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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu cải thiện môi trường kinh  doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Nghị quyết số 02/NQ-CP), trên cơ sở 

Tài liệu hướng dẫn chung của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo biên soạn Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số Hợp tác nghiên cứu nhà trường - 

doanh nghiệp (C3) và Chỉ số Nguồn nhân lực (C9) thuộc Bộ chỉ số Đổi mới 

sáng tạo toàn cầu (GII). Tài liệu gồm 03 phần: 

Phần 1: Giới thiệu chung về Khung Chỉ số Đổi mới sáng tạo (ĐMST) 

toàn cầu và Chỉ số ĐMST của Việt Nam  

Cung cấp thông tin giới thiệu chung về Khung Chỉ số ĐMST toàn cầu và 

đánh giá, nhận định chung về Việt Nam theo Báo cáo Chỉ số ĐMST toàn cầu 

năm 2018. Phần này trình bày các yêu cầu chi tiết và phân công của Chính phủ 

đối với các bộ, ngành, địa phương trong việc cải thiện từng chỉ số thuộc Bộ chỉ 

số ĐMST quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP.  

Phần 2: Hướng dẫn chi tiết từng chỉ số ĐMST do Bộ Giáo dục và     

Đào tạo chủ trì và phối hợp 

Tại phần này, mỗi chỉ số được trình bày theo 06 mục chính gồm: Tên chỉ 

số; cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp; ý nghĩa của chỉ số; hiện trạng điểm số 

và thứ hạng của Việt Nam; nội hàm và phương pháp; nguồn dữ liệu và cách thức 

thu thập số liệu.  

Phần 3. Phụ lục 

Phần này cung cấp hướng dẫn từng bước cụ thể để truy cập nguồn thông 

tin, tải dữ liệu, báo cáo có liên quan của từng chỉ số (nếu có).  

Tài liệu này nhằm giúp người đọc hiểu về các chỉ số ĐMST do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương và cách 

thức tra cứu số liệu hiện trạng các chỉ số. Đây là lần đầu tiên biên soạn Tài liệu 

hướng dẫn về Chỉ số ĐMST nên không tránh khỏi những thiếu xót, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo rất mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu của các cơ quan, tổ 

chức, các chuyên gia, nhà khoa học để tiếp tục hoàn thiện. Mọi thông tin, góp ý 

xin gửi về:  

Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội  

Email: Phongkstthc@moet.gov.vn 

Xin chân thành cảm ơn./.  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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PHẦN 1  

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHUNG CHỈ SỐ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  

TOÀN CẦU VÀ CHỈ SỐ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA VIỆT NAM 

I. Giới thiệu chung về Đổi mới sáng tạo 

Đổi mới sáng tạo (ĐMST) được định nghĩa là việc đưa ra một sản phẩm 

(hàng hóa hoặc dịch vụ) mới hoặc một sản phẩm được cải tiến đáng kể, hoặc 

đưa ra và thực hiện qui trình công nghệ mới, phương pháp tiếp thị mới, một 

phương pháp tổ chức mới trong hoạt động kinh doanh, trong tổ chức nơi làm 

việc hoặc trong quan hệ với bên ngoài (OECD, 2005). ĐMST thường cần tới 

nhiều loại hoạt động, không chỉ nghiên cứu và phát triển (R&D), mà còn những 

hoạt động khác như thay đổi về tổ chức, đào tạo, kiểm nghiệm, tiếp thị và đặc 

biệt là thiết kế.  

Định nghĩa trên đây phân biệt bốn loại đổi mới, bao gồm:  

(i) Đổi mới sản phẩm;  

(ii) Đổi mới qui trình;  

(iii) Đổi mới cách tiếp thị;  

(iv) Đổi mới cách tổ chức.  

Để được coi là ĐMST, những thay đổi phải có một mức độ “chưa từng 

có” hay mức độ mới nào đó. OECD (2005) phân biệt 3 mức độ mới, đó là: mới 

đối với doanh nghiệp; mới đối với thị trường (của quốc gia, vùng mà doanh 

nghiệp hoạt động) hoặc mới đối với thế giới. ĐMST ở mức “mới đối với doanh 

nghiệp” thực chất là việc doanh nghiệp đưa ra thị trường những sản phẩm, hay 

áp dụng qui trình không còn mới so với thế giới hay so với thị trường trong 

nước, nhưng lại là lần đầu tiên, là mới so với doanh nghiệp. ĐMST ở mức “mới 

so với thị trường” là việc doanh nghiệp là người đầu tiên giới thiệu đổi mới đó 

ra thị trường (trong nước, khu vực, thị trường mà doanh nghiệp bán hàng), 

nhưng so với thế giới thì không còn mới nữa. ĐMST ở mức “mới so với thế 

giới” là khi doanh nghiệp là người đầu tiên giới thiệu đổi mới trên tất cả các thị 

trường và trong tất cả các ngành.  

Hệ thống ĐMST coi ĐMST là trung tâm, là kết quả của học hỏi mang tính 

tương tác, qua tích lũy, xây dựng năng lực chuyên môn, qua học hỏi dựa trên 

khoa học và học hỏi dựa trên kinh nghiệm. Hệ thống ĐMST chú trọng đến việc 

khai thông, tăng cường tương tác giữa các thực thể, phát triển những thể chế hỗ 

trợ cho tương tác học hỏi, phát triển môi trường thân thiện cho ĐMST, tăng khả 

năng ứng phó, đáp ứng của hệ thống trước những cơ hội, hay thay đổi.  

Hệ thống ĐMST được xem xét theo trọng tâm và tầm bao quát khác nhau. 

Hệ thống ĐMST quốc gia tập trung xem xét những tổ chức, thể chế có tầm ảnh 
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hưởng vĩ mô tới các thực thể trong phạm vi biên giới quốc gia. Hệ thống ĐMST 

vùng chú trọng tương tác của các thực thể trong một vùng không gian địa lý với 

sự tập trung các doanh nghiệp cùng ngành, các cụm doanh nghiệp và những tổ 

chức hỗ trợ liên quan, những thể chế, tập quán mang tính địa phương, khu vực. 

Hệ thống ĐMST ngành tập trung vào những vấn đề công nghệ cốt lõi của ngành, 

những liên kết theo chuỗi giá trị, nhưng tương tác nhà cung cấp - người sản xuất 

- khách hàng.  

II. Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia  

ĐMST không chỉ xuất phát từ nghiên cứu và phát triển, mà chủ yếu nảy 

sinh từ quá trình làm việc, sử dụng và tương tác. Học hỏi mang tính tương tác 

của doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm của hệ thống ĐMST. Theo cách tiếp 

cận này, ngoài KH&CN, hệ thống ĐMST còn có các thể chế xã hội, điều hành 

kinh tế vĩ mô, hệ thống tài chính, cơ sở hạ tầng giáo dục và truyền thông, các 

điều kiện thị trường.  

Lundvall, Chaminade và Vang (2009) đề xuất định nghĩa về hệ thống 

ĐMST quốc gia như sau: “Hệ thống ĐMST quốc gia là một hệ thống mở, tiến 

hóa và phức tạp, bao gồm những quan hệ bên trong mỗi tổ chức và giữa các tổ 

chức, thể chế và cấu trúc kinh tế - xã hội, qui định tốc độ và đường hướng đổi 

mới cũng như việc xây dựng năng lực chuyên môn xuất phát từ quá trình học hỏi 

dựa trên khoa học và học hỏi dựa trên kinh nghiệm”.  

Khái niệm này được minh họa trong Hình 1 dưới đây. 

 

 Hình 2. Minh họa một hệ thống ĐMST quốc gia (Nguồn: Cristina Chaminade, 2010) 
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III. Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 

1. Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu 

Ý tưởng về bộ Chỉ số Đổi mới toàn cầu (Global Innovation Index, viết tắt 

là GII) được đưa ra bởi Giáo sư Dutta của Viện INSEAD năm 2007, với mục 

tiêu duy nhất nhằm xác định làm thế nào để có được những số liệu và phương 

pháp tiếp cận cho phép nắm bắt tốt hơn mức độ của ĐMST và hiệu quả của hệ 

thống ĐMST của các quốc gia, nền kinh tế. Thách thức lớn là tìm số liệu phản 

ánh trung thực ĐMST trên thế giới. Các phép đo trực tiếp đầu ra của ĐMST 

hiện nay vẫn còn thiếu hụt. Đa phần các thống kê hiện có đã phải tự điều chỉnh 

để nắm bắt được con số đầu ra của ĐMST ở tầm rộng hơn của thành tố ĐMST, 

chẳng hạn như các lĩnh vực dịch vụ hoặc tổ chức công.  

Chỉ số GII là một bộ công cụ đánh giá xếp hạng năng lực của các hệ 

thống ĐMST quốc gia, được Trường kinh doanh INSEAD (Pháp) xây dựng lần 

đầu tiên vào năm 2007. Sau đó, Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và Đại 

học Cornell (Hoa Kỳ) đã tham gia để phát triển phương pháp luận và xây dựng 

mô hình đánh giá phù hợp hơn. Bộ công cụ đo này được cho là tốt hơn, phong 

phú và xác đáng hơn so với các thước đo ĐMST truyền thống như số lượng các 

bài báo nghiên cứu được công bố, số đăng ký bằng sáng chế hay chi tiêu cho 

nghiên cứu và phát triển (NC&PT).  

2. Khung Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu  

Trong đánh giá của Tổ chức WIPO, ĐMST được hiểu theo nghĩa rộng, 

không chỉ là ĐMST dựa trên NC&PT mà còn là những ĐMST không dựa trên 

NC&PT và bao trùm cả ĐMST về tổ chức, thị trường v.v… Cách tiếp cận này 

của tổ chức WIPO thể hiện quan điểm năng lực ĐMST của mỗi quốc gia có liên 

hệ mật thiết với trình độ phát triển và hiệu quả hoạt động của hệ thống ĐMST 

của quốc gia đó và sự kết nối với các quốc gia/nền kinh tế khác. Với cách tiếp 

cận này, GII được tích hợp từ số đo (được quy chuẩn) của bảy (07) trụ cột lớn 

(pillars), mỗi trụ cột lớn được tích hợp từ số đo của ba (03) trụ cột nhỏ (sub-

pillar, tạm gọi là nhóm chỉ số). Mỗi nhóm chỉ số bao gồm từ 02 đến 05 chỉ số 

thành phần (indicators), tổng thể có khoảng 70 - 80 chỉ số thành phần, thay đổi 

tùy từng năm. Năm 2017, có 81 chỉ số thành phần được sử dụng.  

Có 03 chỉ số tổng hợp (index) chính được tính toán, đo lường gồm:  

- Chỉ số tổng hợp về đầu vào ĐMST;  

- Chỉ số tổng hợp về đầu ra ĐMST; 

- Chỉ số tổng hợp ĐMST là trung bình cộng đơn giản của Chỉ số tổng hợp 

về Đầu vào và Chỉ số tổng hợp về Đầu ra.  
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Ngoài ra, chỉ số về Hiệu quả ĐMST cũng được xem xét, theo đó, hiệu 

quả ĐMST được tính là tỷ lệ giữa Chỉ số Đầu ra trên Chỉ số Đầu vào. Tỷ lệ này 

cho biết một quốc gia tạo ra bao nhiêu đầu ra ĐMST ứng với số đầu vào ĐMST 

của quốc gia đó.  

 

Hình 2: Khung Chỉ số Đổi mới Sáng tạo toàn cầu 2018 

 

3. Các chỉ số thuộc Bộ Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu GII 

a) Chỉ số tổng hợp về Đầu vào ĐMST: Bao gồm năm (05) trụ cột đầu 

vào phản ánh những yếu tố trong nền kinh tế tạo điều kiện cho các hoạt động 

ĐMST.  

(i) Trụ cột 1: Thể chế, gồm 03 nhóm chỉ số  

- Nhóm chỉ số 1.1 Môi trường chính trị, có 02 chỉ số thành phần:  

+ 1.1.1 Đảm bảo ổn định và an ninh chính trị;  

+ 1.1.2. Nâng cao Hiệu lực chính phủ.  

- Nhóm chỉ số 1.2 Môi trường pháp lí, có 03 chỉ số thành phần:  

+ 1.2.1. Cải thiện Chất lượng các quy định pháp luật;  
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+ 1.2.2. Nâng cao Hiệu quả thực thi pháp luật;  

+ 1.2.3. Chi phí sa thải nhân công.  

- Nhóm chỉ số 1.3. Môi trường kinh doanh, có 03 chỉ số thành phần:  

+ 1.3.1: Tạo điều kiện thuận lợi cho khởi sự kinh doanh;  

+ 1.3.2. Tạo thuận lợi trong giải quyết phá sản doanh nghiệp;  

+ 1.3.3. Tạo thuận lợi trong nộp thuế và bảo hiểm xã hội.  

(ii) Trụ cột 2: Nguồn nhân lực và nghiên cứu, gồm 03 nhóm chỉ số  

- Nhóm chỉ số 2.1. Giáo dục, có 05 chỉ số thành phần:  

+ 2.1.1 Chi tiêu cho giáo dục;  

+ 2.1.2. Chi công/1 học sinh trung học, % GDP theo đầu người;  

+ 2.1.3. Số năm đi học kì vọng;  

+ 2.1.4 Điểm PISA đối với đọc, toán và khoa học;  

+ 2.1.5 Tỷ lệ học sinh/giáo viên, trung học.  

- Nhóm chỉ số 2.2. Giáo dục đại học, có 03 chỉ số thành phần:  

+ 2.2.1 “Tỉ lệ tuyển sinh đại học”;  

+ 2.2.2 “Sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học và kĩ thuật”;  

+ 2.2.3 “Tỷ lệ sinh viên nước ngoài học tập trong nước”;  

- Nhóm chỉ số 2.3. Nghiên cứu và phát triển, có 04 chỉ số thành phần:  

+ 2.3.1 “Nhà nghiên cứu, FTE (1 triệu dân)”;  

+ 2.3.2 “Tổng chi cho R&D (GERD) % GDP”;  

+ 2.3.3 “Chi R&D trung bình của 3 công ty hàng đầu có đầu tư ra nước 

ngoài (tỷ đô la)”;  

+ 2.3.4 “Điểm trung bình của 3 trường đại học hàng đầu có trong xếp 

hạng QS đại học”.  

