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LABOR MARKET AND THE DEVELOPMENT
OF HUMAN RESOURCES IN EUROPE AND VIETNAM
Dao Dang Phuong
National University of Art Education
Vietnam is considered one of the most important economic partners in Asia
and ASEAN. Thanks to the political and economic reforms deriving from the
1980s, Vietnam, which is now the main gateway into Asia, has GDP growth rate
of about 7% and income per capital forecasted to increase steadily. The highest
unemployment rates are still unskilled people, followed by graduates
1. The main hindrances preventing the graduates to find a job are
1.1. Lack of the orientation in advance
The first reason comes from the unsuitable orientation, leading to the wrong
majors. In Vietnam, the choice of jobs and majors depends mostly on the decision of
parents. Because they always want to protect their children, they tend to choose “safe”
professions which can bring fame or reputation such as engineer, doctors … On the
other hand, there is a trend that some of the young tend to select the “hot” jobs not
because of their passion and ability .
1.2. Passive learning
Due to the fact that the young choose unsuitable majors, they are easily passive
and lazy in searching information. They only learn from their lecturers and of course
they rarely prepare the lesson before going to class and do not apply what they have
learnt into the real life. It is an outdated learning style that students not only cannot
master the essential knowledge and but also gradually be familiar with idleness and
passiveness in their future jobs. Obviously, no employers would like to spend money
on recruiting such an insolent, machinelike and restricted to renovation person
1.3. Lack of foreign language competence
One of the reasons for the increasing of "unemployed bachelors" is the problems
related to English competence. We all know English as a tool in all jobs in the modern
era. In fact, most students at universities have an opportunity to study English.
However, due to passive learning and lack of practical use, their English seem not to
be satisfactory. Only when can they find out motivations in learning, appropriate

3

learning style, apply more in real life, they will heighten up their level and meet the
needs of employers.
1.4. Lack of soft skills
- Lack of soft skills: persuasive skill, group work skill (cooperate with
colleagues), update new knowledge; control themselves, problem solving…
- Unidentify the objectives in their jobs.
- Lack of determination to reach the goal
2. The main problem facing the young and the skilled in Vietnam?
2.1. In fact, the quality of human resources in Vietnam is low and has a large
gap compared to that of other countries in the region. Therefore, Vietnam's labor
productivity is low in Asia-Pacific region (compared to Singapore, Japan and Korea,
it is responsively lower 15, 11 and 10 times).
2.2. The information system of Vietnam's labor market is still weak and
limited, such as the disconnection among regions; the ability to collect and supply
information that does not meet the needs of partners in the labor market, especially
employers and employees. The labor market indicator system has been promulgated
but not yet complete, inconsistent and difficult to compare internationally. Therefore,
the current situation of labor supply and demand and "bottlenecks" in demand for
human resources in the country has not been evaluated. In addition, there is a lack of a
reliable and consistent labor market forecast model, lack of staff and experts in
statistics, analysis and forecasting.
2.3. The drastically competition between the economic sectors. The
competition has made many production facilities and businesses bankrupt and cut
down the number of staff. It increases the number of people who do not have a job or
work partly. According to the data of the competent bodies, the unemployment rate
in urban areas is quite high whereas it is serious in rural areas.
2.4. Income: According to statistics in 2011, the average monthly income of
wage earners is 3.1 million VND/month, in which the male income of 3.3 million
/month and the female figure of 2,9 million/month. Laborers with college degrees
have almost twice more income than those without technical training (VND4.9 million
per month and VND2.6 million per month).
In terms of economic activity, the average income varies from the lowest of
agriculture, forestry and fisheries (about 2.3 million VND/month) to the highest of the
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“International organizations and agencies ", about 9.8 million per month. Some sectors
with good income (about 5 million VND per month) include: "finance, banking and
insurance: (5.6 million VND / month); "Information and communication" and
"professional activities, science and technology" about 4.7 million per month
In the context of Vietnam multidirectional labor market, especially under the
influence of The 4th Industrial Revolution (4.0) that may have a strong effect on the
field of cultural and art occupation.
Many countries now focus on improving art education because art education
plays the important role in developing the economy and society of all countries.
Building the strategy for international integration on education in general, higher
education and art education in particular that is an urgent task of Vietnam after joining
the WTO. Higher education is considered to be improved by a new washback
(UNESCO Paris, 2009), such as: the needs of study, broadly diverse universities,
market labour, lifelong learning, government, etc. They are considered manifestations
of globalization in higher education. International cooperation in education has shifted
to a new, higher and more complex development period. That is an international
integration on education. The challenges and opportunities in higher education have
been discussed in worldwide meetings. Therefore, all universities have to find their
own ways to fulfill the needs of society.
In order to improve the quality and competent of Vietnam human resource, it is
essential to figure out the solutions that can raise the laborers‟ awareness; develop the
policies and rules; renovate training and connect domestics and foreign labor
markets… If we can do all of the above solutions, I believe that Vietnam graduates
soon have more chances to find a well-paid jobs.
References
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THỊ TRƢỜNG LAO ĐỘNG VÀ SỰ HÌNH THÀNH NGUỒN NHÂN LỰC
Ở CHÂU ÂU VÀ VIỆT NAM
Đào Đăng Phượng
National University of Art Education
Việt Nam là một trong những đối tác kinh tế quan trọng ở khu vực Châu Á và
ASEAN. Nhờ những cải cách chính trị và kinh tế bắt đầu từ những năm 80, Việt Nam
đƣợc coi là cửa ngõ chính của châu Á, với mức tăng GDP khoảng 7% và thu nhập bình
quân đầu ngƣời đƣợc dự báo tăng liên tục. Hiện nay, nhóm có tỷ lệ thất nghiệp cao
nhất vẫn là những ngƣời lao động không đƣợc đào tạo, tiếp theo là sinh viên tốt nghiệp
đại học do nhiều nguyên nhân nhƣ: thiếu định hƣớng nghề nghiệp trƣớc khi học,
học thụ động, hạn chế về ngoại ngữ, không chú trọng trang bị kỹ năng mềm,
không xác định đƣợc mục tiêu của công việc đang tìm kiếm và cuối cùng là thiếu
sự quyết tâm để đạt đƣợc mục tiêu.
1. Những trở ngại chính khiến sinh viên tốt nghiệp không tìm đƣợc việc làm là:
1.1. Không có định hướng nghề nghiệp
Nguyên nhân đầu tiên chính là việc hƣớng nghiệp không phù hợp, dẫn đến xác
định sai ngành học. Ở Việt Nam, việc chọn nghề phụ thuộc rất nhiều vào quyết định
của các bậc phụ huynh. Với tâm lý luôn muốn che chở, bao bọc con, các bậc cha
mẹ thƣờng thiên về những ngành “an toàn”, mang lại danh tiếng, nhƣ kỹ sƣ, bác
sĩ,…Mặt khác, xu hƣớng thị trƣờng cũng là một điều đáng nói. Một số bạn trẻ còn có
xu hƣớng chạy theo các nghề “hot” để theo kịp bạn bè, chứ không thực sự vì đam mê
và đúng sở trƣờng.
1.2. Không chủ động trong học tập
Chính vì chọn ngành không phù hợp, các bạn sinh viên dễ rơi vào tình trạng thụ
động, lƣời tìm kiếm thêm thông tin. Học thụ động là cách học lỗi thời, chờ đợi kiến
thức từ giáo viên đƣa xuống, không chuẩn bị cho môn học, và dĩ nhiên, lƣời áp dụng
bài học vào cuộc sống. Với cách học này, sinh viên không những không nắm đƣợc
kiến thức, mà còn quen với tính cách lƣời nhác, thiếu chủ động trong tất cả các công
việc sau này. Mà rõ ràng, sẽ không có nhà tuyển dụng nào lại muốn bỏ tiền ra để mời
một nhân viên máy móc, lƣời nhác, và không có tinh thần cầu tiến về làm việc.
1.3. Hạn chế về năng lực tiếng Anh
Một trong các lý do tạo nên làn sóng “cử nhân thất nghiệp” chính là vấn đề tiếng
Anh. Chúng ta đều biết tiếng Anh đƣợc xem nhƣ là tấm vé thông hành trong tất cả mọi
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ngành nghề trong thời kỳ hiện đại. Thực ra, hầu hết sinh viên ở các trƣờng đại học đều
đƣợc học tiếng Anh, nhƣng chính thái độ học thụ động, không áp dụng thực tế thì khi
ra trƣờng, kỹ năng ngoại ngữ chỉ là con số 0. Chỉ có đƣợc động lực học, cách học phù
hợp, khoa học, áp dụng vào môi trƣờng thực tế mới có thể nâng cao trình độ tiếng
Anh, đáp ứng đƣợc nhu cầu của nhà tuyển dụng.
1.4. Thiếu kỹ năng mềm
- Thiếu kỹ năng mềm: kỹ năng thuyết phục, kỹ năng làm việc theo nhóm (lắng
nghe và hợp tác với đồng nghiệp), kỹ năng cập nhật kiến thức mới, kỹ năng kiểm soát
cái tôi, kỹ năng giải quyết vấn đề,…
- Không xác định đƣợc mục tiêu của công việc đang tìm kiếm.
- Thiếu sự quyết tâm để đạt đƣợc mục tiêu
2. Vấn đề chính giới trẻ và ngƣời có tay nghề lao động ở Việt Nam phải đối
mặt hiện nay
2.1. Trên thực tế, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam còn thấp và có
khoảng cách khá lớn so với các nƣớc trong khu vực. Vì vậy, năng suất lao động của
Việt Nam thuộc nhóm thấp ở châu Á - Thái Bình Dƣơng (thấp hơn Singapore gần
15 lần, thấp hơn Nhật Bản 11 lần và thấp hơn Hàn Quốc 10 lần).
2.2. Hệ thống thông tin của thị trường lao động Việt Nam hiện nay còn nhiều
yếu kém và hạn chế, nhƣ bị chia cắt giữa các vùng, miền; khả năng bao quát, thu thập
và cung ứng thông tin chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu các đối tác trên thị trƣờng lao động,
đặc biệt là ngƣời chủ sử dụng lao động và ngƣời lao động. Hệ thống chỉ tiêu về thị
trƣờng lao động tuy đã ban hành nhƣng chƣa hoàn thiện, chƣa đầy đủ, thiếu thống nhất
và khó so sánh quốc tế. Do vậy, chƣa đánh giá đƣợc hiện trạng của cung - cầu lao
động, các “nút thắt” về nhu cầu nguồn nhân lực trong nƣớc. Ngoài ra, còn thiếu mô
hình dự báo thị trƣờng lao động tin cậy và nhất quán, thiếu đội ngũ cán bộ, chuyên gia
làm công tác thống kê, phân tích, dự báo.
2.3. Sự cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế quyết liệt. Chính sự cạnh tranh
đó đã làm cho nhiều cơ sở sản xuất, nhiều doanh nghiệp bị phá sản, nhiều cơ sở sản
xuất phải tiến hành tinh giản biên chế. Tình trạng đó làm tăng thêm đội ngũ những
ngƣời không có việc làm hoặc có việc làm không đầy đủ. Theo số liệu của các cơ quan
chức năng, tình trạng thất nghiệp ở thành thị còn ở mức khá cao, nạn thiếu việc làm
ở nông thôn còn rất nghiêm trọng.
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2.4. Về thu nhập: Theo số liệu thống kê 2011, nhìn chung thu nhập bình
quân/tháng của lao động làm công ăn lƣơng là 3,1 triệu đồng/tháng, với mức thu nhập
của nam là 3,3 triệu đồng/tháng và của nữ là 2,9 đồng/tháng. Lao động có trình độ đại
học có mức thu nhập gần gấp đôi lao động chƣa qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật (4,9
triệu đồng/tháng và 2,6 triệu đồng/tháng).
Xét theo ngành kinh tế, thu nhập bình quân thay đổi từ mức thấp nhất là của
ngành “nông, lâm, thủy sản: (khoảng 2,3 triệu đồng/tháng) đến mức cao nhất là của
ngành “hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế”, khoảng 9,8 triệu đồng/tháng.
Một số ngành có thu nhập khá (khoảng 5 triệu đồng/tháng) gồm: “hoạt động tài chính,
ngân hàng và bảo hiểm: (5,6 triệu đồng/tháng); “thông tin và truyền thông” và “hoạt
động chuyên môn, khoa học và công nghệ” khoảng 4,7 triệu đồng/tháng.
Trong bối cảnh thị trƣờng lao động hết sức phong phú - nhiều tầng bậc và đặc
biệt là dƣới sự ảnh hƣởng của cơn bão cách mạng công nghiệp 4.0 thì lĩnh vực nghề
nghiệp văn hóa nghệ thuật không phải là một ngoại lệ . Phát triển giáo dục nghệ
thuật hiện là vấn đề đƣợc đặc biệt quan tâm trong lĩnh vực quản lý văn hóa ở nhiều
nƣớc trên thế giới. Giáo dục nghệ thuật cũng đã góp phần tích cực cho sự phát triển
kinh tế, xã hội của vùng, miền, quốc gia. Việc xây dựng chiến lược hội nhập quốc tế về
giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng và phát triển giáo dục nghệ thuật là
một nhiệm vụ cấp bách của Việt Nam sau khi gia nhập WTO.
Hội nghị thế giới về giáo dục đại học, tổ chức từ 5 đến 8/7/2009 tại UNESCO
Paris, nhận định giáo dục đại học đang chuyển động dƣới tác động của những động lực
mới đó là: sự gia tăng nhu cầu nhập học, việc đa dạng hoá các loại trƣờng và nguồn
cung ứng, hợp tác giữa các nhà truờng và liên kết mạng, nhu cầu học tập suốt đời, tác
động của công nghệ thông tin và truyền thông, trách nhiệm xã hội của các trƣờng đại
học, sự thay đổi trong vai trò của chính phủ. Về cơ bản các động lực trên là biểu hiện
cụ thể của một thế giới toàn cầu hoá trong giáo dục đại học. Theo cách nói của T.
Friedman, đó là một thế giới phẳng trong đó các rào cản về địa lý, kinh tế và chính trị
đang lần lần đƣợc dỡ bỏ. Thế giới phẳng này cũng đang làm “phẳng hoá” giáo dục
nghĩa là tạo ra một sân chơi giáo dục bằng phẳng, liên kết mạng, nơi mọi ngƣời đều có
thể học hỏi, trau dồi kiến thức, phát triển kỹ năng, và mọi quốc gia, tổ chức đều có thể
tham gia cung ứng giáo dục, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh bình đẳng. Vì thế, hợp tác
quốc tế về giáo dục đã chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, cao hơn và
phức tạp hơn. Đó là hội nhập quốc tế về giáo dục. Các thách thức và cơ hội của tiến
trình hội nhập quốc tế về giáo dục đã đƣợc phân tích nhiều trong các diễn đàn, hội thảo
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và tài liệu nghiên cứu, quốc tế cũng nhƣ trong nƣớc. Vấn đề là từ những phân tích đó,
mỗi quốc gia, mỗi Trƣờng đại học đều cần phải tìm ra cho mình các chính sách và
chiến lƣợc cần thiết để giáo dục đại học thực hiện đƣợc tốt nhất sứ mệnh của mình
trong việc sản sinh, truyền bá và áp dụng tri thức, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tếxã hội của đất nƣớc.
Kết luận
Để góp phần nâng cao chất lƣợng và sức cạnh tranh của nhân lực Việt Nam, theo
tôi cần phải có những giải pháp nhƣ: nâng cao nhận thức của ngƣời lao động; hoàn
thiện cơ chế, chính sách; đổi mới hoạt động đào tạo; gắn kết giữa thị trƣờng lao động
trong nƣớc với thị trƣờng nƣớc ngoài,… Nếu thực hiện đƣợc những điều trên, tôi hi
vọng trong tƣơng lai không xa sinh viên tốt nghiệp đại học ở Việt Nam sẽ không còn
bị thất nghiệp, đồng thời sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn, thu nhập cao hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. EU development cooperation with Vietnam. Retried from
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-222_en.htm?locale=en
2. Chris, R., Malcomlm, W. (Ed.) (2008). Globalizing International Human
Resource Management. Routledge Publisher. NY.
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FACTORS AFFECTING TO THE RECRUITMENT AND JOBS
OF THE GRADUATES
Tran Dinh Tuan
National University of Art Education
Abstract:
The purpose of this study is to clarify the fact that the graduates of the training
institutions are currently not meeting the needs of the employers, there is still a “gap”
between the employers and the graduates, although the employers are still lacking in
the staff for production and business. Nowadays, there are a lot of tools to support the
businesses and employees find each other, from professional recruiting websites,
social networks, forums, groups and websites through the internet. However,
"finding the right job" and "finding the right people" is still quite difficult. On the
basis of an overview, clarify the factors that is influential, from that, propose some
solutions to help students after graduation to find the suitable job and meet the
needs of employers.
Key words: Influential factors, recruitment and employment of students.
1. Set the problem
In Vietnam in this current period, the problem of employment and recruitment of
students after graduation is very important for students, their families, schools and
society. In recent times, finding a job is a problem for students after graduation.
Having a job right in the training profession is always the desire of not only the
graduates but also the students who are studying in the university. According to the
statistics of the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs, about 60% of graduates
don‟t have work in the right speciality from and by early 2017, there are more than
200,000 unemployed bachelors. There are many objective reasons leading to the
situation above such as: the situation of production and business activities are difficult,
the demand for labor recruitment has been reduced. For state agencies and
organizations, the demand for recruitment of civil servants and employees has become
increasingly demanding of quality. The number of training establishment has
increased, leading to the increase in the number of trained students in the same fields,
at the same time subjective factors related to qualities, abilities, skills and skills of
students after graduation ... Therefore, in this article, on the basis of general, clarify the
factors, from that, propose some solutions to help students after graduation to find
suitable jobs and meet the needs of employers.
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2. Factors affecting the recruitment and employment of students after
graduation
The suitability of training programs at some training institutions is still not
satisfactory with the current labor market. The knowledge accumulated in the school
of students is not suitable for the real work, not meeting the needs of businesses.
Some subjects in the curriculum are no longer suitable to the actual labor market
requirements, lack of practice, lack of working skills. With the students, in the process
of learning, they are not actively learning the knowledge and hone the skills of
working in each module they study, not actively with the content of self-study, study
in class, self study from the real business activities through social relationships with
the elder brothers / sisters who have jobs so many students graduated from the job or
job but they don‟t work well in that position, must be re-trained. Therefore, the
"dynamic and intensive" is a prominent factor that demonstrates the practical
requirements for the skills and ability to take on the work of students. Graduates with
good professional skills will be able to adapt easily and reduce the pressure of work.
In the working environment where the competitive trend is developing, if there is
without a clear career orientation, it is difficult for students to secure a sticking point
with the job at recruitment agencies. Recruiting agencies will not recruit unless they
see the passion and enthusiasm the employees have chosen. Therefore, the career
orientation of students has a great influence on the acquisition of knowledge in the
learning process as well as job opportunities of graduates. Many managers in
companies share the same view: Young workers lack clear career orientation.
The majority of people have the idea of applying for work for their own interests,
not thinking much about the work, not really devoted and die for it. If new graduates
can orient themselves to a long-term future, and from that orientation, find the right
job ahead to be able to develop in the right direction, the employer will appreciate.
And if the candidate's career direction is relevant to the company's work environment,
the employer will assess that the candidate can stay in the company for a long time.
Many students enter the University not because of passion, love or talent but to get
a school to go to school. There are also students who have the ability to study in the
majors but in the course of study have not been difficult to study, training skills, do not
define goals or learn from experience in the learning process so when graduation inevitably
get confused when they approach work.While society is increasingly demanding people
who are capable of working effectively and with quality, inevitably those who are not
capable of being socially excluded. In addition to equipping the knowledge, professional

11

skills, soft skills is very important factor in the work environment. Having soft jobs, soft
skills account for 80% of job requirements, and specialization occupies only 20%. The
higher the position is, the more important soft skills are.
According to many employers, most new graduates lack skills such as teamwork
skills, presentation skills, communication skills, job application skills, foreign
language skills, computerized, cooperative and self-employed; autonomy and
adaptation, the ability to create jobs, the dynamics, adaptation of students with the
requirements of employers are also limited.
3. Some solutions on recruitment and employment of students after
graduation
3.1. For training institutions
- Improving the quality of training by implementing synchronous solutions to
renovate teaching contents, programs and methods, building lectures, investing in
material and technical facilities, improving management. Training institutions should
review, update and adjust the content of the training program accordingly, re-training
the content of the training program to the reality. Training theoretical knowledge with
practice, organizing the curriculum in accordance with the allocation of the ratio
between the time learning theory and the practice time.
- Training human resources to meet the needs of the society. To combine training
with the demand of the labor market, closely linking the school with the agencies,
enterprises, companies and production establishments in activities of understanding the
labor demand and coordination in work and job placement assistance for students after
graduation. Facilitate students to have opportunities to interact with companies and
businesses so that they have the opportunity to interact with employers to learn
experience and knowledge.In addition, the political and social organizations in the
universities and colleges should strengthen the forms of providing information on
labor - employment, vocational guidance for students to raise awareness and
orientation in study and practice.
Training foreign language and computer skills, communication skills training,
presentation along with some other soft skills that students need such as
communication arts, handling situations ... With the requirements set from recruiting
organizations, training schools need to pay attention to maximize the opportunities for
learners to have the chances to study in order to meet the needs of recruiting
organizations.
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3.2. For students
Students also need to actively learn to acquire professional knowledge. In
addition to the knowledge learned at the school, students should supplement their soft
skills to get along with and adapt to the new working environment. Therefore, in the
process of studying at universities and colleges, students have to regularly participate
in social activities - to improve basic skills such as communication skills, Some of the
other soft skills are needed, such as handling situations, management skills, leadership,
confident communication, teamwork, informatics, and foreign language for the work
in the future. At the same time, there should be additional work to have experience and
so after working, they have both work experience and confidence in the work.
- Students should have a clear career orientation, clearly defined employment
goals, appropriate orientation for themselves to strive for learning, training to promote
their abilities in the field of occupation, expanding the relationship with the
recruitment agencies, creating strength when looking for work. Educational
background is an important factor, accumulated in the process of learning and
expressed in the majors and degrees, this is a factor to participate in the recruitment
process.In practice, however, according to entrepreneurs and employers, the degree is
not the decisive factor, but the ability to receive and handle work in the real world.
Thus, the fundamental problem of shortening the "gap" between the candidates and the
employers here is the identification of the career goals, individual employment criteria
as well as the suitability of personality, the qualification of the candidates when
participating in the recruitment process in some business.
Post-graduates need to penetrate the reality, understand the needs of agencies and
enterprises, and grasp the social demand forecasts of all levels to determine the future
work demands. Establish the regular contact with business and career counseling
services for students. Nowadays, there are a lot of media and communication
opportunities for businesses and employees to find each other, from professional
recruiting websites or social networking sites, forums, and groups. However, “ people
find the right work” and „ work finds the right people” is still quite difficult. Therefore,
the determination of strengths, work orientation and participation in training courses
on job search and employment skills will create opportunities for students to find jobs
suitable to their professional skills have been trained.
- Fostering professional ethics, loving careers, accepting hardships and being
ready to face the new challenges and difficulties. Professional ethics for employees
should be paid attention, especially when they are assigned with tasks that require
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honesty. At the same time, expressing the ambition to find a job because the
professional ambition is the important reason for employees to devote themselves to
the job; To establish knowledge and skills on vocational guidance; Plan your self; To
build a relationship; Open minded, learn from others. This will give the employer a
certain level of peace of mind and motivate learners themselves to pursue the career
they have chosen.
4. Conclusion
In the context of globalization, under the strong influence of the technological
revolution, employment among young people is becoming an important issue, with
many problems. In Vietnam, difficulties in finding employment opportunities, meeting
the needs of employers of new graduates is a force, wasting human resources.
Therefore, clarification of the factors influencing and proposing some solutions
for the recruitment and employment of students after graduation is the basis to create
incentives, favorable environment, use and promote the role of young people after
training process.
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NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI TUYỂN DỤNG, VIỆC LÀM
CỦA SINH VIÊN SAU TỐT NGHIỆP
Trần Đình Tuấn
Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Tóm tắt:
Mục đích của nghiên cứu này nhằm làm rõ thực tế, đó là sinh viên tốt nghiệp tại
các cơ sở đào tạo hiện nay vẫn chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu của các nhà tuyển dụng,
vẫn còn khoảng cách giữa nhà tuyển dụng và ứng viên, mặc dù các nhà tuyển dụng
vẫn thiếu đội ngũ nhân sự phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay, có rất
nhiều phƣơng tiện hỗ trợ cho doanh nghiệp và ngƣời lao động tìm đến nhau, từ các
trang web tuyển dụng chuyên nghiệp, mạng xã hội, diễn đàn, hội nhóm, website thông
qua mạng internet. Tuy nhiên, để “ngƣời tìm đúng việc” và “việc tìm đúng ngƣời” vẫn
còn khá nhiều khó khăn. Trên cơ sở khái quát, làm rõ những nhân tố ảnh hƣởng, từ đó,
đề xuất một số biện pháp nhằm giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp tìm kiếm đƣợc việc
làm phù hợp và đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng.
Từ khóa: Nhân tố ảnh hƣởng, tuyển dụng, việc làm của sinh viên.
1. Đặt vấn đề
Ở Việt Nam giai đoạn hiện nay, vấn đề việc làm, tuyển dụng của sinh viên sau
khi tốt nghiệp là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân sinh viên, với gia đình,
nhà trƣờng và xã hội. Trong thời gian gần đây, tìm kiếm việc làm đang là vấn đề khó
khăn đối với sinh viên sau khi tốt nghiệp. Có một việc làm đúng với ngành nghề đào
tạo luôn là mong muốn của không chỉ đối với các sinh viên tốt nghiệp ra trƣờng mà
ngay cả đối với các sinh viên đang còn học tập trong trƣờng đại học. Theo thống kê
của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội khoảng 60% sinh viên ra trƣờng làm trái
ngành và tính đến đầu năm 2017 có hơn 200.000 cử nhân thất nghiệp. Có nhiều
nguyên nhân khách quan dẫn đến tình trạng trên nhƣ: Tình hình hoạt động sản xuất,
kinh doanh có nhiều khó khăn, nhu cầu tuyển dụng lao động bị thu hẹp. Đối với các cơ
quan, tổ chức nhà nƣớc, nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức ngày càng có yêu
cầu cao hơn về chất lƣợng. Việc có thêm nhiều cơ sở đào tạo ra đời dẫn đến số lƣợng
sinh viên đƣợc đào tạo ở cùng các ngành, chuyên ngành ngày càng nhiều, cung vƣợt
cầu. Đồng thời các nhân tố chủ quan liên quan đến phẩm chất, năng lực, trình độ, kỹ
năng của sinh viên sau khi tốt nghiệp… Vì vậy, trong nội dung bài viết này, trên cơ sở
khái quát, làm rõ những nhân tố ảnh hƣởng, từ đó, đề xuất một số biện pháp nhằm
giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp tìm kiếm đƣợc việc làm phù hợp và đáp ứng nhu cầu
của các nhà tuyển dụng.
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2. Những nhân tố ảnh hƣởng đến tuyển dụng, việc làm của sinh viên sau khi
tốt nghiệp
Tính phù hợp của chƣơng trình đào tạo ở một số cơ sở đào tạo vẫn chƣa đáp
ứng đƣợc với thị trƣờng lao động hiện nay. Kiến thức tích lũy trong nhà trƣờng của
sinh viên chƣa phù hợp với công việc thực tế, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu của các
doanh nghiệp. Một số môn học trong chƣơng trình đào tạo đã không còn phù hợp với
đòi hỏi thực tế của thị trƣờng lao động, nội dung thiếu thực hành, thiếu trang bị kỹ
năng làm việc. Với sinh viên, trong quá trình học tập thƣờng chƣa tích cực học tập
kiến thức và trau dồi kỹ năng làm việc theo từng học phần đƣợc học, không tích cực
với các nội dung tự học, học trên lớp, tham khảo tài liệu, tự học, tự tìm hiểu từ thực
tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua mối quan hệ xã hội với những đàn
anh/chị đã có việc làm nên nhiều sinh viên ra trƣờng không xin đƣợc việc làm hoặc
có việc làm nhƣng không đảm nhiệm đƣợc vị trí công tác, phải đào tạo lại. Vì vậy, sự
“Năng động và chuyên sâu” là nhân tố nổi bật thể hiện sự đòi hỏi của thực tiễn đối
với kỹ năng, khả năng đảm nhận công việc của sinh viên. Sinh viên sau tốt nghiệp có
chuyên môn tốt sẽ dễ dàng thích ứng và giảm đƣợc áp lực công việc.
Trong môi trƣờng làm việc mà xu thế cạnh tranh đang ngày càng phát triển, nếu
không có định hƣớng nghề nghiệp rõ ràng, sinh viên khó có thể bảo đảm yếu tố gắn bó
với công việc ở các cơ quan tuyển dụng. Các cơ quan tuyển dụng sẽ không tuyển nếu
không nhìn thấy ở ứng viên niềm say mê và tâm huyết nghề nghiệp mà họ đã chọn. Vì
vậy, Định hƣớng nghề nghiệp của sinh viên có ảnh hƣởng lớn đến việc tiếp thu kiến
thức trong quá trình học cũng nhƣ cơ hội kiếm đƣợc việc làm của sinh viên ra trƣờng.
Nhiều nhà quản lý nhân sự ở các công ty có chung nhận định: Lao động trẻ thiếu định
hƣớng nghề nghiệp rõ ràng. Đại đa số có tƣ tƣởng xin việc vì quyền lợi bản thân chứ
chƣa nghĩ nhiều về công việc, chƣa thật sự tâm huyết và sống chết vì nó. Nếu sinh
viên mới ra trƣờng có thể định hƣớng cho bản thân một hƣớng phát triển dài hạn
trong tƣơng lai, và từ định hƣớng đó, tìm kiếm công việc phù hợp trƣớc mắt để có
thể phát triển đúng định hƣớng của mình, nhà tuyển dụng sẽ đánh giá cao. Và nếu
định hƣớng phát triển sự nghiệp của ứng viên phù hợp với môi trƣờng làm việc của
công ty, nhà tuyển dụng sẽ đánh giá rằng, ứng viên đó có thể gắn bó lâu dài với
công ty của họ.
Nhiều sinh viên thi tuyển sinh vào Đại học không phải vì ham mê, yêu thích hay
có năng khiếu mà chỉ để lấy một trƣờng nào đó để đi học. Cũng có sinh viên có khả
năng về chuyên ngành mình theo học nhƣng trong quá trình học đã không chịu khó
học hành, rèn luyện kĩ năng, không xác định rõ mục tiêu hay học hỏi kinh nghiệm
trong quá trình học tập nên khi ra trƣờng không tránh khỏi việc lúng túng khi tiếp cận
với công việc. Trong khi xã hội ngày càng đòi hỏi ngƣời thực sự có khả năng làm việc
hiệu quả, có chất lƣợng thì tất yếu những ngƣời không có khả năng sẽ bị xã hội tự đào
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thải. Ngoài việc trang bị những kiến thức, kỹ năng chuyên môn thì việc trang bị kỹ
năng mềm là một yếu tố rất quan trọng trong môi trƣờng công việc. Có những công
việc, kỹ năng mềm chiếm đến 80% yêu cầu công việc, và chuyên môn chỉ chiếm 20%.
Càng lên vị trí càng cao, kỹ năng mềm càng quan trọng. Theo đánh giá của nhiều các
nhà tuyển dụng thì đa số sinh viên mới tốt nghiệp thiếu những kỹ năng nhƣ: Kỹ năng
làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xin việc, kỹ năng
ngoại ngữ, vi tính, hợp tác và tự làm việc; tự chủ và thích ứng. v.v… khả năng tự tạo
việc làm, sự năng động, thích ứng của sinh viên với yêu cầu của nhà tuyển dụng cũng
còn hạn chế.
3. Một số biện pháp về tuyển dụng, việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp
3.1. Đối với các cơ sở đào tạo
- Nâng cao chất lƣợng đào tạo bằng việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải
pháp đổi mới nội dung, chƣơng trình, phƣơng pháp giảng dạy, xây dựng đội ngũ
giảng viên, đầu tƣ cơ sở vật chất kỹ thuật, cải tiến công tác quản lý. Các cơ sở đào
tạo cần rà soát, cập nhật bổ sung, điều chỉnh nội dung chƣơng trình đào tạo cho phù
hợp, xây dựng lại nội dung chƣơng trình đào tạo cho sát với thực tiễn. Đào tạo kiến
thức gắn lý thuyết với thực tiễn, tổ chức chƣơng trình học phù hợp với phân bổ tỷ lệ
giữa thời gian học lý thuyết và thời gian thực hành nghề nghiệp.
- Đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu của xã hội. Gắn đào tạo với nhu
cầu của thị trƣờng lao động, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trƣờng với các cơ quan, doanh
nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất trong các hoạt động tìm hiểu nhu cầu lao động, phối
hợp trong công tác thực tập và hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra
trƣờng. Tạo điều kiện cho sinh viên có nhiều cơ hội để giao lƣu, làm việc với các công
ty, doanh nghiệp để họ có dịp tiếp xúc với các nhà tuyển dụng để học hỏi kinh nghiệm,
kiến thức nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị, xã hội trong các trƣờng
ĐH, CĐ cần tăng cƣờng các hình thức cung cấp thông tin về lao động - việc làm,
hƣớng nghiệp cho sinh viên để nâng cao nhận thức và có định hƣớng trong học tập,
rèn luyện.
- Đào tạo trình độ ngoại ngữ và tin học, đào tạo kỹ năng giao tiếp, thuyết trình
cùng với một số kỹ năng mềm khác mà sinh viên cần có nhƣ nghệ thuật giao tiếp, xử
lý tình huống… Với những yêu cầu đặt ra từ phía các tổ chức tuyển dụng, các trƣờng
đào tạo cần phải quan tâm xem xét để tạo điều kiện tối đa cho ngƣời học có cơ hội học
tập và rèn luyện nhằm đáp ứng nhu cầu từ các tổ chức tuyển dụng.
3.2. Đối với sinh viên
- Sinh viên cũng cần tích cực học tập rèn luyện tiếp thu kiến thức chuyên môn
nghiệp vụ. Ngoài những kiến thức đƣợc học tại trƣờng, sinh viên nên bổ sung cho
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mình những kỹ năng mềm để hòa đồng và thích nghi ngay với môi trƣờng làm việc
mới. Vì vậy, ngay trong quá trình học tập tại các cơ sở đào tạo ĐH, CĐ sinh viên phải
thƣờng xuyên tham gia các hoạt động xã hội - nghề nghiệp, để nâng cao các kỹ năng
cơ bản nhƣ: Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình cùng với một số kỹ năng mềm khác cần có
nhƣ xử lý tình huống, kỹ năng quản lý, lãnh đạo, giao tiếp tự tin, làm việc theo nhóm,
các kỹ năng về tin học, ngoại ngữ phục vụ cho công việc sau này. Đồng thời nên có
những công việc làm thêm để có sự trải nghiệm và nhƣ vậy sau khi đi làm, vừa có
bằng vừa có kinh nghiệm làm việc, vừa có sự tự tin trong công việc.
- Sinh viên cần có định hƣớng nghề nghiệp rõ ràng, xác định rõ mục tiêu việc
làm, hƣớng đi phù hợp với bản thân để phấn đấu học tập, rèn luyện phát huy những
khả năng của mình về lĩnh vực nghề nghiệp, mở rộng các mối quan hệ với các cơ quan
tuyển dụng, tạo thế mạnh khi tìm kiếm việc làm. Nền tảng học vấn là yếu tố quan
trọng, đƣợc tích lũy trong quá trình học tập và thể hiện ở chuyên ngành và bằng cấp,
đây là yếu tố cần để tham gia trong quá trình tuyển dụng. Tuy nhiên, trong thực tế theo
các nhà doanh nghiệp và nhà tuyển dụng, văn bằng không phải là yếu tố quyết định mà
là khả năng tiếp nhận và xử lý công việc của bản thân nhƣ thế nào trong quá trình làm
việc thực tế. Vì vậy, vấn đề căn bản rút ngắn “khoảng cách” giữa ứng viên và nhà
tuyển dụng ở đây đó chính là việc xác định đƣợc mục tiêu nghề nghiệp, tiêu chí việc
làm của mỗi cá nhân cũng nhƣ sự phù hợp với cá tính, tố chất của ứng viên khi tham
gia vào quá trình tuyển dụng ở doanh nghiệp nào đó.
- Sinh viên sau tốt nghiệp cần thâm nhập thực tế, tìm hiểu nhu cầu của các cơ
quan, doanh nghiệp, nắm bắt những dự báo nhu cầu xã hội của các cấp để xác định
nhu cầu công việc trong tƣơng lai. Thiết lập mối liên lạc thƣờng xuyên với các doanh
nghiệp, đơn vị tƣ vấn hƣớng nghiệp cho sinh viên. Hiện nay, có rất nhiều phƣơng tiện
thông tin, truyền thông tạo cơ hội cho doanh nghiệp và ngƣời lao động tìm đến nhau,
từ các trang website tuyển dụng chuyên nghiệp hoặc các phƣơng tiện nhƣ mạng xã hội,
diễn đàn, hội nhóm. Tuy nhiên, để “ngƣời tìm đúng việc” và “việc tìm đúng ngƣời”
đều vẫn còn khá nhiều khó khăn. Vì vậy, việc xác định sở trƣờng, định hƣớng công
việc và Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng tìm kiếm, khai thác việc làm sẽ tạo điều
kiện cho sinh viên có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với khả năng chuyên môn đã
đƣợc đào tạo.
- Bồi dƣỡng đạo đức nghề nghiệp, lòng yêu nghề, chấp nhận khó khăn, gian khổ
và sẵn sàng đối mặt và đón nhận những thử thách, khó khăn mới. Đạo đức nghề
nghiệp đối với ngƣời lao động cần phải đƣợc chú ý, quan tâm, đặc biệt khi đƣợc giao
nhiệm vụ với những công việc đòi hỏi tính trung thực, trung thành. Đồng thời, thể hiện
rõ tham vọng tìm kiếm một công việc, bởi chính những tham vọng nghề nghiệp là lý
do quan trọng để nhân viên cống hiến hết mình cho công việc; Xác lập những kiến
thức, kỹ năng về hƣớng nghiệp; Lập kế hoạch bản thân; Xây dựng mối quan hệ; Rèn
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luyện tinh thần cởi mở, học hỏi. Chính những điều này sẽ tạo cho nhà tuyển dụng sự
yên tâm nhất định và tạo bản thân ngƣời học có động lực, trách nhiệm theo đuổi nghề
nghiệp mà họ đã lựa chọn.
4. Kết luận
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, dƣới sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng
khoa học công nghệ, việc làm trong giới trẻ đang trở thành một vấn đề quan trọng, với
nhiều vấn đề đặt ra. Ở Việt Nam, những khó khăn trong tìm kiếm cơ hội việc làm, đáp
ứng nhu cầu nhà tuyển dụng của đối tƣợng sinh viên mới ra trƣờng đang là một trở
lực, gây lãng phí nguồn nhân lực. Do đó, việc làm rõ những nhân tố ảnh hƣởng và đề
xuất một số biện pháp cho vấn đề tuyển dụng, việc làm của sinh viên sau khi ra trƣờng
là cơ sở nhằm tạo ra động lực, môi trƣờng thuận lợi, sử dụng và phát huy đƣợc vai trò
của nguồn nhân lực trẻ sau quá trình đào tạo.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Thân Trung Dũng, Việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp - một vấn đề xã
hội nan giải, Nguồn: http://tadri.org
[2] Trịnh Thị Định, Nguyễn Huyền Anh, Khảo sát chất lượng sinh viên thất
nghiệp tại Việt Nam: Một số suy nghĩ về thực tiễn và giải pháp, Nguồn:
http://www.vnseameo.org/bblam/forum/EMD/Trinh_Thi_Dinh_VN.pdf
[3] Phan Thị Ngọc Khuyên, Nguyễn Huy Hoàng, Hiện trạng việc làm và các
nhân tố kỹ năng cần thiết cho việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên ngành kinh doanh
quốc tế, Trường ĐH Cần Thơ, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43 (2016):
109-119, tr 109-119.
[4] Nguyễn Thành Nhơn, Vài suy nghĩ về việc làm của sinh viên sau khi tốt
nghiệp, Nguồn: http://www.daihoclongan.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-chung/234vai-suy-nghi-ve-viec-lam-cua-sinh-vien-sau-tot-nghiep.html
[5] Nguyễn Bá Tổng, Vì sao sinh viên ra trường thất nghiệp? - Báo Giáo dục &
Thời đại, ngày 24 tháng 2, năm 2010, http://www.giaoduc.edu.vn
[6] Kỹ năng cho sinh viên: Quá yếu
Nguồn: http://www.bmg.edu.vn/index.php?module=writing&function=detail&id=23
[7] https://www.baomoi.com/sinh-vien-ra-truong-va-noi-lo-that-nghiep-tran-troden-bao-gio/c/13816112.epi

