhằm nắm bắt xu hướng và cấu trúc tổng quát của các chủ đề được đưa 
vào. Khảo sát cũng hướng đến mục đích khám phá sự khác biệt giữa các quốc gia 
thành viên ASEAN và giữa các giải pháp can thiệp trên quy mô rộng hơn. Mặc dù 
kết quả không thể khẳng định tính chắc chắn về mặt thống kê, nhưng những kết 
quả đó cho thấy bức tranh toàn cảnh về sự sẵn sàng PTNL ở các quốc gia thành 
viên ASEAN.
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5.3. Phân tích chi tiết: Các giải pháp can thiệp

5.3.1	 Xây	dựng	văn	hóa	PTNL	

Giải pháp can thiệp này bao gồm năm nội dung chính sau đây:

1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của PTNL 

2. Hỗ trợ cá nhân và tổ chức đầu tư cho PTNL

3. Cung cấp dịch vụ tư vấn và định hướng 

4. Khuyến khích thí điểm các sáng kiến tập hợp những kinh nghiệm và cách 
làm hay 

5. Cải thiện hình ảnh của GDNN và giáo dục không chính quy.

Về cơ bản, có thể thực hiện tất cả các nội dung này theo chương trình hoặc cụ thể 
hơn là thông qua các biện pháp triển khai cụ thể. Dựa trên bảng hỏi về sự sẵn sàng, 
có thể có được cái nhìn tổng thể về mức độ thực hiện các nội dung này. Như được 
trình bày trong bảng dưới đây, có khoảng cách giữa tầm quan trọng và kết quả thực 
thi ở tất cả các quốc gia:

Bảng 9: Số câu trả lời ở hai mức cao nhất trong giải pháp can thiệp “Xây dựng văn hóa PTNL”

Xây dựng văn hóa PTNL:
Có	nhận	thức	và	văn	hoá	PTNL,	ở	đó	trao	quyền	cho	mọi	người	và	giúp	họ	có	khả	năng	đối	
phó	với	sự	thay	đổi	liên	tục!

Quốc gia n =
Tầm quan trọng

Rất cao/cao
N / % 36

Kết quả thực thi
Rất cao/cao

N / %

Brunei Darussalam 30 27 / 90% 11 / 37%

Campuchia 70 63 / 90% 32 / 46%

Indonesia 36 29 / 81% 10 / 28%

Lào 60 39 / 65% 19 / 32%

Malaysia37 50 28 / 56% 6 / 12%

Myanmar 26 25 / 96% 1 / 4%

Philippin 272 243 / 89% 180 / 66%

Singapore 46 34 / 74% 13 / 29%

Thái Lan 33 30 / 91% 13 / 39%

Việt Nam38 34 28 / 82% 7 / 21%

36.  Trong bảng hỏi sử dụng thang đánh giá có 6 mức cho cả hai khía cạnh. Sáu mức bao gồm: rất cao (100%) – cao (80%) 
– tương đối cao (60%) – tương đối thấp (40%) – thấp (20%) – không quan trọng (0%) Các số liệu cho thấy số câu trả lời ở 
hai mức cao nhất.

37.  Trong khảo sát của Malaysia, có mục riêng dành cho các câu trả lời liên quan đến “nhận thức” về PTNL. Các con số tương 
ứng là 30 (60%) – 15 (30%).

38. Trong khảo sát của Việt Nam, có mục riêng dành cho các câu trả lời liên quan đến “nhận thức” về PTNL. Các con số tương 
ứng là 27 (79%) – 12 (37%).
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Kết quả phần khảo sát này cho thấy khoảng cách đáng chú ý giữa tầm quan trọng 
và kết quả thực thi. Mặc dù khoảng cách này khác nhau giữa các quốc gia ASEAN, 
nhưng đó đều là khoảng cách tương đối lớn. Ngoài dữ liệu định lượng, các báo cáo 
quốc gia cung cấp rất nhiều bằng chứng định tính liên quan đến các câu trả lời, 
phần giải thích và cân nhắc các câu hỏi định hướng liên quan đến tìm hiểu thực 
tế của chuyên gia trong nước. Những câu hỏi định hướng này cũng sẽ định hình 
phần phân tích so sánh báo cáo quốc gia. Như đã trình bày trong Chương 3, báo 
cáo của các quốc gia sau đây đã tập trung khảo sát giải pháp can thiệp này: Brunei 
Darussalam; Lào; Malaysia; Myanmar; Philippin; Singapore; Thái Lan.

PTNL/học tập suốt đời có phải là thuật ngữ chính trong chiến lược, chính sách, 
chương trình giáo dục, việc làm và chính sách thị trường lao động ở nước bạn 
hay không? 

Mặc dù khái niệm “vốn con người” hoặc “phát triển năng lực con người” đôi khi 
được sử dụng trong một số tài liệu, nhưng PTNL và học tập suốt đời là những thuật 
ngữ chính được dùng trong vô số các tài liệu/văn bản nhà nước với nhiều lớp nghĩa 
khác nhau. Trong các tài liệu/văn bản đó, khái niệm “văn hóa PTNL” không rõ ràng. 
Trong khi một số người hiểu khái niệm này đồng nghĩa với tầm nhìn hoặc nguyên 
tắc chiến lược về sự thăng tiến, những người khác lại coi đó là thái độ của cá nhân 
khi chăm lo cho sự phát triển và học tập của bản thân. Tương tự, “sự sẵn sàng PTNL” 
có thể được hiểu là sự sẵn sàng của các cơ quan nhà nước và chính phủ trong việc 
cung cấp đầy đủ cơ sở hạ tầng và nguồn lực khác để thúc đẩy việc học tập của 
người dân, hoặc được coi là cam kết của cá nhân trong việc đầu tư thời gian và 
nguồn lực cho sự phát triển của bản thân.

Nhiều quốc gia cho thấy kế hoạch phát triển dài hạn tổng thể với PTNL là một cụm 
từ chủ chốt hướng tới hiện đại hóa và phát triển xã hội, giáo dục và kinh tế:

 •  Trong Tầm nhìn Brunei 2035, PTNL là một trong ba mục tiêu chính, đó là người 
dân có trình độ học vấn và kỹ năng cao.

 •  Ở Philippin, kế hoạch dài hạn 25 năm với tên gọi “Tham vọng 2040” cùng với Kế 
hoạch phát triển trung hạn Philippin 2017-2022 và Hiến pháp Philippin đóng vai 
trò định hướng các chiến lược, chính sách và biện pháp hỗ trợ khác. Đặc biệt, 
Kế hoạch phát triển trung hạn Philippin có một chương cụ thể với tiêu đề “Đẩy 
mạnh phát triển vốn con người”. Trong chương này, ba chiến lược chính để đảm 
bảo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người được xây dựng và trình bày chi tiết 
hơn: (1) đạt được giáo dục cơ bản có chất lượng, dễ tiếp cận, khai phóng và phù 
hợp cho mọi người; (2) nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục kỹ thuật 
và nghiên cứu để đảm bảo công bằng và khả năng cạnh tranh toàn cầu; (3) cải 
thiện khả năng tìm được việc làm.

 •  Chính phủ Thái Lan đã ban hành Khung chiến lược quốc gia 20 năm (2018-
2037) với mục đích đầu tư vào “vốn con người” và sự phát triển của công dân 
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Thái Lan. Khung chiến lược được cụ thể hóa trong Kế hoạch phát triển kinh tế 
và xã hội quốc gia (lần thứ 12) (2017-2021) và trong các văn bản chính sách cụ thể 
như Sáng kiến Thái Lan 4.0 hoặc chính sách phát triển lực lượng lao động (2020-
2024).

 • Ở Lào, Tầm nhìn 2030 nêu rõ: “Phát triển nhân lực trở thành sức mạnh sản xuất, 
đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội bền vững gắn với công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa ..., cho phép người dân tiếp cận với các dịch vụ xã hội tổng thể và nâng cao 
điều kiện sống.”. Cụ thể hơn, Nghị định về Học tập suốt đời đã được thông qua 
năm 2020 với mục tiêu cho phép tất cả công dân Lào được tiếp cận với cơ hội 
học tập để nâng cao trình độ học vấn, nâng cao phẩm chất đạo đức và sẵn sàng 
đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

 •  Singapore có tầm nhìn rõ ràng trong chiến lược toàn diện về chính sách PTNL 
quốc gia. Ngoài ra, còn có các hệ thống và chương trình với nhiều nguồn lực 
phục vụ triển khai chiến lược. Tầm nhìn và chiến lược bắt nguồn từ sự tin tưởng 
rằng văn hóa PTNL giúp thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng cường khả năng 
cạnh tranh.

Từ những nội dung nêu trên, có thể thấy rằng bản thân PTNL không phải là mục 
tiêu duy nhất mà thường được coi là công cụ để đạt được mục tiêu kinh tế xã 
hội. Điều này trở nên rõ ràng trong báo cáo của Malaysia, trong đó trích dẫn một 
nghiên cứu về PTNL với hàm ý kinh tế mạnh mẽ: PTNL của Malaysia là về “quản 
lý lực lượng lao động, phát triển nhân tài và vốn nhân lực, và quan tâm đến cải 
cách thị trường lao động để tập trung vào phát triển và duy trì nguồn nhân lực 
chất lượng cao, đáp ứng kỳ vọng của nền kinh tế trước những thách thức lớn 
của quốc gia là đảm bảo hòa hợp và hòa nhập dân tộc với một xã hội bình đẳng, 
ổn định, hướng tới nền kinh tế có thu nhập cao...”. Cũng trong bối cảnh Malaysia, 
một số nghiên cứu đã được trích dẫn chứng minh tác động tích cực của PTNL 
đối với sự cam kết, hiệu quả công việc và những biến số khác liên quan đến 
hiệu quả kinh tế. Cách tiếp cận của Malaysia trong việc gắn chặt PTNL với hiệu 
quả kinh tế không phải là duy nhất. Ví dụ, Chiến lược (2018-2022) của Brunei 
Darussalam bao gồm mục tiêu chiến lược là “chuyển đổi nguồn nhân lực hướng 
đến văn hóa dựa trên hiệu quả thực hiện”.

Những nhóm đối tượng mục tiêu nào được đề cập rõ ràng trong chiến lược và 
chính sách PTNL/học tập suốt đời của các quốc gia?

Hầu hết các văn bản về PTNL/học tập suốt đời đều đề cập đến toàn bộ người dân 
của một quốc gia. Ví dụ, Nghị định của Lào về Học tập suốt đời nêu rõ “chính phủ 
... khuyến khích mọi công dân Lào... tận dụng mọi cơ hội phát triển kiến thức, năng 
lực và kỹ năng thông qua những phương pháp và cách tiếp cận học tập linh hoạt, 
phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của người học tiềm năng”. Với “cách tiếp cận 
tích hợp độ tuổi”, Singapore hỗ trợ mọi công dân tận dụng cơ hội học tập suốt đời 
ở mọi lứa tuổi.
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Cũng có những trường hợp nhấn mạnh đến các nhóm đối tượng cụ thể. Ví dụ:

 •  Tầm nhìn Brunei 2035 hướng đến PTNL cho toàn bộ người dân nhưng nhấn 
mạnh ba nhóm đối tượng chính: người đã học xong phổ thông; người tìm việc; 
học viên là người lớn.

 •  Khung chiến lược quốc gia Thái Lan (2018-2037) tập trung vào sáu nhóm đối 
tượng chính: học sinh từ mầm non đến trung học ở giáo dục phổ thông; sinh 
viên các cơ sở GDNN và giáo dục đại học; người lao động; người cao tuổi; nông 
dân; công dân tài năng.

 •  Các chiến lược và chính sách liên quan đến học tập suốt đời của Malaysia nhấn 
mạnh các nhóm đối tượng khác nhau: sinh viên có Chứng chỉ sư phạm Malaysia 
hoặc có bằng tốt nghiệp; những người chuẩn bị đi làm; người thuộc hộ gia đình 
nằm trong nhóm 40% nghèo nhất hoặc thuộc cộng đồng nghèo; mẹ đơn thân; 
người bản xứ hoặc bản địa; người khuyết tật; người cao tuổi.

Những lĩnh vực PTNL chủ chốt nào được đề cập trong văn bản chiến lược 
và chính sách PTNL của các quốc gia?

Trong số năm lĩnh vực PTNL chủ chốt nêu trong khung khảo sát (xem Chương 2), 
những lĩnh vực thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước (giáo dục phổ thông, 
GDNN, giáo dục đại học, học không chính quy và phi chính quy) được đề cập trong 
tất cả các báo cáo quốc gia. Tất cả đều được đánh giá là phù hợp.

Ngoài ra, một số báo cáo cũng đề cập rõ ràng đến lĩnh vực học tập và phát triển tại 
doanh nghiệp hoặc các khái niệm tương tự (VD: Brunei Darussalam, Philippin, Lào, 
Singapore, Thái Lan). Trong một số báo cáo (VD: Malaysia), học không chính quy và 
phi chính quy nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Các cơ quan nhà nước có những sáng kiến gì thể hiện rõ mong muốn khuyến 
khích xây dựng văn hóa PTNL?

Kết quả bảng hỏi về sự sẵn sàng cho thấy có khoảng cách đáng kể giữa đánh giá 
tầm quan trọng và kết quả thực thi xây dựng văn hóa PTNL. Điều này cho thấy hầu 
hết các quốc gia thành viên ASEAN vẫn đang trong quá trình triển khai thực hiện 
một chiến lược PTNL phù hợp. Tuy nhiên, hầu hết các báo cáo quốc gia đều mô tả 
những sáng kiến cụ thể của các cơ quan nhà nước, chứng tỏ rằng họ cũng đã triển 
khai nhiều giải pháp can thiệp khác nhau. Các ví dụ sau đây cho thấy cái nhìn tổng 
quan về phạm vi phương pháp tiếp cận được áp dụng:

 •  Brunei tăng cường vai trò của PTNL thông qua nâng cấp Phòng Nhân sự thuộc 
Bộ Giáo dục thành Vụ, hiện được gọi là Vụ Quản lý Nhà giáo. Bộ Giáo dục cũng 
đã thành lập Trung tâm Học tập suốt đời (Trung tâm L3) với trách nhiệm triển 
khai các nhiệm vụ chính (VD: quản lý trung tâm thông tin một cửa về học tập 
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suốt đời; điều phối, khuyến khích và điều hành các chương trình và hoạt động 
học tập suốt đời; hỗ trợ và thực hiện các sáng kiến chiến lược; tăng cường 
nghiên cứu và phát triển học tập suốt đời). Trung tâm L3 cung cấp các chương 
trình theo bốn trụ cột: phát triển lực lượng lao động; nâng cao trình độ học vấn; 
phát triển cá nhân; phát triển cộng đồng.

 •  Ở Philippin, chính phủ đã triển khai một số chương trình với mục tiêu rõ ràng là 
xây dựng văn hóa PTNL. Ví dụ như Chương trình JobStart Philippin (do Bộ Lao 
động và Việc làm triển khai) nhằm mục đích rút ngắn thời gian chuyển đổi từ 
trường học sang nơi làm việc của thanh niên thông qua nâng cao kiến thức và 
kỹ năng của người tìm việc, giúp họ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. 
Một ví dụ khác là Sáng kiến Lập bản đồ nhân tài của Philippin ở tất cả 81 tỉnh với 
mục đích chỉ ra ưu điểm và phát hiện những điểm yếu và bất cập của lực lượng 
lao động hiện tại.

 •  Malaysia đặt trọng tâm phát triển trường cao đẳng cộng đồng. Một trong những 
mục tiêu thành lập trường cao đẳng cộng đồng là đảm bảo giáo dục suốt đời 
cho người dân và cộng đồng địa phương nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống 
của cộng đồng. Ví dụ, trường cao đẳng cộng đồng có nhiệm vụ cung cấp các 
khóa GDNN. Các trường cũng cung cấp cơ sở hạ tầng đào tạo kỹ năng cho cộng 
đồng nông thôn thông qua các khóa học ngắn hạn và cơ hội tiếp cận với giáo 
dục sau trung học. Trong bối cảnh này, các trường cao đẳng cộng đồng cung 
cấp bốn loại chương trình với các chứng chỉ khác nhau: (1) Chứng chỉ cao đẳng 
cộng đồng; (2) Chứng chỉ kỹ năng đặc biệt; (3) Chứng chỉ học tập dựa trên công 
việc; (4) Các khóa học ngắn hạn về học tập suốt đời.

 •  Cơ quan Kỹ năng tương lai Singapore được thành lập với vai trò là cục tác vụ trực 
thuộc Bộ Giáo dục. Nhiệm vụ chính của cơ quan này là thúc đẩy và điều phối 
thực hiện Cuộc vận động “Kỹ năng tương lai” quốc gia, khuyến khích xây dựng 
văn hóa và hệ thống học tập suốt đời toàn diện và củng cố hệ sinh thái giáo dục 
và đào tạo chất lượng ở Singapore. Dưới mái nhà của Cơ quan Kỹ năng tương lai 
Singapore, một số lượng lớn các sáng kiến, chương trình và chính sách đã được 
đề ra, và về tổng thể cho thấy khuôn khổ nhất quán trong triển khai PTNL/học 
tập suốt đời. Một số nội dung chi tiết được trình bày trong Phần 5.3.3.

Có những dịch vụ tư vấn và định hướng nào về cơ hội PTNL/học tập suốt đời 
được cung cấp cho người dân?

Dịch vụ tư vấn và định hướng rất quan trọng trong thúc đẩy PTNL/học tập suốt đời 
bởi vì các dịch vụ này có thể khuyến khích và định hướng cho người dân ở những 
bước đi tiếp theo trong hành trình học tập của họ. Báo cáo của một số quốc gia 
thành viên ASEAN cung cấp ví dụ cụ thể về các dịch vụ tương ứng:

 •  Ở Brunei Darussalam, Trung tâm L3 cung cấp dịch vụ tư vấn và định hướng về 
cơ hội PTNL và học tập suốt đời cho người dân. Ví dụ, người dân có thể truy 
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cập trang web của Trung tâm L3 và mạng xã hội để nhận thông tin cập nhật về 
các chương trình khác nhau. Có hỗ trợ kinh phí cho người tìm việc, người lao 
động địa phương làm việc ở khu vực tư nhân và cho cả những doanh nghiệp 
có nguyện vọng cung cấp đào tạo cho lực lượng lao động địa phương. Ngoài ra, 
Phòng Tư vấn và Hướng nghiệp thuộc Vụ Nhà trường, Bộ Giáo dục cũng cung 
cấp dịch vụ tư vấn cho học sinh tại trường học hoặc cơ sở giáo dục tương ứng. 
Phòng Tư vấn và Hướng nghiệp cung cấp thông tin về nghề nghiệp tương lai, 
các nghiên cứu sâu, các khóa học/chương trình giáo dục sau trung học và giáo 
dục đại học.

 •  Philippin đã xây dựng “Chương trình hỗ trợ hướng nghiệp” với mục đích cung 
cấp thông tin cho học sinh về các loại hình nghề nghiệp khác nhau. Ngoài ra, 
nhiều cơ quan (VD: Cơ quan Giáo dục Kỹ thuật và Phát triển Kỹ năng, Bộ Giáo 
dục, Bộ Lao động và Việc làm) cũng cung cấp nhiều hoạt động như: Tuần lễ 
hướng nghiệp; Hội thảo thông tin nghề nghiệp; Hội thảo hướng nghiệp; Hướng 
nghiệp thông qua kể chuyện truyền thông; Đại sứ nghề nghiệp.

 • Malaysia có một số cơ quan cung cấp dịch vụ tư vấn và định hướng cho công 
dân Malaysia: 

 ◇ Ủy ban xúc tiến thực hiện quảng bá và tư vấn về các chương trình đại học, 
cao đẳng, bách khoa, v.v.;

 ◇ Cố vấn cộng đồng ngành thực hiện tư vấn về các chương trình liên quan đến 
ngành;

 ◇ Cố vấn việc làm cung cấp thông tin về PTNL và xu hướng thị trường;

 ◇ Ban Phát triển Kỹ năng, Bộ Thanh niên và Thể thao tư vấn cho thanh niên và 
cộng đồng về phát triển kỹ năng.

 •  Cuộc vận động “Kỹ năng tương lai” ở Singapore mang đến cơ hội để công dân 
đưa ra những lựa chọn sáng suốt về đào tạo và nghề nghiệp, đồng thời tìm kiếm 
các cơ hội nghề nghiệp. Trong Chương trình SGUnited, công dân có thể được tư 
vấn về PTNL/học tập suốt đời thông qua các chương trình kèm cặp và hỗ trợ việc 
làm.

Có những sáng kiến gì để cải thiện hình ảnh của GDNN và giáo dục không 
chính quy?

Đã có một số sáng kiến nổi bật nhằm cải thiện hình ảnh của GDNN và giáo dục 
không chính quy - đây là những lĩnh vực bị coi là “vùng trũng”. Ví dụ:

 •  Malaysia đã tổ chức một số hoạt động. Ví dụ, những câu chuyện thành công của 
cựu sinh viên được chia sẻ trên TV, đài phát thanh và mạng xã hội; sự tham gia 
của doanh nghiệp cũng được khuyến khích, làm cho GDNN trở nên hấp dẫn 
hơn; cập nhật công tác đào tạo/bồi dưỡng giảng viên để nâng cao chất lượng 
các chương trình GDNN.
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 •  Tại Philippin, một phần chiến lược của Cơ quan Giáo dục Kỹ thuật và Phát triển 
Kỹ năng (TESDA) là tăng cường quảng bá và vận động cho GDNN thông qua 
thúc đẩy các chương trình vận động và tiếp thị xã hội. Hoạt động này bao gồm 
những câu chuyện thành công của học sinh tốt nghiệp chương trình K-12 đã trải 
qua hành trình Kỹ thuật-Dạy nghề-Sinh kế và sau đó tổ chức chương trình “Thần 
tượng TESDA” trên mạng xã hội nhằm mục đích tôn vinh những học sinh tốt 
nghiệp xuất sắc trong chương trình. Cơ quan Giáo dục Kỹ thuật và Phát triển Kỹ 
năng cung cấp ưu đãi và phần thưởng nhằm huy động sự hỗ trợ và cam kết của 
các đối tác trong thúc đẩy và cung cấp GDNN. Theo luật, ngày 25/8 hàng năm 
được coi là “Ngày GDNN quốc gia” - đây là ngày tổ chức các hoạt động như hội 
chợ việc làm, hỗ trợ vay tài chính và tuyển sinh với mục tiêu gắn kết sinh viên 
tốt nghiệp GDNN với cơ hội việc làm. Đối với học không chính quy, hàng năm 
Bộ Giáo dục tổ chức tuyển sinh sớm cho năm học tiếp theo ở tất cả các trường 
công lập. Hoạt động này được thực hiện tại địa phương với sự hỗ trợ của cán bộ 
địa phương, các tổ chức dân sự và cộng đồng thông qua chiến dịch vận động 
kéo dài một tháng với mục đích tìm kiếm những trẻ em và thanh thiếu niên 
chưa đi học và đưa các em đến trường.

 •  Theo Sách trắng, Brunei đã phát động một loạt các hoạt động hướng đến cải 
cách GDNN. Đã phát động các sáng kiến sau: mở rộng các phương án học việc/
thực tập nghề; cung cấp thêm cơ hội phát triển; chương trình mới về hoạt động 
dạy học; cải thiện môi trường đào tạo.

 •  Singapore đã có nhiều nỗ lực trong suốt một thời gian dài nhằm nâng cao chất 
lượng và thương hiệu GDNN. Ví dụ: Viện Giáo dục Kỹ thuật đã lên kế hoạch xây 
dựng thương hiệu lần thứ sáu trong giai đoạn 2013-2015, trong đó cho thấy 
cách làm thế nào để trang bị kỹ năng cho sinh viên tốt nghiệp, giúp các em “sẵn 
sàng đến với thế giới”. Ngoài ra, Viện Giáo dục Kỹ thuật xây dựng kế hoạch chiến 
lược 5 năm một lần, trong đó vạch ra định hướng nâng cao chất lượng GDNN. 
Năm 2020, Viện Giáo dục Kỹ thuật đã khởi động chiến lược mới nhất có tên ITE 
Create với mục đích tạo cơ hội cho sinh viên trau dồi nghề nghiệp, chuẩn bị tâm 
lý sẵn sàng, mở rộng tầm nhìn trong tư duy để đảm bảo sau khi tốt nghiệp, các 
em có khả năng tìm việc làm tốt và sẵn sàng cho tương lai. Hiện nay, GDNN là 
hướng đi được người dân Sin-gapore đón nhận rộng rãi.

Kinh nghiệm và cách làm hay

Những phương pháp đổi mới hoặc kinh nghiệm và cách làm hay có thể liên quan 
đến việc thành lập tổ chức mới, khởi động các chương trình hoặc hoạt động dạy 
và học mới ở cấp độ vi mô. Dưới đây là ví dụ tham khảo:

 •  Năm 2019, Brunei Darussalam đã thành lập hội đồng liên bộ được gọi là Hội 
đồng Quy hoạch Nhân lực và Việc làm với nhiệm vụ điều phối các hoạt động về 
PTNL/học tập suốt đời và việc làm. Hội đồng được thành lập với mục đích tập 
hợp sự tham gia của các cơ sở giáo dục và đào tạo chủ chốt, đại diện doanh 
nghiệp và chính phủ/cơ quan giám sát. Việc thành lập Ban chỉ đạo ngành nhân 
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lực và Trung tâm L3 cũng là những dấu mốc quan trọng trong giải quyết các vấn 
đề về PTNL/học tập suốt đời và việc làm.

 • Tại Myanmar, diễn đàn GDNN đã được khởi động năm 2016 với mục đích thúc 
đẩy GDNN và làm cho lĩnh vực PTNL này trở nên hấp dẫn hơn.

 • Tại Philippin, kinh nghiệm và cách làm hay chủ yếu ở cấp độ chương trình. Ví 
dụ, Chương trình JobStart của Philippin triển khai nhiều sáng kiến khác nhau 
như Lập bản đồ nhân tài Philippin, Sáng kiến Phát triển lực lượng Lao động, Thẻ 
điểm nhân tài, Hồ sơ lực lượng lao động theo tỉnh, Đánh giá tài năng kỹ năng 
thế kỷ 21 miễn phí và Thông tin thị trường lao động. Đáng nói hơn là Luật phổ 
cập giáo dục cao đẳng/đại học có chất lượng, trong đó thể chế hóa việc miễn 
học phí và các khoản phí khác ở đại học và cao đẳng. Ngoài ra, sáng kiến của Cơ 
quan Giáo dục Kỹ thuật và Phát triển Kỹ năng trong việc tận dụng tối đa chiến 
dịch vận động và tiếp thị xã hội trực tuyến cũng là một công cụ quảng bá hình 
ảnh GDNN.

 • Thái Lan báo cáo về những sáng kiến ở các cấp độ khác nhau. Ở cấp độ thể chế, 
Chính phủ Thái Lan đã thành lập Viện Trình độ Chuyên môn Thái Lan với mục 
đích tăng số lao động có kỹ năng cao trên thị trường và chứng nhận kết quả 
học không chính quy. Đối với học không chính quy, có rất nhiều nền tảng học 
trực tuyến và trực tiếp. Các khóa học bao gồm bài học trực tuyến miễn phí ở 
các cấp độ khác nhau, các khóa đào tạo nâng cao và đào tạo lại kỹ năng, các nội 
dung phát triển nghề nghiệp. Ở cấp độ vi mô, có những kinh nghiệm và cách 
làm hay về lồng ghép STEM trong đào tạo hoặc xây dựng các chương trình khởi 
nghiệp. Một ví dụ nữa là chính phủ yêu cầu 14 doanh nghiệp tư nhân tham gia 
chiến dịch “Dự án trường học kiểu mẫu xuất sắc”. Trong dự án này, GDNN nên 
trở nên hấp dẫn hơn nhờ cải thiện chương trình đào tạo nghề nhằm đáp ứng 
tiêu chuẩn và yêu cầu của ngành. Cuối cùng, Văn phòng Ủy ban Giáo dục cơ bản 
đã xây dựng các chương trình khuyến khích sự hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, 
khu vực tư nhân và cơ sở GDNN. Các chương trình này bao gồm chương trình 
học việc/thực tập nghề cho sinh viên trẻ, mời giảng viên đại học tham gia thiết 
kế chương trình giảng dạy và cho phép học sinh phổ thông tham gia các khóa 
học nghề tại cơ sở GDNN hoặc trường đại học.

 • Đối với Singapore, điểm nổi bật nhất là đưa PTNL trở thành một phần không thể 
thiếu trong xây dựng quốc gia và chiến lược tăng trưởng kinh tế của quốc gia 
này. Cách tiếp cận như vậy có thể được coi là vừa thực dụng vừa đổi mới. Các 
mục tiêu kinh tế đóng vai trò quan trọng trong xây dựng chính sách PTNL. Minh 
họa cho cam kết mạnh mẽ của chính phủ được thể hiện qua chi tiêu công và 
đảm bảo cơ sở hạ tầng cần thiết cho PTNL/học tập suốt đời.

Kết luận

 •  PTNL/học tập suốt đời là thuật ngữ chính trong chiến lược, chính sách và chương 
trình của các quốc gia. Trong bối cảnh này, PTNL thường được coi là công cụ 
thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng khả năng cạnh tranh.
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 •  Các quốc gia thành viên ASEAN đang ở trong những giai đoạn khác nhau của 
quá trình chuyển đổi từ mục tiêu sang triển khai chương trình. Một ví dụ điển 
hình về quá trình triển khai là Singapore - quốc gia này có chiến lược, lộ trình và 
chương trình tham vọng trong các lĩnh vực khác nhau, từ đó đảm bảo cách tiếp 
cận PTNL nhất quán.