(iii) Trụ cột 3: Cơ sở hạ tầng, gồm 03 nhóm chỉ số  

- Nhóm chỉ số 3.1 Công nghệ thông tin, có 04 chỉ số thành phần:  

+ 3.1.1 “Truy cập ICT”;  

+ 3.1.2 “Sử dụng ICT”;  

+ 3.1.3 “Dịch vụ trực tuyến của chính phủ”;  

+ 3.1.4 “Mức tham gia trực tuyến”. 
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- Nhóm chỉ số 3.2 Cơ sở hạ tầng chung, có 03 chỉ số thành phần:  

+ 3.2.1 “Sản lượng điện, kwh/đầu người”;  

+ 3.2.2 “Hiệu quả logistics”;  

+ 3.2.3. “Tổng tư bản hình hành, % GDP”.  

- Nhóm chỉ số 3.3 Bền vững sinh thái, có 03 chỉ số thành phần:  

+ 3.3.1 “GDP/đơn vị năng lượng sử dụng”;  

+ 3.3.2 “Kết quả về môi trường”;  

+ 3.3.3 “Số chứng chỉ ISO 14001/tỉ $ PPP GDP”.  

(iv) Trụ cột 4: Trình độ phát triển của thị trường, gồm 03 nhóm chỉ số 

- Nhóm chỉ số 4.1 Tín dụng, có 03 chỉ số thành phần:  

+ 4.1.1 “Tạo thuận lợi trong tiếp cận tín dụng”;  

+ 4.1.2 “Tín dụng nội địa cho khu vực tư nhân, % GDP”;  

+ 4.1.3 “Vay tài chính vi mô, % GDP”.  

- Nhóm chỉ số 4.2 Đầu tư, có 04 chỉ số thành phần:  

+ 4.2.1 “Bảo vệ nhà đầu tư thiểu số”;  

+ 4.2.2 “Giá trị vốn hoá các công ty niêm yết”;  

+ 4.2.3 “Tổng giá trị cổ phiếu mua bán (% GDP): chỉ số này được sử 

dụng trong GII 2016 nhưng không còn được sử dụng trong GII 2017;  

+ 4.2.3 “Số thương vụ đầu tư mạo hiểm”: trong GII 2016 mã là 4.2.4, do 

GII 2017 đã bỏ chỉ số Tổng giá trị cổ phiếu mua bán nên mã của chỉ số này 

trong GII 2017 là 4.2.3.  

- Nhóm chỉ số 4.3 Thương mại, cạnh tranh, quy mô thị trường, có 03 chỉ 

số thành phần:  

+ 4.3.1 “Mức thuế quan áp dụng, bình quân gia quyền/ tất cả các sản 

phẩm (%)”;  

+ 4.3.2 “Mức độ cạnh tranh trong nước”;  

+ 4.3.3 “Quy mô thị trường nội địa” 5.  

(v) Trụ cột 5: Trình độ phát triển kinh doanh, gồm 03 nhóm chỉ số  

- Nhóm chỉ số 5.1 Lao động có kiến thức, có 05 chỉ số thành phần:  

+ 5.1.1 “Việc làm trong các ngành dịch vụ thâm dụng tri thức (% tổng 

việc làm)”;  
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+ 5.1.2 “Doanh nghiệp có hoạt động đào tạo chính thức (% doanh nghiệp 

nói chung)”;  

+ 5.1.3 “Phần chi R&D do doanh nghiệp thực hiện (% GDP)”;  

+ 5.1.4 “Phần chi R&D do doanh nghiệp trang trải (% tổng chi cho 

R&D)”;  

+ 5.1.5 “Lao động nữ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao (% tổng lao 

động)”.  

- Nhóm chỉ số 5.2 Liên kết sáng tạo, có 05 chỉ số thành phần:  

+ 5.2.1 “Hợp tác đại học - doanh nghiệp”;  

+ 5.2.2 “Quy mô phát triển của cụm công nghiệp”;  

+ 5.2.3 “Chi R&D được tài trợ từ nước ngoài (% tổng chi cho R&D)”;  

+ 5.2.4 “Số thương vụ liên doanh liên kết chiến lược”;  

+ 5.2.5 “Số đơn sáng chế đơn tại 2 văn phòng (số lượng trên 1 tỷ $PPP 

GDP)”.  

- Nhóm chỉ số 5.3 Hấp thu tri thức, có 05 chỉ số thành phần:  

+ 5.3.1 “Trả tiền bản quyền (% tổng giao dịch thương mại)”;  

+ 5.3.2 “Nhập khẩu công nghệ cao (% tổng thương mại)”;  

+ 5.3.3 “Nhập khẩu dịch vụ ICT (% tổng mậu dịch)”;  

+ 5.3.4 “Dòng vốn ròng đầu tư trực tiếp nước ngoài (%GDP)”;  

+ 5.3.5 “Số nhân viên nghiên cứu trong doanh nghiệp (đơn vị %, tính theo 

FTE, tính trên 1000 dân)”.  

b) Chỉ số tổng hợp về Đầu ra ĐMST: Đầu ra ĐMST là kết quả của các 

hoạt động ĐMST trong một nền kinh tế. Đầu ra của ĐMST có hai trụ cột chính 

là:  

(vi) Trụ cột 6: Sản phẩm tri thức và công nghệ, gồm 03 nhóm chỉ số  

- Nhóm chỉ số 6.1. Sản phẩm kiến thức và công nghệ, có 05 chỉ số thành 

phần:  

6.1.1. Số đơn đăng ký sáng chế theo nước xuất xứ, trên 1 tỷ $PPP GDP;  

6.1.2. Đơn đăng ký sáng chế theo PCT, trên 1 tỷ $PPP GDP;  

6.1.3. Đơn đăng ký giải pháp hữu ích theo nước xuất xứ, trên 1 tỷ $PPP 

GDP;  

6.1.4. Số công bố bài báo khoa học và kỹ thuật (trên 1 tỷ $PPP GDP);  
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6.1.5. Chỉ số H các bài báo được trích dẫn.  

- Nhóm chỉ số 6.2. Tác động của tri thức, có 05 chỉ số thành phần:  

6.2.1. Tốc độ tăng năng suất lao động (GDP/Người lao động);  

6.2.2. Mật độ doanh nghiệp mới;  

6.2.3. Tổng chi cho phần mềm máy tính (%GDP);  

6.2.4. Số chứng chỉ ISO 9001 trên 1 tỉ $PPP GDP;  

6.2.5. Sản lượng ngành công nghệ cao và công nghệ trung bình cao (% 

tổng sản lượng sản xuất).  

- Nhóm chỉ số 6.3. Lan tỏa tri thức, có 04 chỉ số thành phần:  

6.3.1. Tiền bản quyền tác giả, lệ phí, giấy phép (% tổng giao dịch thương 

mại);  

6.3.2. Xuất khẩu công nghệ cao (% tổng giao dịch thương mại);  

6.3.3. Xuất khẩu dịch vụ ICT (% tổng mậu dịch);  

6.3.4. Dòng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (%GDP).  

(vii) Trụ cột 7: Sản phẩm sáng tạo, gồm 03 nhóm chỉ số  

- Nhóm chỉ số 7.1 Tài sản vô hình, có 04 chỉ số thành phần:  

7.1.1 “Đăng ký nhãn hiệu theo xuất xứ, trên 1 tỷ $PPP GDP”;  

7.1.2 “Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo nước xuất xứ”;  

7.1.3 “Sáng tạo mô hình kinh doanh nhờ ICT”;  

7.1.4 “Sáng tạo mô hình tổ chức nhờ ICT”.  

- Nhóm chỉ số 7.2 Sản phẩm và dịch vụ sáng tạo, có 5 chỉ số thành phần:  

7.2.1 “Xuất khẩu dịch vụ văn hóa và sáng tạo (% tổng giao dịch thương 

mại)” ; 

7.2.2 “Phim truyện quốc gia được sản xuất, tính trên 1 triệu dân độ tuổi từ 

15-69”;  

7.2.3 “Thị trường giải trí và đa phương tiện toàn cầu”;  

7.2.4 “Sản lượng in ấn và xuất bản (% tổng sản lượng sản xuất)”;  

7.2.5 “Xuất khẩu hàng hóa sáng tạo (% tổng giao dịch thương mại)”.  

- Nhóm chỉ số 7.3 Sáng tạo trực tuyến, có 04 chỉ số thành phần  

7.3.1 “Tên miền gTLDs, trên 1 nghìn dân số có độ tuổi từ 15-69 tuổi”;  
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7.3.2 “Tên miền ccTLDs, trên 1 nghìn dân số có độ tuổi từ 15-69 tuổi”;  

7.3.3 “Sửa mục từ Wikipedia hàng tháng (trên 1 triệu dân số có độ tuổi từ 

15-69 tuổi)”;  

7.3.4 “Tải video lên Youtube, trên số dân trong độ tuổi từ 15-69 tuổi”. 

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến xếp hạng GII  

Các điểm số, xếp hạng từ năm này qua năm khác không so sánh trực tiếp 

được và nếu làm như vậy rất dễ dẫn đến những sai lệch. Kết quả xếp hạng của 

mỗi năm phản ánh vị trí tương đối của quốc gia/nền kinh tế trên cơ sở khung lý 

thuyết, các dữ liệu được sử dụng và tổng thể các quốc gia được chọn tham gia 

xếp hạng của năm đó, đồng thời phản ánh thay đổi của chỉ số nội hàm và sự sẵn 

có của dữ liệu. Có 4 yếu tố ảnh hưởng đến xếp hạng hàng năm của một quốc 

gia/nền kinh tế, đó là:  

(i) mức độ thực hiện (performance) thực sự của quốc gia/nền kinh tế đó;  

ii) những điều chỉnh về khung lý thuyết GII;  

(iii) cập nhật dữ liệu, cách xử lý giá trị ngoại lai, số liệu bị thiếu;  

(iv) việc thêm hay bớt các quốc gia/nền kinh tế trong mẫu so sánh.  

5. Dữ liệu của chỉ số GII  

Các chỉ số GII được tính toán hoàn toàn từ số liệu thứ cấp, là kết quả đã 

được thu thập và phân tích trực tiếp hoặc đã được tính toán tổng hợp bởi các tổ 

chức quốc tế khác. Có khoảng trên dưới 30 nguồn dữ liệu/cơ sở dữ liệu được sử 

dụng để lấy thông tin, số liệu phục vụ tính toán GII. Trong đó, các cơ sở dữ liệu 

của Ngân hàng thế giới và các tổ chức của Liên hợp quốc là nhiều nhất. Ngoài 

ra, một số cơ sở dữ liệu của các tổ chức nghiên cứu độc lập hoặc kết quả nghiên 

cứu, khảo sát của một số tổ chức khác cũng được sử dụng. Một số chỉ số được 

lấy dữ liệu ở nhiều nguồn khác nhau (tùy thuộc vào từng quốc gia/nền kinh tế có 

số liệu sẵn có và cập nhật hơn ở nguồn nào).  

Với mỗi chỉ số cụ thể và với mỗi quốc gia/nền kinh tế, số liệu năm gần 

nhất có sẵn sẽ được sử dụng. Trường hợp một quốc gia/nền kinh tế nào đó 

không có số liệu cho một chỉ số nhất định, hoặc số liệu năm gần nhất có sẵn là 

trước năm 2006 thì chỉ số đó được tính là bị thiếu (không có). Việc thiếu số liệu 

chỉ số thành phần sẽ ảnh hưởng đến việc tính toán điểm tổng hợp của các nhóm 

chỉ số và điểm tổng hợp của các nhóm vấn đề lớn, và do đó cũng ảnh hưởng đến 

chỉ số GII.  

Năm 2018, Báo cáo GII đánh giá, xếp hạng 126 quốc gia, nền kinh tế 

(năm 2017 là 127 quốc gia, nền kinh tế) trên cơ sở sẵn có của dữ liệu. Những 

quốc gia, nền kinh tế phải có dữ liệu cho tối thiểu 66% chỉ số trên tổng số 80 chỉ 

số (năm 2017 là 81 chỉ số). Quy tắc về mức dữ liệu tối thiểu nhằm đảm bảo ý 

nghĩa của kết quả đánh giá, xếp hạng GII. Để đảm bảo tính minh bạch và khả 
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năng nhân rộng kết quả, những giá trị thiếu không được tìm cách bổ sung. 

Những giá trị thiếu được ghi “n/a” (viết tắt của “not available”, tức là không có) 

và không được xem xét điểm số và xếp hạng.  

GII 2018 bao gồm 80 chỉ số, xét theo nguồn dữ liệu, có thể chia thành ba 

nhóm sau đây:  

- Dữ liệu định lượng/khách quan/dữ liệu cứng (57 chỉ số): Dữ liệu 

cứng (gồm 57 chỉ số) được lấy từ các nguồn thông tin công khai và không công 

khai của các cơ quan Liên Hợp Quốc, bao gồm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và 

Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp 

Quốc (UNIDO), Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), Ngân hàng thế 8 giới 

(WB), Trung tâm Nghiên cứu Tổng hợp thuộc Ủy ban Châu Âu (JRC), công ty 

kiểm toán PwC, nhà xuất bản Bureau Van Dijk (BvD), hãng tin Thomson 

Reuters, tổ chức IHS Global Insight, Wikimedia Foundation và AppAnnie.  

Các chỉ số này thường được tính trong tương quan với dân số, tổng sản 

phẩm quốc nội (GDP), hoặc một số các yếu tố liên quan về quy mô khác. Việc 

tỷ lệ hóa theo quy mô với một số chỉ số quy mô liên quan là cần thiết nhằm phục 

vụ mục đích so sách giữa các nền kinh tế. Ví dụ, chỉ số 2.1.1 Chi tiêu cho giáo 

dục, % GDP, chỉ số 7.2.2. Phim truyện quốc gia được sản xuất, tính trên 1 triệu 

dân độ tuổi từ 15-69 tuổi, v.v...  

- Chỉ số tổng hợp/dữ liệu chỉ số chung (18 chỉ số): Các chỉ số tổng hợp 

được cung cấp bởi các cơ quan chuyên môn và các tổ chức hàn lâm như Ngân 

hàng thế giới, Liên minh Viễn thông Thế giới (ITU), Mạng lưới Hành chính 

công của Liên hợp quốc (UNPAN), Đại học Yale và Đại học Columbia, v.v... Ví 

dụ chỉ số 1.1.1. Đảm bảo ổn định và an ninh chính trị, chỉ số 3.3.2. Hiệu quả 

logistics, chỉ số 3.3.3. Kết quả về môi trường, v.v...  