19

QUALITY ASSURANCE OF HIGHER EDUCATION
IN VIETNAM
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1. Brief background of Vietnam’s higher education system:
Over the past 10 years, higher education in Vietnam has experienced many
changes. The first change is the rapid increase in the number of universities and the
number of students. Since 1993, the system has expanded at a dramatic rate. In 1999 2000, there were 153 universities and colleges (69 universities, 84 colleges). By 20112012 the number of universities has increased to 386, in which 163 were universities
and 223 were colleges. The number of higher education students has increased 2.4
times by 2011-2012 as compared to the number of students in 1999-2000; however,
the number of teachers just increased 1.4 times, causing a big gap in students/teachers
ratio. It was also stated in the country report (2009) that in 1987, one teacher was in
charge of 6.6 students, in 2009 one teacher on average managed 28 students. After 22
years, the number of students increased 13 times, but the number of teachers increased
only 3 times. By 2011-2012, the ratio of students/teachers remained at 30, which is
widely regarded as being too high. In that context, the dilution of quality in higher
education is unavoidable, causing a major concern to society. The second change is the
participation of private sector in higher education. The private sector of higher
education in Vietnam is referred to as non-public sector. One of the characteristics of
this private sector, which distinguishes it from the larger and better-established public
sector, is that it does not receive direct fund from the government. Currently, there are
two types of institutions in private sector in Vietnam‟s higher education system:
people founded and fully private. People-founded institutions are established by a
socio-economic organization such as trade unions, professional associations or youth
organizations. Once got approval to establish, people-founded universities and
colleges are required to survive on the revenue they receive from tuition fees. Peoplefounded institutions cannot receive any direct funding from the government; however,
they may receive the revenue from investment or from the sale of certain educational
service. Fully private institutions are established by individuals. The first private
university in Vietnam is the Royal Melbourne Institute of Technology-Vietnam
(RMIT), which was established in 2001. However, at first, RMIT was not legalized as
a private university. It was initially regarded as a foreign direct investment firm and
had to operate according to the Law on Foreign Investment. Until 2005, after the
Decision 14/2005/QD-Ttg which allowed the foreign-based private institutions to
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operate under a common control, various fully private institutions have been permitted
to establish (Hayden & Dao, 2010). The number of non-public higher education
institutions has also increased sharply. In 1997, there were only 15 non-public
universities, but by May 2009 there were 81 institutions (44 universities and 37
colleges), an increase of 5.4 times. This private sector is expected to play an important
role in helping Vietnamese education system fulfill the mission of providing mass
education to students in Vietnam. In the Higher Education Reform Agenda 20062020, the Government established the target that by 2020, private university students
will account for 40% of all enrolments. However, even though Vietnamese
Government has placed an increasing expectation on this sector for its contribution to
Vietnam‟s higher education system, the quality of private system has been a prime
concern of the whole society. Fact shows that many private universities fail to meet the
requirements of educational quality. There are fewer and fewer students willing to
enroll in non-public higher education institutions every year due to the quality issue.
Studying in these institutions is just an unwilling choice; the first choice for students
entering higher education is always the public institutions. It is also true that nowadays
employers are reluctant to offer jobs to the holders of degrees from private institutions
because the educational quality in these institutions is not appreciated. The third
change in higher education system in Vietnam is the phenomenon of establishing
provincial universities in every province of the country, and the phenomenon that
every college wants to upgrade to university status. Currently, 40/63 provinces and
central cities have universities. 62/63 provinces and cities have at least one college or
university (98%, except DakNong province) (Country report, 2009). The number of
universities and colleges in the mountainous and disadvantaged socio - economic areas
has also increased, such as the North West areas (1 university, 8 colleges), Highland (3
universities, 10 colleges); the Mekong Delta (11 universities and 27 colleges). Even
though the establishment of provincial universities will create more opportunities for
students, who are living in rural, remote, mountainous and ethnic minorities areas to
attend higher education; it raises the question that whether the capacity of the system
will meet the requirement of quality assurance issue.
2. Quality assurance in Vietnam’s higher education
Deriving from the aforementioned phenomena occurring in Vietnam‟s higher
education due to its fast expansion in the system, it appears that the Vietnamese
Government has realized the importance of systematic reform to improve the quality
of teaching and learning in higher education. In addition, quality assurance was
considered as one of the means to achieve this goal. In fact, over the last few years,
educational accreditation and assurance system in Vietnam has been gradually formed.
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The modern quality assurance was first introduced into Vietnamese higher education
system in 2000 via the World Bank‟s First Vietnam Higher Education Project (HEP1),
which provided fund to 30 universities to strengthen their infrastructure. In 2003, the
General Department of Education Testing and Accreditation (GDETA) was
established with the responsibility of establishing an accreditation system and
coordinating examinations used for students entrance examinations. This
establishment marked a new age of developing education quality accreditation system
in Vietnam. In 2004, the regulations on education quality accreditation were
temporarily issued by MOET. According to the regulations, there are 3 stages for the
university accreditation process: Self-study conducted by the universities, external
panel visited by a panel, and recognition decided by MOET. At first, the self-study
reports required the universities to address 10 standards and 53 criteria, pointing the
strengths and weaknesses and planning for improvement. In 2005 education quality
was officially put into Education Law.
In 2006-2007, the first pilot external review was conducted at 20 selected
universities. With the assistance of the Dutch Profqim project (a sub-project of
Vietnam-Netherlands Higher Education Projects), the members of accreditation teams
were assisted with procedure and protocols to work in a consistent manner. After two
years piloting and reviewing, in 2007, a new revised “Regulations for Higher
Education Accreditation” consisting of 10 standards and 61 criteria, was accepted and
issued to assist universities in conducting self-study. At the same time, Universities
were under the MoET‟s obligation to set up quality assurance centers to take
responsibility for their internal quality assurance activities. So far, the quality
assurance system in higher education in Viet Nam is quite complete, with the internal
quality assurance system in institutions referring to the quality assurance centers
(QACs), and the external assurance system referring to the GDETA. Indeed, with the
support from international projects, HEP1 and Profqim and more recently the HEP2;
since 2008 the accreditation process in Vietnam‟s higher education has been speeded
up and more and more QACs have been established in many other universities.
Moreover, for fulfilling the needs of a modern society in the globalization epoch
and the innovation in Vietnam Higher Education, Vietnamese Prime Minister issued
Decision No 1400/QD-Ttg of September 30, 2008, approving the scheme “Foreign
Language Teaching and Learning in the national education system during 2008 –
2020”. This scheme is a comprehensive policy of education. The scheme aims at
implementing an educational innovation of foreign language teaching and learning at
all levels in the national education system that includes developing and perfecting
curriculums, textbooks, teaching methods, teachers, evaluation etc., especially in
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increasing intensive foreign language programs for vocational schools, colleges and
universities. Through this, all graduates would have enough English to communicate
effectively and fluency that meet the demands of all professions.
3. State of Play of EQA and IQA
Setting up EQA (External Quality Assurance) and IQA (Internal Quality
Assurance) in Vietnam has been pursued since the 1990s and a number of international
projects have supported HE (Higher Education) and QA (Quality Assurance) in the
country. The HE system has grown rapidly. Vietnam is the most advanced country
within the CLMV (Cambodia, Lao, Myamar, Vietnam) countries regarding its
availability and quality of resources. However, it still seems Vietnam has not yet found
a suitable quality approach and means for the steady implementation of QA
mechanisms. The government‟s policy has been supporting more institutional
autonomy and independence in HE over the last few years. Thus, a shift in EQA to
more independent agencies can be observed and a pilot of so-called „autonomous
universities‟ is taking place. 11 universities applied for this status with a proposal and
were awarded the autonomous university status between 2015 until 2017. These
universities were given more autonomy regarding their financial and general decision
making and, in return, committed to fulfilling certain objectives and receiving less public
funding. Due to the current shift from a centralized to a decentralized EQA approach with
more independent agencies, Vietnam is a very interesting case for the region and a good
example of how frameworks are continuously changing and under development.
Vietnam has, on the one hand, more experience with QA than the other CLMV
countries but, on the other hand, it is still in an emergent and piloting phase. The EQA
system is currently undergoing major changes with a step-by-step approach to
enhancing and developing the framework. About 30% of HEIs in Vietnam report to
MOET while the remaining ones report to their line ministry (e.g. Ministry of
Agriculture, Ministry of Finance, etc.). The HE system in Vietnam is very complex
and fragmented with many small universities, which are highly specialized, and big
universities, such as the Vietnam National Universities, which cover a wide range of
disciplines. QA and accreditation is the responsibility of MOET for all HEIs. The first
aspects of QA were introduced in the 1990s. With the presentation of strategies to
develop HE by 2010 by the MOET in 1998, a first step to develop an EQA framework
was made. With support of the World Bank, the first and second Higher Education
Project were carried out (HEP 1 from 1996 to 2006 and HEP2 from 2007 to 2012).
One priority of both projects was QA establishment in Vietnam. The initial focus of
HEP 1 was on researching the internal processes of QA, which led to the establishment
of the first two QA centres at Vietnam National University Hanoi and Vietnam
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National University Ho Chi Minh City in 2000. The main outcome of the support from
the HEP 1 was the establishment of national institutional standards for QA and the
creation of a department under MOET in 2002, which has been renamed to the
General Department for Educational Testing and Accreditation (GDETA) in 2003.
GDETA is not only in charge of QA but also for university entrance exams and testing
across the whole education system. Subsequently in 2004, regulations governing QA
were implemented with ten institutional standards for accreditation and a pilot exercise
with 20 universities. These 20 pilot accreditations supported by HEP 1 and the Dutch
Government‟s ProfQim project tested the accreditation methodology between 20062007. One of the results of the pilot was that changes were needed to the accreditation
framework and that decision rules for performance definition of the universities
needed to be established. After the first pilots, MOET stopped the full accreditation
process and required universities to conduct yearly self-assessments based on the
revised standards and criteria (ten standards and 61 criteria) and to hand in a selfassessment report to MOET without undergoing external assessment. MOET used the
meantime to update the regulations, procedures, and standards. The major change
within the process was the establishment of independent centres for education
accreditation, which support the credibility of the accreditation scheme. The initial ten
standards and 53 criteria were revised resulting in an unchanged amount of standards
but with an increased criteria to 61. With the revision of the Education Law in 2005,
all HEI were expected to have a QA unit in place. Until June, 2010, 140 universities
had established their QA units. In October 2008, the National Accreditation Council
was established to make accreditation decisions; however, it was abolished with the
decision to introduce a decentralised system with independent accreditation agencies.
This decision was introduced by MOET in 2010 with the „Project on Developing
Educational Quality Accreditation System in Higher Education and Vocational
Education period 2010 to 2020‟. MOET and GDETA are therefore only supervising
and granting licenses for accreditation agencies and setting the framework. There are
two types of accreditation agencies that are or will be set up: from 2011 to 2015,
public accreditation agencies set up by the government and at a later stage; and from
2016 to 2020, private accreditation agencies set up by the private sector. A new
National Council for Accreditation will be established, which will be in charge of
accreditation activities and advise the minister in matters of accreditation agencies.
Article 51 of the Higher Education Law of 2012 states that every institution is subject
to accreditation whenever required and that MOET regulates the national standards,
evaluation, and accreditation criteria. Accreditation results will be used by the
government to identify autonomous rights for the institutions and for budget and
investment. According to the website of MOET, the achievements of accrediting the
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currently 219 universities in Vietnam are listed below (as of September 2015; (MOET,
2015). It is important to underline that external assessment reports have only been sent
to a minor selection of the universities who have gone through the accreditation
exercise and that no certificates of accreditation have been issued:
•
•
•
•

20 universities have undergone the whole institutional accreditation
exercise and received an outcome report
20 universities have undergone self-assessment and external assessment
160 universities have completed their self-assessment and submitted the
report to MOET
19 remaining universities are in the process of self-assessment

Currently, there are three centres for education accreditation established at the
Vietnam National University Hanoi (CEA VNU-HN) in the North, at the University of
Danang (CEA-UD) in central Vietnam, and at Vietnam National University Ho Chi
Minh City (CEA VNU-HCM) in the South. CEAUD is awaiting the official permit to
operate while the two CEAs at the major Vietnam National Universities are starting to
conduct first accreditations according to the ten standards and 61 criteria set by MOET
(last revision in March, 2014). This process starts in October 2015. Universities are
free to choose between the three centres, except for the three hosting universities of the
centres, which cannot be accredited by their own centre. The plan is to have the
centres operating independently in three years‟ time. The centres are fully financed by
the universities without funding by the government. Institutional accreditation is
compulsory for all HEIs (five-year cycle) and if not granted can have the consequence
of stopping student enrolment. Furthermore, there are plans to use the accreditation
results to classify universities and rank them as well as to connect the results with
budgetary consequences.
Programme standards that are adapted from the AUN-QA external programmeassessment scheme are to be published soon. Programme accreditation will be
compulsory with a five-year cycle, too.
HEIs are alternatively free to use other international assessment and accreditation
schemes, such as AUN-QA and ABET, as these are also recognised by MOET.
It can be said that, traditional mechanisms used by Vietnamese universities for
assuring teaching quality are self-evaluation of academic staff and peer evaluation
within a discipline. At the national level, MOET has issued regulations and evaluation
criteria for universities to use in controlling the quality of teaching. For assuring the
quality of learning in higher education, there are three main types of examinations: (a)
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entry, (b) end of course, and (c) graduation. However, many students think "that the
lecturer‟s evaluation of their assignments and examinations are based too much on
evidence of knowledge which has been learnt by heart; and... lecturers pay inadequate
attention to... creativity and the development of critical thinking. This shows that
assessment in Vietnam is deeply rooted in the positivist perspective as, learning
outcomes are evaluated in terms of student behaviors that are primarily determined by
“norm-referenced or criterion-referenced tests, performance measures, and other forms
of objective testing". The teaching methods are directed at teaching students what to
think without also teaching them how to think. The standardized and summative tests
tend to reinforce this approach, although the government has indicated that it wants
students to be able to problem solve and function in the global economy. There is a
need to develop broader evaluative criteria for the assessment of student's learning. As
a result, there are some Universities having a more or less well-developed internal
quality assurance system while some other Universities in the region still lack an
effective system. Most of the Universities are still inexperienced in carrying out the
activities of quality assurance and have many problems to face as follows:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Staff resistance because of a lack of awareness and change culture
Resistance to a perceived threat
Not enough knowledge available in the University. Therefore, training is
needed
It is difficult to define what quality is
The purpose and added value are not always clear
Communication between staff and management is not always good.
Lack of quality innovations
All (or most partner) universities have some sort of formal procedures
and criteria for quality assurance
No accreditation system (work in progress)

