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1. MỞ ĐẦU

Năm 2015, Liên Hợp Quốc công bố 17 mục tiêu phát triển bền 
vững (Sustainable Development Goals - SDGs), bao gồm xóa nghèo 
(SDG1); không còn nạn đói (SG2); sức khỏe và cuộc sống tốt (SDG3); 
giáo dục chất lượng (SGD4); bình đẳng giới (SDG5); nước sạch và 
Vệ sinh (SDG6); năng lượng sạch giá hợp lý (SDG7); công việc tốt 
và Tăng trưởng kinh tế (SDG8); công nghiệp, sáng tạo và phát triển 
hạ tầng (SDG9); giảm bất bình đẳng (SDG10); các thành phố và 
cộng đồng bền vững (SDG11); tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm 
(SDG12); hành động về Khí hậu (SDG13); tài nguyên và môi trường 
biển (SDG14); tài nguyên và môi trường trên đất liền (SDG15); hòa 
bình, công bằng và các thể chế mạnh mẽ (SDG16); và đối tác thực 
hiện mục tiêu (SDG17). 17 mục tiêu này thừa nhận rằng việc chấm 
dứt nghèo đói và các thiếu thốn khác phải đi đôi với các chiến lược 
cải thiện sức khỏe và giáo dục, giảm bất bình đẳng và thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế - tất cả đồng thời giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và 
nỗ lực bảo tồn đại dương và rừng của chúng ta (UN, 2015).

Hiện nay các quốc gia trên toàn cầu, trong đó có Vương quốc 
Anh (UK) và Việt Nam đang tích cực xây dựng nhiều chính sách 
mới nhằm thực hiện 17 SDG. Các chính sách này nhấn mạnh tầm 
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quan trọng về sự tham gia tích cực của các thành phần trong xã 
hội, trong đó có ngành giáo dục (SDSN, 2017). Vai trò của ngành 
giáo dục không chỉ được khẳng định trong mục tiêu số 4 (SDG4) 
mà các trường đại học - là nơi tạo ra nguồn lực xã hội chính - còn 
giúp thiết kế các chính sách dựa trên SDG; khuyến khích nghiên 
cứu và phát triển theo định hướng SDG; ươm tạo các doanh nghiệp 
phát triển bền vững mới, đào tạo dựa trên SDG các nhà lãnh đạo 
phát triển bền vững trong tương lai thông qua học tập kinh nghiệm 
và liên ngành; và thúc đẩy sự tham gia của nhiều bên liên quan 
(UNSDSN, 2017; Silvia và cộng sự, 2020). Các trường đại học với 
mục tiêu luôn tìm giải pháp mới cho các vấn đề tồn tại, đồng thời 
đưa ra các đánh giá tính hiệu quả của chính sách, giải pháp kinh 
tế, kĩ thuật, xã hội và môi trường cũng cung cấp các phân tích đầu 
vào cho các nhà hoạch định chính sách khi xây dựng hoặc sửa đổi 
một chính sách mới (Ferrer-Balas và cộng sự, 2009; Đại học Skovde, 
2016; Khairuzzaman, 2017). Thông qua việc giảng dạy, các trường 
đại học có trách nhiệm trang bị cho thế hệ lãnh đạo, nhà đổi mới và 
nhà tư tưởng tiếp theo hiểu được những thách thức toàn cầu mà thế 
giới đang đối mặt và vai trò của họ trong việc vươn lên để đáp ứng 
những thách thức này. Thông qua nghiên cứu của họ và đào tạo 
các nhà lãnh đạo nghiên cứu, các trường đại học đi đầu trong việc 
tìm kiếm các giải pháp xã hội, kinh tế, môi trường và kỹ thuật bền 
vững cho các vấn đề toàn cầu. Cuối cùng, thông qua hoạt động của 
chính mình, các trường đại học có thể đi tiên phong trong đổi mới 
và có thể làm gương cho các lĩnh vực và doanh nghiệp khác. Điều 
quan trọng đối với tương lai của thế giới là tất cả các trường đại học 
đều đóng góp vào việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững 
(SDSN, 2020). Bên cạnh đó, các trường đại học lớn là nhân tố quan 
trọng thúc đẩy quan hệ giữa các địa phương và các quốc gia trên thế 
giới, từ đó đóng góp quan trọng vào thực hiện SDG16 và 17 và các 
mục tiêu còn lại (EUA, 2020).

