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Abstract: The paper presents some tool concepts, thus proposing some measures to manage
students learning abroad scholarship agreement for the period 2018-2023 of the Department of
International Cooperation - Ministry of Education and Training. Research results show that the
proposed measures can be applied in practice to improve management efficiency of this object.
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1. Mở đầu
Nhờ mở rộng quan hệ hợp tác GD-ĐT cán bộ với các
nước và việc triển khai các Đề án dùng nguồn ngân sách
Nhà nước mà số lượng người Việt Nam được cử đi học
tập ở nước ngoài với các loại hình đào tạo khác nhau ngày
một tăng. Đại đa số người đi học này đã có ý thức chính trị
và tinh thần học tập tốt nên đã được các trường đại học và
các cơ sở đào tạo ở nước ngoài đánh giá cao về kết quả
học tập tu dưỡng đạo đức, vượt khó vươn lên để hoàn
thành tốt nhiệm vụ trở về phục vụ tổ quốc. Tuy nhiên,
không ít lưu học sinh (LHS) Việt Nam được cử đi học tập
đào tạo ở các nước còn những hạn chế nhất định. Do trình
độ ngoại ngữ chưa thật tốt, chưa đáp ứng được yêu cầu học
tập chung và chuyên ngành, một số LHS lại vi phạm quy
chế quản lí người nước ngoài của nước sở tại nên phải đình
chỉ việc học tập về nước trước thời hạn; một số ít thực tập
sinh, nghiên cứu sinh cũng do hạn chế về vốn ngoại ngữ
và cả về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mà không hoàn
thành luận văn, luận án đúng kì hạn, phải kéo dài thêm thời
gian đào tạo... Những mặt hạn chế và vi phạm quy chế của
LHS Việt Nam kể trên là do nhiều nguyên nhân chủ quan
từ phía người học và nguyên nhân khách quan từ công tác
quản lí LHS còn nhiều bất cập của cả Việt Nam và cơ sở
đào tạo nước sở tại. Đặc biệt là nhóm LHS được cử đi học
theo diện học bổng Hiệp định kí kết giữa Chính phủ Việt
Nam với Chính phủ các nước là nhóm đối tượng cần được
phối hợp quản lí chặt chẽ hơn cả do chiếm số lượng lớn
trong tổng số LHS được cử đi học ở nước ngoài do Bộ
GD-ĐT Việt Nam được giao quản lí, đào tạo ở nhiều trình
độ khác nhau. Đây là đối tượng được đài thọ học bổng toàn
phần nên trong học tập cũng như trong cuộc sống, chấp
hành pháp luật Việt Nam và nước sở tại đều có yêu cầu
quản lí cao và khắt khe hơn so với các đối tượng LHS đi
học theo các nguồn kinh phí khác. Công tác quản lí đối
tượng LHS này nếu không làm tốt có thể sẽ liên quan trực
tiếp tới quan hệ chính trị, ngoại giao, hợp tác giữa Chính
phủ Việt Nam với Chính phủ các nước có kí kết thỏa
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thuận. Chính vì vậy, bài viết đề xuất một số biện pháp quản
lí LHS Việt Nam đi học theo diện học bổng hiệp định giai
đoạn 2018-2023 của Cục hợp tác quốc tế - Bộ GD-ĐT.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm
- Hiệp định: Theo Từ điển tiếng Việt, “Hiệp định là
văn bản ngoại giao kí kết giữa hai hay nhiều nước nhằm
giải quyết những vấn đề chính trị, văn hóa, quân sự có
liên quan đến các quốc gia” [1; tr 701].
- Học bổng là khoản kinh phí từ các nguồn khác nhau
mà người học được nhận nhằm trang trải toàn bộ hoặc
một phần chi phí học tập, sinh hoạt hoặc hỗ trợ hoạt động
đào tạo trong thời gian học tập, nghiên cứu.
- LHS được hiểu là người học tập, đào tạo ở nước
ngoài, bao gồm: học sinh, sinh viên, học viên sau đại học,
nghiên cứu sinh, thực tập sinh, tu nghiệp sinh và học viên
dự các khóa học bồi dưỡng ngắn hạn, không phân biệt
nguồn kinh phí sử dụng cho việc đào tạo ở nước ngoài.
- LHS học bổng và LHS diện học bổng Hiệp định:
Theo Điều 2, chương 1, Thông tư số 10/2014/TTBGDĐT ngày 11/4/2014 ban hành Quy chế quản lí công
dân Việt Nam học tập ở nước ngoài của Bộ GD-ĐT thì:
“LHS học bổng là công dân Việt Nam học tập ở nước
ngoài được nhận toàn bộ hoặc một phần chi phí đào tạo,
chi phí đi lại, sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế và các chi phí
khác liên quan đến học tập từ một hoặc nhiều nguồn kinh
phí sau đây: a) Ngân sách Nhà nước thông qua các Bộ,
ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước;
b) Học bổng trong khuôn khổ Hiệp định, Thỏa thuận hợp
tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với
các nước, vùng lãnh thổ hoặc tổ chức quốc tế; c) Học
bổng do chính phủ nước ngoài, các vùng lãnh thổ, các tổ
chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ hoặc cá nhân tài
trợ thông qua Chính phủ Việt Nam”.