 •  Liên quan đến các nhóm mục tiêu trong sáng kiến PTNL/học tập suốt đời, 
nguyên tắc là không có giới hạn. Tuy nhiên, về mức độ ưu tiên, một số quốc gia 
tập trung vào các nhóm mục tiêu cụ thể liên quan đến công bằng và hòa nhập. 
Điều này phù hợp với nhu cầu lồng ghép tất cả các lĩnh vực chủ chốt (giáo dục 
phổ thông, GDNN, giáo dục đại học, giáo dục không chính quy và phi chính quy) 
thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước vào quá trình xây dựng và thực 
hiện PTNL/học tập suốt đời.

 •  Tiến độ thực hiện mục tiêu PTNL/học tập suốt đời ở các quốc gia thành viên 
ASEAN đang trong những giai đoạn khác nhau, từ triển khai sáng kiến thí điểm 
diện hẹp cho đến thiết lập các thiết chế thúc đẩy các chương trình một cách 
thống nhất và bài bản. Trong bối cảnh đó, một số quốc gia cung cấp dịch vụ tư 
vấn và định hướng để mang đến cho người dân những thông tin liên quan về cơ 
hội học tập và nghề nghiệp.

 •  Một số quốc gia thành viên ASEAN đã nỗ lực rất nhiều trong việc nâng cao hình 
ảnh của GDNN, giáo dục không chính quy và phi chinh quy vốn không được coi 
là những lựa chọn hấp dẫn. Các báo cáo quốc gia liệt kê một loạt các giải pháp, 
một số giải pháp trong số đó được báo cáo là góp phần nâng cao nhận thức của 
công chúng về GDNN.
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5.3.2	 Chủ	trương	phát	triển	bao	trùm

Giải pháp can thiệp này bao gồm bốn nội dung sau đây:

1. Tăng cường hỗ trợ các nhóm đối tượng thiệt thòi 

2. Cải thiện tỷ lệ đi học/tuyển sinh và tỷ lệ hoàn thành của các nhóm đối tượng 
thiệt thòi 

3. Cung cấp cơ sở vật chất cho hoạt động học không chính quy và phi chính 
quy 

4. Khuyến khích đánh giá, công nhận và chứng nhận kết quả học không chính 
quy và phi chính quy 

Trình tự các nội dung trên cho thấy lý do ẩn sau giải pháp can thiệp này: Chủ trương 
bao trùm liên quan đến “các nhóm thiệt thòi” phải được xác định trong bối cảnh 
từng quốc gia. Dựa trên đặc điểm này, những quy định của cơ quan quản lý nhà 
nước được mô tả (nội dung 1) và xem xét kỹ lưỡng liên quan đến tác động đối với 
tỷ lệ nhập học và tỷ lệ hoàn thành (nội dung 2). Bởi vì cơ hội học tập, công nhận 
và chứng nhận kết quả học không chính quy và phi chính quy là những cách tiếp 
cận quan trọng trong hỗ trợ các nhóm thiệt thòi nên kinh nghiệm và cách làm liên 
quan đến lĩnh vực này nhận được sự quan tâm đặc biệt (nội dung 3 và 4).

Bảng sau đây cho thấy kết quả bảng hỏi về sự sẵn sàng của các quốc gia thành viên 
ASEAN tương ứng:
Bảng 10: Số câu trả lời ở hai mức cao nhất trong giải pháp can thiệp “Chủ trương phát triển 
bao trùm”

Chủ trương phát triển bao trùm:
PTNL	bao	gồm	các	chương	trình	cụ	thể	và	hỗ	trợ	các	nhóm	có	nhiều	rủi	ro	bị	bỏ	lại	
phía sau!

Quốc gia n =
Tầm quan trọng

Rất cao/cao 
N / % 39

Kết quả thực thi
Rất cao/cao

N / %

Brunei Darussalam 30 20 / 67% 10 / 33%

Campuchia 70 59 / 84% 26 / 37%

Indonesia 36 26 / 72% 10 / 28%

Lào 60 39 / 65% 19 / 32%

Malaysia 50 26 / 52% 17 / 34%

Myanmar 26 20 / 77% 0 / 0%

Philippin 272 235 / 86% 162 / 60%

Singapore 46 30 / 65% 7 / 16%

Thái Lan 33 25 / 76% 9 / 27%

Việt Nam 34 27 / 79% 10 / 29%

39 Trong bảng hỏi sử dụng thang đánh giá có 6 mức cho cả hai khía cạnh. Sáu mức bao gồm: rất cao (100%) – cao (80%) 
– tương đối cao (60%) – tương đối thấp (40%) – thấp (20%) – không quan trọng (0%) Các số liệu cho thấy số câu trả lời ở 
hai mức cao nhất.
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Một lần nữa, bảng trên cho thấy khoảng cách đáng kể giữa đánh giá tầm quan 
trọng và kết quả thực thi. Quy luật là cứ khoảng 3/4 số người được hỏi đánh giá lĩnh 
vực này (rất) quan trọng thì có gần 1/3 đánh giá mức độ thực thi (rất) cao.

Ở mức độ chi tiết hơn, các chuyên gia trong nước đã đi sâu và thu thập thông 
tin sẵn có dựa vào bộ câu hỏi định hướng. Báo cáo từ các quốc gia sau cung cấp 
thông tin chi tiết về nội dung khảo sát này: Campuchia; Indonesia; Lào; Philippin; 
Singapore; Thái Lan; Việt Nam. Mặc dù tập trung vào các giải pháp can thiệp khác, 
nhưng báo cáo quốc gia của Brunei Darussalam và Malaysia cũng cung cấp một số 
thông tin tham khảo có giá trị về chủ trương phát triển bao trùm.

Những nhóm thiệt thòi nào là mục tiêu của PTNL/học tập suốt đời bao trùm?

Tất cả các quốc gia đều phải giải quyết một thực tế cơ bản là: một mặt đảm bảo 
quyền phổ cập giáo dục cho mọi người, nhưng mặt khác lại có những nhóm đối 
tượng gặp khó khăn đáng kể khi thực hiện quyền của mình. Vì vậy, tất cả các báo 
cáo đều nêu danh mục các nhóm thiệt thòi hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Đối với 
các nhóm này, những quy định mang tính bù đắp (liên quan đến hỗ trợ và thực 
hiện các biện pháp cụ thể) đã được ban hành với chủ trương phát triển bao trùm 
trong giáo dục và PTNL.

Báo cáo quốc gia của Việt Nam phân biệt giữa khiếm khuyết, khuyết tật và tàn tật. 
“Khiếm khuyết là sự mất mát tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc sự không bình thường 
của một cấu trúc hoặc chức năng tâm lý, sinh lý hoặc giải phẫu học. Nếu một 
người bị mất một cánh tay trong vụ tai nạn hoặc sinh ra với một cánh tay không 
bình thường, đó là người khiếm khuyết và bị suy giảm chức năng thể chất của bộ 
phận cơ thể. Khuyết tật là sự hạn chế hoặc giảm chức năng hoạt động theo cách 
được coi là bình thường đối với một con người, chủ yếu do hậu quả của sự khiếm 
khuyết…. Tàn tật là một tập hợp những tình thế bất lợi/thiệt thòi trong bối cảnh xã 
hội của cá nhân. Vì vậy, tàn tật không phải là đặc điểm của một người mà là sự mô 
tả mối quan hệ giữa người đó với môi trường xung quanh.” 

Một số nhóm thiệt thòi được đưa vào trong hầu hết các báo cáo quốc gia:

 •  Người khuyết tật hay nói theo cách tích cực là người có nhu cầu đặc biệt (VD: do 
khiếm khuyết cơ thể hoặc vấn đề sức khỏe, học tập, xã hội, tình cảm)

 •  Người thuộc các gia đình có thu nhập thấp sống trong cảnh nghèo đói; có sự 
liên quan chặt chẽ giữa điều kiện kinh tế - xã hội và trình độ học vấn 

 •  Người dân tộc thiểu số (Việt Nam, Thái Lan, Campuchia), tôn giáo thiểu số (Thái 
Lan), người bản địa (Philippin, Malaysia), người di cư (Thái Lan)

 •  Vấn đề giới được nhấn mạnh trong các báo cáo của Việt Nam, Philippin, 
Singapore, Thái Lan, Indonesia. Trẻ em gái/phụ nữ bị đối xử bất lợi trong nhiều 
lĩnh vực xã hội, bao gồm giáo dục và PTNL. 
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Bên cạnh đó còn có các nhóm thiệt thòi mang đặc thù quốc gia, ví dụ như:

 •  Thanh thiếu niên và trẻ em ngoài nhà trường (Philippin, Lào)

 •  Trẻ em từ các gia đình tan vỡ bị bỏ rơi, bị lạm dụng hoặc vô gia cư (Thái Lan); trẻ 
mồ côi (Việt Nam)

 •  Mẹ đơn thân (Malaysia)

 •  Người dân vùng sâu vùng xa và/hoặc vùng nghèo đói (VD: các thôn/bản miền 
núi, vùng ven biển, hải đảo, ngư dân đánh bắt xa bờ, lao động nông thôn/nông 
dân) (Việt Nam, Thái Lan)

 •  Người lao động ở nước ngoài (Philippin)

 •  Người cao tuổi (Philippin, Singapore, Thái Lan)

 •  Quân nhân xuất ngũ (Việt Nam)

 •  Người có vấn đề với ma túy (Thái Lan)

 •  Người bị giam giữ (vị thành niên) (Thái Lan)

Có sẵn những dữ liệu nào về tỷ lệ đi học và tỷ lệ hoàn thành của các nhóm 
thiệt thòi?

Ở hầu hết các quốc gia, có rất ít dữ liệu về tỷ lệ nhập học và hoàn thành của các 
nhóm thiệt thòi. Trong trường hợp có dữ liệu báo cáo thì những dữ liệu này cũng 
chỉ đề cập đến một vài khía cạnh, không có tính hệ thống và không đầy đủ:

 • Ở Việt Nam, có số liệu về tỷ lệ trẻ chưa bao giờ đi học hoặc tỷ lệ người không có bất 
cứ trình độ gì trong tổng số dân (5,2%/11,7%) hoặc trong nhóm tuổi cụ thể, VD: những 
người trong nhóm 20-24 tuổi (1,9%/2,2%). Cũng theo báo cáo từ một dự án dành cho 
các vùng khó khăn nhất, tỷ lệ đi học đúng tuổi của học sinh đã tăng từ 73% (2008) 
ở 103 huyện khó khăn lên 81,6% năm 2014.

 • Ở Indonesia, một số dữ liệu cho thấy tỷ lệ biết đọc biết viết khác nhau giữa các tỉnh. 
Ví dụ, năm 2019, trong khi gần như 100% người dân trong độ tuổi 15-24 tuổi ở Thủ 
đô Jakarta biết chữ thì con số này chỉ là 90% ở Papua, một tỉnh phía đông Indonesia. 
Năm 2018, chỉ có 90% người khuyết tật biết đọc và viết.

 • Ở Campuchia, có số liệu về tỷ lệ tốt nghiệp của học viên thiệt thòi ở các cơ sở GDNN 
trong năm 2018/2019. Ví dụ, trong số 85.000 học viên tốt nghiệp các khóa GDNN 
ngắn và dài hạn, khoảng 24.000 học viên là người dân tộc thiểu số và khoảng 1.500 
học viên khuyết tật.

 • Tại Philippin, số người tham gia Hệ thống học tập thay thế (một hệ thống cung cấp 
cơ hội học tập cho các nhóm đối tượng thiệt thòi) đã tăng từ khoảng 587.000 năm 
2015/16 lên gần 700.000 năm 2016/17. Ngoài ra cũng có dữ liệu về bất cân bằng giới 
tính ở các lĩnh vực giáo dục chính quy. Trong khi các chỉ số cho thấy sự bất cân bằng 



Báo cáo khu vực | Sự sẵn sàng phát triển nhân lực khu vực ASEAN

86

(ngày càng tăng) theo hướng có nhiều học sinh nam hơn ở giáo dục tiểu học thì lại 
có sự cân bằng về giới ở giáo dục trung học, và có nhiều sinh viên nữ hơn ở giáo dục 
đại học. Trong lĩnh vực GDNN, nữ sinh có xu hướng nhiều hơn nam sinh. Báo cáo 
cũng chỉ ra rằng mặc dù trẻ em gái và phụ nữ đạt được kết quả giáo dục tốt hơn, 
nhưng yếu tố này chưa được chuyển thành bình đẳng giới trong lực lượng lao động 
và trong những lĩnh vực còn tồn tại phân biệt đối xử và định kiến giới.

Giáo dục chính quy, phi chính quy và không chính quy được đảm bảo những 
điều kiện và cơ sở vật chất nào?

Mặc dù nhiều quốc gia thành viên ASEAN báo cáo năng lực còn hạn chế trong 
đáp ứng nhu cầu đặc biệt, nhưng hầu hết các quốc gia này đều đảm bảo điều kiện 
và cơ sở vật chất cho một số lượng đáng kể những đối tượng thiệt thòi. Các biện 
pháp hỗ trợ đều dựa trên quy định của pháp luật, sau đó được chuyển thành chiến 
lược, cơ sở vật chất và chương trình hành động. Trong nhiều trường hợp, mỗi Bộ, 
ngành liên quan đều có đơn vị/Vụ/Cục chịu trách nhiệm tổ chức và vận hành cơ 
sở vật chất và chương trình. Ví dụ, ở Philippin, phương pháp tiếp cận giáo dục hòa 
nhập được thực hiện theo Hiến pháp năm 1987 của Philippin, trong đó quy định 
nhà nước phải “xây dựng và duy trì hệ thống giáo dục công miễn phí ở tiểu học và 
trung học; khuyến khích hệ thống học không chính quy, phi chính quy và bản địa; 
cung cấp các khóa đào tạo về giáo dục công dân, hiệu quả nghề nghiệp và các kỹ 
năng khác cho công dân trưởng thành, người khuyết tật và thanh thiếu niên ngoài 
nhà trường”. Những mục tiêu này được đưa vào kế hoạch trung hạn, trong đó bao 
gồm tăng cường các chương trình hòa nhập. Bộ Giáo dục đã triển khai “Hệ thống 
học tập thay thế” dành cho trẻ em, thanh thiếu niên ngoài nhà trường và người lớn 
không đi học – đây là những đối tượng cần kỹ năng đọc viết cơ bản, cần kiến thức 
và sự hỗ trợ. Họ là những người sống ở các cộng đồng xa xôi, không có hoặc ít có cơ 
hội được đi học ở các trường trong hệ thống chính quy.

Ở Philippin, Hệ thống học tập thay thế là nền tảng cho nhiều chương trình hướng 
tới đáp ứng nhu cầu của các nhóm đối tượng thiệt thòi. Ví dụ, có các chương trình 
dành cho đối tượng không biết chữ, bỏ học, dành cho người bản địa, người di 
cư Hồi giáo, người khuyết tật, người nghèo, người lớn thiệt thòi, v.v. Năm 2019, có 
khoảng 27.000 Trung tâm học tập cộng đồng cung cấp Hệ thống học tập thay thế 
và khoảng 8.500 trường cung cấp chương trình giáo dục đặc biệt ở Philippin.

Các quốc gia thành viên ASEAN khác cũng cung cấp những điều kiện tương tự:

 •  Ở Indonesia, luật pháp quy định cung cấp giáo dục hòa nhập bắt buộc cho mọi 
công dân ở tất cả các dạng khuyết tật. Bộ Giáo dục Indonesia định nghĩa “giáo 
dục hòa nhập” là “hệ thống giáo dục tạo cơ hội cho tất cả học sinh khuyết tật 
có tiềm năng trí tuệ và/hoặc có tài năng đặc biệt tham gia vào giáo dục hoặc 
học tập trong môi trường giáo dục cùng với những học sinh khác”. Định nghĩa 
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này rất đáng chú ý vì nó không chỉ nêu ra các điều kiện cụ thể mà còn phải tổ 
chức thực hiện các điều kiện đó cho người có nhu cầu đặc biệt. Trên thực tế, 
có hai loại hình trường học khác nhau: Trường chuyên biệt và trường hòa nhập. 
Trường chuyên biệt cung cấp các chương trình giáo dục đặc biệt (chỉ) dành cho 
những đối tượng có nhu cầu đặc biệt trong khi trường hòa nhập cho phép học 
sinh bình thường và học sinh khuyết tật cùng học trong một môi trường giáo 
dục. Cụ thể, có các chương trình khác nhau dành cho các nhóm đối tượng thiệt 
thòi, VD: chương trình học bổng, chương trình giáo dục khuyến khích lồng ghép 
giới, chương trình hỗ trợ học sinh vùng khó khăn đi học đại học. Giáo dục không 
chính quy được hỗ trợ thông qua chương trình đọc sách cộng đồng và thành 
lập thư viện cộng đồng. Trung tâm học tập cộng đồng được thành lập ở cấp khu 
vực, ở đó dạy đọc viết và các kỹ năng cá nhân, xã hội, trí tuệ và nghề nghiệp (kỹ 
năng sống) cho cộng đồng.

 •  Ở Việt Nam, giáo dục không chính quy được hiểu là giáo dục thường xuyên với 
mục tiêu thực hiện xóa mù chữ và cung cấp các khóa phát triển kỹ năng ngắn 
hạn. Luật Giáo dục 2019 có một chương riêng về “giáo dục thường xuyên” và về 
mạng lưới các cơ sở giáo dục thường xuyên trên toàn quốc, từ trung tâm giáo 
dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, 
trung tâm học tập cộng đồng và các trung tâm phát triển kỹ năng khác. Các 
trung tâm giáo dục thường xuyên do chính quyền địa phương cấp phép và 
quản lý. Trong bối cảnh đó, có các chương trình dành cho các vùng khó khăn, hỗ 
trợ dân tộc thiểu số, trẻ em gái và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong lĩnh 
vực GDNN, Chính phủ dành hỗ trợ đặc biệt cho quân nhân xuất ngũ, người dân 
tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, ngư 
dân đánh bắt xa bờ, lao động nông thôn là người trực tiếp lao động trong các 
hộ sản xuất nông nghiệp bị thu hồi đất canh tác. Hỗ trợ cụ thể bao gồm miễn 
học phí, trợ cấp tiền và trợ cấp lương thực. Ở giáo dục đại học, hỗ trợ miễn giảm 
học phí và/hoặc trợ cấp tiền cho sinh viên người dân tộc thiểu số, sinh viên hộ 
gia đình nghèo và các nhóm đối tượng khác.

 •  Ở Campuchia, Lộ trình giáo dục 2030 cam kết đạt Mục tiêu phát triển bền vững 
số 4 thông qua đảm bảo “giáo dục hòa nhập, bình đẳng và chất lượng”. Lộ trình 
bao gồm năm ưu tiên, trong đó bao gồm cơ hội bình đẳng cho nam giới và phụ 
nữ, kỹ năng đọc viết và tính toán cho thanh niên và người lớn, tăng cường cơ 
hội học tập suốt đời cho tất cả các nhóm tuổi. Ngoài ra, chính sách giáo dục trẻ 
khuyết tật cũng hỗ trợ trẻ em thông qua nâng cao nhận thức, cung cấp dịch vụ 
phục hồi chức năng, giáo dục bình đẳng, kỹ năng sống và dạy nghề cho trẻ em 
và thanh niên khuyết tật. Giáo dục hòa nhập và GDNN cũng được nêu rõ là một 
trong chín mục tiêu của Chiến lược quốc gia về Người khuyết tật 2019-2023 - 
đây là văn bản định hướng những chính sách do Hội đồng hành động vì người 
khuyết tật giám sát và hỗ trợ. Luật Bảo vệ quyền của người khuyết tật đảm bảo 
rằng học sinh khuyết tật có quyền đi học và nhận học bổng. Để đạt được mục 
tiêu giáo dục hòa nhập quy định trong luật và chiến lược, một số hoạt động đã 
được triển khai. Ví dụ, đã thành lập năm trường chuyên biệt cho người khuyết 
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tật. Khoảng 80 trường cộng đồng sử dụng đa ngôn ngữ hướng đến học sinh 
bản địa đã có tên trong kế hoạch hành động bổ sung nguồn lực. Cụ thể, đã có 
một số hoạt động được triển khai như cấp học bổng cho học sinh nghèo xuất 
sắc, học sinh khuyết tật, tập huấn cho giáo viên về giáo dục hòa nhập, v.v.

 •  Lào có nhiều dự án hướng tới các nhóm đối tượng có nhu cầu đặc biệt. Dự án 
Đào tạo nghề và Dịch vụ hỗ trợ việc làm giúp hơn 3.000 thanh niên có hoàn 
cảnh khó khăn ở các tỉnh thành tìm hướng gia nhập thị trường lao động hoặc 
đi học lại. Theo nghị định của Thủ tướng Chính phủ, sinh viên có hoàn cảnh khó 
khăn có thể được cấp khoản hỗ trợ trang trải học phí và chi tiêu cá nhân. Trung 
tâm dạy nghề thanh thiếu niên Don Bosco cũng áp dụng cách làm tương tự. 
Đây là nơi cung cấp học bổng cho những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó 
khăn về kinh tế xã hội, đặc biệt là ở các vùng nông thôn và vùng sâu, vùng xa.

 •  Theo quy định của hai luật ban hành, các cơ quan chính phủ và cơ sở giáo dục 
ở Thái Lan cung cấp chương trình giáo dục chính quy, không chính quy và hỗ 
trợ vật chất. Thái Lan có nhiều tổ chức chịu trách nhiệm hỗ trợ các nhóm thiệt 
thòi. Ví dụ, Vụ Phát triển Kỹ năng thuộc Bộ Lao động cung cấp các chương trình 
cho người cao tuổi và người dân từ các vùng nông thôn. Ngoài ra, Viện Trình 
độ Chuyên môn Thái Lan triển khai nhiều sáng kiến khác nhau trong giáo dục 
không chính quy và phi chính quy.

 •  Ở Malaysia, chính sách về giáo dục hòa nhập cũng được quy định rất rõ ràng. 
Mục tiêu chính của các chương trình giáo dục hòa nhập là trang bị cho đối 
tượng thiệt thòi những kỹ năng cần thiết để sống độc lập và kiếm tiền vì một 
cuộc sống bền vững. Các Bộ liên quan cung cấp nhiều cơ hội PTNL/học tập suốt 
đời cho các nhóm đối tượng khác nhau. Ví dụ, Bộ Phụ nữ, Gia đình và Phát triển 
Cộng đồng đang triển khai Kế hoạch hành động vì Người khuyết tật giai đoạn 
2016-2022. Một trong những hoạt động trọng tâm của Kế hoạch hành động là 
sự tham gia của người khuyết tật trong lĩnh vực GDNN. Vì vậy, một trung tâm 
dạy nghề và phục hồi chức năng đã được thành lập với mục đích dạy nghề cho 
người khuyết tật. Cũng có một kế hoạch hành động khác hỗ trợ cho các bà mẹ 
đơn thân.

 •  Singapore có các quy định cụ thể về người khuyết tật, phụ nữ và người lao động 
lớn tuổi. Đáng nói hơn là việc tăng cường các cơ hội học tập không chính quy 
và phi chính quy. Ngoài thư viện khu vực và cộng đồng được xây dựng trên khắp 
đất nước Singapore, các tổ chức cộng đồng cũng trợ giúp chương trình xã hội 
và giáo dục dành cho các nhóm đối tượng thiệt thòi.
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Đâu là những rào cản và trở ngại chính đối với các nhóm thiệt thòi khi tham gia 
nhiều hơn vào các hoạt động giáo dục?

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhằm giải quyết tình trạng khó khăn của các nhóm đối 
tượng thiệt thòi, vẫn còn đó nhiều thách thức. Một số báo cáo đề cập đến những 
rào cản và giới hạn cần phải vượt qua nếu muốn thực hiện thành công cách tiếp 
cận bao trùm trong PTNL/học tập suốt đời:

 • Số lượng lớn đối tượng thiệt thòi trong khi nguồn lực đầu tư giải quyết nhu cầu 
đặc biệt của họ lại có hạn.

 • Nhiều quốc gia thành viên ASEAN còn thiếu phương pháp có mục tiêu để tiếp 
cận các nhóm đối tượng thiệt thòi một cách bài bản.

 • Giáo viên đã qua đào tạo thiếu năng lực giải quyết nhu cầu đặc biệt trong các cơ 
sở giáo dục hoặc nhà trường thiếu cơ sở vật chất.

 • Phân biệt đối xử, định kiến và ngược đãi đối tượng thiệt thòi (VD: phụ nữ, người 
bản địa). Đây có thể là những lý do khiến học sinh bỏ học. Kinh nghiệm của 
nhiều quốc gia cho thấy rằng ngôn ngữ tôn trọng và kiểm soát sự kỳ vọng là 
những yếu tố quan trọng để đảm bảo kết quả học tập tốt hơn cho trẻ khuyết tật.

 • Tình trạng nghèo đói dai dẳng có thể khiến các gia đình không cho con cái đi 
học vì họ cần con cái làm công việc gia đình hoặc tham gia lao động.

 • Một vấn đề khác là một số phụ huynh có quan điểm cho rằng trẻ em khuyết tật 
hoặc trẻ có nhu cầu đặc biệt không cần học cao hơn.

Hiện đang sẵn có những điều kiện gì giúp thúc đẩy việc đánh giá, công nhận và 
chứng nhận kết quả học không chính quy và phi chính quy?

Đảm bảo điều kiện đánh giá, công nhận và chứng nhận năng lực một cách bài bản 
là cách làm quan trọng để kết nối cơ hội học không chính quy và phi chính quy với 
hệ thống bằng cấp ở các quốc gia thành viên ASEAN. Bốn báo cáo quốc gia đều đề 
cập cách tiếp cận này một cách rõ ràng.

 •  Báo cáo của Việt Nam đã đề cập đến quy trình chứng nhận thông qua bài kiểm 
tra hoặc kỳ thi chính thức tại một trung tâm khảo thí được cấp phép. Đã xây 
dựng được 191 bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề, biên soạn ngân hàng đề thi cho 82 
nghề và Bộ chịu trách nhiệm đã cấp giấy chứng nhận cho 41 tổ chức đánh giá 
kỹ năng nghề. Năm 2019, đã tổ chức đánh giá kỹ năng nghề cho gần 50 nghìn 
người lao động và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho hơn 38 nghìn lao 
động.

 •  Ở Malaysia, hệ thống “chứng nhận kinh nghiệm học tập trước đây” đưa ra lộ 
trình đầu vào thay thế khi tuyển sinh một chương trình chính quy cấp chứng 
chỉ (bậc 3) cho đến bậc thợ cả (bậc 7 Khung trình độ Malaysia). Với lộ trình đào 
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tạo kỹ năng, hình thức “công nhận kết quả học tập trước đây” được áp dụng. Ví 
dụ, một cá nhân muốn đạt được Chứng chỉ kỹ năng Malaysia từ bậc 1 đến bậc 5 
thường áp dụng hình thức này tại nơi làm việc.

 •  Myanmar đã thành lập các trung tâm đánh giá, ở đó áp dụng hình thức “công 
nhận kết quả học tập trước đây”. Các trung tâm này do Ủy ban Đánh giá và 
Chứng nhận kiểm định. Cho đến nay, có gần 200 trung tâm thuộc hơn 30 
ngành nghề tại 12 (trong số 15) khu vực của Myanmar đã được kiểm định.

 •  Indonesia đã triển khai công nhận quy trình học tập trước đây, nhưng vẫn còn 
trong giai đoạn sơ khai.

Kinh nghiệm và cách làm hay 
Trong số nhiều sáng kiến được mô tả trong báo cáo quốc gia, một số sáng kiến 
được đánh giá là cách làm hay.

 •  Ở Brunei, Bộ Giáo dục đã thành lập hai “Trung tâm chất lượng cao”, một trung 
tâm dành cho người khiếm thính và khiếm thị và một trung tâm dành cho trẻ 
chậm nói và gặp khó khăn về hành vi học tập. Những trung tâm này được xây 
dựng với mục đích mang đến giải pháp sáng tạo trong dạy và quản lý trẻ có nhu 
cầu đặc biệt.

 •  Thái Lan được coi là một xã hội già hóa. Ngày càng nhiều doanh nghiệp bắt đầu 
thuê người trên 60 tuổi làm việc. Cùng với đó, các cơ sở giáo dục đã xây dựng 
các khóa đào tạo người cao tuổi về kỹ năng tương lai. Một trong những dự án 
thành công là Đại học Thời đại thứ ba (U3A) thuộc Đại học Chiang Rai ở miền 
bắc Thái Lan. Mục đích của trường này là khuyến khích người cao tuổi học thêm 
kiến thức, kỹ năng và cung cấp các chương trình đặc biệt dành cho nhóm đối 
tượng này.

 •  Campuchia có Viện Giáo dục đặc biệt quốc gia với nhiệm vụ đào tạo/bồi dưỡng 
giáo viên dạy học sinh có nhu cầu đặc biệt và nghiên cứu ngôn ngữ ký hiệu cũng 
như các vấn đề khác trong giáo dục đặc biệt.