Hiện nay, ở cả Việt Nam và Vương quốc Anh, việc nghiên cứu 
về phát triển bền vững ở các trường đại học đã được chú trọng trong 
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nhiều năm. Các sáng kiến và chính sách thúc đẩy hợp tác, giảng dạy 
và trao đổi nghiên cứu giữa các trường đại học Anh và đại học Việt 
Nam là ưu tiên hàng đầu trong việc xây dựng mối quan hệ giữa hai 
quốc gia ngày càng bền vững (Hà Phương, 2018; Insider Việt Nam, 
2018; Trung tâm Truyền thông Giáo dục, 2019; VNA, 2021). Tuy 
nhiên, với nguồn lực tài chính và nguồn lực con người khác nhau, 
hệ thống giáo dục của Vương Quốc Anh và Việt Nam có những ưu 
nhược điểm riêng. Việc tận dụng các các ưu điểm sẵn có, chuyển 
giao kiến thức trong các lĩnh vực đột phá của mỗi quốc gia đồng 
thời cùng nhau hoàn thiện các yếu điểm của hai hệ thống giáo dục 
hướng tới thực hiện 17 mục tiêu SGD toàn diện đang là trọng tâm 
của các thảo luận cấp cao giữa hai nước (BC, 2015; EVBN, 2018; BC, 
2018; Việt Nam Insider, 2018). Tuy nhiên, vẫn còn rất ít các nghiên 
cứu đánh giá tiềm năng và cơ hội trao đổi hợp tác trong những thập 
kỉ tới, đặc biệt khi Việt Nam và Vương quốc Anh sẽ phải báo cáo về 
quá trình thực hiện SDGs của mình. Dựa trên việc rà soát các tài liệu 
thứ cấp, báo cáo này thảo luận về vai trò của các trường đại học tại 
Anh và Việt Nam trong việc thực hiện phát triển bền vững, đồng 
thời đưa ra những khuyến nghị về ưu tiên hỗ trợ giảng dạy trong 
hệ thống giảng dạy và hợp tác của 2 quốc gia trong lĩnh vực này. 
Bài viết này được cấu trúc thành 3 phần. Sau phần mở đầu, phần 2 
sẽ trình bày tổng quan về hệ thống giáo dục đại học tại Anh và Việt 
Nam, phần 3 sẽ trình bày kết luận và giải pháp.

2. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CỦA UK VÀ VIỆT NAM VÀ VAI TRÒ 
TRONG VIỆC THỰC HIỆN SDGS     

2.1. Tổng quan về hệ thống giáo dục đại học của Vương quốc Anh và Việt Nam

Vương quốc Anh là một trong các quốc gia có nền giáo dục 
đứng đầu thế giới, đặc biệt là giáo dục đại học ở Anh luôn có vị trí 
cao trong các bảng xếp hạng đại học trên thế giới. Theo số liệu từ 
Time Higher Education, nước Anh có hai trường đại học nằm trong 
top 10 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2021: Đại học Oxford 
(đứng thứ nhất), Đại học Cambridge (đứng thứ 6). Trong khi đó, 
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Việt Nam có 3 trường đại học được xếp hạng trong bảng xếp hạng 
này, Đại học Quốc gia Hà Nội có thứ hạng cao nhất trong 3 trường 
- thuộc nhóm thứ hạng 801 - 1000. Hai trường còn lại là Trường Đại 
học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 
thuộc nhóm 1001+. Rõ ràng, nền giáo dục đại học của Việt Nam và 
Vương quốc Anh có sự cách biệt rất lớn. Trong các tiêu chí đánh giá 
chất lượng nền giáo dục, nghiên cứu khoa học là một trong các chỉ 
số giáo dục được sử dụng bởi hầu hết các bảng xếp hạng toàn cầu để 
đánh giá chất lượng giáo dục của mỗi quốc gia (EUA, 2020).