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Như vậy, “LHS diện học bổng Hiệp định” là chỉ công
dân Việt Nam được cử đi học tập ở nước ngoài bằng kinh
phí theo giao ước giữa Chính phủ Việt Nam với các
nước, vùng lãnh thổ hoặc tổ chức quốc tế đã cùng nhau
thỏa thuận, kí kết.
2.2. Các biện pháp quản lí lưu học sinh đi học theo diện
học bổng Hiệp định giai đoạn 2018-2020
2.2.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí lưu học sinh
a) Mục tiêu
Phân định rõ chức năng nhiệm vụ của các đơn vị,
trong đó có bộ phận chuyên trách quản lí LHS diện học
bổng Hiệp định, tránh sự chồng chéo.
b) Nội dung và cách thức thực hiện
- Rà soát lại toàn bộ cơ chế và bộ máy đang làm các
nhiệm vụ quản lí LHS hoặc các sự vụ có liên quan đến
công tác của các đơn vị, tổ chức khác để xác định rõ hơn
chức năng nhiệm vụ quản lí cụ thể.
- Xây dựng vị trí việc làm cụ thể để phân định rõ chức
năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo công việc.
- Kiến nghị Bộ trưởng bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp
Phòng và lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục
Hợp tác quốc tế để sớm ổn định cơ cấu tổ chức.
- Kiến nghị Bộ GD-ĐT chọn cử cán bộ chuyên trách
về quản lí LHS cho các nước có số LHS đến học khoảng
100 người hoặc bộ phận quản lí LHS tại các nước có hơn
500 người đến học.
- Cụ thể hóa một số chức năng, nhiệm vụ của Phòng
quản lí LHS như sau:
+ Giúp Cục trưởng xây dựng chiến lược, kế hoạch
hợp tác quốc tế của ngành; tổ chức đàm phán, kí kết, gia
nhập các điều ước, thỏa thuận quốc tế và các văn bản hợp
tác khác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đôn đốc,
đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị tiếp tục hoặc đình
chỉ các hoạt động, chương trình hợp tác quốc tế;
+ Xây dựng, hướng dẫn thực hiện quy chế quản lí
công dân Việt Nam học tập, giảng dạy và làm chuyên gia
trong lĩnh vực giáo dục ở nước ngoài;
+ Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tuyển
chọn, cử đi học, quản lí, cấp phát kinh phí cho công dân
Việt Nam học tập tại nước ngoài và tiếp nhận về nước
theo các chương trình, đề án học bổng có sử dụng ngân
sách nhà nước. Quản lí và theo dõi tình hình học tập của
công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài;
+ Hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục của
Việt Nam và nước ngoài về liên kết chương trình giáo dục,
đào tạo; trao đổi giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên;
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
+ Thực hiện các dịch vụ công về giáo dục và đào tạo
quốc tế.
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Như vậy, chức năng nhiệm vụ của Phòng quản lí
LHS sẽ có sự thay đổi lớn so với hiện tại: công tác tuyển
sinh, quản lí LHS sẽ được triển khai theo mô hình quản
lí mới giao cho cơ sở giáo dục, các bộ, ban, ngành tự chủ,
thay vì một phòng chức năng của Cục Hợp tác quốc tế
phụ trách triển khai thực hiện như hiện nay.
Phòng Giáo dục quốc tế thuộc Cục Hợp tác quốc tế
thực hiện chức năng quản lí nhà nước, xây dựng kế hoạch
thực hiện về công tác tuyển sinh, quản lí LHS; phối hợp,
kiểm tra, giám sát công tác thực hiện tuyển sinh, quản lí
LHS của các cơ sở.
c) Điều kiện thực hiện
- Quá trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí
LHS của Cục Hợp tác quốc tế cần phải có sự chỉ đạo,
lãnh đạo của Chính phủ, Bộ GD-ĐT, cùng với sự phối
hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành liên quan.
- Có quy định, tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá, khảo sát.
- Đội ngũ chuyên gia, cán bộ chuyên trách có năng
lực và phương pháp, phương tiện làm việc hiện đại, đánh
giá thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ.