To sum up, there is a lack of systematic evaluation of student learning, of
programs, and of institutional effectiveness: “at the foundation of these concerns and
issues is an apparent lack of clearly articulated and coordinated student learning
outcomes at the institutional, departmental, and course levels".
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NECESSITY OF SUSTAINABILITY BETWEEN UNIVERSITIES
AND ENTERPRISES IN TRAINING OF HUMAN RESOURCES
Nguyen Thi Ngoc Lan
Ha Long University
In the developed market economy and the integration trend, the quality of human
resources must be improved in terms of knowledge, professional skills and in line with
common standards of the region as well as international ones. Viet Nam increasingly
develops and integrates extensively in the region and the world; this shows that the
role of the training system is very important. The relationship between training
institutions and enterprises is especially important in ensuring and enhancing the
quality of training products as well as input products of enterprises.
This paper focuses on the role of human resources in socio-economic
development, the main contents of human resource development, emphasizing the role
of training institutions (university systems) in the training of human resources and the
necessity of sustainability between universities and enterprises in the training of
human resources for enterprises.
1. The role of human resource in socio-economic development
Among resources such as natural resources, capital, science-technology and
human resources for socio-economic development, human resources are decisive
significance. Human resource and workforce are factors of development, and the
ultimate goal of development is to better serve people and to improve the quality of
human life. Thus, man is both the driving force and the goal of socio-economic
development.
Resolution of the 11th Party Congress continues to affirm: Developing and
improving the quality of human resources, especially high quality human resource, is
one of the determinants of rapid and sustainable development of the country. However,
the decisive role of human resource only becomes reality when workers are trained to
have the necessary capacity and qualities to meet the demands that the process of
industrialization and modernization is facing in the short term. The decisive role of
human resource, especially high quality human resource, can be clearly seen through
the following key points:
Firstly, human resource is the main source of decisive growth and socioeconomic development, which is the decisive factor in the exploitation, utilization,
protection and regeneration of other resources.
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Secondly, human resource is one of the determinants of the success of the
industrialization and modernization process initiated by our Party that is a radical
transformation process of production, business and social activities.
Thirdly, human resources, especially high-quality human resources, are the
conditions to shorten the lag gap, promote economic growth and accelerate the
industrialization and modernization of the country in order to develop sustainably.
Finally, high quality NNL is a condition for international economic integration.
In the globalization trend of the world economy, workers must also actively integrate
into the world. Under such conditions, laborers in addition to high national
consciousness must also have the intellectual qualities of the region and the world.
This requires the structure of the workforce in the direction of having the core,
leading force and talents. The core of the workforce is skilled workers - those who
directly produce goods and provide services to consumers both domestically and
abroad. Therefore, they must have a certain intellectual level, ability to acquire and
master the advanced technology. The experts must effectively carry out the following
functions: advising, researching, designing, composing; implementation,
implementation, application and development; education, training, fostering and
training; management, command, leadership, direction ...
2. The main contents of human resource development
NNL plays a very important role in socio-economic development. The following
contents should be focused on to improve the human resource:
Firstly, there should be a human resource development plan that should be
implemented in close relation with the planning and implementation of develop
strategies and policies in each socio-economic sector of the country.
Secondly, the training of human resource development is a kind of organized
activity that is implemented in a certain time that creates a personality change and
enhances human capacity to meet the implementation of socio-economic develop
objectives and strategies of the country, locality, organization and enterprise in a given
period.
Third, incentive policies, incentives and labor stimulus and motivated strategies
to maintain labor force consolidation and development are closely linked to a specific
agency or unit that is attached to a particular organization where the employee works.
If the enterprise and organization have a qualified workforce and are arranged in the
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appropriate position, the wages and remuneration policies are not suitable, the morale
of the workers will be reduced and the labor productivity will be poor.
3. The role of human resource training to enterprises
Human resources training is essential for the success of the country, locality,
organization. Through training employees are updated new skills and knowledge that
helps employees become competent people with certain standards to carry out the
current affairs in a better way. Therefore, training institutions need to be aware of the
demand for quality of human resources, quality of output of training institutions and is
one of input products of enterprises.
One of the human resource training institutions that make up a large proportion
of the human resources for the enterprises is the university system, which is the main
unit of human resources with professional qualifications, serving for the cause of
industrialization - modernization of the country.
The direct impact of education contributing to increased productivity, from
increased receptivity, professional understanding and the application of science and
technology has shown the role of education and training high impact on the quality of
human resources. "Knowledge production" and "knowledge distribution channel" play
an important role in increasing quality and efficiency of enterprises.
4. The benefits of the sustainable cooperation between university and
enterprise in human resource training
According to Nguyen Minh Phong, the Institute for Socio-Economic
Development in Hanoi, "The connection between university and enterprise which is a
part of a lifelong learning mechanism is an inseparable interactive process ", therefore
it can be seen that human resource training institutions and enterprises have a close
relationship with each other that the training institutions will provide a contingent of
workers with knowledge and professional skills for enterprises and enterprises which
require laborers to work independently and creatively in high sense of responsibility.
In order to supply the demand for high quality human resources for enterprises as
well as shorten the gap between the demand for human resources and the training
system, the connection to the enterprise with cooperated, developed and mutual benefit
senses are one of the key solutions in the training of the university system across the
country. This cooperation has brought many advantages for the university, enterprise
as well as students whose the beneficiaries directly.
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* On the university side: The cooperation between universities and enterprises is
expressed through the following specific activities:
Firstly, there are career development and graduate internship for students. These
are activities that have regular, continuous coordination between the university and the
enterprise during the training. Through this activity, students are approached and
practiced professionally with the professional environment in the enterprises. During
the internship period, students will compare, evaluate and summarize on the basis of
the theoretical issues learned at the university with the reality at the enterprise. At the
same time, through this activity, students with good internship results will have the
opportunity to recruit immediately after graduation, if meet the needs of enterprise.
Secondly, the visiting activities, the practical approach of the lecturers in the
enterprises also contribute to improve the professional skills and skills of the lecturers.
Through the relationship between enterprises and enterprises, enterprises have
created conditions for university lecturers to study and learn professional experiences
in production establishments and service businesses. , through which access to modern
technology and management methods of production management, which will connect
teaching with practice, meet the requirements of enterprises on the quality of human
resources after the training create in the university, graduation to work in the
enterprise, and meet the development trend and higher requirements of society.
The third is joint training, retraining and advanced training for officials and
employees working in enterprises.
Throughout the working time, human resources from enterprises need to be
regularly trained to improve skills, meet the increasing economic, in such forms,
organize training courses, professional training classes, through which these activities
enable the specialized faculties of the universities to have the agreement between a
human resources training institution and a human resources employer. Therefore, the
training programs and lectures are always approached in the direction of training
professional skills, practical approach, in accordance with practical requirements of
enterprises. This is the precondition for the organization of professional training to
meet the aspirations of students and businesses.
Fourthly, the participation in the skill test, the assessment of the salary increase
for employees working in enterprises contributes to the perfection of the services of
enterprises, thereby contributing to the common development. , contributing to
improving the prestige of the university. Through their relationship with enterprises,
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universities can invite professionals from enterprise to join university lecturers to take
exams and mark their graduation exams for students, thereby having the objectivity
about the capacity of students.
Organizing, inspecting and evaluating quality is not limited only to the scope of
the training process of the university, but also can be carried out in enterprises with
students working, practicing and internship. Through this, the university receives
feedback from enterprises on the quality and capacity of students in order to renovate,
adjust the objectives, contents of training and fostering lecturers, to ensure the unity of
training between the university and the enterprise.
Finally, the invitation to participate in the university's science council, this is the
content which is concerned by the university. By organizing thematic sessions with the
participation of the business sector, lecturers and students will gain useful practical
information and opportunities to interact directly with professionals, managers, and
business managers to share experiences, and develop soft skills.
* On the business side: When the enterprise in cooperation with the
university will be expressed as follows:
First of all, by being a member of the board of education and training of the
university, enterprise will help universities build training content targets that fit the
needs of the enterprises, which will have the opportunity to promote the image of the
unit, to orientate career and to encourage students. This is an opportunity to attract
high-quality human resources to work in the enterprise, while also helps the university
to capture information, update knowledge, adjust the program content, forecast new
types of jobs to fit the general trend of society.
Secondly, through training programs, advanced training and skill testing, through
training contracts, wage raise examinations the evaluation of the university will ensure
objectivity, avoid emotional comments and comments within the enterprise. On the
other hand, through this activity, the enterprise and the university will have consistent
content training to meet the practical requirements of each enterprise.
Thirdly, through the professional apprenticeship and graduation practice, the
enterprises have directly verified the output from the universities, so that they can trust
the training order, conduct research study and collaborate with the universities,
especially to have the opportunity to track and select qualified students who have the
ability to meet the needs of the enterprise, at the same time, there is an additional
workforce, working part-time or seasonal, thus ensuring a solid workforce to support
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the unit when needed, on the other hand less expensive for the public recruitment,
probation period for recruited human resources as well as retraining of enterprises.
* For students: Students have the opportunity to learn about the real
environment, combine theories learned in school with the real situation in the business,
develop be problem-solving skills, broaden the relationship. Particularly, through
apprenticeship there will be initial steps to access the business, students have
conditions to practice on the equipment, lines, equipment and technology so that after
graduation students can catch up with the reality of production, this is a challenge in
the process of preparing a career. Those experiences will be necessary for students to
assert themselves, and this is also a prerequisite for students to be more confident in
the search for suitable employment.
5. Solutions to strengthen the relationship between university and enterprise
Besides the positive aspects created by the link between the university and
enterprises in the training of human resources, there are still some limitations such as
the fact that enterprises and universities are not active come together; There are still a
number of training institutions that are not linked to the needs of the society, leading to
the failure of students to meet the requirements of enterprises in terms of career,
specialization or profession. In addition, the skills and behavior of students are
unprofessional, due to lack of skills and approach to the practical environment. On the
other hand, some enterprises still hesitate to send students to practice in the unit or not
to be involved in the training of human resources. All these issues are creating
opportunities and challenges for the relationship between university and enterprise.
Therefore, we need to have solutions to strengthen the sustainable link between
the university and enterprises in the training of human resources, specifically as
follows:
Firstly, it is necessary to promote image-building activities through specific
activities, such as the signing of cooperation between schools and enterprises in
granting scholarships, training and internship students to recruit students after
graduation; Facilitate lecturers to access the on-site training model of the enterprise.
Secondly, to take the initiative in building a cooperative relationship between the
two parties, ensuring harmony between the interests of the two parties, such as
technology transfer, scientific research or production cooperation.
Thirdly, it is necessary to have policies to encourage enterprises to cooperate
with schools in training, such as tax reduction and exemption when enterprises receive
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staff as students.... Strengthen the investment attraction of enterprises investing in schools
such as investment for technical guidance, training funds, facilities for training ...
Finally, there is a need for unity between enterprises and schools in the training
program in the direction of updating and streamlining the program, closely linked to
reality, meeting the requirements of enterprises after the graduates.
Summary
The cooperation between university and enterprise in human resource training
has shown that this is a right direction, accurate and bring about positive results,
bringing benefits to both the university and the enterprise. In this way, the university
sees the necessity and objectiveness of enterprises and employers about the quality of
human resources, especially the need to renovate the contents, programs and
conditions to meet the increasing requirements of enterprises, suitable to the trend of
social integration. In contrast, businesses and employers also see the school's readiness
to innovate, to create a favorable environment for students to get acquainted with,
access to the environment. .
Sustainable cooperation between the university and enterprises in human
resource training have contributed to the training of quality human resources, meeting
the needs of the labor market and at the same time contributing to the economic
development. -To meet the requirements in the period of integration and development
of the country.
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SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC GẮN KẾT BỀN VỮNG
GIỮA CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÀ DOANH NGHIỆP
TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
Nguyễn Thị Ngọc Lan
Trường Đại học Hạ Long
Trong nền kinh tế thị trường phát triển và xu thế hội nhập đòi hỏi chất lượng
nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và phù
hợp với chuẩn mực chung của khu vực cũng như quốc tế, đặc biệt khi Việt Nam ngày
càng phát triển và hội nhập sâu rộng trong khu vực và trên thế giới, điều này cho thấy
vai trò của hệ thống các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp là rất quan
trọng, không thể không nói đến mối quan hệ gắn kết giữa các cơ sở đào tạo và doanh
nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng sản
phẩm đào tạo, đồng thời là sản phẩm đầu vào của doanh nghiệp.
Bài viết tập trung nhấn mạnh vai trò của nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế
xã hội, những nội dung chủ yếu trong phát triển nguồn nhân lực, nhấn mạnh vai trò
của các cơ sở đào tạo (hệ thống các trường đại học ) trong công tác đào tạo nguồn
nhân lực và sự cần thiết của việc gắn kết bền vững giữa nhà trường và doanh nghiệp
trong đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.
1. Vai trò của nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế xã hội
Trong số các nguồn lực: tài nguyên thiên nhiên, nguồn vốn, trình độ khoa học kỹ thuật - công nghệ và tiềm lực về con ngƣời hay gọi là nguồn nhân lực (NNL), phục
vụ phát triển kinh tế xã hội thì NNL có ý nghĩa quyết định, NNL và lực lƣợng lao
động là nhân tố của sự phát triển, còn mục tiêu cuối cùng của sự phát triển là
nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn con ngƣời, nâng cao chất lƣợng cuộc sống của
ngƣời dân. Nhƣ vậy, con ngƣời vừa là động lực, vừa là cái đích của phát triển
kinh tế xã hội.
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI tiếp tục khẳng định: Phát triển, nâng cao
chất lƣợng NNL, nhất là NNL chất lƣợng cao là một trong những yếu tố quyết định sự
phát triển nhanh, bền vững đất nƣớc. Tuy nhiên, vai trò quyết định của NNL chỉ trở
thành hiện thực khi ngƣời lao động đƣợc đào tạo để có năng lực và phẩm chất cần thiết
đáp ứng đƣợc những yêu cầu mà quá trình CNH-HĐH đặt ra trƣớc mắt và lâu dài. Vai
trò quyết định của NNL, nhất là NNL chất lƣợng cao có thể thấy rõ qua một số điểm
chủ yếu sau đây:
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Thứ nhất, NNL là nguồn lực chính quyết định quá trình tăng trƣởng và phát triển
kinh tế- xã hội, là nhân tố quyết định việc khai thác, sử dụng, bảo vệ và tái tạo các
nguồn lực khác.
Thứ hai, NNL là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của sự nghiệp
CNH, HĐH mà Đảng ta đã khởi xƣớng; là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các
hoạt động sản xuất, kinh doanh, xã hội.
Thứ ba, NNL, nhất là nhân lực chất lƣợng cao là điều kiện để rút ngắn khoảng
cách tụt hậu, thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế và đẩy nhanh sự nghiệp CNH, HĐH đất
nƣớc nhằm phát triển bền vững.
Thứ tƣ, NNL có chất lƣợng cao là điều kiện để hội nhập kinh tế quốc tế. Trong
xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, ngƣời lao động còn phải biết chủ động hội
nhập quốc tế. Trong điều kiện nhƣ vậy, ngƣời lao động ngoài ý thức dân tộc cao, còn
phải có trình độ trí tuệ xứng tầm của khu vực và thế giới.
Điều này đòi hỏi phải cơ cấu đội ngũ lao động theo hƣớng có lực lƣợng nòng cốt,
lực lƣợng dẫn đầu và nhân tài. Lực lƣợng nòng cốt của đội ngũ lao động là những
công nhân lành nghề - những ngƣời trực tiếp sản xuất hàng hoá và cung ứng dịch vụ
cho ngƣời tiêu dùng cả ở trong nƣớc và nƣớc ngoài. Do đó, họ phải có một trình độ trí
tuệ, khả năng nhất định để tiếp thu và làm chủ đƣợc công nghệ tiên tiến. Đội ngũ trí
thức phải thực hiện có hiệu quả các chức năng: tham mƣu, nghiên cứu, thiết kế, sáng
tác; thực hiện, thi hành, ứng dụng, phát triển; giáo dục, đào tạo, bồi dƣỡng, huấn
luyện; quản lý, chỉ huy, lãnh đạo, chỉ đạo...
2. Những nội dung chủ yếu phát triển nguồn nhân lực
Nhƣ vậy, có thể thấy NNL có vai trò rất quan trọng đối với quá trình phát triển
kinh tế xã hội. Để phát triển NNL cần tập trung vào các nội dung:
Thứ nhất, cần có quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, cần thực hiện trong mối
liên hệ chặt chẽ với quá trình hoạch định và thực hiện các chiến lƣợc, chính sách phát
triển trong từng lĩnh vực kinh tế xã hội của quốc gia, địa phƣơng.
Thứ hai, Đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Là một loại hoạt động có tổ chức,
đƣợc thực hiện trong một thời gian nhất định, tạo ra sự thay đổi nhân cách và nâng cao
năng lực của con ngƣời, nhằm đáp ứng đƣợc việc thực hiện mục tiêu, chiến lƣợc phát
triển kinh tế xã hội của quốc gia, địa phƣơng, tổ chức, doanh nghiệp ở một thời kỳ
nhất định.
Thứ ba, chính sách thu hút, khuyến khích tạo động lực và chiến lƣợc kích thích
lao động và động viên học nhằm duy trì củng cố và phát triển lực lƣợng lao động gắn
bó với một cơ quan, đơn vị cụ thể hay rộng hơn là gắn bó với địa phƣơng nơi ngƣời
lao động làm việc. Nếu cơ quan, đơn vị có lực lƣợng lao động có trình độ và bố trí vào
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vị trí thích hợp, nhƣng chính sách lƣơng bổng, đãi ngộ không thích hợp thì tinh thần
ngƣời lao động sẽ giảm sút, năng suất lao động kém.
3. Vai trò của đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp
Đào tạo nguồn nhân lực rất cần thiết cho sự thành công của Quốc gia, địa
phƣơng, tổ chức, qua đào tạo nhằm cập nhật các kỹ năng, kiến thức mới cho ngƣời lao
động, giúp ngƣời lao động trở thành ngƣời có năng lực theo những tiêu chuẩn nhất định,
để thực hiện các công việc hiện tại một cách tốt hơn. Chính vì vậy các cơ sở đào tạo cần
nhận thức sâu sắc yêu cầu về chất lƣợng nguồn nhân lực, chất lƣợng sản phẩm đầu ra của
các cơ sở đào tạo và là một trong những sản phẩm đầu vào của các doanh nghiệp.
Một trong những cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chiếm tỷ lệ lớn trong cung cấp
nhân lực cho các doanh nghiệp đó là hệ thống các trƣờng đại học, đây là bộ phận chủ
yếu tạo ra nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho sự nghiệp
Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nƣớc.
Việc tác động trực tiếp của giáo dục góp phần làm tăng năng suất lao động, từ
việc tăng khả năng tiếp thu, hiểu rõ về chuyên môn, nghiệp vụ và áp dụng khoa học
công nghệ đã cho thấy vai trò của giáo dục đào tạo ảnh hƣởng nhiều tới chất lƣợng
nguồn nhân lực. Khẳng định là “ Nơi sản xuất ra tri thức” và là “ Kênh phân phối kiến
thức” có vị trí vai trò quan trọng góp phần tăng chất lƣợng, hiệu quả hoạt động của các
doanh nghiệp
4. Lợi ích của việc gắn kết bền vững giữa nhà trƣờng và doanh nghiệp trong
đào tạo nguồn nhân lực
Theo TS Nguyễn Minh Phong - Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà
Nội cho rằng “ Sự gắn kết hoạt động đào tạo của nhà trường và các doanh nghiệp như là một phần của cơ chế học tập suốt đời - là một quá trình tương tác không thể
tách rời”, nhƣ vậy có thể thấy rằng các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực và doanh nghiệp
có mối quan hệ mật thiết với nhau biểu hiện qua việc các cơ sở đào tạo cung cấp đội
ngũ những ngƣời lao động có trí thức và kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp cho các
doanh nghiệp, các doanh nghiệp luôn đòi hỏi ngƣời lao động phải có khả năng làm
việc độc lập, sáng tạo với tinh thần trách nhiệm cao.
Nhằm đáp ứng tốt nhất việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lƣợng cao cho các
doanh nghiệp cũng nhƣ rút ngắn khoảng cách giữa yêu cầu về thị trƣờng nguồn nhân
lực và hệ thống đào tạo, việc liên kết với các doanh nghiệp với tinh thần hợp tác, phát
triển và cùng có lợi là một trong những giải pháp trọng tâm trong công tác đào tạo của
hệ thống các trƣờng đại học trên cả nƣớc. Việc hợp tác này đã mang lại rất nhiều thuận
lợi cho nhà trƣờng, phía doanh nghiệp cũng nhƣ học sinh sinh viên, những đối tƣợng
đƣợc hƣởng lợi trực tiếp.
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* Về phía nhà trƣờng: Sự hợp tác giữa nhà trƣờng và doanh nghiệp đƣợc biểu
hiện qua các hoạt động cụ thể sau:
Một là, hoạt động kiến tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp cho học sinh sinh
viên. Đây là những hoạt động có sự phối hợp mang tính thƣờng xuyên, liên tục giữa
nhà trƣờng và doanh nghiệp trong suốt khoá đào tạo. Qua hoạt động này, học sinh sinh
viên đƣợc tiếp cận và thực hành nghiệp vụ với môi trƣờng nghề nghiệp thực tế tại các
doanh nghiệp. Trong quá trình tham quan, thực tập, học sinh sinh viên sẽ có sự so
sánh, đánh giá, tổng kết trên cơ sở các vấn đề lí luận đƣợc lĩnh hội ở nhà trƣờng với
thực tế tại doanh nghiệp. Đồng thời, qua hoạt động này, những học sinh sinh viên có
kết quả thực tập tốt sẽ có cơ hội đƣợc tuyển dụng ngay sau khi ra trƣờng, nếu đáp ứng
đƣợc nhu cầu của doanh nghiệp.
Hai là, hoạt động tham quan, tiếp cận thực tế của đội ngũ giảng viên tại các
doanh nghiệp cũng góp phần nâng cao năng lực, kĩ năng nghề nghiệp của các
giảng viên.
Thông qua các mối quan hệ giữa nhà trƣờng và các doanh nghiệp, doanh nghiệp
đã tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên của các trƣờng đại học tham quan, học hỏi
kinh nghiệm nghề nghiệp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, qua đó tiếp cận
kỹ thuật công nghệ hiện đại, phƣơng pháp tổ chức quản lý sản xuất, từ đó sẽ gắn liền
việc giảng dạy với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp về chất lƣợng nguồn
nhân lực sau khi đƣợc đào tạo trong trƣờng, ra trƣờng đi làm tại các doanh nghiệp,
đồng thời đáp ứng xu thế phát triển và yêu cầu ngày càng cao của xã hội.
Ba là, hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cao cho cán bộ,
nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp.
Qua thời gian công tác, nhân lực làm việc từ các doanh nghiệp cần phải thƣờng
xuyên đƣợc bồi dƣỡng để nâng cao tay nghề, đáp ứng ngày càng cao của nền kinh tế,
qua các hình thức nhƣ, tổ chức các lớp bồi dƣỡng, các lớp nâng cao chuyên môn
nghiệp vụ, qua các hoạt động này giúp cho các khoa đào tạo chuyên ngành tại các
trƣờng có sự thống nhất giữa một bên là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực và một bên
sử dụng nguồn nhân lực. Vì vậy, các chƣơng trình đào tạo, tập bài giảng luôn tiếp cận
theo hƣớng rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp, tiếp cận thực tiễn, phù hợp với yêu cầu
thực tế của các doanh nghiệp. Đây chính là tiền đề cho việc tổ chức hoạt động đào tạo
chuyên môn đáp ứng nguyện vọng của học sinh sinh viên và các doanh nghiệp.
Bốn là, hoạt động tham gia tổ chức thi tay nghề, đánh giá nâng bậc lƣơng cho
nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp góp phần vào sự hoàn thiện các dịch vụ của
các doanh nghiệp, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung, góp phần nâng cao uy tín
đào tạo của nhà trƣờng. Thông qua mối quan hệ với doanh nghiệp, các trƣờng đại học
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có thể mời các chuyên gia tại các doanh nghiệp tham gia cùng giảng viên các trƣờng
đại học ra đề thi, chấm thi tốt nghiệp cho sinh viên, qua đó có sự khách quan về năng
lực của sinh viên.
Việc tổ chức, kiểm tra, đánh giá chất lƣợng không chỉ bó hẹp trong phạm vi quá
trình đào tạo của nhà trƣờng mà còn có thể thực hiện ở các doanh nghiệp có sinh viên
làm việc, thực tập, thực hành. Qua đó nhà trƣờng nhận đƣợc những thông tin phản hồi
từ các doanh nghiệp về phẩm chất, năng lực của sinh viên để đổi mới, điều chỉnh mục
tiêu, nội dung đào tạo, bồi dƣỡng giảng viên, đảm bảo sự thống nhất trong công tác
đào tạo giữa nhà trƣờng và doanh nghiệp.
Năm là, việc mời thành phần doanh nghiệp tham gia vào Hội đồng khoa học của
nhà trƣờng, đây là nội dung đang đƣợc các nhà trƣờng rất quan tâm. Bằng việc tổ chức
các buổi sinh hoạt chuyên đề với sự tham gia của thành phần doanh nghiệp, các giảng
viên và sinh viên sẽ thu đƣợc các thông tin thực tiễn bổ ích và có cơ hội trực tiếp giao
lƣu, tiếp xúc với những chuyên gia, những nhà quản lí doanh nghiệp để chia sẻ kinh
nghiệm, đồng thời phát triển những kĩ năng mềm mà doanh nghiệp hƣớng tới.
* Về phía doanh nghiệp: Khi doanh nghiệp có sự hợp tác với nhà trƣờng sẽ
đƣợc biểu hiện nhƣ sau:
Một là, thông qua việc là thành viên hội đồng khoa học, đào tạo của nhà trƣờng,
các doanh nghiệp sẽ giúp các trƣờng đại học xây dựng mục tiêu nội dung đào tạo phù
hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, sẽ có cơ hội quảng bá hình ảnh của đơn vị, định
hƣớng nghề nghiệp, khuyến khích sinh viên… Đây là cơ hội thu hút nguồn nhân lực có
trình độ cao tới làm việc tại doanh nghiệp, đồng thời cũng giúp cho nhà trƣờng nắm
bắt đƣợc các thông tin, cập nhật kiến thức, điều chỉnh nội dung chƣơng trình, dự báo
các ngành nghề mới phù hợp với xu thế chung của xã hội.
Hai là, thông qua các chƣơng trình đào tạo lại, đào tạo nâng cao và thi tay nghề,
thông qua các hợp đồng đào tạo, thi nâng bậc lƣơng khi có sự tham gia đánh giá của
nhà trƣờng sẽ đảm bảo tính khách quan, tránh đƣợc sự nhận xét, đánh giá theo cảm
tính trong nội bộ doanh nghiệp. Mặt khác, qua hoạt động này, giữa doanh nghiệp và
nhà trƣờng sẽ có sự thống nhất đƣợc nội dung đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tế của
từng doanh nghiệp.
Ba là, Qua các hoạt động kiến tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp, các doanh
nghiệp đã trực tiếp đƣợc kiểm chứng sản phẩm đầu ra từ các trƣờng, từ đó có thể tin
tƣởng đặt hàng đào tạo, triển khai nghiên cứu khoa học và hợp tác sản xuất với các
trƣờng, đặc biệt có cơ hội để theo dõi và tuyển chọn đƣợc những học sinh, sinh viên
giỏi, có năng lực thực tế phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, đồng thời cũng có
một lực lƣợng lao động phụ, làm việc bán thời gian hoặc theo thời vụ, từ đó đảm bảo
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có đội ngũ nhân lực vững chắc hỗ trợ đơn vị khi có nhu cầu, mặt khác đỡ tốn kém chi
phí cho công tác tuyển dụng, thời gian thử việc... đối với nguồn nhân lực cần tuyển
dụng cũng nhƣ việc đào tạo lại của doanh nghiệp.
* Về phía Học sinh Sinh viên: Qua các đợt tiếp cận thực tế, sinh viên có cơ hội
nắm bắt đƣợc môi trƣờng thực tế, kết hợp giữa lí thuyết đƣợc học ở trƣờng với tình
hình thực tiễn ở các doanh nghiệp, phát triển đƣợc kỹ năng giải quyết vấn đề, mở
rộng mối quan hệ. Đặc biệt, qua việc kiến thực tập sẽ có những bƣớc khởi đầu tiếp
cận với công việc kinh doanh, sinh viên có điều kiện thực hành trên những thiết bị,
dây chuyền, trang thiết bị công nghệ hiện đại để sau khi ra trƣờng có thể bắt kịp với
thực tế sản xuất, đây là đợt thử thách trong quá trình chuẩn bị lập nghiệp. Những
kinh nghiệm đó sẽ là hành trang để học sinh sinh viên khẳng định bản thân, đồng
thời đây cũng là tiền đề giúp các sinh viên tự tin hơn trong quá trình tìm kiếm việc
làm phù hợp.
5. Giải pháp tăng cƣờng mối quan hệ giữa nhà trƣờng và doanh nghiệp
Bên cạnh những mặt tích cực đã đƣợc tạo ra từ việc gắn kết giữa nhà trƣờng và
doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, thì vẫn còn một số những hạn
chế nhƣ: việc doanh nghiệp và nhà trƣờng chƣa thực sự chủ động đến với nhau; vẫn
còn một số trƣờng đại học đào tạo chƣa gắn với nhu cầu của xã hội, dẫn đến việc sinh
viên ra trƣờng không đáp ứng đƣợc các yêu cầu của doanh nghiệp về ngành nghề, về
chuyên môn, nghiệp vụ…. Bên cạnh đó kỹ năng, tác phong của sinh viên ra trƣờng
còn thiếu chuyên nghiệp, do chƣa đƣợc rèn nhiều về kỹ năng và tiếp cận với môi
trƣờng thực tiễn. Mặt khác vẫn còn một số doanh nghiệp còn e ngại khi cho sinh viên
tới thực tập tại đơn vị hoặc không mặn mà trong việc liên kết, phối hợp trong đào tạo
nguồn nhân lực… Tất cả những vấn đề trên đang tạo ra những thời cơ và thách thức
đối với mối quan hệ giữa nhà trƣờng và doanh nghiệp.
Chính vì vậy chúng ta cần phải có những giải pháp tăng cƣờng sự gắn kết bền
vững giữa nhà trƣờng và doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, cụ thể
nhƣ sau:
Thứ nhất, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng hình ảnh thông qua
các hoạt động cụ thể, nhƣ kí kết hợp tác giữa nhà trƣờng và doanh nghiệp trong việc
cấp học bổng, cho sinh viên thực tập và đào tạo tại doanh nghiệp, tuyển dụng sinh viên
sau khi tốt nghiệp; Tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên đƣợc tiếp cận với mô hình
đào tạo ngay tại chỗ của doanh nghiệp…
Thứ hai, chủ động xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các bên, đảm bảo hài hòa
lợi ích hai bên cùng có lợi, nhƣ: chuyển giao công nghệ, công trình nghiên cứu khoa học
hoặc hợp tác sản xuất, tranh thủ nguồn nhân lực là đội ngũ sinh viên của nhà trƣờng…
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Thứ ba, cần có chế độ chính sách khuyến khích các doanh nghiệp cùng phối hợp
với nhà trƣờng trong công tác đào tạo, nhƣ chế độ miễn giảm thuế khi doanh nghiệp
tiếp nhận đội ngũ nhân viên là lực lƣợng sinh viên vừa học vừa làm… Tăng cƣờng công
tác thu hút đầu tƣ của các doanh nghiệp đầu tƣ vào các nhà trƣờng nhƣ đầu tƣ cho hƣớng
dẫn kỹ thuật, kinh phí đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo…
Thứ tƣ, cần có sự thống nhất giữa doanh nghiệp và nhà trƣờng trong chƣơng
trình đào tạo theo hƣớng cập nhập và tinh giản chƣơng trình, gắn liền với thực tế, đáp
ứng yêu cầu của doanh nghiệp sau khi sinh viên tốt nghiệp.
Kết luận
Việc liên kết giữa nhà trƣờng và doanh nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực
đã cho thấy đây là một hƣớng đi đúng, chuẩn xác và đem lại nhiều kết quả khả quan,
mang lại nhiều lợi ích cho cả nhà trƣờng, doanh nghiệp và học sinh sinh viên. Qua đó,
nhà trƣờng thấy đƣợc sự đòi hỏi tất yếu, khách quan của các doanh nghiệp, các nhà
tuyển dụng về chất lƣợng nguồn nhân lực, đặc biệt, sự cần thiết phải đổi mới nội dung,
chƣơng trình, các điều kiện đảm bảo chất lƣợng để từng bƣớc đáp ứng yêu cầu ngày
càng cao của các doanh nghiệp, phù hợp với xu thế hội nhập của xã hội. Ngƣợc lại, các
doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng cũng nhìn nhận đƣợc sự sẵn sàng của nhà trƣờng
trong việc đổi mới tƣ duy, nhận thức, tạo môi trƣờng thuận lợi cho học sinh sinh viên
làm quen, tiếp cận với môi trƣờng nghề nghiệp.
Việc gắn kết bền vững giữa nhà trƣờng và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn
nhân lực đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lƣợng, đảm bảo nhu cầu của thị
trƣờng lao động, đồng thời cũng góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng
yêu cầu trong thời kỳ hội nhập và phát triển của Đất nƣớc./.
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BARRIERS TO EMPLOYMENT FACED BY GRADUATES
(An analysis from a cultural perspective)
Nguyen Thi Phuong Thao
National University of Art Education
The fact that today graduates find it difficult to get jobs relevant to their fields of
study, ability, etc. is a problem of the whole society. There are many reasons leading
to this, and one of the factors contributing to the situation is the influence of culture.
Every individual, from birth to adulthood, is embedded in the culture of his/her family,
village, and then of the society. When each person integrates into a wider environment,
s/he can better recognize the cultural characteristics of each region. Can students have
enough courage and ability to change and adapt themselves to the new environment
while retaining good cultural values instead of "assimilating" them in the integration
period? To answer this question, the author will study the issue from a cultural
perspective.
1. Influence of Confucianism
Confucianism influences not only Vietnamese culture but also other cultures in
Asia. Hence it influences behaviors of Vietnamese people in the choice of their
academic life. The Korean, Japanese, etc. are also influenced by Confucianism,
however currently they do not face unemployment as we do.
In the structure of traditional professions of the Vietnamese, common professions
used to be "intellectuals, farmers, craftsmen, traders". The intellectuals (i.e. welleducated people) was the most respected by the society. Under the feudal period,
learning was for becoming mandarins and/or participating in exams, e.g. Huong (high
school) exam, Hoi (graduate) exam and Dinh (post-graduate) exam. The people passing
the exams were appointed to certain positions by the royal court. Therefore, the thinking
that learning is a way for going far beyond one‟s village and making the name of the
family/ancestors has been ingrained into the mindset of every Vietnamese person.
At the moment, generally speaking, most families have their children – upon
completion of upper secondary school - take the entrance exam into universities and
colleges as the first choice. For what purpose? Obviously, the first thinking shall be "to
show pride" to neighbors, to go far beyond the village, to bring honor to the parents,
etc. Most of these reasons are primarily for the sake of the others/collectives instead of
the related “individual” – who is the most important subject. In many families, the role
of individuals is the last to be discussed about. Therefore, on many occasions, the
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determination of learning purpose, choice of school, major, employment upon
graduation of the children is done by parents or relatives rather than by the children
themselves. Given the wish to protect and envelop children all the time, parents tend to
choose "safe" occupations which can bring reputation to their children, e.g. engineers,
doctors, etc. On the other hand, the market trend is also taken into consideration. A
number of young people tend to study "hot majors" to catch up with friends instead of
following their passion and learning something suitable for their strengths.
This is the main cause of inappropriate career mentoring, leading to wrong
choice of majors which should be appropriate for the ability and strength of children.
Therefore, upon graduation, graduates become discouraged and then quit jobs quickly.
On the other hand, in recent years, universities/colleges enroll many students
without proper control, leading to a big number of unemployed graduates. The
unemployment of graduates has been of concern of the Ministry of Education and
Training (MOET). According to the MOET, the reason is that universities are not
closely linked to businesses and do not understand well the demand for human
resources. Meanwhile, graduates lack information on the recruitment needs of
enterprises, on analysis of the labor market especially in remote, mountainous and
island areas. To address this issue, the MOET has asked training institutions to
announce the proportion of their graduates getting employed on the institution's
website - in the "3 public" column (commitment to training quality, human resources
for training delivery, revenues and expenditures). However, the statistics announced
by Vietnamese training institutions are generic, i.e. not specific enough. Meanwhile,
European universities/colleges even announce specific information like companies,
jobs, positions, salaries, etc., which is updated annually.
Many graduates not only fail to get the right jobs upon graduation but also have
to work as workers in industrial zones. Many of the unemployed ones do not dare go
back to their hometown to make a living, instead they stay in cities doing temporary
jobs, etc.
2. Passive learning
Our fathers used to learn mainly from the “Four Books” and “Five Classics”.
These books were considered as the norms at that time so learners did not expand their
learning and study knowledge from other civilizations. The economy is now growing
with more exchange and integration; however in the field of education, teaching and
learning are still done passively, which is partly influenced by traditional learning
methods.
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Due to the wrong choice of majors, students can easily become passive learners
and are not active in looking for more information. Even teachers are also passive. The
training program has no link to enterprises
Passive learning is an old-fashioned way of learning where learners wait for
knowledge to be provided by teachers and are unprepared for the topic, and obviously,
unready to apply the learnt knowledge to life. With this learning method, students not
only fail to grasp the knowledge but also become familiar to laziness and inactiveness
in all the jobs later on. Clearly, no employer would want to spend money to pay an
inactive, lazy and unmotivated staff.
Passive learning leads to non-updated and impractical knowledge. After
graduating and being employed, many graduates are embarrassed because the reality is
so different from what they learn in classrooms and libraries, hence they feel
"psychologically shocked" and discouraged, leading to the action of quitting jobs or
being dismissed.
3. Lack of focus on soft skills
One of the reasons of the "unemployed graduates" trend is English incompetence.
We all know that English is considered as one of the keys to all industries in the
modern era. In fact, most students learn English at universities/colleges, however due
to their passive learning and lack of practice, when they graduate they cannot speak
any foreign languages. Learning motivation, appropriate and scientific learning
methods as well as practice are the only way to improve students‟ level of English,
meeting the needs of employers.
Another important reason is that most graduates lack soft skills needed for their
jobs. Specialized knowledge is mandatory, but on the other hand, soft skills are an
indispensable requirement of the current globalization period. These skills include:
skill to perform independent work and teamwork (listening to and cooperating with
colleagues), skill to update of new knowledge, self control skill, problem solving
skills, communication skills, situation-management skills, information collection and
analysis skills, recording skill, memorizing skill, time-management skill,
lecture/presentation skills, planning skill, active reporting situations, skill to resolve
conflicts in intense debates, skill to restrain personal emotions, etc.
Due to the lack of skills, when facing pressure at work graduates quickly leave or
quit jobs. Psychologically, they are pleased of themselves, conservative and are not
receptive to new things, thinking “East or West, home is best”.
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Given such way of thinking, the majority of Vietnamese people have not really
made efforts and improved themselves to affirm their position at work. They always
think "the grass is greener on the other side", then feel dissatisfied with the incentives
given to them despite of their limited contributions, or often compare the current
company with the others; therefore, some people move from one to 3-4 other
companies within a year. This makes employers re-consider the provision of training
for employees because they lose trust in employees.
Conclusions
UNESCO's message on education in the 21st century states: "Learning to know,
learning to do, learning to be and learning to live together". Therefore, students need to
change the "backward" thinking of choosing occupations which are trendy and sound
"honorable", etc. Instead, they should choose occupations suitable for their ability and
strengths. Any job will be valuable if they really love it and take high responsibility for
it. Students should actively capture information and should not be passively stay in the
"cocoon" created by the family, the university/college and the society. Integration is
necessary to have a better future.
Associations such as Students Association, Business Association, etc. should pay
more attention to the practical benefits of students. Training institutions should
invest in collecting annual statistics on graduates. To date, more than 150
universities/colleges have established employment service centers for students.
In order to contribute to improving the quality and competitiveness of the
Vietnamese human resources, in my opinion there should be uniformed solutions such
as: raising awareness of workers; improving mechanisms and policies; renovating
education and training activities; linking the domestic labor market with foreign ones,
etc. If they are done, I believe in the near future Vietnamese graduates will no longer be
unemployed, instead they will get more employment opportunities and higher income.
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NHỮNG TRỞ NGẠI KHIẾN SINH VIÊN
TỐT NGHIỆP KHÔNG CÓ VIỆC LÀM
(Tiếp cận dưới góc nhìn văn hóa)
Nguyễn Thị Phương Thảo
Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương
Thực trạng sinh viên tốt nghiệp ra trƣờng khó tìm đƣợc việc làm theo đúng ngành
học, năng lực… đang là vấn đề của cả xã hội hiện nay. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến
tình trạng trên. Nhƣng một trong những yếu tố góp phần không nhỏ đó là ảnh hƣởng
của văn hóa. Mỗi cá nhân từ lúc sinh ra cho đến khi trƣởng thành đều nhập thân vào
trong môi trƣờng văn hóa là gia đình, làng quê. Rộng lớn hơn là xã hội. Mỗi ngƣời khi
hội nhập với môi trƣờng rộng lớn thì đặc trƣng văn hóa của mỗi vùng miền lại càng
đƣợc nhận ra rõ hơn. Vì vậy, sinh viên có đủ bản lĩnh, năng lực thay đổi, thích ứng với
môi trƣờng mới mà vẫn giữ đƣợc những giá trị văn hóa tốt đẹp mà không bị “hòa tan”
trong thời kỳ hội nhập hay không ? Để lý giải vấn đề này, bƣớc đầu tác giả tập trung
nghiên cứu dƣới góc nhìn văn hóa.
1. Ảnh hƣởng của Nho giáo
Nho giáo có sự ảnh hƣởng không chỉ trong văn hóa Việt Nam mà cả trong khu
vực Châu Á. Điều đó có nghĩa là cách ứng xử của ngƣời Việt trong văn hóa đối với
cách lựa chọn con đƣờng học thuật. Ngƣời Hàn Quốc, Nhật Bản,.. cũng ảnh hƣởng của
Nho giáo nhƣng họ lại không gặp vấn đề thất nghiệp nhƣ chúng ta hiện nay.
Trong cơ cấu ngành nghề truyền thống của ngƣời Việt là “sĩ, nông, công,
thƣơng”. Tầng lớp sĩ tử (những ngƣời có học thức, biết chữ) là tầng lớp đƣợc xã hội
coi trọng nhất. Dƣới thời phong kiến, học là để làm quan, để tham gia các kỳ thi: thi
Hƣơng, thi Hội, thi Đình. Những ngƣời đỗ đạt thì đƣợc triều đình phong hàm, phong
tƣớc cụ thể. Do đó, tâm lý đi học, thoát ly ra khỏi cổng làng là để làm rạng danh tiên
tổ, gia đình, dòng họ đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mỗi ngƣời dân Việt.
Đến nay, về cơ bản các gia đình khi có con học xong lớp 12 đều xác định đi thi
đại học, cao đẳng trƣớc. Thi để làm gì ? Chắc chắn ý nghĩ đầu tiên là để “mở mày, mở
mặt” với hàng xóm, láng giềng; để thoát khỏi làng quê; để cho bố mẹ tự hào về con
cái;… Phần lớn những lý do trên chủ yếu là vì ngƣời khác, vì tập thể chứ không chắc
hẳn là vì “cá nhân” - lại là chủ thể quan trọng nhất. Nhiều gia đình vai trò của cá nhân
có khi lại đƣợc bàn cuối cùng. Vì vậy, nhiều khi việc xác định mục tiêu, lựa chọn
ngành học, trƣờng học, việc làm sau khi ra trƣờng của các em lại đa số là do bố mẹ, họ
hàng quyết định thay chứ không phải do chính các em lựa chọn. Với tâm lý luôn muốn
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che chở, bao bọc con, các bậc cha mẹ thƣờng thiên về những ngành “an toàn”, mang
lại danh tiếng, nhƣ kỹ sƣ, bác sĩ… Mặt khác, xu hƣớng thị trƣờng cũng là một điều
đáng nói. Một số bạn trẻ còn có xu hƣớng chạy theo các nghề “hot” để theo kịp bạn bè,
chứ không thực sự vì đam mê và đúng sở trƣờng.
Đây là nguyên nhân chính của việc hƣớng nghiệp không phù hợp, dẫn đến xác
định sai ngành học, phù hợp với năng lực, sở trƣờng của con em mình. Khi ra trƣờng
các em cũng dễ chán nản và nhanh chóng bỏ việc.
Mặt khác, những năm gần đây, các trƣờng đại học ồ ạt tuyển sinh không kiểm
soát dẫn đến số lƣợng sinh viên ra trƣờng thất nghiệp nhiều. Thực trạng sinh viên tốt
nghiệp ra trƣờng không có việc làm đã đƣợc Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm. Bộ
cho rằng nguyên nhân là các trƣờng đại học chƣa liên hệ chặt chẽ với các doanh
nghiệp, chƣa nắm bắt đƣợc nhu cầu nguồn nhân lực. Còn sinh viên thì thiếu thông tin
về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, thông tin về phân tích thị trƣờng lao
động nhất là những vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo. Để giải quyết về vấn đề
này Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các cơ sở đào tạo phải công bố tỉ lệ sinh viên
tốt nghiệp ra trƣờng có việc làm trên website của các trƣờng trong nội dung “3 công
khai” (công khai cam kết chất lƣợng đào tạo, nguồn nhân lực phục vụ đào tạo, thu chi tài
chính). Tuy nhiên con số công bố của các cơ sở đào tạo chỉ mang tính chung chung,
chƣa cụ thể. Ở các trƣờng đại học Châu Âu ngƣời ta công bố cụ thể những thông số nhƣ
công ty, công việc, vị trí, mức lƣơng… Số liệu này đƣợc cập nhật định kỳ hàng năm.
Nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trƣờng không những không xin đƣợc việc làm đúng
chuyên ngành mà còn đi làm công nhân trong các khu công nghiệp để sinh tồn. Hay bị
thất nghiệp thì lại không dám về quê lập nghiệp mà lang thang ở thành phố làm những
công việc tạm bợ…
2. Học thụ động
Cha ông ta thời xƣa đi học chủ yếu là học trong “Tứ thƣ” và “Ngũ kinh”. Lấy
“Tứ thƣ”, “Ngũ kinh” làm chuẩn mực nên hầu nhƣ không mở rộng, hội nhập kiến thức
từ các nền văn minh khác. Nền kinh tế hiện nay phát triển, giao lƣu và hội nhập nhiều
hơn song trong giáo dục, cách dạy và cách học vẫn bị động, phần nào ảnh hƣởng của
cách học truyền thống.
Chính vì chọn ngành không phù hợp, các bạn sinh viên dễ rơi vào tình trạng thụ
động, lƣời tìm kiếm thêm thông tin. Thậm chí cả giáo viên giảng dạy cũng thụ động.
Chƣơng trình đào tạo chƣa có sự gắn kết với các doanh nghiệp.
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Học thụ động là cách học lỗi thời, chờ đợi kiến thức từ giáo viên đƣa xuống,
không chuẩn bị cho môn học, và dĩ nhiên, lƣời áp dụng bài học vào cuộc sống. Với
cách học này, sinh viên không những không nắm đƣợc kiến thức, mà còn quen với tính
cách lƣời nhác, thiếu chủ động trong tất cả các công việc sau này. Mà rõ ràng, sẽ
không có nhà tuyển dụng nào lại muốn bỏ tiền ra để mời một nhân viên máy móc, lƣời
nhác, và không có tinh thần cầu tiến về làm việc.
Việc học thụ động dẫn tới kiến thức không đƣợc cập nhật và thiếu thực tiễn. Khi
ra trƣờng đƣợc tuyển dụng làm việc thì quá bỡ ngỡ vì thực tế khác xa với việc học trên
giảng đƣờng và thƣ viện dẫn tới bị “sốc” về tâm lý, dễ chán nản và kết quả là bỏ việc
hoặc bị sa thải.
3. Không chú trọng trang bị kỹ năng mềm
Một trong các lý do tạo nên làn sóng “cử nhân thất nghiệp” chính là vấn đề tiếng
Anh. Chúng ta đều biết tiếng Anh đƣợc xem nhƣ là tấm vé thông hành trong tất cả mọi
ngành nghề trong thời kỳ hiện đại. Thực ra, hầu hết sinh viên ở các trƣờng đại học đều
đƣợc học tiếng Anh, nhƣng chính thái độ học thụ động, không áp dụng thực tế thì khi
ra trƣờng, kỹ năng ngoại ngữ chỉ là con số 0. Chỉ có đƣợc động lực học, cách học phù
hợp, khoa học, áp dụng vào môi trƣờng thực tế mới có thể nâng cao trình độ tiếng
Anh, đáp ứng đƣợc nhu cầu của nhà tuyển dụng.
Lý do khác cũng rất quan trọng, đó là sinh viên khi đi làm hầu hết đều thiếu kỹ
năng mềm. Kiến thức chuyên môn cần phải có là một trong những yêu cầu bắt buộc,
nhƣng trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay thì kỹ năng mềm cũng là yêu cầu không
thể thiếu. Đó là những kỹ năng nhƣ: kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm (lắng
nghe và hợp tác với đồng nghiệp), kỹ năng cập nhật kiến thức mới, kỹ năng kiểm soát
cái tôi, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ
năng thu thập và phân tích thông tin, kỹ năng ghi chép, ghi nhớ, tự quản thời gian, kỹ
năng báo cáo, thuyết trình, lên kế hoạch công việc cụ thể, chủ động báo cáo tình hình,
kỹ năng xử lý tình huống, xử trí xung đột trong các cuộc tranh luận căng thẳng, kiềm
chế cảm xúc cá nhân…
Do thiếu kỹ năng nên khi không giải quyết đƣợc những áp lực công việc, các bạn
sinh viên dễ bỏ việc, tùy tiện nghỉ việc. Tâm lý dễ hài lòng với bản thân, bảo thủ,
không tiếp nhận cái mới nhƣ câu ca:
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
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Với cách suy nghĩ nhƣ vậy, nên ngƣời Việt đa phần chƣa thực sự cố gắng, nỗ
lực cải thiện bản thân để khẳng định vị trí trong công việc. Hoặc luôn có tƣ tƣởng
“đứng núi này trông núi nọ”, chƣa cống hiến đƣợc bao nhiêu đã cảm thấy không hài
lòng về mức độ ƣu đãi, hay so sánh với công ty khác nên có ngƣời 1 năm chuyển tới 3
đến 4 công ty. Việc này sẽ làm cho các nhà tuyển dụng lo ngại khi đào tạo vì họ mất
niềm tin vào ngƣời lao động.
Kết luận
Thông điệp về giáo dục của UNESCO trong thế kỷ 21 đã nêu rõ: “Học để biết,
học để làm, học để làm ngƣời và học để chung sống”. Vì vậy, các bạn sinh viên cần
thay đổi tƣ duy “cổ xƣa” là chọn những công việc theo thị hiếu, theo “danh dự”… mà
cần chọn đúng công việc theo năng lực, sở trƣờng của mình. Công việc nào cũng đều
danh giá nếu bạn thực sự yêu thích và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Sinh
viên cần tự chủ nắm bắt thông tin, không nên bị động sống trong cái “kén” có sẵn của
gia đình, nhà trƣờng và xã hội. Sự hội nhập là cần thiết để có một tƣơng lai tốt đẹp.
Các hiệp hội cần quan tâm đến những lợi ích thiết thực của sinh viên nhiều hơn
nhƣ Hội sinh viên, Hội doanh nghiệp,…Các cơ sở đào tạo cần đầu tƣ kinh phí cho
công tác thống kê hàng năm sinh viên tốt nghiệp ra trƣờng. Hiện nay, hơn 150 trƣờng
đại học, cao đẳng đã thành lập Trung tâm tƣ vấn việc làm cho sinh viên.
Để góp phần nâng cao chất lƣợng và sức cạnh tranh của nhân lực Việt Nam, theo
tôi cần phải có những giải pháp đồng bộ nhƣ: nâng cao nhận thức của ngƣời lao động;
hoàn thiện cơ chế, chính sách; đổi mới hoạt động đào tạo; gắn kết giữa thị trƣờng lao
động trong nƣớc với thị trƣờng nƣớc ngoài… Nếu thực hiện đƣợc những điều trên, tôi
hi vọng trong tƣơng lai không xa sinh viên tốt nghiệp đại học ở Việt Nam sẽ không
còn bị thất nghiệp, đồng thời sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn, thu nhập cao hơn.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục.
2. Xem: unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/ 109590eo.pdf
3. Bài viết: Thị trƣởng ngƣời Việt ở Mỹ: 'Nhiều bạn trẻ thất bại vì thiếu kỹ năng
mềm. https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/thi-truong-nguoi-viet-o-my-nhieu-ban-trethat-bai-vi-thieu-ky-nang-mem-3125151.html. Truy cập vào 12h37 phút ngày
15/10/2017.
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ESSENTIAL SKILLS AND BEST PRACTICES FOR STUDENTS
IN THE INTERNSHIP PROGRAM
Le Quang Long
Hanoi Industrial, Export Processing and Hitech Park-Center
for Enterprise support and Service
Under the program of Vietnamese universities and colleges, students always have
an internship program in the final year.
For students, knowledge is necessary but not sufficient. In addition to
knowledge, students need to cultivate practical skills to apply knowledge into practice.
This is the necessary condition but students are lacking today. Through an
internship program, students not only acquire more knowledge but also actively
apply to the real working environment. By the same time, they can create new
relationships and learn how to work in team, in which the "relationship between
people" is always respected.
Internship is a particular educational activity that can contributes to the
formation, development and professional capacity of students according to the training
objectives. For students, internship plays an important role not only to the learning
process but also to the future career of the student. This internship is for students to
access the careers that they have chosen when they enter university.
Practical activities during the internship and graduate internship are likely to help
students understand how they will work after graduation and have timely adjustments.
In addition, it can help the university to understand the business practices deeply, and
then there are necessary adjustments in the curriculum, training program, which lead to
strengthening the cooperation among universities, businesses and students in the
practice of internships and graduation internships. During the internship, students can
create new relationships that is very useful for students when they graduate. Students
can have more opportunity to get a job after the internship program.
Through the state management of enterprises in Hanoi industrial zones and
programs to supporting students in Hanoi University as well as other universities in
Hanoi to join in field trips and internships in companies in the industrial zone of
Hanoi, HIZA would like to raise some issues to share with universities and students, in
order to enhance the collaboration among universities, businesses and students,
thereby enhancing access to the labor market for students as well as allowing
universities to have adjustment in training activities towards practical education.
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An internship is an unfixed position in an organization or company. During the
transition from student to employee, the trainee will probably encounter a lot of
confusion, always feel disgusted with others, do not see anything to do, feel stress and
waste time. Whereas, organizations and enterprises may think that students do not
understand anything, so they cannot assign important tasks to students. In this
situation, trainees need to find a way to prove their ability. Trainees should know what
organizations and businesses are looking for. By this way, trainees will definitely find
a way to get a worthy job. To support students, we would like to present some basic
contents that they need to pay attention to the practice.
1. Honesty, hard-working
- Fulfilling, starting from the smallest things. Because the trainee do not have
enough working experience and narrow relationship network, there is no way but
working hard to improve their identities. If students are not assigned any task, they
should try to find work that do. From basic works such as sending and receiving
parcels, students can have good impression. In fact,a few companies expect trainees to
have a perfect beginning, what they are most interested in is their attitude, potential
and direction of development.
- Working overtime is accepted when necessary and required. Interns should also
have a high sense of responsibility, never give themselves exceptions in the common
activities of agencies and businesses. The company does not often ask employees to
work overtime, but only when necessary. Being ready when companies have a request.
Doing with all enthusiasm without complain.
- Do not give unreasonable reasons or indiscriminate reasons. Many trainees are
really competent, but they are over confident and want to prove themselves at all costs,
so every time when they make mistake, they point out some unreasonable reasons or
excuses to lose responsibility. For example, a trainee performs assigned tasks well, but
once time he writes a wrong shipping address. There is not anything happened if he
immediately fixes his mistake when the delivery service has a report. However,
because of the psychological "afraid of being wrong," he blames for too much work.
Thus, the final impression with him is a dishonest and irresponsible person. Anybody
can make mistakes, being straightforward will be simpler.
- Dedications before proposing treatment. During the internship and when
dealing with specific work that is beneficial to the unit you are practicing, do not
immediately ask "what do you treat me?" Imagine that your participation in the
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workplace is just a process of earning, accumulating and applying knowledge. So, do
not set any conditions.
- There should be a dedication before asking benefit: During the internship and
when dealing with specific work that is beneficial to the unit you are practicing, do not
immediately concern about benefits. Students should believe that your participation in
the workplace is just a process of earning, accumulating and applying knowledge.
2. Always work hard, actively
- At first, trainees must be aware of the work and issues related to the work
assigned, learn thoroughly about the agencies and businesses to which they come to
practice. As a trainee, it is imperative to clearly define your goals when you come to
practice at a certain company. Come to work, study the facts so you need to know
what to do, should not do. Many trainees who come to the company when they are not
assigned to the job brought to the library to study or work separately. Someone else
requires a pre-internship certificate. If you do not really care about this, it's better not
to waste time practicing. In order to access to the job, before going on internship, you
should find out more relevant career knowledge to adapt to your internship and
internship plans such as: What is your specific practice, responsibility, and day-to-day
duty (when practiced), the organizational structure of your company and the
department you are practicing, what is your main priority? To practice effectively, you
need to have a good preparation, not only knowledge but also in psychology because
the result is based on adaptability of each person. Trainees who are patient, open and
friendly with the company staff will soon complete the internship. And many of the
students after the internship are employed are employed (some companies still recruit
employees in this manner). This is the best way to apply for a job. So take advantage
of opportunities, enthusiasm for work and focus on learning. Have a positive attitude,
like trying to be a full time employee.
- Secondly, trainees need to actively look for work. Business is not a school, no
one pointed out to you specific things, things to know. But in fact, things can be
learned at the office, it is the reality that you need to face, and more importantly that
you really want to learn it or not. If you are not really assigned a mission, look at
someone else work with a positive attitude. The business is not obliged to train
you, the opportunity is at your fingertips, if you are not really ready, everything
will go away.
- Thirdly, trainees should actively think and actively study the application of
learned knowledge into practical work. When you are in the organisation, the interns
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should be prepared psychologically, do not be too "shocked" when the things you learn
can not apply. In university, you learn can be theoretical but the reality is changing day
by day. Always prepare the questions as you study, and now, use the eye-catcher to
solve all the questions, improve missing knowledge. Also, being acknowledged that
lack of experience will undoubtedly lead to obstacles and may fail, but be ready for
every opportunity and challenge, and be self-reliant and self-correcting.
- Fourthly, trainees must ask questions during the internship. Many trainees are
afraid to ask questions, and it is very difficult to ask others questions. Even though it
takes a lot of time to practice, you will not be able to know the exact sequence of the
business, and you will not know how to work. Asking question is the way you learn
and prepare the spirit with uncomfortable colleagues. Asking questions is also a way
of taking your own initiative.
3. Professtional working style. Trainees should be in a serious manner,
professional, in right quality, in right quantity and in time. Always finding the way to
accomplish the task assigned as if you are the official employee of the agency,
business; Learn all aspects of the job, say only "can not", "no", "not found" only after
searching for information by the ways. In dealing with the task, they must always think
that nothing is impossible. This is what is lacking in many Vietnamese workers.
Remember that the employer chooses the most suitable one, not the best one. There is
no guarantee that a good transcript will make a professional, efficient employee. In the
points of the employer there is no big school, small school, only useful people or not.
During your internship, you can show what you can do with a serious, professional
attitude as possible.
4. Last but not least, remember “3C Principle”: Smile, greeting, thanks . Let
everyone in your organization or company know that you are ready to be a member of
the unit and contribute positively to create a fresh and harmonious corporate image.
The above are several issue that HIZA would like to discuss at the Workshop
within the framework of the project.
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GRADUATES’ PROFILE OF NUAE
Le Manh Hung
National University of Art Education
1. Graduates’ Profile of NUAE
The matched data of NUAE contained 227 full records (questionnaires with
enough replies) that according to the following criterions:
•

parents’ educational qualifications

•

class attendance levels

•

work experience during NUAE’s studies

•

study Vietnam and abroad experiences

•

overall evaluation of Vietnam university experience

•

intent to pursue postgraduate education

NUAE has 4-year and 5-year programs (full academic year). There are 193
female students and 34 female students (Figure 1). Among them, 16 students of
Design and Multimedia; 6 students of Cultural Administration, 50 students of FineArts Education, 72 students of Music Education, 83 students of Fashion Studies
(Figure 2).

Figure 1 – Percentage of Graduates’ sex (Blue is Male, Red is Female)
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Figure 2 – 227 full records of Graduate
Figure 2 shows that: The matched data of students of Fine-Arts Education is
37%, while the matched data of students of Cultural Administration is only 3%.
Students of Vocal Music do not register of VOYAGE Platform.
3. High school level of Graduates
- About High school level 227 of Graduates, full records show that 100% of
graduates got high school diploma (before taking the college/university‟s entrance
exam) due to the disciplines of Vietnam Education Law.
- About foreign language: 202 students choose “English field” (89%); 8 students
choose “Vietnamese field” (4%); 17 students did not fill in this field (7%) (Figure 3).

Figure 3. Foreign language criterion
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4. Information about the course that the student has completed
Assess the learning process at school; students are interested in the profession
they are studying as the following Figure 4:
Absolutely yes: 187 records
More Yes than No: 32 records
More No than Yes: 0
Absolutely Not: 1 record
No respond: 7 records

Figure 4 – Assessing NUAE’s training system
According to Figure 4, the rate of excitement and job identification of students is
82%, almost 100%. As a result, since graduation, students have identified their careers
in the future.
During the studying period at NUAE, students are also interested in the
employment opportunities offered by the university (Figure 5), as the following
records:
Absolutely yes: 193 records
More Yes than No: 24 records
More No than Yes: 0
Absolutely Not: 2 records
No respond: 8 records
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Figure 5 - Degree of interest in the career through the curriculum.
The mentioned data also reflects students' great interest in job opportunities in
the school curriculum.
The questionnaires also evaluated the level of promotion of the students during
their studies (Figure 6).

Figure 6 - The level of promotion of students during the learning process
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Based on the above data, we also found that the level of non-promotion of
students is relatively high. There are many reasons for students not to attend classes
such as: students are not interested in subjects or lecturers, due to facilities, busy...
During the process students also participate in the work, it is also a way to
improve the professional capacity of students themselves; at the same time, raising the
income, practical application to study (Figure 7).

Figure 7 - The percentage of students participating during the study process
5. About the student's family
The job, parents' qualification is also mentioned in the questionnaire for students
to answer (Figure 8).
Qualification

Father Mother

No qualification

10

13

Primary-school certificate

16

15

Secondary school-leaving certificate

45

44

High school certificate

103

99

Degree (if any)

23

27

No answer

30

29
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Figure 8 - parents' qualifications.
According to the above Figure, the qualifications of parents are relatively equal.
6. Future plans after graduating
Some of graduates will get further study. The rest will apply for a job. Career
analysis of graduates by questionnaire:
Continue your current job before joining this course
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Continue the same job when you are doing your work and attending
this course

32

Accept new job

28

Finding a job

62

Continue to Study (other courses, higher education, Ph.D. ...)

4

The others

38

According to the data above, we have Figure 9 about the near future of students:
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28% is percentage of students who continue their current job before joining this
course at NUAE and 27% is percentage of students who are finding a job.
7. Conclusion
The following information is provided according to graduation surveys
conducted in 2016 at NUAE.
- 227 records of graduates, 100% graduates of 5 majors at NUAE.
- The second language of the students is English.
- 82% of students are interested in their major. Thus, students have identified
their studies before entering the school.
- During the studying process, students are also interested in career opportunities
when attending the course (85%).
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BÁO CÁO PHÂN TÍCH
HỒ SƠ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NUAE
Lê Mạnh Hùng
Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương
1. Thông tin sinh viên tốt nghiệp đăng ký trên hệ thống Almalaurea để khảo
sát phân tích dữ liệu.
Bộ câu hỏi đƣợc các nhà nghiên cứu phía Việt Nam cung cấp để đƣa vào hệ
thống Almalaurea để sinh viên tốt nghiệp năm 2016 trả lời. Tại NUAE có 227 bản ghi
đã đƣợc xác nhận trên hệ thống. Các câu hỏi đủ tiêu chí để đánh giá và phân tích, các
bản ghi đƣợc đánh giá hoàn thành khi trả lời đủ các tiêu chí nhƣ:
- Trình độ học vấn của bố mẹ.
- Thông tin đánh giá về khóa học đã học tại trƣờng NUAE
- Kinh nghiệm làm việc trong quá trình học tại Việt Nam và nƣớc ngoài.
- Đánh giá về kinh nghiệm của trƣờng đại học tại Việt Nam.
- Dự định tƣơng lai sẽ theo đúng ngành nghề đã học.
Trong bộ câu hỏi trên hệ thống, các sinh viên đã đăng ký (227 bản ghi hợp lệ).
Các chƣơng trình học 4 năm và 5 năm, số lƣợng ở nữ là 193, nam là 34.

Hình 1 - Tỉ lệ % sinh viên tốt nghiệp phân theo giới tính

60

Sinh viên các ngành học đại học đƣợc tổng hợp theo số liệu sau: 16 sinh
viên ngành Thiết kế đồ họa, 6 sinh viên ngành Quản lý văn hóa, 50 sinh viên Sƣ
phạm Mỹ thuật, 72 sinh viên Sƣ phạm Âm nhạc, 83 sinh viên thiết kế thời trang
- Hình 2).

Hình 2 - Số lượng sinh viên tốt nghiệp các ngành thỏa mãn bảng hỏi:
Trong hình 2 sinh viên ngành Sƣ phạm Mỹ thuật hoàn thành bảng hỏi cao nhất
37%, nhỏ nhất là ngành Quản lý văn hóa 3%. Trong các ngành đào tạo của NUAE còn
một ngành Thanh nhạc (nhƣng trong mẫu không có thông tin của một sinh viên ngành
Thanh nhạc).
3. Trình độ giáo dục phổ thông của sinh viên tốt nghiệp.
Do đặc thù trong hệ thống giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Việt
Nam, toàn bộ sinh viên muốn tham gia vào khóa đào tạo cao đẳng, đại học phải hoàn
thành giáo dục phổ thông (tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp Trung học chuyên
nghiệp). Trong 227 bản ghi sinh viên đăng ký đều đạt 100% sinh viên tốt nghiệp
Trung học phổ thông.
Vấn đề ngoại ngữ đã đƣợc đề cập trong bảng hỏi, số lƣợng sinh viên trả lời
ngoại ngữ đƣợc chọn nhiều nhất là Tiếng Anh (202 sinh viên), còn lại là tiếng Việt (8
sinh viên) và không trả lời (17 sinh viên) - Chi tiết (Hình 3)
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Hình 3 - Thông tin ngoại ngữ sinh viên đã tham gia.
4. Thông tin về khóa học mà sinh viên tốt nghiệp đã hoàn thành.
Do đặc thù của NUAE là nghệ thuật, do vậy tất cả sinh viên tham gia ngành học
tại NUAE đều đã xác định đƣợc hƣớng phát triển trong quá trình học. Khi tốt nghiệp
sẽ hƣớng tới những mục đích cao hơn của ngành mình theo học.
Đánh giá quá trình học tập tại trƣờng, sinh viên có hứng thú với nghề mình theo
học không (Hình 4). Theo số liệu thống kê 227 bản ghi:
Theo mức độ bảng hỏi:
Chắc chắn có: 187 phiếu
Nhiều có hơn không: 32 phiếu
Nhiều không hơn có: 0 phiếu
Chắc chắn không: 1 phiếu
Không trả lời: 7

Hình 4 - Bảng đánh giá xác định ngành học tại NUAE
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Theo nhƣ biểu đồ trên, tỉ lệ hứng thú và xác định nghề các sinh viên theo học là
82%, tỉ lệ gần nhƣ là 100%. Nhƣ vậy, từ khi còn học tại trƣờng Phổ thông sinh viên đã
xác định đƣợc nghề nghiệp trong tƣơng lai.
Trong quá trình tham gia khóa đào tạo tại NUAE, sinh viên cũng quan tâm đến
cơ hội việc làm từ chƣơng trình đào tạo tại trƣờng. (Hình 5)
Mức độ cũng đƣợc thông qua bảng hỏi để sinh viên trả lời:
Chắc chắn có: 193 phiếu
Nhiều có hơn không: 24 phiếu
Nhiều không hơn có: 0 phiếu
Chắc chắn không: 2 phiếu
Không trả lời: 8

Hình 5 - Mức độ quan tâm đến nghề nghiệp thông qua chương trình học.
Dữ liệu trên cũng đã phản ánh sinh viên rất quan tâm đến cơ hội việc làm trong
chƣơng trình đào tạo tại trƣờng.
Quan tâm đến nghề nghiệp, cơ hội nghề nghiệp, bảng hỏi cũng đánh giá mức độ
lên lớp của sinh viên trong quá trình học. (Hình 6)
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Hình 6 - Mức độ lên lớp của sinh viên trong quá trình học.
Căn cứ số liệu trên chúng ta cũng nhận thấy mức độ không lên lớp của sinh viên
tƣơng đối cao. Cũng rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sinh viên không lên lớp nhƣ:
Không hứng thú với môn học, do giảng viên, do cơ sở vật chất, bận việc riêng...
Trong quá trình theo học sinh viên cũng tham gia làm việc, đó cũng là một cách
tự nâng cao năng lực chuyên môn của chính sinh viên; đồng thời nâng cao thu nhập, áp
dụng thực tế vào học tập (Hình 7)

Hình 7 - Tỉ lệ sinh viên tham gia làm việc trong quá trình học tập.
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5. Thông tin về gia đình của sinh viên.
Công việc làm, trình độ học vấn của bố, mẹ cũng đƣợc đề cập trong bảng hỏi để
sinh viên trả lời (Hình 8).
Trình độ chuyên môn

Bố

Mẹ

Không có trình độ chuyên môn

10

13

Bằng tốt nghiệp tiểu học

16

15

Bằng trung học cơ sở

45

44

Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

103

99

Bằng đại học trở lên

23

27

Không trả lời

30

29

Hình 8 - Trình độ học vấn của Bố, mẹ thông qua các cấp độ.
Qua bảng trên, xác định trình độ chuyên môn của bố và mẹ tƣơng đối đồng đều
nhau.
6. Các dự định tƣơng lai sau khi hoàn thành khóa đào tạo.
Đa phần dự định tƣơng lai của sinh viên sau khi hoàn thành khóa học là có việc
làm phù hợp và ổn định. Một số ít học lên cấp cao hơn.
Phân tích khía cạnh sinh viên tƣơng lai khi sinh viên tốt nghiệp theo bảng hỏi:
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Tiếp tục công việc hiện tại trƣớc khi tham gia vào khóa học này
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Tiếp tục cùng một công việc mà bạn đang làm trong khi tham dự
khóa học này

32

Chấp nhận công việc đƣợc mới

28

Tìm việc

62

Tiếp tục học (khóa học khác, học cao học, Tiến Sỹ...)

4

Khác

38

Theo số liệu trên, ta có hình 9 về tƣơng lai gần của sinh viên.