Bảng 1. Tổng quan về hệ thống đại học của UK và Việt Nam  
năm 2019 - 2020

 Anh Việt Nam

Tổng số trường ĐH 165 237
Tổng số sinh viên ĐH hiện nay 2,697,380 1,672,881
Tổng số sinh viên ĐH dự báo trong 
năm tới

296,711,800 (tăng 11%) sự gia tăng 
lớn ở những người nộp đơn lớn tuổi 
từ bên ngoài EU. Số lượng người nộp 
đơn từ EU đã giảm 40%.

2,203,442 (tăng 530 
nghìn sinh viên)

Số sinh viên nước ngoài 556,625 21,000
Tổng doanh thu từ ngành giáo dục 
đại học (tỷ đồng)

1312.95 tỷ đồng 253.32 tỷ đồng

Ngân sách của Nhà nước đầu tư cho 
ngành giáo dục đại học (tỷ đồng)

152.19 tỷ đồng 216.5 tỷ đồng

(Nguồn: Báo Thanh niên, 2021; Báo Tiền phong, 2020; HESA, 2020;  

Nghị viện Anh, 2021; Statista, 2021)

Bảng 1 cho thấy đầu tư của Chính phủ Anh vào ngành giáo dục 
chỉ chiếm chưa đầy 1/9 nguồn thu mà ngành giáo dục đại học đem 
lại. Trong khi đó, nguồn thu của giáo dục đại học Việt Nam còn rất 
khiêm tốn so với Vương quốc Anh.

Bảng 1 và Hình 1 cho thấy có một khoảng cách rất lớn giữa số 
lượng, chất lượng đầu tư và hiệu quả nghiên cứu tại Vương quốc 
Anh và Việt Nam. Mặc dù số lượng nghiên cứu tại Việt Nam đã 
tăng trong giai đoạn từ 2015 - 2020, số lượng nghiên của Việt Nam 
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chỉ chiếm dưới 4,26% của UK. Trong khi Vương quốc Anh luôn nằm 
trong ba nước có nhiều nghiên cứu nhất thế giới, theo thống kê của 
Scimago, số nghiên cứu của Việt Nam cũng chỉ tăng từ 58 năm 2015 
lên vị trí 46 năm 2020 trên thế giới về số lượng nghiên cứu. 

Hình 1. Số lượng nghiên cứu của Vương quốc Anh và Việt Nam từ năm 2015 - 2020

 (Nguồn: Scimago, 2020) 

Không chỉ có sự khác biệt về số lượng nghiên cứu mà chất 
lượng nghiên cứu giữa hai nước, thông qua chỉ số trích dẫn cũng có 
một khoảng cách lớn giữa các nhà khoa học Anh và Việt Nam. Theo 
Bảng xếp hạng QS năm 2022, tỷ lệ trích dẫn trên một giảng viên 
trên toàn Việt Nam rất thấp - ngày cả các trường đại học hàng đầu 
trên cả nước như Đại học Tôn Đức Thắng cao nhất với số điểm 6,6, 
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là 5,2, Đại học Quốc gia Hà Nội 
là 2,3 và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là 1,6. Trong khi 
đó, chỉ có 3 trường đại học ở Anh  có tỷ lệ trích dẫn nhỏ hơn 10 (QS 
Top Universities Ranking, 2022). 

Mặc dù số lượng nghiên cứu còn ít, nhưng trong giai đoạn 1996 
- 2001, sản lượng khoa học của cả nước tăng khoảng 16 ấn phẩm mỗi 
năm và nhanh chóng tăng 20%   mỗi năm trong giai đoạn 2002 - 2013. 
Tuy nhiên, tỷ trọng của hợp tác quốc tế chiếm khoảng 77% tổng sản 
lượng, điều này có nghĩa là các hợp tác nghiên cứu này chủ yếu do 
các tác giả nước ngoài đứng đầu. Mặc dù tổng sản lượng nhanh 
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chóng được tăng lên, đặc biệt là kết quả hợp tác, mức độ đóng góp 
của các nhà nghiên cứu của Việt Nam thấp trong các hoạt động hợp 
tác này (Hồ, 2015).