Kết luận
 •  Phổ cập giáo dục cho người dân, chú trọng đến công bằng và bình đẳng cho 

mọi người là một nội dung rõ ràng trong tất cả các chiến lược và chính sách 
PTNL ở các quốc gia thành viên ASEAN. Một phần trong các chiến lược này là 
nỗ lực triển khai những ưu tiên đã được cam kết hướng đến hiện thực hóa giáo 
dục hòa nhập.

 •  Định nghĩa về “các nhóm thiệt thòi” khác nhau giữa các quốc gia thành viên 
ASEAN. Một số đặc điểm của tình trạng thiệt thòi liên quan đến thuộc tính xã 
hội (VD: giới tính, dân tộc), một số đặc điểm khác lại là do sự khác biệt về điều 
kiện kinh tế - xã hội hoặc điều kiện sống khó khăn.
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 •  Dữ liệu về tỷ lệ đi học và tỷ lệ hoàn thành của các nhóm thiệt thòi vẫn còn sơ sài.

 •  Tất cả các báo cáo quốc gia nghiên cứu về giải pháp can thiệp này đều cung cấp 
thông tin/dữ liệu về nhiều hoạt động chủ yếu hướng đến các nhóm thiệt thòi 
hoặc khu vực khó khăn cụ thể. Ngoài cơ hội học tập còn có những hỗ trợ khác 
như hỗ trợ tài chính hoặc hỗ trợ vật chất cho đối tượng tham gia (VD: chi phí, 
học bổng). Những hỗ trợ này có thể áp dụng đối với các chương trình giáo dục 
chính quy hoặc là một phần của hoạt động học không chính quy và phi chính 
quy. Những hỗ trợ cho hoạt động học không chính quy và phi chính quy được 
tổ chức ở cấp độ thể chế (VD: thành lập các trung tâm cộng đồng hoặc thư viện 
cộng đồng) hoặc ở cấp độ chương trình (VD: các chương trình xóa mù chữ).

 •  Khái niệm “giáo dục hòa nhập” khác nhau giữa các quốc gia và ngay cả trong 
cùng một quốc gia. Cách hiểu thứ nhất coi hòa nhập là cung cấp cơ hội giáo dục 
cho mọi người mặc dù có sự tách biệt giữa đối tượng có và không có nhu cầu 
đặc biệt. Cách hiểu thứ hai tiến xa hơn một bước và coi hòa nhập là hình thức tổ 
chức môi trường giáo dục cho cả đối tượng có và không có nhu cầu đặc biệt. Ví 
dụ, Indonesia có “trường chuyên biệt” đại diện cho cách hiểu thứ nhất và “trường 
hòa nhập” đại diện cho cách hiểu thứ hai.

 •  Mặc dù có cách tiếp cận đáng chú ý về giáo dục hòa nhập ở tất cả các quốc 
gia thành viên ASEAN, vẫn còn những trở ngại đáng kể để có thể hỗ trợ nhiều 
đối tượng có nhu cầu đặc biệt hơn. Ở hầu hết các quốc gia thành viên ASEAN, 
nguồn lực hạn chế, thiếu giáo viên được đào tạo để đáp ứng nhu cầu đặc biệt 
trong các cơ sở giáo dục, định kiến phổ biến về người khuyết tật là một vài lý do 
ngăn cản sự hòa nhập toàn diện và bài bản hơn của các nhóm thiệt thòi.

 •  Một số quốc gia đã đạt được những tiến bộ đáng chú ý trong việc ban hành quy 
trình đánh giá, công nhận và chứng nhận kết quả học không chính quy và phi 
chính quy.

5.3.3	 Tăng	cường	các	thiết	chế	hỗ	trợ	

Giải pháp can thiệp này bao gồm sáu nội dung sau đây:
1. Tăng cường khung thể chế cho PTNL 

2. Tăng cường sự phối kết hợp của các cơ quan chuyên ngành ASEAN và các 
bên liên quan 

3. Tăng cường đối thoại giữa ASEAN và các đối tác bên ngoài của ASEAN 

4. Cải thiện chất lượng và khả năng tiếp cận thông tin về các xu hướng lớn 

5. Thành lập quỹ hỗ trợ dành cho các lĩnh vực ưu tiên và nghiên cứu 

6. Thành lập Hội đồng GDNN.

“Thiết chế” trong lĩnh vực này thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau. Trước hết, 
thiết chế có thể xuất hiện trong luật và các văn bản chiến lược hoặc kế hoạch hành 
động dưới luật. Cũng có thể thấy rõ thiết chế trong các tổ chức như Bộ, ngành, các 
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cơ quan, mạng lưới (tạm thời/cơ hữu) hoặc các nhóm làm việc. Thiết chế cũng có 
thể áp dụng trong việc cấp kinh phí cho các chương trình PTNL cụ thể hoặc duy trì 
nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu.

Bảng sau đây cho thấy kết quả bảng hỏi về sự sẵn sàng của các quốc gia tương ứng:

Bảng 11: Số câu trả lời ở hai mức cao nhất trong giải pháp can thiệp “Tăng cường các thiết chế 
hỗ trợ”

Tăng cường các thiết chế hỗ trợ:
Chủ	trương	PTNL	được	nêu	rõ	trong	văn	bản	luật;	có	các	cơ	quan	điều	phối	và	các	Bộ	
ngành	trung	ương,	tổ	chức	hợp	tác	liên	ngành,	cấp	kinh	phí;	có	các	tổ	chức	nghiên	cứu	về	
phát	triển	thị	trường	lao	động!

Quốc gia n = Tầm quan trọng
Rất cao/cao40

Kết quả thực thi
Rất cao/cao

N / %

Brunei Darussalam 30 22 / 73% 8 / 27%

Campuchia 70 61 / 87% 25 / 36%

Indonesia 36 26 / 72% 11 / 31%

Lào 60 35 / 58% 19 / 32%

Malaysia41 50 27 / 54% 18 / 36%

Myanmar 26 23 / 88% 1 / 4%

Philippin 272 232 / 85% 161 / 59%

Singapore 46 28 / 61% 20 / 44%

Thái Lan 33 32 / 97% 9 / 27%

Việt Nam42 34 25 / 74% 11 / 32%

40 Trong bảng hỏi sử dụng thang đánh giá có 6 mức cho cả hai khía cạnh. Sáu mức bao gồm: rất cao (100%) – cao (80%) 
– tương đối cao (60%) – tương đối thấp (40%) – thấp (20%) – không quan trọng (0%) Các số liệu cho thấy số câu trả lời ở 
hai mức cao nhất.

41 Trong khảo sát của Malaysia, nội dung này được chia thành ba mục liên quan đến các khía cạnh khác nhau của “thiết 
chế hỗ trợ”. Các mục/con số tương ứng là: văn bản luật (27:20 – 54%:40%); các cơ quan chính phủ (29:22; 58%:44%); các 
tổ chức phi chính phủ (26:19 – 52%:38%); tổ chức hợp tác liên ngành (29:18 – 58%:36%); cấp kinh phí phát triển thị trường 
lao động (25:18 – 50:36%); nghiên cứu về phát triển thị trường lao động (26:18 – 52%:36%). Giá trị trong bảng cho thấy kết 
quả trung bình của tất cả các mục.

42 Trong khảo sát của Việt Nam, nội dung này được chia thành ba mục liên quan đến các khía cạnh khác nhau của “thiết 
chế hỗ trợ”. Các mục/con số tương ứng là: văn bản luật, chính sách, kế hoạch (85%:47%); các cơ quan điều phối, tổ chức 
hợp tác liên ngành, cấp kinh phí (67%:30%); nghiên cứu về phát triển thị trường lao động (68%:30%). Giá trị trong bảng 
cho thấy kết quả trung bình của tất cả các mục.
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Một lần nữa, bảng trên cho thấy khoảng cách đáng kể giữa đánh giá tầm quan 
trọng và kết quả thực thi. Trong khi khoảng cách này rất lớn ở một số quốc gia 
thành viên ASEAN thì ở những quốc gia khác lại ở mức trung bình. Số câu trả lời 
càng nhiều thì tỷ lệ những người đánh giá kết quả thực thi tốt lại càng lớn.

Biện pháp can thiệp trong những nội dung này không hoàn toàn do các nhà hoạch 
định chính sách quốc gia quyết định. Ví dụ, nội dung 2 và 3 là từ góc độ quốc tế và 
chỉ có thể thực hiện trong bối cảnh hợp tác quốc tế. Vì báo cáo quốc gia ưu tiên 
những hoạt động trong phạm vi chủ thể quốc gia nên các câu hỏi định hướng tập 
trung và hướng tới góc nhìn quốc gia.

Báo cáo từ các quốc gia sau cung cấp nội dung chi tiết về lĩnh vực khảo sát này: 
Campuchia; Indonesia; Lào; Malaysia; Myanmar; Philippin; Singapore; Việt Nam. Mặc 
dù tập trung vào các giải pháp can thiệp khác, nhưng báo cáo quốc gia của Brunei 
Darussalam và Malaysia cũng cung cấp một số thông tin tham khảo có giá trị về giải 
pháp can thiệp này.

Theo luật, công dân các quốc gia thành viên ASEAN có những quyền gì liên 
quan đến PTNL/học tập suốt đời?

Luật pháp ở tất cả các quốc gia thành viên ASEAN đều quy định giáo dục bắt 
buộc đến một cấp học nhất định. Ví dụ, ở Indonesia, giáo dục là bắt buộc và được 
cung cấp miễn phí tại các trường công lập từ lớp 1 đến lớp 9 (tức là tiểu học và 
THCS). Hệ thống giáo dục quốc gia Singapore bao gồm giáo dục tiểu học bắt 
buộc (6 năm), giáo dục trung học (4 năm), giáo dục sau trung học và giáo dục tại 
nơi làm việc/giáo dục thay thế. Tỷ lệ đi học đúng tuổi ở cả tiểu học và trung học 
đạt gần 100% đối với dân số chính thức (chiếm 71% tổng dân số). Phần lớn quyết 
định của cha mẹ về con đường học vấn sau tiểu học của con cái bị ảnh hưởng bởi 
cơ chế phân loại sớm. Vào cuối lớp 6, học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp tiểu học 
- kỳ thi đánh giá mức độ phù hợp của học sinh khi vào học và phân ban ở trung 
học. Singapore sẽ loại bỏ cơ chế phân ban từ năm 2024 trở đi đối với nhóm “Trung 
học một” và thay bằng phân loại theo môn học, cho phép học sinh học các môn ở 
trình độ khó hơn dựa trên khả năng và sở thích đối với từng môn học của các em.

Ở Myanmar, luật pháp cho phép cung cấp giáo dục miễn phí bắt buộc cho tất cả 
trẻ em đến khi 12 tuổi với mục đích hoàn thành giáo dục THCS. Ở Philippines, giáo 
dục tiểu học là bắt buộc và miễn phí, giáo dục THPT, GDNN và đại học cũng miễn 
phí. Ở Việt Nam, giáo dục tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 (6-10 tuổi) là bắt buộc và được 
cung cấp miễn phí. Giáo dục THCS từ lớp 6 đến lớp 9 (11-14 tuổi) cũng là cấp học 
phổ cập mặc dù luật không bắt buộc. Thời gian giáo dục bắt buộc khác nhau lý 
giải sự khác biệt về số năm đi học bình quân giữa các quốc gia thành viên ASEAN.
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Những cơ quan nào phụ trách PTNL/học tập suốt đời ở cấp quốc gia? Những cơ 
quan nào chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai, giám sát và cập nhật chiến 
lược PTNL/học tập suốt đời? Các chương trình và sáng kiến PTNL/học tập suốt 
đời ở cấp quốc gia được điều phối như thế nào?

Ở hầu hết các quốc gia thành viên ASEAN, có các Bộ, ngành khác nhau cùng chịu 
trách nhiệm về cung cấp dịch vụ PTNL/học tập suốt đời. Một số Bộ, ngành có cơ 
quan trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai các chương trình và sáng kiến. Vì PTNL 
là một lĩnh vực hoạch định chính sách phức tạp nên thường có các cơ quan điều 
phối với sự tham gia của các bên liên quan chủ chốt trong xây dựng, giám sát và 
điều chỉnh chiến lược PTNL/học tập suốt đời.

Ví dụ, ở Việt Nam, Bộ GD-ĐT và Bộ LĐ-TB-XH chịu trách nhiệm chính về cung cấp và 
giám sát tất cả các cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Bên cạnh đó, một số 
Bộ, ngành khác cũng quản lý các cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực phụ trách của họ. Bộ 
KH-ĐT đóng vai trò điều phối, nhất là trong thực hiện các chương trình và sáng kiến.

Ở Philippin, các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về PTNL/học tập suốt đời là: Bộ 
Giáo dục chịu trách nhiệm về giáo dục cơ bản chính quy và không chính quy, Ủy 
ban Giáo dục đại học chịu trách nhiệm về giáo dục cao đẳng/đại học và sau đại học, 
và Cơ quan Giáo dục Kỹ thuật và Phát triển Kỹ năng chịu trách nhiệm về giáo dục kỹ 
thuật-dạy nghề, trung cấp và phát triển kỹ năng. Ba cơ quan nhà nước này có nhiệm 
vụ xây dựng, thực hiện, giám sát và cập nhật chiến lược PTNL/học tập suốt đời. Ở 
những cơ quan này đều có các đơn vị chịu trách nhiệm về nhiều vấn đề khác nhau. 
Liên quan đến PTNL/học tập suốt đời ở cấp quốc gia, các chương trình và sáng kiến 
được điều phối thông qua Hội đồng điều phối quốc gia Khung trình độ quốc gia 
Philippin do Bộ Giáo dục đứng đầu với các thành viên đại diện cho Ủy ban Giáo dục 
đại học, Cơ quan Giáo dục Kỹ thuật và Phát triển Kỹ năng, Bộ Lao động và Việc làm, 
Ủy ban Quy định nghề nghiệp và đại diện từ các ngành kinh tế và doanh nghiệp.

Ở Indonesia, Bộ Giáo dục và Văn hóa và Bộ Tôn giáo chịu trách nhiệm giám sát giáo 
dục chính quy và không chính quy. Bộ Giáo dục và Văn hóa chịu trách nhiệm lập kế 
hoạch và cung cấp dịch vụ giáo dục tiểu học, trung học và cao đẳng/đại học. Trong 
khi công tác lập kế hoạch/quy hoạch do chính phủ tổ chức thì việc thực hiện và 
giám sát là trách nhiệm của chính quyền cấp tỉnh và cấp huyện. Nhiệm vụ điều phối 
có sự tham gia của Bộ Phát triển Con người và Các vấn đề văn hóa, Bộ Kinh tế và Bộ 
Quy hoạch Phát triển Quốc gia.

Ở Brunei Darussalam, PTNL ở khu vực công do Văn phòng Thủ tướng Chính phủ 
quản lý. Vụ Công chức thuộc Văn phòng Thủ tướng Chính phủ phụ trách lập kế 
hoạch, quản lý và phát triển nhân lực trong các cơ quan chính phủ. Hội đồng Quy 
hoạch Nhân lực và Việc làm chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hành động để 
giải quyết các vấn đề PTNL quốc gia, bao gồm quy hoạch nhân lực, việc làm và giáo 
dục; xây dựng các chương trình quốc gia nâng cao năng lực con người để chuẩn bị 
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hành trang cho học sinh tốt nghiệp, sinh viên tốt nghiệp, người tìm việc và người 
lớn trước khi đi làm. Bộ Giáo dục cung cấp giáo dục và đào tạo nhằm chuẩn bị 
hành trang cuộc sống cho học sinh/sinh viên thông qua giáo dục chính quy (từ tiểu 
học đến đại học), trong đó bao gồm học tập suốt đời. Bộ Văn hóa, Thanh niên và Thể 
thao cung cấp chương trình học không chính quy liên quan đến nâng cao năng lực 
và tăng cường khả năng tìm được việc làm cho cả thanh niên và người lớn.

Ở Malaysia, có nhiều Bộ phụ trách lĩnh vực PTNL ở các cấp khác nhau, trong số đó 
có Bộ Nhân lực, Bộ Đại học, Bộ Thanh niên và Thể thao, Bộ Phát triển Nông thôn. Ở 
cấp quốc gia, một số cơ quan chính phủ và tổ chức do doanh nghiệp chủ trì chịu 
trách nhiệm lập kế hoạch và điều phối các sáng kiến PTNL. Ví dụ, Tập đoàn Kinh tế 
số Malaysia cung cấp cơ hội nâng cao kỹ năng và phát triển tài năng công nghệ cho 
lực lượng lao động phục vụ kỷ nguyên số. Bộ Đại học đã có một số chương trình 
hợp tác giữa Bộ và các bên liên quan như Hội đồng tư vấn ngành, v.v.

Ở Singapore, trách nhiệm chính liên quan đến chiến lược PTNL thuộc về các Bộ 
khác nhau. Hai trụ cột là Bộ Giáo dục và Bộ Nhân lực cùng với Cơ quan Kỹ năng 
tương lai Singapore (thuộc Bộ Giáo dục) và Cơ quan Lực lượng lao động Singapore 
(thuộc Bộ Nhân lực). Cơ quan Kỹ năng tương lai Singapore thúc đẩy và điều phối 
cuộc vận động kỹ năng tương lai quốc gia (xem phần “Kinh nghiệm và cách làm 
hay”). Cơ quan Kỹ năng tương lai Singapore giám sát sự chuyển đổi của lực lượng 
lao động địa phương và doanh nghiệp nhằm đáp ứng những thách thức kinh tế 
đang diễn ra cũng như thúc đẩy sự phát triển, khả năng cạnh tranh, tính bao trùm 
và khả năng tìm được việc làm ở tất cả các trình độ của lực lượng lao động. 

Ở Lào, Ủy ban Phát triển Nguồn lực Quốc gia điều phối các vấn đề về PTNL. Ủy ban 
do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao làm Chủ tịch với thành viên từ các Bộ khác; 
thành viên cũng bao gồm Chủ tịch Ủy ban các vấn đề xã hội và văn hóa của Quốc 
hội, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp quốc gia Lào. Ủy ban có các đơn 
vị trực thuộc ở cấp tỉnh.

Ở Campuchia, giáo dục phổ thông và đại học thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 
Giáo dục, Thanh niên và Thể thao trong khi GDNN thuộc trách nhiệm quản lý của 
Bộ Lao động và Dạy nghề. Ngoài ra, Bộ Xã hội, Cựu chiến binh và Phục hồi chức 
năng Thanh niên điều hành các trung tâm GDNN cho người khuyết tật, và Bộ Phụ 
nữ điều hành các Trung tâm Phát triển Phụ nữ cho phụ nữ nông thôn. Bộ Du lịch 
điều hành và quản lý GDNN liên quan đến du lịch.

Một số quốc gia không có cơ quan điều phối. Ví dụ, Myanmar có sáu bộ (Giáo dục; 
Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi; Các vấn đề biên giới; Lao động, Nhập cư và 
Dân số; Kế hoạch, Tài chính và Công nghiệp; Phúc lợi Xã hội, Cứu trợ và Tái định cư) 
quản lý các trường nghề, nhưng vẫn chưa có chương trình hoặc cơ chế điều phối 
chính thức.
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Những cơ quan/tổ chức nào phụ trách nghiên cứu, tổng hợp và phân tích 
thông tin liên quan về các xu hướng lớn, dự báo kỹ năng và diễn biễn của từng 
ngành cụ thể trong thị trường lao động? 

Tất cả các quốc gia thành viên ASEAN đều đánh giá cao tầm quan trọng của thông 
tin về những diễn biến liên quan đến PTNL trong tương lai. Tuy nhiên, cách tiếp cận 
trong thu thập thông tin lại khác nhau, một phần do nguồn kinh phí và năng lực 
nghiên cứu ở các quốc gia khác nhau. Đúng vậy, trong khi một số quốc gia thành 
viên ASEAN thực hiện nghiên cứu một cách bài bản thì những quốc gia khác lại chỉ 
thực hiện khảo sát lẻ tẻ về những vấn đề cụ thể được quan tâm. Và mặc dù không 
phải quốc gia nào cũng có viện nghiên cứu riêng, nhưng hầu hết các quốc gia đều 
áp dụng trình tự xử lý thông tin thường xuyên từ các nguồn sẵn có.

Ở Philippin, Bộ Giáo dục, Ủy ban Giáo dục đại học, Cơ quan Giáo dục Kỹ thuật và 
Phát triển Kỹ năng và hầu hết các cơ quan chính phủ khác đều có đơn vị nghiên 
cứu và kế hoạch của riêng họ - đây là nơi đề ra các chương trình nghiên cứu và quy 
trình chính sách. Các cơ quan khác như Bộ Lao động và Việc làm, Bộ Thương mại 
và Công nghiệp và Viện Nghiên cứu Phát triển Philippin công bố các nghiên cứu và 
khảo sát định kỳ liên quan đến PTNL/học tập suốt đời. Ví dụ, Viện Nghiên cứu Lao 
động - đơn vị nghiên cứu và vận động chính sách trực thuộc Bộ Lao động và Việc 
làm – xuất bản và phát hành Báo cáo Khảo sát lực lượng lao động và tài liệu nghiên 
cứu về các vấn đề liên quan đến việc làm. Cơ quan Giáo dục Kỹ thuật và Phát triển 
Kỹ năng xuất bản và phát hành Báo cáo Thông tin thị trường lao động, trong đó 
cung cấp thông tin chi tiết về các xu hướng và thách thức trong thị trường lao động 
trong nước và quốc tế.

Indonesia cũng có các thiết chế tương tự. Ví dụ, nghiên cứu về các vấn đề PTNL/học 
tập suốt đời do Viện Khoa học Indonesia và Cơ quan Đánh giá và Ứng dụng công 
nghệ thực hiện. Bộ Nhân lực còn có Cơ quan Kế hoạch và Phát triển nhân lực với 
các đơn vị phụ trách thu thập và tổng hợp số liệu liên quan.

Ở Việt Nam, ngoài nghiên cứu liên quan đến PTNL do các trường đại học thực hiện, 
mỗi Bộ, ngành và chính quyền địa phương đều có cơ quan nghiên cứu riêng thực 
hiện nghiên cứu thị trường lao động và dự báo kỹ năng trong từng ngành kinh tế 
cụ thể. Theo báo cáo, không phải lúc nào nghiên cứu cũng chuyển thành sự phát 
triển mạnh mẽ. 

Ở Brunei Darussalam, Hội đồng Kế hoạch nhân lực và Việc làm chịu trách nhiệm 
nghiên cứu, tổng hợp và phân tích thông tin liên quan về các xu hướng lớn, dự báo 
kỹ năng và diễn biễn của từng ngành cụ thể trong thị trường lao động. Hội đồng 
Kế hoạch nhân lực và Việc làm trực thuộc Văn phòng Thủ tướng Chính phủ với các 
thành viên gồm 6 Bộ trưởng: Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Du 
lịch, Bộ trưởng Bộ Phát triển, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận 
tải và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thanh niên và Thể thao. Hội đồng Kế hoạch nhân lực và 
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Việc làm nhận được sự hỗ trợ của ủy ban công tác gồm 5 Thứ trưởng: 2 Thứ trưởng 
Bộ Tài chính và Kinh tế, Thứ trưởng Bộ Năng lượng, Thứ trưởng Bộ Phát triển và Thứ 
trưởng Bộ Giáo dục.

Ở Campuchia, Cơ quan Việc làm Quốc gia đóng vai trò chủ chốt trong chia sẻ thông 
tin thị trường lao động và thực hiện khảo sát với bên sử dụng lao động trong các 
ngành trọng điểm với mục đích chỉ ra những kỹ năng còn thiếu. Ở Malaysia, nhiều 
dữ liệu liên quan đến kỹ năng tương lai cho đến nay đã được các cơ quan khác 
nhau thu thập, nhưng không nhất quán. Năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu GDNN 
Malaysia được thành lập với mục tiêu cải thiện các hoạt động nghiên cứu trong 
lĩnh vực GDNN. Đây là trung tâm dữ liệu một cửa, thực hiện các hoạt động nghiên 
cứu như thu thập, phân tích, đánh giá và phổ biến dữ liệu GDNN cho các bên liên 
quan ở Malaysia.

Có những nguồn kinh phí nào dành cho các lĩnh vực ưu tiên và nghiên cứu?

Tất cả các quốc gia thành viên ASEAN đều dành một tỷ lệ nhất định trong chi tiêu 
công cho giáo dục và PTNL. Ví dụ, giáo dục chiếm 16,7% tổng ngân sách năm tài 
chính 2021 ở Philippin. Ưu tiên cho các lĩnh vực cụ thể được xác định và từ đó phân 
bổ kinh phí tương ứng trong phạm vi ngân sách. Ví dụ, đối với Campuchia, hạng 
mục chi quan trọng nhất trong hỗ trợ PTNL/học tập suốt đời là miễn học phí cho 
học sinh tiểu học và trung học. Bộ phụ trách lĩnh vực này cung cấp học bổng cho 
học sinh nghèo, giúp các em hoàn thành chương trình giáo dục cơ bản 9 năm và tư 
vấn nghề nghiệp với mục đích giảm tỷ lệ học sinh bỏ học ở trung học.

Ngoài kinh phí thường xuyên trong ngân sách công, còn có nguồn kinh phí hỗ trợ 
các lĩnh vực cốt lõi như quỹ PTNL ở Malaysia (xem phần “Kinh nghiệm và cách làm 
hay”). Về kinh phí dành cho nghiên cứu, Bộ Đại học Malaysia cung cấp kinh phí 
nghiên cứu hàng năm thông qua Chương trình Tài trợ nghiên cứu cơ bản.

Ở Singapore, Quỹ Nghiên cứu ứng dụng phát triển lực lượng lao động được thành 
lập trong khuôn khổ “Cuộc vận động kỹ năng tương lai” nhằm khuyến khích nghiên 
cứu liên ngành trong lĩnh vực PTNL/học tập suốt đời. Mục đích của quỹ này là hỗ trợ 
xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng và tổng hợp những kinh nghiệm và cách 
làm hay. Do Viện Nghiên cứu về giáo dục người lớn quản lý, khoản tài trợ nghiên 
cứu được trao thông qua quá trình đấu thầu mở và cạnh tranh. Các nhà nghiên cứu 
làm việc tại các cơ sở giáo dục cao đẳng/đại học của Singapore đều đủ điều kiện 
đăng ký xin khoản tài trợ này.
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Ở nước bạn, đâu là những vấn đề ưu tiên của Hội đồng GDNN trong việc nâng 
cao chất lượng và sức hấp dẫn của GDNN? Ngoài Hội đồng GDNN hoạt động ở 
cấp độ ASEAN, ở nước bạn có còn cơ quan nào tương tự như vậy không?

Hội đồng GDNN ASEAN đã ra mắt vào tháng 9/2020. Ở Philippin, Cơ quan Giáo 
dục Kỹ thuật và Phát triển Kỹ năng mong muốn Hội đồng GDNN ASEAN hỗ trợ 
tăng cường sự phối hợp hiệu quả hơn giữa các quốc gia thành viên trong thúc đẩy 
GDNN, đặc biệt là trong các lĩnh vực sau: hệ thống thông tin thị trường lao động, 
các cuộc thi kỹ năng nghề và dự báo nhu cầu kỹ năng; nghiên cứu GDNN; cải thiện 
hình ảnh của GDNN; nâng cao năng lực cho người đào tạo và đánh giá chất lượng 
người đào tạo; đảm bảo chất lượng GDNN ở các quốc gia thành viên ASEAN; triển 
khai và cấp kinh phí cho GDNN. Còn một vấn đề quan tâm nữa, đó là tác động 
của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với nền kinh tế và doanh nghiệp.

Ngoài Hội đồng GDNN ASEAN, còn có những cơ quan chịu trách nhiệm thúc đẩy 
GDNN ở cấp quốc gia: 

 •  Năm 2018, Hội đồng GDNN quốc gia được thành lập tại Malaysia với nhiệm vụ 
hoạch định chiến lược PTNL tại quốc gia này. Một năm sau, Ủy ban Trao quyền 
GDNN được thành lập với nhiệm vụ điều phối các bên tham gia GDNN và hoạt 
động vì sự tiến bộ của GDNN ở Malaysia.

 •  Ở Campuchia, Hội đồng Đào tạo quốc gia có vai trò giống như Hội đồng GDNN. 
Hội đồng Đào tạo quốc gia bao gồm 42 thành viên là đại diện của các Bộ, ngành 
liên quan, hiệp hội doanh nghiệp, liên đoàn người lao động và người sử dụng 
lao động, bên cung cấp dịch vụ đào tạo và đối tác phát triển. Hội đồng Đào tạo 
Quốc gia có ba ban: Ban đánh giá chất lượng và tiêu chuẩn; Ban kiểm tra và 
kiểm định; Ban thông tin thị trường lao động. Ngoài ra còn có các Hội đồng kỹ 
năng ngành phụ trách về phát triển kỹ năng.

 •  Ở Lào, Hội đồng GDNN quốc gia phụ trách các vấn đề về xây dựng chương trình 
đào tạo và cân đối cung cầu trên thị trường lao động.

 •  Ở Myanmar, Luật GDNN dự kiến ban hành năm 2000 hiện vẫn đang được quốc 
hội thảo luận. Luật dự kiến thành lập Hội đồng GDNN. Trong số các nhiệm vụ đề 
ra, dự kiến Hội đồng sẽ chịu trách nhiệm tăng cường sự phối hợp giữa các bộ 
ngành.

 •  Cho đến nay, Indonesia chưa có Hội đồng GDNN nhưng đã thành lập Ủy ban 
Nghề quốc gia vào năm 2018.
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Kinh nghiệm và cách làm hay 

Trong số nhiều sáng kiến được mô tả trong báo cáo quốc gia, các sáng kiến sau đây 
đã được nhấn mạnh là kinh nghiệm và cách làm hay.