28% là tỉ lệ Tiếp tục công việc hiện tại trƣớc khi tham gia khóa học tại NUAE
và tỉ lệ tìm việc 27% của thí sinh.
7. Kết luận
Các thông tin sau đƣợc thể hiện là kết quả điều tra của sinh viên tốt nghiệp
đƣợc thực hiện trong năm 2016 tại NUAE.
- 227 bản ghi của sinh viên đăng ký, 100% sinh viên tốt nghiệp là cử nhân gồm
5 ngành đào tạo của NUAE.
- Ngoại ngữ thứ hai của sinh viên đa phần là tiếng Anh.
- Sinh viên hứng thú với nghề nghiệp đang theo học là 82%. Nhƣ vậy trƣớc khi
vào trƣờng sinh viên đã xác định đƣợc ngành mình theo học.
- Trong quá trình học, sinh viên cũng quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp khi
tham gia khóa học (85%)
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INCREASING OPPORTUNITIES OF UNDERSTANDING
AND CONNECTING WITH NEW LABOR GENERATION
Fernando Pellicer Brumos
Torrecid Vietnam
Yearly, like the most of other companies, we are often under the pressure of
recruiting that need both quantity and quality. A more difficulty is maintaining the
stable staff because our main recruiting candicates are fresh graduated students. Our
HR normally seek for company the HR source from universities. Even it is hard way,
we still strong believe in our recruitment policy. We are one of the earliest company
use this policy (from the 80s of the last century). We have more and more competitor
in university although this way contains some risks. So there are some reasons that we
all heard before: The young who have much energy, enthusiasm and determination to
do the job. They are always ready to learn new things specially it is the first job. They
have high requirement to show their capacity. And for us it is also the important
reason- to updated new HR generation.
It can be seen that the chance of fresh graduated student to find a job is quite
high. So why the employment rate after graduated is still low? According to pratical
experiences in working progress, we can give some facts as follow:
Firstly, young candicates (include Senior/Fresh graduated student) and employer
are not really understanding each other‟s needs and desires. There are some channels
of communications can connect companies and students: Recruitmant website that
nowadays is extremely popular; the social networking site is one of the most effective
tools and going to be widen; some company with their own websites to post
announcement there; some trational way like job center; Recruiment Fairs or more
“expensive” method of “head hunt” service… Here we do not go into the analysis of
strengths and weaknesses of the recruitment channels, but to mention the
understanding between both sides is not really much due to the restriction of
communication between employers with the third-party and also with the
candidates.
In the past we did hire a designer through a dinner, we had a meal and a coworker went with his friend. During meal, we talk about life, family, job… the friend
was seemed to be interested about our position.
Next week, he sent me a CV that was totally surprised, he said he was excited
with our Designer position and introduce for his neighbor‟s brother. He carefully
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considered the job requirements and talked to that candidate about the position as brief
as he understood.
He asked us take an interview with right process in order to recruit the right
people for the right job without any bias. He seems to understand how difficult of this
position is. The new designer completely meets the requirements, in short time, he can
work independently in customer. I am very thankful to dinner that day.
Telling this story to see how important of knowing job requiement is. The friend
did a very important step for us that is clarifying and explain for the candicate
understand about the position. Like recruitment websites, they can bring you a huge
CV than through friend‟s introduction but to explain the job requirement to candidares
is not their responsibility.
In fact, the existing channels / methods / tools bring their own values in terms of
recruiting and it is not a little. However, we often realise one situation that how much
difficult to explain about the working condition and environment to the candidates.
The reason is not entirely due to the inexperienced candidates.
Actually, we believe that the real reason is that the candidates are quite passive in
looking for the company's information as well as how the actual work will take place
and their future in the company. We often receive questions from candidates who
seeking to clarify their needs according to a common formula that they have in mind
when looking for a job such as: How far from office to my home? Is there a
transportation? Do I need to speak English? How many working hours a day?
I agree about asking those questions but the question is when to ask and how to
ask. They are asked them because they would like to check their current situation is
really adapted with the company‟s condition, and because of the predetermined
requirements, they rarely accept the unexpected factors. In fact, sometime candidates
tend to make conclusions about their suitability with the job quite soon, even when
they do not really understand the position of the job, especially in the candidates who
have a bad experience or prejudice about a criterion (For example, a candidate had too
much over time at the old company or have no experience but often heard complain
about excessive caution from a relative or some friends, that will make them more
sensitive about working time)
Candidates can ask the above questions, but it should not be considered a central
question in the interview process unless it is really a big concern. Any recruiter desires
to have a sustainable and long-lasting workforce that can truly dedicate and grow with
company.

68

So the question like: “Who is my main target? How is my collegues? How about
the training for new staffs? What is the evolution of new comer?”…can help the
candidate understand better the real working environment and make impressive to the
employer during the interview.
On the part of recruiter, we are sometimes confused in the selection of CVs, the
reality is that a good writing CV is not sure a good candidate for us? And if we give a
completely formula for selecting CVs, do we lose some potential employees because
they do not fit in the filter formula? The answer maybe yes.
Therefore, we expect to have more channels to interact with students that we can
understand the needs of both parties better. Currently, as well as some other
companies, we focus on recruiting at universities. Having the opportunity to
communicate directly, openly and clearly with students about the current conditions
and the characteristics of their work, as well as the direction of future development,
that is a key activity in recruitment policy. The internship program is also one of
Torrecid's effective action in recruitment policy, especially with the engineering
major. It is the opportunity for both the company and the candidates to a future
working relationship.
Secondly, the lack of understanding between candidates and employers may lose
the opportunity of access between them but sometimes does not mean that employers
do not have enough CVs. They even have many CVs but can not find the right person
they need because the demand for young labor generation has changed, whether they
have updated enough?
Talking about new labor generation, there is a big gap in preparation between the
people younger than 35 years old, where there are a lot of possibilities to find people
with good quality, to the old generations, where with exception is more difficult. This
situation is quite general and is happening in the technologic industry as well as in
other fields. The main reason of this difference in the preparation is because the young
generations have had more opportunities to study, thanks to the stability of the country
in the last 25-30 years; and also because they have been able to develop professional
careers after the formation due to the high investments in all the sectors, but specially
in service and technological fields.
As the previous point, the academic preparation of the new generation is higher
comparing with the older, but if several years ago it was enough to find a good
position, nowadays this is something basic, and the people need to show other abilities
like work in a team, leadership, creativity, capacity to communicate, to face and solve
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new problem and situation...The specific knowledge is not any more a differential
characteristic, but the minimum. Other important issue young people need to consider
is that world is changing too fast, so people must have high capacity to adapt quickly
to new situations, and they need to be ready to it. Also they need to be ready to occupy
different positions during the professional life, and maybe some of them will be
different to the preparation they got during the academic time. For our particular case,
we are looking the people with these characteristics, but also people with loyalty to our
company since all these changes means that we need to continuous investing money
and time in the training and formation of our people.
With the above opinion about how important to contact and understand new
labor generation, we hope that the possibility to hire young employee will increase. In
our opinion this really needs a lot of participation from all: students, schools,
enterprises, training policies ... in which the role of student is hightly focus in
inniciative understand and improve the characteristic of new labr generation. Even if
you intend to be "start-ups," I believe this also helps you find effective associates and
employees on your career path. The question is always from the prepareration even
when students are not finish the degrees. Try to get as much as experience as possible.
Being prepared for self-confidence and flexibility with changes in the environment
will help us control the situations. Again, we believe in Internship activity that can
provide important opportunities for students to become familiar with the working
environment.
The article is not intended to do as complain. We just hope to receive the
comments about what we have raised above and more than that we hope that our
recruitment activity which focus on young people, will be more and more positive
signal in the future.
Thank you for giving us this opportunity to express our opinion.
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GIA TĂNG CƠ HỘI HIỂU BIẾT
VÀ KẾT NỐI NGUỒN LAO ĐỘNG TRẺ
Fernando Pellicer Brumos
Torrecid Việt Nam
Mỗi năm công ty chúng tôi cũng nhƣ phần đông các công ty khác thƣờng phải
trải qua áp lực của việc tuyển dụng đủ chỉ tiêu và chất lƣợng. Càng khó hơn việc duy
trì ổn định đội ngũ nhân sự vì đối tƣợng tuyển dụng chủ yếu của chúng tôi là các sinh
viên mới ra trƣờng. Bộ phận nhân sự thƣờng tìm kiếm nguồn lao động cho công ty chủ
yếu tại các trƣờng đại học. ít hay nhiều kết quả chúng tôi vẫn tin vào chính sách tuyển
dụng của mình. Là một công ty áp dụng chính sách tuyển dụng này khá sớm trên thế
giới (thập niên 80 của thế kỷ trƣớc) chúng tôi ngày càng có nhiều “đối thủ cạnh tranh”
hơn trong các trƣờng đại học. Lí do tại sao ngày càng có nhiều doanh nghiệp hƣớng tới
việc tuyển dụng các sinh viên mới tốt nghiệp mặc dù con đƣờng này cũng chứa đựng
nhiều rủi ro. Chắc chắn chúng ta đều đã từng nghe qua một vài lí do sau đây. Ngƣời trẻ
có có nhiều năng lƣợng, sự nhiệt tình và quyết tâm để thực hiện công việc. Họ luôn
sẵn sàng để học hỏi những điều mới mẻ đặc biệt trong trƣờng hợp đây là công việc đầu
tiên của họ. Họ có nhu cầu khẳng định năng lực bản thân khá cao… và riêng đối với
chúng tôi đó còn là sự cập nhật đội ngũ nhân sự theo thời đại mới.
Nói nhƣ vậy để thấy rằng khả năng tìm kiếm công việc của các bạn sinh viên mới
tốt nghiệp thậm chí sắp tốt nghiệp khá cao. Vậy tại sao tỷ lệ có việc làm sau khi ra
trƣờng vẫn còn thấp? Chúng tôi, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình làm
việc xin đƣa ra một số thực trạng nhƣ sau:
Đầu tiên, ứng viên trẻ (bao gồm chủ yếu là đối tƣợng sinh viên sắp/mới tốt
nghiệp) và nhà tuyển dụng chƣa thực sự hiểu biết về nhu cầu và mong muốn của nhau.
Có thể điểm qua một số kênh giao tiếp để nhà tuyển dụng và ứng viên biết đến nhau:
Các website tuyển dụng hiện nay hết sức phổ biến; Các trang mạng xã hội cũng là một
công cụ đắc lực và ngày càng đƣợc sử dụng rộng rãi; Một số công ty có website riêng,
họ có thể đăng các thông tin tuyển dụng tại đây; Các phƣơng tiện truyền thống nhƣ
trung tâm giới thiệu việc làm; Hoặc “cao cấp” hơn là dịch vụ “săn đầu ngƣời”... Ở đây
chúng tôi không đi vào phân tích ƣu nhƣợc điểm của các kênh tuyển dụng mà chỉ
muốn đề cập tới việc thấu hiểu và đối thoại giữa các bên không thực sự nhiều do hạn
chế về giao tiếp giữ nhà tuyển dụng với quản trị viên web, hoặc các đối tác trung gian
và cả với ứng viên.
Chúng tôi tìm tuyển đƣợc một designer qua một bữa tối với bạn, ngƣời bạn này
có đi cùng bạn của anh ta. Trong quá trình giao tiếp chúng tôi trao đổi về cuộc sống,
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gia đình, công việc... Anh bạn đi cùng có vẻ khá hứng thú và đặt các câu hỏi liên quan
đến vị trí Designer mà chúng tôi đang thiếu. Tuần sau, anh này gửi cho tôi một CV
ứng tuyển hoàn toàn bất ngờ, anh ấy nói thấy thú vị với công việc bên tôi nên giới
thiệu một ngƣời em trai của ngƣời hàng xóm. Anh đã cân nhắc kỹ các yêu cầu công
việc và và trao đổi với ứng viên kia về vị trí này sơ lƣợc theo những gì anh hiểu. Anh
yêu cầu chúng tôi phỏng vấn theo đúng qui trình để tuyển đúng ngƣời đúng việc mà
không có sự thiên vị nào. Có vẻ anh ấy hiểu đƣợc khó khăn của vị trí này nhƣ thế nào.
Chất lƣợng công việc của nhân viên mới hoàn toàn đáp ứng đƣợc yêu cầu, trong một
thời gian ngắn, anh ta có thể độc lập làm việc tại khách hàng. Tôi rất cảm ơn bữa tối
ngày hôm đó. Kể câu chuyện này để thấy đƣợc việc hiểu biết thực sự yêu cầu tuyển
dụng quan trọng nhƣ thế nào. Anh bạn kia đã làm một bƣớc cực kì quan trọng giúp
chúng tôi đó là sơ lọc và giải thích cho ứng viên hiểu về vị trí công việc. Ví dụ ở trên
về website tuyển dụng cũng vậy, các website có thể mang lại cho bạn số lƣợng CV lớn
hơn qua bạn bè giới thiệu gấp nhiều lần. Một số website có thể lọc CV theo công thức
(mức lƣơng, độ tuổi, trình độ…) nhƣng họ không thể làm một việc khá quan trọng nhƣ
anh bạn kia đã làm đó là giải thích công việc và bối cảnh công việc cho ứng viên. Tất
nhiên nhƣ đã nói, đây không phải là công việc của họ.
Trong thực tế, các phƣơng tiện/phƣơng thức/công cụ hiện có đều mang lại những
giá trị riêng về mặt tuyển dụng và không phải là ít. Tuy nhiên chúng tôi thƣờng xuyên
nhận thấy khó khăn trong việc giải thích về môi trƣờng, tính chất công việc với các
ứng viên. Lí do không hẳn hoàn toàn là do ứng viên thiếu kinh nghiệm. Thực tế, chúng
tôi tin rằng nguyên nhân thực sự là do ứng viên khá bị động trong việc tìm hiểu thông
tin về công ty cũng nhƣ vị trí công việc thực sự sẽ diễn ra nhƣ thế nào và tƣơng lai của
họ trong công ty ra sao. Chúng tôi thƣờng nhận đƣợc các câu hỏi của ứng viên hƣớng
tới việc làm rõ các nhu cầu của họ theo một công thức chung họ đã định sẵn trong đầu
khi đi tìm việc ví dụ nhƣ: Làm có xa không? Có xe đƣa rƣớc không? Có phải nói tiếng
Anh không? Làm việc mấy tiếng một ngày? Tôi đồng ý hoàn toàn về việc hỏi các câu
hỏi đó. Những câu hỏi nhƣ thế này thƣờng nhằm mục đích xác định hiện tại mức độ
phù hợp của ứng viên với các điều kiện nhà tuyển dụng có, và cũng chính vì đã đƣợc
định sẵn các yêu cầu, họ ít khi chấp nhận các yếu tố ngoài mong đợi hoặc trái mong
đợi. Thực tế trong công tác tuyển dụng cho thấy ứng viên có xu hƣớng đƣa ra các kết
luận về mức độ phù hợp với công việc sớm hơn khi chƣa thực sự hiểu rõ về vị trí ứng
tuyển, đặc biệt thƣờng xảy ra ở các ứng viên đã có trải nghiệm không hay hoặc thành
kiến về một tiêu chí nào đó (Ví dụ một ứng viên phải tăng ca quá nhiều ở công ty cũ
hoặc chƣa có kinh nghiệm nhƣng thƣờng nghe phan nàn về việc tăng ca quá nhiều từ
một ngƣời thân hay bạn bè nào đó, sẽ khiến họ nhạy cảm hơn về vấn đề thời gian làm
việc.). Ứng viên có thể đặt các câu hỏi nêu trên tuy nhiên thông thƣờng không nên coi
đó là một câu hỏi trọng tâm trong quá trình phỏng vấn trừ khi đó thực sự là mối quan
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tâm lớn của bạn. Bất cứ nhà tuyển dụng nào cũng mong muốn có đƣợc một đội ngũ
nhân lực bền vững và lâu dài, thực sự có thể cống hiến tài năng và phát triển sự nghiệp
chung với công ty. Chính vì vậy những câu hỏi kiểu nhƣ: Đối tƣợng làm việc chính
của em là ai? Em sẽ làm việc với những bạn nhƣ thế nào? Nhân viên mới sẽ đƣợc
đào tạo ra sao? Lộ trình phát triển của nhân viên mới trong năm đầu tiên là gì?… có
thể giúp ứng viên hiểu hơn về thực tế công việc và ghi điểm trong mắt nhà tuyển
dụng.
Về phía nhà tuyển dụng, chúng tôi đôi lúc khá lúng túng trong việc chọn lọc hồ
sơ, thực tế cho thấy các ứng viên có CV đẹp, viết tốt chƣa chắc đã đúng với yêu cầu
tuyển dụng? Và nếu đƣa ra một công thức lọc Cv hoàn chỉnh liệu chúng tôi có đánh
mất một vài nhân viên sáng giá vì họ không lọt vào công thức lọc đã đặt ra hay không?
Rất có thể câu trả lời là có.
Chính vì thế chúng tôi rất mong đợi các doanh nghiệp có nhiều kênh tiếp xúc, đối
thoại với sinh viên hơn hơn để thấu hiểu nhu cầu của cả hai bên. Hiện tại cũng nhƣ
một số doanh nghiệp khác, chúng tôi chú trọng đến hoạt động tuyển dụng tại trƣờng
đại học. Có cơ hội trao đổi trực tiếp, cởi mở và rõ ràng với các bạn sinh viên về điều
kiện và tính chất công việc hiện tại cũng nhƣ hƣớng phát triển trong tƣơng lai, là một
hoạt động chủ chốt trong chính sách tuyển dụng của chúng tôi. Chƣơng trình thực tập
cũng là một trong nhƣng hoạt động tích cực của Torrecid, đặc biệt với các chuyên
ngành kỹ thuật. Đó là cơ hội và tiền đề cho cả doanh nghiệp và ứng viên tiến tới mối
quan hệ làm việc trong tƣơng lai.
Thứ hai, việc chƣa thấu hiểu giữa ứng viên và nhà tuyển dụng có thể đánh mất đi
cơ hội tiếp cận giữa ứng viên và nhà tuyển dụng nhƣng đôi khi không có nghĩa là Nhà
tuyển dụng không có CV trên tay. Họ thậm chí có nhiều hồ sơ nhƣng không tìm đƣợc
đúng ngƣời họ cần bởi lẽ yêu cầu về nguồn lao động đã có nhiều thay đổi, liệu đội ngũ
lao động trẻ đã cập nhật đầu đủ chƣa?
Nói về thế hệ lao động trẻ, có một khoảng cách lớn về sự chuẩn bị (tiền đề) giữa
thế hệ những ngƣời dƣới 35 tuổi tạm gọi là thế hệ lao động trẻ so với thế hệ trƣớc đó,
mang lại nhiều cơ hội tìm kiếm đƣợc những lao động tốt cho các công ty mà đối với
thế hệ trƣớc có thể việc này sẽ khó khăn hơn. Hiện trang này khá phổ biến và đang
diễn ra trong ngành công nghiệp công nghệ cao cũng nhƣ các ngành công nghiệp khác.
Nguyên nhân chính của hiện trạng này là do sự khác biệt trong giáo dục, thế hệ trẻ có
nhiều cơ hội trong giáo dục hơn nhờ vào sự ổn định của đất nƣớc trong khoảng 25-30
năm trở lại đây, và cũng bởi vì các ngành nghề phát triển chuyên nghiệp hóa hơn sau
khi đƣợc định hình bởi sự đầu tƣ lớn về mọi lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ và
công nghệ cao.
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Nhƣ đã đề cập bên trên, tiền đề về giáo dục của thế hệ lao động trẻ cao hơn sơ
với các thế hệ trƣớc đó nhƣng vài năm trở lại đây yếu tố này dƣờng nhƣ không còn đủ
để giới trẻ có thể tìm đƣợc một vị trí tốt trong công việc. Giáo dục ngày này đã trở
thanh một điều căn bản nhất, và ngƣời lao động cần phải thể hiện những phẩm chất
khác nhƣ làm việc theo nhóm, khả năng lãnh đạo, khả năng sáng tạo, khả năng giao
tiếp và khả năng đối mặt và giải quyết vấn đề… Kiến thức chuyên ngành không còn là
yếu tố tiên quyết để đánh giá sự khác biệt của ứng viên, nhƣng nó là yếu tố tối thiểu
cần phải có. Một điều nữa lao động trẻ cần chú ý đó là sự thay đổi quá nhanh trên thế
giới, do vậy ngƣời lao động phải có khả năng thích nghi nhanh với sự thay đổi đó và
phải thực sự có sự chuẩn bị trong trƣờng hợp phải đối mặt với những tình huống mới.
Ngoài ra họ cũng cần phải sẵn sàng để có những trải nghiệm tại những vị trí khác nhau
trong suốt con đƣờng sự nghiệp của mình, và cũng có thể trong số những trải nghiệm
đó có cả những trải nghiệm khác biệt hoàn toàn đối với những kiến thức đã đƣợc học
chuyên ngành trong nhà trƣờng. Nói riêng về trƣờng hợp của công ty chúng tôi, hiện
tại luôn phải nỗ lực tìm kiếm những ứng viên với những phẩm chất nhƣ đã đề cập bên
trên đồng thời phải có sự gắn bó lâu dài với công ty bởi vì tất cả những sự thay đổi
trên thị trƣờng luôn đòi hỏi chúng tôi phải liên tục đầu tƣ thời gian và tiền bạc để đào
tạo và định hình đội ngũ nhân sự của mình.
Với những ý kiến vừa trình bày bên trên về nhu cầu thấu hiểu và thực trạng tuyển
dụng nguồn lao động trẻ, chúng tôi hy vọng cơ hội đƣợc tiếp cận với các nguồn lao
động trẻ sẽ tăng lên, tránh tình trạng có ngƣời tìm việc và việc tìm ngƣời nhƣng việc
không gặp đƣợc điểm chung. Theo ý kiến cá nhân của chúng tôi điều này thực sự cần
rất nhiều sự quan tâm và vào cuộc đồng bộ của các bên liên quan: Sinh viên, nhà
trƣờng, doanh nghiệp, chính sách đào tạo… trong đó nhân mạnh vai trò chủ động của
Sinh viên trong việc nhận thức và rèn luyện các phẩm chất lao động cần thiết trong
thời đại mới. Kể cả các bạn có xu hƣớng “khởi nghiệp (start-up), tôi tin rằng điều này
cũng giúp các bạn tìm đƣợc những cộng sự và nhân viên đắc lực trên con đƣờng sự
nghiệp của mình. Vấn đề luôn ở khâu chuẩn bị, chuẩn bị ngay từ khi còn ngồi trên ghế
nhà trƣờng với một tâm thế chủ động học hỏi và trải nghiệm. Chuẩn bị cả sự tin tƣởng
vào bản thân và linh hoạt với những sự thay đổi trong môi trƣờng sẽ giúp chúng ta làm
chủ đƣợc tình huống. Một lần nữa, chúng tôi tin tƣởng vào hoạt động thiết thực nhƣ
chƣơng trình thực thực tập có thể mang lại cơ hội cọ sát quan trọng để sinh viên làm
quen với môi trƣờng công việc.
Bài viết không nhằm mục đích phan nàn bất cứ đối tƣợng nào. Chúng tôi chỉ hy
vọng sẽ nhận thêm đƣợc các ý kiến thảo luận mà chúng tôi đã nêu ra trên đây và trên
hết là khát khao kết nối để tìm kiếm nguồn lao động mới của những doanh nghiệp nhƣ
chúng tôi sẽ ngày càng có nhiều tín hiệu tích cực hơn.
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EFFECT ON THE CONVENTION BETWEEN SCHOOLS
WITH ENTERPRISES IN CONTEXT INDUSTRIAL INNOVATION 4.0
Do Viet Hung
National University of Art Education
Abstract:
The purpose of this study is to develop a co-operative relationship between
universities and businesses in human resource training - a key element in building a
university education system that addresses practical requirements. Better serve the
needs of the society.
The study clarifies the impact factors and suggests solutions to develop an
appropriate strategy for action that fosters a strong link between school and business in
the context of the ongoing public revolution. Business 4.0
Key words:
Impact factors, the link between school and business, industrial revolution 4.0
1. Question
In the context of the ongoing industrial revolution of the 4.0, the core element of
the university education system is training, which is closely linked to practical
requirements, training to better meet the needs of the university. society
Developing a model of linkage between the educational institution (school)
and the business is an important requirement. Establishing the relationship between
the school and the enterprise is to promote the formation of training institutions in
the enterprise to share common resources in terms of material facilities, finance,
human resources, shorten the transfer time. Transfer from knowledge, skills into
real life. School-based training is based on the relationship between the school and
the business of the employee. In particular, enterprises participate in training
human resources together with the school through cooperation between the two
parties under the support of appropriate mechanisms and policies. Schools focus on
organizing training, basic knowledge and skills training, professional morality
training, labor discipline and industrial behavior for learners in order to meet the
requirements of the labor market. dynamic and consistent with the characteristics of
social production.
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2. Some issues about the link between school and business in the industrial
revolution 4.0 and
2.1. The connection between the school and the business between school and
business
4.The relationship between the university (university) and the enterprise in
human resource training has been successfully applied in many countries around the
world, depending on the characteristics of each country. , and has confirmed the
effectiveness in training, but also the ability to meet the demand for human resources
for production. School-to-business co-operation is seen as a key driver of a
knowledge-based economy. The University Business Cooperation (UBC) is a
transaction between universities and business organizations for the benefit of both
parties. Promoting cooperation and exploiting its value can help the school overcome
financial difficulties and help businesses achieve or maintain competitive advantage in
dynamic markets, and contribute to the economic growth of the country and the
response to labor market demand (Carayon, 2003; Gibb & Hannon 2006). Schoolenterprise co-operation is conducted in a variety of ways, either directly or
indirectly, in an individual or organizational capacity to support each other for the
benefit of both: collaborating in research and delivering the interactions of faculty,
students and professionals working in enterprises; commercialization of research
results; training program; organize life-long learning; Support for start-up and
corporate governance efforts. The result of this partnership can be: (1) improving
the quality of training and prospects for future employment for students; (2) the
research carried out by the universities to transfer technology and knowledge to the
production and business sector. (3) supporting the development of the knowledge
economy, supporting businesses, creating jobs, stimulating economic growth and
improving living standards.
2.2. Industrial Revolution 4.0
Industry 4.0 revolution comes from the "Industry 4.0" concept in a report by the
German government in 2013. This is a digital revolution with many new technologies
combining the field of physics, digital and photo biology. Influence all sectors of the
economy as well as other areas of social life. The 4th Industrial Revolution with the
driving force is the development of science and technology and will take place on 3
main areas including Biotechnology, Digital and Physics. The core elements of Digital
Revolution 4.0 will be: AI, IoT, and Big Data.
The ongoing 4.0 Industrial Revolution will create breakthroughs in labor
productivity and the development of high quality human resources that will require a
change in the level and capacity of workers to meet. Apply for new production. It also
poses challenges for humanity, such as causing inequality, breaking the labor market,
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and the millions of workers in the world that may fall into unemployment. Changes in
the way people communicate on the Internet put people at greater risk of financial and
health risks that could lead to unpredictable consequences, unpredictability of life,
politics, society, education. Insistent with the characteristics of social production.
3. Factors that affect the link between school and business
3.1.The relationship between the school and the business
In the relationship between school and business, the relationship of benefit,
mutual benefit is the most important factor. For durable relationships, the two sides
must be mutually beneficial. Should the school benefit the business? For example,
when businesses need seasonal staff, the school provides. The school also has to pay
for the business when sending interns, as a tuition for part of the training, although not
required by the business. Schools and businesses need to determine that this is a
mutually beneficial relationship. The school is connected to many businesses thanks to
the terms that the school is willing to offer, such as on-site training for businesses.
Businesses have the human resources to meet the needs through the active support
from the training of the school.
l3.2. Financial sources m
To develop human resources for enterprises, many mechanisms and policies have
been formed, including financial policies. However, at present, the financial resources
for training and developing human resources in the school are becoming a big barrier
for school and business relations. It is difficult to build a mutually supportive
relationship between the school and the business without financial resources available.
The ability to access financial resources when working with them is one of the primary
motivations of the school. In fact, the investment structure for training is still
inadequate and contradictory. Expenditures on learners' contributions are relatively
low. Investment from low-wage enterprises. Non-business revenues and service
activities of training institutions are still modest. Therefore, the ability to access
finance while working between schools and businesses is one of the key drivers of
school and business relationships.., an
3.3.Confidence, cohesion and sharing between school and businessntises, my
The cooperation between the school and the enterprises does not stop at creating
a simple supply-demand relationship, but a cohesion and sharing of responsibility in
the training of human resources. This trust, cooperation and cohesion will ensure the
quality of human resources from the input to the output stage in order to be jointly
responsible for the produced educational products. When enterprises directly
participate in training with practical knowledge and sharing experience, skills instead
of theory, then the quality of human resources will be ensured. This cooperation will
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motivate students to confidently conquer the labor market when schools and
enterprises jointly solve the problem of training quality.
3.4. School-Enterprise Collaboration Model: Single Relationship
The relationship between the school and the business is not easy, but a one-way
relationship, mainly through personal relationships. The gradual increase in student
employment has led to the strengthening of business connections to improve the
situation. However, many schools have difficulty contacting the business to find a
place for internships or offer scholarship support, introducing graduates of many
businesses feel bothered. Most of them are small and medium enterprises who are
worried about production and business and need labor when they are recruited, so their
relationship with the school is not what they think. Only large firms set up long-term
staffing plans to order schools by occupation at which they found engagement with the
school necessary. Schools and businesses are coming together in a single way, without
close coordination and no agency to stand out.
3.5. Contextual factors
The 4.0 revolution is happening and everything is changing rapidly. This
revolution will also set new requirements for the knowledge and skills of workers.
Knowledge and skills related to cognitive, systemic thinking, critical thinking,
adaptive skills, creative skills. Physical skills, language skills, digital skills, connection
skills. Social skills, communication, behavior, relationships, teamwork. All these
requirements show that the link between the school and the business must change, the
school must also change the mode of training, the business itself must change the way
to recruit, use the human resource. Those who work today are good but tomorrow they
still have to train again.
4. A number of measures to promote a sustainable link between school and
business in the industrial revolution 4.0 o
Firstly, renovate and strengthen the state management to orient, encourage and
support the sustainable linkages between schools and enterprises. The State should
have policies and mechanisms to closely coordinate human resources between schools
and enterprises. Increase the autonomy of the school, take initiative in training scale,
enrollment forms, training programs, financial sources. Encourage competition among
training institutions to increase the motivation among schools for quality training
products, reputation as well as image and brand.
Second, solve the problem of financial resources for the training of human
resources. To well implement the socialization of education through the combination
of finance and facilities. The school's financial resources mainly depend on the state
budget and tuition fees. Schools that want to have abundant financial resources need to
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carry out well the enterprise-based and donor-based socialization through the
following forms: scholarships for excellent students or poor students, providing
resources human resources for teaching and research contracts. In contrast, businesses
provide financial support, facilities by way of scholarships for students, contracting
consultancy, scientific research. On the other hand, businesses can finance the school
by establishing companies, technology parks, practice areas, lecture halls, laboratories,
and teaching and learning facilities.
Third, engage with the business in developing training programs. To improve the
training capacity, build the learning outcomes for the learners, the school needs to
refer to the needs of the market and enterprises. Since then, the school has developed
curriculum to suit the requirements of each stage of development, ensuring advanced
and modern. Schools should do well to train what the society needs but not what the
school has. Therefore, training programs, content, methods, textbooks, materials, and
how to connect the school must change. Universities are not the place to have training
programs in the majors, but become the place where learners acquire and train their
knowledge, then learners step into the competitive work environment. Individual
learners decide for themselves, that is the way of learning the future. Education is
essentially a service to provide human resources, good products, the school will
strengthen and vice versa. The motivation to develop the bond between school and
business is in line with market rules.
Fourth, promote the model of cooperation through linking the management of
personnel and participation in the training process by prioritizing the recruitment of
experienced trainers working in enterprises, for lecturers as based on professional level,
specialization, practical experience. Depending on the course of study, the enterprise has the
assignment and selection of lecturers accordingly. The enterprise participates in training by
providing feedback on the formulation, evaluation and improvement of the training program
by providing information and reviewing the content of the training program, through which
the school can make corrections. in line with reality. Businesses send experts, engineers,
participate directly teach, guide practice. In addition, businesses should also facilitate the
reception of lecturers, managers to enterprises learning experience, exchange of problems
between the training program and the requirements of reality. During and after the training
process, it is necessary to closely examine the students' quality through the use of external
assessment method (employer) in conjunction with the internal assessment (the school).
Fifth, promote cooperation in scientific research and commercialization of
research results. This is the highest form of cooperation between schools and
businesses. The purpose of this form of cooperation is to support the research
activities of the school, to carry out the joint projects that the school and enterprises
jointly conducted. Schools can seek this partnership by actively introducing to
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businesses research programs that are likely to bring direct benefits to businesses. From
the results of scientific research and technological development, the two sides jointly
announced the invention, co-ownership and exploitation of the list, patents, copyright.
Sixth, to further strengthen the relationship between alumni and the school, to
create a mechanism for alumni who are working at the business to contact the school
regularly, can hold the meeting An exchange of experience between theory and
practice. Through this connection, the school will improve the training program from
time to time to suit the needs of the business. This is a solid bridge between the school
and the business in a practical and effective way.
5. Conclusion
Thus, in the context of globalization associated with the 4.0 industrial revolution,
every country is facing enormous challenges in the training of human resources to
meet the needs of society, adapt to the market. labor school. One of the solutions to
this problem is to promote the development of a strong corporate relationship between
the school and the business. To foster this cooperative relationship, identifying the
factors that influence the cooperative relationship between the school and the business
is the basis for developing an action strategy that fits the context. The ultimate goal is
to safeguard the interests of both the school and the enterprise, create high quality
human resources, promote economic growth, social development and human capacity
development. final.
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YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ GẮN KẾT
GIỮA NHÀ TRƢỜNG VỚI DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH
CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
Đỗ Việt Hùng
Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương
Tóm tắt
Mục đích của nghiên cứu này nhằm khái quát quan hệ hợp tác giữa các trƣờng Ðại
học với doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực - yếu tố cốt lõi trong việc xây dựng hệ
thống giáo dục Ðại học gắn liền yêu cầu thực tiễn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội.
Nghiên cứu làm rõ những yếu tố tác động, từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng
chiến lƣợc hành động phù hợp thúc đẩy sự gắn kết bền vững giữa nhà trƣờng với doanh
nghiệp trong bối cảnh đang diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Từ khóa: Yếu tố tác động, gắn kết giữa nhà trƣờng với doanh nghiệp, cách mạng
công nghiệp 4.0
1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh thế giới đang diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, yếu tố cốt
lõi của việc xây dựng hệ thống giáo dục Ðại học đó là đào tạo gắn liền với yêu cầu
thực tiễn, đào tạo đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Phát triển mô hình đào tạo gắn
kết giữa cơ sở giáo dục (nhà trƣờng) với doanh nghiệp đƣợc xem là yêu cầu quan
trọng đƣợc đặt ra. Xác lập mối quan hệ giữa nhà trƣờng với doanh nghiệp chính là việc
đẩy mạnh hình thành các cơ sở đào tạo trong doanh nghiệp để chia sẻ các nguồn lực
chung về cơ sở vật chất, tài chính, nhân lực, rút ngắn thời gian chuyển giao từ kiến
thức, kỹ năng vào thực tiễn cuộc sống. Đào tạo theo định hƣớng gắn nhà trƣờng với
doanh nghiệp đƣợc dựa trên mối quan hệ giữa nhà trƣờng với doanh nghiệp về ngƣời
lao động. Trong đó, doanh nghiệp tham gia đào tạo nguồn nhân lực cùng với nhà
trƣờng thông qua quan hệ hợp tác giữa hai bên dƣới sự hỗ trợ của cơ chế chính sách
phù hợp. Nhà trƣờng chú trọng tổ chức đào tạo, giáo dục kiến thức và kĩ năng nghề
nghiệp cơ bản, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, kỉ luật lao động và tác phong công
nghiệp cho ngƣời học nhằm đáp ứng đƣợc yêu cầu của thị trƣờng lao động và sự phù
hợp với đặc điểm của nền sản xuất xã hội.
2. Một số vấn đề về sự gắn kết giữa nhà trƣờng với doanh nghiệp trong cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0
2.1. Sự gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp
Mô hình sự gắn kết giữa nhà trƣờng (trƣờng đại học) với doanh nghiệp trong đào
tạo nguồn nhân lực đã đƣợc nhiều nƣớc trên thế giới áp dụng thành công dƣới nhiều
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mô hình khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm riêng của mỗi quốc gia, và đã khẳng định
đƣợc tính hiệu quả trong đào tạo, cũng nhƣng khả năng đáp ứng tốt nhu cầu nguồn
nhân lực cho sản xuất. Sự hợp tác giữa nhà trƣờng với doanh nghiệp đƣợc coi là động
lực cốt yếu của xã hội có nền kinh tế dựa trên tri thức.
Mối quan hệ hợp tác giữa nhà trƣờng và doanh nghiệp (University Business
Cooperation - UBC) đƣợc hiểu là những giao dịch giữa các trƣờng đại học và các tổ
chức sản xuất kinh doanh vì lợi ích của cả hai bên. Đẩy mạnh việc hợp tác và khai thác
giá trị của nó có thể giúp nhà trƣờng tháo gỡ những khó khăn về tài chính và giúp các
doanh nghiệp đạt đƣợc hoặc duy trì ƣu thế cạnh tranh trong thị trƣờng năng động,
đồng thời đóng góp cho sự tăng trƣởng kinh tế của quốc gia và đáp ứng đòi hỏi của thị
trƣờng lao động (Carayon, 2003; Gibb & Hannon 2006). Quan hệ hợp tác giữa nhà
trƣờng và doanh nghiệp đƣợc thực hiện dƣới nhiều hình thức trực tiếp hay gián tiếp, có
tính chất cá nhân hay tổ chức nhằm hỗ trợ lẫn nhau vì lợi ích của cả hai: hợp tác trong
nghiên cứu và phát triển, sự tƣơng tác qua lại của giảng viên, sinh viên và các nhà
chuyên môn đang làm việc tại các doanh nghiệp; thƣơng mại hóa các kết quả nghiên
cứu; xây dựng chƣơng trình đào tạo; tổ chức học tập suốt đời; hỗ trợ các nỗ lực khởi
nghiệp và quản trị tổ chức.
Kết quả của mối quan hệ hợp tác này có thể là: (1) nâng cao chất lƣợng đào tạo
và triển vọng việc làm tƣơng lai cho sinh viên; (2) những nghiên cứu do các trƣờng
thực hiện đƣợc chuyển giao công nghệ, tri thức cho khu vực sản xuất kinh doanh. (3)
hỗ trợ cho sự phát triển của kinh tế tri thức, hỗ trợ các doanh nghiệp, tạo ra công ăn
việc làm, kích thích tăng trƣởng kinh tế và nâng cao tiêu chuẩn sống.
2.2. Cách mạng công nghiệp 4.0
Cách mạng Công nghiệp 4.0 xuất phát từ khái niệm "Industrie 4.0" trong một báo
cáo của chính phủ Đức năm 2013. Đây là cuộc cách mạng số với nhiều công nghệ mới
kết hợp lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số và sinh học ảnh hƣởng đến tất cả các lĩnh vực của
nền kinh tế cũng nhƣ các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Cách mạng công nghiệp
lần thứ 4 với động lực là sự phát triển về khoa học công nghệ và sẽ diễn ra trên 3 lĩnh
vực chính gồm Công nghệ sinh học, kỹ thuật số và vật lý. Những yếu tố cốt lõi của kỹ
thuật số trong Cách mạng 4.0 sẽ là: Trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn vật kết nối (IoT) và dữ
liệu lớn (Big Data).
Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra sẽ tạo ra những bƣớc đột phá về
năng suất lao động và phát triển nhân lực chất lƣợng cao, các doanh nghiệp sẽ đòi
hỏi sự thay đổi về trình độ và năng lực của ngƣời lao động để đáp ứng yêu cầu sản
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xuất mới. Bên cạnh đó cũng đặt ra cho nhân loại nhiều thách thức phải đối mặt nhƣ:
gây ra sự bất bình đẳng, phá vỡ thị trƣờng lao động, hàng triệu lao động trên thế
giới có thể rơi vào cảnh thất nghiệp. Những thay đổi về cách thức giao tiếp trên
Internet cũng đặt con ngƣời vào nhiều nguy hiểm về tài chính, sức khoẻ, có thể sẽ
dẫn đến những hệ luỵ khôn lƣờng, những bất ổn về đời sống, chính trị, xã hội, y tế,
giáo dục.
3. Những yếu tố tác động đến sự gắn kết giữa nhà trƣờng với doanh nghiệp
3.1. Mối quan hệ về lợi ích giữa nhà trường và doanh nghiệp
Trong mối quan hệ giữa nhà trƣờng và doanh nghiệp, quan hệ về lợi ích, đôi bên
cùng có lợi là yếu tố quan trọng nhất. Muốn quan hệ lâu bền thì hai bên phải cùng
có lợi. Nhà trƣờng phải cho doanh nghiệp thấy họ đƣợc lợi gì? Chẳng hạn khi
doanh nghiệp cần nhân lực thời vụ thì nhà trƣờng cung cấp. Trƣờng cũng phải có
kinh phí để trả cho doanh nghiệp khi gửi sinh viên thực tập, coi nhƣ đó là học phí
cho một phần đào tạo, mặc dù doanh nghiệp không yêu cầu. Các trƣờng, các doanh
nghiệp cần xác định rõ đây là mối quan hệ tƣơng hỗ lẫn nhau, hai bên cùng có lợi.
Nhà trƣờng kết nối đƣợc với nhiều doanh nghiệp nhờ vào các điều khoản mà
trƣờng sẵn sàng đƣa ra, nhƣ đào tạo tại chỗ cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có
đƣợc nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu thông qua sự hỗ trợ tích cực từ quá trình
đào tạo của nhà trƣờng.
3.2. Nguồn tài chính
Để phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, nhiều cơ chế, chính sách đã
đƣợc hình thành trong đó có các chính sách tài chính. Tuy nhiên, hiện nay, các
nguồn tài chính cho đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong nhà trƣờng đang trở
thành rào cản lớn cho quan hệ nhà trƣờng và doanh nghiệp. Khó có thể xây dựng
đƣợc mối quan hệ tƣơng hỗ giữa nhà trƣờng và doanh nghiệp nếu không có nguồn
tài chính sẵn sàng. Khả năng tiếp cận đƣợc nguồn tài chính khi làm việc với các
doanh nghiệp đó là một trong các động lực chủ yếu của nhà trƣờng. Thực tế cho
thấy, cơ cấu đầu tƣ cho đào tạo hiện còn nhiều bất cập và mâu thuẫn. Phần chi từ
nguồn đóng góp của ngƣời học là tƣơng đối thấp. Nguồn đầu tƣ từ các doanh
nghiệp sử dụng lao động thấp. Nguồn thu sự nghiệp, hoạt động dịch vụ của các cơ
sở đào tạo còn khiêm tốn. Do đó, khả năng tiếp cận đƣợc nguồn tài chính khi làm
việc giữa nhà trƣờng với các doanh nghiệp là một trong các động lực chủ yếu của
mối quan hệ nhà trƣờng và doanh nghiệp.
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3.3. Sự tin cậy, gắn bó và chia sẻ giữa nhà trường và doanh nghiệp
Việc hợp tác giữa nhà trƣờng và các doanh nghiệp không dừng lại ở việc tạo ra
mối quan hệ cung - cầu đơn thuần mà là sự gắn kết và chia sẻ trách nhiệm trong đào
tạo nguồn nhân lực. Sự tin tƣởng, hợp tác, gắn bó này sẽ đảm bảo chất lƣợng nguồn
nhân lực từ khâu đầu vào đến đầu ra để cùng có trách nhiệm với sản phẩm giáo dục
đƣợc tạo ra. Khi doanh nghiệp trực tiếp tham gia đào tạo bằng những kiến thức thực tế
và chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng thay vì lý thuyết suông, khi đó, chất lƣợng nguồn
nhân lực sẽ đƣợc đảm bảo. Sự hợp tác này sẽ là động lực cho ngƣời học tự tin chinh
phục thị trƣờng lao động khi nhà trƣờng và doanh nghiệp cùng nhau giải bài toán chất
lƣợng đào tạo.
3.4. Mô hình hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp: Quan hệ đơn lẻ
Quan hệ giữa nhà trƣờng với doanh nghiệp không hề dễ dàng, vẫn là mối quan hệ
một chiều, chủ yếu thông qua các quan hệ cá nhân. Tình trạng sinh viên ra trƣờng khó
có việc làm ngày một gia tăng khiến các trƣờng đẩy mạnh việc kết nối với doanh
nghiệp để góp phần cải thiện tình hình. Tuy nhiên, không ít trƣờng gặp khó khăn khi
liên hệ với doanh nghiệp để tìm chỗ thực tập cho sinh viên hoặc đề nghị hỗ trợ học
bổng, giới thiệu sinh viên tốt nghiệp nhiều doanh nghiệp cảm thấy bị làm phiền. Đa số
là doanh nghiệp vừa và nhỏ lo sản xuất, kinh doanh, cần lao động lúc nào thì tuyển
dụng lúc đó, cho nên quan hệ với nhà trƣờng là điều họ chƣa nghĩ tới. Chỉ những
doanh nghiệp lớn mới lập ra kế hoạch về nhân lực lâu dài để đặt hàng các trƣờng theo
ngành nghề lúc đó họ mới thấy việc gắn kết với nhà trƣờng là cần thiết. Các trƣờng và
doanh nghiệp hiện đến với nhau một cách đơn lẻ, chƣa có sự phối hợp chặt chẽ và
cũng chƣa có cơ quan đứng ra gắn kết, thúc đẩy.
3.5. Những nhân tố thuộc về bối cảnh
Cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra và mọi thứ thay đổi nhanh chóng. Cuộc cách
mạng này cũng sẽ đặt ra những yêu cầu mới về kiến thức kỹ năng và tâm thế của
ngƣời lao động. Các kiến thức và kỹ năng liên quan đến nhận thức, tƣ duy hệ thống, tƣ
duy phản biện, kỹ năng thích nghi, kỹ năng sáng tạo. Các kỹ năng về thể chất, kỹ năng
ngôn ngữ, kỹ năng số, kỹ năng kết nối. Các kỹ năng về xã hội, giao tiếp, ứng xử, tạo
lập quan hệ, làm việc theo nhóm. Tất cả những yêu cầu đó cho thấy, sự gắn kết giữa
nhà trƣờng và doanh nghiệp cũng phải thay đổi, nhà trƣờng cũng phải thay đổi phƣơng
thức đào tạo, bản thân doanh nghiệp cũng phải thay đổi cách tuyển dụng, sử dụng
nguồn nhân lực, những ngƣời hôm nay đang làm việc tốt nhƣng ngày mai có khi vẫn
phải đào tạo lại.
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4. Một số giải pháp thúc đẩy sự gắn kết bền vững giữa nhà trƣờng với doanh
nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Thứ nhất, đổi mới và tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc để định hƣớng,
khuyến khích và hỗ trợ sự gắn kết bền vững giữa nhà trƣờng và doanh nghiệp. Nhà
nƣớc cần có chính sách, cơ chế phối hợp chặt chẽ về nguồn nhân lực giữa nhà trƣờng
và doanh nghiệp. Tăng quyền tự chủ cho nhà trƣờng, chủ động về quy mô đào tạo,
hình thức tuyển sinh, xây dựng chƣơng trình đào tạo, thu chi nguồn tài chính. Khuyến
khích cạnh tranh giữa các cơ sở đào tạo để tăng động lực phát triển giữa các nhà
trƣờng với nhau về chất lƣợng sản phẩm đào tạo, uy tín cũng nhƣ hình ảnh,
thƣơng hiệu.
Thứ hai, giải quyết vấn đề nguồn tài chính cho quá trình đào tạo nguồn nhân lực.
Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục bằng việc liên kết về tài chính và cơ sở vật
chất. Nguồn tài chính của nhà trƣờng chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách nhà nƣớc và
học phí. Nhà trƣờng muốn có nguồn tài chính dồi dào cần phải thực hiện tốt công tác
xã hội hóa dựa vào doanh nghiệp và nhà tài trợ thông qua các hình thức: học bổng cho
sinh viên học giỏi hoặc sinh viên nghèo vƣợt khó, cung cấp nguồn nhân lực cho công
tác giảng dạy, hợp đồng nghiên cứu khoa học. Ngƣợc lại, doanh nghiệp hỗ trợ tài
chính, cơ sở vật chất bằng các cách hỗ trợ học bổng cho sinh viên, ký kết các hợp đồng
tƣ vấn, nghiên cứu khoa học. Mặt khác, doanh nghiệp có thể hỗ trợ tài chính cho nhà
trƣờng bằng việc thành lập các công ty, khu công nghệ, khu thực hành, giảng đƣờng,
phòng thí nghiệm, trang thiết bị cho giảng dạy và học tập.
Thứ ba, gắn kết với doanh nghiệp trong việc xây dựng chƣơng trình đào tạo. Để
nâng cao năng lực đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra cho ngƣời học, nhà trƣờng cần tham
khảo nhu cầu của thị trƣờng và doanh nghiệp. Từ đó, nhà trƣờng xây dựng chƣơng
trình giảng dạy cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, của từng giai đoạn phát
triển, đảm bảo tính tiên tiến, hiện đại. Nhà trƣờng cần thực hiện tốt phƣơng châm
đào tạo những gì xã hội cần chứ không đào tạo những gì nhà trƣờng có. Vì vậy,
chƣơng trình đào tạo, nội dung, phƣơng pháp, giáo trình, tài liệu, cách kết nối của
các trƣờng phải thay đổi. Các trƣờng đại học dần không phải là nơi có chƣơng trình
đào tạo ở các chuyên ngành, mà trở thành nơi ngƣời học thu nhận, rèn luyện kiến
thức, sau đó ngƣời học bƣớc ra môi trƣờng làm việc cạnh tranh. Cá nhân ngƣời học tự
quyết định, tự cảm nhận, đó là cách học của tƣơng lai. Giáo dục bản chất là dịch vụ
cung cấp nhân lực, sản phẩm tốt, nhà trƣờng sẽ mạnh lên và ngƣợc lại. Động lực để
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phát triển mối quan hệ gắn kết giữa nhà trƣờng và doanh nghiệp đều tuân theo quy
luật thị trƣờng.
Thứ tư, đẩy mạnh mô hình hợp tác thông qua gắn kết việc điều hành nhân sự
và tham gia quá trình đào tạo bằng cách ƣu tiên tuyển dụng những giảng viên có
kinh nghiệm làm việc trong các doanh nghiệp, xây dựng tiêu chuẩn đứng lớp đối
với giảng viên nhƣ căn cứ vào trình độ chuyên môn, chuyên ngành, kinh nghiệm
thực tế. Tùy thuộc học phần mà doanh nghiệp có sự phân công và lựa chọn giảng
viên cho phù hợp. Doanh nghiệp tham gia đào tạo bằng cách góp ý kiến về xây
dựng, đánh giá và cải tiến chƣơng trình đào tạo thông qua việc cung cấp thông tin,
phản biện nội dung chƣơng trình đào tạo, qua đó nhà trƣờng có thể chỉnh sửa cho
phù hợp với thực tế. Doanh nghiệp cử các chuyên gia, kỹ sƣ, tham gia trực tiếp
giảng dạy, hƣớng dẫn thực hành. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần tạo điều kiện
tiếp nhận các giảng viên, cán bộ quản lý đến doanh nghiệp học tập kinh nghiệm,
trao đổi những vấn đề giữa chƣơng trình đào tạo và yêu cầu của thực tế. Trong và
sau quá trình đào tạo cần kiểm tra chặt chẽ, sâu sát chất lƣợng của sinh viên qua
việc thực hiện phƣơng pháp đánh giá từ bên ngoài (ngƣời sử dụng lao động) kết
hợp với đánh giá bên trong (nhà trƣờng).
Thứ năm, đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học và thƣơng mại hóa các kết quả
nghiên cứu. Đây là hình thức hợp tác cao nhất giữa nhà trƣờng và doanh nghiệp. Mục
đích của hình thức hợp tác này nhằm hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu của nhà trƣờng,
thực hiện các dự án liên kết mà nhà trƣờng và các doanh nghiệp cùng tiến hành. Các
trƣờng có thể tìm kiếm sự hợp tác này bằng cách chủ động giới thiệu với các doanh
nghiệp những chƣơng trình nghiên cứu có khả năng đem lại lợi ích trực tiếp cho các
doanh nghiệp. Từ những kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hai bên
cùng công bố các phát minh, đồng sở hữu và khai thác danh mục, các bằng sáng chế,
bản quyền.
Thứ sáu, Tăng cƣờng chặt chẽ hơn nữa về mối quan hệ giữa cựu sinh viên với
nhà trƣờng, tạo cơ chế để những cựu sinh viên đang làm việc tại doanh nghiệp liên
hệ thƣờng xuyên với nhà trƣờng, có thể tổ chức những buổi hội thảo trao đổi kinh
nghiệm giữa lý thuyết với thực tiễn. Qua sự liên kết này, nhà trƣờng sẽ cải tiến
chƣơng trình đào tạo theo từng thời điểm sao cho phù hợp với nhu cầu của doanh
nghiệp. Đây là cầu nối vững chắc giữa nhà trƣờng và doanh nghiệp một cách hiệu
quả, thiết thực.
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5. Kết luận
Nhƣ vậy, trong bối cảnh toàn cầu hóa gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0,
mọi quốc gia đều đang đƣơng đầu với những thách thức to lớn trong việc đào tạo
nguồn nhân lực đáp ứng đƣợc nhu cầu xã hội, thích ứng với thị trƣờng lao động. Một
trong những lời giải của bài toán đó là thúc đẩy phát triển mối quan hệ hợp tác bền
vững giữa nhà trƣờng và doanh nghiệp. Để thúc đẩy phát triển mối quan hệ hợp tác
này việc xác định rõ những yếu tố đã tác động đến mối quan hệ hợp tác giữa nhà
trƣờng và doanh nghiệp là cơ sở để xây dựng chiến lƣợc hành động cho phù hợp với
bối cảnh. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo lợi ích của cả nhà trƣờng và doanh nghiệp,
tạo ra nguồn nhân lực chất lƣợng cao, thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, phát triển xã hội
và phát triển năng lực con ngƣời.
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JOBS FOR NEW GRADUATES
REAL SITUATION, CAUSES AND SOLUTIONS
Pham Hung Cuong
National University of Art Education
The problem of employment after graduation is socially interested for many
years, especially in recent years, when our country attract foreign investors and
encourages them to invest in local businesses has created more employment
opportunities for employees. According to the statistics of professionals in recent
years, the unemployment rate is about 1, 84% and according to the latest labor market
survey in the first quarter of 2017, the rate of under unemployment in the working age
of our country is 1,82%. This rate is not high compared to the world but it is worth
saying that our country is very shortage of skilled labor, high-level technical workers
and the quality of human resources in Viet Nam is also much lower than of other
countries in the world (according to the world bank). Especially, the train and regular
workforce such as bachelors and masters who can‟t get jobs after graduation is at the
alarming level and is on the rise. This paradigur has had a great impact on enrollment
and training at colleges and universities. Recent years, university in general is no
longer what is too high for learners (except for a number of prestigious universities
have good output and attract the learners). A bad consequence from out of
employment after graduation is that students drop out of universities while they are
studying. According to statistics, the rate of student dropout compared with the input
from 20% to 25%. There are some students who are in the third year in the four-year
training program, the students still dropout without any regrets. This is the common
serious problem of the universities in recent years.
Our country is developing towards industrialize and modernization, oriented
socialist, Viet Nam is a bright spot to attract the foreign investors. According to the
statistic of ministry of planning and investment, as of December 2017, the country has
23,737 the abroad investment projects with total investment projects with total
investment capital is 307,86 billion, this creates many opportunity for workers.
Being a person working in management, training a sector of a university, over the
years, I am also very interested in the unemployment problem for students after
graduation. We ourselves have also made some solutions to create jobs for students
after graduation and have also obtained certain results in training, now we‟d like to
share some causes and solutions:
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 Some causes
1. Curriculums
Curriculums in most colleges and universities still have limited things, content –
training hasn‟t gone deep into the realities of specialty. The general knowledge and the
theories is too heavy, not focusing on the training skills about working for students.
The training managers and the professionals are not really dynamic in innovation the
curriculums (it is partly the training regulation and administrative procedures). As the
society is developing and changing day by day, the demand for human resources also
changes. It seems that the courses in the curriculum are no longer suitable to the actual
demands, more theories than practices, lack of practical skills, lack of working skills,
so many graduated - students can not get jobs or have jobs but do not take up
positions, so they have to be trained again.
2. Practical capacity of students
As mentioned above, in the present time, the gate of the college or university are
not unfamiliar to learners, so many students are not difficult to be admitted to colleges
and universities. Some of them, they entrance into a suitable university for the aim of
having qualifications, not for their expectations. Others who have the appropriate
aptitude, but not working hard, not accumulating the experiences and professional
knowledge so they are quite awkward in approaching the work. While society
increasingly requires the people who really have the ability to work effectively then
the people who don‟t have the ability will be eliminated.
3. There is no cohesion between universities and employers
Perhaps this is the key issue of the colleges and universities during the current
period. On one hand, this problem solves at the same time the improvement about the
training program in accordance with the requirements of the employers, creating the
opportunities for students to approach actual work in the future while they are studying
at universities, on the other hand, the training schools also know about the needs of
real human resources in all careers in order to have recruiting and training schemes. At
present, colleges and universities enroll a mass of new students in different careers,
the target of training exceeds the target of employment so this leads to the supply of
human resources is much more than the demand resources. This is one of the causes
that led to unemployment of the new graduates. A number of students who have good
learning outcomes result still failed in the admission interview of the employers or the
state agencies. So we need to have the link between the universities with the
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employers and the social organizations to learn about their needs about human
resources as well as creating the relationship between the universities or the students
and the employers or the recruitment agencies. Therefore, the unemployment of new
graduates can be solved.
In recent years, the Department of graphic design of National University of Art
Education has also focused on the link with the companies and they directly recruit our
new graduates. Every year, the Department of graphic design organizes the discussion
between the experts of business and lectures and students, discuss the actual work and
the needed skills in career. We also organize the practical internships at enterprises,
directly be employed in the companies. Most students, who are got access to the
companies, are very eager and they had a motivation for striving and career. As the
result, the majority of graduates quickly approaches the labor market and satisfy the
employers.
4. Not yet established the labor market online between the training schools and
the employers
These problems are important in solving employment for students and supply the
human resources for the employers or the recruitment agencies. In the last time, many
companies spend a lot ò time to the training facility to recruit the human resources.
They have to post the advertising material to inform or popularize the positions of jobs
they need but it is not really effective, not approaching all the human resources.
Meanwhile, the colleges and universities also want their products to be accepted to
use by social. Establishing the labor market online between the universities and the
employers systematically and logically is useful and make the interaction between
them more effectively.
 Some solutions
In order to overcome the above situation, we need the following solutions:
1. The state need flexible policies for education
The state should create conditions for the colleges and universities to be more
active in training, especially the checking and renovating the curriculums which is
suitable to the needs. Reducing the subjects in general knowledge, reducing the
theories but increasing the practices and professional skills. The specific training and
practical skills also helps learners feel eager motivate to study better. On the other
hand, the learners also have good abilities to approach the jobs quickly and respond
the need of the employers. Beside, we need to focus on developing the technical
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schools to train the human resources with high – skilled quality, timely responding the
work in production companies and large industrial parks.
2. The training schools should have interaction with companies
This brings a lot of benefits, associating training with the needs of the labor
market through companies. Creating the opportunities for students exchange and work
with companies and from that they have chances to talk to the employers to learn a lot
from them such as experiments, professional career and they will have a motivation for
striving and career. Interacting with the companies, the training schools have chances
to grasp the essential demand in the practical work, timely adjust and add the suitable
training program so the learners will have good ability and have more chances to get
jobs. The employers also have chances to approach and choose the high quality human
resources, who suitable to their work.
3. Establishing the labor market online between the training schools and the
employers
The companies or the state agencies developing the information system to the job
market, introduce themselves to the recruited people about their work and the demand
of professional knowledge or professional skills. On the contrary, the training schools
supply the documents of abilities, the technologies on the information system of labor
market, this helps the employers or the state agencies have time checking, choosing
the human resources and contacting to recruit. To do this, it is necessary to have the
unity, co-ordinate closely between the training schools and companies or the
information systems about labor market, this will create opportunities for students
approaching and looking for the suitable jobs quickly.
To establish the information systems about labor market, we need the coordination between the employers and the training schools. The information systems
about labor market with applied technology will bring us a lot of benefits in the current
period, creating an interacting environment between the employers and the human
resources, increasing more opportunities for the new graduates to approach the labor
market.
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VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP
THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP
Phạm Hùng Cường
Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương
Vấn đề việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trƣờng đƣợc xã hội quan tâm
từ nhiều năm nay, đặc biệt những năm gần đây, khi nƣớc ta mở cửa thu hút các nhà
đầu tƣ nƣớc ngoài và khuyến khích đầu tƣ cho các doanh nghiệp trong nƣớc đã tạo ra
nhiều cơ hội việc làm cho ngƣời lao động. Theo thống kê của các nhà chuyên môn
trong những năm gần đây tỉ lệ thất nghiệp ở nƣớc ta là khoảng 1.84% và theo kết quả
khảo sát mới nhất của bản tin thị trƣờng lao động trong quý 1 năm 2017 thì tỉ lệ thiếu
việc làm trong độ tuổi lao động của nƣớc ta là 1,82%. Tỉ lệ này không cao so với thế
giới, song điều đáng nói là nƣớc ta đang rất thiếu lao động có trình độ tay nghề, công
nhân kỹ thuật bậc cao và chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam cũng thấp hơn nhiều so
với các nƣớc trên thế giới (theo đánh giá của Ngân hàng thế giới - World Bank). Điều
đặc biệt là lực lƣợng lao động đƣợc đào tạo bài bản, chính quy nhƣ cử nhân, thạc sĩ
sau khi ra trƣờng không có việc làm đang ở mức báo động và đang có chiều hƣớng
tăng. Nghịch lý này đã tác động không nhỏ đến việc tuyển sinh đầu vào và công tác
đào tạo tại các trƣờng cao đẳng, đại học. Những năm gần đây, cổng trƣờng đại học nói
chung không còn là điều gì quá cao xa đối với ngƣời học (ngoại trừ không nhiều một
số trƣờng danh tiếng, có đầu ra tốt dang thu hút ngƣời học). Một hệ quả xấu từ chỗ
không xin đƣợc việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp đó là tình trạng bỏ học của sinh
viên tăng cao khi đang theo học tại một trong những cơ sở đào tạo. Theo thống kê thì tỉ
lệ sinh viên bỏ học giữa chừng so với đầu vào là khoảng từ 20 - 25%. Có những
trƣờng hợp đang theo học năm thứ ba trong chƣơng trình đào tạo bốn năm, sinh viên
vẫn bỏ học mà không hề hối tiếc. Đây cũng là một vấn nạn chung cho các trƣờng đại
học trong những năm gần đây.
Nƣớc ta đang trên đà phát triển theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa định
hƣớng xã hội chủ nghĩa. Việt Nam đang là điểm sáng thu hút các nhà đầu tƣ nƣớc
ngoài. Theo con số thống kê của Bộ kế hoạch đầu tƣ, tính đến tháng 7 năm 2017 cả
nƣớc có 23.737 dự án đầu tƣ nƣớc ngoài với tổng số vốn đầu tƣ là 307,86 tỷ USD,
điều này đã tạo ra không ít cơ hội việc làm cho ngƣời lao động.
Là một ngƣời làm công tác quản lý, đào tạo một ngành của một trƣờng đại học,
trong những năm vừa qua cũng rất quan tâm đến vấn đề việc làm cho sin h viên
sau khi tốt nghiệp ra trƣờng. Bản thân chúng tôi cũng đã thực hiện một số giải
pháp để tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trƣờng và cũng đã thu đƣợc
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kết quả nhất định trong công tác đào tạo của mình. Xin chia sẻ một số nguyên
nhân và giải pháp sau:
 Một số nguyên nhân
1. Chương trình đào tạo
Chƣơng trinh đào tạo ở hầu hết các trƣờng cao đẳng, đại học của chúng ta còn
nhiều hạn chế, nội dung đào tạo chƣa đi sâu vào thực tế của chuyên ngành, các môn
học đại cƣơng và lí thuyết còn quá nặng, chƣa chú trọng rèn luyện kỹ năng làm việc
cho sinh viên. Các nhà quản lý đào tạo và các nhà chuyên môn chƣa thật năng động
trong việc đổi mới chƣơng trình đào tạo (một phần do quy chế đào tạo và các thủ tục
hành chính). Trong khi xã hội phát triển và thay đổi hàng ngày, yêu cầu về nguồn
nhân lực cũng thay đổi theo, dƣờng nhƣ các môn học trong chƣơng trình đào tạo đã
không còn phù hợp với đòi hỏi thực tế của thị trƣờng, nội dung nặng lý thuyết,
thiếu thực hành, thiếu trang bị kỹ năng làm việc nên nhiều sinh viên ra trƣờng
không xin đƣợc việc làm hoặc có việc làm nhƣng không đảm nhiệm đƣợc vị trí
công tác, phải đào tạo lại.
2. Năng lực thực tế của sinh viên
Nhƣ đã nêu ở phần trên, trong giai đoạn hiện nay, cánh cổng trƣờng cao đẳng,
đại học không còn là điều quá xa vời với ngƣời học, chính vì thế rất nhiều sinh viên
trúng tuyển vào các trƣờng cao đẳng, đại học không quá khó khăn, trong số đó, một
phần sinh viên thi vào các trƣờng cao đẳng, đại học do thuận lợi và phù hợp với lực
học và cốt để có tấm bằng chứ không phải vì nguyện vọng, hoài bão của bản thân hay
có năng khiếu phù hợp. Một phần sinh viên có năng lực phù hợp nhƣng trong suốt quá
trình học không chịu phấn đấu học hành, tích lũy tri thức kinh nghiệm, rèn luyện kỹ
năng chuyên môn cho nên khi ra trƣờng không tránh khỏi việc lúng túng khi tiếp
cận với công việc. Trong khi xã hội ngày càng đòi hỏi ngƣời thực sự có khả năng
làm việc hiệu quả, có chất lƣợng thì tất yếu những ngƣời không có khả năng sẽ bị
xã hội tự đào thải.
3. Chưa có sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo và các nhà tuyển dụng
Có lẽ đây là vấn đề mấu chốt của các cơ sở đào tạo trong giai đoạn hiện nay, vấn
đề này cùng lúc giải quyết đƣợc việc cải tiến chƣơng trình đào tạo phù hợp với yêu cầu
của nhà tuyển dụng, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với công việc thực tiễn trong
tƣơng lai ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trƣờng, mặt khác cơ sở đào tạo cũng
nắm đƣợc nhu cầu thực về số lƣợng nhân lực trong các ngành nghề để có phƣơng án
tuyển sinh đào tạo. Hiện nay có một số ngành nghề trong các trƣờng cao đẳng, đại học
tuyển sinh và đào tạo ồ ạt, chỉ tiêu đào tạo vƣợt quá chỉ tiêu tuyển dụng dẫn đến tình
trạng nguồn cung nhân lực vƣợt quá nhu cầu nhân lực. Đây là một trong những nguyên
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nhân dẫn tình trạng thất nghiệp của sinh viên mới ra trƣờng. Mặt khác, một số sinh
viên đạt kết quả học tập loại giỏi mà vẫn bị loại trong các đợt phỏng vấn xét tuyển của
các nhà tuyển dụng hay các cơ quan nhà nƣớc. Vì vậy rất cần có sự liên kết giữa các
cơ sở đào tạo với các nhà tuyển dụng, các tổ chức xã hội để tìm hiểu nhu cầu nguồn
nhân lực cũng nhƣ tạo mối quan hệ giữa nhà trƣờng với nhà tuyển dụng, sinh viên với
các cơ quan tuyển dụng. Có nhƣ vậy tình trạng thất nghiệp của sinh viên ra trƣờng mới
có thể đƣợc giải quyết.
Khoa Thiết kế đồ họa trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng trong
những năm gần đây cũng đã rất chú trọng trong việc liên kết với các công ty, doanh
nghiệp là những nhà tuyển dụng trực tiếp sinh viên ra trƣờng của Khoa. Hàng năm,
Khoa tổ chức đƣợc nhiều cuộc nói chuyện, tọa đàm giữa các chuyên gia thuộc các
doanh nghiệp với giảng viên và sinh viên trong Khoa, trao đổi về công việc thực tế,
những kỹ năng cần có trong nghề nghiệp. Khoa tổ chức cho sinh viên đi thực tế, thực
tập nghề nghiệp tại các doanh nghiệp, trực tiếp đƣợc làm việc trong các tổ hợp của các
công ty, doanh nghiệp. Đƣợc tiếp cận với các công ty, doanh nghiệp hầu hết sinh viên
đều rất hào hứng, xác định đƣợc động cơ phấn đấu, rèn luyện của bản thân định hƣớng
nghề nghiệp cho mình. Kết quả phần đông sinh viên của Khoa khi tốt nghiệp ra trƣờng
đã nhanh chóng tiếp cận đƣợc với thị trƣờng, với công việc thực tiễn chuyên môn của
mình và làm hài lòng các nhà tuyển dụng.
4. Chưa thiết lập được thi trường lao động trực tuyến giữa các cơ sở đào tạo và
nhà tuyển dụng
Đây là vấn đề quan trọng trong việc giải quyết việc làm cho sinh viên và đáp ứng
nguồn nhân lực cho các cơ quan, doanh nghiệp. Trong thời gian qua có không ít công
ty, doanh nghiệp phải bỏ nhiều thời gian đến các cơ sở đào tạo để liên hệ tuyển dụng
nguồn nhân lực cho mình. Họ phải đăng tải và in ấn nhiều ấn phẩm truyền thông để
thông báo, quảng bá, kết quả thu đƣợc cũng manh tính nhỏ lẻ, không tiếp cận đƣợc hết
với số đông nguồn nhân lực. Trong khi đó, các cơ sở đào tạo cũng rất muốn sản phẩm
đào tạo của mình đƣợc xã hội sớm chấp nhận sử dụng. Việc thiết lập một thị trƣờng
lao động trực tuyến bài bản và có hệ thống giữa các cơ sở đào tạo với các nhà tuyển
dụng là rất hữu ích tạo đƣợc sự tƣơng tác giữa các nhà tuyển dụng và ngƣời lao động
một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.
 Một số giải pháp
Để khắc phục tình trạng trên, chúng ta cần có một số giải pháp sau:
1. Nhà nước cần có cơ chế chính sách mềm dẻo cho giáo dục
Nhà nƣớc cần tạo điều kiện cho các trƣờng chủ động hơn trong công tác đào
tạo, đặc biệt là việc việc rà soát, đổi mới chƣơng trình đào tạo cho phù hợp với
nhu cầu xã hội. Giảm nhẹ sức nặng của các môn học bắt buộc trong khối kiến
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thức đại cƣơng, giảm lý thuyết tăng thực hành, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.
Việc đào tạo chuyên sâu và rèn kỹ năng mang tính thực tiễn nghề nghiệp cũng
giúp cho ngƣời học hứng thú và tạo động cơ học tập tốt hơn. Mặt khác, ngƣời học
cũng có đủ năng lực để tiếp cận với công việc nhanh hơn, đáp ứng đƣợc yêu cầu
của nhà tuyển dụng.
Bên cạnh đó, cần chú trọng phát triển các trƣờng dạy nghề để đào tạo nguồn nhân
lực có trình độ chuyên môn tay nghề cao, kịp thời đáp ứng đƣợc công việc tại các cơ
sở sản xuất, các khu công nghiệp lớn.
2. Các cơ sở đào tạo cần có sự tương tác với các công ty, doanh nghiệp
Đây là việc làm mang lại nhiêu lợi ích, gắn đào tạo với nhu cầu của thị trƣờng lao
động thông qua các công ty, doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho sinh viên có nhiều cơ
hội để giao lƣu, làm việc với các công ty, doanh nghiệp để họ có dịp tiếp xúc với các
nhà tuyển dụng học hỏi kinh nghiệm, kiến thức nghề nghiệp, xác định mục tiêu phấn
đấu rõ ràng hơn nhận thức tốt hơn và có định hƣớng đúng đắn trong học tập, rèn luyện.
Tƣơng tác với các công ty doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo có cơ hội nắm bắt đƣợc
những yêu cầu thiết yếu trong thực tiễn công việc, kịp thời điều chỉnh, bổ sung chƣơng
trình đào tạo, rèn luyện kỹ năng cho ngƣời học để họ có đủ năng lực cần thiết khi ra
trƣờng, tăng cơ hội việc làm cho bản thân. Mặt khác các nhà tuyển dụng cũng có cơ
hội để tiếp cận, lựa chọn, bồi dƣỡng nguồn nhân lực có chất lƣợng cao, phù hợp với
yêu cầu công việc của họ.
3. Thiết lập được thị trường lao động trực tuyến giữa các cơ sở đào tạo và nhà
tuyển dụng
Phát triển mạng lƣới thông tin thị trƣờng việc làm, giới thiệu về các cơ sở tuyển
dụng, nội dung công việc và các yêu cầu về tri thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp
của họ đối với ngƣời đƣợc tuyển dụng. Ngƣợc lại, các cơ sở đào tạo cung cấp hồ sơ
năng lực của ngƣời học, các ngành học lên mạng lƣới thông tin thị trƣờng lao động,
giúp cho các nhà tuyển dụng đƣợc nghiên cứu, lựa chọn, liên hệ tuyển dụng. Để làm
đƣợc điều này, cần có sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo và các
công ty, doanh nghiệp, mạng lƣới thông tin thị trƣờng lao động sẽ tạo cơ hội cho sinh
viên tiếp cận và tìm kiếm đƣợc việc làm nhanh chóng và phù hợp với năng lực, sở
trƣờng của bản thân hơn.
Để lập đƣợc mạng lƣới thông tin thị trƣờng lao động cần có sự phối hợp chặt chẽ
giữa các công ty, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo. Mạng lƣới thông tin thị trƣờng
việc làm trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin sẽ mang lại nhiều lợi ích trong giai
đoạn hiên nay, tạo ra một môi trƣờng tƣơng tác giữa các nhà tuyển dụng và nguồn
nhân lực, tăng thêm nhiều cơ hội tiếp cận thị trƣờng lao động cho sinh viên sau khi tốt
nghiệp ra trƣờng.
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THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 – EMPLOYMENT
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES TO STUDENTS OF ART
Bach Thi Lan Anh - Trinh Thi Ha
National University of Art Education
The Fourth Industrial Revolution (IR 4.0) is based on digital platforms, which
include physical networks, the Internet of Things and cloud computing. The areas
influenced the most are 3D printing, biotechnology, new material technology,
automation technology, robots, etc. Where do culture and arts stay in this revolution?
What employment opportunities and challenges has IR 4.0 created to art students?
This writing is to answer the above-mentioned questions.
Keywords: IR 4.0, opportunities, challenges, employment, art student.
1. Introduction of the IR 4.0
The term "IR 4.0" was first mentioned at Hannover Fair in Germany in 2011 to
introduce ideas for enhancing the traditional mechanical engineering industry in
Germany. On 20 January 2016, the 46th World Economic Forum (WEF) was officially
opened in Davos-Klosters (Switzerland) with the theme "IR 4.0", attracting the
participation of 40 heads of states and more than 2,500 participants from over 100
countries who discussed to clarify the concept of IR 4.0.
What is the essence of the IR 4.0? According to researchers in many fields, it is
scientific breakthroughs in the micro world, which form new technologies of three key
groups: physical, digital and biological ones and create many integrated products with
high utility, being diverse and able to replace human in some fields.
2. Effects and impact of the IR 4.0
In human history, the previous industrial revolutions were continuous, systematic
and highly inherited. In order to carry out the second revolution, the first one must be
complete first Similarly, to carry out the third one, the second one must be complete.
However, the fourth one which is based on digital platforms and have special
characters and nature, does not follow the sequential rule. The starting point of the
revolution is not a decisive factor, instead every nation can approach the revolution
immediately. Of course, it is necessary to prepare the information technology (IT)
infrastructure and to renovate education and training so that the nation can take
advantage of the opportunities brought about by the IR 4.0. No country can stay
outside the IR 4.0, it cannot be denied that the gravitation of the IR 4.0 is demonstrated
quietly but effectively in life. Automatic vending machines are gradually replacing
traditional stores; e-commerce is facilitating online transactions so that people no
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longer have to transact face-to-face in shops. Technology taxis like Grab, Uber are
overwhelming traditional means of transport due to their convenience and low price.
Online advertisement has helped introduce the traditional braised fish of Vu Dai
village (Ha Nam province) to foreign markets.
The visible impact of the IR 4.0 is demonstrated by the breakthrough in
automation technology, which is directly involved in the production process and
replaces workers in many areas such as vehicle traffic control technology, robot
assistants in counseling services, etc. This will increase the pressure of the
unemployment rate, create a bigger employment gap between highly qualified
personnel and those with low education level, break the traditional labor market. In
developing countries like Vietnam, low-cost labor will no longer be an advantage.
Education of highly-qualified human resources is the responsibility of
universities/colleges. Higher education is facing increasingly emerging requirements
and skills set by the IR 4.0, so it is difficult for universities/colleges to fully predict the
skills required by the labor market. This is a great challenge to Vietnam's higher
education today.
Digital technology will change the way people communicate and put people into
many complex circumstances of which many are unforeseen. Personal information and
privacy may be shared. Structure of traditional families and core values of the society
can be change as a result of technological development, different approaches to
internet by generations or the appearance of love dolls.
3. Employment opportunities for art students
The strengths of art students include the passion and love for their profession,
and the desire to present their compositions. If they are placed in the right working
environment, they can stand high work pressure and be always creative.
The questions raised are: Where does culture stay in the IR 4.0? Do art students
have many employment opportunities while the key foundation of the IR 4.0 is
technology? In every revolution, human resources play a decisive role. Despite the IR
4.0 is based on digital platforms, human beings remain the subject of the revolution.
Once human beings are there, relationships and culture not only exist but also play a
role in guiding the IR 4.0 to develop sustainably.
According to statistics of Vietnam Telecommunications Authority (Ministry of
Information and Communications), by the end of 2015, Internet users in Vietnam
accounted for 52% of the population. In addition, 55% of the Vietnamese population
currently use mobile phones. Therefore, despite a lower and slower starting point,
Vietnam already has some foundation to enter the IR 4.0. The development of internet