- Dữ liệu khảo sát/định tính/chủ quan/dữ liệu mềm (5 chỉ số). Là các 

chỉ số có dữ liệu được lấy từ cuộc Khảo sát Ý kiến Doanh nghiệp của Diễn Đàn 

Kinh tế Thế Giới. Các câu hỏi khảo sát được xây dựng để thu thập nhận thức 

chủ quan về các chủ đề cụ thể. Ví dụ chỉ số 5.2.1 Hợp tác đại học – doanh 

nghiệp, chỉ số 5.2.2 Quy mô phát triển của cụm công nghiệp, v.v...  

Dữ liệu thiếu và chưa cập nhật  

Việc có dữ liệu lớn, đầy đủ và chính xác hơn sẽ giúp một quốc gia hiểu rõ 

hơn các điểm mạnh và điểm yếu của mình, cũng như tạo điều kiện tốt hơn để 

các nhà hoạch định chính sách xây dựng kế hoạch và điều chỉnh chính sách một 

cách phù hợp hơn. Báo cáo GII 2018 được thực hiện với 126 quốc gia và nền 

kinh tế, theo đó các quốc gia và nền kinh tế phải đáp ứng được tối thiểu 35 chỉ 

số ĐMST Đầu vào (66%) và 18 chỉ số ĐMST đầu ra (66%). Bảng dưới đây thể 

hiện các dữ liệu còn thiếu hoặc chưa cập nhật đối với Việt Nam. 
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Dữ liệu thiếu 

Mã Chỉ số 
Dữ liệu của 

Việt Nam 

Dữ liệu 

của các 

nước 

Nguồn 

2.1.2  Chi công/1 học sinh trung 

học, % GDP theo đầu 

người  

Không có 2014 

Viện Thống kê 

UNESCO (UIS)  

2.1.3  Số năm đi học kì vọng  
Không có 2016 

Viện Thống kê 

UNESCO (UIS)  

2.1.5  Tỷ lệ học sinh/giáo viên, 

trung học  
Không có 2016 

Viện Thống kê 

UNESCO (UIS)  

5.3.1  Trả tiền bản quyền, % tổng 

giao dịch thương mại  Không có 2016 

WTO, Dữ liệu Thương 

mại trong các ngành 

Dịch vụ  

6.2.2  Mật độ doanh nghiệp mới, 

nghìn dân độ tuổi 15-64  
Không có 2016 

World Bank, Báo cáo 

Doing Business  

6.3.1  Tiền bản quyền tác giả, lệ 

phí, giấy phép, % tổng giao 

dịch thương mại  

Không có 2016 

WTO, Dữ liệu Thương 

mại trong các ngành 

Dịch vụ  

7.2.1  Xuất khẩu dịch vụ văn hóa 

và sáng tạo, % tổng giao 

dịch thương mại  

Không có 2016 

WTO, Dữ liệu Thương 

mại trong các ngành 

Dịch vụ  
 

Dữ liệu chưa cập nhật 

Mã Chỉ số 
Dữ liệu của 

Việt Nam 

Dữ liệu 

của các 

nước 

Nguồn 

2.1.1  Chi tiêu cho giáo dục, % 

GDP  
2013 2014 

Viện Thống kê 

UNESCO (UIS)  

2.3.1  Nhà nghiên cứu, FTE (1 

triệu dân)  
2015 2016 

Viện Thống kê 

UNESCO (UIS)  

2.3.2  Tổng chi cho R&D 

(GERD) % GDP  
2015 2016 

Viện Thống kê 

UNESCO (UIS)  

5.1.3  Phần chi R&D do doanh 

nghiệp thực hiện, % GDP  
2015 2016 

Viện Thống kê 

UNESCO (UIS)  

5.3.3  Nhập khẩu dịch vụ ICT, % 

tổng giao dịch thương mại  2015 2016 

WTO, Dữ liệu Thương 

mại trong các ngành 

Dịch vụ  

5.3.5  Số nhân viên nghiên cứu 

trong doanh nghiệp, đơn vị 

%, tính theo FTE  

2015 2016 

Viện Thống kê 

UNESCO (UIS)  

6.2.5  Sản lượng ngành công 

nghệ cao và công nghệ 

trung bình cao, %  

2012 2015 

UNIDO, Dữ liệu thống 

kê các ngành Công 

nghiệp  

6.3.3  Xuất khẩu dịch vụ ICT, % 

tổng giao dịch thương mại  
2015 2016 

WTO, Dữ liệu Thương 

mại trong các ngành 
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Dịch vụ  

7.2.2  Phim truyện quốc gia được 

sản xuất, tính trên 1 triệu 

dân độ tuổi từ 15-69  

2009 2015 

Viện Thống kê 

UNESCO (UIS)  

6. Phương pháp tính toán Chỉ số Đổi mới sáng tạo (GII) 

Các chỉ số thành phần sử dụng hoàn toàn số liệu thứ cấp, là kết quả đã 

được thu thập và phân tích trực tiếp hoặc đã được tính toán tổng hợp bởi các tổ 

chức khác. Việc điều chỉnh phương pháp tính toán các chỉ số thành phần có thể 

sẽ ảnh hưởng đến kết quả tổng hợp chỉ số nhóm và chỉ số GII của một số nước. 

Vì vậy, trong một số trường hợp, nhóm chuyên gia thực hiện Báo cáo GII đã 

phải điều chỉnh lại phương pháp tính toán chỉ số thành phần, ví dụ như một số 

chỉ số của WIPO, WTO.  

Với mỗi một chỉ số thành phần sử dụng dữ liệu cứng, số liệu của quốc 

gia/nền kinh tế nào có giá trị (value) cao nhất sẽ được điểm số (score) cao nhất 

là 100, các quốc gia/nền kinh tế có các giá trị tiếp theo sẽ được quy đổi tương 

ứng, căn cứ theo giá trị (value) của chỉ số tiếp theo đó cho tới 0. Điểm số được 

tính đến mức hai số thập phân. Có một vài trường hợp đặc biệt là chỉ số nghịch, 

tức là giá trị càng thấp thì điểm số và thứ hạng càng cao.  

Thứ hạng của từng chỉ số được căn cứ vào điểm số, với mỗi một chỉ số, 

quốc gia/nền kinh tế nào có điểm số cao nhất được xếp hạng 1, điểm số thấp 

nhất sẽ xếp hạng cuối (ví dụ năm 2016 là hạng 128 – vì có 128 quốc gia/nền 

kinh tế được tham gia). Các trường hợp không có số liệu thì sẽ không được tính 

điểm và xếp hạng. Do đó, cũng có thể với một số chỉ số, các quốc gia sẽ được 

xếp hạng từ 1 đến 45 hoặc từ 1 đến 85.  

7. Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam năm 2018  

Năm 2017, Việt Nam xếp hạng thứ 47, tăng 12 bậc so với năm 2016, đạt 

thứ hạng cao nhất từ trước tới nay. So với mức GDP, Việt Nam được đánh giá là 

thể hiện tốt hơn mức độ phát triển của quốc gia mình. Trong nhóm các nước thu 

nhập trung bình thấp (gồm 27 nước), năm 2017, Việt Nam đứng thứ nhất trong 

nhóm các nước có cùng mức thu nhập (nhóm thu nhập trung bình thấp) và trong 

khu vực khu vực Đông Nam Á, Đông Á và Châu Đại Dương, Việt Nam đứng 

thứ 9.  

Năm 2018, Việt Nam xếp hạng thứ 45, tăng 2 bậc so với năm 2017, đạt 

thứ hạng cao nhất từ trước tới nay. So với mức GDP, Việt Nam được đánh giá là 

thể hiện tốt hơn mức độ phát triển của quốc gia mình. Trong nhóm các nước thu 

nhập trung bình thấp (gồm 30 nước), năm 2018, Việt Nam đứng thứ hai trong 

nhóm các nước có cùng mức thu nhập (nhóm thu nhập trung bình thấp) và trong 

khu vực khu vực Đông Nam Á, Đông Á và Châu Đại Dương, Việt Nam đứng 

thứ 10. 
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Bảng dưới đây cho biết thứ hạng của Việt Nam qua một số năm gần đây 

Nhóm chỉ số và trụ cột về 

ĐMST 

2014 

(trên 

143 

nước) 

2015 

(trên 

141 

nước) 

2016 

(trên 

128 

nước) 

2017 

(trên 

127 

nước) 

2018 

(trên 

126 

nước) 

Nhóm chỉ số đầu vào ĐMST 100 78 79 71 65 

1. Thể chế 121 101 93 87 78 

2. Nguồn nhân lực và nghiên 

cứu 
89 78 74 70 66 

3. Cơ sở hạ tầng 99 88 90 77 78 

4. Trình độ phát triển của thị 

trường 
92 67 64 34 33 

5. Trình độ phát triển kinh 

doanh 
59 40 72 73 66 

Nhóm chỉ số đầu ra ĐMST 47 39 42 38 41 

6. Sản phẩm tri thức và công 

nghệ 
49 28 39 28 35 

7. Sản phẩm sáng tạo 58 62 52 52 46 

Tỷ lệ hiệu quả ĐMST 5 9 11 10 16 

Chỉ số GII 71 52 59 47 45 

Xếp hạng của Việt Nam về chỉ số đầu vào có xu hướng đi lên trong giai 

đoạn 2014 - 2018. Đồng thời, Việt Nam đã có thay đổi tích cực trong xếp hạng 

của các chỉ số đầu ra trong năm 2015 và năm 2017.  

Tỷ lệ Hiệu quả ĐMST của Việt Nam năm 2018 cũng được đánh giá là 

tương đối tốt (xếp hạng 16). Kết quả này là do ảnh hưởng tích cực bởi xếp hạng 

cao hơn của chỉ số đầu ra (xếp hạng 41) so với chỉ số đầu vào (xếp hạng 65).   

8. Nghị quyết của Chính phủ  

8.1. Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ  

Ngày 06/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP 

về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến 

năm 2020. Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ đã đặt ra các mục tiêu và 

chỉ tiêu cụ thể nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.  

Khoản 1, Mục III của Nghị quyết 19-2017/NQ-CP nêu “Các Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp chịu trách nhiệm trước Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả cải thiện các chỉ số theo phân công tại các 

Phụ lục của Nghị quyết”.  
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Chính phủ phân công các bộ, cơ quan cụ thể chủ trì cải thiện các chỉ số 

như sau: 

T

T 
Bộ, cơ quan Số lượng chỉ số 

1  Bộ Khoa học và 

Công nghệ  

Chủ trì 24 chỉ số về đầu tư cho NC&PT, cán bộ 

nghiên cứu, sở hữu trí tuệ, công nghệ cao...  

2  Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư  

Chủ trì 6 chỉ số GII về khởi sự doanh nghiệp, bảo 

vệ nhà đầu tư, đầu tư mạo hiểm, FDI, đầu tư ra 

nước ngoài, doanh nghiệp mới...  

3  Bộ Thông tin và 

Truyền thông  

Chủ trì 13 chỉ số GII về ICT, in ấn và xuất bản; 

sáng tạo trực tuyến...  

4  Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  

Chủ trì 10 chỉ số GII về giáo dục, giáo dục đại học, 

hợp tác đại học – doanh nghiệp  

5  Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội  

Chủ trì 4 chỉ số GII về chi phí sa thải lao động, việc 

làm, lao động nữ, hoạt động đào tạo của doanh 

nghiệp  

6  Bộ Công thương  Chủ trì 4 chỉ số GII về sản lượng điện, cạnh tranh 

trong nước, quy mô thị trường nội địa, cụm công 

nghiệp  

7  Bộ Tài chính  Chủ trì 3 chỉ số GII về nộp thuế và BHXH, 

logistics, thuế quan  

8  Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch  

Chủ trì 3 chỉ số GII về dịch vụ văn hóa, phim, thị 

trường giải trí  

9  Ủy ban Chứng khoán 

nhà nước  

Chủ trì 2 chỉ số GII về giá trị vốn hóa, giá trị cổ 

phiếu (trong đó chỉ số về giá trị cổ phiếu không còn 

được sử dụng trong GII 2017)  

10  Ngân hàng nhà nước 

Việt Nam  

Chủ trì 2 chỉ số GII về tín dụng  

11  Bộ Tài nguyên và 

Môi trường  

Chủ trì 2 chỉ số GII về năng lượng và môi trường  

12  Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam  

Chủ trì 1 chỉ số GII về nộp BHXN  

13  Bộ Công an  Chủ trì 1 chỉ số GII về ổn định và an ninh chính trị  

14  Bộ Tư pháp  Chủ trì 1 chỉ số GII về chất lượng quy định pháp 

luật  

15  Tòa án nhân dân tối 

cao  

Chủ trì 1 chỉ số GII về phá sản doanh nghiệp  

16  Văn phòng Chính 

phủ  

Chủ trì 1 chỉ số GII về hiệu lực chính phủ  

Ngoài ra có 4 chỉ số mà tất cả các bộ, ngành, địa phương đều có trách nhiệm cải 

thiện (không có đơn vị chủ trì): (i) Hiệu quả thực thi pháp luật; (ii) Tổng tư bản 

hình thành; (iii) Tốc độ tăng năng suất lao động; (iv) Tổng chi cho phần mềm 

máy tính.  
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8.2. Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ  

Ngày 15/5/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP 

về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi tường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm 

tiếp theo.  

Văn phòng Chính phủ được giao nhiệm vụ “Chủ trì, phối hợp với các Bộ: 

Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Giao 

thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tăng cường 

tổ chức Đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết. Sử dụng kết quả thực hiện 

Nghị quyết làm căn cứ quan trọng đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bộ, cơ 

quan, địa phương tại phiên họp thường kì tháng 12 hàng năm của Chính phủ” 

(trang 19, Điểm 22c, Mục III). 

8.3. Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ  

Ngày 01/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về 

tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 

2021 (Nghị quyết số 02/NQ-CP).  