Bên cạnh đó, các nghiên cứu của Việt Nam mới chỉ dừng trên 
mặt lý luận và chưa được đưa vào thực hiện trong thực tế, ví dụ như 
là việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững chưa được đưa 
vào chiến lược phát triển của trường đại học ở Việt Nam. Trong khi 
đó, ở Đại học Wales, Vương quốc Anh, phát triển bền vững đã được 
đưa vào làm một trong sáu ưu tiên của chiến lược phát triển năm 
2017 - 2020, đồng thời họ cũng có kế hoạch cũng như là KPI đánh 
giá các hoạt động thực hiện phát triển bền vững của mình (Đại học 
Wales, 2017). 

Một hạn chế nữa của Việt Nam, đó là chi tiêu của ngân sách 
chính phủ cho nghiên cứu của các trường đại học còn hạn chế tại 
Việt Nam so với Vương quốc Anh. Tại Vương quốc Anh, chi tiêu của 
Chính phủ cho hoạt động nghiên cứu năm 2018 là 1,7% GDP (đạt 
thành tựu phát triển bền vững), trong khi đó, ở Việt Nam, tỷ lệ này 
chỉ đạt 0,5% (Sachs và cộng sự, 2021). Không chỉ vậy, cơ sở hạ tầng 
nghiên cứu ở Việt Nam còn phân bố không đồng đều trên cả nước, 
chủ yếu tập trung ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 

2.2. Vai trò của các trường đại học ở UK và Việt Nam trong việc thực hiện 17 SDGs 

2.2.1. Vai trò của các trường đại học Việt Nam và UK trong việc thực hiện mục tiêu mục tiêu 
xóa nghèo (SDG1); không còn nạn đói (SG2)

Đối với mục tiêu số 1 và mục tiêu số 2, các nghiên cứu của các 
trường đại học trước tiên cung cấp kiến thức để xóa nghèo. Kiến 
thức/ giáo dục là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trong việc 
đưa trẻ em và người lớn bị loại trừ khỏi xã hội thoát khỏi đói nghèo 
và hòa nhập vào xã hội. 

Thứ nhất, các nghiên cứu của trường đại học đánh giá các hoạt 
động thực hiện phát triển bền vững và hòa nhập vào xã hội của hộ 
nghèo. Năm 2019, có 52% người trong độ tuổi 25 - 34 tuổi tham gia 
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học đại học ở Anh (lớn hơn trung bình 45% của các nước OECD) 
(EAG, 2021), trong khi đó, Việt Nam có tỷ lệ số người từ 18 - 29 tuổi 
đi học đại học rất thấp, khoảng 28,3%, thuộc hàng thấp nhất thế 
giới (Trần, 2019). Tỷ lệ người nghèo ở mức 1,9 đô/ngày ở Anh là 
0,1, ở Việt Nam là 0,4; tỷ lệ người nghèo ở mức 3,2 đô/ngày ở Anh 
là 0,2, ở Việt Nam là 4,4 (Sachs và cộng sự, 2021). Thứ hai, nghiên 
cứu của trường đại học cũng cung cấp các giải pháp để giải quyết 
tình trạng nghèo đói trong phạm vi địa phương thông qua các phát 
minh, sáng chế hay các giải pháp cho vấn đề này. Hiện nay, ở Việt 
Nam, các nghiên cứu của các trường đại học về đói nghèo và giải 
pháp cho tình trạng đói nghèo cho các nhóm dễ tổn thương (người 
dân ở vùng nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số,...) đã được chú 
ý, vẫn chưa có nghiên cứu tổng quan về tình trạng đói nghèo trên 
phạm vi cả nước. Ở Vương quốc Anh, nghiên cứu lớn nhất về nạn 
đói ở Anh được công bố vào ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Trường 
Đại học Heriowatt, đã chỉ ra các nhóm người trên khắp Vương quốc 
Anh bị ảnh hưởng bởi nạn đói cũng như các động lực chính của 
việc sử dụng Ngân hàng thực phẩm của Chính phủ (Đại học Heriot 
Watt, 2021).