 •  Quỹ Phát triển Nhân lực trực thuộc Bộ Nhân lực Malaysia đóng vai trò nòng cốt 
trong các chương trình phát triển kỹ năng và nâng cao năng lực. Quỹ hỗ trợ tài 
chính cho chương trình PTNL của các ngành công nghiệp. Cán bộ Quỹ Phát 
triển Nhân lực được phép hoàn trả chi phí đào tạo do các cơ sở đã đăng ký với 
Quỹ thực hiện. 

 •  Myanmar đã xây dựng hệ thống đánh giá và cấp chứng chỉ cho người lao động 
trên cơ sở tiêu chuẩn theo định hướng thị trường lao động. Sáng kiến này nhằm 
hỗ trợ Cơ quan Tiêu chuẩn kỹ năng quốc gia Myanmar - đây là cơ quan được 
thành lập năm 2007 với vai trò là tổ chức đối tác công-tư. Cơ quan Tiêu chuẩn 
kỹ năng quốc gia có nhiệm vụ xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng quốc gia, 
tăng cường đào tạo theo năng lực một cách bài bản, cấp chứng chỉ cho lao 
động có kỹ năng và hỗ trợ công nhận quá trình học tập trước đây thông qua 
đánh giá và chứng nhận kỹ năng nghề nghiệp.

 •  Đặc điểm nổi bật trong cách tiếp cận PTNL của Singapore chính là sợi dây xuyên 
suốt từ tầm nhìn rõ ràng cho đến các biện pháp triển khai được thiết kế hợp 
lý về mặt luật pháp, thể chế và nguồn lực. Tiêu điểm trong cách tiếp cận này là 
“cuộc vận động kỹ năng tương lai”. Mục tiêu bao trùm của cuộc vận động này là 
thúc đẩy văn hóa học tập suốt đời thông qua hệ sinh thái giáo dục và đào tạo 
có chất lượng dành cho mọi lứa tuổi. Việc triển khai do Cơ quan Kỹ năng tương 
lai Singapore - cục tác vụ trực thuộc Bộ Giáo dục - điều hành và điều phối. Theo 
luật liên quan (Đạo luật Kỹ năng tương lai Singapore 2016), hội đồng đã đưa ra 
và tài trợ cho nhiều sáng kiến. Phối hợp với các cơ quan chủ trì trong các lĩnh vực 
kinh tế khác nhau, bên sử dụng lao động và công đoàn, Cơ quan Kỹ năng tương 
lai Singapore đã cùng họ xây dựng kế hoạch nhân lực và kỹ năng trung hạn cho 
từng lĩnh vực chính nhằm hỗ trợ tăng trưởng ngành và nâng cao năng suất của 
lực lượng lao động. Đã xây dựng cái gọi là “Bản đồ chuyển đổi ngành” cho 23 
ngành với mục đích giải quyết vấn đề của từng ngành và tăng cường mối quan 
hệ đối tác giữa chính phủ, doanh nghiệp, các ngành và hiệp hội doanh nghiệp.

Một nội dung khác là gói tín dụng kỹ năng tương lai với mục tiêu nâng cao tự 
chủ cá nhân trong học tập. Kể từ năm 2016, tất cả công dân Singapore từ 25 
tuổi trở lên đều có thể được cấp một khoản tín dụng để tham gia hơn 10.000 
khóa học phát triển kỹ năng được cấp phép thuộc khoảng 60 lĩnh vực quan 
tâm. Ngoài ra, để cải thiện cơ hội tiếp cận của người dân với các chương trình 
chuyển đổi nghề nghiệp, gói tín dụng kỹ năng tương lai được cấp một lần cho 
mọi công dân Singapore từ 40 đến 60 tuổi. Triết lý cơ bản của cách tiếp cận này 
không chỉ là hỗ trợ bằng tiền mà còn tăng cường tự chủ cá nhân trong học tập 
suốt đời và nâng cao kỹ năng.
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Kết luận

 •  Luật pháp ở tất cả các quốc gia thành viên ASEAN đều có quy định giáo dục bắt 
buộc đến một cấp học nhất định. Có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia về 
tỷ lệ đi học giáo dục bắt buộc và tỷ lệ đi học ở các cấp học không bắt buộc.

 •  Ở hầu hết các quốc gia thành viên ASEAN, trách nhiệm PTNL được giao cho 
các Bộ, ngành khác nhau. Một số Bộ, ngành có đơn vị trực thuộc phụ trách triển 
khai các nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp giữa các đơn vị có thể khá phức tạp 
và được báo cáo là không phải lúc nào cũng nhịp nhàng.

 •  Một số quốc gia thành viên ASEAN có quỹ dành riêng cho sáng kiến về PTNL/học 
tập suốt đời.

 •  Một thách thức lớn ở tất cả các quốc gia thành viên ASEAN là đảm bảo PTNL 
sẵn sàng cho tương lai. Các quốc gia có những cách tiếp cận khác nhau khi giải 
quyết nhiệm vụ này. Một số quốc gia có cơ quan tổng hợp thông tin liên quan 
có được từ các tổ chức quốc tế và trong nước. Còn những quốc gia khác nỗ lực 
thực hiện nghiên cứu về các xu hướng gắn với phát triển quốc gia hoặc thậm 
chí là gắn với yêu cầu trong các ngành kinh tế mục tiêu.

 •  Nhiều quốc gia thành viên ASEAN đã có nỗ lực đáng kể nhằm khuyến khích 
GDNN trở thành một lĩnh vực PTNL có chất lượng và hấp dẫn. Một số quốc gia 
đã thành lập các cơ quan chuyên trách với nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ và vận 
động cho GDNN. Những cơ quan này có thể trở thành đầu mối hiệu quả trong 
Hội đồng GDNN ASEAN mới được thành lập ở cấp khu vực.
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5.3.4		 Hiện	đại	hóa	các	chương	trình	PTNL	

Giải pháp can thiệp này bao gồm năm nội dung sau đây:

1. Xây dựng mới và cập nhật các chương trình giảng dạy hiện có để trau dồi kỹ 
năng tương lai 

2. Cung cấp nguồn tài liệu dạy và học có chất lượng 

3. Điều chỉnh nội dung đánh giá cho phù hợp với kỹ năng tương lai 

4. Đa dạng hóa hình thức thực hiện các chương trình học trực tuyến và kết hợp 

5. Cải tiến lộ trình từ học/đào tạo đến đi làm đối với những ngành nghề đòi hỏi 
kỹ năng cao 

Các nội dung trên đề cập đến chất lượng và sự phù hợp của các chương trình PTNL. 
Trong bối cảnh này, các chương trình “có chất lượng” chính là cơ hội học tập mà ở 
đó chủ yếu lồng ghép “các kỹ năng tương lai” như được nêu trong phần lý thuyết của 
báo cáo này (xem Phần 3.2.2). Chất lượng có thể liên quan đến các yếu tố sau: chương 
trình giảng dạy, tài liệu dạy và học, nội dung đánh giá và sử dụng công nghệ số.

“Sự phù hợp” nhấn mạnh mối liên hệ giữa chương trình PTNL với yêu cầu của xã hội 
và nền kinh tế. Theo nghĩa đó, các chương trình PTNL được coi là phù hợp nếu có 
thể giải quyết nhu cầu xã hội hoặc kinh tế. Đặc biệt, ở đây quan tâm cụ thể đến mối 
liên hệ giữa chương trình PTNL và yêu cầu công việc/thị trường lao động trong các 
ngành nghề đòi hỏi kỹ năng cao.

Bảng sau đây cho thấy khoảng cách giữa tầm quan trọng của PTNL với kết quả thực 
thi PTNL ở các quốc gia thành viên ASEAN:

Bảng 12: Số câu trả lời ở hai mức cao nhất trong giải pháp can thiệp “Hiện đại hóa các chương 
trình PTNL”

Hiện đại hóa các chương trình PTNL:
“Kỹ	năng	tương	lai“43	được	đưa	vào	đầy	đủ	trong	chương	trình,	tài	liệu	dạy	và	học	và	trong	
đánh	giá	ở	giáo	dục	phổ	thông,	GDNN	và	giáo	dục	đại	học!

Quốc gia n =
Tầm quan trọng

Rất cao/cao 
N / % 44

Kết quả thực thi
Rất cao/cao

N / %

Brunei Darussalam 30 23 / 77% 9 / 30%

Campuchia 70 62 / 89% 32 / 46%

Indonesia 36 32 / 89% 12 / 33%

Lào 60 40 / 67% 22 / 37%

Malaysia45 50 31 / 62% 22 / 44%

Myanmar 26 23 / 88% 0 / 0%

Philippin 272 238 / 88% 168 / 62%

Singapore 46 32 / 70% 12 / 26%

Thái Lan 33 32 / 97% 9 / 27%

Việt Nam46 34 21 / 62% 7 / 21%
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43 “Kỹ năng tương lai“ bao gồm (1) kỹ năng nhận thức (tính toán và đọc viết là kỹ năng nền tảng; kỹ năng bậc thấp và bậc 
cao, VD: tư duy phản biện, đổi mới/sáng tạo); (2) kỹ năng CNTT-TT/kiến thức số hoá; (3) kỹ năng STEM; (4) kỹ năng xã hội; (5) 
khả năng tự học (VD: sự ham học hỏi, luôn có động lực, say mê tìm tòi, có phương pháp tự học); (6) phẩm chất cá nhân 
(VD: biết cân nhắc và hành động đúng luân lý và đạo đức, nhận thức về giá trị văn hoá và xã hội, nhạy bén, chủ động); (7) 
kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống phức tạp và đòi hỏi công nghệ cao.

44. Trong bảng hỏi sử dụng thang đánh giá có 6 mức cho cả hai khía cạnh. Sáu mức bao gồm: 

 rất cao (100%) - cao (80%) - tương đối cao (60%) - tương đối thấp (40%) - thấp (20%) - không quan trọng (0%)

 Các số liệu cho thấy số câu trả lời ở hai mức cao nhất.

45. Trong khảo sát của Malaysia, nội dung này được chia thành các mục liên quan đến các lĩnh vực PTNL chủ chốt. Các mục/
con số tương ứng là: giáo dục phổ thông (30:21); GDNN (32:22); giáo dục đại học (32:24). Giá trị trong bảng cho thấy kết 
quả trung bình của tất cả các mục.

46. Trong khảo sát của Việt Nam, nội dung này được chia thành ba mục liên quan đến các lĩnh vực PTNL chủ chốt. Các mục/
con số tương ứng là: giáo dục phổ thông (20:6); GDNN (23:7); giáo dục đại học (24:8); học không chính quy trong cộng 
đồng, học tại nơi làm việc (18:5). Giá trị trong bảng cho thấy kết quả trung bình của tất cả các mục.

47.  Ngoài ra, bảng hỏi của Lào đã được gửi cho 29 người tham gia công tác đào tạo/bồi dưỡng giáo viên. 

Bên cạnh sự khác biệt đáng kể giữa tầm quan trọng và kết quả thực hiện “kỹ năng 
tương lai” trong thực tế dạy và học, cũng có sự khác biệt lớn về mức độ đạt được 
giữa các quốc gia. Tỷ lệ đánh giá kết quả thực thi “rất cao/cao” dao động trong 
khoảng 0 - 62% và điều này cho thấy có sự khác biệt lớn về các chương trình PTNL 
có chất lượng cao và phù hợp trong thực tiễn. Phần sau đây sẽ trình bày thông tin 
chi tiết hơn về các quốc gia: Brunei Darussalam; Campuchia; Lào; Malaysia; Philippin 
và Việt Nam.

Cũng giống như các nội dung khảo sát khác, kết quả chính của báo cáo quốc gia 
được trình bày và cấu trúc theo bộ câu hỏi định hướng. Khác với những giải pháp 
can thiệp khác, việc thu thập dữ liệu của chuyên gia trong nước đối với giải pháp 
này được thực hiện thông qua bảng hỏi gửi một số chuyên gia giáo dục phổ thông, 
GDNN và giáo dục đại học (chi tiết xem Phụ lục 1). Bảng sau đây cho thấy số người 
trả lời ở các lĩnh vực PTNL tương ứng:

Bảng 13: Số người trả lời liên quan đến bảng hỏi về các chương trình PTNL

Quốc gia Giáo dục phổ thông GDNN Giáo dục đại học

Brunei Darussalam 138 51 43

Campuchia 171 134 37

Lào47 16 270 49

Malaysia 78 40 40

Philippin 90 192 20

Việt Nam 109 105 97

Tổng cộng 602 792 286



Sự sẵn sàn phát triển nhân lực khu vực ASEAN | Báo cáo khu vực

103

“Kỹ năng tương lai” được đưa vào chương trình giảng dạy ở giáo dục phổ thông, 
GDNN và giáo dục đại học ở mức độ nào? Nội dung đánh giá đã nhấn mạnh đến 
“kỹ năng tương lai” ở mức độ nào trong giáo dục phổ thông, GDNN và giáo dục 
đại học?

Khái niệm “kỹ năng tương lai” đã được chia sẻ trong tất cả các báo cáo quốc gia. 
Một số quốc gia ưu tiên kỹ năng cụ thể (VD: CNTT-TT, học tập và đổi mới/sáng tạo, 
kỹ năng xã hội, kỹ năng sống và kỹ năng nghề nghiệp ở Philippin), còn các quốc gia 
khác lại bổ sung thêm danh mục các kỹ năng liên quan. Ví dụ, trong báo cáo của 
Việt Nam, “kỹ năng xanh và nhận thức về môi trường” và “kỹ năng sử dụng ngoại 
ngữ” được nhấn mạnh rất rõ. Cơ quan Kỹ năng tương lai Singapore đã đưa ra ba 
nhóm “kỹ năng cốt lõi quan trọng” với tổng cộng 16 năng lực cần thiết nhất tại nơi 
làm việc:

 •  Tư duy phản biện (VD: giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, tư duy liên lĩnh vực, hiểu 
và cảm nhận sâu sắc vấn đề)

 •  Tương tác với người khác (VD: hợp tác, xây dựng văn hóa hòa nhập, tinh thần 
phục vụ khách hàng, phát triển con người)

 •  Hợp thời (VD: nhạy bén, khả năng thích ứng, thông thạo kỹ thuật số, quản lý bản 
thân).

Trong khi giáo viên soạn bài cùng với nguồn học liệu đầy đủ (và với chương trình 
giảng dạy, nhưng ở mức độ ít hơn), học sinh tìm hiểu xem câu hỏi đánh giá/kiểm tra 
có phù hợp với nội dung học tập hay không. Vì vậy, nếu kỹ năng tương lai được học 
sinh đánh giá là phù hợp thì những kỹ năng đó phải trở thành nội dung đánh giá.

Bảng sau đây cho thấy tổng quan ý kiến về những kỹ năng tương lai đã được đưa 
vào (a) chương trình giảng dạy; (b) nội dung đánh giá ở các quốc gia tương ứng. 
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Quốc gia

Những kỹ năng tương lai được đưa vào  
chương trình giảng dạy/nội dung đánh giá 

Tính 
toán/đọc 

viết

Nhận 
thức 

bậc cao
CNTT-TT STEM

Khả 
năng tự 

học

Kỹ năng 
xã hội

Phẩm 
chất cá 
nhân

Giải 
quyết 
vấn đề

Kỹ 
năng 
xanh

Brunei	Daruss.
GDPT
GDNN
GDĐH

+ / +
+ / +
+ / +

+ / +
+ / +
+ / +

(+) / (+)
+ / +
+ / +

(+) / (+)
(+) / (+)

+ / +

(+) / (+)
+ / +
+ / +

+ / (+)
+ / (+)
+ / +

+ / (+)
+ / (+)
+ / +

(+) / (+)
+ / +
+ / +

Campuchia
GDPT
GDNN
GDĐH

+ / (+)
(+) / (+)
(+) / (+)

(+) / (+)
(+) / (+)
(+) / (+)

(-) / (-)
(+) / (+)
(+) / (+)

(-) / (+)
(-) / (+)
(-) / (+)

(+) / (+)
(+) / (+)
(+) / (+)

(+) / (+)
(+) / (+)

+ / +

+ / (+)
(+) / (+)
(+) / (+)

(-) / (+)
(+) / (+)
(+) / (+)

Lào
GDPT
GDNN
GDĐH

(+)	/	(+)
(+)	/	(+)
(+)	/	(+)

(-)	/	(+)
(+)	/	(+)
(+)	/	(-)

(-)	/	(+)
(+)	/	(+)
(+)	/	(+)

(-) / (+)
(+) / 
(+)

(+) / 
(+)

(+) / (+)
+ / +

(+) / (+)

(+) / (+)
+ / (+)

(+) / (+)

(+) / (+)
+ / (+)

(+) / (+)

(-) / (-)
(+) / (+)
(-) / (+)

Malaysia48

GDPT
GDNN
GDĐH

++	/	++
++	/	++
++	/	++

++	/	+
++	/	++
++	/	++

+	/	+
++	/	++
++	/	+

+ / +
++ / ++
++ / ++

+ / +
++ / ++
++ / ++

+ / ++
++ / ++
++ / ++

+ / +
(+) / +
++ / ++

(+) / (+)
+ / +
+ / ++

(+) / +
++ / +
+ / +

Philippin
GDPT
GDNN
GDĐH

++	/	+
+	/	+
++	/	++

++	/	++
+	/	+
++	/	++

+	/	+
+	/	+
+	/	++

+ / +
(+) / +
+ / ++

++ / ++
+ / +
++ / +

++ / ++
+ / +
++ / +

+ / +
+ / +
++ / +

+ / +
+ / +

++ / ++

Việt	Nam49

GDPT
GDNN
GDĐH

+	/	+
+	/	(+)

(+)	/	(+)
(+)	/	+
(+)	/	(+)

(+)	/	(+)
+	/	+
(+)	/	(+)

+ / (+)
(-) / (+)

(+) / 
(+)

(+) / (+)
+ / +

+ / (+)

+ / +
+ / +
+ / +

+ / +
+ / +
+ / +

(-) / (-)
(-) / +

(-) / (+)

(+) / +
+ / +

+ / (+)

Về tổng thể, bảng trên cho thấy rằng các quốc gia được khảo sát nhìn chung đều 
đã chỉ ra những kỹ năng tương lai như định nghĩa trong tài liệu. Tất cả các quốc gia 
thành viên ASEAN đều báo cáo rằng, kỹ năng tương lai đã được lồng ghép ở một 
mức độ nào đó trong chương trình giáo dục phổ thông, GDNN và giáo dục đại học. 
Liên quan đến các loại hình kỹ năng (tương lai), có một số khác biệt đáng chú ý:

 • “Kỹ năng xã hội” và “phẩm chất cá nhân” được đánh giá rất tích cực. Tính 
trung bình, tất cả các đánh giá đều ở mức “tương đối cao” trở lên, hầu hết 
đều ở mức “cao” hoặc “rất cao”.

48 Ngoài ra, “kỹ năng sử dụng ngoại ngữ” là một nội dung trong bảng hỏi của Malaysia. Về tổng thể, kết quả là “tương đối 
thấp” đối với giáo dục phổ thông và “tương đối cao” đối với GDNN và giáo dục đại học.

49 Ngoài ra, “kỹ năng sử dụng ngoại ngữ” là một nội dung trong bảng hỏi của Việt Nam. Về tổng thể, kết quả là “thấp” đối 
với giáo dục phổ thông và GDNN, và “tương đối cao” đối với giáo dục đại học.

Chú giải: ++ rất cao / + cao / (+) tương đối cao / (-) tương đối thấp / - thấp

Bảng 14: Mức độ kỹ năng tương lai được đưa vào chương trình giảng dạy và nội dung đánh giá
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 • Ngược lại, chương trình giảng dạy ở một số quốc gia thành viên ASEAN chỉ 
coi trọng “kỹ năng nhận thức bậc cao”, kể cả trong giáo dục đại học. Điều 
này cho thấy rằng ở nhiều bộ phận của hệ thống giáo dục, việc dạy và học 
vẫn tập trung vào truyền thụ kiến thức và ít chú trọng đến giải quyết những 
nhiệm vụ khó khăn và vấn đề phức tạp.

 • Kỹ năng “giải quyết vấn đề trong tình huống phức tạp và đòi hỏi công nghệ 
cao” thậm chí còn nhận được đánh giá thấp hơn. Đối với tất cả các lĩnh vực 
PTNL chủ chốt, điểm đánh giá cho thấy còn nhiều dư địa để cải thiện.

 • Ngoài ra, vẫn còn dư địa để cải thiện kỹ năng CNTT-TT và STEM ở hầu hết các 
quốc gia thành viên ASEAN. 

Bảng trên cho thấy rằng trong hầu hết các trường hợp, chương trình giảng dạy và 
nội dung đánh giá tương thích với nhau. Tuy nhiên, có một vài ngoại lệ. Trong một 
số trường hợp, đánh giá kỹ năng tương lai lại ở mức cao hơn hoặc thấp hơn so với 
mức độ lồng ghép kỹ năng trong chương trình giảng dạy. Do các con số mang tính 
khái quát cao và số lượng người trả lời không đồng nhất nên bảng dữ liệu chỉ có thể 
đưa ra một vài định hướng chung và gợi ý nên khảo sát sâu hơn trong những trường 
hợp có sự khác biệt. Đặc biệt, nếu việc lồng ghép kỹ năng tương lai trong nội dung 
đánh giá vẫn ở mức thấp hơn so với chương trình giảng dạy thì có nguy cơ không 
thể thực hiện những mục tiêu tốt đẹp.

Mặc dù chỉ giới hạn trong giáo dục phổ thông và dựa trên câu trả lời của 25 người, 
khảo sát thực hiện tại Singapore cho thấy một số kết quả thú vị vượt ra khỏi phạm 
vi bảng hỏi về sự sẵn sàng. Trái ngược với bức tranh tổng thể trong bảng trên, STEM, 
kỹ năng giải quyết vấn đề và CNTT-TT được đánh giá với mức điểm cao trong khi kỹ 
năng xã hội và phẩm chất cá nhân được đánh giá ở mức tương đối thấp liên quan 
đến việc lồng ghép vào chương trình giảng dạy và nội dung đánh giá.

Nguồn tài liệu dạy và học (sách giáo khoa/giáo trình, tài liệu trực tuyến; các tài 
liệu khác) được sử dụng để hỗ trợ phát triển kỹ năng tương lai ở mức độ nào?

Đối với nhà giáo, chương trình giảng dạy không hỗ trợ nhiều cho công việc giảng 
dạy của họ. Thay vào đó, phương tiện truyền thông và tài liệu bổ trợ giúp cho nhiệm 
vụ giảng dạy của họ trở nên dễ dàng hơn. Nguồn tài liệu có thể dưới nhiều hình 
thức khác nhau, VD: nội dung trình bày mạch lạc và hấp dẫn, giới thiệu nhiệm vụ 
học tập với nhiều thử thách, những nội dung trừu tượng được trình bày theo hình 
thức trực quan sinh động. Theo truyền thống, tài liệu dạy học luôn chứa rất nhiều 
nội dung. Để thúc đẩy kỹ năng tương lai, những tài liệu này cần phải dần dần trở 
thành một phần trong khái niệm dạy và học hiện đại với nhiều nội dung đa dạng 
chứ không đơn thuần chỉ là nội dung học tập.

Trong bảng hỏi, có một câu hỏi về cách làm thế nào để những phương tiện truyền 
thống (cụ thể là sách giáo khoa/giáo trình) và tài liệu trực tuyến sử dụng trong quá 
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trình dạy và học có thể hỗ trợ phát triển kỹ năng tương lai. Ngoài ra, những người 
được hỏi có thể bổ sung thêm danh mục nội dung và nguồn tài liệu mà họ cảm 
thấy phù hợp để tăng cường kỹ năng tương lai. Bảng sau đây tóm tắt kết quả từ các 
báo cáo quốc gia với thông tin về tỷ lệ người được hỏi cho biết sách giáo khoa/giáo 
trình và tài liệu trực tuyến đã hỗ trợ phát triển kỹ năng tương lai50:

Bảng 15: Tỷ lệ người được hỏi có câu trả lời tích cực về nội dung kỹ năng tương lai trong học liệu

Quốc gia
Sách giáo khoa/giáo trình Tài liệu trực tuyến

GDPT GDNN GDĐH GDPT GDNN GDĐH

Campuchia 42% 29% 34% 41% 33% 41%

Lào 0% 23% 31% 6% 28% 18%

Việt Nam 42% 29% 34% 41% 33% 41%

Dữ liệu từ ba quốc gia cho thấy rằng: cho đến nay, kỹ năng tương lai mới chỉ được 
đề cập phần nào trong tài liệu dạy và học. Về mặt này, không có sự khác biệt lớn 
giữa sách giáo khoa/giáo trình và tài liệu trực tuyến. Việc sử dụng tài liệu trực tuyến 
rõ ràng phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng hiện có trong các lĩnh vực giáo dục. Giả định 
này được chứng minh thông qua dữ liệu của Brunei Darussalam. Ở quốc gia này, 
tài liệu trực tuyến đã lồng ghép kỹ năng tương lai nhiều hơn đáng kể so với sách 
giáo khoa.

Bảng 16: Mức độ lồng ghép kỹ năng tương lai trong học liệu ở Brunei Darussalam

Quốc gia

Sách giáo khoa/Giáo trình Tài liệu trực tuyến

GDPT 
n=138

GDNN 
n=51

GDĐH 
n=43

GDPT 
n=138

GDNN 
n=51

GDĐH 
n=43

Brunei 
Darussalam 3.25 2.92 3.02 3.85 4.00 4.30

Chú giải: 5-rất cao / 4-cao / 3-tương đối cao / 2-tương đối thấp / 1-thấp

Khảo sát giáo dục phổ thông của Singapore cũng cho kết quả tương tự. Điều này cho 
thấy rõ là tài liệu trực tuyến được cho là hỗ trợ nhiều hơn so với sách giáo khoa/giáo 
trình.

Công nghệ số đã được sử dụng ở mức độ nào để đổi mới phương pháp và khái 
niệm dạy và học với cách học kết hợp (trực tuyến một số phần) hoặc trong các 
chương trình hoàn toàn học trực tuyến? 

Một số người đánh đồng khái niệm “công nghệ số” và “nội dung dạy và học sáng tạo” 
làm một. Tuy nhiên, tài liệu nghiên cứu phân biệt rõ hai khái niệm này. Công nghệ số 
có thể là một phần trong hoạt động dạy và học tẻ nhạt, thiếu động lực và không hiệu 
quả trong khi môi trường học tập không có công nghệ số có thể rất hấp dẫn, gây tò 

50. Số liệu cho thấy tỷ lệ câu trả lời “rất cao” hoặc “cao”. Các báo cáo của Philippin, Brunei Darussalam và Malaysia diễn giải 
các câu hỏi hơi khác và trình bày kết quả theo những cách khác nhau.
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mò và hiệu quả. Mọi hoạt động học tập đều có sự phân biệt giữa bề nổi (mô tả nội 
dung hoạt động) và chiều sâu (tạo nên chất lượng và tác động thực sự của nội dung 
đó). Vấn đề không nằm ở bề nổi của hoạt động, yếu tố quyết định chính là cách làm 
thế nào để định hình hoạt động trong quá trình học tập cụ thể.

Bảng hỏi với câu hỏi nêu trên chỉ có thể giải quyết bề nổi. Ở thời điểm xảy ra dịch 
Covid-19, thật thú vị khi biết được công nghệ số đã trở thành một phần của mô hình 
dạy và học (sáng tạo) đến mức độ nào và trong những hoạt động (bề nổi) nào. Bảng 
sau đây tóm tắt kết quả từ các báo cáo quốc gia với thông tin về tỷ lệ người được 
hỏi trả lời liên quan đến sử dụng công nghệ số trong các hình thức dạy và học mới 
ở quốc gia họ:51:

Bảng 17: Tỷ lệ người được hỏi trả lời liên quan đến sử dụng công nghệ số trong các hình thức 
dạy học 

Quốc gia
Học kết hợp Học trực tuyến

GDPT GDNN GDĐH GDPT GDNN GDĐH

Campuchia 54% 33% 37% 35% 26% 40%

Lào52 Không có Không có 31% Không có Không có 20%

Việt Nam 30% 30% 35% 25% 18% 27%

Dữ liệu cho thấy rằng học kết hợp ứng dụng công nghệ số trong một số nội dung 
được chọn của quá trình dạy và học phổ biến hơn so với học trực tuyến đơn thuần. 
Dữ liệu của Brunei Darussalam xác nhận xu hướng này, mặc dù sự khác biệt dường 
như nhỏ hơn:

Bảng 18: Mức độ ứng dụng công nghệ số trong các hình thức dạy học ở Brunei Darussalam

Quốc gia

Học kết hợp Học trực tuyến

GDPT 
n=138

GDNN 
n=51

GDĐH 
n=43

GDPT 
n=138

GDNN 
n=51

GDĐH 
n=43

Brunei 
Darussalam 3.07 3.76 4.19 3.18 3.45 4.09

Chú giải: 5-rất cao / 4-cao / 3-tương đối cao / 2-tương đối thấp / 1-thấp

Học sinh trung học (cơ sở) được tiếp cận những cơ hội hỗ trợ sau đây ở mức độ 
nào: tư vấn hướng nghiệp; định hướng chọn nghề; cơ hội thực tập và học việc; 
các khoá học kỹ năng khởi nghiệp; cơ hội khác?