97

and digital technology as well as social networks, especially art ones, is suggesting
career direction for art school students
Under the impact of technological breakthroughs and the appearance of
automatic machinery, there will be redundant human resources, creating more
competition and psychological pressure to the labor force. People have less time for
spiritual care or for life-balancing activities. Music, entertainment technology, etc. on
digital devices will be a solution to enrich people‟s spiritual life to balance their
pressure. Digital music production technology will thrive. The support of electronics,
machinery, modern sound equipment and studio technicians will greatly help the
remix process to produce the best musical products. Online music is not only a source
of revenue for the entertainment industry but it also promotes tourism and export of
consumer goods. It opens opportunities to every art student to take initiative in starting
up and challenging him/herself, hence s/he and express his/her views and expertise
while producing jobs and income. Music students can release their own musical
products through music sites such as Soundcloud, Bandcamp or traditional channels
like Youtube. Students can decide their own development instead of relying on or
trying to be involved by recording studios and music contests with so much
competition and many scandals. Although an independent producer may not make
one‟s career reach its peak, s/he can certainly offer a wide range of employment
choices, income and freedom to artists. Their image can be shared with and approach
more people.
The technology revolution also makes the visual arts develop. Electronic
drawings, including paintings and animations, can be designed much faster and more
colorfully than the traditional ones, so they are becoming more popular. Talented
students will have the opportunity to become an animator for animation studios, or
simply freelance artists who share creative works, comics or "fan art", etc. on websites.
Websites like Deviantart, Pixiv, etc. are famous ones for artists to share their art
products. In addition, other websites like Patreon, Kickstarter, etc. are typical websites
that can help freelance artists to raise funding/grant by art lovers for carrying out their
projects.
The boom of the entertainment industry has produced more and more diversified
cultural products. Revenue of the entertainment industry is increasing. The production
of comics, cartoons, etc. seems an endless business. That is a career opportunity for art
students. Currently, 3D design or 3D animation production are in the top 5 "hot"
occupations in the Information and Communications Technology (ICT) industry.
Graphic Design and Animation graduates can take jobs like print layout, design of
advertisement, printing, design of packages, design of press, etc. or become
cartoonists.
98