2.2.2. Vai trò của các trường đại học Việt Nam và UK trong việc thực hiện mục tiêu  sức khỏe 
và cuộc sống tốt (SDG3) và nước sạch và vệ sinh (SDG6)

Về mục tiêu số 3 (Sức khỏe và cuộc sống tốt) và mục tiêu số 6 
(Nước sạch và vệ sinh), hai mục tiêu này hướng đến vấn đề chăm sóc 
sức khỏe, y tế cho con người, đặc biệt quan trọng trong tình hình dịch 
bệnh COVID-19 đang gây ra nhiều thiệt hại cho thế giới và cho cả 
Việt Nam và Vương quốc Anh. Thống kê trong năm 2020, số bài báo 
khoa học của các trường đại học đang chiếm 80% số bài báo khoa học 
của Việt Nam, các trường đại học đã tham gia tích cực vào việc giải 
quyết các vấn đề bức thiết từ thực tiễn phòng chống dịch COVID-19, 
như sản xuất nước rửa tay khô, nghiên cứu chế tạo buồng khử khuẩn 
toàn thân di động, Kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2,... (VOV, 2021). 
Cũng như vậy, ở Vương quốc Anh, nghiên cứu của các trường đại học 
cũng đem lại lợi ích lớn trong lĩnh vực y tế, sức khỏe cho người dân, 
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đặc biệt phải nói đến là vắcxin phòng bệnh COVID-19 AstraZeneca 
- được nghiên cứu và phát triển bởi Đại học Oxford và hãng dược 
nổi tiếng thế giới AstraZeneca (Vương quốc Anh) (Bạch, 2021). Tuy 
nhiên, đối với sức khỏe tâm lý của người dân, các nghiên cứu ở Việt 
Nam vẫn còn rất hạn chế. Theo Scimago, trong giai đoạn 1996 - 2020, 
số nghiên cứu về tâm lý ở Việt Nam là 489 (đứng thứ 69) trên tổng 
số 84.359, chiếm 0,6%. Trong khi đó ở Vương quốc Anh, số nghiên 
cứu về tâm lý từ năm 1996 đến năm 2020 là 130.822 (thứ hai thế giới), 
chiếm khoảng 3% tổng số nghiên cứu. 

Các nghiên cứu ở trường đại học của Việt Nam cũng chú ý tới 
nghiên cứu các giải pháp nước sạch, theo Báo cáo về Phát triển bền 
vững năm 2021 (Sachs và cộng sự), năm 2017, chỉ có 94,7% dân số ở 
Việt Nam có nước uống sạch và chỉ có 83,5% dân số tiếp xúc với các 
dịch vụ vệ sinh cơ bản, tình trạng thiếu nước sạch và vệ sinh ở Việt 
Nam vẫn còn diễn ra, với nhiều thách thức. Trong khi đó, hai chỉ số 
này ở Vương quốc Anh đều đạt ngưỡng thành tựu: 100% và 99,1%. 
Một số nghiên cứu của trường đại học phục vụ cho sự phát triển bền 
vững mục tiêu số 6 ở Việt Nam có thể kể đến như là: “Cơ sở lý luận và 
thực tiễn công tác cung cấp nước sinh hoạt đô thị. Nêu thực trạng, đề 
xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý cung cấp nước sạch đô thị 
cho thành phố Bắc Giang của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Giang” 
của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2018; hay “Hội thảo khoa 
học về các giải pháp công nghệ và quản lý trong thu trữ, xử lý nước 
mưa, nước mặt phục vụ dân sinh vùng Tây Bắc” được tổ chức bởi Đại 
học Quốc gia Hà Nội, Văn phòng Chương trình Tây Bắc, Viện Khoa 
học Thủy lợi Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn năm 2019. 