Tại Mục II Nghị quyết số 02/NQ-CP, Chính phủ đã đặt ra các mục tiêu 

và chỉ tiêu cụ thể nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam như sau:  

“1. Mục tiêu tổng quát 

Nâng cao thứ hạng trong các xếp hạng quốc tế của WB, WEF, WIPO, UN 

về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh... nhằm thích ứng với nền sản 

xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cải thiện mạnh mẽ môi trường 

kinh doanh, tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập; giảm tỷ lệ 

doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, 

chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân; góp phần thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội. Phấn đấu môi 

trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh nước ta thuộc nhóm ASEAN 4. 

a) Nâng xếp hạng Môi trường kinh doanh - EoDB (của WB) lên 15 - 20 

bậc; trong năm 2019 tăng 5 - 7 bậc. 

b) Nâng xếp hạng Năng lực cạnh tranh - GCI 4.0 (của WEF) tăng 5 - 10 

bậc; trong năm 2019 tăng 3-5 bậc. 

c) Nâng xếp hạng Đổi mới sáng tạo - GII (của WIPO) lên 5 - 7 bậc; trong 

năm 2019 tăng từ 2 - 3 bậc. 

d) Nâng xếp hạng Hiệu quả logistics (của WB) lên 5 -10 bậc. 

đ) Nâng xếp hạng Năng lực cạnh tranh du lịch (của WEF) lên 10 - 15 bậc; 

trong năm 2019 tăng 7 - 10 bậc. 
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e) Nâng xếp hạng Chính phủ điện tử (của UN) lên 10 - 15 bậc năm 2020. 

2. Một số mục tiêu cụ thể 

a) Về cải thiện Môi trường kinh doanh theo EoDB: 

- Nâng xếp hạng chỉ số Khởi sự kinh doanh (gọi tắt là A1) lên 20 - 25 bậc; 

năm 2019 ít nhất 5 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Nộp thuế và Bảo hiểm xã hội (A2) lên 30 - 40 bậc; 

năm 2019 từ 7 - 10 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Cấp phép xây dựng (A3) lên 2 - 3 bậc; năm 2019 

ít nhất 1 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Tiếp cận tín dụng (A4) lên 3 - 5 bậc; năm 2019 ít 

nhất 1 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Bảo vệ nhà đầu tư (A5) lên 14 - 19 bậc; năm 2019 

ít nhất 5 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Tiếp cận điện năng (A6) lên 5 - 7 bậc; năm 2019 

từ 3 - 5 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Đăng ký tài sản (A7) lên từ 20 - 30 bậc; năm 2019 

từ 5 - 8 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới (A8) lên 10 - 

15 bậc; năm 2019 từ 3 - 5 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Giải quyết tranh chấp hợp đồng (A9) lên 8 - 12 

bậc; năm 2019 ít nhất 3 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Phá sản doanh nghiệp (A10) lên 10 -15 bậc; năm 

2019 tăng ít nhất 3 bậc. 

b) Về cải thiện năng lực cạnh tranh theo GCI 4.0: 

- Nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (gọi tắt là B1) lên từ 5 - 

10 bậc; năm 2019 ít nhất 2 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Kiểm soát tham nhũng (B2) lên từ 5 đến 10 bậc; 

năm 2019 từ 2 - 5 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) lên từ 

5 đến 8 bậc; năm 2019 từ 2 - 3 bậc. 

- Nâng xếp hạng nhóm chỉ số Hạ tầng (B4) lên từ 3 - 5 bậc; năm 2019 ít 

nhất 1 bậc. 

- Nâng xếp hạng nhóm chỉ số Ứng dụng công nghệ thông tin (B5) lên từ 

20 đến 25 bậc; năm 2019 ít nhất 5 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Chất lượng đào tạo nghề (B6) lên từ 20-25 bậc; 

năm 2019 ít nhất 5 bậc. 
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- Nâng xếp hạng chỉ số Vốn hóa thị trường chứng khoán (B7) lên từ 10 - 

15 bậc; năm 2019 ít nhất 5 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (B8) lên 6 - 

10 bậc; năm 2019 ít nhất 2 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Tăng trưởng về doanh nghiệp đổi mới sáng tạo 

(B9) lên từ 20 - 25 bậc; năm 2019 ít nhất 5 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Công ty có ý tưởng sáng tạo mới đột phá (B10) 

lên từ 5 - 10 bậc, năm 2019 ít nhất 2 bậc. 

c) Về cải thiện các chỉ số Đổi mới sáng tạo:  

Về các chỉ số Đổi mới sáng tạo theo GII: 

- Nâng xếp hạng nhóm chỉ số Hạ tầng công nghệ thông tin (gọi tắt là C1) 

lên 10 - 15 bậc; năm 2019 tăng 5 - 7 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Tuyển dụng lao động thâm dụng tri thức (C2) lên 

từ 15 - 20 bậc; năm 2019 tăng 5 - 7 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Hợp tác nghiên cứu nhà trường - doanh nghiệp 

(C3) lên 10 - 15 bậc; năm 2019 tăng 3 - 5 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Công nghệ thông tin và sáng tạo trong mô hình 

kinh doanh (C4) lên 15 - 20 bậc; năm 2019 tăng 5 - 7 bậc. 

- Nâng xếp hạng chỉ số Công nghệ thông tin và sáng tạo trong mô hình 

của tổ chức (C5) lên 10 - 15 bậc; năm 2019 tăng 3 - 5 bậc. 

- Nâng xếp hạng các chỉ số thuộc nhóm Sáng tạo trực tuyến (C6) lên 10 - 

14 bậc; năm 2019 tăng 3 - 5 bậc. 

Về nhóm chỉ số trụ cột Công nghệ và Đổi mới sáng tạo theo đánh giá Mức 

độ sẵn sàng cho sản xuất tương lai của WEF: 

- Nâng xếp hạng các chỉ số thuộc nhóm Giải pháp công nghệ (gọi tắt là 

C7) lên 15 - 20 bậc; năm 2019 tăng 5 - 7 bậc. 

- Nâng xếp hạng các chỉ số thuộc nhóm Năng lực Đổi mới sáng tạo (C8) 

lên 10 - 15 bậc; năm 2019 tăng 3 - 5 bậc. 

- Nâng xếp hạng các chỉ số thuộc nhóm Nguồn nhân lực (C9) lên 10 - 15 

bậc; năm 2019 tăng 3 - 5 bậc. 

d) Về cải thiện xếp hạng Hiệu quả logistics: Nâng xếp hạng chỉ số Chất 

lượng và năng lực các dịch vụ logistics (gọi tắt là D1) lên 3 - 5 bậc; năm 2019 từ 

1 - 2 bậc. 

đ) Về các chỉ số theo xếp hạng Năng lực cạnh tranh du lịch: Nâng xếp 

hạng nhóm chỉ số Mức độ ưu tiên cho ngành du lịch (gọi tắt là Đ1) lên 15 - 20 

bậc; năm 2019 từ 5 - 7 bậc.” 
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 Tại điểm b, điểm c Khoản 1, Mục III của Nghị quyết số 02/NQ-CP 

nêu rõ: 

“b) Phân công các bộ, cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm đối với các nhóm 

chỉ số, chỉ số thành phần cụ thể như sau: 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chỉ số A1 và A5. 

- Bộ Tài chính: Chỉ số A8, B7 và cấu phần Nộp thuế trong chỉ số A2. 

- Bộ Thông tin và Truyền thông: Chỉ số B5, C1, C4, C5 và C6. 

- Bộ Giao thông vận tải: Chỉ số B4. 

- Bộ Xây dựng: Chỉ số A3. 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chỉ số A7 và B3. 

- Ngân hàng nhà nước Việt Nam: Chỉ số A4. 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ số B6 và C2. 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chỉ số C3 và C9. 

- Thanh tra Chính phủ: Chỉ số B2. 

- Bộ Khoa học và Công nghệ: Chỉ số B8, B9, B10, C7 và C8. 

- Bộ Công Thương: Chỉ số A6 và D1. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ số Đ1. 

- Bộ Tư pháp: Chỉ số B1; tham mưu cho Chính phủ và trực tiếp thực hiện 

(khi được ủy quyền) giải pháp cải thiện chỉ số A9 và A10. 

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam: cấu phần “Nộp bảo hiểm” trong chỉ số A2. 

c) Các bộ được phân công làm đầu mối theo dõi các bộ chỉ số (nêu tại 

điểm a, khoản 1, mục III) và các bộ, cơ quan được phân công chủ trì, chịu trách 

nhiệm đối với các nhóm chỉ số, chỉ số thành phần (nêu tại điểm b, khoản 1 mục 

III) có trách nhiệm: 

- Căn cứ Nghị quyết này xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện, trong đó 

đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện và thời 

hạn hoàn thành theo các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; ban hành trong Quý I 

năm 2019. 

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương để có cách 

hiểu đúng, thống nhất về các bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần, các mục 

tiêu, mẫu biểu báo cáo; ban hành trong Quý I năm 2019. Tài liệu hướng dẫn phải 

được công khai trên Trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan. 

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trong việc 

thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan; kịp thời đề xuất, báo cáo Chính 
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phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, giải pháp, 

nhiệm vụ phát sinh để cải thiện các chỉ số được phân công. 

- Chủ động kết nối với các tổ chức quốc tế; tạo lập kênh thông tin để cung 

cấp, cập nhật đầy đủ, kịp thời nhằm đánh giá, xếp hạng khách quan, chính xác. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện cải thiện các chỉ số được phân công, định kỳ 

hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Văn phòng Chính phủ để tổng hợp vào báo cáo chung về tình hình, kết quả thực 

hiện Nghị quyết. 

d) Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan: (i) Thúc 

đẩy hợp tác với các đối tác, tổ chức quốc tế về môi trường kinh doanh, năng lực 

cạnh tranh; (ii) đôn đốc WEF hoàn thành báo cáo về Việt Nam sẵn sàng tham 

gia cách mạng công nghiệp 4.0 vào đầu năm 2020 và triển khai xây dựng Trung 

tâm đổi mới sáng tạo.”. 

Tại điểm đ Khoản 5, Mục III của Nghị quyết số 02/NQ-CP nêu rõ: 

“đ) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát 

triển không gian khởi nghiệp sáng tạo trong các trường đại học.”. 
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PHẦN 2 

Hướng dẫn chi tiết từng chỉ số ĐMST 

 

 

Tại phần này, mỗi chỉ số được trình bày theo 06 mục chính như sau:  

1. Tên chỉ số: bao gồm tên tiếng Việt và tên tiếng Anh  

- Tên tiếng Việt là tên của chỉ số được nêu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP.  

- Tên tiếng Anh là tên gốc của chỉ số được nêu trong Báo cáo GII 2018.  

2. Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp:  

Cơ quan chủ trì là bộ/cơ quan được Chính phủ phân công chủ trì cải thiện 

chỉ số tại Nghị quyết số 02/NQ-CP. 

Cơ quan phối hợp là bộ, cơ quan, địa phương được Chính phủ phân công 

phối hợp cải thiện chỉ số tại Nghị quyết số 19-2017NQ-CP (Nghị quyết số 

02/NQ-CP không nêu rõ cơ quan phối hợp).  

3. Ý nghĩa: trình bày ngắn gọn ý nghĩa của chỉ số trong GII.  

4. Hiện trạng điểm số và thứ hạng của Việt Nam: trình bày số liệu về 

điểm số và thứ hạng của Việt Nam trong các năm gần đây (2015, 2016, 2017, 

2018).  

5. Nội hàm và phương pháp: cung cấp thông tin về nội hàm (các thành 

phần) của chỉ số, phương pháp tính của chỉ số và phương pháp tính từng thành 

phần cụ thể (nếu có).  

6. Nguồn dữ liệu và cách thức thu thập: cung cấp thông tin về cách 

thức thu thập dữ liệu của các tổ chức quốc tế có liên quan và của Việt Nam đối 

với chỉ số và từng thành phần (nếu có). Trang thông tin điện tử để truy cập dữ 

liệu hoặc tài liệu cũng được cung cấp tại mục này.  

 Hướng dẫn tải dữ liệu chỉ số xem tại Phụ lục 1. 
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I. CHỈ SỐ 2.1.1 “CHI TIÊU CHO GIÁO DỤC”  

Thuộc Trụ cột 2. Nguồn nhân lực và nghiên cứu (Human capital and 

research)  

Nhóm chỉ số 2.1. Giáo dục (Education)  

1. Tên chỉ số: Chi tiêu cho giáo dục, % GDP  

Tên tiếng Anh Expenditure on education (Government expenditure on 

education, % of GDP)  

2. Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính và UBND cấp tỉnh  

3. Ý nghĩa: Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn 

nhân lực có chất lượng, tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội, từ đó, đóng 

góp và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của hệ thống ĐMST quốc gia, 

hoặc trực tiếp tham gia vào các hoạt động ĐMST. Vì vậy, đầu tư cho giáo dục 

cũng là một chỉ số được xem xét để đánh giá hệ thống ĐMST của các quốc gia, 

các nền kinh tế.  

Chỉ số được tính trên GDP. Tỉ lệ này càng lớn thì điểm số và thứ hạng 

trong GII càng cao.  

4. Hiện trạng điểm số và thứ hạng của Việt Nam: 

 

Mã 

chỉ số 

2015 2016 2017 2018 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

2.1.1 6.30 48.31 24 6.30 60.98 21 5.65 53.35 26 5.7 53.35 29 

5. Nội hàm và phương pháp:  

Đối với chỉ số này, theo hướng dẫn của UNESCO (là tổ chức quốc tế 

hướng dẫn thống kê liên quan tới Giáo dục, Khoa học, Văn hoá), chi tiêu cho 

giáo dục là khoản chi thường xuyên của chính phủ cho hoạt động giáo dục, bao 

gồm tiền lương, tiền công và không bao gồm chi đầu tư cho xây dựng trường 

học, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị.  

Các khoản chi này bao gồm chi của nhà nước cho mầm non, tiểu học, 

trung học cơ sở, trung học phổ thông và cao đẳng, đại học. Tổng chi cho giáo 

dục được chia cho tổng sản phẩm quốc nội (GDP) để tính ra tỉ lệ phần trăm. Số 

liệu về chi tiêu cho giáo dục và số liệu về GDP phải cùng một năm.  