Due to the explosion of e-commerce and the fierce competition among brand
names, it is predicted that graphic design will continue to be a hot field attracting
manpower in the future.
Art students can open a new direction in preserving and promoting the values of
cultural heritages of the country through virtual reality technology.
4. Employment challenges to art students
Vietnam is in the period of golden population, i.e. the population at the working
age accounts for the highest proportion. Universities are developing quickly in
quantity but are limited in quality. More than 60% of graduates and master graduates
are unemployed annually, of which many fail to meet the requirements of employers.
Normally, it takes several years for graduates to get used to work after receiving
further training. According to World Bank (WB), the quality score of Vietnamese
human resources is only 3.39 out of 10, while that of South Korea is 6.91, India 5.76,
Malaysia 5.59, Thailand 4.94, etc. In education and training, we normally focus on
transfer of knowledge but not on promotion of creativity and individual intellectual.
The structure of training programs is usually spontaneous, follows hot trends and bases
on available resources. Career guidance in high school has not done well, not paid
enough attention to the personal potential/expectations, the development trend of the
era and requirements of the society. Art students in particular and students in general
are facing challenges such as weak skills to work in a cooperative environment, no
attention to experiencing and practice, insufficient skills to work and cooperate in a
multicultural environment, limited foreign language proficiency, etc.
Advantages for everyone are also challenge for everyone. Every artist can make
his/her work known to the world thanks to internet but how widespread it is depends
on the artist him/herself. At present, the development of online art brings success or
very big success to many people, but many artists still face financial difficulties. To
earn a living with passion, art students have to rely on their strengths and creativity to
make their compositions and themselves prominent.
5. What should art students do to be proactive in the IR 4.0?
First, with regard to art universities/colleges:
 To renovate training and research in order to equip students with sufficient
knowledge and skills to adapt to the new age and to the IR 4.0; to reform
teaching methods from transferring knowledge into forming qualities and
developing learners‟ capacity, in particular their creativity - a power of art.
 To develop training programs following those in the region and the world.
They can "import" art education programs and curricula from other
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countries and integrate it into their own ones. Teaching of art subjects in
English should be encouraged.
 To improve English language skills for students through intensive English
language training or specialized English programs.
 To pay special attention to practice, internship and enhance activities to
equip students with soft skills.
 To strengthen the two-way cooperation between universities/colleges and
businesses. During the teaching/learning process, the value of arts should
be promoted. But when collaborating with businesses, commerciality and
usefulness are important factors. Therefore, training programs should be
changed towards meeting requirements of business.
Secondly, with regards to students:
 To get good employment opportunities and to move forward, it is
important to consider English language as a key factor.
 Art students must have passion and pride of their chosen career. They
should train themselves with professional skills in accordance with
international standards and norms such as composing and expressing skills,
respect of copyrights; expression of personality and personal style, etc.
 -To equip themselves with a professional working style, capability to
develop and carry out work plans, skills to understand customers‟
psychology, work in teams, work independently, negotiation skills,
leadership skills, etc. They should have a high cultural background so that
their works can be felt the same by people of various races, religions and
in line with the law in many countries.
In short, the IR 4.0 is an indispensable trend of the digital age. It is an
opportunity and also a challenge to every field, including art. To take advantage of the
opportunity and overcome the challenge, art students need to actively practice skills,
accumulate knowledge, consider English as the second language to create jobs for
themselves and the society.
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CÁCH MẠNG 4.0- CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
VỀ VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NGHỆ THUẬT
Bạch Thị Lan Anh - Trịnh Thị Hà
Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương
Tóm tắt:
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 dựa trên nền tảng công nghệ số bao gồm các
hệ thống mạng vật lý, mạng Internet kết nối vạn vật và điện toán đám mây. Có tác
động lớn nhất là công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công
nghệ tự động hóa, người máy,...Vậy văn hóa, nghệ thuật sẽ đứng ở đâu trong cách
mạng 4.0? 4.0 đã tạo ra những cơ hội và thách thức về việc làm cho sinh viên nghệ
thuật như thế nào? Bài viết nhằm làm sáng tỏ các vấn đề trên
Từ khóa: Cách mạng 4.0, cơ hội, thách thức, việc làm, sinh viên nghệ thuật.
1. Giới thiệu về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ 4.0
Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử đều đặc trƣng bằng sự thay đổi về
bản chất của sản xuất và sự thay đổi này đƣợc tạo ra do sự phát triển của khoa học
công nghệ. Các cuộc cách mạng công nghiệp và sự xuất hiện của lực lƣợng sản xuất
mới đều tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, đến các mối quan
hệ của con ngƣời
Cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên trên thế giới đƣợc bắt đầu ở nƣớc Anh vào
cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, mở đầu với việc phát minh ra máy hơi nƣớc. Phát minh
này đƣợc coi là mốc mở đầu quá trình cơ giới hoá. Tạo tiền đề vật chất cho sản xuất
hàng hóa ra đời; cùng thời gian này là sự phát triển rực rỡ của nhân loại trên các lĩnh
vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Chủ nghĩa tƣ bản đã xuất hiện
Cuộc cách mạng công nghiệp thứ hai đƣợc khởi xƣớng từ cuối thế kỷ 19, kéo dài
đến đầu thế kỷ 20. Điện khí hóa xuất hiện trong nền đại công nghiệp, đã có những phát
minh lớn về những công cụ sản xuất mới: máy tính, máy tự động, ngƣời máy, hệ điều
khiển tự động… Năng suất lao động tăng lên, mối liên kết rộng mở chủ nghĩa tƣ bản
chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tƣ bản độc quyền.
Cuộc cách mạng công nghiệp lần 3 diễn ra vào những năm 1970 với sự phát triển
của chất bán dẫn, sự ra đời của sản xuất tự động hóa dựa vào máy tính, thiết bị điện tử
và Internet… tạo nên một thế giới kết nối, khoảng cách địa lý, không gian, thời gian
đƣợc xóa nhòa, rút ngắn. Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện.
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Trên cơ sở phát triển mạnh mẽ và toàn diện của công nghệ Internet ngày càng
phổ biến, đƣợc tích hợp cả về tính năng lẫn phạm vi ứng dụng, từ đó là cơ sở ra đời
của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (FIR) vào giữa thập kỷ thứ hai của thế
kỷ 21.
Lần đầu tiên vào năm 2011 tại Hội chợ Hannover ở Đức, thuật ngữ "công nghiệp
4.0" đƣợc đƣa ra để giới thiệu các dự kiến nhằm nâng cao nền công nghiệp cơ khí
truyền thống của Đức. Ngày 20/01/2016, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 46
đã chính thức khai mạc tại thành phố Davos-Klosters của Thụy Sĩ, với chủ đề “Cuộc
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, thu hút sự tham dự của 40 nguyên thủ quốc gia và
hơn 2.500 quan khách từ hơn 100 quốc gia, đã thảo luận làm rõ quan niệm về cuộc
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Bản chất của cuộc cách mạng 4.0 là gì ? Theo nhận định của các nhà nghiên cứu
chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực khoa học, những đột phá khoa học vào thế giới vi mô,
hình thành công nghệ mới với 3 nhóm trụ cột: vật lý, kỹ thuật số và sinh học và tạo ra
nhiều sản phẩm tích hợp có tiện ích sử dụng cao. đa dạng, có khả năng thay thế con
ngƣời ở một số lĩnh vực.
2. Ảnh hƣởng, tác động của Cách mạng 4.0
Trong lịch sử nhân loại, các cuộc cách mạng công nghiệp trƣớc đây có tính liên
tục, hệ thống, kế thừa cao. Để thực hiện cuộc cách mạng lần thứ 2, phải hoàn thành cơ
bản cách mạng công nghiệp lần thứ 1. Tƣơng tự, muốn thực hiện cuộc cách mạng lần
thứ 3, phải trải qua cách mạng công nghiệp lần thứ 2. Tuy nhiên cách mạng công
nghiệp lần thứ 4, dựa trên nền tảng kỹ thuật số nên đặc trƣng và bản chất không tuân
theo quy luật logic trình tự. Điểm xuất phát không có tính quyết định mà mọi quốc gia
có thể đi tắt đón đầu, tiếp cận ngay. Đƣơng nhiên, cần phải chuẩn bị cơ sở hạ tầng
công nghệ thông tin và đổi mới giáo dục đào tạo, để có thể tận dụng các cơ hội mà
cuộc cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại. Không một quốc gia nào có thể đứng
ngoài Cách mạng 4.0, sự lôi kéo của nó đƣợc thể hiện trong cuộc sống không ồn ào
nhƣng hiệu quả thì không ai dám phủ nhận. Sự xuất hiện của các tủ bán hàng tự động
đang âm thầm thay thế các cửa hàng truyền thống; thƣơng mại điện tử giao dịch online
thay vì phải đi trực tiếp, ngƣời ta không nhất thiết phải giao dịch ở các cửa hàng mặt
đƣờng nữa; Taxi công nghệ Grab, uber đang tấn công các phƣơng tiện vận tải truyền
thống lao đao vì sự tiện lợi, giá rẻ. Quảng cáo trực tuyến đã giúp mang sản phẩm cá
kho của làng Vũ Đại, Hà Nam vƣơn ra thị trƣờng nƣớc ngoài
Tác động rõ rệt của 4.0 thể hiện bằng sự nhảy vọt của công nghệ tự động hóa,
tham gia trực tiếp vào lao động sản xuất thay thế con ngƣời ở nhiều lĩnh vực nhƣ: công
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nghệ điều khiển các phƣơng tiện giao thông, rô- bốt hỗ trợ trong các dịch vụ tƣ vấn …
sẽ gia tăng sức ép về tỷ lệ thất nghiệp, tạo ra phân tầng lao động chất lƣợng cao- phổ
thông phá vỡ thị trƣờng lao động truyền thống. Các nƣớc đang phát triển nhƣ Việt
Nam lao động chi phí thấp sẽ không còn là lợi thế, Đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng
cao là trọng trách của các trƣờng đại học. Giáo dục đại học phải đối mặt với những yêu
cầu mới, kỹ năng mới diễn ra với tốc độ cấp số nhân của 4.0. Nên các trƣờng đại học
khó có thể dự báo đầy đủ các kỹ năng mà thị trƣờng lao động cần. Đó chính là thách
thức lớn cho giáo dục đại học của Việt Nam hiện nay.
Công nghệ số sẽ làm thay đổi cách thức giao tiếp, đặt con ngƣời vào nhiều hệ lụy
phức tạp, có những việc không lƣờng trƣớc. Thông tin cá nhân, quyền riêng tƣ có thể
bị chia sẻ. Cấu trúc gia đình truyền thống - giá trị cốt lõi trong xã hội có thể bị biến đổi
trƣớc sự phát triển của công nghệ, khi mà giữa các thế hệ có cách tiếp cận internet
khác nhau, hay sự xuất hiện của các búp bê tình dục
3. Cơ hội việc làm cho sinh viên nghệ thuật
Điểm mạnh của sinh viên nghệ thuật là sự đam mê, yêu nghề, mong muốn đƣợc
thể hiện gu sáng tác. Nếu đƣợc đặt môi trƣờng làm việc thích hợp, có thể chịu đƣợc áp
lực công việc cao và luôn có tính sáng tạo.
Câu hỏi dặt ra là văn hóa sẽ có vị trí ở đâu trong 4.0 ? Sinh viên nghệ thuật có
nhiều cơ hội về việc làm không khi mà trụ cột 4.0 là kỹ thuật. Trong mọi cuộc cách
mạng thì nguồn lực con ngƣời đóng vai trò quyết định, dù dựa trên nền tảng kỹ thuật
số nhƣng con ngƣời vẫn là chủ thể của 4.0. Đã có con ngƣời, thì có các mối quan hệ và
văn hóa không những tồn tại mà còn thể hiện vai trò góp phần định hƣớng cho 4.0 phát
triển theo hƣớng bền vững
Số liệu của Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) cho hay tính đến hết năm 2015, tỉ lệ
ngƣời dùng internet tại Việt Nam đã đạt 52% dân số Ngoài ra, hiện 55% dân số Việt
Nam đang sử dụng điện thoại di động. Cho nên có thể xuất phát điểm thấp và chậm
hơn nhƣng Việt Nam đã có cơ sở bƣớc đầu để thực sự nhập vào cách mạng 4.0. Dƣới
sự phát triển của internet, công nghệ số đi kèm theo đó hàng loạt các mô hình mạng xã
hội, đặc biệt các dạng mạng xã hội chuyên về nghệ thuật mở ra nhiều hƣớng đi cho
sinh viên trƣờng nghệ thuật
Dƣới tác động của những đột phá về công nghệ, máy móc tự động xuất hiện sẽ
dôi dƣ nguồn nhân lực, buộc lao động phải cạnh tranh tạo ra áp lực tâm lý ngày càng
nhiều, con ngƣời càng ít thời gian để chăm sóc tinh thần, thiếu quan tâm đến các hoạt
động làm cân bằng cuộc sống. Âm nhạc, công nghệ giải trí … trên các thiết bị công
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nghệ số sẽ là cứu cánh, giải pháp tự làm phong phú đời sống tinh thần để cân bằng với
áp lực của con ngƣời. Công nghệ sản xuất âm nhạc dựa trên thành quả kỹ thuật số sẽ
lên ngôi. Sự hỗ trợ của công nghệ điện tử, máy móc, trang thiết bị âm thanh hiện đại
và sự hỗ trợ của các kỹ thuật viên phòng thu sẽ trợ giúp có hiệu quả quá trình hòa âm
phối khí sẽ cho ra những sản phẩm âm thanh tốt nhất. Âm nhạc trực tuyến không chỉ
mang lại nguồn doanh thu cho ngành giải trí mà nó còn giúp cho việc quảng bá du lịch
và xuất khẩu hàng tiêu dùng. Nó là cơ hội mà mọi sinh viên nghệ thuật có thể tự chủ
động khởi nghiệp, thử thách bản thân vừa bày tỏ quan điểm, chuyên môn vừa tự tạo ra
việc làm, thu nhập. Sinh viên âm nhạc có thể tự phát hành những ca khúc nhạc của
mình thông qua các trang âm nhạc nhƣ soundcloud, bandcamp hoặc truyền thống nhƣ
Youtube. Tự sinh viên có thể quyết định đƣợc sự phát triển của mình thay vì phải dựa
dẫm cố gắng chen chân vào những hãng đĩa ghi âm, cuộc thi âm nhạc có quá nhiều
cạnh tranh và scandal. Tuy một nhà sản xuất độc lập có thể không khiến sự nghiệp
bùng nổ nhƣng chắc chắn đem đến nhiều sự lựa chọn về việc làm, thu nhập và tự do
cho nghệ sĩ. Hình ảnh đƣợc chia sẻ, tiếp cận nhiều hơn đến đa số ngƣời.
Cách mạng công nghệ cũng kéo nghệ thuật thị giác phát triển theo. Vẽ điện tử
bao gồm cả tranh và hoạt hình có thể đƣợc thiết kế nhanh và chi tiết nhiều màu sắc
hơn nhiều so với truyền thống, nên ngày càng đƣợc ƣa chuộng hơn. Sinh viên có tài
năng sẽ có thể có cơ hội trở thành một “animator” cho các hãng phim hoạt hình. Hoặc
đơn giản thành nghệ sĩ tự do, chia sẽ các tác phẩm sáng tạo, truyện tranh hay “fan
art”…. trên các trang mạng. Các trang web nhƣ deviantart, pixiv… là các trang web
khá nổi để chia sẻ nghệ thuật. Ngoài ra còn có các trang web nhƣ Patreon,
kickstarter…là các trang web điển hình giúp các nghệ sĩ tự do có thể huy động
đƣợc tiền, tài trợ của những ngƣời yêu nghệ thuật,sáng tạo để thực hiện những dự
án của mình.
Sự bùng nổ ngành công nghiệp giải trí với các sản phẩm văn hóa xuất hiện ngày
càng đa dạng, phong phú. Doanh thu của ngành công nghiệp giải trí ngày càng gia
tăng. Sản xuất truyện tranh, phim hoạt hình … dƣờng nhƣ là vô tận. Đó là cơ hội nghề
nghiệp cho sinh viên mỹ thuật. Hiện nay, ngành thiết kế 3D hay sản xuất phim hoạt
hình 3D đang nằm trong top 5 ngành “hot” nhất lĩnh vực Công nghệ thông tin và
truyền thông. Học viên ngành thiết kế đồ họa, hoạt hình sau khi tốt nghiệp có thể đảm
nhận các công việc nhƣ trình bày bản in, thiết kế quảng cáo, in ấn, bao bì sản phẩm,
thiết kế báo chí,… hay trở thành họa sĩ phim hoạt hình.
Sự bùng nổ của thƣơng mại điện tử, sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thƣơng hiệu
dự báo Thiết kế đồ họa sẽ tiếp tục là lĩnh vực hot thu hút nhân lực trong tƣơng lai.
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Sinh viên nghệ thuật, có thể mở ra hƣớng đi mới trong việc bảo tồn và phát huy
giá trị di sản văn hóa của dân tộc bằng công nghệ thực tế ảo
4. Thách thức về việc làm của sinh viên nghệ thuật
Việt Nam đang ở trong giai đoạn dân số vàng, thời kỳ mà dân số trong độ tuổi
lao động cao nhất. Các trƣờng đại học phát triển nhanh về số lƣợng, nhƣng lại hạn chế
về chất lƣợng. Có tới hơn 60% số sinh viên tốt nghiệp đại học và thạc sĩ hằng năm ra
trƣờng chƣa có việc làm, trong đó có nhiều sinh viên chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của
nhà tuyển dụng. Số sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng phải đào tạo lại và mất một vài
năm mới quen việc. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), chất lƣợng nguồn
nhân lực của Việt Nam hiện nay chỉ đạt 3,39 trên 10 điểm, trong khi Hàn Quốc là
6,91; Ấn Độ là 5,76; Ma-lai-xi-a là 5,59; Thái-lan là 4,94… [1]. Trong quá trình đào
tạo, chúng ta nặng truyền tải tri thức xem nhẹ dạy sáng tạo, dạy trí tuệ. Cơ cấu các
ngành đào tạo về cơ bản tự phát, chạy theo độ hót, và dựa trên những cái mà nhà
trƣờng đang có. Công tác hƣớng nghiệp ở trƣờng phổ thông chƣa làm tốt, chƣa chú ý
đúng mức đến tiềm năng, kỳ vọng cá nhân, xu hƣớng phát triển của thời đại và yêu cầu
của xã hội. Sinh viên nghệ thuật nói riêng và sinh viên nói chung đều đang phải đối
mặt với các thách thức nhƣ yếu về kỹ năng làm việc trong môi trƣờng hợp tác: chƣa
quan tâm đến việc trải nghiệm và thực hành; thiếu kỹ năng làm việc và hợp tác trong
môi trƣờng đa văn hóa; hạn chế về ngoại ngữ…
Lợi thế cho mọi ngƣời cũng chính là thách thức cho tất cả mọi ngƣời. Mọi nghệ
sĩ có thể làm tác phẩm của mình đến đƣợc với thế giới nhờ có internet nhƣng lan rộng
đến mức nào thì vẫn tùy vào bản thân nghệ sĩ. Hiện nay, phát triển nghệ thuật trên
mạng tuy có nhiều ngƣời thành công thậm chí rất thành công nhƣng nhiều nghệ sĩ vẫn
gặp khó khăn về tài chính. Để sống đƣợc bằng đam mê , ngay từ khi trên giảng đƣờng
sinh viên nghệ thuật phải dựa vào thực lực và khả năng sáng tạo thì mới làm các sáng
tác và bản thân có thể nổi bật đƣợc.
5. Sinh viên nghệ thuật cần làm gì để chủ động trong cách mạng 4.0
Thứ nhất, về phía các trƣờng đai học đào tạo nhóm ngành nghệ thuật
- Phải đổi mới đào tạo và nghiên cứu để đào tạo ra đội ngũ lao động có đủ tri
thức và kỹ năng thích ứng với thời đại mới, với cách mạng 4.0. Chuyển quá trình dạy,
từ truyền thụ kiến thức sang hình thành phẩm chất và phát triển năng lực ngƣời học
đặc biệt là năng lực sáng tạo- đặc trƣng của nghệ thuật
- Xây dựng chƣơng trình đào tạo theo hƣớng tiếp cận các chƣơng trình giảng dạy
trong khu vực và quốc tế. Có thể “nhập khẩu” chƣơng trình,giáo trình chuyên ngành
105

nghệ thuật ở các nƣớc và tích hợp vào các chƣơng trình đào tạo. Khuyến khích giảng
dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh ở các môn nghệ thuật
- Cải thiện năng lực tiếng Anh cho sinh viên thông qua dạy chƣơng trình tiếng
Anh tăng cƣờng, tiếng Anh chuyên ngành
- Chú trọng công tác thực hành, thực tập và tăng cƣờng các hoạt động nhằm trang
bị kỹ năng mềm cho sinh viên.
- Tăng cƣờng mối quan hệ hợp tác hai chiều giữa các trƣờng đại học với các
doanh nghiệp. Khi học đề cao giá trị nghệ thuật, nhƣng khi hợp tác với doanh nghiệp
thì tính thƣơng mại, tính hữu ích là yếu tố quan trọng. Nên thay đổi chƣơng trình đào
tạo theo hƣớng tiếp cận nhiều hơn với doanh nghiệp.
Thứ hai, về phía sinh viên
- Muốn có đƣợc cơ hội việc làm tốt và tiến xa phải xác định tiếng Anh là yếu tố
then chốt
- Sinh viên nghệ thuật phải có lòng đam mê, tự hào với nghề nghiệp lựa chọn.
Rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp theo các chuẩn mực, thông lệ quốc tế nhƣ: kỹ năng
sáng tác và thể hiện, tôn trọng bản quyền; thể hiện cá tính, phong cách riêng…
- Tự rèn luyện một phong cách làm việc chuyên nghiệp, có khả năng lập kế
hoạch tổ chức làm việc. kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng, kỹ năng làm việc nhóm,
kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng đàm phán, kỹ năng lãnh đạo … Có phông văn hóa
cao để các sáng tác có cùng sự rung cảm giữa các chủng tộc, đạo giáo, tôn trọng luật
pháp tại nhiều quốc gia
Tóm lại: 4.0 là xu hƣớng tất yếu của thời đại phát triển công nghệ số. Nó vừa là
cơ hội vừa là thách thức với mọi lĩnh vực, trong đó có nghệ thuật. Để tận dụng đƣợc
cơ hội vƣợt qua thách thức sinh viên nghệ thuật cần chủ động rèn luyện các kỹ năng,
tích lũy kiến thức coi tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai để tự tạo ra việc làm cho bản thân
và xã hội
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ACCESS TO THE LABOR MARKET BY VIETNAMESE STUDENTS
IN THE EDUCATION REFORM PERIOD
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Vietnam, a country of more than 90 million citizens with a studious tradition,
will be a fertile education market to foreign investors and businesses.
Access to the labor market by Vietnamese students in the education reform
periodis always a concern of the whole society. However, in this writing the author
would like to discuss the following issues: 1) Education and training development in
Vietnam; 2) International cooperation in education and training; 3) Access to the labor
markets by Vietnamese students in the education reformperiod; 4) Opportunities and
challenges for art students to access the labor market.
Keywords: opportunities, challenges, the labor market
1. Education and training development in Vietnam
Education and training development should be a top national policy and the
cause of the Party, the State and the population, as investment in education is the
investment for development. The 9th Party‟s Congress has clearly stated "Education
and training development is one of the important tasks to promote the industrialization
and modernization, a condition for promoting human resources, which are a basic
element of the social development, rapid and sustainable economic growth". This
statement reflects the vision of the mutual relationship between socio-economic
development and education.
Experience of other countries shows that "The use of knowledge is the most
important driver of growth that creates wealth and employment in all economic
sectors". Education contributes to knowledge creation and dissemination, therefore it
is the most essential industry in the knowledge economy. Or, as said by the former
Singaporean Prime Minister Lee Kuan Yew "Successin education means success in the
economy."
Education and training development, on one hand, is to meet the needs for
human resources in order to accelerate the industrialization and modernization of
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the country, and on the other hand, is to develop the inherent qualities of each
individual.
2. International cooperation in education and training
According to the "Comprehensive evaluation of Vietnam‟s socio-economic
performance 5 years after the accession to the World Trade Organization" report by
the Central Institute for Economic Management (Ministry of Planning and Investment)
2013, "In recent years, the international economic integration has brought positive
results and considerable impact on Vietnam's socio-economic performance", leading to
international integration in education, in which Vietnam commits to open the
education market for accessing foreign investment in the field of vocational training,
higher education and other educational services.
As shown in the “Education Market News” column of the British Council‟s
website, Vietnam is a competitive market to many educational groups from USA, UK,
France, Germany, Belgium, Japan, Singapore, etc. like Aptech and Navitas, which
focus mainly on overseas education markets. This is clearly demonstrated in findings
of a recent survey conducted by Easy Uni education network, which state 59% of
young people tend to study abroad, only 41% choose domesticeducation. Notably,
among those choosing domestic education, 80% wish to study abroadif they have the
opportunities.These statistics show that the education products of other countries are
better in terms of quality and prestige. Since the quality of higher education in
Vietnam is low, graduates are always concerned about unemployment; therefore, a big
number of students choose to study abroad and the majority of them do not return to
the country after graduation.
Educational cooperation in Vietnam has come to a new stage of international
integration in education with two contrary and intertwined components. One is the
traditional approach of international educational cooperation, which considers
education as a public benefit. The second is commercial education services,which
considers education as a for-profit service.
3. Access to the labor markets by Vietnamese students in the education
reformperiod
It can be seen that in the past few years, a number of graduates with an excellent
degree have been recruited by foreign companies/enterprises. Many graduates pass
exams in specialized subjects but cannot pass foreign language or computer
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proficiency exams. As a result, they lose their job opportunities. Prof. Pham Minh Hac
said in an interview: "Currently, the quality of higher education is problematic" and
when discussing about the "disappointment and expectations" from Vietnam‟s
education, he frankly stated that Vietnamese students lack many skills. According to a
survey conducted by the Ministry of Education and Training, in 2011 63% of
graduates were unemployed due to the lack of skills.
Resolution of the 8th Central Party Committee at its 2nd Congressand the direction
for education and training development up to 2020 have pointed out shortcomings in
the education and training reform process of our country, which need to be addressed
by new requirements for training contents and programs at all levels of the national
education system. Some examples of the shortcomings include: "training
program/contents, teaching/learning methods and examination/evaluation activities
are not innovated; training contents are mainly theoretical; training program is not
closely linked to the economic and social life; schools do not pay much attention to the
education of life skills, promotion of students’ creativity and practice ability”. The
reasons why education does not meet the needs of the society are because graduates
lack professional capacity, training programs/contents/methods are not up-to-date, thus
graduates cannot meet requirements of employers during their search for jobs. Having
said that, it is necessary to develop foreign language training programs and contents in
accordance with the requirements of foreign partners, domestic and foreign enterprises
as well as to invest capital, material facilities and qualified teachers in service of the
high-quality labor market. In addition, students should actively improve their
professional and foreign languageskills,search information on requirements and
regulations of the labor market in order to increase their awareness, sense of discipline
and occupational safety, to comply with legal regulations when working in domestic
and foreign enterprises.
Education is the primary way to develop human resources, especially qualified
ones, for a nation. Focus on the fundamentals of education is required, as these
fundamentals not only provide basic knowledge and skills for forming the knowledge
capital of human but, more importantly,alsodevelop personality.
4. Opportunities and challenges for art studentsto access the labor market
Autonomy in higher education is a general trend of the world which Vietnam
cannot stay out of. When universities/colleges have autonomy, the marketness of
education will be manifested more clearly, universities/colleges which are not dynamic
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or do not meet demands of the labor market will be eliminated. Hence the National
University of Art Education is not an exception.
Opportunities
In art schools in general and the National University of Art Education in
particular with a multi-education level and multidisciplinary training model, students
have specific qualities, for example: music students are able to listen and
repeatquickly, while fine art, graphic design and fashion design students are aesthetic.
Art students may be artists, teachers, professionals in the art field, and also be
celebrities. In addition to professional expertise and capacity, they have more strengths
than students in other fields. Art students have innate talents, at the same time they
learn in an environment where there are many social activities, so they have many
skills (e.g. self-confidence, problem solving skills, creative thinking skills, oral
communication skills) which the society requires.
In reality, art students have many opportunities to access the job market of
domestic and foreign businesses. However, employers often require high level of
foreign languages because they are reluctant to provide training in foreign languages
for staff, which will create wastefulness to the society, the business and students
themselves. Therefore, at universities/colleges, in addition to teaching basic
knowledge, teachers need to equip the students with the necessary skills so that after
graduation, they can quickly access the labor market. In order to meet labor demands,
there must be uniformed solutions implemented by ministries, sectors, the society and
especially students themselves.
Challenges
According to UNESCO, the purposes of learning are: "Learning to know,
learning to do, learning to be and learning to live together". Therefore, when
students participate in job interviews, they often try to impress employers with their
degrees, professional skills, work experience, etc. But they are not aware that human
capacity is evaluated on three aspects: knowledge, skills and attitude. It means learning
is not only to know but also to do, to be and to live together. In the recent years, the
mass media always mention the phrase "skills", "soft skills" and "hard skills".
It is true that students‟ lack of foreign language proficiency and necessary
working tools has affected their ability to approach domestic and foreign employers.
This leads to the fact that although there are many graduates with professional
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expertise, they do not meet the demand for high-quality personnel of foreign
markets. Therefore, it is necessary to strengthen training in foreign languages and
computer skills.
English has become an international language. English language has been taught
as a mandatory subject in art schools across the country. It is not only a
foreignlanguage but also an important tool for students to demonstrate the unique
culture and identity of Vietnam to international friends as well as to absorb the artistic
quintessence of other cultures in the world. However, currently students do pay
enough attention to English, they always consider it as an unimportant subject. This
leads to the poor English proficiency, so many graduates lose the opportunities to work
for domestic and foreign organizations/businesses.
In short, in order for graduates to find a job in businesses or to work abroad, in
addition to health, they must equip themselves with solid professional expertise and
foreign language proficiency which will facilitate their communication and work.
Enterprises operating in the field of labor export should also invest more in training
institutions to meet strict requirements of partners.
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TIẾP CẬN THỊ TRƢỜNG LAO ĐỘNG CHO SINH VIÊN VIỆT NAM
TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
Trịnh Thị Hà
National University of Art Education
Việt Nam, một đất nước hơn 90 triệu dân có truyền thống hiếu học sẽ là thị
trường giáo dục màu mỡ cho các nhà đầu tư ngoại quốc, doanh nghiệp.
Tiếp cận thị trường lao động cho sinh viên Việt Nam trong thời kỳ đổi mới giáo
dục luôn là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Tuy nhiên, trong bài viết này tác giả xin
đề cập đến; 1) Phát triển giáo dục và đào tạo ở Việt Nam; 2) Hợp tác quốc tế giáo dục
và đào tạo trong thời kỳ đổi mới; 3) Tiếp cận thị trường lao động cho sinh viên Việt
Nam trong thời kỳ đổi mới giáo dục; 4) Cơ hội, thách thức cho sinh viên nghệ thuật tiếp
cận thị trường lao động
Từ khóa: cơ hội, cách thức, thị trƣờng lao động
1. Phát triển giáo dục và đào tạo ở Việt Nam
Phát triển giáo dục và đào tạo phải thật sự là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của
Đảng, Nhà nƣớc và của toàn dân, đầu tƣ cho giáo dục là đầu tƣ cho sự phát triển” Đại
hội Đảng lần thứ IX đã chỉ rõ “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những nhiệm
vụ quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá, là điều kiện để phát
huy nguồn lực con ngƣời – yếu tố cơ bản của sự phát triển xã hội, tăng trƣởng kinh tế
nhanh và bền vững” thể hiện tầm nhìn về mối tƣơng quan hai chiều giữa kinh tế - xã hội
và giáo dục.
Kinh nghiệm của các nƣớc cho thấy “ Sử dụng tri thức là động lực chủ yếu nhất
của sự tăng trƣởng tạo ra của cải, việc làm trong tất cả các ngành kinh tế”. Giáo dục góp
phần tạo ra tri thức đồng thời góp phần quảng bá tri thức vì vậy giáo dục là ngành sản
xuất cơ bản nhất trong nền kinh tế tri thức; hay nhƣ cựu thủ tƣớng Singapore, Lý Quang
Diệu, đã phát biểu “Thắng cuộc đua giáo dục sẽ thắng trong kinh tế”.
Phát triển giáo dục và đào tạo một mặt là đáp ứng nhu cầu nhân lực nhằm đẩy
mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc, mặt khác phải phát triển tố chất sẵn có ở
mỗi cá nhân.
2. Hợp tác quốc tế giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi mới
Trong báo cáo “Đánh giá tổng thể tình hình kinh tế xã hội Việt Nam sau 5 năm gia
nhập WTO” của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW (Bộ KH&ĐT 2013) nhận định
“Trong thời gian qua, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đã đem lại nhƣng kết quả tích
cực và có những tác động sâu sắc đến kinh tế xã hội Việt Nam” kéo theo hội nhập quốc
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tế về giáo dục, theo đó Việt Nam cam kết mở cửa thị trƣờng giáo dục cho dự tiếp cận
đầu tƣ nƣớc ngoài trong lĩnh vực nghề, giáo dục đại học và các dịch vụ giáo dục khác.
Theo trang web “Bản tin thị trƣờng giáo dục” của Hội đồng Anh thì Việt Nam là
thị trƣờng cạnh tranh của nhiều tập đoàn giáo dục đến từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Nhật,
Singapore….các tập đoàn Aptech, Navitas tập trung chủ yếu vào phân khúc thị trƣờng
du học. Điều này thể hiện rõ trong kết quả khảo sát mới đây của mạng giáo dục Easy
Uni, có đến 59 % ngƣời trẻ có xu hƣớng ra nƣớc ngoài học tập, chỉ có 41% chọn giáo
dục trong nƣớc, đáng nói hơn là trong số chọn học trong nƣớc thì có đến 80% chọn sẽ
ra nƣớc ngoài nếu có cơ hội, những con số thống kê cho thấy rằng sản phẩm giáo dục
nƣớc ngoài vẫn áp đảo trong nƣớc về chất lƣợng và uy tín. Nhƣ vậy, chất lƣợng đào
tạo của các trƣờng đại học ở nƣớc ta thấp nên sinh viên ra trƣờng rất sợ thất nghiệp,
dẫn đến một bộ phận không nhỏ sinh viên lựa chọn đi du học ở nƣớc ngoài đa số sau
khi tốt nghiệp các sinh viên đều không về nƣớc.
Hợp tác giáo dục ở Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn mới, hội nhập quốc tế về
giáo dục, với hai thành phần đói lập và đan xen nhau. Một là hợp tác quốc tế truyền
thống về giáo dục với cách tiếp cận coi giáo dục là lợi ích công. Hai là thƣơng mại dich
vụ giáo dục với cách tiếp cận coi giáo dục là một dịch vụ khả nại.
3. Tiếp cận thị trƣờng lao động cho sinh viên Việt Nam trong thời kỳ đổi
mới giáo dục
Thực tế chúng ta có thể thấy những năm vừa qua có những sinh viên ra trƣờng
đạt loại giỏi và đã xin việc vào làm tại các doanh nghiệp, công ty nƣớc ngoài. Sinh viên
đã trải qua rất tốt các vòng kiểm định về kiến thức chuyên ngành nhƣng không thể vƣợt
qua đƣợc bài kiểm tra về ngoại ngữ, có sinh viên không vƣợt qua đƣợc bài tin học hậu
quả là họ đánh mất cơ hội xin việc của mình. Trong cuộc phỏng vấn, GS. Phạm Minh
Hạc cho rằng: “Hiện nay, chất lƣợng đào tạo đại học đang có vấn đề” và khi bàn về
những “thất vọng và kỳ vọng” vào nền giáo dục Việt Nam. GS Phạm Minh Hạc thẳng
thắn chỉ ra rằng, sinh viên đang thiếu nhiều kỹ năng. Theo điều tra của Bộ Giáo dục và
Đào tạo , năm 2011, cả nƣớc có đến 63 % sinh viên thất nghiệp vì thiếu kỹ năng.
Nghị quyết TW 2 (Khóa VIII) và phƣơng hƣớng phát triển giáo dục và đào tạo
đến năm 2020 đã chỉ ra một số tồn đọng trong quá trình đổi mới giáo dục - đào tạo nƣớc
ta đã và đang đặt ra những yêu cầu mới về nội dung và chƣơng trình đào tạo ở các bậc
học trong hệ thống giáo dục quốc dân nhƣ: “nội dung chương trình, phương pháp dạy
và học, công tác thi, kiểm tra đánh giá chậm đổi mới, nội dung chương trình còn nặng
về lý thuyết; nhà trường chưa gắn chặt với đời sống kinh tế, xã hội; chưa chú trọng
giáo dục kỹ năng sống, phát huy tính sáng tạo, năng lực thực hành của học sinh, sinh
viên’. Nguyên nhân chất lƣợng giáo dục chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu xã hội là do sinh
viên thiếu năng lực nghề nghiệp, nội dung chƣơng trình, phƣơng pháp giảng dạy còn
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chậm đổi mới, dẫn đến sinh viên ra trƣờng tìm việc làm không đáp ứng đƣợc các nhà
tuyển dụng. Do vậy, cần xây dựng nội dung, chƣơng trình đào tạo ngoại ngữ phù hợp
với yêu cầu Đối tác nƣớc ngoài, doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc cũng nhƣ phải đầu tƣ
vốn, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên trình độ cao để phục vụ cho thị trƣờng lao động
chất lƣợng cao. Tuy nhiên, bản than sinh viên cần chủ động nâng cao trình độ chuyên
môn và ngoại ngữ; tìm hiểu các thong tin quy định thị trƣờng lao động nhằm nâng cao
hiểu biết, ý thức tổ chức kỷ luật, an toàn lao động; tuân thủ quy định pháp luật trong quá
trình sống, làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc.
Giáo dục là con đƣờng chủ yếu để xây dựng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân
lực chất lƣợng cao cho một quốc gia. Tập trung vào căn bản giáo dục là yêu cầu căn
bản của giáo dục, không những cung cấp nền tảng kiến thức, kỹ năng cơ bản vốn
hình thành vốn tri thức cho con ngƣời mà quan trọng hơn là phát triển nhân cách
cá nhân.
4. Cơ hội, thách thức cho sinh viên nghệ thuật tiếp cận thị trƣờng lao động
Tự chủ đại học là xu thế chung của thế giới, Việt Nam không thể nằm ngoài cuộc
chơi, khi đại học đƣợc tự chủ tính thị trƣờng của giáo dục sẽ biểu hiện rõ hơn, trƣờng
nào không năng động, không bắt nhịp với yêu cầu của thị trƣờng lao động sẽ bị đào
thải. Vì vậy, trƣờng đại học sƣ phạm nghệ thuật TW không phải là một ngoại lệ
Cơ hội
Đối với các trƣờng nghệ thuật nói chung và Trƣờng ĐHSP Nghệ Thuật TW hoạt
động theo mô hình đào tạo, đa cấp, đa ngành, có tính đặc thù nhƣ sinh viên âm nhạc
thì khả năng nghe và bắt chƣớc nhanh. Còn sinh viên mỹ thuật, đồ hoạ, thiết kế thời
trang có khả năng thị giác tốt. Sinh viên nghệ thuật có thể là những nghệ sỹ, là ngƣời
thầy, ngƣời thợ trong lĩnh vực nghệ thuật, là con ngƣời của công chúng. Ngoài vững
về chuyên môn, năng lực nghề nghiệp sinh viên nghệ thuật hội tụ nhiều những ƣu
điểm hơn so với sinh viên ngành nghề khác, sinh viên nghệ thuật đã có những năng
khiếu bẩm sinh, bên cạnh đó họ đƣợc học tập trong mô trƣờng có nhiều những hoạt
động xã hội, nên sinh viên có nhiều kỹ năng nhƣ (kỹ năng tự tin, kỹ năng giải quyết
vấn đề, kỹ năng sáng tạo, kỹ năng giao tiếp) mà xã hội yêu cầu
Thực tế, sinh viên nghệ thuật có nhiều cơ hội tiếp cận thị trƣờng việc làm của
doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc. Tuy nhiên, các nhà tuyển dụng yêu cầu khắt khe về
ngoại ngữ vì họ cũng rất ngại phải mất thêm một khâu đào tạo lại từ đầu, gây lãng phí
cho xã hội, cho DN và cho chính bản thân những ngƣời đi học. Cho nên, ngay từ khi
còn ngồi trên ghế nhà trƣờng, ngoài việc dạy kiến thức cơ bản, thầy cô cần trang bị
những kỹ năng cần thiết cho sinh viên và nhƣ vậy sau khi ra trƣờng để sinh viên thể
tiếp cận thị trƣờng lao động một cách nhanh nhất. Để đáp ứng đƣợc nhu cầu lao động phải
có những giải pháp đồng bộ của các bộ, ban, ngành, xã hội và đặc biệt là của cá nhân.
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Thách thức
Theo UNESCO mục đích học tập là: “Học để biết, học để làm, học để chung
sống, học để tự khẳng định mình”. Chính vì vậy khi sinh viên tham gia phỏng vấn
tuyển dụng thƣờng chỉ gây ấn tƣợng với nhà tuyển dụng bằng bằng cấp, khả năng
chuyên môn, kinh nghiệm làm việc... Thế nhƣng, sinh viên chƣa hiểu rằng năng lực
của con ngƣời đƣợc đánh giá trên cả 3 khía cạnh: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Điều
đó khẳng định rằng học không chỉ để biết mà học còn để làm việc, để chung sống và
để tự khẳng định mình. Những năm gần đây, các phƣơng tiện thông tin đại chúng nhắc
nhiều đến cụm từ “kỹ năng”, “kỹ năng mềm” và “kỹ năng cứng”.
Có một thực tế không chỉ riêng sinh viên nghệ thuật yếu về ngoại ngữ, thiếu
những công cụ sắc bén để làm việc đã ảnh hƣởng rất lớn để tiếp cận đƣợc với nhà
tuyển dụng trong và ngoài nƣớc. Điều này dẫn đến việc dù nguồn cử nhân giỏi về
chuyên môn nhiều nhƣng lại chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu lao động chất lƣợng cao
của thị trƣờng ngoài nƣớc. Do đó, cần thực hiện đào tạo tăng cƣờng về ngoại ngữ
và tin học.
Tiếng Anh đã trở thành thứ tiếng quốc tế. Tiếng Anh ở các trƣờng nghệ thuật
trên cả nƣớc đã đƣợc đƣa vào giảng dạy nhƣ là một trong những môn học bắt buộc cho
các sinh viên. Vì vậy, tiếng Anh không chỉ là môn học ngôn ngữ thông thƣờng mà còn
là phƣơng tiện để sinh viên có cơ hội chuyển tải những nét văn hóa độc đáo, bản sắc
đặc trƣng của dân tộc cho bạn bè quốc tế, làm cầu nối không thể thiếu, không thể yếu
và không thể bỏ qua, để tiếp thu những tinh hoa nghệ thuật của các nền văn hóa khác
trên thế giới. Nhƣng sinh viên không chú trọng vào tiếng Anh, sinh viên luôn quan
niệm tiếng Anh là môn phụ nên không chú trọng. Điều đó dẫn đến chất lƣợng môn
tiếng Anh còn thấp, nhiều sinh viên ra trƣờng mất cơ hội làm việc cho các tổ chức,
doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc.
Tóm lại, Sinh viên ra trƣờng muốn tìm đƣợc việc làm ở các doanh nghiệp, ra
nƣớc ngoài làm việc, ngoài sức khỏe còn phải trang bị cho mình chuyên môn nghề
nghiệp vững chắc và ngoại ngữ để thuận lợi cho giao tiếp và công việc. Các doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động cũng cần phải đầu tƣ nhiều hơn
cho các cơ sở đào tạo để đáp ứng yêu cầu khắt khe của các đối tác.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
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SOLUTIONS TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS
OF VOCATIONAL COUNSELING
Nguyen Thi An - Trinh Thi Ha
National University of Art Education Abstract
Career counseling is an indispensable activity in high school to help students
improve their understanding of the profession and adjust their career choices
accordingly. However, for many different reasons, this work has not been done
effectively. Therefore, measures should be taken to improve the effectiveness of
vocational counseling in schools.
Keywords: Career guidance, consulting, integration
1. Situation of vocational counseling in general schools
Career training is primarily intended to guide and prepare young people who are
ready to enter the professions that the country or locality needs. The vocational
education process requires students to have the necessary knowledge of the labor
market, know how to choose a profession that is scientifically based, be familiar with
the profession for excitement and attitudes. It is important that the students have the
passion and the habit of working in order to know how to do some traditional and
traditional jobs that need to be maintained and developed locally. How are career paths
implemented in high schools? Let's find out:
In the draft of Vietnam Education Strategy 2009-2020, the weaknesses have
clearly stated: Vocational education has not been paid due attention, the organization
of the stream in the education system is more embarrassing, the imbalance between the
level structure and the structure of training disciplines is slow to overcome, not
meeting the human resource requirements of the society.
The goal in the draft has been to: Make a breakthrough in vocational education,
increase the rate of trained workers. By 2020, the balance will be "master teacher, lack of
workers". The vocational education system is re-structured, ensuring post-secondary
education stream. However, the effectiveness of our vocational education is still very low.
About vocational education in secondary and high schools, according to Dr. Le
Dong Phuong - Institute of Science and Education of Vietnam, (In the article of Tue
Minh posted 29/12/2013 in the New Newspaper), it started in the year 2006 and started
in the 9th grade with 27 periods per year. By 2008, the duration was reduced to 1
lesson per month, offsetting the integration into other related subjects. But how does
the integrator have no instructions ?!
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That is about the amount of time spent on vocational education. Teams who do
this work are not professionally trained. As Dr. Le Dong Phuong said, we do not have
specific norms for vocational education in general schools. Meanwhile, almost
teachers do not like to be assigned to teach vocational guidance. As an expert in the
field, no full-time teachers, mostly short-tempered teachers, have to teach
vocational education. Most schools give their homeroom teachers self-help.
Because of the job, the level of investment is extremely limited, so this activity has
only been so much formal, through loudspeaker, perfunctory, just make the teacher
dull and students bored.
In fact, vocational education in most secondary schools across the country has not
fulfilled the task of guiding and preparing young people ready to enter the profession in
which the country or in each. The only thing that is needed is to help them get a certificate
of support (from 0.5 to 1.5 points) during the entrance examination in grade 10. Career
counseling in training institutions does not involve the participation of enterprises; Parents
are not allowed to participate in career guidance, not even knowing anything about it. As a
result, the parents said that the teacher advised a path, the students standing in the middle
of the fork, was confused also more embarrassed, so the effectiveness of career guidance
and career advice is extremely low.
In addition, the traditional thinking of both parents and students, preferring to be
a "teacher" rather than a "worker" also becomes a major barrier to career guidance.
According to the sociological survey of the Career Center ,most of the students after
high school graduation have the aspirations to continue to college. Thought, the
concept of "teachers, workers" in the awareness of students, parents have not changed.
Survey results also show that almost majority of parents do not want their children to
finish the 9th grade to study, work as workers, earn a living because they are young,
protected by the family, need Graduated in the 12th grade, then go to vocational
training, looking for work is not late. Moreover, they have a lack of trust in vocational
establishments, vocational schools in terms of training quality and career prospects,
income. Except for cases where the children are not educated or for other special
reasons, they will be considered for vocational training.
2. Some solutions to improve the effectiveness of vocational counseling in
high schools
Based on the objectives of the draft general education curriculum of the Ministry
of Education and Training was announced April 12, 2017 for soliciting opinions of
the people. One of the cornerstones of the Draft is the clear distinction between the
two stages of education. This is the basic stage of education undertaken at the
elementary and lower secondary levels, and the career orientation stage at the upper
secondary level.
117