Mục tiêu chính của hầu hết các hệ thống giáo dục là đảm bảo sự chuyển tiếp nhịp 
nhàng từ giáo dục bắt buộc sang các giai đoạn giáo dục và/hoặc nghề nghiệp tiếp 
theo. Một nội dung đã được chứng minh có hiệu quả là ngay sau khi học sinh mới 
vào học trung học, cần tạo điều kiện để các em đánh giá những cơ hội tiềm năng 

51. Số liệu cho thấy tỷ lệ câu trả lời “rất cao” hoặc “cao”. Các báo cáo của Philippin, Brunei Darussalam và Malaysia diễn giải 
các câu hỏi hơi khác và trình bày kết quả theo những cách khác nhau.

52.  Dữ liệu về giáo dục phổ thông và GDNN hiện đang trong quá trình khảo sát.
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53. The numbers indicate the share of responses stating “very high” or “high”. Reports from the Philippines, Brunei Darussalam 
and Malaysia interpreted the questions slightly differently and structured their findings in different ways.

mà các em sẽ chọn sau khi ra trường. Trong bảng hỏi, có bốn cơ hội hỗ trợ được 
đưa vào. Mặc dù bảng hỏi chỉ yêu cầu cung cấp dữ liệu từ giáo dục trung học, có 
hai báo cáo quốc gia đã đưa vào phần trả lời ở GDNN và giáo dục đại học. Bảng 
sau đây tóm tắt tỷ lệ những người được hỏi trả lời về các cơ hội hỗ trợ tương ứng ở 
quốc gia mình53:

Bảng 19: Tỷ lệ những người được hỏi nêu rõ các hình thức hỗ trợ khác nhau khi chuyển tiếp 
sang giai đoạn đi làm

Nội dung
Tư vấn 
hướng 
nghiệp

Định hướng 
chọn nghề

Thực tập
Các khóa học kỹ 

năng khởi nghiệp

Campuchia
• Giáo dục phổ thông 27% 32% 20% 15%

Lào
• Giáo dục phổ thông
• GDNN

0%
33%

6%
26%

19%
34%

6%
29%

Việt Nam
• Giáo dục phổ thông 
• GDNN
• Giáo dục đại học

30%
54%
38%

26%
56%
n/a

21%
60%
54%

18%
29%
26%

Liên thông giữa chương trình GDNN và giáo dục đại học được quy định như 
thế nào?

Liên thông giữa GDNN và giáo dục đại học là quan trọng vì hai lý do: (1) Một số học 
viên là những người thành đạt muộn hơn. Vì vậy, để phát huy tài năng của họ, cần 
tạo cho họ cơ hội đi học ở giai đoạn sau trong lộ trình giáo dục. (2) Ở nhiều quốc gia, 
GDNN được coi là lựa chọn số hai của học sinh tốt nghiệp phổ thông, một phần vì 
GDNN được coi là phương án cuối cùng, học xong chỉ có thể làm những công việc 
được trả lương thấp hơn và ít thử thách hơn.

Một số quốc gia thành viên ASEAN đã xây lộ trình hoặc ít nhất là tạo cơ hội chuyển 
tiếp từ GDNN sang chương trình giáo dục đại học. Ví dụ, Brunei đã có quy định về 
học liên thông với mục tiêu nâng cao trình độ của sinh viên tốt nghiệp GDNN đủ 
tiêu chuẩn. Tại Singapore, năm trường cao đẳng bách khoa đã hợp tác với nhiều 
trường đại học quốc tế để đảm bảo cung cấp lộ trình đặc biệt lấy bằng đại học. 
Là một phần trong Chương trình vừa làm vừa học của Cơ quan Kỹ năng tương lai, 
các trường đại học và cao đẳng bách khoa Singapore đã bắt đầu khởi động một 
chương trình liên thông mới.

Ở Việt Nam, theo khảo sát về GDNN, hầu hết những người được hỏi đều cho rằng 
đã có sẵn khung pháp lý, nhưng chủ yếu là trên giấy. Trong thực tiễn, vì một số lý 
do khác nhau, chỉ có một số ít sinh viên tốt nghiệp cao đẳng nghề tiếp tục học lấy 
bằng cử nhân đại học. Tuy nhiên, các trường cao đẳng nghề có thể thiết lập quan 
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hệ đối tác với một trường đại học để thiết kế chương trình lấy bằng cử nhân trong 
2 năm đào tạo bổ sung cho sinh viên tốt nghiệp cao đẳng nghề. Ở Campuchia, 
Khung Trình độ quốc gia Campuchia cho phép liên thông từ GDNN lên giáo dục 
đại học, nhưng khung trình độ này không được triển khai rộng rãi và cũng không 
dựa trên các lĩnh vực liên quan. Tuy nhiên, trên cơ sở công nhận kết quả học tập 
trước đây, người học có thể có cơ hội được tuyển sinh vào chương trình cử nhân tại 
trường đại học.

Về tổng thể, lộ trình liên thông từ GDNN lên giáo dục đại học dường như vẫn là 
những ngoại lệ trên thực tế. Vì vậy, đây là một lĩnh vực cần phải đánh giá thêm và 
vẫn còn dư địa cải thiện.

Kinh nghiệm và cách làm hay

Kết quả khảo sát cho thấy rằng việc lồng ghép “kỹ năng tương lai” đã được cải thiện trong 
nhiều chương trình giáo dục. Ngoài những nỗ lực này, một số sáng kiến khác về hiện đại 
hóa chương trình PTNL cũng được triển khai tại các quốc gia thành viên ASEAN: 

 •  Ở Philippin, có ba cách làm xứng đáng được nêu tên. Thứ nhất, ở giáo dục đại 
học đã áp dụng triển khai chương trình đào tạo đại học nâng cao, dựa trên kết 
quả, đáp ứng nhu cầu địa phương, phù hợp với bối cảnh toàn cầu, tương thích 
với chương trình K-12 và khung trình độ tương ứng. Chương trình này được thiết 
kế để chuẩn bị hành trang cho thế kỷ 21, tăng cường khả năng sẵn sàng làm việc, 
nâng cao cơ hội thực hành và hòa nhập, phù hợp với yêu cầu địa phương và tuân 
thủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Thứ hai, với cách tiếp cận tổng thể, một nền tảng giáo dục trực tuyến đã được 
xây dựng với mục đích phục vụ nhu cầu của giáo viên trường công lập và tư 
thục. Cổng thông tin trực tuyến với tài nguyên giáo dục mở sẵn sàng hỗ trợ học 
tập linh hoạt, đảm bảo sự liên tục của giáo dục đại học. Cổng thông tin trực 
tuyến này bao gồm các tài liệu khóa học dưới dạng văn bản, công cụ truyền 
thông và kỹ thuật số rất hữu ích cho mục đích giảng dạy, học tập và nghiên cứu. 
Cổng thông tin trực tuyến này được xây dựng hướng đến đối tượng sử dụng là 
học sinh/sinh viên và nhà giáo để a) tối đa hóa việc sử dụng và tăng tính sẵn có 
của tài liệu giáo dục; b) nâng cao tiêu chuẩn chất lượng nguồn tài nguyên giáo 
dục bằng cách tập hợp nhiều cộng tác viên hơn; c) tăng cường cơ hội tự học tại 
nhà; và d) hỗ trợ phương pháp học lấy người học làm trung tâm, tự định hướng, 
học bạn bè/đồng nghiệp hoặc học không chính thức.

Thứ ba, trong GDNN có sáng kiến địa phương về đổi mới Trung tâm Phụ nữ 
thuộc Cơ quan Giáo dục Kỹ thuật và Phát triển Kỹ năng. Trung tâm có mục tiêu 
phát triển năng lực của học sinh, sử dụng các phương pháp và kỹ thuật thích 
nghi với các tình huống mới, đem đến những giải pháp mới và thiết thực cho 
các vấn đề. Trung tâm tạo cơ hội cho học sinh được tiếp cận với phương pháp 
học tập đích thực, giúp họ phát triển tiềm năng sáng tạo của mình và có tư 
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duy phản biện để hiện thực hóa các ý tưởng mới. Trung tâm nhận được sự hỗ 
trợ thông qua đào tạo trao quyền, kèm cặp, cung cấp bộ công cụ khởi động và 
chương trình ươm tạo doanh nghiệp.

 •  Ở Brunei Darussalam, đã có một số thay đổi nhằm cải thiện hình ảnh và vị thế 
của GDNN, đó là liên thông từ GDNN lên giáo dục đại học. Mặc dù nhiệm vụ của 
GDNN vẫn là chuẩn bị hành trang cho sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm, 
nhưng vẫn tạo điều kiện cho người có năng lực học và lấy bằng ở trình độ cao 
hơn. Ví dụ: những người có chứng chỉ/chứng nhận sau đây đủ điều kiện đăng ký 
học chương trình bách khoa: điểm trung bình GPA ≥ 2,0 [thang điểm 3] đối với 
Văn bằng Quốc gia (Bậc 4 trong Khung Trình độ Quốc gia Brunei Darussalam); 
hoặc điểm trung bình GPA ≥ 2,7 [thang điểm 4] đối với Văn bằng ở lĩnh vực liên 
quan (Bậc 4 trong Khung Trình độ Quốc gia Brunei Darussalam); hoặc GPA ≥ 2,7 
[thang điểm 4] đối với chứng chỉ giáo dục kỹ thuật quốc gia HNTec ở lĩnh vực 
liên quan (Bậc 4 trong Khung Trình độ Quốc gia Brunei Darussalam).

 •  Ở Việt Nam, tất cả các luật về giáo dục đều có quy định về liên thông giữa các 
trình độ và lĩnh vực, VD: liên thông giữa chương trình GDNN và học văn hóa, giữa 
giáo dục thường xuyên không chính quy và giáo dục chính quy. Việc ban hành 
Khung trình độ quốc gia Việt Nam năm 2016 cũng đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc liên thông giữa GDNN và giáo dục đại học cũng như liên thông ngay 
trong lĩnh vực GDNN và giáo dục đại học. Tuy nhiên, theo khảo sát cơ sở GDNN, 
hầu hết những người được hỏi đều cho rằng đã có sẵn khung pháp lý, nhưng 
chủ yếu là trên giấy. Trong thực tiễn, chỉ có một số ít sinh viên tốt nghiệp cao 
đẳng nghề tiếp tục học lấy bằng cử nhân đại học. Báo cáo quốc gia đã chỉ ra 
một vài lý do giải thích vấn đề này. Ví dụ, những học viên có thể sớm tìm được 
một công việc tốt ngay sau khi tốt nghiệp GDNN và không muốn tiếp tục học 
lấy bằng cử nhân. Phần lớn học viên GDNN thuộc gia đình có khả năng chi trả 
thấp, do đó học phí đại học là một gánh nặng đối với họ.

 •  Năm 2019, Lào tham gia chương trình Đánh giá kết quả học tập tiểu học Đông 
Nam Á. Đây là chương trình đánh giá mới trong khu vực với mục đích xây dựng 
phương pháp tiếp cận chung trong đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 
5 thay thế cho các bài đánh giá quốc tế quy mô lớn và bài đánh giá quốc gia. 
Hoạt động đánh giá chính được thực hiện năm 2019 với sự tham gia của hơn 
4.600 học sinh lớp 5 ở 292 trường. Nội dung đánh giá bao gồm Đọc, Viết, Toán 
và mô-đun Công dân Toàn cầu. Đã triển khai bảng hỏi thông tin dành cho học 
sinh, giáo viên, hiệu trưởng và phụ huynh. Những phát hiện từ Đánh giá kết quả 
học tập lớp 5 Đông Nam Á ở sáu quốc gia tham gia được tổng hợp trong Báo 
cáo khu vực giới thiệu vào tháng 12/2020.54 

Kết luận

 •  Về tổng thể, “kỹ năng tương lai” đã trở thành một phần trong chương trình giảng 
dạy và đánh giá ở các quốc gia thành viên ASEAN được khảo sát. Những kỹ năng 

54 https://www.seaplm.org/PUBLICATIONS/regional results/SEA-PLM 2019 Main Regional Report.pdf (truy cập: 26.1.2021)

https://www.seaplm.org/PUBLICATIONS/regional results/SEA-PLM 2019 Main Regional Report.pdf
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tương lai chỉ ra trong quá trình nghiên cứu tài liệu được xác nhận là rất phù hợp. 
Một số quốc gia bổ sung thêm kỹ năng vào danh sách (VD: “kỹ năng xanh và 
nhận thức về môi trường”).

 •  Chi tiết hơn, việc lồng ghép kỹ năng cụ thể vào chương trình giảng dạy và đánh 
giá được triển khai ở các mức độ khác nhau. Trong khi “kỹ năng xã hội” và “phẩm 
chất cá nhân” được thực hiện ở mức cao thì kỹ năng giải quyết vấn đề, CNTT-TT 
và STEM vẫn còn dư địa cải thiện ở hầu hết các quốc gia thành viên ASEAN.

 •  Mặc dù chương trình giảng dạy và nội dung đánh giá tương thích với nhau trong 
hầu hết các trường hợp, nhưng cũng có một số khác biệt giữa chương trình 
giảng dạy và nội dung đánh giá của các chương trình PTNL.

 •  Tài liệu dạy và học được cho là hỗ trợ nhà giáo trong lập kế hoạch và thực hiện 
giảng dạy. Khảo sát ở ba quốc gia thành viên ASEAN cho thấy rằng cho đến nay, 
sách giáo khoa và tài liệu trực tuyến mới chỉ phần nào giúp nâng cao “kỹ năng 
tương lai”. Những quốc gia có cơ sở hạ tầng công nghệ số tiên tiến (VD: Brunei, 
Singapore) cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của tài liệu trực tuyến so 
với sách giáo khoa truyền thống.

 •  Nếu công nghệ số được áp dụng như là một phần trong hoạt động dạy và học 
thì mô hình học kết hợp phổ biến hơn so với học trực tuyến đơn thuần.

 •  Ba quốc gia thành viên ASEAN đã thực hiện khảo sát nhằm đánh giá cơ hội hỗ 
trợ học sinh/học viên tiếp cận những giai đoạn tiếp theo trong lộ trình giáo dục 
và/hoặc nghề nghiệp của họ. Những cơ hội như vậy trong giáo dục phổ thông 
vẫn còn hạn chế, nhưng đang ngày càng được áp dụng nhiều hơn trong GDNN.

 •  Mặc dù có một số ngoại lệ, liên thông từ GDNN lên giáo dục đại học vẫn chưa 
phổ biến.

5.3.5		 Chuyên	nghiệp	hóa	đội	ngũ	nhà	giáo/người	đào	tạo

Giải pháp can thiệp này bao gồm năm nội dung sau:

1. Ban hành tiêu chuẩn chính thức về đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý trường 
học và người đào tạo tại doanh nghiệp 

2. Thu hút người có nhiều động lực và tận tâm vào làm nghề giáo 

3. Nâng cao năng lực của giáo viên trong đào tạo mới và bồi dưỡng giáo viên 

4. Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý trường học 

5. Nâng cao năng lực của người đào tạo tại doanh nghiệp 

Các nội dung này giải quyết những vấn đề khác nhau liên quan đến đội ngũ nhà giáo/
người đào tạo chuyên nghiệp. Nội dung thứ nhất là những tiêu chuẩn chính thức, 
hướng đến tạo nền tảng vững chắc và có sự ràng buộc thông qua tiêu chuẩn chất 
lượng cho ba nhóm đối tượng chính. Nội dung 2 và 3 tập trung vào vấn đề tuyển dụng 
và phát triển đội ngũ nhà giáo trong các loại hình nhà trường. Nội dung 4 và 5 đề cập 
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55   Trong bảng hỏi sử dụng thang đánh giá có 6 mức cho cả hai khía cạnh. Sáu mức bao gồm:  rất cao (100%) – cao (80%) 
– tương đối cao (60%) – tương đối thấp (40%) – thấp (20%) – không quan trọng (0%) Các số liệu cho thấy số câu trả lời ở 
hai mức cao nhất.

56 Trong khảo sát của Malaysia, nội dung này được chia thành các mục liên quan đến các lĩnh vực PTNL chủ chốt. Các mục/
con số tương ứng là: giáo dục phổ thông (30:21); GDNN (32:22); giáo dục đại học (32:24). Giá trị trong bảng cho thấy kết 
quả trung bình của tất cả các mục.

57 Trong khảo sát của Việt Nam, nội dung này được chia thành ba mục liên quan đến các lĩnh vực PTNL chủ chốt. Các mục/
con số tương ứng là: giáo dục phổ thông (20:6); GDNN (23:7); giáo dục đại học (24:8); học không chính quy trong cộng 
đồng, học tại nơi làm việc (18:5). Giá trị trong bảng cho thấy kết quả trung bình của tất cả các mục.

đến hai nhóm thường bị bỏ qua khi nói về nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo/người 
đào tạo, đó là cán bộ quản lý trường học và người đào tạo tại doanh nghiệp.

Bảng sau đây cho thấy kết quả bảng hỏi về sự sẵn sàng, so sánh kết quả đánh giá 
tầm quan trọng và kết quả thực thi:

Bảng 20: Số câu trả lời ở hai mức cao nhất ở giải pháp can thiệp “Chuyên nghiệp hóa phát 
triển đội ngũ nhà giáo/người đào tạo đạt chuẩn”

Chuyên nghiệp hóa phát triển đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn:
Có	chuẩn	đào	tạo	giáo	viên	và	người	đào	tạo	tại	doanh	nghiệp,	những	chuẩn	này	liên	
quan	đến	phát	triển	kỹ	năng	tương	lai!

Quốc gia n =
Tầm quan trọng

Rất cao/cao
N / % 55

Kết quả thực thi
Rất cao/cao

N / %

Brunei Darussalam 30 21 / 70% 10 / 33%

Campuchia 70 63 / 90% 33 / 47%

Indonesia 36 31 / 86% 15 / 42%

Lào 60 40 / 67% 23 / 38%

Malaysia56 50 32 / 64% 23 / 46%

Myanmar 26 24 / 92% 1 / 4%

Philippin 272 245 / 90% 181 / 67%

Singapore 46 29 / 63% 11 / 23%

Thái Lan 33 32 / 97% 8 / 24%

Việt Nam57 34 27 / 79% 9 / 26%

Ở tất cả các quốc gia thành viên ASEAN, giải pháp can thiệp này được coi là rất 
quan trọng. Điểm tương ứng dao động từ 63% đến 97%. Và cũng giống như các 
giải pháp can thiệp khác, có khoảng cách đáng kể về sự sẵn sàng, dao động từ 18% 
đến 88%.

Cụ thể hơn, chuyên gia trong nước đã đi sâu và thu thập thông tin sẵn có dựa trên 
bộ câu hỏi định hướng. Báo cáo từ các quốc gia sau đây cho thấy đánh giá sâu sắc 
về lĩnh vực khảo sát này: Brunei Darussalam; In¬donesia; Myanmar; Philippin; Thái 
Lan. Mặc dù tập trung vào những giải pháp can thiệp khác, nhưng báo cáo quốc gia 
Malaysia cũng bổ sung một số thông tin có giá trị về phát triển đội ngũ nhà giáo/
người đào tạo đạt chuẩn.
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Hiện có những tiêu chuẩn chính thức nào về đào tạo/bồi dưỡng giáo viên? Tiêu 
chuẩn đào tạo/bồi dưỡng giáo viên bao gồm những kỹ năng tương lai và năng 
lực nào liên quan đến các khái niệm dạy học hiện đại (VD: phương pháp dạy lấy 
người học làm trung tâm; khái niệm học tập dựa vào công nghệ)?

Chính phủ tất cả các quốc gia thành viên ASEAN đều chú trọng đến vai trò của 
đội ngũ nhà giáo/người đào tạo chuyên nghiệp. Tuy nhiên, có sự khác biệt trong 
triển khai trên lý thuyết và thực tế.

Ở Brunei Darussalam, chuẩn đào tạo giáo viên và triển khai đào tạo giáo viên 
được thực hiện rất công phu. Công tác đào tạo giáo viên tại Học viện sư phạm 
Brunei Darussalam được thực hiện theo chuẩn giáo viên Brunei và theo quy định 
về đánh giá kết quả thực hiện của giáo viên. Ngoài ra, có Khung hướng dẫn phát 
triển chuyên môn giáo viên với mục đích hỗ trợ nhà trường và lãnh đạo trường 
học về tiêu chí chuẩn chất lượng. Học viện sư phạm Brunei Darussalam cung 
cấp các khóa phát triển chuyên môn thường xuyên cho giáo viên để bắt kịp 
chuẩn. Một phần các khóa học là những mô-đun phát triển năng lực cần thiết 
cho người học thế kỷ 21. Giáo viên được yêu cầu trở thành người khởi xướng các 
hoạt động học tập có ý nghĩa, sáng tạo với việc lựa chọn nhiều phương pháp 
dạy học đa dạng và tận dụng vai trò hỗ trợ của công nghệ số. Học sinh sẽ không 
chỉ tiếp thu kiến thức mới và tự kiểm soát việc học tập của mình mà còn phát 
triển để trở thành những công dân học tập suốt đời. Kỹ năng tương lai được 
lồng ghép trong nội dung các khóa đào tạo này ở mức độ khác nhau: Trong khi 
kỹ năng tính toán và đọc viết cũng như khả năng tự học đã được lồng ghép tốt 
thì các kỹ năng CNTT-TT, kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống phức tạp và 
đòi hỏi công nghệ cao lại cho thấy dư địa cải thiện đáng kể.

Giống như nhiều quốc gia khác, đào tạo giáo viên ở Indonesia do các cơ sở giáo 
dục đại học thực hiện. Do vậy, đào tạo giáo viên phải tuân theo các quy định về 
kiểm định và chứng nhận chương trình cử nhân. Kỹ năng tương lai có thể được 
lồng ghép vào các chương trình này ở mức độ khác nhau. Trong khi kỹ năng xã 
hội, khả năng tự học và phẩm chất cá nhân được lồng ghép tốt thì kỹ năng nhận 
thức bậc cao, kỹ năng CNTT-TT, STEM cũng như kỹ năng giải quyết vấn đề trong 
tình huống phức tạp và đòi hỏi công nghệ cao lại khá ít.

Ở Philippin, mặc dù có nhiều nỗ lực triển khai hoạt động phát triển chuyên 
môn, công tác bồi dưỡng giáo viên vẫn là một thách thức. Hầu hết hoạt động 
bồi dưỡng giáo viên diễn ra tại trường học. Trong bối cảnh này, có một vài lý do 
được cho là lực cản đối với sự tham gia phát triển chuyên môn của giáo viên (VD: 
thiếu thời gian, không có hoạt động bồi dưỡng ở vùng sâu/vùng xa, khó khăn về 
tài chính). Tuy nhiên, Chuẩn chuyên môn giáo viên Philippin gần đây đã được 
cập nhật và đề cập nhiều về kỹ năng tương lai.
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Ở Thái Lan, chuẩn chuyên môn giáo viên và tiêu chuẩn chứng nhận được áp dụng 
và có đề cập đến kỹ năng CNTT-TT, ngôn ngữ và giao tiếp. Tương tự, Malaysia có 
chương trình đào tạo giáo viên phù hợp với Khung trình độ quốc gia Malaysia. 
Đây là khung điều chỉnh mọi hoạt động đào tạo chính quy cần thiết để trở thành 
giáo viên chuyên nghiệp. Ở Myanmar, không có chuẩn quốc gia chính thức về 
đào tạo giáo viên. Theo các chuyên gia trả lời phỏng vấn, các cơ hội đào tạo hiện 
nay đề cập nhiều đến kỹ năng tương lai.

Có những cách nào để thu hút người có nhiều động lực và tận tâm vào làm 
nghề giáo? 

Tất cả các quốc gia thành viên ASEAN đều nhận thức rất rõ rằng tuyển dụng nhân 
sự làm nghề giáo là chìa khóa nâng cao chất lượng giáo dục ở mọi cấp học. Trong 
khi đó, có nhiều thách thức làm giảm sức hấp dẫn và ngăn cản những ứng viên tài 
năng lựa chọn nghề giáo. Một thách thức lớn ở nhiều quốc gia là chế độ ưu đãi của 
nghề giáo so với làm việc trong các ngành hoặc lĩnh vực khác. Liên quan đến chế 
độ ưu đãi là cơ hội thăng tiến (hạn chế) và hệ thống đánh giá giáo viên yếu kém 
(những hệ thống này thường phù hợp với các nghề có mức lương cao hơn). Cũng 
liên quan mật thiết với những yếu tố này, địa vị và uy tín người giáo viên thấp, kèm 
theo đó là thiếu sự tôn vinh đối với công việc của họ trong và ngoài nhà trường. Ở 
một số quốc gia thành viên ASEAN, giáo viên phàn nàn là có (quá) nhiều gánh nặng 
về mặt tổ chức và hành chính, gây tiêu hao năng lượng và ảnh hưởng đến niềm 
đam mê dạy học của họ.

Vì vậy, các Bộ, ngành và những người có trách nhiệm đã cố gắng đưa ra nhiều biện 
pháp khác nhau để giải quyết những thách thức này:

 •  Ngoài đảm bảo ưu đãi tài chính cao hơn, Myanmar đã có một số nỗ lực tập trung 
vào xây dựng môi trường giảng dạy và học tập thuận lợi, giúp cho hoạt động 
dạy học trở nên dễ chịu và kích thích nội lực của giáo viên. Ngoài ra còn trao giải 
thưởng và bằng khen về công tác giảng dạy, giúp nâng cao sự trân trọng đối với 
nghề giáo.

 •  Malaysia khuyến khích những ứng viên đủ tiêu chuẩn chuyển từ doanh nghiệp 
sang các cơ sở giáo dục, cho phép trả lương tương đương hoặc thậm chí cao 
hơn cho những người được chọn.

 •  Thái Lan cấp học bổng cho học sinh lớp 12 có nguyện vọng trở thành giáo viên và 
trở về công tác tại quê hương ở những vùng xa xôi. Ngoài ra, mỗi ứng viên được 
đảm bảo một vị trí công chức ở một trường học địa phương sau khi học xong.

 • Ở Philippin, các Bộ đang xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp, qua đó 
giúp giáo viên không còn phải chờ đợi có vị trí trống thì mới được đề bạt.

 •  Indonesia áp dụng quy trình mới về cấp chứng nhận cho giáo viên đi kèm với 
các khoản phụ cấp cụ thể, từ đó tăng lương đáng kể cho những giáo viên đã có 
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chứng nhận. Điều này giúp cải thiện vị thế của người giáo viên ngang bằng với 
nghề luật và nghề y, và cũng khuyến khích giáo viên nâng cao trình độ và làm 
việc ở các vùng sâu, vùng xa.

 •  Ở Brunei Darussalam, có ba giai đoạn tuyển chọn trước khi tuyển dụng giáo viên 
- đây là quy trình sàng lọc và đánh giá nghiêm ngặt. Các ứng viên không dễ vượt 
qua các giai đoạn này để được chọn. Một phần của quá trình lựa chọn và tuyển 
dụng là tham gia chương trình hòa nhập và học việc, ở đó ứng viên được dạy các 
phương pháp giảng dạy thực tế và được đánh giá dựa trên các tiêu chí rõ ràng. 

Hiện có những tiêu chuẩn chính thức nào về đào tạo/bồi dưỡng cán bộ quản lý 
trường học?

Ngày càng có nhiều quốc gia thực hiện đào tạo/bồi dưỡng cán bộ quản lý trường 
học một cách bài bản. Ví dụ, tại Brunei Darussalam, khóa đào tạo/bồi dưỡng kỹ 
năng lãnh đạo trường học đầu tiên trên toàn quốc bắt đầu được triển khai cho cán 
bộ quản lý trường học năm 2010. Từ năm 2010 đến năm 2015, có tổng số 664 nhà 
giáo ở 223 trường học đã tham gia Chương trình đào tạo/bồi dưỡng kỹ năng lãnh 
đạo trường học. Sau đó, chương trình đã được điều chỉnh và tách riêng cho ba vị trí 
lãnh đạo khác nhau. Chương trình đã được nâng cấp thành khung tổng hợp bao 
gồm 5 tiêu chuẩn với 16 năng lực. Trong số này, nhiều năng lực liên quan mật thiết 
với các kỹ năng tương lai. Dựa trên khung tổng hợp này, Học viện Sư phạm Brunei 
Darussalam đã thiết kế chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo chuyên sâu cho cán 
bộ quản lý trường học với mục đích xây dựng và nâng cao tính chuyên nghiệp trong 
công tác lãnh đạo của họ.

Theo báo cáo, các quốc gia thành viên ASEAN khác cũng có những hoạt động 
tương tự. Ở Indonesia, Bộ Giáo dục quy định năng lực bắt buộc đối với giám thị và 
hiệu trưởng trường học. Để đáp ứng yêu cầu năng lực này, chương trình đào tạo/
bồi dưỡng hiệu trưởng đã được triển khai ở một số vùng. Ở Philippin, Chuẩn nghề 
nghiệp dành cho giám thị và hiệu trưởng sắp được thông qua. Ngay cả khi chưa có 
các chuẩn này, Bộ Giáo dục cũng đã đề cập đến nội dung này khi xây dựng chương 
trình đào tạo/bồi dưỡng lãnh đạo trường học.