6. Nguồn dữ liệu và cách thức thu thập:  

Dữ liệu do cơ quan/tổ chức là đầu mối về giáo dục ở các nước tổ chức thu 

thập, thống kê và cung cấp cho UNESCO (ở Việt Nam là Bộ Giáo dục và Đào 

tạo).  
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Dữ liệu của chỉ số có thể tra cứu trực tuyến trên cơ sở dữ liệu (CSDL) của 

UNESCO tại địa chỉ http://data.uis.unesco.org/.  

Cơ sở dữ liệu dưới định dạng Excel có thể tải về từ địa chỉ nêu trên.  

Hướng dẫn tải dữ liệu chỉ số xem tại Phụ lục 1. 
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II. CHỈ SỐ 2.1.2 “CHI CÔNG/1 HỌC SINH TRUNG HỌC, % GDP 

THEO ĐẦU NGƯỜI”  

Thuộc Trụ cột 2. Nguồn nhân lực và nghiên cứu (Human capital and 

research) và thuộc Nhóm chỉ số 2.1. Giáo dục (Education) 

1. Tên chỉ số: Chi công/1 học sinh trung học, % GDP theo đầu người  

Tên tiếng Anh: Initial government funding per secondary student (% of 

GDP per capita)  

2. Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính và UBND cấp tỉnh  

3. Ý nghĩa: Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn 

nhân lực có chất lượng, tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội, từ đó, đóng 

góp và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của hệ thống ĐMST quốc gia, 

hoặc trực tiếp tham gia vào các hoạt động ĐMST. Vì vậy, đầu tư cho giáo dục 

cũng là một chỉ số được xem xét để đánh giá hệ thống ĐMST của các quốc gia, 

các nền kinh tế.  

Chi phí được tính trên GDP theo đầu người. Tỉ lệ này càng lớn thì điểm số 

và thứ hạng trong GII càng cao.  

4. Hiện trạng điểm số và thứ hạng của Việt Nam: 

Mã 

chỉ số 

2015 2016 2017 2018 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

2.1.2 Không có số liệu 

5. Nội hàm và phương pháp:  

Theo hướng dẫn của UNESCO, các khoản chi được tính là khoản chi 

thường xuyên và chi đầu tư của chính phủ, trừ đi các khoản chuyển từ nước 

ngoài cho chính phủ, cho các cơ sở giáo dục trung học (cả của nhà nước và tư 

nhân), hoạt động quản lý giáo dục, và trợ cấp cho cá nhân liên quan tới giáo dục 

trung học (sinh viên/hộ gia đình và các cá nhân khác).  

Các khoản chi này bao gồm chi của nhà nước cho trung học cơ sở, trung 

học phổ thông. Tổng chi cho giáo dục được chia cho tổng sản phẩm quốc nội 

(GDP) theo đầu người để tính ra tỉ lệ phần trăm. Số liệu về chi công cho học 

sinh trung học và số liệu về GDP phải cùng một năm.  

6. Nguồn dữ liệu và cách thức thu  

Dữ liệu do cơ quan/tổ chức là đầu mối về giáo dục ở các nước tổ chức thu 

thập, thống kê và cung cấp cho UNESCO (ở Việt Nam là Bộ Giáo dục và Đào 

tạo).  

Trong GII 2018, Việt Nam tiếp tục thiếu dữ liệu cho chỉ số này.  
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Dữ liệu của chỉ số có thể tra cứu trực tuyến trên cơ sở dữ liệu (CSDL) của 

UNESCO tại địa chỉ http://data.uis.unesco.org/.  

Cơ sở dữ liệu dưới định dạng Excel có thể tải về từ địa chỉ nêu trên.  

Hướng dẫn tải dữ liệu chỉ số xem tại Phụ lục 1. 
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III. CHỈ SỐ 2.1.3 “SỐ NĂM ĐI HỌC KÌ VỌNG”  

Thuộc Trụ cột 2. Nguồn nhân lực và nghiên cứu (Human capital and 

research) và thuộc Nhóm chỉ số 2.1. Giáo dục (Education)  

1. Tên chỉ số: Số năm đi học kì vọng  

Tên tiếng Anh School life expectancy, primary to tertiary education 

(years)  

2. Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính và UBND cấp tỉnh  

3. Ý nghĩa: Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn 

nhân lực có chất lượng, tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội, từ đó, đóng 

góp và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của hệ thống ĐMST quốc gia, 

hoặc trực tiếp tham gia vào các hoạt động ĐMST. Vì vậy, các chỉ số về giáo dục 

cũng được xem xét để đánh giá hệ thống ĐMST của các quốc gia, các nền kinh 

tế.  

Chỉ số này cho biết tổng số năm học mà một đứa trẻ ở một độ tuổi nhất 

định có thể kỳ vọng nhận được trong tương lai, giả định rằng xác suất được nhập 

học của đứa trẻ đó ở bất kỳ độ tuổi nào bằng với tỷ lệ nhập học hiện tại của độ 

tuổi đó. Số năm càng nhiều thì điểm số và thứ hạng trong GII càng cao.  

4. Hiện trạng điểm số và thứ hạng của Việt Nam: 

Mã 

chỉ số 

2015 2016 2017 2018 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

2.1.3 Không có số liệu 

 

5. Nội hàm và phương pháp:  

Theo hướng dẫn của UNESCO, số năm đi học kì vọng của một đứa trẻ có 

thể được tính theo từng cấp học, giới tính, hoặc được tính gộp một số cấp bậc 

với nhau (như từ tiểu học đến trung học), hoặc tổng thể từ mẫu giáo cho đến đại 

học như chỉ số 2.1.3 được WIPO sử dụng này.  

6. Nguồn dữ liệu và cách thức thu thập:  

Dữ liệu do cơ quan/tổ chức là đầu mối về giáo dục ở các nước tổ chức thu 

thập, thống kê và cung cấp cho UNESCO (ở Việt Nam là Bộ Giáo dục và Đào 

tạo).  

Trong GII 2018, Việt Nam tiếp tục thiếu dữ liệu cho chỉ số này.  

Dữ liệu của chỉ số có thể tra cứu trực tuyến trên cơ sở dữ liệu (CSDL) của 

UNESCO tại địa chỉ http://data.uis.unesco.org/.  

Cơ sở dữ liệu dưới định dạng Excel có thể tải về từ địa chỉ nêu trên.  

Hướng dẫn tải dữ liệu chỉ số xem tại Phụ lục 1. 
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IV. CHỈ SỐ 2.1.4 “ĐIỂM PISA ĐỐI VỚI ĐỌC, TOÁN VÀ KHOA HỌC”  

Thuộc Trụ cột 2. 2. Nguồn nhân lực và nghiên cứu (Human capital 

and research) và thuộc Nhóm chỉ số 2.1. Giáo dục (Education)  

1. Tên chỉ số: Điểm PISA đối với đọc, toán và khoa học  

Tên tiếng Anh Assessment in reading, mathematics, and science (PISA 

average scales in reading, mathematics, and science).  

2. Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Cơ quan phối hợp UBND cấp tỉnh  

3. Ý nghĩa: Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn 

nhân lực có chất lượng, tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội, từ đó, đóng 

góp và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của hệ thống ĐMST quốc gia, 

hoặc trực tiếp tham gia vào các hoạt động ĐMST. Vì vậy, các chỉ số về giáo dục 

cũng được xem xét để đánh giá hệ thống ĐMST của các quốc gia, các nền kinh 

tế.  

Chương trình Đánh giá học sinh Quốc tế (PISA) do Tổ chức OECD thiết 

kế, tổ chức điều tra ba năm một lần nhằm kiểm tra năng lực của học sinh 15 

tuổi, vào thời gian gần cuối chương trình giáo dục bắt buộc. Việc đánh giá nhằm 

xem xét mức độ học sinh có được những kiến thức và kỹ năng quan trọng, cần 

thiết để tham gia đầy đủ vào xã hội hiện đại. Cách tiếp cận này phản ánh thực tế 

rằng các nền kinh tế hiện đại thường ghi nhận các cá nhân không phải vì những 

gì họ biết, mà vì những gì họ có thể làm với những gì họ biết. Các kết quả từ 

PISA cho phép các nhà hoạch định chính sách đánh giá kiến thức và kỹ năng 

của học sinh ở nước mình so với các nước khác, từ đó đặt ra các mục tiêu chính 

sách từ việc học hỏi chính sách và thông lệ áp dụng ở các nước khác. Điểm 

PISA càng cao thì điểm số và thứ hạng trong GII càng cao.  

4. Hiện trạng điểm số và thứ hạng của Việt Nam: 

Mã 

chỉ số 

2015 2016 2017 2018 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

2.1.1 Không có số liệu 502 76.98 20 502 76.98 20 

5. Nội hàm và phương pháp:  

Đánh giá PISA tập trung vào các môn học chính là khoa học, đọc và toán. 

PISA không chỉ đảm bảo rằng học sinh có thể tái tạo kiến thức mà còn kiểm tra 

xem học sinh có thể ngoại suy như thế nào từ những gì đã học được và có thể áp 

dụng kiến thức đó như thế nào trong những môi trường không quen thuộc, bao 

gồm cả trong và ngoài trường học.  

Điểm kiểm tra của ba môn đọc, toán và khoa học được cộng vào và chia 

trung bình để ra điểm PISA và xếp hạng.  
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Dựa trên điểm PISA, điểm quy đổi (score) của chi số 2.1.4 được WIPO 

tính lại mỗi năm để đảm bảo điểm trung bình (mean) là 500 và độ lệch chuẩn là 

100.  

6. Nguồn dữ liệu và cách thức thu thập:  

PISA 2015 có khoảng 540 000 sinh viên (đại diện cho khoảng 29 triệu 

người 15 tuổi) trong 72 nước tham gia và các nền kinh tế tham dự kỳ thi.   

Việt Nam đã tham gia đánh giá PISA hai lần, vào năm 2012 và 2015 

do Cục Quản lí chất lượng (trước đây là Cục Khảo thí và Kiểm định chất 

lượng), Bộ GD&ĐT thực hiện theo đúng phương pháp thực hiện của 

PISA/OECD, bao gồm số lượng học sinh tham gia, phương pháp lựa chọn ngẫu 

nhiên học sinh cũng như cách thức tổ chức thực hiện các bài kiểm tra. Bảng hỏi 

và bài kiểm tra được dịch sang tiếng Việt, nội dung là giống nhau đối với toàn 

bộ các nước tham gia PISA. Do kiểm tra được thực hiện 3 năm/lần, nên lần tiếp 

theo sẽ là năm 2018, nếu Việt Nam tiếp tục tham gia.  

GII 2018 Việt Nam tiếp tục sử dụng kết quả PISA 2015 cho chỉ số này.  

Dữ liệu của chỉ số có thể tra cứu trực tuyến trên cơ sở dữ liệu (CSDL) của 

OECD/PISA tại địa chỉ http://www.oecd.org/pisa/data/  

Cơ sở dữ liệu dưới định dạng SPSS (phần mềm thống kê chuyên nghiệp) 

có thể tải về từ địa chỉ nêu trên.  

Hướng dẫn tải dữ liệu chỉ số xem tại Phụ lục 2. 
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V. CHỈ SỐ 2.1.5 “TỶ LỆ HỌC SINH/GIÁO VIÊN, TRUNG HỌC”  

Thuộc Trụ cột 2. Nguồn nhân lực và nghiên cứu (Human capital and 

research) và thuộc Nhóm chỉ số 2.1. Giáo dục (Education)  

1. Tên chỉ số: Tỉ lệ học sinh/giáo viên, trung học  

Tên tiếng Anh: Pupil-teacher ratio, secondary  

2. Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Cơ quan phối hợp: UBND cấp tỉnh  

3. Ý nghĩa: Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn 

nhân lực có chất lượng, tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội, từ đó, đóng 

góp và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của hệ thống ĐMST quốc gia, 

hoặc trực tiếp tham gia vào các hoạt động ĐMST. Vì vậy, các chỉ số về giáo dục 

cũng được xem xét để đánh giá hệ thống ĐMST của các quốc gia, các nền kinh 

tế. Đây là chỉ số nghịch đảo, tỉ lệ càng thấp thì điểm số và thứ hạng trong GII 

càng cao.  

4. Hiện trạng điểm số và thứ hạng của Việt Nam: 

Mã 

chỉ số 

2015 2016 2017 2018 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

2.1.5 Không có số liệu 

5. Nội hàm và phương pháp:  

Chỉ số này gồm hai phần: (i) số lượng học sinh trung học và (ii) số lượng 

giáo viên cùng cấp (không phân biệt nhiệm vụ giảng dạy). Số lượng học sinh 

trung học chia cho số lượng giáo viên cùng cấp (không phân biệt nhiệm vụ 

giảng dạy), bao gồm trung học dạy nghề. Trường hợp thiếu dữ liệu, tỷ lệ tương 

ứng ở cấp trung học phổ thông được sử dụng; nếu không có số liệu này, tỷ lệ ở 

cấp thấp hơn được đưa vào thay thế.  

6. Nguồn dữ liệu và cách thức thu thập:  

Dữ liệu do cơ quan/tổ chức là đầu mối về giáo dục ở các nước tổ chức thu 

thập, thống kê và cung cấp cho UNESCO (ở Việt Nam là Bộ Giáo dục và Đào 

tạo).  

Trong GII 2018 Việt Nam tiếp tục thiếu dữ liệu cho chỉ số này.  

Dữ liệu của chỉ số có thể tra cứu trực tuyến trên cơ sở dữ liệu (CSDL) của 

UNESCO tại địa chỉ http://data.uis.unesco.org/.  

Cơ sở dữ liệu dưới định dạng Excel có thể tải về từ địa chỉ nêu trên.  

Hướng dẫn tải dữ liệu chỉ số xem tại Phụ lục 1. 
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VI. CHỈ SỐ 2.2.1 “TỈ LỆ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC”  

Thuộc Trụ cột 2. Nguồn nhân lực và nghiên cứu (Human capital and 

research) và thuộc Nhóm chỉ số 2.2. Giáo dục đại học (Tertiary Education)  

1. Tên chỉ số: Tỉ lệ tuyển sinh đại học  

Tên tiếng Anh: Tertiary enrolment (school enrolment, tertiary (% gross))  

2. Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Cơ quan phối hợp: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND cấp tỉnh.  