With this distinction, lower secondary education aims to help students develop
the qualities and abilities that have been formed and developed at the elementary level;
Self-adjusting to the general standards of society; Forming learning methods,
completing knowledge and skills to continue to study in high school, vocational
training or participate in working life.
This objective is also in line with the requirements in the Party's Resolution
No.29 / NQ-TW and the National Assembly's Resolution No. 88/2014 / QH13 to
ensure a strong distribution of post secodary education, in accordance with the
provisions of Education Law 2005 (amended and supplemented in 2009).
Thus, vocational guidance, including career counseling, is really effective,
helping students make the right career choices after high school graduation, helping to
solve the problem of redundancy. "teacher" lack of "workers" as today, we offer the
following measures:
Firstly, vocational education should be implemented from the beginning of the
secondary school, ie from the 6th grade, not wait until the 9th grade. The postsecondary education should be done synchronously and strongly.
Secondly, build a career-oriented teaching staff to take care of vocational
education and provide support, guidance and counseling for students in the future career
choice process. They must have good moral qualities, pedagogical ability, extensive
knowledge of the subject area and are passionate in imparting vocational knowledge to
students. In order to have such a team, the Ministry of Education and Training should
develop a plan for the training of professional counselors in universities with
specialization in educational psychology, especially in teacher training schools. In
addition, it is necessary to have full-time job teachers in vocational schools. The teacher
is also entitled to payroll as all other teachers at the school, in charge of vocational
education, vocational counseling for students, and serves as a professional advisor to the
principal, the development of education-related education plans.
Third, organize well the job information to help students orient and choose jobs.
Students should be provided with knowledge about the labor market, the world of
work, and the requirements of the profession for the workers. To do this, schools need
to improve their vocational education programs in line with the reality of each school,
with the socio-economic development and local human resource needs. vocational
guidance content has been issued by the Ministry of Education and Training. In
addition, it is important to integrate career orientation into extra-curricular and extracurricular activities.
Fourth, increase funding, facilities, equipment for career guidance, parent
associations, businesses and other social forces need funding for high schools to be able
to organize good career guidance. Schools are required to set up a school counseling
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center (including career counseling) administered by a counseling board (primarily a
vocational teacher). At the same time, motivate students to collect materials, pictures
and materials related to the profession to help students improve knowledge and skills to
capture information about the profession, while enriching resources. Materials for the
counseling room as well as the course teaching activities.
Fifth, promote career counseling for students. Effective and scientifically based
counseling is required to use career tests (such as multiple choice tests, personality
traits, mental abilities). Through these tests, students understand themselves better, on
the basis of which they match the requirements of the profession to be able to make the
right choice. In addition, the school should invite prestigious career counselors, in
conjunction with universities, colleges, professional secondary schools and in
conjunction with businesses to provide career counseling to students..
3. Conclusion
Career counseling is an indispensable activity in schools, especially high schools,
to help students improve their knowledge of the profession, to be able to properly orient
themselves and make the right career choice. In this work, the school plays the leading
role. However, for a variety of reasons, vocational education in general and vocational
counseling in particular have not been effectively implemented in most schools across
the country. Therefore, it is necessary to have concrete measures, scientific basis to
improve the effectiveness of vocational counseling, thereby helping students choose
jobs more suited to social needs, excitement, capacity, personality..., contributing to
improving the quality of inputs and outputs of vocational training institutions.
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
TƢ VẤN HƢỚNG NGHIỆP
Nguyễn Thị Ân - Trịnh Thị Hà
Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương
Tóm tắt
Tƣ vấn hƣớng nghiệp là một hoạt động quan trọng không thể thiếu ở các trƣờng
phổ thông nhằm giúp học sinh nâng cao sự hiểu biết về nghề và điều chỉnh xu hƣớng
chọn nghề cho phù hợp. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, hiện công tác này chƣa
đƣợc thực hiện một cách hiệu quả. Do đó, cần có những biện pháp để nâng cao hiệu
quả của tƣ vấn hƣớng nghiệp ở các trƣờng phổ thông .
Từ khóa: hướng nghiệp, tư vấn, tích hợp
1. Thực trạng về công tác tư vấn hướng nghiệp ở các trường phổ thông
Hƣớng nghiệp có mục đích cơ bản là hƣớng dẫn và chuẩn bị cho thế hệ trẻ sẵn
sàng đi vào các ngành nghề mà đất nƣớc hay ở từng địa phƣơng đang cần. Quá trình
giáo dục hƣớng nghiệp phải làm cho học sinh có những hiểu biết cần thiết về thị
trƣờng lao động, biết cách lựa chọn nghề nghiệp có cơ sở khoa học, đƣợc làm quen với
nghề để có hứng thú và thái độ đúng đắn, yêu quý nghề, và điều quan trọng là học sinh
có đƣợc tình cảm, thói quen lao động để tiến tới có thể biết làm một số nghề truyền
thống, nghề thông dụng đang cần duy trì và phát triển ở địa phƣơng.Tuy nhiên, công
tác hƣớng nghiệp ở các trƣờng phổ thông đang đƣợc thực hiện ra sao, chúng ta sẽ cùng
tìm hiểu:
Trong dự thảo Chiến lƣợc giáo dục Việt Nam 2009-2020, phần những yếu kém
đã nêu rõ: Giáo dục nghề nghiệp chƣa đƣợc quan tâm đúng mức, cách tổ chức phân
luồng trong hệ thống giáo dục còn thể hiện nhiều lúng túng, tình trạng mất cân đối
giữa cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề đào tạo chậm khắc phục, chƣa đáp ứng đƣợc
yêu cầu nhân lực của xã hội.
Mục tiêu trong dự thảo đã đề cập: Tạo bƣớc đột phá trong giáo dục nghề nghiệp,
tăng mạnh tỉ lệ lao động qua đào tạo. Đến năm 2020 sẽ cân đối đƣợc trình trạng "thừa
thầy, thiếu thợ". Hệ thống giáo dục nghề nghiệp đƣợc tái cấu trúc, đảm bảo phân luồng
sau THCS. Tuy nhiên đến nay, hiệu quả của công tác giáo dục hƣớng nghiệp của
chúng ta vẫn còn rất thấp.
Về giáo dục hƣớng nghiệp ở bậc phổ thông, theo TS. Lê Đông Phƣơng - Viện
Khoa học giáo dục Việt Nam, (Trích Trong bài viết của Tuệ Minh đăng
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29/12/2013 trên Báo Mới) Chƣơng trình giáo dục hƣớng nghiệp đƣợc ban hành từ năm
2006 và bắt đầu từ lớp 9 với 27 tiết trên năm học, tức cứ 1 tháng, học sinh đƣợc học 3
tiết. Đến năm 2008, thời lƣợng cắt xuống còn 1 tiết 1 tháng, bù lại tích hợp vào
các môn học khác có liên quan. Nhƣng tích hợp nhƣ thế nào thì không có ai chỉ
dẫn?!
Đó là về thời lƣợng dành cho giáo dục hƣớng nghiệp. Đội ngũ thực hiện công tác
này cũng không phải là những ngƣời đƣợc đào tạo một cách chuyên nghiệp. Nhƣ TS.
Lê Đông Phƣơng nói chúng ta không có định mức riêng cho giáo dục hƣớng
nghiệp ở các trƣờng phổ thông. Trong khi đó, giáo viên hầu nhƣ không ai thích bị
phân công dạy hƣớng nghiệp. Nói nhƣ một chuyên gia làm trong ngành, không có
giáo viên chuyên trách, chủ yếu là những giáo viên thiếu giờ bị “ủn” phải dạy
hƣớng nghiệp. Hầu hết các nhà trƣờng giao luôn cho giáo viên chủ nhiệm tự biên,
tự diễn. Vì công việc kiêm nhiệm, mức độ đầu tƣ vô cùng hạn chế nên hoạt động
này lâu nay cũng chỉ mang nặng tính hình thức, qua loa, chiếu lệ, chỉ khiến thầy
nản, trò chán.
Thực tế cho thấy, giáo dục hƣớng nghiệp ở hầu hết các trƣờng THCS trên cả
nƣớc vẫn chƣa thực hiện đƣợc nhiệm vụ đó là là hƣớng dẫn và chuẩn bị cho thế hệ trẻ
sẵn sàng đi vào các ngành nghề mà đất nƣớc hay ở từng địa phƣơng đang cần mà mới
chỉ là giúp các em lấy chứng chỉ nghề để cộng điểm khuyến khích (từ 0,5 đến 1,5
điểm) khi thi tuyển sinh vào lớp 10. Việc tƣ vấn nghề nghiệp trong các cơ sở đào tạo
lại không có sự tham gia của các doanh nghiệp; Phụ huynh không đƣợc tham gia vào
hƣớng nghiệp, thậm chí không biết gì về điều này. Dẫn đến, cha mẹ bảo một đằng,
thầy cô khuyên một nẻo, học sinh đứng giữa ngã ba, đã bối rối còn bối rối hơn, nên
hiệu quả của hƣớng nghiệp và tƣ vấn nghề nghiệp là vô cùng thấp.
Thêm vào đó, nếp nghĩ truyền thống của cả phụ huynh và học sinh, thích làm
"thầy" hơn làm "thợ" cũng trở thành rào cản lớn cho công tác hƣớng nghiệp.Theo điều
tra xã hội học của Trung tâm Hƣớng nghiệp giáo dục thì hầu hết các em sau khi tốt
nghiệp THPT đều có nguyện vọng học tiếp lên đại học.Tƣ duy, quan niệm "thầy, thợ"
trong nhận thức của học sinh, phụ huynh học sinh vẫn chƣa đƣợc thay đổi. Kết quả
điều tra cũng cho thấy gần như đại đa số phụ huynh không muốn cho con cái học xong
lớp 9 là đi học nghề, làm thợ, kiếm sống vì cho rằng các cháu tuổi còn nhỏ, được gia
đình bảo bọc, cần tiếp tục học hết lớp 12, lúc ấy đi học nghề, tìm việc vẫn chưa muộn.
Hơn nữa, họ đang thiếu tin tưởng vào cơ sở nghề, trường nghề về chất lượng đào tạo
và tương lai nghề nghiệp, thu nhập. Trừ trường hợp các em học văn hóa không được
hoặc vì lý do đặc biệt khác thì mới tính đến chuyện đi học nghề.
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2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác tư vấn hướng nghiệp ở
trường phổ thông
Căn cứ nội dung mục tiêu trong Dự thảo chƣơng trình giáo dục phổ thông tổng
thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đƣợc công bố ngày 12/4/2017 đế lấy ý kiến nhân
dân. Một trong những điểm nổi bật mang tính căn cốt của Dự thảo đó là có sự phân
định rõ giữa hai giai đoạn giáo dục. Đó là giai đoạn giáo dục cơ bản đƣợc thực hiện ở
cấp Tiểu học và Trung học cơ sở, và giai đoạn định hƣớng nghề nghiệp ở bậc Trung
học phổ thông.
Với sự phân định này, chƣơng trình giáo dục trung học cơ sở có mục tiêu là giúp
học sinh phát triển các phẩm chất, năng lực đã đƣợc hình thành và phát triển ở cấp tiểu
học; Tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực chung của xã hội; hình thành phƣơng
pháp học tập, hoàn chỉnh tri thức và kỹ năng nền tảng để tiếp tục học lên trung học phổ
thông, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động.
Mục tiêu này cũng phù hợp với yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết số 29/NQ-TW
của Đảng và Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội là nhằm đảm bảo sự phân
luồng mạnh sau giai đoạn trung học cơ sở, phù hợp với quy định của Luật Giáo dục
năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
Nhƣ vậy, để công tác hƣớng nghiệp, trong đó có tƣ vấn hƣớng nghiệp, thực sự có
hiệu quả, giúp học sinh có những lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn sau khi tốt nghiệp
trung học phổ thông, góp phần giải quyết vấn đề thừa "thầy" thiếu "thợ" nhƣ hiện nay,
chúng tôi xin đƣa ra một số biện pháp sau:
Thứ nhất, hoạt động giáo dục hƣớng nghiệp nên đƣợc thực hiện từ đầu THCS,
tức từ lớp 6, không đợi đến lớp 9. Công tác phân luồng sau THCS cần đƣợc thực hiện
đồng bộ và mạnh mẽ.
Thứ hai, xây dựng đội ngũ giáo viên làm công tác hƣớng nghiệp để phụ trách
hoạt động giáo dục hƣớng nghiệp, đồng thời hỗ trợ, hƣớng dẫn, tƣ vấn cho học sinh
trong quá trình lựa chọn nghề nghiệp tƣơng lai. Họ phải là những ngƣời có phẩm chất
đạo đức tốt, có năng lực sƣ phạm, có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực nghề nghiệp và có
tâm huyết trong việc truyền tải những tri thức về nghề đến học sinh. Để có đƣợc đội
ngũ nhƣ thế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ chuyên
viên tƣ vấn hƣớng nghiệp ở các trƣờng Đại học có chuyên ngành tâm lý giáo dục, đặc
biệt là các trƣờng Sƣ phạm. Ngoài ra, cần phải có chức danh giáo viên chuyên trách
làm công tác hƣớng nghiệp ở các trƣờng THPT. Giáo viên này cũng đƣợc hƣởng biên
chế nhƣ tất cả các giáo viên khác ở trƣờng, phụ trách hoạt động giáo dục hƣớng
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nghiệp, tƣ vấn nghề cho học sinh và đóng vai trò cố vấn chuyên môn cho Hiệu trƣởng,
các nhà quản lý trong việc xây dựng các kế hoạch giáo dục liên quan đến hƣớng
nghiệp.
Thứ ba, tổ chức tốt công tác thông tin nghề nghiệp để giúp học sinh định hƣớng
và lựa chọn nghề. Học sinh cần đƣợc trang bị những kiến thức về thị trƣờng lao động,
về thế giới nghề nghiệp, về các yêu cầu của nghề đối với ngƣời lao động. Để thực hiện
đƣợc điều này, các trƣờng cần cải tiến chƣơng trình hoạt động giáo dục hƣớng nghiệp
phù hợp với thực tế của từng trƣờng, với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và nhu
cầu nguồn nhân lực của địa phƣơng trên cơ sở nội dung hƣớng nghiệp đã đƣợc Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành. Ngoài ra, cần lồng ghép hƣớng nghiệp vào các môn
học và các hoạt động ngoại khoá.
Thứ tƣ, tăng cƣờng kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động
hƣớng nghiệp, hội phụ huynh, doanh nghiệp và các lực lƣợng xã hội khác cần hỗ trợ
kinh phí cho các trƣờng THPT để có thể tổ chức tốt những hoạt động hƣớng nghiệp.
Các trƣờng cần thành lập phòng tƣ vấn học đƣờng (trong đó có tƣ vấn hƣớng nghiệp)
đƣợc điều hành bởi ban tƣ vấn (chủ chốt là giáo viên chuyên trách hƣớng nghiệp).
Đồng thời, vận động học sinh tham gia sƣu tầm tài liệu, tranh ảnh, các tƣ liệu có liên
quan đến nghề nghiệp để giúp học sinh nâng cao kiến thức và kỹ năng nắm bắt thông
tin về nghề, đồng thời làm phong phú nguồn tƣ liệu cho phòng tƣ vấn cũng nhƣ hoạt
động giảng dạy môn học Giáo dục hƣớng nghiệp của giáo viên.
Thứ năm, đẩy mạnh hoạt động tƣ vấn hƣớng nghiệp cho học sinh. Để tƣ vấn đạt
hiệu quả và có cơ sở khoa học thì cần sử dụng các trắc nghiệm hƣớng nghiệp (nhƣ trắc
nghiệm về hứng thú nghề nghiệp, tính cách, năng lực trí tuệ…). Qua các trắc nghiệm
này, học sinh hiểu bản thân mình hơn, trên cơ sở đó đối chiếu với những yêu cầu của
nghề để có thể tự đƣa ra sự lựa chọn phù hợp. Ngoài ra, nhà trƣờng cần mời các
chuyên gia tƣ vấn hƣớng nghiệp có uy tín, kết hợp với các trƣờng đại học, cao đẳng,
trung cấp chuyên nghiệp và kết hợp với doanh nghiệp để tƣ vấn nghề cho học sinh.
3. Kết luận
Tƣ vấn hƣớng nghiệp là một hoạt động quan trọng không thể thiếu ở các trƣờng
phổ thông, đặc biệt là trung học phổ thông nhằm giúp học sinh nâng cao sự hiểu biết
về nghề, về chính bản thân mình để có thể định hƣớng đúng đắn và đƣa ra quyết định
chọn nghề phù hợp. Trong công tác này, nhà trƣờng đóng vai trò chủ đạo. Tuy nhiên,
vì nhiều lý do khác nhau, hoạt động giáo dục hƣớng nghiệp nói chung và tƣ vấn hƣớng
nghiệp nói riêng chƣa đƣợc thực hiện một cách hiệu quả ở hầu hết các trƣờng phổ
thông trên cả nƣớc. Vì vậy, cần có những biện pháp cụ thể, có cơ sở khoa học để nâng
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cao hiệu quả của công tác tƣ vấn hƣớng nghiệp, từ đó giúp học sinh chọn nghề phù
hợp hơn với nhu cầu xã hội, hứng thú, năng lực, tính cách… của bản thân, góp phần
nâng cao chất lƣợng đầu vào và đầu ra của các cơ sở đào tạo nghề.
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LEGAL CONSULTANT FOR STUDENTS OF ART TO ACCESS
TO FOREIGN LABOUR MARKET
Pham Thi Thu Ha
National University of Art Education
Abstract
Voyage project is funded by Erasmus+ Programme of the European Union and
coordinated by AlmaLaurea in Vietnam from 2015 to 2018. National University of Art
Education is one of project partners. The project is an opportunity to access European
labour market for all students and especially students of Art. First phrase of the project
is considered a link between student with domestic and foreign recruitment. Since
there was the right information, if the qualification is an obligation, the knowledge of
the law, intellectual property rights, labour contract etc. is essential when participating
in foreign relationships. This essay is to study about the legal role and consultant for
students of Art when accessing to foreign market via Voyage project.
Key words: Voyage project, legal consultant, labour market, students of Art.
1. Voyage project - opportunities of studying, accessing to labour market for
students of Art
Voyage project - the project is opportunities for young and graduates
employability in Vietnam which is funded by the European Union from 2015 to 2018.
Voyage - the three main purposes of the project are: (1) a link between students
and the local and foreign enterprises; (2) opportunities for Vietnamese students to
access Vietnam and European labour market; (3) investigating level of compatility of
study programme in universities and labour market and on the basis, improving the
academic programme.
Voyage project has approached the training products of Vietnamese universities
that has researched to offer more suitable training programs to the requirements of the
domestic and foreign labour market.
As a project partner, National University of Art Education and its students have
opportunities to reach the European civilization.
European and Mediterranean countries such as Italy, Spain, Portugal are the
dream destination of students of Art. To Vietnamese student and students of Art as
well, it is difficult to contemplate study and research art master-pieces of famous
artists, composers and architects.
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To many Western people, it is difficult to learn and pursuit art. Only potential
student with possible finance can afford this selected and costly field. Western
students of Art are limited and valuable. There are many students of Art to be required
to spread art culture and to find out potential student. This is a good opportunity for
Vietnamese student to approach the top art with scholarship, exchange student
program, short-time study etc. In addition, Vietnamese student has many abilities to
directly contact, to work in dynamic and professional environment with domestic and
foreign recruitment. Voyage can be an open door to the world that is opportunity for
students of Art to approach foreign labour market.
2. Legal restriction of students of Art
Name of the Voyage project (Opportunities for young and graduates
employability in Vietnam) reveals that there are many opportunities for study, training,
re-training and employability for Vietnamese student, as well students of Art.
Besides rare opportunities of study, research and work in professional
environment, student has freely to create art and ideas. The most difficult problem is
not specialization but the regulation.
Art and law have many differences from establishment to developed method and
realistic application. If art is indefinitely creation which is formed and developed
freely and generously without any rule or path is only restricted by human imagine but
law is definitely different. Law is a system of behavioral rules that every individual,
organization in society when engaged in certain relationships are bound to follow.
They have the right to express their will but must respect the will of the State or of the
competent organization. The law is true or false, violate or not violated that has a clear
framework. Law is the real boundary of life.
One of the disadvantages of students of Art is law. Students of Art can be
creative and learn well. They do not have much technical difficulty because the art
itself is a language that does not need to be re-transmitted in any other language.
However, it is a challenge to understand the law for students of Art. To understand the
law in mother tongue is difficult either second language.
When working with domestic and foreign recruitment, students of Arts should
know about and should be advised on the laws of the host country, administrative
procedures issued by local authorities or international practices and practices related to
intellectual property, copy rights, work contracts, training contracts, re-training
contracts ... to the way the work of the judiciary.
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Not to mention the legal system or a specific area of law, we only deal with
differences in the perception of the law to see that from art to law is a great
difference.
If the Vietnamese often prioritize the settlement of disputes through negotiation
and mediation, and only when they can not negotiate with the court, Westerners in
general and Europeans in particular have a different perception. All disputes and
violations can be resolve in the court. The resolution of cases in the court is very
normal and the court's judgment is respected by the concerned parties.
To Vietnamese people the legal consultation is only necessary when dealing
with complicated cases or criminal cases. However, in Western country, most of
all case is intervened by the lawyers. The role of the lawyers is very important
and essential.
There is a Vietnamese people‟s habit which is not to quote correctly original
works and exactly copyrights. The quotation of the origin and copyright in Vietnam is
not regulated rigidly and strictly. This is disadvantage and difficulty to integrate
internationally. People are not used to registries intellectual property and to respect
copyright, especially in art.
A contract is an agreement between partners on one or more specific content or
work. When we sign a contract, we officially bind the rights and obligations to each
other on the basis of the law. Students of Arts are generally unaware of the importance
of the contract and the signing of the agreement. Failure to understand or understand
the contract may lead to other adverse legal consequences that are clearly visible to the
recipient.
From some of the above differences, we find that art can be understood in many
ways depending on the imagination of man, but the law can only be understood in a
way. Thus, if you want to be a creative worker/staff, you must understand the law.
This is the disadvantage of students of Arts.
3. Legal consultation for students of Arts to access the foreign labour market
Joining the Voyage Project students have one more opportunity to study or work
in a professional, high artistic environment. Students can experience and realize their
artistic dreams, expand their vision and choose the right direction.
In order to do that, students need to be supported not only in terms of technical
expertise but also legal support.
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Students should be equipped with the basic knowledge of legal culture in their
place of residence, study and work so that they understand their rights and obligations
or seek help when needed.
Every country, every culture, has differences that even indigenous people can not
easily understand. In order to live harmoniously in a diverse ethnic and linguistic
community, it is not enough to learn about the customs and habits of local people, but
also to understand the law and how it is implemented and applied to the law of the
indigenous people. This is a great difficulty for students in general and for students
using second language as their native language. They need help from people who are
knowledgeable about indigenous culture and law, from sponsors and citizens to
resolve legal conflicts and obstacles due to language differences and awareness.
Students also need to be supported when signing contracts and work contracts to
ensure their legitimate interests and the artistic values that they create. The signing of
agreements, contracts between students and employers is the official commitment on
the rights and obligations of the parties in the process of performing such work.
Employers always have attorneys and have the ability to invite good lawyers to draft
contracts signed with partners or employees. To properly understand the content of the
contract and not fall into the "language trap" is a legitimate requirement for students in
general and students of Arts in particular. Students need support to be able to do the
right work, to ensure their rights and legitimate, including the right to be guaranteed
the ideas and the copyright of their artistic creations.
It can be said that, on the way to realize their dream of art, students are not only
knowledgeable about the subject, have the spirit of learning and working seriously but
also need to understand the law, especially is the law relating to their field of activity.
Legislation is an important tool that is contribute to ensure the artistic dream is shined
and is become reality.
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HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO SINH VIÊN NGHỆ THUẬT
KHI TIẾP CẬN THỊ TRƢỜNG LAO ĐỘNG NƢỚC NGOÀI
Phạm Thị Thu Hà
Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương
Tóm tắt:
Dự án VOYAGE do Ủy ban Châu Âu tổ chức và AlmaLaurea là điều phối hợp
thực hiện ở Việt Nam từ năm 2015 đến 2018. Trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW là một
thành viên của dự án. Dự án là cơ hội để sinh viên nói chung và sinh viên nghệ thuật
tiếp cận thị trƣờng lao động châu Âu. Giai đoạn đẩu của Dự án tạo sự kết nối thông tin
giữa sinh viên với nhà tuyển dụng trong và ngoài nƣớc. Khi đã có những thông tin phù
hợp, cùng với yêu cầu đặt ra về chuyên môn thì sự hiểu biết về pháp luật, về quyền sở
hữu trí tuệ, về hợp đồng lao động... có ý nghĩa quan trọng khi tham gia vào các quan
hệ có yếu tố nƣớc ngoài. Bài tham luận này nghiên cứu về vai trò pháp lý và sự hỗ trợ
pháp lý cho sinh viên nghệ thuật khi gia nhập thị trƣờng lao động nƣớc ngoài thông
qua dự án VOYAGE.
Từ khóa: dự án VOYAGE, hỗ trợ pháp lý, thị trường lao động, sinh viên
nghệ thuật.
1. Dự án Voyage - cơ hội học tập, tiếp cận thị trƣờng lao động cho sinh viên
nghệ thuật
Dự án VOYAGE- Dự án tăng cƣờng cơ hội tiếp cận thị trƣờng lao động cho sinh
viên Việt Nam đã nhận đƣợc tài trợ của Ủy ban Châu Âu để thực hiện trong thời gian
từ năm 2015 đến 2018.
VOYAGE - Dự án tăng cƣờng cơ hội tiếp cận thị trƣờng lao động cho sinh viên
Việt Nam, đƣợc xây dựng với ba mục đích: (1) kết nối sinh viên với khối doanh
nghiệp trong và ngoài nƣớc; (2) tạo thêm các cơ hội tiếp cận thị trƣờng lao động tại
Việt Nam và Châu Âu cho sinh viên Việt Nam; (3) điều tra nghiên cứu mức độ tƣơng
thích giữa các chƣơng trình giảng dạy tại các trƣờng đại học và thị trƣờng lao động và
trên cơ sở đó tiến hành cải cách trong chƣơng trình giáo dục.
Dự án Voyage vừa tiếp cận thực tế sản phẩm đào tạo của một số trƣờng đại học
Việt Nam vừa nghiên cứu để đƣa ra các chƣơng trình đào tạo phù hợp hơn với yêu cầu
của thị trƣờng lao động trong và ngoài nƣớc.
Là thành viên của Dự án, Trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW cũng nhƣ sinh viên
nghệ thuật của Trƣờng có nhiều cơ hội để đến đƣợc nơi mệnh danh là cái nôi của nghệ
thuật đỉnh cao- Châu Âu lục địa.
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Châu Âu nói chung và các nƣớc Địa Trung Hải nói riêng nhƣ: Italia, Tây Ban
Nha, Bồ Đào Nha là điểm đến mơ ƣớc của bất kỳ sinh viên nghệ thuật nào. Đƣợc
chiêm ngƣỡng, đƣợc học tập, đƣợc nghiên cứu những kiệt tác nghệ thuật của các danh
họa nổi tiếng, những nhà soạn nhạc vĩ đại, những kiến trúc sƣ tài ba, những sàn diễn
thời trang chuyên nghiệp...là điều không dễ thực hiện đối với sinh viên Việt Nam nói
chung và sinh viên nghệ thuật nói riêng.
Với nhiều ngƣời phƣơng Tây, việc học và theo đuổi nghệ thuật hầu nhƣ không
dành cho tất cả mọi ngƣời. Đây là lĩnh vực rất kén chọn và tốn kém, chỉ dành cho
ngƣời thực sự có tài năng, có khả năng tài chính tốt. Sinh viên nghệ thuật của họ thật
sự giá trị và số lƣợng tƣơng đối hạn chế. Họ cần nhiều ngƣời hơn nữa trong lĩnh vực
này, vừa để truyền bá văn hóa - nghệ thuật vừa tìm ngƣời có khả năng để thực hiện
những công việc mang tính sáng tạo. Đây là cơ hội rất tốt để sinh viên Việt Nam đƣợc
tiếp cận nghệ thuật đỉnh cao thông qua các học bổng, các chƣơng trình trao đổi, học
tập ngắn hạn... Không những thế, sinh viên Việt Nam còn có nhiều khả năng đƣợc tiếp
xúc trực tiếp, đƣợc làm việc trong môi trƣờng chuyên nghiệp, năng động với các
nhà tuyển dụng trong và ngoài nƣớc. Voyage có thể là cánh cửa mở để bƣớc ra
thế giới, là cơ hội học tập, tiếp cận thị trƣờng lao động nƣớc ngoài của sinh viên
nghệ thuật.
2. Hạn chế về pháp luật của sinh viên nghệ thuật
Dự án Voyage - Dự án tăng cƣờng cơ hội tiếp cận thị trƣờng lao động cho sinh
viên Việt Nam. Ngay từ tên Dự án, chúng ta đã hình dung ra những cơ hội học tập, đào
tạo, đào tạo lại và việc làm cho sinh viên Việt Nam, trong đó có sinh viên nghệ thuật.
Với dự án này, bên cạnh những cơ hội hiếm có để đƣợc học tập, nghiên cứu và
làm việc trong một môi trƣờng chuyên nghiệp, đƣợc thỏa sức sáng tạo trong nghệ
thuật và những ý tƣởng từ thực tế nhất tới trìu tƣợng hoặc đôi khi là điên rồ nhất. Vấn
đề khó khăn nhất không phải là chuyên môn mà lại đến từ sự hiểu biết về pháp luật.
Cùng là các lĩnh vực thuộc khối ngành khoa học xã hội và nhân văn, nhƣng
dƣờng nhƣ nghệ thuật và pháp luật có quá nhiều khác biệt, khác biệt từ cách hình
thành tới cách thức phát triển và áp dụng trong thực tế. Nếu nhƣ nghệ thuật là sự sáng
tạo vô tận, đƣợc hình thành và phát triển một cách tự do, phóng khoáng không theo
khuôn phép nào, không theo lối mòn, hạn chế lặp lại và chỉ bị giới hạn bởi trí tƣởng
tƣợng của con ngƣời thì pháp luật khác hẳn. Pháp luật là hệ thống những quy tắc hành
vi mà mỗi cá nhân, tổ chức trong xã hội khi tham gia vào các quan hệ nhất định buộc
phải tuân theo. Họ có quyền thể hiện ý chí của mình nhƣng phải tôn trọng ý chí của
Nhà nƣớc hoặc của tổ chức có thẩm quyền ban hành pháp luật. Pháp luật chỉ có đúng
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hoặc sai, vi phạm hoặc không vi phạm và có khuôn khổ rõ ràng. Có thể nói, nghệ
thuật không cần lời nhƣng cuộc đời thì rất thực. Và pháp luật là ranh giới thực của
cuộc sống.
Một trong những điểm yếu nhất của sinh viên nghệ thuật đó là pháp luật. Sinh
viên nghệ thuật có thể học tập tốt, tiếp thu nhanh, tính sáng tạo cao...Họ không gặp
nhiều khó khăn về chuyên môn bởi bản thân nghệ thuật đã là một thứ ngôn ngữ mà
không cần truyền tải lại bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Nhƣng với pháp luật thì đó là
một thách thức không hề nhỏ. Việc hiểu pháp luật bằng tiếng mẹ đẻ còn khó chứ chƣa
nói đến đó là ngôn ngữ thứ hai.
Làm việc với các nhà tuyển dụng trong và ngoài nƣớc, sinh viên nghệ thuật cần
biết về và cần đƣợc tƣ vấn về pháp luật của nƣớc sở tại, những thủ tục hành chính do
chính quyền địa phƣơng ban bố hoặc những tập quán, thông lệ quốc tế liên quan đến
sở hữu trí tuệ, bản quyền, hợp đồng làm việc, hợp đồng đào tạo, hợp đồng đào tạo
lại...cho đến cách thức làm việc của các cơ quan tƣ pháp...
Chƣa nói đến hệ thống pháp luật hay một lĩnh vực luật pháp cụ thể nào, ta chỉ đề
cập tới những khác biệt trong nhận thức về pháp luật để thấy rằng từ nghệ thuật đến
pháp luật là cả một sự khác biệt vô cùng lớn.
Nếu nhƣ ngƣời Việt Nam thƣờng ƣu tiên giải quyết tranh chấp thông qua thƣơng
lƣợng, hòa giải và chỉ khi không thƣơng lƣợng đƣợc mới đƣa ra tòa án giải quyết thì
ngƣời phƣơng Tây nói chung và ngƣời Châu Âu nói riêng có quan niệm khác hẳn. Mọi
tranh chấp, vi phạm đều có thể đƣợc giải quyết tại tòa án. Việc giải quyết các vụ, việc
ở tòa án là điều hết sức bình thƣờng và phán quyết của tòa đƣợc các bên liên quan tôn
trọng chấp hành.
Tham vấn luật sƣ đối với ngƣời Việt chỉ thực sự cần thiết khi giải quyết các
vụ việc phức tạp hoặc các vụ án hình sự. Đối với ngƣời nƣớc ngoài, trong mọi
trƣờng hợp, hầu nhƣ đều có sự tham gia của luật sƣ. Vai trò của luật sƣ rất quan
trọng và cần thiết.
Ngƣời Việt khá duy tình trong xử lý công việc, hay để tình cảm chi phối tới
các quyết định hoặc tới công việc đang thực hiện, đặc biệt là đối với những ngƣời
làm nghệ thuật. Dân gian có câu “Một trăm cái lý không bằng một tí cái tình ”.
Ngƣời nƣớc ngoài thì khác, họ duy lý và giải quyết công việc theo pháp luật, tôn
trọng pháp luật.
Một thói quen khác của ngƣời Việt là việc chƣa trích dẫn nguồn gốc và bản
quyền chính xác. Việc trích dẫn nguồn gốc và bản quyền ở Việt Nam chƣa đƣợc quy
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định chặt chẽ và tuân thủ nghiêm ngặt. Đây cũng có thể là điểm bất lợi và khó khăn
khi hội nhập quốc tế. Chúng ta chƣa có thói quen đăng ký sở hữu trí tuệ và tôn trọng
bản quyền tác giả, đặc biệt nhiều trong nghệ thuật.
Hợp đồng là một sự thỏa thuận giữa các bên về một hoặc nhiều nội dung, công
việc cụ thể nào đấy. Khi ký hợp đồng là chúng ta chính thức ràng buộc quyền lợi và
nghĩa vụ với nhau trên cơ sở pháp luật. Sinh viên nghệ thuật nói chung chƣa ý thức
đƣợc tầm quan trọng của hợp đồng và việc ký tên vào bản thỏa thuận đó. Việc không
hiểu hoặc không hiểu rõ hợp đồng có thể dẫn tới các hậu quả pháp lý bất lợi khác mà
nhìn thấy rõ đó là nhận sự thiệt thòi về mình...
Từ một số khác biệt kể trên, ta nhận thấy nghệ thuật có thể hiểu theo nhiều cách
tùy vào trí tƣởng tƣợng của con ngƣời nhƣng pháp luật thì chỉ có thể hiểu theo một
cách. Và muốn thỏa sức sáng tạo nghệ thuật thì buộc phải hiểu biết về pháp luật. Đây
là điểm hạn chế của sinh viên nghệ thuật nói chung.
3. Hỗ trợ pháp lý để sinh viên nghệ thuật tiếp cận đƣợc thị trƣờng lao động
nƣớc ngoài
Tham gia Dự án Voyage là sinh viên có thêm một cơ hội để học tập hoặc làm
việc trong môi trƣờng nghệ thuật chuyên nghiệp, đỉnh cao. Các bạn sinh viên có thể
đƣợc trải nghiệm và hiện thực hóa ƣớc mơ nghệ thuật của mình, đƣợc mở rộng tầm
nhìn và chọn cho mình hƣớng đi phù hợp.
Để làm đƣợc điều đó, sinh viên cần đƣợc hỗ trợ không chỉ là về chuyên môn, về
tài chính mà còn cần đƣợc hỗ trợ về pháp lý.
Sinh viên cần đƣợc trang bị những kiến thức cơ bản về văn hóa pháp lý tại nơi sẽ
sinh sống, học tập và làm việc để họ hiểu về những quyền, nghĩa vụ của mình hoặc tìm
đƣợc trợ giúp khi cần thiết.
Mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa lại có những sự khác biệt mà ngay cả với ngƣời
bản địa cũng không dễ dàng hiểu hết đƣợc. Để chung sống hòa hợp trong cộng đồng
đa dạng về sắc tộc, ngôn ngữ thì việc tìm hiểu về phong tục, tập quán sinh sống của
ngƣời địa phƣơng là chƣa đủ mà còn phải hiểu biết về pháp luật và cách thức thực
hiện, áp dụng pháp luật của ngƣời bản địa. Đây là một khó khăn lớn đối với sinh viên
nói chung và sinh viên dùng tiếng bản địa là ngôn ngữ thứ hai. Họ cần có sự trợ giúp
từ những ngƣời am hiểu về văn hóa pháp luật bản địa, từ những tổ chức bảo trợ, bảo
hộ công dân khi giải quyết những xung đột về pháp lý và những trở ngại do sự khác
biệt về ngôn ngữ, nhận thức.
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Sinh viên cũng cần đƣợc hỗ trợ khi ký kết những thỏa thuận, hợp đồng làm việc
để đảm bảo quyền lợi chính đáng và những giá trị nghệ thuật do họ sáng tạo.
Việc ký kết những thỏa thuận, hợp đồng giữa sinh viên với nhà tuyển dụng là sự
cam kết chính thức về các quyền, nghĩa vụ của các bên trong quá trình thực hiện công
việc đó. Nhà tuyển dụng luôn có luật sƣ và có khả năng mời những luật sƣ giỏi để soạn
thảo những hợp đồng ký kết với các đối tác hoặc với ngƣời lao động. Để hiểu đúng
những nội dung trong hợp đồng và không rơi vào “bẫy ngôn ngữ” là một yêu cầu
chính đáng đối với sinh viên nói chung và sinh viên nghệ thuật nói riêng. Sinh viên
cần đƣợc hỗ trợ để đƣợc làm những công việc phù hợp, đảm bảo quyền lợi và hợp
pháp, trong đó có quyền đƣợc đảm bảo về ý tƣởng, về bản quyền đối với những sáng
tạo nghệ thuật của họ.
Có thể nói rằng, trên con đƣờng thực hiện ƣớc mơ về nghệ thuật của mình, sinh
viên không chỉ am hiểu về chuyên môn, có tinh thần học hỏi và làm việc nghiêm túc
mà còn cần phải hiểu biết về pháp luật, đặc biệt là pháp luật liên quan đến lĩnh vực
hoạt động của mình. Pháp luật chính là một công cụ quan trọng, góp phần đảm bảo
cho ƣớc mơ nghệ thuật đƣợc tỏa sáng và trở thành hiện thực.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Dự án Voyage - Dự án tăng cƣờng cơ hội tiếp cận thị trƣờng lao động cho sinh
viên Việt Nam (hanu.vn/vn/thong-bao-chung/3348-ptu-du-an-voyage).
2. Voyage-project.eu/news
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TRAINING SKILLS AND PROFESSIONAL
WORKING PERFORMANCE FOR NEW GRADUATES
TO INCREASE OPPORTUNITIES TO WORK OFFICIALLY
Dang Van Nam
Nhat Minh Commercial and Advertisement Ltd. Co.
In the continuous development of the Graphic Market that enhances the
recruitment demand of domestic and foreign companies. Graphics almost are covered
the trades, fields and everywhere, such as billboards, logos, and supermarkets have
labels and packaging, all have menus, all employees have uniforms. Thus, students
have to work very hard in both studying and practicing.
Today, the Graphic Design is considered a trendy, high-income industry job.
However, in reality, not everyone has achieved that success. In recent years, the
demand for graphic personnel recruited a lot with various fields such as Logo, website,
image processing, event, game, and book illustration. Each job requires different
knowledge so that to meet the needs of each job. The designer also needs to improve
and then the most basic skills and especially the high requirements of the customer
always make designers unhappy, upset, evenly reduce feelings to design that affirms
they are not really professional designers. I graduated from NUAE last May; I have
been experienced and appointed to be a recruitment specialist. In my opinions, new
graduates need some soft skills as the followings.
1. Training skills, career orientation
When you were a student, you only took a paid part-time job and therefore, you
were not responsible for your own work. However, after graduating, you will work as
a designer and you will be responsible for your own work, thus you have to be welltrained to work independently as well as your work attitude professional to be able to
continue to stay in the company.
Employers always ask the designer to meet their requirements and always have a
probationary period of 1-2 months for new employees.
However, if you are a well-trained graduate and have the right direction at the
beginning, you will be not required such a 1-2 weeks trial period to practice.
When you work at a company, you have to pay attention to both product quality
and the progress of work. You are a designer who always needs to update the latest
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design trends. You have to work under pressure; therefore you should find out your
own ways in order to remain the same way of design as soon as possible, especially all
the foreigner companies always require the best skills and professional style for all
employees (e.g. designer,… ).
2. Your professional performance impressed the employers
Your professional working performance always brings confidence, comfort and
long-term impression. With the purpose of having a professional working style, you
need to be trained some following soft-skills as: how to write mail and send mail;
how to communicate and communicate with partners/ customers on the phone; do
your job well during probation period; keep disciplines and work principles in your
company.
As a whole, with the aim of reaching the best possible career opportunity, every
designer needs to practice a variety of skills including the most necessary occupational
skills and professional working performance.
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RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÀ TÁC PHONG
LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN MỚI RA TRƢỜNG
ĐỂ CÓ CƠ HỘI ĐƢỢC LÀM VIỆC CHÍNH THỨC
Đặng Văn Nam
Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo Nhật Minh
Trong sự phát triển liên tục của thị trƣờng Đồ họa, nhu cầu tuyển dụng của các
công ty trong nƣớc và nƣớc ngoài rất lớn. Đồ họa gần nhƣ phủ khắp các ngành nghề,
các lĩnh vực và ở khắp mọi nơi. Đơn cử ra đƣờng chúng ta thấy rất nhiều biển quảng
cáo, logo, và siêu thị các sản phẩm đều có nhãn mác bao bì, đi ăn đều có menu, nhân
viên đều có đồng phục... Vì thế để có một Kỹ năng và tác phong làm việc chuyên
nghiệp ngƣời thiết kế cần thực sự trau rồi và rèn luyện từ ngay khi ngồi trên giảng
đƣờng Đại học cũng nhƣ những kỳ thực tập tại doanh nghiệp đầu tiên.
Hiện nay, Thiết kế Đồ họa trong suy nghĩ của nhiều ngƣời đó là một ngành thời
thƣợng, có thu nhập cao và những nhà thiết kế đƣợc săn đón, trọng dụng. Tuy nhiên,
trên thực tế thì không phải ai cũng đạt đƣợc thành công đó. Trong những năm gần đây,
nhu cầu về tuyển dụng nhân sự đồ họa rất nhiều với đa dạng các mảng ngành khác
nhau nhƣ Logo thƣơng hiệu, website, xử lý hình ảnh, sự kiện, game, minh họa
sách...Mỗi công việc đòi hỏi những kiến thức khác nhau vì thế để đáp ứng đƣợc nhu
cầu của từng công việc ngƣời thiết kế cần trau rồi những kỹ năng cơ bản nhất và đặc
biệt những yêu cầu cao của khách hàng luôn làm khó các nhà thiết kế thậm chí gây
khó chịu, tụt cảm xúc khi đƣa ra những ý tƣởng. Điều đó khẳng định cách làm việc của
ngƣời thiết kế không thực sự chuyên nghiệp.
Đó là nói môi trƣờng làm việc cho các công ty trong nƣớc, doanh nghiệp tƣ nhân
chứ nếu một doanh nghiệp nƣớc ngoài việc chọn lựa những nhà thiết kế rất khắt khe,
đòi hỏi nhà thiết kế đồ họa cần trau rồi kiến thức và kỹ năng một cách đầy đủ nhất.
Một trong những điều tôi nghĩ các bạn sinh viên khi ra trƣờng để có thể nắm chắc
đƣợc cơ hội về công việc của mình cần đó là:
1. Rèn luyện kỹ năng, định hƣớng nghề nghiệp
Khi mới ra trƣờng, cho dù đã đi làm thêm trƣớc đó khi làm sinh viên hoặc chƣa
đi làm thì sự trải nghiệm nó sẽ gần giống nhau bởi lẽ. Khi còn là sinh viên đi làm chỉ
mang tính chất Cộng tác viên đi làm thêm chính vì vậy công việc làm thêm sẽ không
đƣợc đòi hỏi cao hoặc khi bạn làm xong sẽ chuyển cho một trƣởng phòng hoặc ngƣời
có chuyên môn duyệt và chỉnh sửa trƣớc khi gửi khách, thời gian làm của một cộng tác
viên cũng đƣợc linh động và các quy tắc, quy định của công ty không hoàn toàn khắt
khe với một sinh viên đi làm thêm. Nhƣng tới khi đã trở thành nhân viên chính thức
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một design cần phải có đƣợc hoàn toàn kỹ năng trong công việc để làm việc độc lập
cũng nhƣ những tác phong, thái độ làm việc thực sự nghiêm túc và chuyên nghiệp thì
mới có thể tiếp tục đƣợc ở lại công ty.
Thực tế cho thấy các nhà tuyển dụng luôn đòi hỏi ngƣời thiết kế phải đáp ứng
đƣợc yêu cầu của họ và luôn giành thời gian thử việc từ 1-2 tháng cho những nhân
viên mới đến. Nhƣng thực chất nếu đã chuẩn bị và có hƣớng đi ngay từ ban đầu thì
một thiết kế không cần thời gian thử việc nhƣ vậy, chỉ cấn 1-2 tuần là có thể quen
đƣợc việc. Do với với sự trải nghiệm thực tế của bản thân khi vừa tốt nghiệp hồi tháng
5/2016, cũng nhƣ đƣợc quyền giao trách nhiệm tuyển dụng ở công ty nên tôi hiểu một
trong những điều chúng ta thiếu đó là kỹ năng nghề nghiệp, một phần là do các bạn
thiếu kinh nghiệm thực tế, một phần là do khi học các bạn học quá tràn lan mà không
định hƣớng rõ dạng mình đi theo hƣớng nào. Ví dụ nhƣ nếu xác định theo hƣớng Đồ
họa 2D, cụ thể hơn là theo mảng Logo - Thƣơng hiệu, bạn nên xác định hƣớng đi cho
mình khi bắt đầu vào chuyên ngành để có đủ thời gian tự tìm hiểu về nó. Khi làm về
logo bạn cần biết các hình thức logo, màu sắc nào nên dùng cho logo hay cho đối
tƣợng khách hàng nào, logo đƣợc quy chuẩn nhƣ nào và đặc biệt cần trang bị thêm kỹ
năng thuyết phục, giải trình sản phẩm mình làm ra…
Khi tới một công ty, ngoài chất lƣợng sản phẩm thì tiến độ hoàn thành công
việc cũng luôn đƣợc ƣu tiên và chú trọng. Là một Design thì luôn cần trau rồi và
cập nhật những xu hƣớng thiết kế mới nhất. Cũng nhƣ những thao tác công cụ
phải thuần thục. Ngoài ra, bạn phải luôn tự tiềm hiểu và tự ghi nhớ công việc
bằng cách riêng của mình để vẫn cùng một cách thiết kế nhƣng phải đƣa ra mức
thời gian nhanh nhất. Để có thể trở thành thành viên của những đơn vị nƣớc ngoài
bạn cần nhiều hơn thế. Và một trong những điều mình thấy sinh viên Việt Nam
thiếu và luôn bị đánh giá khi làm việc với các Đối tác, doanh nghiệp với khách
hàng là tác phong làm việc.
2. Tác phong chuyên nghiệp dễ gây ấn tƣợng với nhà tuyển dụng
Một tác phong làm việc chuyên nghiệp luôn mang tới sự tin tƣởng, sự thỏa mái
và ấn tƣợng lâu dài. Từ những điều nhỏ nhất bạn sẽ tạo sự khác biệt của bản thân và dễ
gây án tƣợng với nhà tuyển dụng Để có một tác phong làm việc chuyên nghiệp trƣớc
hết bạn cần rèn luyện về ý thức về những điều nhỏ nhất. đơn cử nhƣ:
Cách viết mail và gửi mail: Một mail viết ra các bạn cần lƣu ý phải có đầu có
đuôi và ghi chú nội dung rõ dàng. Rất nhiều bạn chỉ quan tâm tới chủ đề gửi mail mà
không hề có nội dung mail hoặc lời chào, lời cảm ơn. Nhƣ vậy sẽ tạo ta cảm giác khó
chịu, thiếu tôn trọng ngƣời nhận đƣợc mail.
Cách nói truyện trực tiếp hoặc giao tiếp trên điện thoại: Các bạn cũng nên
lƣu ý tới phần mở đầu câu truyện nên bằng một và câu trào hỏi rồi mới tới nội dung,
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sau cuối nên lời cảm ơn, lời chúc (nếu cần) giọng nói cần rõ dàng, có điểm nhấn nhá
để nhà tuyển dung ấn tƣợng. Nên trình bày thẳng vấn đề mục đích và thể hiện khả
năng ngay khi đƣợc cơ hội phỏng vấn tuyển dụng. Nhiều bạn khi đi phỏng vấn còn rụt
rè, thiếu tự tin sẽ tự làm mờ nhạt bản thân và khó có cơ hội đƣợc lựa chọn. Một thiết
kế điều thiết yếu cần phải có ngoài kỹ năng, cần phải có phong cách chuyên nghiệp, tự
tin và năng động.
Khi đƣợc nhận thử việc: Cơ hội đã đến bạn cần thể hiện bản thân một cách rõ
rệt nhất để nhà tuyển dụng thấy đƣợc khả năng của bản thân. Nhƣng tuyệt đối không
đƣợc giấu rốt hoặc nói rối vì mỗi công ty đều có rất nhiều việc khi cấp trên của bạn
biết năng lực thực sự của bạn mới có thể giao việc phù hợp và bạn mới có thể đạt đƣợc
chỉ tiêu công ty đƣa ra. Thông thƣờng mức lƣơng chính thức sẽ đƣợc quyết định sau
thời gian thử việc cho nên bạn cần thể hiện đƣợc năng lực cá nhân cũng nhƣ tính cần
cù chăm chỉ và không ngừng học hỏi. Rất nhiều các bạn mới đi làm rất tự tin về năng
lực bản thân nhƣng ngƣợc lại sự tự tin đó lại cho bạn cá tính mạnh, không muốn nghe
ngƣời khác hoặc không thích nghe sự chỉ đạo sắp xếp của ngƣời khác mà luôn nghĩ
mình đúng. Nghệ thuật thì mỗi ngƣời nhìn mỗi khác, đôi khi ngƣời này thấy đẹp ngƣời
kia thấy xấu, nhƣng với sự trải nghiệm chƣa có, chƣa hiểu thị trƣờng hay khách hàng
muốn gì mà các bạn đƣợc nuôi sự tự tin, bảo thủ từ chính trong quãng thời gian học
đại học. Đôi khi học một số bài đƣợc điểm cao, đƣợc các thầy khen là đã tự cho mình
giỏi top đầu của khóa. Nhƣng ra ngoài bạn không có kiến thức thực tế vì Học khác với
Hành. Thầy cô là những ngƣời có chuyên môn đánh giá về chất lƣợng sản phẩm tốt
hơn. Nhƣng khách hàng mới là ngƣời quyết định có chọn lựa và là ngƣời dùng sản
phẩm đó. Cho nên khi làm việc các bạn nên hạ bớt cái tôi cá nhân xuống để lắng nghe
và làm theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, không phải luôn luôn nghe và sửa
chữa theo ý kiến khách hàng, nhƣng nên lắng nghe mong muốn của họ để đƣa ra
những lời khuyên, lời góp ý tích cực nhất để sản phẩm thiết kế đƣợc hoàn thiện nhất.
Đó cũng là một cách làm việc chuyên nghiệp chứ chúng ta không nên bỏ dở dự án
hoặc bật lại khách hàng.
Thực hiện tốt kỷ luật và nguyên tắc làm việc: Bất kỳ công ty nào cũng có những
nguyên tắc riêng theo quy định luật lao động, của Ban lãnh đạo công ty đƣa ra từ giờ
giấc, ăn mặc, ứng xử... và những điều đó nếu bạn thực sự muốn ở lại lâu dài thì cần
thực hiện nghiêm túc và trong giới hạn công ty cho phép.
Nhìn chung để có thể tiếp cận với cơ hội nghề nghiệp tốt nhất phù hợp nhất, bản
thân mỗi Design cần rèn luyện rất nhiều kỹ năng trong đó có kỹ năng nghề nghiệp và
tác phong làm việc. Ngoài ra, cần có sự nhìn nhận, định hƣớng để biết mình vào môi
trƣờng nào để có thể chuẩn bị những kỹ năng cần thiết nhất.
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SOME SUPPORT ACTIVITIES OF BUSINESSES FOR STUDENTS
DURING GRADUATE AND PROFESSIONAL INTERNSHIPS –
RELATION WITH PRACTICE IN VIETNAM
Trinh Anh Tuan
National University of Art Education
It can be said that, nowadays, the support activities of businesses for students
during graduate and professional internships are very important since they not only
help businesses supplement human resources but also promote their image to society.
1. Some benefits of businesses’ supports for students during graduate and
professional internships
The benefits derived from businesses‟ supports for students during graduate and
professional internships are enormous, particularly:
 Interns create motivation to increase productivity. They are young, creative
and willing to express themselves. Interns take their tasks and work hard to get
things done quickly and efficiently. Interns can participate in a variety of
projects with the enthusiasm of youth
 Improvement of work performance: Interns help reduce workload. They are
willing to work and constitute a supplementary human resource to accomplish
work. Interns work to support other official staffs,
 New ideas and perspectives: Interns accumulate knowledge and skills during
their studies. They often have new ideas, perspectives and methods that
benefit the work and work environment of the business.
 Recruitment of prospective employees: Through the internship process is
actually a great way for businesses to recruit good prospective human
resources. Internship processes are probationary periods where businesses can
assess interns‟ skills and qualifications without any labor contract. A good
intern can be a good employee to develop the business.
 Improvement of leadership and guidance skills: Through internship mentoring,
the intern mentor will develop leadership and guidance skills. Internships
benefit both interns and businesses through mutual learning and building of
core skills.
 Businesses can use young talents to reduce costs and recruitment risks. As a
result, businesses can fully understand capacity and qualifications of potential
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interns who want to stay through their work processes, thereby reducing costs
and risks of recruiting other candidates.
 Benefit the community by recruiting interns, businesses contribute to
promoting and benefiting the education system.
 The advantage of low-cost labor force, especially students who are willing to
work for free, however, students are the most motivated people in the business.
 Supporters for students during internship processes can accumulate
experience, develop skills, perfect their CVs as well as evaluate their
passions and abilities.
2. Supporting process of businesses for students during graduate and
professional internships
In order to help students achieve good results during graduate and professional
internships, businesses should implement the following process:
2.1 Support the planning for internship and graduation
Businesses that support the planning for internship and graduation using their
career counselors can assist students in preparing for graduate internship and solving
career problems. These counselors will help you understand yourself, your upcoming
opportunities, factors affecting you decision to choose the right major and career, and
help you set career goals and achieve them.
2.2 Provide necessary information about careers in which students are interested
Businesses offer a wide range of career information in different formats such as
business brochures and online channels like website, facebook, etc. and provide
students with business-related handbooks and information about the work that students
need to perform when doing graduate and professional internships. In addition,
businesses should also introduce to students a comprehensive picture of the
employment situation of recent graduates in Vietnam through the results of Vietnam
Graduate Survey (VGS) which is annually conducted by RMIT through the website
https://www.rmit.edu.vn/vi/khao-sat-sau-tot-nghiep-tai-viet-nam
Collected information can be used to:




Compile a better reference resource for students and alumni to help them
make academic and career decisions based on specific information.
Understand more about job search results and intensive study needs of
students.
Improve subject-related experience for students
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2.3 Develop programs and events to support students during graduate and
professional internships
- Organize internship programs for students doing graduate and professional
internships in specific period, where students want to do internship internationally.
- Counseling Program for students doing graduate and professional internships:
In this program, students will be connected with experts in their fields of choice,
answered questions related to the graduate and professional internship processes and
supported in discovering job opportunities.
- Graduate internship week: The Graduate internship week is organized
annually to help students with all career-related and internship issues. A series of
special events is designed specifically for students, such as seminars, information
sessions and Job Day.
- Connecting Event: Throughout the year, businesses should organize a series of
evening events where students can meet representatives of companies and alumni for
advices as well as graduate and professional internship opportunities.
3. Some corporate supporting programs for trainees and graduates in
Vietnam today.
It can be said that in recent years, Vietnamese enterprises have made connections
with the schools to facilitate students in the practice for graduation as well as the
professional internship. The enterprises have organized many programs in connection
with the schools to create favorable conditions for students to get access to the
necessary information provided by the enterprises, through which they can choose an
appropriate profession for themselves. Some typical programs are:
- FREE Program for Supporting Students in Finding Jobs / Internship organized
in Hanoi to improve more skills for students in the fields of Civil Engineering,
Economics, Business, Commerce, etc. before graduation by THANH GIANG
CONINCON.JSC in 1/2015. The students will have a chance to practice and acquire
not only expertise but also social knowledge, teamwork skills, soft skills, corporate
culture, etc. Through the internship, students can not only enlarge their knowledge but
also find a job right when they are studying at school (if the internship results are so
good that the enterprise can approve and recruit).
This program will create a closer relationship between the school, enterprise and
student, open an information channel that contributes to improving the teaching and
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learning quality, increasing “Study goes as a pair with practice” and making “ People
find jobs - Jobs find people” faster and more effectively.
Annually, the program is expected to find 300 internship places for students of
schools in the list.
- 1Understanding the student‟s needs to learn the working skills and
communication skills before entering the internship environment at the enterprises,
Faculty of Economics and International Business of the University of Commerce
organized a training session on practical and working skills at the enterprises for K49
students in 1/2017. Attending the program, on the side of the University of Commerce,
there were representatives of Faculty of Economics and International Business and its
lecturers, K49E students and other teachers and students of interest.
On the guest side, there was the attendance of Ms. Le Thanh Mai - Director of
Human Resources Management representing for Format & TokyoLife brand- Vietnam
Gianni Company; Ms. Dao Nguyet Anh - HR Director of VinaGlobal Securities
Corporation; Mr. Pham Thong Nhat - Director of LeadLife Institute.
The training session includes 02 parts: Part 1 is the sharing of experiences in
active internship. Those are the extremely valuable knowledge and lessons for K49E
students in particular and for students of the University of Commerce in general. Part 2
refers to working skills at enterprises presented by Mr. Pham Thong Nhat - Director of
LeadLife Institute. Specifically, the speaker shared his time management skills, skills
in handling work, and communication skills in the working environment. At the end of
the program, the guests took their time to answer the questions of the lecturers and
students.
After the training session, Faculty of Economics and International Business
delivered questionnaires to do a survey on the level of acquisition and satisfaction of
the participating lecturers and students. As a result, 95% of the students commented
that the training session was absolutely helpful with very clear experiences and
research skills which would be necessary for their internship, job application and
preparation after graduation. The rest of the students (5%) were satisfied with the
training session and suggested that they had a desire to have more such

1

https://tmu.edu.vn/fr/news/dao-tao-ho-tro/buoi-dao-tao-ky-nang-thuc-tap-va-lam-viec-tai-doanh-nghiep-chosinh-vien-k49e-1049.html
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workshops so that they can gain access to necessary information and skills from
the employer`s side.
- Talentnet Trainee Program 2018 (Formerly Human resources services of
PricewaterhouseCoopers (PwC), Vietnam is currently considered to be a leading
human resources consulting firm in Vietnam with nearly 20 years of experience on
the local labor market for expected graduates or graduates with a maximum of two
years of experience in job development orientation in the field of Human
Resources.
The program was designed exclusively for young people with a great passion and
desire for 2 areas:
- Payroll & HR Outsourcing – POS.
- Salary Survey & HR Consulting -SSC
With the international expertise from ADP Streamline and Mercer partners, and
extensive in-depth knowledge of the local labor market, Talentnet provides customers
with a comprehensive solution for payroll, salary survey and outsourcing. Benefits
when participating the program are:








Joining the training course in 6-9 months, learning the skills and in-depth
knowledge of Payroll & HR Outsourcing or Salary Survey & HR Consulting
under the system of Mercer
During the training course, the participants shall be experienced with real
jobs and make direct contact with Talentnet‟s partners
Be entitled to a competitive salary during the training course
Trained by top human resource experts from Talentnet
Have a chance to become a full time employee, join the team of consultants
of the company.
A professional working environment with many challenges to train yourself,
cultivate analytical skills and work with customers in a funny and friendly
atmosphere.

Conclusion
It can be said that through a number of programs organized in the connection
with the schools to facilitate the students in the practice for graduation and
professional internship, most of the links between the schools and the enterprises are

143

very important. They are derived from the objective requirements of the economic
laws, the law of supply and demand, ensuring the harmony of the interests of three
sides:: State - School - Enterprise. It can be said that the durable link between the
school and the enterprise plays an especially important role in ensuring and improving
the training quality of the schools and also high quality input human resources of the
enterprises. Therefore, developing and strengthening the strong link between the
schools and the enterprises in the development of human resources is an imperative
demand, a compulsory mission and a demand of the society. The schools and
enterprises need to have consistent and optimal solutions to build and develop this link
sustainably.
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MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA DOANH NGHIỆP
ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP
VÀ TỐT NGHIỆP - LIÊN HỆ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM
Trịnh Anh Tuân
Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương
Có thể nói hoạt động hỗ trợ của các doanh nghiệp đối với việc thực tập nghề
nghiệp và tốt nghiệp của sinh viên hiện nay đóng vai trò quan trọng, không những giúp
cho doanh nghiệp bổ sung nguồn nhân lực mà còn giúp doanh nghiệp quảng bá hình
ảnh của mình đối với xã hội.
1. Một số lợi ích khi doanh nghiệp hỗ trợ sinh viên thực tập nghề nghiệp và
tốt nghiệp
Khi doanh nghiệp hỗ trợ sinh viên thực tập nghề nghiệp và tốt nghiệp ra trƣờng
tại doanh nghiệp của họ, lợi ích mang lại sẽ rất lớn, cụ thể:
+ Thực tập sinh tạo động lực thúc đẩy và gia tăng hiệu suất lao động. Họ trẻ,
sáng tạo và sẵn sàng thể hiện bản thân. Thực tập sinh nhận nhiệm vụ và làm việc chăm
chỉ để hoàn thành công việc nhanh chóng và hiệu quả. Các thực tập sinh có thể tham
gia nhiều dự án đa dạng với nhiệt huyết của tuổi trẻ
+ Nâng cao hiệu suất làm việc: Các thực tập sinh giúp giảm bớt sự quá tải công
việc. Họ sẵn sàng làm việc và là nguồn nhân lực bổ sung quan trọng để hoàn thành
công việc. Thực tập sinh làm việc để hỗ trợ các nhân viên chính thức
+ Ý tƣởng và góc nhìn mới: Thực tập sinh có kiến thức và kỹ năng đƣợc trau dồi
trong quá trình học. Họ thƣờng có những ý tƣởng mới, cái nhìn và cách thức mới,
mang lại lợi ích cho công việc và môi trƣờng làm việc của doanh nghiệp.
+ Tuyển dụng nhân viên tƣơng lai: Thông qua quá trình thực tập là cách tuyệt vời
để doanh nghiệp có thể tuyển dụng đƣợc nguồn nhân lực tốt trong tƣơng lai. Thực tập
là thời gian thử việc mà doanh nghiệp có thể đánh giá các kỹ năng và trình độ của thực
tập sinh mà không cần bất kỳ hợp đồng lao động nào. Một thực tập sinh tốt có thể là
một nhân viên tốt để phát triển doanh nghiệp.
+ Cải thiện kỹ năng lãnh đạo và hƣớng dẫn: Thông qua việc cố vấn thực tập,
ngƣời hƣớng dẫn thực tập sẽ phát triển kỹ năng lãnh đạo và hƣớng dẫn. Thực tập mang
lại lợi ích cho cả thực tập sinh và doanh nghiệp thông qua việc học hỏi lẫn nhau và xây
dựng các kỹ năng chủ chốt..
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+ Doanh nghiệp có thể sử dụng các tài năng trẻ nhằm giảm chi phí và rủi ro
tuyển dụng. Do vậy, các thực tập sinh tiềm năng muốn ở lại làm việc, doanh nghiệp
hoàn toàn có thể nắm rõ năng lực và trình độ thông qua quá trình làm việc của họ, từ
đó giảm chi phí và rủi ro so với việc tuyển dụng các ứng viên khác.
+ Đem lại lợi ích cho cộng đồng bằng việc tuyền dụng thực tập sinh, các doanh
nghiệp góp phần thúc đẩy và đem lại lợi ích cho hệ thống giáo dục.
+ Lợi thế về nguồn lao động chi phí thấp, đặc biệt là sinh viên sẵn sàng làm việc
không hƣởng lƣơng, tuy nhiên sinh viên lại là những ngƣời có động lực làm việc cao
nhất trong doanh nghiệp
+ Ngƣời hỗ trợ các sinh viên thực tập có thể tích lũy kinh nghiệm, phát triển kỹ
năng, làm đẹp CV và đánh giá niềm đam mê và khả năng bản thân.
2. Quy trình doanh nghiệp hỗ trợ sinh viên thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp
Nhằm giúp sinh viên thực tập nghề nghiệp và tốt nghiệp đạt hiệu quả tốt, doanh
nghiệp nên thực hiện theo quy trình sau:
2.1. Hỗ trợ lập kế hoạch cho việc thực tập và tốt nghiệp
Doanh nghiệp hỗ trợ việc lập kế hoạch cho việc thực tập tốt nghiệp và nghề
nghiệp, sử dụng các chuyên viên tƣ vấn hƣớng nghiệp của doanh nghiệp có thể giúp
đỡ sinh viên trong việc chuẩn bị thực tập tốt nghiệp và giải quyết bất kỳ vấn đề gì liên
quan đến nghề nghiệp. Thông qua các chuyên viên này sẽ giúp bạn hiểu rõ bản thân,
những cơ hội đang đến cũng nhƣ những tác động quanh bạn chi phối từ quyết định
chọn ngành học cho đến chọn nghề nghiệp phù hợp của bạn, hƣớng dẫn bạn cách đặt
mục tiêu nghề nghiệp và cách đạt đƣợc những mục tiêu đó.
2.2. Cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến nghề nghiệp mà sinh viên
quan tâm
Doanh nghiệp cung cấp hàng loạt thông tin nghề nghiệp phong phú dƣới nhiều
định dạng khác nhau. Đó là những tờ thông tin của của các doanh nghiệp, các kênh
trực tuyến nhƣ website, facebook,…, đồng thời cung cấp cho sinh viên cẩm nang liên
quan đến doanh nghiệp, về công việc mà sinh viên cần thực hiện khi thực tập tốt
nghiệp và nghề nghiệp khi rời ghế nhà trƣờng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nên giới
thiệu cho sinh viên bức tranh toàn cảnh về thực trạng việc làm của các sinh viên vừa
tốt nghiệp ở Việt Nam thông qua kết quả của Khảo sát tốt nghiệp ở Việt Nam (VGS)
do RMIT thực hiện hàng năm thông qua trang web https://www.rmit.edu.vn/vi/khaosat-sau-tot-nghiep-tai-viet-nam)

146

Thông tin thu thập đƣợc có thể dùng để:
+ Xây dựng nguồn tài liệu tham khảo tốt hơn cho sinh viên và cựu sinh viên
nhằm giúp các bạn đƣa ra các quyết định học tập cũng nhƣ nghề nghiệp dựa trên thông
tin cụ thể
+ Hiểu thêm về kết quả tìm kiếm việc làm và nhu cầu học chuyên sâu của sinh viên
+ Cải thiện trải nghiệm liên quan đến môn học của sinh viên
2.3. Xây dựng các chương trình và sự kiện nhằm hỗ trợ sinh viên thực tập tốt
nghiệp và nghề nghiệp
- Tổ chức các chƣơng trình thực tập cho sinh viên thực tập tốt nghiệp và nghề
nghiệp trong giai đoạn nhất định, nơi sinh viên muốn thực tập thật sự
- Chƣơng trình Tƣ vấn sinh viên thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp:
Trong chƣơng trình này sinh viên sẽ đƣợc kết nối với với các chuyên gia trong
lĩnh vực mà sinh viên lựa chọn, giải đáp những thắc mắc liên quan đến quá trình thực
tập tốt nghiệp và nghề nghiệp và sẽ giúp sinh viên khám phá những cơ hội việc làm.
- Tuần lễ hƣớng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp: Hằng năm tổ chức Tuần lễ
hƣớng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp nhằm tập trung giúp đỡ sinh viên tất cả
những vấn đề liên quan đến nghề nghiệp và vấn đề sinh viên thực tập. Hàng loạt các sự
kiện đặc biệt đƣợc thiết kế riêng cho sinh viên nhƣ các hội thảo chuyên đề, các buổi
cung cấp thông tin và Ngày hội Việc làm.
- Sự kiện Giao lƣu Kết nối: Xuyên suốt mỗi năm doanh nghiệp nên tổ chức
hàng loạt sự kiện vào buổi tối nơi bạn có cơ hội gặp gỡ với đại diện các công ty và cựu
sinh viên để tìm lời khuyên cũng nhƣ cơ hội thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp
3. Một số chƣơng trình hoạt động hỗ trợ của doanh nghiệp đối với sinh viên
thực tập và tốt nghiệp ở Việt Nam hiện nay.
Có thể nói, trong vài năm trở lại đây, doanh nghiệp Việt Nam đã có sự kết nối
đối với nhà trƣờng, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên thực tập tốt nghiệp cũng nhƣ
thực tập nghề nghiệp. Doanh nghiệp đã có nhiều chƣơng trình kết nối với nhà trƣờng,
thông qua đó tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với các thông tin cần thiết do doanh
nghiệp cung cấp, giúp cho sinh viên có khả năng tiếp cận với các ngành nghề phù hợp
với bản thân mình. Một số chƣơng trình tiêu biểu là:
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- Chƣơng trình Hỗ trợ Việc làm/Thực tập cho sinh viên MIỄN PHÍ đƣợc thực
hiện tại TP. Hà Nội nhằm rèn luyện thêm kỹ năng cho các sinh viên ngành Xây dựng,
Kinh tế, Kinh doanh, Thƣơng mại… trƣớc khi ra trƣờng của doanh nghiệp THANH
GIANG CONINCON.JSC vào tháng 1/2015. Sinh viên sẽ có cơ hội thực tập, tiếp thu
không những kiến thức chuyên môn mà cả những kiến thức xã hội, kỹ năng làm việc
nhóm, kỹ năng mềm, văn hóa DN… Qua việc thực tập, các bạn SV vừa có thể bổ sung
kiến thức, vừa có thể tìm đƣợc việc làm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trƣờng (nếu
kết quả thực tập tốt mà DN có thể chấp nhận và ký tuyển dụng).
Chƣơng trình này sẽ giúp cho Nhà trƣờng - DN - SV gần với nhau hơn, tạo ra
kênh thông tin giúp cải tiến nâng cao chất lƣợng Dạy và Học, Học đi đôi với Hành,
ngƣời Tìm việc - việc Tìm ngƣời có cơ hội và hiệu quả tốt - nhanh hơn.
Mỗi năm, chƣơng trình dự kiến sẽ tìm đƣợc từ 300 chỗ thực tập cho SV các trƣờng
trong danh sách tham dự.
- 2Nắm bắt nhu cầu của sinh viên muốn tìm hiểu các kỹ năng làm việc, kỹ năng
ứng xử trƣớc khi bƣớc vào môi trƣờng thực tập tại doanh nghiệp, khoa Kinh tế và
Kinh doanh quốc tế (KT&KDQT) trƣờng Đại học Thƣơng mại đã tổ chức buổi đào tạo
kỹ năng thực tập và làm việc tại doanh nghiệp cho sinh viên K49 vào tháng 01/2017.
Tham dự chƣơng trình, về phía trƣờng Đại học Thƣơng mại có đại diện khoa
KT&KDQT cùng giảng viên của khoa, sinh viên K49E; các giáo viên và sinh viên
khác có quan tâm.
Về phía khách mời có bà Lê Thanh Mai - Giám đốc nhân sự đại diện cho nhãn
hàng Format & TokyoLife - Công ty Gianni Vietnam; bà Đào Nguyệt Ánh - Giám đốc
nhân sự Công ty Chứng khoán toàn cầu; ông Phạm Thống Nhất - Giám đốc Học viện
lãnh đạo LeadLife.
Buổi đào tạo gồm 02 phần: Phần 1 là những chia sẻ về kinh nghiệm thực tập chủ
động. Đây là những kiến thức và bài học quý báu vô cùng cần thiết đối với các sinh
viên K49E nói riêng và sinh viên trƣờng Đại học Thƣơng mại nói chung. Phần 2 là
những kỹ năng làm việc tại doanh nghiệp trình bày bởi ông Phạm Thống Nhất - Giám
đốc Học viện lãnh đạo LeadLife. Cụ thể, diễn giả đã chia sẻ về kỹ năng quản lý thời
gian và giải quyết công việc, kỹ năng giao tiếp trong môi trƣờng làm việc. Cuối
chƣơng trình, các khách mời đã dành thời gian giải đáp những thắc mắc của giảng viên
và sinh viên.

2

https://tmu.edu.vn/fr/news/dao-tao-ho-tro/buoi-dao-tao-ky-nang-thuc-tap-va-lam-viec-tai-doanh-nghiep-chosinh-vien-k49e-1049.html
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Sau buổi đào tạo, khoa KT&KDQT đã tiến hành phát phiếu khảo sát điều tra mức
độ tiếp nhận và hài lòng của giảng viên và sinh viên tham gia buổi đào tạo. Kết quả thu
đƣợc 95% sinh viên nhận xét buổi đào tạo hoàn toàn hữu ích với những kinh nghiệm
và kỹ năng nghiên cứu hết sức rõ ràng, cần thiết cho quá trình thực tập, xin việc và sự
chuẩn bị của sinh viên sau khi ra trƣờng. Số sinh viên còn lại (5%) hài lòng với buổi
đào tạo đồng thời đề xuất ý kiến mong muốn có thêm những buổi hội thảo hƣớng dẫn
nhƣ vậy để có thể tự tin tiếp cận với những thông tin, kĩ năng cần thiết từ phía nhà
tuyển dụng.
- Chƣơng trình Talentnet Trainee Program 2018 (Tiền thân là Dịch vụ Nhân Sự
của PricewaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam, Talentnet hiện đƣợc xem là công ty tƣ
vấn Nhân sự hàng đầu Việt Nam, với gần 20 năm kinh nghiệm hoạt động trên thị
trƣờng lao động trong nƣớc) dành cho các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc đã tốt
nghiệp với tối đa 2 năm kinh nghiệm định hƣớng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực
Nhân sự.
Chƣơng trình đƣợc thiết kế dành riêng cho các bạn trẻ có đam mê và muốn tìm
hiểu 2 lĩnh vực
- Dịch vụ Tính lƣơng và Nhân sự Thuê ngoài (Payroll & HR Outsourcing - POS).
- Bộ phận Tƣ vấn Nhân sự và Khảo sát tiền lƣơng Mercer (Salary Survey & HR
Consulting -SSC)
Với phƣơng pháp chuyên môn quốc tế từ đối tác ADP Streamline và Mercer,
cùng sự hiểu biết sâu rộng về thị trƣờng lao động trong nƣớc, Talentnet cung cấp cho
khách hàng một giải pháp tính lƣơng, khảo sát lƣơng, thuê ngoài nhân sự một cách
toàn diện. Lợi ích khi tham gia chƣơng trình là:
+ Tham gia khóa đào tạo trong thời gian 6 - 9 tháng, học hỏi kỹ năng và kiến
thức chuyên sâu của phòng Dịch vụ tính lƣơng và Nhân sự thuê ngoài hoặc Bộ phận
Tƣ vấn Nhân sự và Khảo sát tiền lƣơng theo hệ thống của Mercer
+ Trong thời gian đào tạo, đƣợc trải nghiệm công việc thực tế và tiếp xúc trực
tiếp với đối tác doanh nghiệp của Talentnet
+ Hƣởng mức lƣơng cạnh tranh trong thời gian đào tạo
+ Đƣợc đào tạo bởi những chuyên gia nhân sự hàng đầu từ Talentnet
+ Cơ hội trở thành nhân viên chính thức, gia nhập hàng ngũ Chuyên viên tƣ vấn
của công ty.
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+ Môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp với nhiều thách thức để rèn luyện bản
thân, trau dồi kỹ năng phân tích và làm việc với khách hàng trong bầu không khí làm
việc vui vẻ, thân thiện.
Kết luận
Có thể nói qua một số chƣơng trình mà doanh nghiệp kết nối với nhà trƣờng
nhằm tạo điều kiện cho sinh viên thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp cho thấy, hầu hết
mối gắn kết giữa nhà trƣờng và doanh nghiệp là rất quan trọng xuất phát từ yêu cầu
khách quan của quy luật kinh tế, quy luật cung cầu, đảm bảo hài hòa lợi ích từ ba bên:
Nhà nƣớc - Nhà trƣờng - Doanh nghiệp. Có thể khẳng định rằng mối gắn kết bền vững
giữa nhà trƣờng và doanh nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo và
nâng cao chất lƣợng sản phẩm đào tạo của nhà trƣờng, đồng thời là nguồn nhân lực
chất lƣợng đầu vào của doanh nghiệp. Vì vậy, xây dựng và củng cố mối gắn kết bền
vững giữa nhà trƣờng và doanh nghiệp trong việc phát triển nguồn nhân lực là yêu cầu
cấp bách, là nhiệm vụ bắt buộc và là đòi hỏi của xã hội. Nhà trƣờng và doanh nghiệp
cần phải có những giải pháp đồng bộ và tối ƣu nhằm xây dựng và phát triển mối gắn
kết bền vững này.
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FACTORS AFFECTING JOB OPPORTUNITIES
FOR FRESH GRADUATES AND SOME SOLUTIONS
Hoang Thi Thu Hang
National University of Art Education
Vietnam unemployment of graduates has recently increased in both quantity and
proportion in 2016 and in 2017, the number of unemployed graduates will increase by
more than 200,000 people as the graduates can‟t find jobs while the employers are still
lacking in the staff for production and business. Experts estimate that by 2017, the
unemployment rate will be about 1.1 million but graduates still have high
unemployment rates, accounting for nearly 8% of the unemployment. According to the
statistics of the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs, about 60% of graduates
don‟t have work in the right specialty from and by early 2017, there are more than
200,000 unemployed bachelors.
Having a job right in the training profession is always the desire of not only the
graduates but also the students who are studying in the university. But According to
current statistics; there are 412 universities and colleges in each province and city,
with 6.6 schools and 2,200,000 students studying. This figure is higher than that of
developed countries. Schools run the amount of training to generate financial resources
to offset recurrent expenditures that underestimate the quality of instruction resulting
in limited output that does not meet the needs of actual work. According to the
situation, with tens of thousands of graduates every year, only a few are selected by
employers because of the large gap in labor supply and demand. As a result, many new
graduates have to struggle fiercely to "catch the eyes" of employers, but only a few
results in that lucky to have work. The important thing is so important is subjective
factors related to qualities, abilities, skills and skills of students after graduation ...
Therefore, in this article, on the basis of general, clarify the factors, from that, propose
some solutions to help students after graduation to find suitable jobs and meet the
needs of employers.
Therefore, in this paper, on the basis of an overview, clarify the factors that is
influential on the unemployment of graduates and the recruitment, from that, propose
some solutions to help students after graduation to find suitable jobs and meet the
needs of employers.
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I. The factors affecting the recruitment and employment of students after
graduation
1. Curriculums
The recent unemployment problem of graduates is due to too much training in
theory that too little practice at universities and colleges. Curriculums in most training
institutions still have limited things, content – training hasn‟t gone deep into the
realities of speaiality. The general knowledge and the theories is too heavy, not
focusing on the training skills about working for students . Having no real work
experience, only learning theories the graduates never have experiences and, of
course, it is very embarrassing to work , and no employer would want to hire the
weakest working people.
2. Practical capacity of students:
In the present time, It is not as difficult to enter universities as it used to be the
gate of the college or university are not unfamiliar to learners, so many students are
not difficult tobe admitted to colleges and universities. Some of them, they entrance
into a suitable university for the aim of having qualifications, not for their
expectations. Others who have the appropriate aptitude, but not working hard, not
accumulating the experiences and professional knowledge so they are quite awkward
in approaching the work. While society increasingly requires the people who really
have the ability to work effectively then the people who don‟t have the ability will be
eliminated. According to many employers, most new graduates lack skills such as
teamwork skills, presentation skills, communication skills, job application skills,
foreign language skills, computerized, cooperative and self-employed; autonomy and
adaptation, the ability to create jobs, the dynamics, adaptation of students with the
requirements of employers are also limited.
3. There is gap between universities and employers.
Employers and new graduates have no connection. This leads to employers not
knowing where to find the right employees and the graduates do not know where to
find the right jobs with the majors they have been trained. Moreover, At present,
colleges and universities enroll a mass of new students in different careers, the target
of training exceeds the target of employment so this leads to the supply of human
resources is much more than the demand resources.
4. Link between labor market between the universities
Employers need to advertise for job openings online. And new graduates should
be quick in finding employment on the net. This problem is important in solving
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employment for students and supplying the human resources for the employers or the
recruitment agencies.
5. Businesses continue to promote the automation
Today, industrial automation has taken away many of the job opportunities of
fresh graduates. Factories, companies have used high technology to help them in the
field of production as well as calculations.
II. Solutions
1. The state needs flexible policies for education
They say education is the key to success. It opens the door to many possibilities
and equips one with both life and work skills. The lack of education condemns one to
a life of poverty. There are people who would like to stay in school and attain the
highest level of education that they possibly can but are limited by lack of money.
Education should, therefore, be made accessible to everyone. One way of achieving
this goal is by making basic education free for all. The government should also make it
easier for students to access loans to pay for their education. In this way, more people
will be able to go to school and learn important skills. Changing the syllabus to meet
the challenges of the contemporary job environment is also a good approach. This
should be done to keep up with the pace of technological changes.
2. Search out for the latest information on jobs .
In the absence of the annual National Company’s Graduate Employer Job Profile
Guide Book, Graduates must always keep abreast with info on employment. Read
Newspapers, tune in to Radio, exploit the social media such Face book, once in awhile
move to that company, and inquire from those already in employment for any
available vacancies. Never give up on the job search
3. The training schools should have interaction with companies.
There is a lot of benefit in this associating training with the needs of the labor
market through companies. Creating the chances for students exchange and work with
companies and from that they have chances to talk to the agencies or employers to
learn a lot from them such as experiments, professional career and they will have a
motivation for striving and career. Interacting with the companies, the universities and
colleges have chances to grasp the essential demand in the practical work, timely
adjust and add the suitable training program so the learners will have good ability and
have more opportunities to get jobs.
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4. Venture into vocation.
By venturing into vocation, graduates are adding worth to their profession
thereby aligning themself strategically for job creation. Expertise in Intensive farming,
Green house gardening, modern carpentry, metal fabrication, electrical installation and
defensive driving techniques can in effect turn them from job seekers to a job creator
if made parallel to their degree. The hidden program here is preparation for selfemployment.
5. Export your skills abroad and foreign languages to find work for foreign
companies in Vietnam or in other countries :
On the wake of regional integration and Globalization, the graduates are at
liberty to send abroad their skills to other countries. Take keen interest in the
credibility of the Recruitment Agency and Terms of the Employment at hand. You
must also investigate on the political climate of that country and ascertain whether
there is no hoax in the whole scheme. Some of the other soft skills are needed, such as
handling situations, management skills, leadership, confident communication,
teamwork, informatics, and foreign language for the work in the future. At the same
time, there should be additional work to have experience and so after working, they
have both work experience and confidence in the work.
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