Malaysia đã áp dụng cách tiếp cận thú vị để tăng tốc quá trình cải thiện trường 
học thông qua triển khai đổi mới một cách bài bản ở cấp huyện. Bộ Giáo dục đã 
triển khai Chương trình đổi mới cấp bang và cấp huyện, cho phép tất cả các bang 
và quận/huyện cải thiện đáng kể hoạt động của các trường. Chương trình bao gồm 
việc tuyển người hướng dẫn làm việc toàn bộ thời gian để hỗ trợ giáo viên và hiệu 
trưởng những trường yếu kém hơn.
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Hiện có những tiêu chuẩn chính thức nào về đào tạo người đào tạo tại 
doanh nghiệp?

Đối với lĩnh vực đào tạo người đào tạo tại doanh nghiệp, “Tiêu chuẩn người đào tạo 
tại doanh nghiệp ở các nước ASEAN” là tài liệu tham khảo có giá trị ở nhiều quốc 
gia thành viên ASEAN. Dựa trên tiêu chuẩn này, Brunei Darussalam tổ chức một 
chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ với năm mô-đun, kéo dài 40 giờ dạy trong 
đó bao gồm 24 giờ tự học và học tập tại doanh nghiệp và do doanh nghiệp giám 
sát. Trong báo cáo quốc gia Indonesia, nội dung (bảy) cuộc phỏng vấn cho thấy rằng 
kết quả đánh giá tiêu chuẩn liên quan đến kỹ năng tương lai là rất tốt: Tất cả kỹ 
năng tương lai nêu trong tiêu chuẩn đều được đánh giá cao.

Kinh nghiệm và cách làm hay

Mặc dù những sáng kiến nêu trên có thể phần nào được coi là cách làm hay, nhưng 
cần nhấn mạnh một số sáng kiến sau:

 • Ở Philippin, Cơ quan Giáo dục Kỹ thuật và Phát triển Kỹ năng đã triển khai 
Chương trình quốc gia về trình độ giảng viên-đánh giá viên GDNN dành cho 
giảng viên GDNN với mục đích đảm bảo cung cấp đồng bộ các dịch vụ đào tạo 
có chất lượng trên toàn quốc. Ngoài ra, Chương trình phát triển giảng viên cũng 
đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực của các cơ sở GDNN. Thêm vào đó, Học viện 
đào tạo GDNN quốc gia - đơn vị trực thuộc Cơ quan Giáo dục Kỹ thuật và Phát 
triển Kỹ năng được ra mắt năm 2017. Học viện được giao nhiệm vụ cung cấp 
chương trình phát triển giảng viên, đáp ứng nhu cầu giảng viên có chất lượng vì 
đây là những người sẽ quản lý và triển khai hệ thống GDNN ở Philippin.

 • Tại Brunei Darussalam, các tổ chức đào tạo có phép và các cơ sở cung cấp đào 
tạo ngành phải đảm bảo có giảng viên đạt chuẩn và có chứng nhận thì mới 
được triển khai đào tạo/bồi dưỡng do quỹ PTNL của chính phủ cấp kinh phí. 
Hiện tại, Trung tâm GDNN khu vực của SEAMEO cung cấp các chương trình đào 
tạo giảng viên và chứng nhận theo tiêu chuẩn người đào tạo tại doanh nghiệp ở 
các nước ASEAN. Phương thức đào tạo là kết hợp giữa đào tạo trực tiếp (40 giờ) 
và tự học có hướng dẫn tại doanh nghiệp (24 giờ).

 • Thái Lan cung cấp chương trình gọi là “Thai-Meister Best Practice”. Giảng viên 
Thái Lan được cử đến Phòng Công nghiệp của Đức để tìm hiểu về các lĩnh vực 
cơ điện tử, điện tử, ô tô, CNTT và các lĩnh vực khác. Tại buổi làm việc, người tham 
gia được làm quen với các công nghệ và thực tiễn giảng dạy hiện đại.

Kết luận

 •  Hoạt động đào tạo/bồi dưỡng giáo viên ở các quốc gia thành viên ASEAN được 
hỗ trợ và tổ chức theo những cách khác nhau. Hầu hết các quốc gia đều có tiêu 
chuẩn nghề nghiệp áp dụng cho đào tạo/bồi dưỡng và chứng nhận giáo viên. 
Các tiêu chuẩn này có vai trò định hướng cho các chương trình đào tạo do các 
trường sư phạm hoặc cơ sở giáo dục đại học tổ chức.
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 •  Mặc dù một số kỹ năng tương lai được lồng ghép trong chuẩn và/hoặc chương 
trình đào tạo/bồi dưỡng tương ứng, những kỹ năng khác vẫn có vai trò không 
đáng kể.

 •  Một cách làm quan trọng trong chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhà giáo là tuyển 
dụng những ứng viên có nhiều động lực và tận tâm với nghề giáo. Ở nhiều quốc 
gia thành viên ASEAN, nghề giáo ít hấp dẫn hơn do lương bổng thấp, cơ hội 
thăng tiến hạn chế và địa vị thấp. Tuy nhiên, một số quốc gia lại có những cách 
tiếp cận đầy hứa hẹn và cách làm hay để tăng cường các yếu tố nội lực và ngoại 
lực.

 •  Về tiêu chuẩn và chương trình đào tạo/bồi dưỡng cán bộ quản lý trường học, 
gần đây các nước đã có một số hoạt động chú trọng hơn đến nhóm đối tượng 
này. Khác với đào tạo mới giáo viên, nhu cầu của cán bộ quản lý trường học khá 
đa dạng và đòi hỏi phải có thiết chế triển khai linh hoạt.

 •  Về đào tạo người đào tạo tại doanh nghiệp, Tiêu chuẩn cán bộ đào tạo tại doanh 
nghiệp ASEAN là tài liệu tham khảo được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Tuy 
nhiên, việc cung cấp các chương trình theo tiêu chuẩn này còn khác xa so với 
thực tế.

5.3.6	 Khuyến	khích	sự	tham	gia	của	doanh	nghiệp	

Giải pháp can thiệp này bao gồm năm nội dung sau:

1. Tăng cường hợp tác giữa chính phủ và khu vực doanh nghiệp 

2. Đảm bảo ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào PTNL 

3. Tăng cường sự tham gia của các hiệp hội doanh nghiệp trong PTNL 

4. Hỗ trợ bên sử dụng lao động (DNNVV) trong thiết kế và triển khai các mô 
hình kinh doanh PTNL 

5. Tập trung các sáng kiến PTNL cho những lĩnh vực ưu tiên 

Sự tham gia của doanh nghiệp vào PTNL là chìa khóa để cải thiện sự phù hợp của 
các chương trình và sáng kiến PTNL. Nhìn chung, có nhiều cơ hội hiện thực hóa 
quan hệ đối tác công tư để chính phủ và doanh nghiệp cùng chia sẻ trách nhiệm 
PTNL (Nội dung 1). Đúng vậy, nhà nước có thể cấp ưu đãi cho doanh nghiệp để họ 
đầu tư nhiều hơn vào PTNL (Nội dung 2). Đặc biệt, DNNVV cần được hỗ trợ nhiều 
hơn để đưa PTNL trở thành một phần trong hoạt động kinh doanh của họ (Nội 
dung 4). Các hiệp hội doanh nghiệp cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong thúc 
đẩy PTNL với tư cách là bên cung cấp dịch vụ PTNL cho hội viên hoặc với tư cách là 
đại sứ PTNL (Nội dung 3). Từ góc độ chính phủ, tập trung hỗ trợ PTNL trong các lĩnh 
vực ưu tiên mục tiêu và gắn chính sách PTNL với mục tiêu phát triển kinh tế cũng 
có thể là một nội dung phù hợp (Nội dung 5).
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58. Trong bảng hỏi sử dụng thang đánh giá có 6 mức cho cả hai khía cạnh. Sáu mức bao gồm:  rất cao (100%) – cao (80%) 
– tương đối cao (60%) – tương đối thấp (40%) – thấp (20%) – không quan trọng (0%) Các số liệu cho thấy số câu trả lời ở 
hai mức cao nhất.

Bảng sau đây cho thấy kết quả bảng hỏi về sự sẵn sàng, so sánh kết quả đánh giá 
tầm quan trọng và kết quả thực thi:

Bảng 21: Số câu trả lời ở hai mức cao nhất ở giải pháp can thiệp “Khuyến khích sự tham gia 
của doanh nghiệp”

Khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp:
Trong	lĩnh	vực	GDNN	và	giáo	dục	đại	học,	có	sự	gắn	kết	chặt	chẽ	giữa	cơ	quan	nhà	nước	
và	do-anh	nghiệp	trong	vai	trò	quan	hệ	đối	tác	công-tư	về	PTNL!

Quốc gia n =
Tầm quan trọng

Rất cao/cao
N / % 58

Kết quả thực thi
Rất cao/cao

N / %

Brunei Darussalam 30 22 / 73% 14 / 47%

Campuchia 70 64 / 91% 30 / 43%

Indonesia 36 31 / 86% 8 / 22%

Lào 60 37 / 62% 22 / 37%

Malaysia 50 33 / 66% 23 / 46%

Myanmar 26 24 / 92% 2 / 8%

Philippin 272 240 / 88% 163 / 60%

Singapore 46 27 / 59% 12 / 26%

Thái Lan 33 29 / 88% 6 / 18%

Việt Nam 34 27 / 79% 7 / 21%

Giải pháp can thiệp này được coi là rất quan trọng ở tất cả các quốc gia thành viên 
ASEAN. Điểm tương ứng dao động trong khoảng từ 59% đến 92%. Và cũng giống 
như các giải pháp can thiệp khác, có khoảng cách đáng kể về mức độ sẵn sàng, dao 
động trong khoảng từ 20% (Malaysia) đến 84% (Myanmar). Bằng chứng cho thấy tại 
sao đây là giải pháp can thiệp rất quan trọng là bởi vì chín trong số mười quốc gia 
đã quyết định chọn giải pháp can thiệp này để khảo sát sâu hơn. Chuyên gia trong 
nước từ các quốc gia sau đây đã cung cấp thông tin sâu thông qua bộ câu hỏi định 
hướng: Brunei Darussalam; Campuchia; Indonesia; Malaysia; Myanmar; Philippin; 
Singapore; Thái Lan; Việt Nam.

Với tư cách là đối tác trong (a) GDNN và (b) giáo dục đại học, doanh nghiệp 
tham gia vào các nội dung PTNL chính ở mức độ nào?

Trong GDNN, doanh nghiệp tham gia vào các nội dung chính sau đây:

 •  Cung cấp các chương trình GDNN (VD: thực tập/học việc)

 •  Cung cấp trang thiết bị/tài liệu dạy học cho các trường/cơ sở giáo dục đại học

 •  Đối tác trong đánh giá và các kỳ thi/bài thi
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 •  Hỗ trợ đào tạo/bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo

 •  Hỗ trợ xây dựng chương trình giảng dạy và tiêu chuẩn kỹ năng

 • Tham gia vào các cơ quan GDNN ở cấp quốc gia hoặc địa phương.

Trong giáo dục đại học, doanh nghiệp tham gia vào các nội dung chính sau đây (có 
điều chỉnh theo bối cảnh cụ thể của từng tổ chức):

 • Hỗ trợ thực hiện các khóa học và chương trình đào tạo/bồi dưỡng

 •  Hỗ trợ đào tạo/bồi dưỡng nhân lực giáo dục đại học

 •  Triển khai các dự án chung

 •  Cung cấp trang thiết bị/tài liệu dạy học 

 •  Quản lý các đơn vị chuyển giao giữa trường và ngành.

Để có được đánh giá chi tiết, các chuyên gia trong nước được yêu cầu thực hiện 
một khảo sát nhỏ với thang đánh giá sáu mức cho mỗi phương án nêu trên (từ 
“mức độ rất cao” đến “không tham gia”). Ngoài các lựa chọn được ấn định trước, 
chuyên gia trong nước được tự do quyết định các nội dung tham gia khác trong 
GDNN hoặc giáo dục đại học.

Về tổng thể, mức độ tham gia trong các phương án thực ra rất hạn chế. Tính trung 
bình, tất cả các giá trị nằm ở nửa dưới của thang đo, nhất là trong giáo dục đại 
học. Mặc dù bức tranh tổng thể là như vậy, nhưng cũng có nhiều nỗ lực và một số 
kinh nghiệm hay trong việc tăng cường mức độ hợp tác giữa chính phủ và doanh 
nghiệp trong PTNL, nhất là trong lĩnh vực GDNN. Ở một số quốc gia thành viên 
ASEAN, doanh nghiệp hỗ trợ hoạt động phát triển chuyên môn của giáo viên (VD: 
Philippin) hoặc cung cấp trang thiết bị trường học (VD: Campuchia). Mặc dù hầu 
hết còn ở quy mô hạn chế, một số quốc gia đã bắt đầu triển khai chương trình thực 
tập và/hoặc học việc – nội dung này đòi hỏi những nỗ lực bài bản hơn từ phía doanh 
nghiệp (VD: Malaysia, Campuchia, Indonesia). Đáng chú ý, một số quốc gia thành 
viên ASEAN lại thiết lập các nền tảng gắn kết cơ sở GDNN với doanh nghiệp. Ví dụ 
như Diễn đàn truyền thông Viện Đào tạo công nghiệp hoặc Diễn đàn Truyền thông 
mạng lưới học việc ở Indonesia.

Việt Nam cho thấy nhiều hình thức tham gia khác nhau của doanh nghiệp trong 
PTNL và phần nào vượt ra khỏi các phương án đề xuất. Một hình thức rất thú vị về sự 
tham gia của doanh nghiệp với tư cách là nhà đầu tư và chủ sở hữu cơ sở giáo dục 
tư thục. Đã có khung pháp lý đầy đủ liên quan đến hình thức tham gia này. Theo số 
liệu năm 2018, có 440 trường THPT tư thục, chiếm 15% tổng số trường THPT. Có 65 
trường đại học tư thục, chiếm 27% tổng số trường đại học. Có 677 cơ sở GDNN tư 
nhân, chiếm 35% tổng số cơ sở GDNN. Một lĩnh vực tham gia khác là doanh nghiệp 
cấp học bổng cho học sinh/sinh viên - đây là một phần trong trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp hoặc là một phần trong chiến lược thu hút nhân tài và xây dựng đội 
ngũ kế cận của doanh nghiệp. Trong giáo dục đại học, doanh nghiệp giao nhiệm vụ 
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nghiên cứu và tư vấn, cùng công bố công trình nghiên cứu hoặc trở thành đối tác 
trong đổi mới sáng tạo và chuyển giao kiến thức.

Ở Singapore, có một vài ví dụ về sự hợp tác chặt chẽ giữa GDNN, cơ sở giáo dục 
đại học và doanh nghiệp. Về thực tập và hỗ trợ việc làm, các trường cao đẳng bách 
khoa huy động sự tham gia của chủ sử dụng lao động trong quá trình đánh giá bởi 
vì chủ sử dụng lao động cũng tham gia vào quá trình đào tạo. Về đội ngũ cán bộ đào 
tạo GDNN, các trường cao đẳng bách khoa hợp tác chặt chẽ với các đối tác ngành 
để huy động đội ngũ giảng viên tham gia hoạt động gắn kết với doanh nghiệp một 
cách thường xuyên. Ngoài ra còn hợp tác với các đối tác ngành trong xây dựng 
chương trình giảng dạy và tiêu chuẩn kỹ năng. 

Viện Sư phạm Kỹ thuật do Bộ Giáo dục cấp kinh phí đóng vai trò quan trọng trong 
GDNN. Bên cạnh sáu trường đại học (“tự chủ”) do nhà nước cấp kinh phí và năm 
trường cao đẳng bách khoa, Viện Sư phạm Kỹ thuật với tư cách là một viện đào tạo 
nghề cũng được coi là một trong những cơ sở giáo dục cao đẳng/đại học. Cơ cấu 
này cho thấy rõ rằng GDNN được coi là trụ cột chính trong giáo dục cao đẳng/đại 
học ở Singapore với sự liên thông nhịp nhàng giữa giáo dục nghề nghiệp và giáo 
dục hàn lâm. Viện Sư phạm Kỹ thuật chiếm khoảng 25% số tuyển sinh vào các khóa 
cấp chứng chỉ chính quy quốc gia ở Singapore. Khoảng 49% số tuyển sinh các khóa 
cấp bằng chính quy quốc gia do nhà nước cấp kinh phí thuộc về các trường cao 
đẳng bách khoa, học viện nghệ thuật và Viện Sư phạm Kỹ thuật (trong đó có một số 
chuyển tiếp từ chương trình cấp chứng chỉ chính quy quốc gia của Viện Sư phạm 
Kỹ thuật). Một biểu hiện sáng tạo trong mối quan hệ gắn kết chặt chẽ giữa các “cơ 
sở đào tạo cao đẳng/đại học” là chương trình cấp bằng WSDip (vừa học vừa làm). 
Chương trình được thiết kế với lộ trình nâng cao trình độ cho sinh viên tốt nghiệp 
Viện Sư phạm Kỹ thuật. Học viên được doanh nghiệp tuyển dụng sẽ tham gia khóa 
vừa học vừa làm và được nhận bằng do Viện Sư phạm Kỹ thuật cấp. Trong thời 
gian đào tạo, học viên vẫn là lao động của doanh nghiệp và được nhận lương hàng 
tháng cũng như các quyền lợi tương tự như những lao động chính thức khác. Tất 
cả mọi chi phí khóa học đều do doanh nghiệp chi trả. Ngoài các bài học lý thuyết và 
thực hành tại Viện Sư phạm Kỹ thuật, học viên được đào tạo tại chỗ dựa trên công 
việc thực tế. Các khóa vừa học vừa làm của Viện Sư phạm Kỹ thuật đều được xây 
dựng và thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ của các bên sử dụng lao động chủ chốt. 
Viện Sư phạm Kỹ thuật cũng phối hợp chặt chẽ với bên sử dụng lao động để đảm 
bảo rằng các nhân sự giám sát trong doanh nghiệp có thể đảm nhận vai trò đào tạo.

Báo cáo quốc gia Indonesia cho thấy lý do đằng sau sự tham gia phối hợp còn hạn 
chế giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Những lý do này có thể liên quan đến 
truyền thống giao cho nhà nước quản lý (cấp kinh phí cho) giáo dục và PTNL để 
tránh rủi ro đầu tư quá nhiều vào PTNL bởi vì sau khi hoàn thành nội dung đào tạo, 
nhân sự được đào tạo tốt có thể bị đối thủ cạnh tranh săn lùng.
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Nhà nước có những ưu đãi gì để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào PTNL? 
Nhà nước có những quy định nào để hỗ trợ hoạt động PTNL của đơn vị sử dụng 
lao động (đặc biệt là DNNVV)?

Để giải quyết tâm lý lưỡng lự của doanh nghiệp khi đầu tư vào PTNL, có thể áp dụng 
các chế độ ưu đãi của nhà nước như miễn thuế, trợ cấp hoặc các ưu đãi tương tự. 
Ngoài những ưu đãi của nhà nước dành cho doanh nghiệp, nhà nước hoặc các ngành 
kinh tế có thể vận hành hệ thống ưu đãi thuế dành cho doanh nghiệp đầu tư vào PTNL 
và đánh thuế cao hơn đối với các doanh nghiệp không đầu tư cho PTNL.

Một số báo cáo quốc gia đã ghi nhận các hình thức ưu đãi như vậy, nhưng nhấn mạnh 
đến phạm vi và tác động hạn chế của các hình thức ưu đãi này. Ví dụ, Campuchia áp 
dụng hệ thống thuế trong chương trình học nghề và dành ưu đãi thuế cho các doanh 
nghiệp hỗ trợ đào tạo người lao động. Nước này cũng đã thực hiện chương trình thí 
điểm với tên gọi Quỹ Phát triển Kỹ năng nhằm nâng cao kỹ năng cho các DNNVV và xây 
dựng lực lượng lao động có kỹ năng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Malaysia đã 
áp dụng các hình thức ưu đãi khác nhau, bao gồm khấu trừ thuế hai lần đối với khoản 
chi phí mà doanh nghiệp phải trả cũng như trợ cấp cho các hoạt động PTNL theo quy 
định. Thái Lan cũng thực hiện miễn thuế thu nhập đối với chi phí đào tạo. Indonesia 
trợ cấp cho những doanh nghiệp triển khai chương trình thực tập. Nước này cũng có 
hệ thống khấu trừ thuế dành cho doanh nghiệp đầu tư vào phát triển nhân tài, mặc 
dù việc thực hiện được báo cáo là còn hạn chế. Báo cáo quốc gia Brunei cho thấy rằng 
vì thuế doanh nghiệp ở mức thấp nên ưu đãi thuế hoặc ưu đãi tương tự không có khả 
năng tác động lớn đến việc ra quyết định về những vấn đề liên quan đến PTNL của 
doanh nghiệp.

Việt Nam có những hỗ trợ cụ thể cho hoạt động PTNL của các DNNVV. DNNVV được 
nhà nước hỗ trợ tài chính cho PTNL, bao gồm: hỗ trợ đào tạo khởi sự kinh doanh, quản 
trị doanh nghiệp; hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại DNNVV hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, 
chế biến; hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong DNNVV khi được cử tham gia khóa 
đào tạo trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 03 tháng.

Singapore triển khai nhiều sáng kiến nhằm tăng cường nguồn nhân lực trong khu vực 
tư nhân. Chương trình nổi bật là Chương trình Thích ứng và Tăng trưởng nhằm hỗ trợ 
các doanh nghiệp đào tạo người lao động thông qua trợ cấp tiền lương. Chính phủ 
cũng tài trợ nhiều DNNVV trong hoạt động phát triển đội ngũ. Một sáng kiến có tên 
gọi “Chương trình nhân tài toàn cầu” cũng được dành cho các DNNVV. Chương trình 
này hỗ trợ tài chính cho các kỳ thực tập, khuyến khích doanh nghiệp thuê và đào tạo 
lao động đáp ứng các yêu cầu trong tương lai. Chương trình cũng nhằm mục đích 
chuẩn bị đội ngũ nhân tài cho doanh nghiệp Singapore thông qua việc giúp thêm 
nhiều người Singapore được tiếp cận với các cơ hội thực tập và làm việc ở nước ngoài. 
Gần đây đã khởi động Chương trình lãnh đạo doanh nghiệp phục vụ chuyển đổi với 
mục đích giúp DNNVV địa phương triển khai chương trình giảng dạy kéo dài một năm, 
được thiết kế nhằm giải quyết những lỗ hổng kiến thức lãnh đạo và dạy các nguyên 
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tắc cơ bản trong kinh doanh. Một nỗ lực quan trọng khác của chính phủ là Quy hoạch 
nhân lực ngành nhân sự. Đây là quy hoạch được xây dựng nhằm nâng cao vị thế nghề 
nhân sự và lĩnh vực dịch vụ nhân sự ở Singapore. Mục tiêu là nâng cấp và làm cho nghề 
nhân sự ở Singapore trở nên nhạy bén hơn, từ đó giúp cho quá trình chuyển đổi của 
các tổ chức.

Về tổng thể, mặc dù hầu hết đều đã triển khai một số hình thức ưu đãi, báo cáo của 
các quốc gia cho thấy rằng những hình thức này chỉ có tác động hạn chế. Hỗ trợ tài 
chính là không đủ nếu nhận thức của doanh nghiệp về nhu cầu đầu tư cho PTNL còn 
hạn chế. Nếu chỉ có một bộ phận nhỏ doanh nghiệp nhận thức được trách nhiệm phải 
hỗ trợ người lao động hiện tại hoặc tương lai thì ưu đãi tài chính sẽ không được quan 
tâm nhiều.

Những hiệp hội doanh nghiệp nào sẵn sàng cung cấp các dịch vụ liên quan đến 
PTNL? Họ được cấp kinh phí như thế nào? Cách thức hợp tác với các cơ quan 
Nhà nước, cơ sở giáo dục đại học, trường học, cơ sở đào tạo, v.v. của các hiệp 
hội này là như thế nào?

Hiệp hội doanh nghiệp phổ biến nhất là phòng thương mại và công nghiệp và hiệp hội 
doanh nghiệp hoạt động theo ngành hoặc khu vực. Thông thường, các hiệp hội doanh 
nghiệp là hội viên của phòng thương mại và công nghiệp. Các hiệp hội doanh nghiệp 
hoạt động theo mô hình khác nhau và có mục tiêu khác nhau.

Ví dụ, tại Việt Nam, hiệp hội doanh nghiệp được nhiều người biết đến nhất là VCCI với 
hội viên là doanh nghiệp, doanh nhân và hiệp hội ngành nghề. Mặc dù VCCI là tổ chức 
phi chính phủ, tổ chức này chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước và lãnh đạo VCCI là 
công chức. Bên cạnh nguồn phí hội viên và nguồn thu từ cấp giấy chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, VCCI còn nhận được kinh phí từ Chính phủ cho 
các hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển nhân lực. VCCI tổ chức các hoạt động 
đào tạo thường xuyên cho doanh nghiệp và có ưu tiên dành cho hội viên. Ngoài VCCI, 
có khoảng 450 hiệp hội doanh nghiệp/hiệp hội ngành nghề và các hiệp hội này cũng 
cung cấp cơ hội PTNL cho hội viên của mình.

Tình hình về hiệp hội doanh nghiệp ở Philippin và Malaysia cũng đa dạng và phức 
tạp không kém. Các bên tham gia PTNL chủ chốt ở Philippin là Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Philippin, Tổ chức Doanh nghiệp vì sự tiến bộ xã hội Philippin và Tổ chức 
Doanh nghiệp vì sự nghiệp giáo dục Philippin. Các tổ chức này hợp tác với các cơ sở 
GDNN và giáo dục đại học trong việc cung cấp dịch vụ liên quan đến PTNL. Ở Malaysia, 
các hiệp hội doanh nghiệp như phòng thương mại và công nghiệp, hiệp hội ngành 
nghề, liên đoàn và phường hội hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các hoạt động PTNL. Ví 
dụ, Liên đoàn các nhà sản xuất Malaysia có viện đào tạo chuyên cung cấp đào tạo kỹ 
năng liên quan cho các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Tính trung bình, mỗi năm viện đào 
tạo này thực hiện hơn 1.000 chương trình và đào tạo 18.000 học viên trên toàn quốc.
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Hiệp hội doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các hoạt động PTNL tại 
Singapore. Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore, Phòng Thương mại quốc tế Singapore 
cũng như Hiệp hội các DNNVV là những tổ chức được chỉ định hỗ trợ cung cấp các 
chương trình PTNL cho hội viên.

Các quốc gia thành viên ASEAN khác cũng đưa ra danh mục các hiệp hội doanh 
nghiệp chịu trách nhiệm về các vấn đề PTNL. Myanmar có các hiệp hội doanh nghiệp, 
một phần hoạt động theo ngành hoặc khu vực. Một số hiệp hội doanh nghiệp đại diện 
cho quyền lợi của các nhóm đối tượng cụ thể (VD: Hiệp hội Doanh nhân nữ Myanmar; 
Hiệp hội Doanh nhân trẻ Myanmar). Campuchia cũng có thiết chế tương tự với các 
hiệp hội doanh nghiệp như Phòng Thương mại Campuchia và các hiệp hội doanh 
nghiệp ở các ngành cụ thể (VD: Hiệp hội sản xuất hàng may mặc; Hiệp hội DNNVV 
Campuchia) và đại diện cho các nhóm mục tiêu (VD: doanh nhân trẻ; doanh nhân 
nữ). Indonesia cũng có nhiều loại hình hiệp hội doanh nghiệp khác nhau, một số hiệp 
hội khá tích cực trong việc cung cấp các chương trình PTNL, từ chương trình thực tập/
học nghề cho đến đào tạo giảng viên. Ở Thái Lan, Ủy ban Tham vấn khu vực công và 
tư nhân được thành lập để hỗ trợ các hiệp hội doanh nghiệp phát triển kinh doanh. 
Một phần các hoạt động của Ủy ban liên quan đến xúc tiến PTNL. Ngoài ra, Liên đoàn 
Công nghiệp Thái Lan gần đây đã thành lập viện đào tạo, ở đó cung cấp đa dạng các 
chương trình PTNL.

Quốc gia bạn có những ngành kinh tế nào được ưu tiên triển khai sáng kiến PTNL?  

Tất cả các báo cáo quốc gia đều liệt kê một số ngành chủ chốt được quan tâm. 
Danh mục này bao gồm các ngành hiện đang đóng vai trò quan trọng trong điều 
hành nền kinh tế và duy trì mức độ phát triển và thịnh vượng của nền kinh tế. Danh 
mục cho thấy cơ cấu kinh tế hiện tại và các ngành như nông nghiệp, chế biến thực 
phẩm, du lịch, chăm sóc sức khỏe, công nghiệp dệt may, dịch vụ tài chính. Báo cáo 
của Việt Nam cho thấy Việt Nam xác định các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn cho bốn 
vùng kinh tế trọng điểm.

Ở hầu hết các quốc gia thành viên ASEAN, danh mục bao gồm các ngành mới và 
có thể gọi là các ngành thuộc thế hệ kế tiếp, trong số đó có công nghệ ô tô tương 
lai, điện tử thông minh, công nghiệp công nghệ cao, phát triển phần mềm hoặc 
công nghệ xanh.