2.2.3. Vai trò của các trường đại học trong việc thực hiện SDG4 

Các trường đại học có vai trò quan trọng trong việc thực hiện 
các mục tiêu phát triển bền vững. Với tư cách là các tổ chức nghiên 
cứu, các trường đại học có khả năng tạo ra các giải pháp thay thế 
mạnh mẽ và sáng tạo cho xã hội, trong khi với tư cách là trung tâm 
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giảng dạy và tham gia cộng đồng, họ có thể thúc đẩy thay đổi nhận 
thức của các thành phần trong xã hội (Ariane và James, 2013). Trong 
các mục tiêu phát triển bền vững, tiếp cận với nền giáo dục chất 
lượng (SDG4) - “đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập và bình 
đẳng cũng như thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi 
người” có vai trò rất quan trọng và cũng là điều kiện tiên quyết để 
đạt được thành tích ở các mục tiêu khác (EUA, 2018). Thật vậy, bản 
thân SDG4 không được coi là một mục tiêu, mà là một công cụ để 
đạt được các mục tiêu khác nhau và khám phá các phương pháp 
thực hành tốt nhất, thông qua các phương pháp suy diễn - lý thuyết 
hoặc quy nạp - kinh nghiệm (Sonetti và cộng sự, 2020). Mục tiêu 
phát triển bền vững số 4 này cũng là mục tiêu liên quan mật thiết 
tới các trường đại học - mục tiêu 4.3 đã trực tiếp nhắc tới giáo dục 
đại học: Đến năm 2030, đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng cho tất 
cả phụ nữ và nam giới đối với giáo dục kỹ thuật, dạy nghề và đại 
học có chất lượng và giá cả phải chăng, bao gồm cả đại học. Ngoài 
ra, đại học còn đóng góp vào thực hiện một số mục tiêu khác trong 
SDG4. Vậy nên, các trường đại học tham gia vào quá trình thực hiện 
SDG4 một cách toàn diện, bao gồm các hoạt động của nhà trường 
như giảng dạy, nghiên cứu và quản lý.

Trong giáo dục đại học, các hoạt động đào tạo luôn được gắn 
chặt chẽ với  các hoạt động nghiên cứu. Để hoạt động đào tạo có chất 
lượng thì cần phải tiến hành hoạt động nghiên cứu. Các nghiên cứu 
tiếp cận với chuẩn mực quốc tế rồi quay trở lại để đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng và trình độ cao cho các trường đại học (VOV, 
2021). Vậy nên, một chương trình giảng dạy hiện đại và phù hợp sẽ 
chỉ tồn tại khi có các hoạt động nghiên cứu. Nghiên cứu thúc đẩy sự 
xuất sắc về chuyên môn trong đội ngũ giảng viên, điều quan trọng 
để cung cấp giáo dục và đào tạo sinh viên xuất sắc. Các giảng viên 
thông qua hoạt động nghiên cứu để nâng cao trình độ của mình 
đồng thời nghiên cứu và xây dựng các chương trình học mới, phù 
hợp với sự phát triển của thế giới, đưa vào giảng dạy các chuyên 
ngành mới; thông qua hoạt động nghiên cứu để thúc đẩy phát triển 
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các biện pháp cải thiện chất lượng giáo dục ở Việt Nam như trong 
mục tiêu 4.c: Đến năm 2030, tăng đáng kể nguồn cung cấp giáo viên 
có trình độ, bao gồm thông qua hợp tác quốc tế để đào tạo giáo viên 
ở các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước kém phát triển nhất 
và các quốc đảo nhỏ đang phát triển, thông qua nhu cầu đó càng 
bức thiết hơn bao giờ hết. 

Bên cạnh đó, các nghiên cứu của các trường đại học đem lại 
kiến thức cho sinh viên và giảng viên về phát triển bền vững và các 
vấn đề liên quan đến phát triển bền vững - thông qua giáo dục về 
sự phát triển bền vững và lối sống bền vững, quyền con người, bình 
đẳng giới, thúc đẩy văn hóa hòa bình và không bạo lực, toàn cầu 
quyền công dân và đánh giá cao sự đa dạng văn hóa và đóng góp 
của văn hóa vào sự phát triển bền vững - thực hiện mục tiêu 4.7: 
Đến năm 2030, đảm bảo rằng tất cả người học có được kiến   thức và 
kỹ năng cần thiết để thúc đẩy phát triển bền vững, bao gồm, trong 
số những người khác, thông qua giáo dục về phát triển bền vững và 
lối sống bền vững, quyền con người, bình đẳng giới, thúc đẩy văn 
hóa hòa bình và không bạo lực, quyền công dân toàn cầu và đánh 
giá cao sự đa dạng văn hóa và đóng góp của văn hóa vào sự phát 
triển bền vững.