3. Ý nghĩa: Giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học đóng vai trò quan trọng 

trong việc tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng, tham gia vào các hoạt động kinh 

tế - xã hội, từ đó, đóng góp và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của hệ 

thống ĐMST quốc gia, hoặc trực tiếp tham gia vào các hoạt động ĐMST. Các 

chỉ số về giáo dục đại học là chỉ số quan trọng để đánh giá hệ thống ĐMST của 

các quốc gia, nền kinh tế. Để được tuyển sinh đại học và cao đẳng, cho dù có 

thực hiện hoạt động nghiên cứu nâng cao hay không, thông thường đều yêu cầu 

phải đáp ứng điều kiện tối thiểu là hoàn thành giáo dục ở cấp trung học.  

Chỉ số này có tỉ lệ càng cao thì điểm số và thứ hạng trong GII càng cao.   

4. Hiện trạng điểm số và thứ hạng của Việt Nam: 

Mã 

chỉ số 

2015 2016 2017 2018 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

2.2.1  24.58  20.52  86  30.48  27.14  76  28.84  24.80  82  28.3  22.7  80 

5. Nội hàm và phương pháp:  

Chỉ số này bao gồm hai thành phần: (i) số lượng sinh viên nhập học đại 

học và cao đẳng, không phân biệt lứa tuổi; (ii) tổng dân số ở nhóm tuổi chính 

thức tương ứng với trình độ đại học và cao đẳng. Số lượng sinh viên nhập học 

đại học và cao đẳng, không phân biệt lứa tuổi chia cho tổng số dân theo nhóm 

tuổi chính thức tương ứng với trình độ đại học và cao đẳng.  

6. Nguồn dữ liệu và cách thức thu thập:  

Dữ liệu do cơ quan/tổ chức là đầu mối về giáo dục ở các nước tổ chức thu 

thập, thống kê và cung cấp cho UNESCO (ở Việt Nam là Bộ Giáo dục và Đào 

tạo).  

Trong GII 2018, chỉ số 2.2.1 sử dụng dữ liệu năm 2016.  

Dữ liệu của chỉ số có thể tra cứu trực tuyến trên cơ sở dữ liệu (CSDL) của 

UNESCO tại địa chỉ http://data.uis.unesco.org/.  

Cơ sở dữ liệu dưới định dạng Excel có thể tải về từ địa chỉ nêu trên.  

Hướng dẫn tải dữ liệu chỉ số xem tại Phụ lục 1. 
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VII. CHỈ SỐ 2.2.2 “SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH KHOA 

HỌC VÀ KĨ THUẬT”  

Thuộc Trụ cột 2. Nguồn nhân lực và nghiên cứu (Human capital and 

research) và thuộc Nhóm chỉ số 2.2. Giáo dục đại học (Tertiary Education)  

1. Tên chỉ số: Sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học và kĩ thuật  

Tên tiếng Anh Graduates in science and engineering (Tertiary graduates 

in science, engineering, manufacturing and construction, % of total tertiary 

graduates)  

2. Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Cơ quan phối hợp: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND cấp tỉnh.  

3. Ý nghĩa: Giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học đóng vai trò quan trọng 

trong việc tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng, tham gia vào các hoạt động kinh 

tế - xã hội, từ đó, đóng góp và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của hệ 

thống ĐMST quốc gia, hoặc trực tiếp tham gia vào các hoạt động ĐMST. Các 

chỉ số về giáo dục đại học là chỉ số quan trọng để đánh giá hệ thống ĐMST của 

các quốc gia, nền kinh tế.  

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học và kĩ thuật càng cao thì điểm số 

và thứ hạng trong GII càng cao.  

4. Hiện trạng điểm số và thứ hạng của Việt Nam: 

Mã 

chỉ số 

2015 2016 2017 2018 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 
2.2.2  24.05  48.02  29  22.40  42.90  39  22.40  42.90  40  22.7  36.84  44  

5. Phương pháp tính  

Chỉ số này bao gồm hai thành phần: (i) số lượng sinh viên tốt nghiệp 

ngành khoa học và kĩ thuật; (ii) tổng sinh viên tốt nghiệp tất cả các ngành.  

Sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học và kĩ thuật bao gồm sinh viên tốt 

nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành: (i) khoa học, (ii) kỹ thuật, (iii) sản 

xuất/chế tạo và (iv) xây dựng. Phân loại các ngành được áp dụng theo Phân loại 

Tiêu chuẩn Quốc tế về Giáo dục (ISCED).  

6. Nguồn dữ liệu và cách thức thu thập:  

Dữ liệu do cơ quan/tổ chức là đầu mối về giáo dục ở các nước tổ chức thu 

thập, thống kê và cung cấp cho UNESCO (ở Việt Nam là Bộ Giáo dục và Đào 

tạo).  

Trong GII 2018, chỉ số 2.2.2 sử dụng dữ liệu năm 2016.  

Dữ liệu của chỉ số có thể tra cứu trực tuyến trên cơ sở dữ liệu (CSDL) của 

UNESCO tại địa chỉ http://data.uis.unesco.org/.  

Cơ sở dữ liệu dưới định dạng Excel có thể tải về từ địa chỉ nêu trên.  

Hướng dẫn tải dữ liệu chỉ số xem tại Phụ lục 1.  
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VIII. CHỈ SỐ 2.2.3 “TỶ LỆ SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP 

TRONG NƯỚC”  

Thuộc Trụ cột 2. Nguồn nhân lực và nghiên cứu (Human capital and 

research) và thuộc Nhóm chỉ số  2.2. Giáo dục đại học (Tertiary Education)  

1. Tên chỉ số: Tỉ lệ sinh viên nước ngoài học tập trong nước  

Tên tiếng Anh: Tertiary inbound mobility (Tertiary-level inbound 

mobility rate, %)  

2. Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Cơ quan phối hợp: Không phân công.  

3. Ý nghĩa: Giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học đóng vai trò quan trọng 

trong việc tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng, tham gia vào các hoạt động kinh 

tế - xã hội, từ đó, đóng góp và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của hệ 

thống ĐMST quốc gia, hoặc trực tiếp tham gia vào các hoạt động ĐMST. Các 

chỉ số về giáo dục đại học là chỉ số quan trọng để đánh giá hệ thống ĐMST của 

các quốc gia, nền kinh tế.  

Việc có sinh viên nước ngoài học tập trong nước cho thấy mức độ phát 

triển giáo dục đại học của một quốc gia (thu hút được sinh viên nước ngoài). Tỉ 

lệ sinh viên nước ngoài học tập trong nước càng cao thì điểm số và thứ hạng 

trong GII càng cao. 

4. Hiện trạng điểm số và thứ hạng của Việt Nam: 

Mã 

chỉ số 

2015 2016 2017 2018 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

2.2.3 0.16 0.62 105 0.09 0.35 103 0.12 0.46 103 0.2 1.09 99 

5. Nội hàm và phương pháp:  

Chỉ số này bao gồm hai thành phần, chia cho nhau để ra tỉ lệ: (i) số lượng 

sinh viên nước ngoài học tập tại trường đại học của một quốc gia; (ii) tổng số 

lượng sinh viên của các trường đại học của quốc gia đó.  

6. Nguồn dữ liệu và cách thức thu thập:  

Dữ liệu do cơ quan/tổ chức đầu mối về giáo dục ở các nước thu thập, 

thống kê và cung cấp cho UNESCO (ở Việt Nam là Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

Trong GII 2018, chỉ số 2.2.3 sử dụng dữ liệu năm 2016.  

Dữ liệu của chỉ số có thể tra cứu trực tuyến trên cơ sở dữ liệu (CSDL) của 

UNESCO tại địa chỉ http://data.uis.unesco.org/.  

Cơ sở dữ liệu dưới định dạng Excel có thể tải về từ địa chỉ nêu trên.  

Hướng dẫn tải dữ liệu chỉ số xem tại Phụ lục 1. 
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IX. CHỈ SỐ 2.3.1 “NHÀ NGHIÊN CỨU, FTE (1 TRIỆU DÂN)”  

Thuộc Trụ cột 2. Nguồn nhân lực và nghiên cứu (Human capital and 

research) và thuộc Nhóm chỉ số 2.3. Nghiên cứu và phát triển (Research 

and development)  

1. Tên chỉ số: Nhà nghiên cứu, FTE/1 triệu dân  

Tên tiếng Anh: Researchers, full-time equivalence (FTE)/per million 

population.  

2. Cơ quan chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ  

Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp tỉnh. 

3. Ý nghĩa: Số lượng nhà nghiên cứu là chỉ số truyền thống trong thống 

kê về KH&CN. Chỉ số này thuộc nhóm chỉ số đầu vào KH&CN, có ý nghĩa 

quan trọng trong việc mang lại các kết quả đầu ra về KH&CN và ĐMST, đóng 

góp cho sự phát triển của KT-XH.  

Tỉ lệ nhà nghiên cứu trên tổng dân số càng cao thì điểm số và thứ hạng 

trong GII càng cao.  

4. Hiện trạng điểm số và thứ hạng của Việt Nam: 

Mã 

chỉ số 

2015 2016 2017 2018 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 
Giá trị 

Điể

m 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

2.3.1 Không có số liệu 674.81  8.04  58  672.1  8.01  58  

5. Nội hàm và phương pháp:  

Chỉ số này bao gồm hai thành phần: (i) số lượng nhà nghiên cứu, quy 

tương đương toàn thời gian; (ii) tổng dân số (đơn vị triệu người). Các cán bộ 

nghiên cứu về R&D là các chuyên gia (có trình độ cao đẳng/đại học, thạc sĩ và 

tiến sĩ), dành tối thiểu 10% thời gian cho hoạt động sáng tạo tri thức mới, tạo ra 

các sản phẩm, quy trình, phương pháp, hệ thống mới; bao gồm cả những người 

tham gia quản lý các dự án liên quan. Nghiên cứu sinh sau đại học tham gia vào 

hoạt động R&D (ISCED97 cấp 6) cũng được tính vào nhóm này.  

Số liệu về số lượng cán bộ nghiên cứu và dân số phải của cùng một năm.  

6. Nguồn dữ liệu và cách thức thu thập:  

Dữ liệu về cán bộ nghiên cứu do cơ quan/tổ chức là đầu mối về giáo dục ở 

các nước tổ chức thu thập, thống kê và cung cấp cho UNESCO. Cơ quan đầu 

mối của Việt Nam là Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. Khảo sát về R&D được 

thực hiện 2 năm/lần, cung cấp dữ liệu cho UNESCO về khoa học, công nghệ và 

đổi mới. Dữ liệu khảo sát phải được gửi đến UNESCO xác nhận rồi mới được 

sử dụng, đưa vào CSDL của UNESCO.  
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Trong GII 2018, chỉ số 2.3.1 của Việt Nam sử dụng dữ liệu 2015 (đa số 

các nước sử dụng dữ liệu cập nhật hơn, năm 2016).  

Dữ liệu của chỉ số có thể tra cứu trực tuyến trên cơ sở dữ liệu (CSDL) của 

UNESCO tại địa chỉ http://data.uis.unesco.org/.  

Cơ sở dữ liệu dưới định dạng Excel có thể tải về từ địa chỉ nêu trên.  

Hướng dẫn tải dữ liệu chỉ số xem tại Phụ lục 1. 
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X. CHỈ SỐ 2.3.2 “TỔNG CHI CHO R&D (GERD) % GDP”  

Thuộc Trụ cột 2. Nguồn nhân lực và nghiên cứu (Human capital and 

research) và thuộc Nhóm chỉ số 2.3. Nghiên cứu và phát triển (Research 

and development)  

1. Tên chỉ số: Tổng chi cho R&D (GERD)/% GDP  

Tên tiếng Anh: Gross expenditure on R&D (GERD) (% of GDP)  

2. Cơ quan chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ  

Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp tỉnh  

3. Ý nghĩa: Chỉ số này thuộc nhóm chỉ số đầu vào KH&CN, có ý nghĩa 

quan trọng trong việc mang lại các kết quả đầu ra về KH&CN và ĐMST, đóng 

góp cho sự phát triển của KT-XH. Tỉ trọng chi cho R&D trong GDP càng nhiều 

thì điểm số và thứ hạng trong GII càng cao.  

4. Hiện trạng điểm số và thứ hạng của Việt Nam: 

Mã 

chỉ số 

2015 2016 2017 2018 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

2.3.2 0.19 4.24 90 0.19 3.34 89 0.37 8.37 73 0.4 10.06 66 

5. Nội hàm và phương pháp:  

Chỉ số này bao gồm hai thành phần: (i) Tổng chi trong nước cho R&D; 

(ii) GDP. Các khoản chi trong nước cho R&D là tất cả các khoản chi cho R&D 

được thực hiện trong phạm vi đơn vị hoặc khu vực thống kê của quốc gia trong 

một thời gian cụ thể, bất kể từ nguồn tài trợ nào. Số liệu về chi R&D và GDP 

phải của cùng một năm.  

6. Nguồn dữ liệu và cách thức thu thập:  

Dữ liệu về chi R&D do cơ quan/tổ chức là đầu mối về KH&CN ở các 

nước tổ chức thu thập, thống kê và cung cấp cho UNESCO. Cơ quan đầu mối 

của Việt Nam là Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. Khảo sát về R&D được thực 

hiện 2 năm/lần, cung cấp dữ liệu cho UNESCO về khoa học, công nghệ và đổi 

mới. Dữ liệu khảo sát phải được gửi đến UNESCO xác nhận rồi mới được sử 

dụng, đưa vào CSDL của UNESCO.  

Trong GII 2018, chỉ số 2.3.2 của Việt Nam sử dụng dữ liệu năm 2015 (đa 

số các nước sử dụng dữ liệu cập nhật hơn, năm 2016).  

Dữ liệu của chỉ số có thể tra cứu trực tuyến trên cơ sở dữ liệu (CSDL) của 

UNESCO tại địa chỉ http://data.uis.unesco.org/.  

Cơ sở dữ liệu dưới định dạng Excel có thể tải về từ địa chỉ nêu trên.  

Hướng dẫn tải dữ liệu chỉ số xem tại Phụ lục 1. 
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XI. CHỈ SỐ 2.3.4 “ĐIỂM TRUNG BÌNH CỦA 3 TRƯỜNG ĐẠI 

HỌC HÀNG ĐẦU CÓ TRONG XẾP HẠNG QS ĐẠI HỌC”  

Thuộc Trụ cột 2. Nguồn nhân lực và nghiên cứu (Human capital and 

research) và thuộc Nhóm chỉ số 2.3. Nghiên cứu và phát triển (Research 

and development)  

1. Tên chỉ số: Điểm trung bình của 3 trường đại học hàng đầu có 

trong xếp hạng QS đại học  

Tên tiếng Anh: QS university ranking average score of top 3 universities  

2. Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Cơ quan phối hợp: không phân công.  