2.2.2. Đổi mới quy trình quản lí lưu học sinh
2.2.2.1. Đổi mới công tác lập kế hoạch
a) Mục tiêu
Có được bản kế hoạch khoa học, hợp lí làm cơ sở
thực hiện các chức năng khác như tổ chức, lãnh đạo và
kiểm tra.
b) Nội dung và cách thức thực hiện
- Trên cơ sở quán triệt những quan điểm của Đảng,
Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực Việt Nam, định
hướng phát triển giáo dục Việt Nam và trên cơ sở khảo
sát nhu cầu xã hội và nhu cầu được đào tạo của người
học để từ đó xây dựng được một chiến lược hợp tác đào
tạo quốc tế, phát triển cân bằng về ngành nghề đào tạo,
trình độ đào tạo và đối tượng đào tạo đáp ứng được nhu
cầu của xã hội.
- Thực hiện thường xuyên công tác điều tra khảo sát
nắm thực lực và hiện trạng của môi trường đào tạo, thị
trường lao động và dự báo xu thế tiến triển trong tương
lai của nước ta, khu vực và thế giới.
- Đào tạo các chuyên gia, cán bộ về dự báo nhu cầu
đào tạo và thị trường lao động.
- Cải tiến phương pháp lập kế hoạch xuất phát từ nhu
cầu của cơ sở gắn với yêu cầu của thị trường lao động để
từ đó đổi mới tư duy lập kế hoạch và nâng cao chất lượng
về đội ngũ và phương tiện khoa học, khắc phục những
yếu kém trong dự báo nhu cầu.
- Khảo sát và tìm hiểu về kế hoạch phát triển nguồn
nhân lực ngắn và dài hạn ở các Bộ, ngành cơ quan, các
cơ quan, các trường đại học, cao đẳng, mọi tế bào kinh tế
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xã hội để xây dựng được tầm nhìn sâu sắc và sứ mệnh rõ
ràng khi hoạch định kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực
Việt Nam trình độ cao ở nước ngoài.
- Khảo sát và tìm hiểu về ngành nghề đào tạo, những
ngành nghề mà nhà nước cần trong bối cảnh KT-XH hiện
nay, những ngành trọng điểm, những ngành nghề ta chưa
có điều kiện đào tạo hoặc chất lượng chưa cao. Xây dựng
kế hoạch mở rộng hợp tác giáo dục với các nước, đàm
phán nhu cầu đào tạo của phía Việt Nam trên cơ sở điều
kiện tiếp nhận của phía nước ngoài.
- Khảo sát và tìm hiểu về chất lượng đào tạo của các
cơ sở đào tạo đối tác nước ngoài để lập được danh sách
các trường đại học có uy tín nhằm đàm phán với phía
nước ngoài và định hướng cho LHS đăng kí đến học để
nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực.
- Khảo sát mức chi phí sinh hoạt ở từng nước, những
biến động về tỷ giá để có kế hoạch về kinh phí tốt hơn,
chủ động về nguồn kinh phí thực hiện các chương trình
học bổng.
- Trên cơ sở cơ cấu ngành nghề, khả năng thực hiện
để xem xét lập kế hoạch số lượng chỉ tiêu cần đào tạo,
phân bổ ngành nghề
- Xây dựng kế hoạch tổng thể và định hướng phát
triển các chương trình học bổng Hiệp định và công tác
quản lí LHS dài hạn, năm năm hoặc hàng năm, thông báo
kế hoạch cho tất cả các Bộ ban ngành, các cơ quan, các
cơ sở giáo dục.
- Xây dựng kế hoạch kiện toàn bộ máy quản lí từ trung
ương đến cơ sở, kiện toàn hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật, kế hoạch nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp
vụ cho đội ngũ làm công tác quản lí LHS, kế hoạch hướng
dẫn, thanh kiểm tra, giám sát và kế hoạch ứng dụng khoa
học công nghệ trong công tác quản lí LHS.
c) Điều kiện thực hiện
- Các bộ, ngành, các cơ quan, cơ sở giáo dục phải có
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nguồn nhân lực,
trong đó có LHS được cử đi đào tạo ở nước ngoài.
- Cần lấy việc đổi mới công tác lập kế hoạch như một
tiêu chí đánh giá cơ quan, được thể chế hóa rõ ràng.
- Có quy trình, tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá, khảo sát;
- Đội ngũ chuyên gia, cán bộ giỏi, chuyên trách, có
năng lực và phương tiện làm việc hiện đại, đánh giá thành
thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời có phẩm chất
tốt, trung thực khách quan.
- Cần có sự chỉ đạo, lãnh đạo của Chính phủ, sự hợp
tác giữa các bộ, ngành, có ngân sách tương xứng kèm
theo nhiệm vụ được giao.
2.2.2.2. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
quản lí lưu học sinh
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a) Mục tiêu
Nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp
luật làm công cụ để đảm bảo cơ sở vững chắc cho việc
thực thi và là yếu tố để đảm bảo cho quá trình quản lí mới
được vận hành, hoạt động đúng yêu cầu và đảm bảo hiệu
quả tối ưu.
b) Nội dung và cách thức thực hiện
- Rà soát lại toàn bộ các Nghị định, Thỏa thuận hợp
tác giáo dục kí kết với các nước về các chương trình học
bổng Hiệp định để có điều chỉnh chỉ tiêu học bổng, ngành
nghề đào tạo, trình độ đào tạo, đối tượng đào tạo cho phù
hợp với thực tế đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của
đất nước.