KInh nghiệm và cách làm hay

Singapore đã triển khai cách tiếp cận rất toàn diện và được thể chế hóa nhằm gắn 
quan hệ đối tác PTNL với các mục tiêu phát triển kinh tế. Dựa trên Bản đồ chuyển 
đổi ngành trong đó phác thảo mục tiêu tăng trưởng và năng lực cạnh tranh cho 23 
ngành kinh tế mũi nhọn, các Kế hoạch phát triển nhân lực đã được xây dựng. Đối với 
mỗi lĩnh vực kinh doanh khác nhau, tiến hành xây dựng các bộ kỹ năng với sự tham 
vấn của bên sử dụng lao động, công đoàn, hiệp hội, cơ quan chủ trì và các cơ sở giáo 
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dục. Để đảm bảo người lao động bắt kịp với các yêu cầu tương lai, nguồn kinh phí 
công của Chương trình Kỹ năng tương lai cung cấp các khoản hỗ trợ cho người lao 
động đăng ký tham gia các khóa học liên quan đến những kỹ năng được cho là cần 
thiết trong tương lai. Các bộ kỹ năng cũng là nguồn tham khảo cho các bên liên quan 
để có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt về phát triển nghề nghiệp, giúp bên sử 
dụng lao động thiết kế các hoạt động PTNL thường xuyên nhằm triển khai và phát 
triển các kỹ năng đó.

Kết luận

 •  Đối với doanh nghiệp, có nhiều phương án hợp tác với các cơ sở GDNN và giáo 
dục đại học công lập. Mặc dù có nhiều kinh nghiệm hay cùng với nỗ lực rất lớn 
của chính phủ và doanh nghiệp, mức độ tham gia của doanh nghiệp vẫn còn 
hạn chế.

 •  Doanh nghiệp miễn cưỡng tham gia vào các thỏa thuận hợp tác công-tư về 
PTNL vì những lý do khác nhau. Các ưu đãi tài chính hoặc quy định khác của nhà 
nước có thể thuyết phục một bộ phận doanh nghiệp tham gia nhiều hơn nếu 
họ ưu tiên khía cạnh kinh tế. Trên thực tế, việc chỉ hỗ trợ tài chính cho doanh 
nghiệp thực ra mang lại rất ít tác động. Điều quan trọng không kém là doanh 
nghiệp phải nhận thức được rằng đầu tư cho PTNL là yếu tố cốt lõi để phát triển 
mạnh doanh nghiệp trong tương lai.

 •  Các hiệp hội doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực cải thiện mức 
độ tham gia của doanh nghiệp trong PTNL. Đa số các hiệp hội doanh nghiệp 
có nguồn kinh phí từ phí hội viên, nhưng các hiệp hội này cũng có thể nhận 
được nguồn kinh phí công cho các chương trình thúc đẩy hoạt động PTNL trong 
doanh nghiệp. Theo quy định của pháp luật, các hiệp hội doanh nghiệp hoạt 
động vì lợi ích của hội viên, và nhiệm vụ cốt lõi của các hiệp hội này chính là vấn 
đề kinh tế. Tuy nhiên, nhận thức về PTNL với vai trò là thành tố quan trọng trong 
việc chuẩn bị hành trang cho doanh nghiệp đối phó với thách thức tương lai 
ngày càng được nâng cao.
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6. Kết luận

Nghiên cứu về sự sẵn sàng PTNL cung cấp cơ sở khái niệm, kết quả tìm hiểu 
thực tế và so sánh thực tiễn PTNL ở các quốc gia thành viên ASEAN. Xuất phát 
điểm của nghiên cứu là giả định cho rằng nhiều xu hướng toàn cầu đang dẫn 
đến những thay đổi liên tục với nhịp độ cao, và xã hội và cá nhân cần phải đối 
phó với mức độ bất định cao. PTNL đưa ra khuôn khổ khái niệm, ở đó vừa trao 
quyền cho cá nhân phát triển tiềm năng của mình, vừa định hướng cho các cơ 
quan Nhà nước và doanh nghiệp trong xây dựng các giải pháp can thiệp mang 
tính hỗ trợ và có lợi.

Báo cáo khu vực đưa ra cái nhìn tổng thể về sự sẵn sàng PTNL ở mười quốc gia 
thành viên ASEAN. Theo hướng dẫn trong khung khái niệm khảo sát, báo cáo mô 
tả hiện trạng và đưa ra các phương án chính sách tương lai. Đặc biệt, báo cáo tìm 
hiểu những phương pháp tiếp cận liên quan đến PTNL hiện đang được các quốc 
gia thành viên ASEAN áp dụng nhằm giải quyết thách thức tương lai trong thế 
giới việc làm đang thay đổi. Báo cáo cho thấy khoảng cách đáng kể giữa một bên 
là đánh giá tầm quan trọng và mong muốn và bên kia là kết quả thực thi và kết 
quả đạt được ở các giải pháp can thiệp trong PTNL. Từ đó, nghiên cứu khuyến 
khích các quốc gia thành viên tăng tốc trong cách tiếp cận, giúp người dân kiên 
cường trước một tương lai việc làm và kỹ năng đang đến rất gần.

Trong số mười báo cáo quốc gia, mỗi báo cáo đều đưa ra bức tranh về hiện trạng 
chính sách quốc gia về PTNL, thực tiễn, thách thức và các nguồn lực sẵn có để 
thúc đẩy các sáng kiến PTNL/học tập suốt đời trong khu vực. Một số kinh nghiệm 
và cách làm hay có thể được nhấn mạnh, nhưng những yếu tố quan trọng giúp 
cải thiện hơn nữa các giải pháp can thiệp trong PTNL cũng đã được chỉ rõ. Có sự 
khác biệt giữa các quốc gia ở nhiều khía cạnh, nhưng về tổng thể, có thể nhấn 
mạnh một số phát hiện chung liên quan đến sáu giải pháp can thiệp:

1. PTNL/học tập suốt đời là những khái niệm cốt lõi ở hầu hết các quốc gia 
thành viên ASEAN. Đây là nội dung được đề cập trong các văn bản chính 
thức cũng như chiến lược dài hạn và trung hạn, quy định lập pháp, chính 
sách hoặc các văn bản tương tự. Mục tiêu thể hiện qua các chương trình cụ 
thể đã được triển khai ở mức độ khác nhau giữa các quốc gia thành viên 
ASEAN. Điều này một phần do nguồn kinh phí sẵn có cho các khoản đầu tư 
định hướng tương lai là khác nhau. Trong bối cảnh đó, sự hợp tác chặt chẽ 
giữa các quốc gia thành viên ASEAN trong PTNL/học tập suốt đời vừa mang 
tính hứa hẹn lại vừa cấp thiết.

2. Trong chiến lược và chính sách PTNL/học tập suốt đời của mình, các quốc gia 
thành viên ASEAN đều có quy định về giáo dục hòa nhập, và một nội dung 
quan trọng trong đó là đáp ứng nhu cầu cụ thể của các nhóm đối tượng thiệt 
thòi. Khái niệm “giáo dục hòa nhập” khác nhau giữa các quốc gia và ngay cả 
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trong cùng một quốc gia. Dữ liệu chi tiết về tỷ lệ nhập học và hoàn thành của 
các nhóm này còn thiếu rất nhiều. Các báo cáo quốc gia cũng cho thấy có 
những trở ngại đáng kể trong việc triển khai phương pháp tiếp cận giáo dục 
hòa nhập trên quy mô lớn. Trong bối cảnh này, cần khuyến khích các quốc 
gia thành viên ASEAN tăng cường nỗ lực và cải thiện cơ sở thống kê, từ đó 
cho phép đưa ra chính sách thực hiện dựa trên bằng chứng nhiều hơn. Nội 
dung này bao gồm cách tiếp cận khuyến khích công nhận và chứng nhận 
năng lực tích lũy qua học không chính quy và phi chính quy.

3. Một vài quốc gia triển khai khuôn khổ nhất quán và chặt chẽ trong PTNL, 
bao gồm tầm nhìn và chiến lược rõ ràng với sự hỗ trợ của luật pháp, các thể 
chế chịu trách nhiệm giải trình và các nguồn lực để biến mục tiêu chương 
trình trở thành hiện thực. Còn những quốc gia khác vẫn còn thiếu sự thống 
nhất hoặc thiếu kinh phí khiến việc điều hành chính sách PTNL (một phần) 
bị phân tán và kém hiệu quả. Do vậy, việc quản lý chương trình nghị sự PTNL 
cần được xem xét kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí về tính chặt chẽ, nhất quán 
và hiệu quả. Nếu cần thì có thể thực hiện những thay đổi phù hợp. 

4. Nhìn chung, ở một mức độ nào đó thì “kỹ năng tương lai” đã là một phần 
trong chương trình giảng dạy, nội dung đánh giá, tài liệu dạy và học. Tuy 
nhiên, việc lồng ghép các kỹ năng này vẫn đang được tiến hành, một số kỹ 
năng quan trọng mới chỉ được lồng ghép ở mức độ không đáng kể. Việc sử 
dụng công nghệ số trong hoạt động dạy và học cũng vậy, chưa được lồng 
ghép nhiều. Ngoài ra, giáo dục phổ thông, GDNN và giáo dục đại học cũng 
tạo cơ hội cho học sinh/sinh viên tiếp cận với những giai đoạn học tập và/
hoặc làm việc trong tương lai, nhưng hoàn toàn có thể cải thiện đáng kể nội 
dung này. Như vậy, việc xác định, lồng ghép và triển khai các kỹ năng tương 
lai cần phải trở thành một phần quan trọng trong đổi mới chương trình PTNL 
ở giáo dục phổ thông, GDNN và giáo dục đại học.

5. Chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhà giáo/người đào tạo bao gồm phát triển 
năng lực của từng giáo viên/người đào tạo cũng như tạo điều kiện cơ bản 
thuận lợi để tuyển dụng và tạo động lực cho những ứng viên chất lượng tốt 
vào làm nghề giáo. Cả hai nội dung này có quan hệ mật thiết với nhau. Tất cả 
các quốc gia thành viên ASEAN đều nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc 
tuyển dụng và đào tạo/bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo/người đào tạo có trình độ 
cao. Trong khi công tác đào tạo mới giáo viên đã khá phát triển ở tất cả các 
quốc gia thành viên ASEAN thì vẫn cần cải thiện một số nội dung liên quan 
đến bồi dưỡng giáo viên, các quy định về cán bộ quản lý trường học và người 
đào tạo tại doanh nghiệp ở hầu hết các quốc gia. Cần tăng cường các sáng 
kiến phát triển hơn nữa đội ngũ nhà giáo/người đào tạo trong các lĩnh vực 
khác nhau và với mức độ chuyên nghiệp hóa khác nhau.

6. Quan hệ đối tác công tư giữa các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp đã tăng tốc 
nhưng vẫn ở mức độ khiêm tốn. Có rất nhiều hình thức hợp tác tiềm năng 
và ngày càng có nhiều kinh nghiệm và cách làm hay. Tất cả những yếu tố 
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đó khiến cho giải pháp can thiệp này trở thành một lĩnh vực phát triển đầy 
hứa hẹn.

Mặc dù mỗi quốc gia sẽ phải xác định lĩnh vực quan tâm cụ thể và khởi động các 
sáng kiến trong phạm vi ưu tiên quốc gia, nhưng các nội dung dưới đây cần được 
nhấn mạnh khi giải quyết những vấn đề cấp bách - những vấn đề mà các quốc gia 
trong khu vực có thể cùng nhau tìm hiểu và cải thiện ở cấp độ khu vực.

 •  Liên quan đến văn hóa PTNL, cần truyền đi thông điệp rõ ràng hơn về một tương 
lai thay đổi nhanh chóng, bất định, và sẽ không thể chuẩn bị hành trang cho 
tương lai nếu chỉ áp dụng những chuẩn đầu ra với phạm vi bị bó hẹp. Nhiều bên 
liên quan vẫn chỉ coi PTNL là một phương pháp tiếp cận trong nâng cao và đào 
tạo lại kỹ năng ngắn hạn. Cần nâng cao nhận thức về tầm nhìn dài hạn, có định 
hướng tương lai trong hoạt động phát triển và học tập của mọi người.

 •  Mặc dù tất cả các quốc gia thành viên ASEAN đều nhận thức được sự cần thiết 
phải triển khai PTNL một cách toàn diện, nhưng trong thực tế thường chỉ tiếp 
cận được một số tương đối ít các nhóm đối tượng mục tiêu, và nguyên nhân 
một phần là do thiếu nguồn lực tài chính và năng lực cá nhân cho lĩnh vực này. 
Một bước đi nhằm đảm bảo phương pháp tiếp cận toàn diện dựa trên bằng 
chứng và bài bản hơn có thể là thường xuyên thu thập dữ liệu đáng tin cậy về tỷ 
lệ nhập học/tuyển sinh và hoàn thành của các nhóm thiệt thòi

 •  Mặc dù “kỹ năng tương lai” đã phần nào được lồng ghép trong các chương trình 
PTNL, những kỹ năng liên quan như giải quyết vấn đề, kỹ năng CNTT-TT và STEM 
cần được đưa vào chương trình và tài liệu dạy và học nhiều hơn nữa.

 •  Công nghệ số đã trở thành một phần trong hoạt động dạy và học của nhiều 
chương trình, và hầu hết được sử dụng trong học tập kết hợp. Tuy nhiên, vẫn còn 
dư địa để có thể tận dụng tất cả tiềm năng giáo dục của những công nghệ này.

 •  Chỉ có thể khai thác tiềm năng của công nghệ số trong thiết kế hoạt động học 
tập nếu có một đội ngũ nhà giáo/người đào tạo đạt chuẩn. Ở nhiều quốc gia 
thành viên ASEAN, công tác tuyển dụng đội ngũ nhà giáo/người đào tạo đạt 
chuẩn bị ảnh hưởng do nghề giáo thiếu hấp dẫn.

 •  “Kỹ năng tương lai” thường có vai trò không đáng kể trong tiêu chuẩn đội ngũ 
nhà giáo/người đào tạo. 

Cụ thể hơn, các chủ đề sau đây liên quan đến GDNN có thể được Hội đồng GDNN 
ASEAN (mới thành lập) đặc biệt quan tâm:

 •  Khác với giáo dục phổ thông và giáo dục đại học, GDNN vẫn thường bị coi là 
“vùng trũng” trong PTNL và giáo dục. Một số quốc gia thành viên ASEAN có cách 
làm hay để GDNN trở nên hấp dẫn hơn đối với học sinh tốt nghiệp phổ thông và 
đối với doanh nghiệp.

 •  Ở nhiều quốc gia thành viên ASEAN, GDNN không chỉ được triển khai trong hệ 
thống giáo dục hoặc PTNL chính quy mà còn ở khu vực kinh tế phi chính thức. 
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Do đó, những khái niệm như học việc hoặc các hình thức đào tạo khác trong 
lĩnh vực kinh tế phi chính thức cần được phân tích và xem xét để nâng tầm và 
gắn những cơ hội đó với cấp bằng GDNN chính quy. Để công nhận những kỹ 
năng học được qua hình thức không chính quy, cần tăng cường và áp dụng quy 
trình đánh giá, công nhận và chứng nhận kết quả học không chính quy trên quy 
mô lớn hơn.

 •  Trách nhiệm quản lý GDNN đôi khi bị phân tán và do nhiều cơ quan nhà nước 
cùng phụ trách. Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả và sức mạnh vận động 
chính sách của GDNN so với các lĩnh vực chính sách khác.

 •  Nhiều quốc gia thành viên ASEAN đã thành lập hội đồng GDNN quốc gia hoặc 
các cơ quan tương đương. Vì những tổ chức này đều theo đuổi mục tiêu giống 
nhau nên hoàn toàn có cơ hội để họ chia sẻ cách làm của mình và thậm chí hợp 
tác triển khai trong các dự án cùng quan tâm.

 •  Sự tham gia của doanh nghiệp trong GDNN chưa được triển khai rộng rãi vì 
nhiều lý do. Đối với các ngành ưu tiên, cần hệ thống hóa các hoạt động có quy 
mô nhỏ lẻ hiện tại và các lĩnh vực tham gia của doanh nghiệp (bao gồm cả hiệp 
hội doanh nghiệp) trong GDNN. Với nỗ lực này, sự tham gia của do-anh nghiệp 
trong vận hành và phát triển GDNN cần chỗ dựa vững chắc về quản trị GDNN.

Cuối cùng, nghiên cứu này kết thúc bằng một số giả thuyết được đưa ra để tiếp tục 
suy ngẫm và tranh luận:

1. Đại dịch COVID-19 đe dọa những thành quả đã đạt được cho đến nay và 
thôi thúc đầu tư mới vào chính sách PTNL/học tập suốt đời!

 Trong những thập kỷ qua, nhiều quốc gia đã đạt được tiến bộ đáng kể trong 
cải thiện thành tích về PTNL/học tập suốt đời. Tuy nhiên, cùng với những tác 
động có thể thấy trước như giảm dư địa tài chính cho chi tiêu công và những 
rào cản trong nhiều lĩnh vực kinh tế, đại dịch COVID-19 đã đe dọa những 
thành tích đó. Cần phải hành động ngay lập tức để bảo vệ những tiến bộ đã 
đạt được trong chính sách PTNL, nhất là đối với các nhóm thiệt thòi trong xã 
hội.

2. Thế giới công việc đang thay đổi trên toàn cầu, nhưng xuất phát điểm để 
giải quyết thách thức trong PTNL lại khác nhau!

 Các nền kinh tế phụ thuộc lẫn nhau trên quy mô toàn cầu; chuyển đổi số là 
một hiện tượng phổ biến và thách thức chính sách ở tất cả các quốc gia. Bản 
chất của lực lượng lao động và nơi làm việc đã thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, 
nguồn lực và cơ hội giải quyết những thách thức này lại khác nhau đáng kể 
giữa các quốc gia thành viên ASEAN. Điều này đòi hỏi phải có những biện 
pháp ở cấp độ khu vực để chống lại “hiệu ứng Matthew” (Merton) về lợi thế 
tích lũy: người giàu ngày càng giàu hơn và người nghèo ngày càng nghèo đi.

3. Các nhóm thiệt thòi phải đối mặt với nguy cơ cao nhất trong một thế giới 
công việc đang thay đổi! 

 COVID-19 phơi bày tình trạng dễ bị tổn thương của tất cả các quốc gia, nhưng 
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tình trạng này nặng nề nhất đối với các nhóm thiệt thòi ở các quốc gia thành 
viên ASEAN. Ví dụ, những báo cáo đầu tiên về tác động của COVID-19 cho 
thấy rằng trẻ em thuộc các nhóm xã hội yếu thế là những đối tượng bị ảnh 
hưởng tiêu cực nhất bởi tình trạng đóng cửa trường học. Lý do này củng cố 
quan điểm cho rằng phát triển công nghệ thường có nguy cơ phân biệt đối 
xử những đối tượng thiệt thòi trong xã hội. Vì vậy, điều quan trọng hơn bao 
giờ hết là cung cấp cơ hội giáo dục cho mọi đối tượng ở quy mô lớn hơn!

4. PTNL không đơn thuần là công cụ thúc đẩy mục tiêu kinh tế mà còn hơn 
thế nữa! 

 Bản thân PTNL không phải là mục tiêu duy nhất. Không nghi ngờ gì, PTNL là 
thước đo quan trọng để thúc đẩy các mục tiêu kinh tế như tăng trưởng cao 
hơn, năng suất, sự thịnh vượng hoặc khả năng cạnh tranh. Nhưng PTNL còn 
có nhiều ý nghĩa hơn thế. Nếu được thực hiện tốt, PTNL cũng có thể góp phần 
tăng cường sự gắn kết và hòa nhập xã hội và có thể trở thành động lực giảm 
nghèo. Ở cấp độ cá nhân, PTNL có thể đóng góp vào phát triển cá nhân, hoàn 
thiện bản thân, tăng tính chủ động, tin tưởng vào xã hội và các tổ chức công 
cộng. Các mục tiêu phi kinh tế thường rất hoa mỹ, nhưng trên thực tế vẫn 
không quan trọng bằng mục tiêu kinh tế.

5. PTNL không phải là kết quả cuối cùng, mà là một hành trình với những 
thời khắc khác nhau!

 Học tập không chỉ là một chặng đường trải qua trước khi bắt đầu đi làm, mà là 
người đồng hành ở mọi lứa tuổi. Chính vì lý do này, PTNL cần một góc nhìn đa 
chiều khi giải quyết các yêu cầu trong giai đoạn trước mắt, trung hạn và chuyển 
tiếp. Đúng vậy, PTNL quan tâm đến nhu cầu đào tạo lại kỹ năng ngắn hạn, giải 
quyết nhu cầu phát triển kỹ năng trung hạn do những thay đổi đáng kể trong 
quy trình làm việc và hồ sơ vị trí công việc tương ứng, và chủ động chuẩn bị hành 
trang cho tổ chức và cá nhân trong quá trình chuyển đổi cơ bản lâu dài trong xã 
hội và cuộc sống.

6. PTNL chất lượng cao đồng nghĩa với nỗ lực thực hiện phương pháp học 
sâu và bền vững!

 Để đảm bảo sự bền vững, PTNL cần đạt đến cấp độ học tập và phát triển sâu 
hơn trong khuôn khổ phương pháp sư phạm lấy người học làm trung tâm. 
Học thuộc lòng/ghi nhớ dữ kiện cũng như lặp đi lặp lại những bài tập đơn 
điệu có thể là một phần (nhỏ) của quá trình học tập, nhưng như vậy thì gần 
như không đảm bảo được tính bền vững. Những kỹ năng tương lai giúp tăng 
cường khả năng tiếp thu kiến thức, kỹ năng và thái độ - và đây là điều không 
dễ thay thế bằng công nghệ nhưng lại khó học hơn. Trong tương lai, yếu tố 
quan trọng có thể là kỹ năng xã hội, sự tự cường, khả năng đối phó với tình 
huống phức tạp và bất định, sự tự tin vào năng lực bản thân và cả những kỹ 
năng tương tự.

Tất cả những nội dung và phân tích có thể được tóm tắt ở câu nói cuối cùng: 
PTNL không còn là một phương án nữa, đó là yêu cầu phải thực hiện! 
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Phụ lục 1: Hướng dẫn phỏng vấn

A Xây dựng văn hóa PTNL

Câu hỏi định hướng:

1. PTNL/học tập suốt đời có phải là thuật ngữ chính trong chiến lược, chính 
sách, chương trình giáo dục, việc làm và chính sách thị trường lao động ở 
nước bạn hay không? 

 Trong các thuật ngữ này, khái niệm nào là phổ biến (vui lòng trích dẫn các tài 
liệu hoặc tuyên bố chính bằng tiếng Anh)?

2. Những nhóm đối tượng mục tiêu nào được đề cập rõ ràng trong chiến lược 
và chính sách PTNL/học tập suốt đời của các quốc gia? (Ghi 3-5 nhóm)

 Thông điệp chính hướng tới các nhóm đối tượng này là gì?

3. Những lĩnh vực PTNL chủ chốt nào được đề cập trong văn bản chiến lược và 
chính sách PTNL của các quốc gia (VD: giáo dục phổ thông, GDNN, giáo dục 
đại học, học tập và phát triển tại doanh nghiệp, học không chính quy và phi 
chính quy)?

4. Các cơ quan nhà nước có những sáng kiến gì (sáng kiến thí điểm hoặc chính 
thức) thể hiện rõ mong muốn khuyến khích xây dựng văn hóa PTNL (vui lòng 
cung cấp một số thông tin chi tiết về mục tiêu, nhóm đối tượng, kinh phí, 
v.v.)? Có đánh giá (hoặc nghiên cứu) nào về tác động của những sáng kiến đó 
không?

5. Có những dịch vụ tư vấn và định hướng nào về cơ hội PTNL/học tập suốt đời 
được cung cấp cho người dân?

 Nếu có: Những dịch vụ nào cung cấp thông tin về các chương trình GDNN và 
giáo dục đại học; dịch vụ nào tập trung vào các vấn đề phát triển cá nhân?

6. Có những sáng kiến gì để cải thiện hình ảnh của GDNN và giáo dục không 
chính quy (VD: chiến dịch nâng cao nhận thức)?

Gợi ý quy trình cho chuyên gia trong nước:

 •  Vui lòng dựa trên các văn bản/tài liệu có sẵn để cung cấp thông tin về các vấn đề 
được nêu trong câu hỏi.

 •  Sau đó, anh/chị có thể xác định những cán bộ cấp Bộ phụ trách vấn đề và tiến 
hành phỏng vấn. Khi phỏng vấn, anh/chị có thể làm rõ các nội dung liên quan 
chưa được đề cập rõ ràng trong các văn bản/tài liệu đã nghiên cứu. Anh/chị 
cũng có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin liên quan đến nội dung câu hỏi 
mà anh/chị cảm thấy chưa được nêu đầy đủ trong văn bản/tài liệu.
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 •  Mặc dù có thể có nhiều Bộ, ngành cùng phụ trách các vấn đề nêu trong câu hỏi, 
chọn 2-3 người trả lời (cá nhân hoặc nhóm nhỏ) là đủ. Khi phỏng vấn, anh/chị 
có thể sử dụng câu hỏi liên quan đến các giải pháp can thiệp khác để tăng hiệu 
quả.

 •  Liên quan đến câu hỏi A6, anh/chị cũng có thể liên hệ với người trả lời từ các 
hiệp hội doanh nghiệp.

 •  Nếu anh/chị thấy bất kỳ thông tin nào từ người trả lời phỏng vấn rất thú vị hoặc 
là hình mẫu cho các quốc gia khác, vui lòng ghi chú rằng đây là nội dung có thể 
sẽ được chọn để đưa vào phần “kinh nghiệm và cách làm hay” trong báo cáo 
quốc gia (tối đa 1 trang). Kinh nghiệm và cách làm hay có thể liên quan đến:

 ◇  Những chiến lược, văn bản chính sách và dịch vụ tư vấn hữu ích và truyền 
cảm hứng để thúc đẩy PTNL/học tập suốt đời (câu hỏi A1-3, 5)

 ◇  Những sáng kiến nổi bật với trọng tâm là thúc đẩy văn hóa PTNL (A4)

 ◇  Chương trình nổi bật về quảng bá hình ảnh GDNN hoặc học không chính 
quy (A6)

 • Tất cả các câu hỏi định hướng cần được xử lý trong báo cáo quốc gia. Trong 
trường hợp đã rất cố gắng nhưng không có thông tin hoặc chỉ có một phần 
thông tin sẵn có, anh/chị hãy ghi chú vấn đề này trong báo cáo.

B Chủ trương phát triển bao trùm 

Câu hỏi định hướng:

1. Những nhóm thiệt thòi nào là mục tiêu của PTNL/học tập suốt đời bao trùm? 

 Mục tiêu định hướng cho các sáng kiến là gì?

 Nếu có: Có bao nhiêu người là đối tượng mục tiêu của sáng kiến? (số liệu 
chung) 

2. Có sẵn những dữ liệu nào về tỷ lệ đi học và tỷ lệ hoàn thành của các nhóm 
thiệt thòi? Tỷ lệ dự kiến trong tương lai là gì? Dự kiến sẽ có những sáng kiến 
nào để cải thiện tỷ lệ này?

3. Đâu là những rào cản và trở ngại chính đối với các nhóm thiệt thòi khi tham 
gia nhiều hơn vào các hoạt động giáo dục?

4. Những điều kiện nào (VD: cơ hội tiếp cận nguồn tài nguyên giáo dục mở, sự 
hỗ trợ của các tổ chức cung cấp cơ hội học tập, địa điểm học không chính 
quy hoặc phi chính quy như trung tâm cộng đồng hoặc thư viện) (a) được 
đảm bảo thực hiện; (b) được lên kế hoạch; (c) được kỳ vọng ở đất nước bạn?

5. Những điều kiện nào giúp thúc đẩy việc đánh giá, công nhận và chứng nhận 
kết quả học không chính quy và phi chính quy (a) được đảm bảo thực hiện; 
(b) được lên kế hoạch; (c) được kỳ vọng ở đất nước bạn? Nếu được đảm bảo 
thực hiện: Quy trình được cơ cấu như thế nào? Những tổ chức nào tham gia?

Gợi ý quy trình cho chuyên gia trong nước: Giống phần A.
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C Tăng cường các thiết chế hỗ trợ 

Câu hỏi định hướng:

1. Theo luật, công dân có những quyền gì liên quan đến PTNL/học tập suốt đời 
(VD: tham gia giáo dục bắt buộc; quyền tham gia chương trình GDNN; quyền 
tham gia chương trình học văn hóa; trợ cấp/khoản tín dụng tham gia chương 
trình giáo dục)?

2. Những cơ quan nào phụ trách PTNL/học tập suốt đời ở cấp quốc gia (VD: Bộ, 
ngành nào)? 

3. Những cơ quan nào chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai, giám sát và cập 
nhật chiến lược PTNL/học tập suốt đời? 

4. Các chương trình và sáng kiến PTNL/học tập suốt đời ở cấp quốc gia được 
điều phối như thế nào? Có những cơ quan nào hỗ trợ mảng hợp tác trong 
các vấn đề PTNL/học tập suốt đời ở cấp quốc gia và địa phương?

5. Những nền tảng và diễn đàn hợp tác nào giữa cơ quan nhà nước và các bên 
liên quan về PTNL/học tập suốt đời (a) đã được triển khai; (b) được lên kế 
hoạch; (c) được kỳ vọng?

6. Những nền tảng và diễn đàn hợp tác nào với các đối tác bên ngoài (bao gồm 
các tổ chức quốc tế) về PTNL/học tập suốt đời (a) đã được triển khai; (b) được 
lên kế hoạch; (c) được kỳ vọng?