3. Ý nghĩa: Giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học đóng vai trò quan trọng 

trong việc tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng, tham gia vào các hoạt động kinh 

tế - xã hội, từ đó, đóng góp và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của hệ 

thống ĐMST quốc gia, hoặc trực tiếp tham gia vào các hoạt động ĐMST. Các 

chỉ số về giáo dục đại học là chỉ số quan trọng để đánh giá hệ thống ĐMST của 

các quốc gia, nền kinh tế.  

Chỉ số này tính điểm trung bình của ba trường đại học hàng đầu của mỗi 

quốc gia được liệt kê trong bảng xếp hạng 700 trường đại học hàng đầu của QS. 

Điểm trung bình càng lớn thì điểm số và thứ hạng trong GII càng cao.  

4. Hiện trạng điểm số và thứ hạng của Việt Nam:  

Mã 

chỉ số 

2015 2016 2017 2018 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

2.3.2  Không có chỉ số này 0.00 0.00 73 0.00 0.00 75 0.00 0.00 78 

5. Nội hàm và phương pháp:  

Điểm trung bình của ba trường đại học hàng đầu của mỗi quốc gia trong 

danh sách các trường đại học được QS đánh giá, xếp hạng. Nếu có ít hơn ba 

trường đại học được liệt kê trong nhóm 700 trường đại học dẫn đầu trong bảng 

xếp hạng của QS, tổng điểm của các trường đại học được liệt kê sẽ được chia 

cho ba. Như vậy, nếu không có trường đại học trong danh sách sẽ nhận điểm 0. 

GII 2018 sử dụng kết quả xếp hạng, đánh giá của năm 2017. Theo đó, có 77 

quốc gia có ít nhất 01 trường đại học thuộc danh sách trên. Thứ hạng được xếp 

từ 1 đến 77 căn cứ theo giá trị điểm trung bình và được quy đổi thành điểm số. 

Các quốc gia còn lại (53 quốc gia) có điểm trung bình = 0, điểm số quy đổi là 0 

và cùng xếp hạng 78.  

Điểm của các trường đại học được QS đánh giá theo 6 yếu tố với trọng số 

điểm khác nhau. Điểm của từng yếu tố tối đa là 100. Tổng điểm của 6 yếu tố tối 

đa cũng là 100.  
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(1) Danh tiếng của trường: chiếm 40%  

(2) Danh tiếng về sử dụng lao động: 10%  

(3) Tỉ lệ giảng viên/sinh viên: 20%  

(4) Số trích dẫn của mỗi giảng viên: 20%  

(5) Tỉ lệ giảng viên người nước ngoài: 5%  

(6) Tỉ lệ sinh viên người nước ngoài: 5%.  

6. Nguồn dữ liệu và cách thức thu thập:  

Trong GII 2018, chỉ số 2.3.4 sử dụng kết quả năm 2017.  

Danh sách các trường đại học do QS đánh giá và xếp hạng được cập nhật 

hàng năm tại: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-

university-rankings/2018  

Phương pháp đánh giá xem tại: https://www.topuniversities.com/qs-

world-university-rankings/methodology. 
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XII. CHỈ SỐ 5.2.1 “HỢP TÁC NGHIÊN CỨU NHÀ TRƯỜNG - 

DOANH NGHIỆP”  

Thuộc Trụ cột 5. Trình độ phát triển của kinh doanh (Business 

sophistication) và thuộc Nhóm chỉ số 5.2. Liên kết sáng tạo (Innovation 

linkages)  

1. Tên chỉ số: Hợp tác nghiên cứu nhà trường - doanh nghiệp  

(Trước đây gọi là Hợp tác đại học - doanh nghiệp)  

Tên tiếng Anh: University/industry research collaboration  

2. Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Cơ quan phối hợp Bộ LĐ-TB-XH, Bộ KH&CN; và UBND cấp tỉnh.  

3. Ý nghĩa: Việc hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và 

doanh nghiệp trong các hoạt động nghiên cứu và phát triển là chỉ số thống kê 

truyền thống về KH, CN và ĐMST. Việc hợp tác càng tốt, càng chặt chẽ càng 

tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ĐMST được thực hiện và mang lại 

hiệu quả. Đánh giá về hợp tác đại học – doanh nghiệp càng tốt thì điểm số và 

thứ hạng trong GII càng cao.  

4. Hiện trạng điểm số và thứ hạng của Việt Nam: 

Mã 

chỉ số 

2015 2016 2017 2018 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 
5.2.1 3.27 37.84 89 3.27 37.84 86 3.33 38.89 76 3.5 41.67 59 

5. Nội hàm và phương pháp:  

Chỉ số Hợp tác trường đại học – doanh nghiệp là một trong những chỉ số 

được Diễn đàn kinh tế Thế giới (WEF) sử dụng để đánh giá năng lực cạnh tranh 

(GCI). Chỉ số GCI gồm 03 nhóm chỉ số lớn (A, B, C), mỗi nhóm chỉ số lớn có 

một số trụ cột khác nhau (tổng số có 12 trụ cột), mỗi trụ cột có nhiều chỉ số 

thành phần (tổng cộng có 114 chỉ số).  

Nhóm A. Nhóm chỉ số về các yêu cầu cơ bản (gồm 4 trụ cột): i) Thể chế 

(có 21 chỉ số); ii) Cơ sở hạ tầng (có 9 chỉ số); iii) Môi trường kinh tế vĩ mô (có 5 

chỉ số); iv) Y tế và giáo dục tiểu học (có 10 chỉ số).  

Nhóm B. Nhóm chỉ số nâng cao hiệu quả (gồm 6 trụ cột): i); đào tạo và 

giáo dục nâng cao (có 8 chỉ số); ii) Hiệu quả của thị trường hàng hóa (có 16 chỉ 

số); iii) Hiệu quả của thị trường lao động (có 10 chỉ số); iv) Sự phát triển của thị 

trường tài chính (có 8 chỉ số); v) Mức độ sẵn sàng về công nghệ (có 7 chỉ số); 

vi) Quy mô thị trường (có 4 chỉ số).  

Nhóm C. Nhóm chỉ số về đổi mới và sự tinh thông (gồm 2 trụ cột: i) Mức 

độ tinh thông trong kinh doanh (có 9 chỉ số); ii) Đổi mới sáng tạo (có 7 chỉ số).  
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Chỉ số Hợp tác trường đại học - doanh nghiệp thuộc Trụ cột 12 về Đổi 

mới sáng tạo. Chỉ số được tính trên cơ sở điểm số trung bình của các câu trả lời 

cho câu hỏi khảo sát: “Ở đất nước của bạn, mức độ cộng tác và chia sẻ ý tưởng 

giữa các doanh nghiệp và các trường đại học/tổ chức nghiên cứu là như thế 

nào?” (1 = không có; 7 = ở mức độ lớn).  

6. Nguồn dữ liệu và cách thức thu thập:  

Trong GII 2018, chỉ số 5.2.1 sử dụng dữ liệu năm 2017 của Báo cáo GCI 

2017-2018.  

Dữ liệu dùng dể xây dựng Chỉ số GCI được thu thập chủ yếu thông qua 

Khảo sát ý kiến của các nhà quản lí doanh nghiệp (Executive Opinion Survey-

EOS). Bảng khảo sát gồm 150 câu hỏi, chia làm 15 mục, dài khoảng 20 trang, 

được dịch ra 39 ngôn ngữ (kết quả khảo sát được sử dụng để xây dựng chỉ số 

GCI và một số nghiên cứu khác). Khảo sát do WEF điều phối tập trung, việc 

thực hiện ở các quốc gia do mạng lưới đối tác của WEF ở các nước (thường là 

các tổ chức nghiên cứu hoặc tổ chức hàn lâm, uỷ ban cạnh tranh quốc gia hay 

các tổ chức khảo sát chuyên nghiệp).  

Để xây dựng Báo cáo GCI 2017-2018 (bản cập nhật nhất hiện nay), Khảo 

sát đã được thực hiện với tổng cộng 14,375 nhà quản lí doanh nghiệp của trên 

148 nước. Thời gian thực hiện từ tháng 2 đến tháng 6/2017. Ở Việt Nam, tổ 

chức đối tác của WEF để triển khai thực hiện khảo sát là Viện Nghiên cứu Phát 

triển Tp. Hồ Chí Minh. Để rà soát, biên tập dữ liệu, WEF đã hỏi thêm ý kiến của 

hơn 12,775 người của 133 quốc gia.  

Báo cáo và dữ liệu của chỉ số có thể tra cứu trên CSLD của WEF tại địa 

chỉ: http://reports.weforum.org/global-competitivenessreport-2017-2018/  

Hướng dẫn tra cứu và tải dữ liệu, báo cáo xem tại Phụ lục 3. 



44 

 

XIII. CHỈ SỐ 6.1.4. SỐ CÔNG BỐ BÀI BÁO KHOA HỌC VÀ KỸ 

THUẬT (TRÊN 1 TỶ $PPP GDP)  

Thuộc Trụ cột 6. Knowledge and technology outputs - Sản phẩm kiến 

thức và công nghệ và thuộc Nhóm chỉ số 6.1. Sáng tạo tri thức (Knowledge 

creation) 

1. Tên chỉ số: Số công bố bài báo khoa học và kỹ thuật (trên 1 tỷ 

$PPP GDP)  

Tên tiếng Anh: Scientific and technical publications  

2. Cơ quan chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ  

Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

3. Ý nghĩa: Số lượng xuất bản phẩm về khoa học và kĩ thuật là đầu ra của 

ĐMST. Số lượng công bố càng nhiều, điểm số và thứ hạng GII càng cao.  

4. Hiện trạng điểm số và thứ hạng của Việt Nam: 

Mã 

chỉ số 

2015 2016 2017 2018 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 
6.1.4  4.74  6.78  99  4.99  6.80  95  5.63  7.23  94  4.9  12.23  79  

5. Nội hàm và phương pháp:  

Số lượng các bài báo khoa học và kỹ thuật được xuất bản trong các lĩnh 

vực này, bao gồm: vật lý, hóa học, kỹ thuật, khoa học công nghệ, hệ sinh thái 

khoa học môi trường, sinh hoá học phân tử, toán học, khoa học máy tính, sinh 

học tế bào, vi sinh học ứng dụng công nghệ sinh học, kỹ thuật luyện kim, khoa 

học thú y, khoa học khí tượng thủy văn, sinh học nước ngọt và nước biển, y sinh 

học khoa học cuộc sống, y học nha khoa, công nghệ xây dựng công trình, tin 

sinh học, sinh học tiến hóa, nội khoa tổng quát, nghiên cứu y học thực nghiệm, 

khoa học công nghệ thực phẩm, khoa học thực vật, y học hạt nhân chuẩn đoán 

hình ảnh y tế, vi sinh, y sinh học khoa học cuộc sống, khoa học công nghệ hạt 

nhân, sinh học tiến hóa, sinh học sinh sản, và công nghệ chụp hình ảnh khoa 

học. Số lượng bài báo được tính từ tập hợp các tạp chí có Chỉ số trích dẫn Khoa 

học (SCI) và Chỉ số trích dẫn khoa học xã hội (SSCI). Các bài báo được phân 

loại theo năm xuất bản và tính cho từng nước/nền kinh tế dựa trên địa chỉ được 

nêu trong bài viết. Các bài báo được tính bằng cách đếm số lượng (chứ không 

phải là phân số), nghĩa là với bài báo có sự phối hợp từ nhiều quốc gia/nền kinh 

tế thì mỗi nước/nền kinh tế này ghi được điểm do có sự tham gia. Đơn vị tính 

chỉ số là số lượng bài báo trên mỗi tỷ $ của GDP tính theo PPP  

6. Nguồn dữ liệu và cách thức thu thập:  

Trong GII 2018, chỉ số 6.1.4 sử dụng dữ liệu năm 2017.  

Dữ liệu do Thomson Reuter tổng hợp từ các nguồn theo dõi riêng là đối 

tác của tổ chức. Dữ liệu về bài báo và GDP phải cùng một năm.  
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Dữ liệu về bài báo có thể tra cứu tại địa chỉ sau:  

http://apps.webofknowledge.com.  

Dữ liệu về GDP tra cứu tại địa chỉ:  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weoselgr.aspx 
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XIV. CHỈ SỐ 6.1.5. CHỈ SỐ H CÁC BÀI BÁO ĐƯỢC TRÍCH DẪN  

Thuộc Trụ cột 6. Knowledge and technology outputs - Sản phẩm kiến 

thức và công nghệ và thuộc Nhóm chỉ số 6.1. Sáng tạo tri thức (Knowledge 

creation) 

1. Tên chỉ số: Chỉ số H các bài báo được trích dẫn  

Tên tiếng Anh: Citable documents H index  

2. Cơ quan chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ  

Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

3. Ý nghĩa: Chỉ số trích dẫn H là đầu ra của ĐMST. Chỉ số trích dẫn càng 

cao, điểm số và thứ hạng GII càng cao.  

4. Hiện trạng điểm số và thứ hạng của Việt Nam:  

Mã 

chỉ số 

2015 2016 2017 2018 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 

Giá 

trị 

Điểm 

số 

Thứ 

hạng 
6.1.5 122.00 11.83 58 133.00 11.09 58 142.00 10.56 58 167.00 11.28 57 

5. Nội hàm và phương pháp:  

Chỉ số H định lượng cả năng suất khoa học và ảnh hưởng khoa học của 

một quốc gia, cũng như tính ứng dụng của bài báo cho các nhà khoa học, các tạp 

chí, v.v… Xếp hạng SCImago Journal & Country Rank là một cổng thông tin 

bao gồm các chỉ số khoa học của các tạp chí và nền kinh tế, được phát triển từ 

các thông tin trong cơ sở dữ liệu Scopus® (Elsevier BV). Bảng xếp hạng này lấy 

tên gọi từ SCImago Journal Rank (SJR), được phát triển bởi SCImago theo các 

thuật toán của Google PageRank ™. Chỉ số H được tính dựa vào số lượng trích 

dẫn mà bài báo nhận được trong những năm tiếp theo từ khi xuất bản chia cho số 

lượng bài báo xuất bản năm đó.  