- Rà soát lại toàn bộ các văn bản pháp quy hiện tại
Cục Hợp tác quốc tế đang áp dụng để quản lí LHS như:
công tác tuyển sinh, công tác quản lí , công tác cấp phát
tài chính... Trên cơ sở trưng cầu ý kiến của các bộ, ngành,
các tổ chức xã hội, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước,
Đại sư quán các nước tại Việt Nam, các cơ quan, các Vụ
liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo
dục trong và ngoài nước để xây dựng một quy chế quản
lí chung đối với công tác quản lí LHS nói chung và LHS
diện học bổng Hiệp định nói riêng.
- Phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các Bộ,
Ngành, địa phương và các cấp quản lí giáo dục nhằm
đảm bảo điều kiện, tính chủ động cho ngành GD-ĐT các
địa phương: Cục Hợp tác quốc tế chỉ quản lí nhà nước
định hướng xây dựng chỉ tiêu, cân đối ngành nghề đào
tạo, quy định đối tượng tuyển sinh.
- Xây dựng các văn bản hướng dẫn và quy định về
hướng dẫn, thường xuyên rà soát, kịp thời bổ sung, sửa
đổi hệ thống văn bản này cho phù hợp với thực tế, phù
hợp với những biến đổi môi trường KT-XH như:
+ Đề xuất điều chỉnh Thông tư liên tịch số
144/2007/TTLT-BNG-BGD&ĐT-BTC ngày 05/12/2007
về hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lí kinh phí đào
tạo LHS Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân
sách Nhà nước và Thông tư liên tịch số 206/2010/TTLTBTC-BGDĐT-BNG ngày 15/12/2010 về sửa đổi, bổ sung
Thông tư số 144. Thông tư này được ban hành cách đây
hơn 07 năm và nhiều mức chi không còn phù hợp với các
nước có LHS đến học do biến động kinh tế, tỉ giá ngoại
tệ; cơ chế cấp phát tài chính, chế độ khen thưởng, chế độ
hỗ trợ rủi ro cho LHS cần được xem xét điều chỉnh lại.
Thông tư bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế Thông tư 144,
206 sẽ do Bộ Tài chính ban hành. Tuy nhiên, Cục Hợp
tác quốc tế có trách nhiệm phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ GD-ĐT đề xuất các nội dung cần sửa đổi
thông tư cho phù hợp với thực tế gửi Bộ Tài chính chủ
trì thực hiện theo quy định hiện hành.
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+ Xây dựng quy trình phối hợp triển khai công tác
tuyển sinh, quản lí LHS giữa Cục Hợp tác quốc tế với các
đơn vị cử người đi học.
+ Xây dựng và triển khai thực hiện phương án tuyển
sinh nhằm khai thác tối đa các chỉ tiêu học bổng, ngành
nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển KT-XH;
ràng buộc trách nhiệm của các đơn vị, cơ sở giáo dục cử
người tham gia dự tuyển.
+ Xây dựng và triển khai thực hiện phương án đổi
mới công tác quản lí LHS nhằm nâng cao chất lượng đào
tạo nguồn nhân lực tại nước ngoài, nâng cao trách nhiệm
các cơ quan chủ quản LHS và cá nhân LHS trong quá
trình phối hợp thực hiện quản lí.
- Xây dựng quy trình kiểm tra, đánh giá, tham mưu
cho lãnh đạo cấp trên và các cơ quan có thẩm quyền liên
quan về công tác quản lí LHS.
c) Điều kiện thực hiện
- Phải có sự phối hợp của các Bộ như: Ngoại giao,
Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị
liên quan trong việc xây dựng và ban hành các quy trình
và tiêu chí chuẩn trong công tác quản lí LHS.
- Phải có khảo sát, báo cáo của các đối tượng thực
hiện, thụ hưởng như cán bộ làm công tác quản lí sinh viên
du học, Phòng công tác quản lí LHS, cán bộ kiêm nhiệm
công tác quản lí LHS tại nước ngoài, các đơn vị cử người
đi học, LHS... về những thuận lợi và khó khăn trong quá
trình thực hiện các văn bản pháp quy, các quy định hiện
thời về công tác quản lí LHS.
- Cần có sự khảo sát đánh giá đồng bộ, khoa học để
có thể xây dựng được một hệ thống các quy định tối ưu
và hiệu quả; cần có thời gian và lộ trình hợp lí để đảm
bảo các văn bản, quy định được thiết lập một cách khoa
học, phù hợp với từng giai đoạn triển khai, từng chương
trình học bổng cụ thể.