7. Những cơ quan/tổ chức nào phụ trách nghiên cứu, tổng hợp và phân tích 
thông tin liên quan về các xu hướng lớn, dự báo kỹ năng và diễn biễn (của 
từng ngành cụ thể) trong thị trường lao động? Loại dữ liệu nào được cung 
cấp? Những dữ liệu nào còn thiếu trong thiết kế chính sách và chương trình 
PTNL/học tập suốt đời?

8. Có những nguồn kinh phí nào dành cho các lĩnh vực ưu tiên và nghiên cứu 
(a) đã được triển khai; (b) được lên kế hoạch; (c) được kỳ vọng?

9. Ở nước bạn, đâu là những vấn đề ưu tiên của Hội đồng GDNN trong việc 
nâng cao chất lượng và sức hấp dẫn của GDNN? 

Gợi ý quy trình cho chuyên gia trong nước: Giống phần A.
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D Hiện đại hóa các chương trình PTNL

Câu hỏi định hướng:

1. “Kỹ năng tương lai” được đưa vào chương trình giảng dạy ở giáo dục phổ 
thông, GDNN và giáo dục đại học ở mức độ nào?

Giáo dục  
phổ thông

GDNN
Giáo dục  
đại học

Kỹ năng đọc viết và tính toán 

Kỹ năng nhận thức bậc cao (VD: phân tích, tư 
duy phản biện, sáng tạo) 

Kỹ năng CNTT-TT/kiến thức số hoá (VD: ứng 
dụng các thiết bị phần cứng và công cụ phần 
mềm; đánh giá tác động của các ứng dụng 
CNTT-TT) 

Kỹ năng STEM

Kỹ năng xã hội (VD: giao tiếp, làm việc theo 
nhóm, giải quyết bất đồng, biết thông cảm, có 
trí tuệ cảm xúc)

Khả năng tự học (VD: ham học hỏi, có động 
lực học tập, say mê tìm tòi, có phương pháp 
tự học hiệu quả)

Phẩm chất cá nhân (VD: biết cân nhắc và 
hành động đúng luân lý và đạo đức, nhận 
thức về giá trị văn hoá và xã hội, nhạy bén)

Kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống 
phức tạp và đòi hỏi công nghệ cao

Mức độ: (1) rất cao; (2) cao; (3) tương đối cao; (4) tương đối thấp; (5) thấp; (6) không được đưa vào chương trình

2. Nguồn tài liệu dạy và học được sử dụng để hỗ trợ phát triển kỹ năng tương 
lai ở mức độ nào?

Giáo dục  
phổ thông

GDNN
Giáo dục  
đại học

Sách giáo khoa/giáo trình

Tài liệu trực tuyến

Các tài liệu khác

Mức độ: (1) rất cao; (2) cao; (3) tương đối cao; (4) tương đối thấp; (5) thấp; (6) không được sử dụng
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3. Nội dung đánh giá đã nhấn mạnh đến “kỹ năng tương lai” ở mức độ nào?

Giáo dục  
phổ thông

GDNN
Giáo dục  
đại học

Kỹ năng đọc viết và tính toán 

Kỹ năng nhận thức bậc cao (VD: phân tích, tư 
duy phản biện, sáng tạo) 

Kỹ năng CNTT-TT/kiến thức số hoá (VD: ứng 
dụng các thiết bị phần cứng và công cụ phần 
mềm; đánh giá tác động của các ứng dụng 
CNTT-TT) 

Kỹ năng STEM

Kỹ năng xã hội (VD: giao tiếp, làm việc theo 
nhóm, giải quyết bất đồng, biết thông cảm, có 
trí tuệ cảm xúc)

Khả năng tự học (VD: ham học hỏi, có động 
lực học tập, say mê tìm tòi, có phương pháp 
tự học hiệu quả)

Phẩm chất cá nhân (VD: biết cân nhắc và 
hành động đúng luân lý và đạo đức, nhận 
thức về giá trị văn hoá và xã hội, nhạy bén)

Kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống 
phức tạp và đòi hỏi công nghệ cao

Mức độ: (1) rất cao; (2) cao; (3) tương đối cao; (4) tương đối thấp; (5) thấp; (6) không nhấn mạnh

4. Công nghệ số đã được sử dụng ở mức độ nào để đổi mới phương pháp và 
khái niệm dạy và học? 

Giáo dục  
phổ thông

GDNN
Giáo dục  
đại học

Học kết hợp (trực tuyến một số phần)

Học trực tuyến
Mức độ: (1) rất cao; (2) cao; (3) tương đối cao; (4) tương đối thấp; (5) thấp; (6) không được sử dụng
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5. Học sinh trung học (cơ sở) được tiếp cận những cơ hội hỗ trợ sau đây ở mức 
độ nào? 

Mức độ

Tư vấn hướng nghiệp

Định hướng chọn nghề

Cơ hội thực tập và học việc

Các khoá học kỹ năng khởi nghiệp

Cơ hội khác:
Mức độ: (1) rất cao; (2) cao; (3) tương đối cao; (4) tương đối thấp; (5) thấp; (6) không được tiếp cận

6. Liên thông giữa chương trình GDNN và giáo dục đại học được quy định như 
thế nào?

Gợi ý quy trình cho chuyên gia trong nước:

 •  Đối với các câu hỏi D1-4, nên có bảng hỏi ngắn gọn cho từng lĩnh vực trong ba 
lĩnh vực chính (a) giáo dục phổ thông; (b) GDNN; (c) giáo dục đại học. Câu hỏi, 
các mục trong câu hỏi và các ô dành cho câu trả lời là giống nhau trong cả ba 
bảng hỏi. Phần lựa chọn đối tượng trả lời bảng hỏi là khác nhau trong ba lĩnh 
vực chính.

 •  Trong giáo dục phổ thông, nên đưa câu hỏi D5 vào bảng hỏi. Mẫu bao gồm ít 
nhất 60 người. Tùy theo tỷ lệ phản hồi dự kiến, ngay từ đầu cần phải liên hệ 
với nhiều đối tượng tiềm năng. Người trả lời bảng hỏi bao gồm các nhóm sau: 
(1) hiệu trưởng; (2) giáo viên dạy các môn chính trong trường. Tỷ lệ người trả lời 
bảng hỏi của trường tiểu học và trung học (cơ sở) phải ngang bằng nhau. Ít nhất 
10 trong số 60+ người được hỏi phải là hiệu trưởng. Vui lòng đảm bảo rằng hiệu 
trưởng đến từ các trường khác nhau. Đối với giáo viên, nên có đại diện của ít 
nhất 20 trường khác nhau.

Mẫu bảng hỏi (có thể được chuyên gia trong nước điều chỉnh cho phù hợp với 
bối cảnh và thuật ngữ) được trình bày trong Phụ lục 2a.

 •  Trong GDNN, cần có mẫu bao gồm ít nhất 40 người. Tùy theo tỷ lệ phản hồi dự 
kiến, ngay từ đầu cần phải liên hệ với nhiều đối tượng trả lời tiềm năng. Ít nhất 
5 trong số 40+ người được hỏi phải là hiệu trưởng. Vui lòng đảm bảo rằng hiệu 
trưởng đến từ các trường khác nhau. Đối với giáo viên, nên có đại diện của ít 
nhất 10 trường khác nhau.

Mẫu bảng hỏi (có thể được chuyên gia trong nước điều chỉnh cho phù hợp với 
bối cảnh và thuật ngữ) được trình bày trong Phụ lục 2b.
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 •  Trong giáo dục đại học, cần có mẫu bao gồm ít nhất 40 người. Tùy theo tỷ lệ 
phản hồi dự kiến, ngay từ đầu cần phải liên hệ với nhiều đối tượng trả lời tiềm 
năng. Người trả lời bảng hỏi giảng dạy tại một trong các chương trình Cử nhân 
tại cơ sở giáo dục đại học và hiểu về chương trình đào tạo trong trường hợp 
được tuyển dụng vào biên chế chính thức tại cơ sở giáo dục đại học. Ít nhất 5 
trong số 40+ người được hỏi phải là hiệu trưởng. Vui lòng đảm bảo rằng người 
trả lời dạy trong các chương trình Cử nhân khác nhau. Nên có đại diện của ít 
nhất 10 cơ sở giáo dục đại học khác nhau.

Mẫu bảng hỏi (có thể được chuyên gia trong nước điều chỉnh cho phù hợp với 
bối cảnh và thuật ngữ) được trình bày trong Phụ lục 2c.

 •  Đối với câu hỏi D6, có thể tổ chức thu thập thông tin bằng cách tham khảo các 
văn bản/tài liệu liên quan (VD: luật, quy định) hoặc dựa trên thông tin đáng tin 
cậy từ cán bộ cấp Bộ.

 •  Nếu anh/chị thấy bất kỳ thông tin nào từ người trả lời phỏng vấn rất thú vị hoặc 
là hình mẫu cho các quốc gia khác, vui lòng ghi chú rằng đây là nội dung có thể 
sẽ được chọn để đưa vào phần “kinh nghiệm và cách làm hay” trong báo cáo 
quốc gia (tối đa 1 trang). Kinh nghiệm và cách làm hay có thể liên quan đến:

 ◇  Cơ cấu đại diện của cơ quan nhà nước và bên liên quan khi thực hiện vai trò 
liên quan đến PTNL/học tập suốt đời (C1-5) (vui lòng tóm tắt các ý chính bằng 
tiếng Anh)

 ◇  Tổng quan các vấn đề thường xuyên được nghiên cứu liên quan đến phát 
triển thị trường lao động và/hoặc PTNL (C7) (vui lòng tóm tắt các ý chính 
bằng tiếng Anh)

 • Tất cả các câu hỏi định hướng cần được xử lý trong báo cáo quốc gia. Trong 
trường hợp đã rất cố gắng nhưng không có thông tin hoặc chỉ có một phần 
thông tin sẵn có, anh/chị hãy ghi chú vấn đề này trong báo cáo.

 ◇ Ví dụ về việc lồng ghép “kỹ năng tương lai” một cách bài bản và đầy đủ trong 
chương trình (D1)

 ◇ Ví dụ về các phương pháp được áp dụng để chuẩn bị hành trang cho học 
sinh/sinh viên chuyển tiếp sang các ngành nghề đòi hỏi kỹ năng cao (D5)
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E Chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhà giáo/người đào tạo đạt chuẩn

Câu hỏi định hướng:

1. Hiện có những tiêu chuẩn chính thức nào về đào tạo/bồi dưỡng giáo viên? 

2. Tiêu chuẩn đào tạo/bồi dưỡng giáo viên bao gồm những năng lực nào sau 
đây?

Mức độ

Hỗ trợ phát triển “kỹ năng tương lai” sau đây:
• Kỹ năng đọc viết và tính toán
• Kỹ năng nhận thức bậc cao (VD: phân tích, tư duy phản biện, sáng tạo)
• Kỹ năng CNTT-TT/kiến thức số hoá (VD: ứng dụng các thiết bị phần cứng và 

công cụ phần mềm; đánh giá tác động của các ứng dụng CNTT-TT)
• Kỹ năng STEM
• Kỹ năng xã hội (VD: giao tiếp, làm việc theo nhóm, giải quyết bất đồng, biết 

thông cảm, có trí tuệ cảm xúc)
• Khả năng tự học (VD: ham học hỏi, có động lực học tập, say mê tìm tòi, có 

phương pháp tự học hiệu quả)
• Phẩm chất cá nhân (VD: biết cân nhắc và hành động đúng luân lý và đạo 

đức, nhận thức về giá trị văn hoá và xã hội, nhạy bén)
• Kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống phức tạp và đòi hỏi công nghệ 

cao

Khuyến khích phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm 

Đánh giá các khái niệm học tập dựa vào công nghệ 

Chú trọng đến sự phù hợp của mục tiêu, phương pháp giảng dạy và đánh giá 
Mức độ: (1) rất cao; (2) cao; (3) tương đối cao; (4) tương đối thấp; (5) thấp; (6) không có

3. Có những cách nào để thu hút người có nhiều động lực và tận tâm vào làm 
nghề giáo? 

4. Hiện có những tiêu chuẩn chính thức nào về đào tạo/bồi dưỡng cán bộ quản 
lý trường học?

5. Hiện có những tiêu chuẩn chính thức nào về đào tạo người đào tạo tại doanh 
nghiệp?

 Nếu có: Tiêu chuẩn bao gồm những năng lực nào sau đây?
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Mức độ

Hỗ trợ phát triển “kỹ năng tương lai” sau đây:
• Kỹ năng đọc viết và tính toán
• Kỹ năng nhận thức bậc cao (VD: phân tích, tư duy phản biện, sáng tạo)
• Kỹ năng CNTT-TT/kiến thức số hoá (VD: ứng dụng các thiết bị phần cứng và 

công cụ phần mềm; đánh giá tác động của các ứng dụng CNTT-TT)
• Kỹ năng STEM
• Kỹ năng xã hội (VD: giao tiếp, làm việc theo nhóm, giải quyết bất đồng, biết 

thông cảm, có trí tuệ cảm xúc)
• Khả năng tự học (VD: ham học hỏi, có động lực học tập, say mê tìm tòi, có 

phương pháp tự học hiệu quả)
• Phẩm chất cá nhân (VD: biết cân nhắc và hành động đúng luân lý và đạo 

đức, nhận thức về giá trị văn hoá và xã hội, nhạy bén)
• Kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống phức tạp và đòi hỏi công nghệ 

cao

Khuyến khích phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm 

Đánh giá các khái niệm học tập dựa vào công nghệ 

Đảm bảo sự phù hợp của mục tiêu, phương pháp giảng dạy và đánh giá

Nâng cao nhận thức của lực lượng lao động để họ chăm lo học tập suốt đời 

Góp phần xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo nghề ban đầu chất 
lượng cao cũng như các khóa đào tạo nghề thường xuyên  

Mức độ: (1) rất cao; (2) cao; (3) tương đối cao; (4) tương đối thấp; (5) thấp; (6) không có

Gợi ý quy trình cho chuyên gia trong nước: Giống phần A.

F Khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp 

Câu hỏi định hướng:

1. Với tư cách là đối tác trong GDNN, doanh nghiệp tham gia vào các nội dung 
PTNL sau đây ở mức độ nào?

Mức độ

Cung cấp các chương trình GDNN (VD: thực tập/học việc)

Cung cấp trang thiết bị/tài liệu dạy học cho các trường

Đối tác trong đánh giá và các kỳ thi/bài thi

Hỗ trợ đào tạo/bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo

Hỗ trợ xây dựng chương trình giảng dạy và tiêu chuẩn kỹ năng

Tham gia vào các cơ quan GDNN ở cấp quốc gia hoặc địa phương

Nội dung khác:
Mức độ: (1) rất cao; (2) cao; (3) tương đối cao; (4) tương đối thấp; (5) thấp; (6) không tham gia
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2. Với tư cách là đối tác trong giáo dục đại học, doanh nghiệp tham gia vào các 
nội dung PTNL sau đây ở mức độ nào?

Mức độ

Hỗ trợ xây dựng các khóa học và chương trình đào tạo/bồi dưỡng

Hỗ trợ thực hiện các khóa học và chương trình đào tạo/bồi dưỡng

Hỗ trợ đào tạo/bồi dưỡng nhân lực giáo dục đại học

Triển khai các dự án chung

Cung cấp trang thiết bị/tài liệu dạy học 

Quản lý các đơn vị chuyển giao giữa trường và ngành.

Nội dung khác: 
Mức độ: (1) rất cao; (2) cao; (3) tương đối cao; (4) tương đối thấp; (5) thấp; (6) không tham gia

3. Nhà nước có những ưu đãi gì để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 
PTNL (VD: trợ cấp, miễn thuế, quỹ đào tạo, hệ thống hỗ trợ thuế)?

4. Những hiệp hội doanh nghiệp nào sẵn sàng cung cấp các dịch vụ liên quan 
đến PTNL? (Nêu tên các hiệp hội doanh nghiệp liên quan và hoạt động của 
họ). 

 Họ được cấp kinh phí như thế nào? Cách thức hợp tác với các cơ quan Nhà 
nước, cơ sở giáo dục đại học, trường học, cơ sở đào tạo, v.v. của các hiệp hội 
này là như thế nào?

5. Nhà nước có những quy định nào để hỗ trợ hoạt động PTNL của đơn vị sử 
dụng lao động (đặc biệt là DNNVV)?

6. Những ngành kinh tế nào được ưu tiên triển khai sáng kiến PTNL ở đất nước 
bạn? (nêu tên 3-5 ngành hoặc lĩnh vực)

Gợi ý quy trình cho chuyên gia trong nước: Giống phần A.
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Phụ lục 1a: Bảng hỏi mẫu:  
Giáo dục phổ thông

Giới thiệu (một vài ý chính):

 •  Mục đích bảng hỏi

 •  Yêu cầu thời gian: tối đa 10 phút

 •  Phân tích không tiết lộ danh tính 

 • Cám ơn anh/chị đã tham gia!

Loại trường:

 •  Tiểu học (học sinh 10 tuổi là độ tuổi lớn nhất)

 •  Trung học (cơ sở) (học sinh 11-16 tuổi)

Chức vụ/vị trí:

 • Hiệu trưởng

 • Giáo viên dạy môn:

_________________________________
_________________________________

1. “Kỹ năng tương lai” sau đây được đưa vào chương trình giảng dạy ở giáo dục 
phổ thông ở mức độ nào?

Mức độ

Kỹ năng đọc viết và tính toán 

Kỹ năng nhận thức bậc cao (VD: phân tích, tư duy phản biện, sáng tạo) 

Kỹ năng CNTT-TT/kiến thức số hoá (VD: ứng dụng các thiết bị phần cứng và 
công cụ phần mềm; đánh giá tác động của các ứng dụng CNTT-TT) 

Kỹ năng STEM

Kỹ năng xã hội (VD: giao tiếp, làm việc theo nhóm, giải quyết bất đồng, biết 
thông cảm, có trí tuệ cảm xúc)

Khả năng tự học (VD: ham học hỏi, có động lực học tập, say mê tìm tòi, có 
phương pháp tự học hiệu quả)

Phẩm chất cá nhân (VD: biết cân nhắc và hành động đúng luân lý và đạo đức, 
nhận thức về giá trị văn hoá và xã hội, nhạy bén)

Kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống phức tạp và đòi hỏi công nghệ cao
Mức độ: (1) rất cao; (2) cao; (3) tương đối cao; (4) tương đối thấp; (5) thấp; (6) không được đưa vào chương trình



Báo cáo khu vực | Sự sẵn sàng phát triển nhân lực khu vực ASEAN

146

2. Nguồn tài liệu dạy và học được sử dụng để hỗ trợ phát triển "kỹ năng tương 
lai" ở mức độ nào?

Mức độ

Sách giáo khoa

Tài liệu trực tuyến

Các tài liệu khác
Mức độ: (1) rất cao; (2) cao; (3) tương đối cao; (4) tương đối thấp; (5) thấp; (6) không được sử dụng

3. Nội dung đánh giá đã nhấn mạnh đến “kỹ năng tương lai” ở mức độ nào?

Mức độ

Kỹ năng đọc viết và tính toán 

Kỹ năng nhận thức bậc cao (VD: phân tích, tư duy phản biện, sáng tạo) 

Kỹ năng CNTT-TT/kiến thức số hoá (VD: ứng dụng các thiết bị phần cứng và 
công cụ phần mềm; đánh giá tác động của các ứng dụng CNTT-TT) 

Kỹ năng STEM

Kỹ năng xã hội (VD: giao tiếp, làm việc theo nhóm, giải quyết bất đồng, biết 
thông cảm, có trí tuệ cảm xúc)

Khả năng tự học (VD: ham học hỏi, có động lực học tập, say mê tìm tòi, có 
phương pháp tự học hiệu quả)

Phẩm chất cá nhân (VD: biết cân nhắc và hành động đúng luân lý và đạo đức, 
nhận thức về giá trị văn hoá và xã hội, nhạy bén)

Kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống phức tạp và đòi hỏi công nghệ cao
Mức độ: (1) rất cao; (2) cao; (3) tương đối cao; (4) tương đối thấp; (5) thấp; (6) không nhấn mạnh

4. Công nghệ số đã được sử dụng ở mức độ nào để đổi mới phương pháp và 
khái niệm dạy và học?

Mức độ

Học kết hợp (trực tuyến một số phần)

Học trực tuyến
Mức độ: (1) rất cao; (2) cao; (3) tương đối cao; (4) tương đối thấp; (5) thấp; (6) không được sử dụng

5. Học sinh trung học (cơ sở) được tiếp cận những cơ hội hỗ trợ sau đây ở mức 
độ nào: 

Mức độ

Tư vấn hướng nghiệp
Định hướng chọn nghề
Cơ hội thực tập và học việc
Các khoá học kỹ năng khởi nghiệp
Cơ hội khác:

Mức độ: (1) rất cao; (2) cao; (3) tương đối cao; (4) tương đối thấp; (5) thấp; (6) không được tiếp cận
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Phụ lục 1b: Bảng hỏi mẫu: GDNN

Giới thiệu (một vài ý chính):

 •  Mục đích bảng hỏi

 •  Yêu cầu thời gian: tối đa 10 phút

 •  Phân tích không tiết lộ danh tính 

 •  Cám ơn anh/chị đã tham gia!

Tên trường:   
________________________________

Chức vụ/vị trí:

 •  Hiệu trưởng

 •  Giáo viên dạy môn:

_________________________________
_________________________________

1. “Kỹ năng tương lai” được đưa vào chương trình giảng dạy ở GDNN ở mức độ 
nào?

Mức độ

Kỹ năng đọc viết và tính toán 

Kỹ năng nhận thức bậc cao (VD: phân tích, tư duy phản biện, sáng tạo) 

Kỹ năng CNTT-TT/kiến thức số hoá (VD: ứng dụng các thiết bị phần cứng và 
công cụ phần mềm; đánh giá tác động của các ứng dụng CNTT-TT) 

Kỹ năng STEM

Kỹ năng xã hội (VD: giao tiếp, làm việc theo nhóm, giải quyết bất đồng, biết 
thông cảm, có trí tuệ cảm xúc)

Khả năng tự học (VD: ham học hỏi, có động lực học tập, say mê tìm tòi, có 
phương pháp tự học hiệu quả)

Phẩm chất cá nhân (VD: biết cân nhắc và hành động đúng luân lý và đạo đức, 
nhận thức về giá trị văn hoá và xã hội, nhạy bén)

Kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống phức tạp và đòi hỏi công nghệ cao
Mức độ: (1) rất cao; (2) cao; (3) tương đối cao; (4) tương đối thấp; (5) thấp; (6) không được đưa vào chương trình
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2. Nguồn tài liệu dạy và học được sử dụng để hỗ trợ phát triển "kỹ năng tương 
lai" ở mức độ nào?

Mức độ

Giáo trình

Tài liệu trực tuyến

Các tài liệu khác
Mức độ: (1) rất cao; (2) cao; (3) tương đối cao; (4) tương đối thấp; (5) thấp; (6) không được sử dụng

3.  Nội dung đánh giá đã nhấn mạnh đến “kỹ năng tương lai” ở mức độ nào?

Mức độ

Kỹ năng đọc viết và tính toán 

Kỹ năng nhận thức bậc cao (VD: phân tích, tư duy phản biện, sáng tạo) 

Kỹ năng CNTT-TT/kiến thức số hoá (VD: ứng dụng các thiết bị phần cứng và 
công cụ phần mềm; đánh giá tác động của các ứng dụng CNTT-TT) 

Kỹ năng STEM

Kỹ năng xã hội (VD: giao tiếp, làm việc theo nhóm, giải quyết bất đồng, biết 
thông cảm, có trí tuệ cảm xúc)

Khả năng tự học (VD: ham học hỏi, có động lực học tập, say mê tìm tòi, có 
phương pháp tự học hiệu quả)

Phẩm chất cá nhân (VD: biết cân nhắc và hành động đúng luân lý và đạo đức, 
nhận thức về giá trị văn hoá và xã hội, nhạy bén)

Kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống phức tạp và đòi hỏi công nghệ cao
Mức độ: (1) rất cao; (2) cao; (3) tương đối cao; (4) tương đối thấp; (5) thấp; (6) không nhấn mạnh

4. Công nghệ số đã được sử dụng ở mức độ nào để đổi mới phương pháp và 
khái niệm dạy và học? 

Mức độ

Học kết hợp (trực tuyến một số phần)

Học trực tuyến
Mức độ: (1) rất cao; (2) cao; (3) tương đối cao; (4) tương đối thấp; (5) thấp; (6) không được sử dụng
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Phụ lục 1c: Bảng hỏi mẫu: Giáo dục 
đại học

Giới thiệu (một vài ý chính):

 •  Mục đích bảng hỏi

 •  Yêu cầu thời gian: tối đa 10 phút

 •  Phân tích không tiết lộ danh tính 

 •  Cám ơn anh/chị đã tham gia!

Tên cơ sở giáo dục đại học:   
________________________________

Tên Chương trình cử nhân/Khoa:   
________________________________

(Các) môn/khóa học anh/chị dạy:   
________________________________

1. “Kỹ năng tương lai” được đưa vào chương trình giảng dạy ở giáo dục đại học 
ở mức độ nào?

Mức độ

Kỹ năng đọc viết và tính toán 

Kỹ năng nhận thức bậc cao (VD: phân tích, tư duy phản biện, sáng tạo) 

Kỹ năng CNTT-TT/kiến thức số hoá (VD: ứng dụng các thiết bị phần cứng và 
công cụ phần mềm; đánh giá tác động của các ứng dụng CNTT-TT) 

Kỹ năng STEM

Kỹ năng xã hội (VD: giao tiếp, làm việc theo nhóm, giải quyết bất đồng, biết 
thông cảm, có trí tuệ cảm xúc)

Khả năng tự học (VD: ham học hỏi, có động lực học tập, say mê tìm tòi, có 
phương pháp tự học hiệu quả)

Phẩm chất cá nhân (VD: biết cân nhắc và hành động đúng luân lý và đạo đức, 
nhận thức về giá trị văn hoá và xã hội, nhạy bén)

Kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống phức tạp và đòi hỏi công nghệ cao

Mức độ: (1) rất cao; (2) cao; (3) tương đối cao; (4) tương đối thấp; (5) thấp; (6) không được đưa vào chương trình
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2. Nguồn tài liệu dạy và học được sử dụng để hỗ trợ phát triển "kỹ năng tương 
lai" ở mức độ nào?

Mức độ

Giáo trình

Tài liệu trực tuyến

Các tài liệu khác
Mức độ: (1) rất cao; (2) cao; (3) tương đối cao; (4) tương đối thấp; (5) thấp; (6) không được sử dụng

3.  Nội dung đánh giá đã nhấn mạnh đến “kỹ năng tương lai” ở mức độ nào?

Mức độ

Kỹ năng đọc viết và tính toán 

Kỹ năng nhận thức bậc cao (VD: phân tích, tư duy phản biện, sáng tạo) 

Kỹ năng CNTT-TT/kiến thức số hoá (VD: ứng dụng các thiết bị phần cứng và 
công cụ phần mềm; đánh giá tác động của các ứng dụng CNTT-TT) 

Kỹ năng STEM

Kỹ năng xã hội (VD: giao tiếp, làm việc theo nhóm, giải quyết bất đồng, biết 
thông cảm, có trí tuệ cảm xúc)

Khả năng tự học (VD: ham học hỏi, có động lực học tập, say mê tìm tòi, có 
phương pháp tự học hiệu quả)

Phẩm chất cá nhân (VD: biết cân nhắc và hành động đúng luân lý và đạo đức, 
nhận thức về giá trị văn hoá và xã hội, nhạy bén)

Kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống phức tạp và đòi hỏi công nghệ cao
Mức độ: (1) rất cao; (2) cao; (3) tương đối cao; (4) tương đối thấp; (5) thấp; (6) không nhấn mạnh

4. Công nghệ số đã được sử dụng ở mức độ nào để đổi mới phương pháp và 
khái niệm dạy và học? 

Mức độ

Học kết hợp (trực tuyến một số phần)

Học trực tuyến
Mức độ: (1) rất cao; (2) cao; (3) tương đối cao; (4) tương đối thấp; (5) thấp; (6) không được sử dụng
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Phụ lục 2: Bảng hỏi về sự sẵn sàng

Cảm ơn anh/chị rất nhiều vì đã hỗ trợ chúng tôi!

Mục đích của các câu hỏi là có được ý kiến đánh giá của anh/chị về sáu giải pháp 
can thiệp chính trong PTNL. Trong mỗi giải pháp, chúng tôi mong muốn nhận được 
ý kiến đánh giá của anh/chị về tầm quan trọng và kết quả thực thi. Có thể có khoảng 
cách giữa mong muốn và kết quả đạt được.

Anh/chị sẽ cần từ 5-10 phút để trả lời các câu hỏi trong bảng hỏi!

Câu trả lời của anh/chị sẽ được bảo mật nghiêm ngặt và không tiết lộ danh tính!

Tên cơ quan/tổ chức

□ Bộ_________________________________(nếu có, đề nghị ghi tên Bộ)

□ Trường tiểu học/THCS

□ Trung cấp nghề/cao đẳng nghề/học viện

□ Trường đại học/viện nghiên cứu

□ Doanh nghiệp

□ Hiệp hội doanh nghiệp.

□ Khác: _________________________________ (nếu có, đề nghị ghi cụ thể)

Chuyên môn chính trong các lĩnh vực sau:

□ Giáo dục phổ thông/giáo dục cơ bản

□ GDNN

□ Giáo dục đại học

□ Học tập & phát triển trong doanh nghiệp

□ Giáo dục không chính quy/phi chính quy

□ Khác: _________________________________ (nếu có, đề nghị ghi cụ thể)
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