6. Nguồn dữ liệu và cách thức thu thập:  

Trong GII 2018, chỉ số 6.1.5 sử dụng dữ liệu năm 2017.  

Chỉ số trích dẫn H là số lượng bài báo được xuất bản của một quốc gia mà 

nhận được ít nhất H lần trích dẫn trong giai đoạn 1996-2014. Chỉ số này do SCI 

tổng hợp và cung cấp thông tin từ các đối tác của tổ chức.  

Dữ liệu của chỉ số có thể tra cứu tại địa chỉ sau:  

SCImago (2016) SJR—SCImago Journal & Country Rank. Retrieved 

February 2016. (http://www.scimagojr.com)  
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PHẦN 3. PHỤ LỤC  

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP NGUỒN DỮ LIỆU  

VÀ BÁO CÁO LIÊN QUAN 
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Phụ lục 1. CƠ SỞ DỮ LIỆU UNESCO  

Cách truy cập dữ liệu về giáo dục, giáo dục đại học và R&D từ Cơ sở dữ 

liệu của UNESCO  

 

Các chỉ số có thể tra cứu: 

2.1.1. Chi của nhà nước cho giáo dục trung học  

2.1.2. Chi công/1 học sinh trung học  

2.1.3. Số năm đi học kì vọng  

2.1.5. Tỉ lệ học sinh/giáo viên trung học 

2.1.5. Tỉ lệ học sinh/giáo viên trung học  

2.2.1. Tỉ lệ tuyển sinh đại học  

2.2.2. Sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học và kĩ thuật  

2.3.1. Nhà nghiên cứu  

2.3.2. Tổng chi cho R&D (GERD)  

5.1.3. Phần chi R&D do doanh nghiệp thực hiện  

5.1.4. Phần chi R&D do doanh nghiệp trang trải  

5.2.3. Chi R&D được tài trợ từ nước ngoài (% tổng chi cho R&D)  

7.2.2. Phim truyện quốc gia được sản xuất, tính trên 1 triệu dân độ tuổi từ 15-69 

 

Chỉ số 2.1.1. Chi của nhà nước cho giáo dục trung học  

 

Bước 1: Truy cập CSDL của UNESCO (data.uis.unesco.org)  
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Bước 2. Với các chỉ số về giáo dục và giáo dục đại học: Tại cột bên trái, chọn 

thư mục Giáo dục (EDUCATION chọn tiếp Education)  

 
 

 Bước 3. Trong thư mục Education, chọn thư mục về Nguồn kinh phí (Financial 

resources)  
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Bước 4. Trong thư mục về Các nguồn kinh phí, chọn thư mục Chi của nhà nước  

cho giáo dục (triệu USD) (Government expenditure on education (millions)).  

 

 
 

Bước 5. Trong thư mục về Chi của nhà nước cho GD (triệu US$), chọn mục Chi 

của nhà nước cho giáo dục theo PPP$ (Government expenditure on education in 

PPP$  

 

 
 

Bước 6. Bấm chuột vào dấu mũi tên nhỏ màu trắng trên thanh dữ liệu Chi của 

nhà nước cho giáo dục theo PPP$, chọn thanh dữ liệu về Chi của nhà nước cho 

giáo dục trung học (Government expenditure on secondary education, PPP$ 

(millions)   
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Kết quả sẽ được trang dữ liệu của chỉ số Chi của NN cho GD trung học 

(Government expenditure on secondary education, PPP$ (millions) như dưới 

đây:  

 

 
 

Bước 7. Trên trang dữ liệu Chi của nhà nước cho giáo dục trung học 

(Government expenditure on secondary education, PPP$ (millions), bấm chuột 

vào mục Customise sau đó chọn Country (Quốc gia)  để lựa chọn các nước cần 

tìm hiểu số liệu  
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Bước 8. Cửa sổ chọn Quốc gia (Country) sẽ hiện ra như dưới đây, bấm chuột 

vào thanh Các mục không lựa chọn (Unselected items) và bấm chuột vào ô 

Không lựa chọn tất cả (Unselected all)  

 

 
 

Bước 9. Tại cửa sổ chọn Quốc gia (Country) cuốn chuột đến “Việt Nam” (Viet 

Nam) và bấm vào ô bên cạnh để chọn Việt Nam (làm tương tự nếu muốn chọn 

xem số liệu của quốc gia khác).  

 

Bước 10. Sau khi chọn xong Quốc gia, tại cửa sổ đang mở, bấm vào ô Time 

(thời gian) để chọn năm muốn xem số liệu  
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Bước 11. Tại cửa sổ chọn Năm, bấm chuột vào thanh chọn Thời gian cụ thể 

(Selected time period), sau đó bấm vào ô chọn từng năm (ở bên trái số năm 

tương ứng) hoặc bấm vào ô chọn Tất cả (Select all) nếu muốn chọn toàn bộ các 

năm sẵn có. Sau đó bấm chuột vào ô Xem số liệu (View Data) 
 

 
 

Bước 12. Khi bấm Xem số liệu (View data), ta sẽ được bảng số liệu hiện ra như 

dưới đây. Nếu muốn tải kết quả về, bấm chuột vào ô Trích xuất dữ liệu (Export)  
 

 
Bước 13. Tại ô Trích xuất dữ liệu (Export), có các định dạng khác nhau, bấm 

vào thanh định dạng mong muốn, ví dụ như Excel, sau đó CSDL sẽ tự động tải 

file dữ liệu về máy tính 
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Chỉ số 2.1.2 Chi công/1 học sinh trung học, % GDP theo đầu người:  

Tại Thư mục Education, chọn mục Các nguồn tài chính (Financial Resources). 

Sau đó chọn tiếp mục tài chính cho giáo dục phân loại theo nguồn và tính theo 

đầu học sinh (Initial funding of education by source and per student)  

Tại đây, chọn mục Chi của nhà nước cho giáo dục theo đầu học sinh, % trong 

GDP đầu người (Initial government funding of education per student as a 

pecentage of GDP per capita)  

Sau đó, thực hiện các bước tương tự như đã mô tả từ Bước 7 trở đi. 

  

 
 

Chỉ số 2.1.3. Số năm đi học kì vọng  

Tại Thư mục Education, chọn mục Đến trường (Participation).  

Sau đó chọn tiếp mục Số năm đi học kì vọng theo cấp độ đào tạo (School life 

expectancy by level of education)  

Sau đó, thực hiện các bước tương tự như đã mô tả từ Bước 7 trở đi 
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Chỉ số 2.1.5. Tỉ lệ học sinh/giáo viên trung học  

Tại Thư mục Education, chọn mục Nguồn nhân lực (Human resources).  

Sau đó chọn tiếp mục Tỉ lệ học sinh – giáo viên (Pupil-teacher ratio)  

Chọn mục Tỉ lệ học sinh-giáo viên theo bậc đào tạo (Pupil-teacher ratio by level 

of education)  

Sau đó, thực hiện các bước tương tự như đã mô tả từ Bước 7 trở đi.  

 
 

Chỉ số 2.2.1. Tỉ lệ tuyển sinh đại học  

Tại Thư mục Education, chọn mục Đến trường (Participation).  

Sau đó chọn tiếp mục Tuyển sinh (Enrolment)  

Chọn mục Tuyển sinh theo cấp bậc đào tạo (Enrolment by level of education)  

Tại đây, chọn Tỉ lệ tuyển sinh đại học (Enrolment in tertiary education, all 

program, both sexes (number)  

Sau đó, thực hiện các bước tương tự như đã mô tả từ Bước 7 trở đi.  
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Chỉ số 2.2.2. Sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học và kĩ thuật  

Tại Thư mục Education, chọn mục Hoàn thành (Completion).  

Sau đó chọn tiếp mục Sinh viên tốt nghiệp đại học (Distribution of tertiary 

graduates)  

Chọn mục Sinh viên tốt nghiệp đại học theo lĩnh vực (Distribution of tertiary 

graduates by field of study)  

Tại đây, chọn Sinh viên tốt nghiệp đại học theo một số lĩnh vực khoa học vào kĩ 

thuật.  

Sau đó, thực hiện các bước tương tự như đã mô tả từ Bước 7 trở đi.  

 
 

Chỉ số 2.3.1. Nhà nghiên cứu  

Tại Thư mục Khoa học, công nghệ và ĐMST (Science, Technology and 

Innovation) chọn mục Nguồn nhân lực cho R&D (Human resources in research 

and development (R&D)).  

Sau đó chọn tiếp mục Nhà nghiên cứu (Researcher)  

Chọn mục Nhà nghiên cứu phân loại theo giới tính, trên 1 triệu dân, trên 1000 

lao động và trên 1000 việc làm (Researchers by sex, per million inhabitants, per 

thousand labour and per thousand total employment (FTE and HC)).  

Sau đó, thực hiện các bước tương tự như đã mô tả từ Bước 7 trở đi.  
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Chỉ số 2.3.2. Tổng chi cho R&D (GERD)  

Tại Thư mục Khoa học, công nghệ và ĐMST (Science, Technology and 

Innovation) chọn mục Chi phí cho R&D (Expenditure on research and 

development (R&D)).  

Sau đó chọn tiếp mục Tổng chi cho R&D theo % trong GDP, theo đầu người và 

theo cán bộ nghiên cứu (Gross domestic expenditure on R&D (GERD) as a 

percentage of GDP, GERD per capita and GERD per researcher)  

Chọn mục GERD theo % trong GDP (GERD as a percentage of GDP)  

Sau đó, thực hiện các bước tương tự như đã mô tả từ Bước 7 trở đi.  

 

Chỉ số 5.1.3. Phần chi R&D do doanh nghiệp thực hiện  

Tại Thư mục Khoa học, công nghệ và ĐMST (Science, Technology and 

Innovation) chọn mục Chi phí cho R&D (Expenditure on research and 

development (R&D)).  

Sau đó chọn tiếp mục Chi cho R&D phân loại theo nguồn và theo khu vực thực 

hiện (GERD by source of funds and sector of performance)  

Chọn mục Chi cho R&D do doanh nghiệp thực hiện (GERD –performed by 

business enterprises)  

Sau đó, thực hiện các bước tương tự như đã mô tả từ Bước 7 trở đi.  
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Chỉ số 5.1.4. Phần chi R&D do doanh nghiệp trang trải  

Tại Thư mục Khoa học, công nghệ và ĐMST (Science, Technology and 

Innovation) chọn mục Chi phí cho R&D (Expenditure on research and 

development (R&D)).  

Sau đó chọn tiếp mục Chi cho R&D phân loại theo nguồn (GERD by source of 

funds)  Chọn mục Chi cho R&D do doanh nghiệp trang trải (GERD –financed by 

business enterprises)  Sau đó, thực hiện các bước tương tự như đã mô tả từ 

Bước 7 trở đi.  

 
 

Chỉ số 5.1.4. 5.2.3. Chi R&D được tài trợ từ nước ngoài (% tổng chi cho 

R&D)  

Tại Thư mục Khoa học, công nghệ và ĐMST (Science, Technology and 

Innovation) chọn mục Chi phí cho R&D (Expenditure on research and 

development (R&D)).  

Sau đó chọn tiếp mục Chi cho R&D phân loại theo nguồn (GERD by source of 

funds)  

Chọn mục Chi R&D được tài trợ từ nước ngoài (GERD –financed by Rest of the 

world (abroad))  

Sau đó, thực hiện các bước tương tự như đã mô tả từ Bước 7 trở đi.  
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Phụ lục 2. PISA  

 

Cách truy cứu dữ liệu Chỉ số 2.1.4 Điểm PISA đối với đọc, toán và khoa học  

 

Bước 1. Truy cập vào địa chỉ của tổ chức OECD-PISA tại địa chỉ: 

www.pisa.oecd.org/  

Sau đó, chọn mục Dữ liệu (Data)  

 

 
 

Bước 2. Tại trang thư mục về Dữ liệu, chọn mục PISA Education GPS  
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Bước 3. Sau khi vào mục PISA Education GPS, trang thông tin hiện ra như hình 

dưới đây. Tại đó, chọn mục Khám phá dữ liệu (Explore data)  

 
 

Bước 4. Sau khi vào mục Explore Data, cửa sổ dữ liệu hiện ra như dưới đây. 

Chọn quốc gia muốn tham khảo kết quả PISA ở bên trái màn hình. Việt Nam là 

nước không thuộc OECD nên sẽ chọn ở nhóm phía dưới bên trái màn hình.  
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Phụ lục 3. Cơ sở dữ liệu của WEF  

Cách truy cứu dữ liệu của các chỉ số khảo sát năng lực cạnh tranh toàn cầu 

trong CSLD của WEF  

 

Chỉ số 4.3.2: Mức độ cạnh tranh trong nước;  

Chỉ số 5.1.5: Hợp tác đại học – doanh nghiệp;  

Chỉ số 5.2.2. Quy mô phát triển của cụm công nghiệp;  

Chỉ số 7.1.3. Sáng tạo mô hình kinh doanh nhờ ICT;  

Chỉ số 7.1.4. Sáng tạo mô hình tổ chức nhờ ICT.  

Bước 1. Truy cập vào địa chỉ của Diễn đàn kinh tế thế giới tại: 

http://reports.weforum.org/  

Sau đó, chọn Chỉ số Cạnh tranh toàn cầu 2017-2018 (Global Competitiveness 

Index 2017-2018) để truy cập thông tin cập nhật nhất. 
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Bước 2. Sau khi chọn mục chỉ số cạnh tranh toàn cầu 2017-2018 như nêu trên, 

màn hình sẽ hiện ra như dưới đây  

 
 

Bước 3. Kéo chuột xuống dưới, tới mục Tải dữ liệu (Download) như hình dưới 

đây, bấm chuột vào mục Tải dữ liệu đó.  
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Bước 4. Màn hình sẽ hiện ra như dưới đây. Nếu muốn tải Báo cáo thì chọn “Full 

Report”. Nếu muốn tải cơ sở dữ liệu định dạng Excel, chọn “GCI dataset in 

Excel”. Nếu muốn tìm hiểu bảng hỏi khảo sát, chọn “Executive Opinion Survey 

2017 questionnaire”. Hoặc các tùy chọn khác 

 