2.2.2.3. Đổi mới công tác tuyển sinh lưu học sinh
a) Mục tiêu
Tuyển chọn được các ứng viên có phẩm chất đạo đức
tốt, trình độ chuyên môn giỏi, ngoại ngữ tốt, đủ sức khỏe
để học tập.
b) Nội dung và cách thức thực hiện
- Nghiên cứu nhu cầu của xã hội và các cơ sở cử
người dự tuyển về số lượng, ngành nghề cử đi đào tạo để
lên kế hoạch chỉ tiêu chung.
- Ban hành thông báo tuyển sinh kịp thời và xây dựng
quy trình và tiêu chí xét tuyển và thông báo rộng rãi công
khai trên các phương tiện thông tin đại chúng với mục
tiêu đến được nhiều người nhất.
- Để khai thác tối đa các chỉ tiêu chương trình học
bổng, ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển
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KT-XH; ràng buộc trách nhiệm của các đơn vị, cơ sở
giáo dục cử người tham gia dự tuyển, việc tuyển sinh các
chương trình học bổng Hiệp định hằng năm sẽ được triển
khai theo mô hình quản lí mới đó là giao quyền tự chủ
tuyển sinh cho các đơn vị cơ sở thay vì một phòng chức
năng của Cục Hợp tác quốc tế phụ trách triển khai thực
hiện như trước đây. Quy trình tuyển sinh diện học bổng
Hiệp định sẽ thực hiện theo mô hình mới như sau:
+ Hằng năm, trước khi thực hiện tuyển sinh các
chương trình học bổng Hiệp định cho năm học mới, Cục
Hợp tác quốc tế sẽ gửi văn bản cho các cơ quan, đơn vị
giới thiệu về các chương trình học bổng Hiệp định, đề
nghị đơn vị công bố rộng rãi, phân chỉ tiêu dự kiến,
hướng dẫn thủ tục liên quan về việc đề cử người tham gia
dự tuyển để các cơ quan, đơn vị có kế hoạch đào tạo
nguồn nhân lực và đơn vị tiến hành sơ tuyển tại các hội
đồng khoa học của mình, gửi danh sách, hồ sơ các ứng
cử viên về Cục Hợp tác quốc tế để xét tuyển khi có Thông
báo tuyển sinh chính thức của từng chương trình học
bổng được ban hành. Cần có ưu tiên mũi nhọn đối với
các ngành mà đất nước cần một cách rõ ràng, ưu tiên ứng
viên từ các vùng miền sâu, miền xa, khó khăn thông qua
biện pháp tạo nguồn để có các ứng viên được chuẩn bị
sẵn sàng về ngoại ngữ, năng lực hội nhập như một giải
pháp kèm theo tài chính và nguồn lực thực hiện, thay vì
các ứng viên hoặc các trường đơn lẻ tự phải phấn đấu,
loay hoay tìm cách nâng cao trình độ ngoại ngữ...
+ Các cơ quan, đơn vị khi tham gia chương trình học
bổng phải có công văn đề nghị kèm danh sách ứng viên
sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, danh ứng viên chính thức và
dự bị, hồ sơ ứng viên dự tuyển theo quy định tại Thông
báo tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.
+ Thành phần Hội đồng tuyển chọn ứng viên của Bộ
sẽ bao gồm thành viên của Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Giáo
dục đại học và một số các cơ sở giáo dục đại học có uy tín,
kinh nghiệm, đại diện các lĩnh vực đào tạo, có số lượng
ứng viên cử dự tuyển đi học theo các chương trình học
bổng tại nước ngoài chiếm số đông. Tham khảo các mô
hình tuyển sinh học bổng toàn phần của VEF, Fulbright,
DAAD; cân nhắc, thí điểm mời giáo sư Việt kiều, giáo sư
nước ngoài và giáo sư, nhà khoa học Việt Nam có uy tín
về chuyên môn, có trách nhiệm và bản lĩnh tham gia vào
công tác phỏng vấn, lựa chọn ứng viên cho các chương
trình học bổng Hiệp định; ưu tiên hơn nữa trong việc cấp
học bổng cho các ứng viên đã được các trường, giáo sư
nước ngoài đồng ý nhận làm nghiên cứu sinh.
+ Hội đồng tuyển chọn của Bộ sẽ thực hiện tuyển
chọn ứng viên theo quy chế hiện hành, ứng với từng
chương trình học bổng cụ thể để đáp ứng nhu cầu đào tạo
của các cơ quan, đơn vị và theo Thỏa thuận hợp tác đã kí
giữa hai Chính phủ. Trong quá trình xét duyệt học bổng
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sẽ ưu tiên các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của chương
trình học bổng cho các cơ quan, đơn vị trước, sau đó còn
chỉ tiêu mới xét đến các ứng viên dự tuyển tự do.
c) Điều kiện thực hiện
- Có tiêu chí xét tuyển chuẩn làm cơ sở cho việc triển
khai công tác tuyển sinh được khoa học, hiệu quả và
đúng quy định;
- Các cơ sở khi tiến hành công tác sơ tuyển cần phát
huy tinh thần tự chủ, năng động, sáng tạo, nghiêm minh
trong công tác tuyển sinh;
- Cục Hợp tác quốc tế phải thanh tra, giám sát và
hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định đã đề ra.
2.2.2.4. Đổi mới công tác cử đi học, cấp phát kinh phí,
quản lí lưu học sinh trong quá trình học tập tại nước
ngoài và sau khi tốt nghiệp
* Mục tiêu
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lí LHS diện
học bổng Hiệp định trong thời kì mới, giảm tải công việc
sự vụ cho cơ quan quản lí nhà nước, ràng buộc trách
nhiệm của đơn vị cử người đi học và LHS; tăng cường
vai trò quản lí LHS của Đại sư quán Việt Nam tại các
nước, vai trò của Bộ GD-ĐT, Chính phủ và cơ sở đào tạo
phía nước ngoài.
* Nội dung và cách thức thực hiện
Việc quản lí LHS diện học bổng Hiệp định sẽ được
triển khai theo mô hình quản lí mới đó là giao quyền tự
chủ xử lí các thủ tục hành chính, theo dõi, quản lí LHS
cho các đơn vị cử người đi học, phối hợp với Đại sư quán
và phía nước ngoài thay vì một phòng chức năng của Cục
Hợp tác quốc tế phụ trách triển khai thực hiện như trước
đây. Quy trình quản lí LHS diện học bổng Hiệp định sẽ
thực hiện theo mô hình mới. Theo đó, phân cấp quản lí
LHS diện học bổng Hiệp định, quy định rõ trách nhiệm
của các bên tham gia quản lí LHS như sau:
- Cục Hợp tác quốc tế đại diện cơ quan quản lí cấp nhà
nước thực hiện chức năng quản lí nhà nước, cụ thể: + Là
đầu mối phối hợp với các cơ quan xây dựng kế hoạch đào
tạo nguồn nhân lực tại nước ngoài diện học bổng Hiệp định
hằng năm và dài hạn theo quy định; + Nghiên cứu, xây
dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm hướng dẫn về quản lí
LHS, quy trình quản lí LHS; + Phối hợp, hướng dẫn, thực
hiện, kiểm tra, giám sát công tác quản lí LHS của các đơn
vị cử người đi học; + Là đầu mối trao đổi với các đơn vị
trong và ngoài Bộ, Đại sư quán và phía nước ngoài liên
quan đến công tác quản lí LHS; + Xây dựng và quản lí Hệ
thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lí LHS; + Tổng hợp, thống
kê số liệu LHS đi học ; + Báo cáo tình hình thực hiện các
chương trình học bổng Hiệp định; thực hiện đánh giá hiệu
quả đào tạo nguồn nhân lực tại nước ngoài, tham mưu cho
Chính phủ, Bộ GDĐT và các đơn vị chức năng liên quan
về hợp tác đào tạo với nước ngoài.
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- Đơn vị cử người đi học: + Chủ trì, phối hợp với các
đơn vị liên quan thực hiện giải quyết các thủ tục đi học;
quản lí cấp phát kinh phí cho LHS; xử lí thủ tục gia hạn,
hoãn học, tiếp nhận LHS về nước, khen thưởng, bồi
hoàn; + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế
hoạch dự toán ngân sách hằng năm chi cho LHS; + Thực
hiện các dịch vụ công liên quan đến công tác quản lí
LHS; + Thống kê số liệu LHS đi học theo diện học bổng
Hiệp định; + Cập nhật thông tin quản lí vào Hệ thống cơ
sở dữ liệu điện tử quản lí LHS; + Báo cáo định kì và đột
xuất tình hình quản lí LHS cho Cục Hợp tác quốc tế và
các cơ quan chức năng liên quan.
- Lưu học sinh: + Được hưởng quyền lợi và phải chấp
hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ của người được hưởng học
bổng; + Cập nhật thông tin quản lí vào Hệ thống cơ sở
dữ liệu điện tử quản lí LHS; + Báo cáo định kì tình hình,
kết quả học tập cho đơn vị cử đi học, Đại sư quán Việt
Nam tại nước đi học để các đơn vị này báo cáo cho Cục
Hợp tác quốc tế.
- Đại sứ quán Việt Nam tại các nước: + Hỗ trợ xác
minh chất lượng, uy tín của các cơ sở giáo dục nước
ngoài tiếp nhận LHS; + Liên hệ với Chính phủ, Bộ Giáo
dục, cơ sở đào tạo nước ngoài hỗ trợ quản lí và theo dõi
tình hình LHS; + Thực hiện đánh giá nền giáo dục các
nước, tham mưu cho Chính phủ, Bộ GD-ĐT và các đơn
vị chức năng liên quan về hợp tác đào tạo với nước ngoài;
+ Thúc đẩy hợp tác quốc tế về giáo dục.
* Điều kiện thực hiện
- Cần có sự chỉ đạo, lãnh đạo của Chính phủ, Bộ GDĐT và sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ GD-ĐT (Cục Hợp
tác quốc tế) với các bộ, ngành, đơn vị cử người đi học,
LHS và Đại Sứ quán Việt Nam ở nước sở tại;
- Có quy trình, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm tra, đánh giá;
- Có đội ngũ cán bộ thành thạo về chuyên môn,
nghiệp vụ.
- Có kinh phí thực hiện.
2.2.3. Nâng cao nhận thức và năng lực nghiệp vụ cho
lãnh đạo, cán bộ làm công tác quản lí lưu học sinh
* Mục tiêu
- Nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của
công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước
ngoài; nâng cao nhận thức về chức năng, nhiệm vụ của
đơn vị mình và của bản thân trong công tác quản lí LHS
hay phối hợp quản lí LHS.
- Nâng cao năng lực nghiệp vụ cho lãnh đạo và cán
bộ làm công tác quản lí LHS diện học bổng Hiệp định.
* Nội dung và cách thức thực hiện
- Điều tra, khảo sát để đánh giá tổng thể thực trạng
đội ngũ lãnh đạo và cán bộ quản lí LHS, nhu cầu phát
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triển đội ngũ về các mặt: số lượng, cơ cấu trình độ và nhu
cầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phát
triển đội ngũ lãnh đạo và cán bộ quản lí LHS thông qua:
+ Đào tạo, bồi dưỡng trong nước và ngoài nước để
nâng cao trình độ; cập nhật kiến thức trong các lĩnh vực
chuyên môn.., đặc biệt là tự đào tạo, bồi dưỡng của lãnh
đạo và cán bộ quản lí LHS thông qua việc trực tiếp tham
gia các hoạt động quản lí.
+ Tổ chức và tạo điều kiện cho lãnh đạo và cán bộ
quản lí LHS tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học về
công tác đào tạo, quản lí; tổ chức các đoàn tham quan,
nghiên cứu và học tập kinh nghiệm về quản lí và tổ chức
đào tạo ở một số nước có hệ thống đào tạo phát triển.
* Điều kiện thực hiện
- Cần có sự chỉ đạo, lãnh đạo của Chính phủ, sự hợp
tác và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành; đặc biệt, đội
ngũ cán bộ làm công tác quản lí LHS kiêm nhiệm tại Đại
sư quán Việt Nam ở các nước.
- Các cán bộ quản lí phải nhiệt tình, tâm huyết, ham
học hỏi, có ý chí phấn đấu, sáng tạo trong công việc.
- Có quy trình, tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá, khảo sát.
2.2.4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong
quản lí lưu học sinh
* Mục tiêu
- Giúp người làm công tác quản lí và bản thân LHS
dễ dàng cập nhật thông tin cần thiết tạo mối liên hệ mật
thiết với nhau, đặc biệt là trực tuyến sẽ góp phần tăng
cường hiệu quả của nhà quản lí cũng như tạo thuận lợi
cho LHS nắm bắt nhanh, kịp thời các thông tin để xử lí
và thực hiện.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lí như: Rút ngắn
thời gian xử lí; tăng độ chính xác và giảm giấy tờ do đã
ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ các công việc hằng
ngày; tăng cường sự giám sát tình hình học tập và nắm
bắt được tình hình học tập, sinh hoạt của sinh viên đang
học tại nước ngoài một cách kịp thời.
* Nội dung và cách thức thực hiện
- Rà soát lại việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện
nay trong quá trình quản lí như: Phần mềm quản lí tuyển
sinh (đăng kí online); phần mềm quản lí chi tiêu nội tệ,
phần mềm theo dõi cấp phát kinh phí cho sinh viên tại
nước ngoài, phần mềm quản lí sinh viên đang học tại
nước ngoài, website, hệ thống quản lí hành chính điện
tử,trao đổi thư điện tử... phần mềm các Thông tư, Nghị
quyết, Chỉ thị... liên quan đến du học...
- Xây dựng quy trình công khai thủ tục hành chính
theo cơ chế một cửa tại cơ quan quản lí và trên website
của cơ quan quản lí. Như vậy, LHS sẽ dễ dàng tìm hiểu
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trực tiếp hoặc qua mạng các thủ tục và qui trình xử lí, tiến
tới thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 có thể xử
lí qua mạng và trả kết quả trực tiếp hoặc qua bưu điện.
- Hoàn thiện và chuyển giao cơ sở hệ thống phần
mềm quản lí LHS trên web để có thể dù ở bất kì đâu trên
thế giới nhà quản lí và LHS đều có thể cập nhật và ứng
dụng được. Nhà quản lí có thể trích yếu dữ liệu cần thiết
đặc biệt là công tác thống kê.
- Nâng cao nhận thức cho các cán bộ quản lí thấy
được vai trò quan trọng của việc ứng dụng công nghệ
thông tin vào trong công tác quản lí LHS.
* Điều kiện thực hiện
- Cần có chuyên gia thiết lập phần mềm quản lí LHS
diện học bổng Hiệp định tại nước ngoài và cần cập nhật
thường xuyên thông tin vào hệ thống;
- Cần có sự phối hợp của các bộ, ngành, đơn vị liên
quan trong việc xây dựng hệ thống liên mạng thông tin
quản lí. Phối hợp với Đại sư quán, Hội sinh viên Việt
Nam tại nước ngoài để xây dựng website riêng về tình
hình LHS đang học tập ở nước ngoài. Thông qua các
website này, có thể nắm bắt chính xác hơn về số lượng
cũng như quá trình học tập của LHS;
- Có đủ kinh phí thực hiện, quy trình, tiêu chuẩn, tiêu
chí đánh giá, khảo sát.
2.2.5. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động
quản lí lưu học sinh
* Mục tiêu
Nhằm đảm bảo hoạt động quản lí LHS đúng quy
phạm, tiến độ và trong việc nhận định tình hình để vạch
ra được đường lối và kế hoạch phát triển lâu dài.
* Nội dung và cách thức thực hiện
- Kiểm tra, giám sát, đánh giá, điều chỉnh hoạt động
quản lí LHS trong kế hoạch hàng năm, dựa vào quy trình
thực hiện và chế độ chính sách mới với người đi học ở
nước ngoài.
- Kiểm tra, giám sát, đánh giá, điều chỉnh quá trình
quản lí LHS từ quy trình tuyển chọn ứng viên đi học, cử
ứng viên trúng tuyển đi học, quản lí quá trình học tập của
LHS tại nước ngoài đến khi tốt nghiệp ở nước ngoài, về
nước, giới thiệu việc làm cho LHS hoặc chuyển trả LHS
về cơ quan công tác cũ, quản lí cam kết phục vụ đất nước
của LHS, quản lí bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với các
trường hợp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người
được hưởng học bổng Hiệp định; từ khi xây dựng các kế
hoạch, xét duyệt, quyết định, thực hiện kế hoạch đến khi
kế hoạch được thực hiện xong. Kiểm tra, đánh giá, điểu
chỉnh để các quy trình này có quan hệ gắn bó với nhau,
bổ sung cho nhau nhằm đảm bảo hiệu quả của quá trình
quản lí LHS.
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- Xây dựng các văn bản quy định về kiểm tra và trình tự
kiểm tra ở các cấp, xây dựng hệ thống thông tin thống kê dữ
liệu kiểm tra, đánh giá các quy trình tuyển chọn LHS, quy
trình cấp phát phí, quy trình điều chỉnh kế hoạch...
- Tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên,
định kì và hàng năm, 5 năm, 10 năm hoặc đột xuất do: 1)
Lãnh đạo Cục, lãnh đạo quản lí cấp phòng, các chuyên viên
tự kiểm tra, giám sát lẫn nhau; 2) Lãnh đạo, Thanh tra, các
đơn vị liên quan của Bộ GD-ĐT; 4) Kiểm toán nhà nước,
thanh tra Chính phủ; 5) Đơn vị kiểm tra, đánh giá độc lập.
- Tổ chức đánh giá, phân tích cụ thể, đầy đủ trên nhiều
khía cạnh: các nhiệm vụ cần thực hiện và sự đúng sai
trong từng quy trình, so sánh kết quả với các nhiệm vụ
được giao xem xét các điểm mạnh, yếu, các điểm tồn tại.
Cần có sự đầu tư thời gian, trí tuệ trong việc đánh giá
quản lí LHS ở từng quy trình bởi những người có trách
nhiệm và có đủ năng lực quản lí.
* Điều kiện thực hiện
- Cần có sự chỉ đạo, lãnh đạo của Chính phủ, sự hợp
tác và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành có liên quan.
- Cần có tiêu chí kiểm tra, đánh giá rõ ràng.
- Các cán bộ đảm nhiệm công tác xây dựng phương
pháp, tiêu chí và làm công tác kiểm tra, đánh giá phải là
các cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm về
công tác quản lí, không có quyền và lợi ích liên quan đến
cơ sở hay lĩnh vực được kiểm tra, thanh tra.
- Bổ sung nhân lực và kinh phí cho công tác này.
3. Kết luận
Các biện pháp nêu ra trên đây đều có tính chất độc
lập tương đối và có sự tác động hỗ trợ cho nhau. Mỗi biện
pháp có những mục đích và cách thức thực hiện riêng
nhưng đều nhằm mục đích cao nhất là tăng cường công
tác quản lí LHS nói chung và công tác quản lí LHS diện
học bổng Hiệp định nói riêng. Chính vì vậy, trong quá
trình thực hiện cần tiến hành đồng thời các biện pháp này
để đem lại hiệu quả quản lí tối ưu.
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