Ngoài ra, các trường đại học còn có đóng góp vào việc thúc đẩy 
học tập suốt đời. Học tập suốt đời được định nghĩa là hoạt động học 
tập trong suốt cuộc đời với mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ năng và 
năng lực trong quan điểm cá nhân, dân sự, xã hội và kinh doanh. Các 
trường đại học có thể thúc đẩy việc học tập suốt đời thông qua việc 
công bố các nghiên cứu về học tập cơ bản để cho tất cả mọi người 
trong xã hội có thể tiếp cận trên trang web hay thư viện online của 
trường. Trường Đại học Oxford có Nhà xuất bản Oxford với tài liệu 
học tập cho cả tiểu học, trung học, đại học,... hay sách cho thiếu nhi; 
ngoài ra, Đại học London còn có rất nhiều khóa học miễn phí online 
trên Youtube hay trang web của trường. Tất cả những tài liệu, hay 
khóa học này đều là các sản phẩm từ quá trình nghiên cứu xây dựng 
chương trình học của các trường đại học. Ở Việt Nam, khả năng này 
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vẫn còn hạn chế, các trường đại học ở Việt Nam vẫn chưa có nhiều 
hoạt động thúc đẩy học tập suốt đời trong giáo dục.

2.2.4. Vai trò của các trường đại học trong việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới (SDG5) và 
giảm bất bình đẳng (SDG10)

Đối với mục tiêu số 5 (Bình đẳng giới) và mục tiêu số 10 (Giảm 
bất bình đẳng), các nghiên cứu của trường đại học có vai trò chỉ 
ra các khó khăn của những nhóm người chịu thiệt thòi trong xã 
hội, cũng như là đề xuất những giải pháp giảm bất bình đẳng cho 
phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật,... trong xã hội. Thông qua việc 
cung cấp kiến thức về bình đẳng giới, bình đẳng trong xã hội, các 
nghiên cứu của trường đại học góp phần vào việc loại bỏ dần các 
hủ tục: tảo hôn, cưỡng ép phá thai, cắt bộ phận sinh dục nữ,...; đảm 
bảo quyền tiếp cận đối với sức khỏe; đồng thời gia tăng nhận thức 
của xã hội đối với vai trò của người phụ nữ, đảm bảo quyền bình 
đẳng của phụ nữ trong việc tham gia các hoạt động chính trị - kinh 
tế - công cộng (mục tiêu 5.2, 5.5, 5.6). Ngoài ra, nghiên cứu của các 
trường đại học cho phép cải thiện công nghệ, khoa học - kỹ thuật, 
đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông, để thúc đẩy trao 
quyền cho phụ nữ, đảm bảo quyền lợi cho những người khuyết tật 
trong xã hội (mục tiêu 5.b). Việc tham gia các hoạt động nghiên cứu 
của trường đại học còn giúp kéo gần khoảng cách giữa các nhóm 
tôn giáo, dân tộc, chủng tộc trong trường đại học đó giúp thúc đẩy 
và hoà nhập cộng đồng dễ dàng hơn (mục tiêu 10.2). Các hoạt động 
hợp tác nghiên cứu của trường đại học trong nước với các trường 
đại học ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế cũng đã tạo cơ hội cho các 
nước đang phát triển tăng cường đại diện và thể hiện tiếng nói của 
mình trong trường quốc tế (mục tiêu 10.6). Các nghiên cứu về giới 
và bình đẳng ở Việt Nam và Vương quốc Anh có nhiều điểm tương 
đồng với các nghiên cứu chuyên sâu, vượt trội. Trong năm 2020, có 
673 nghiên cứu về giới ở Anh, đứng thứ hai thế giới, thứ nhất khu 
vực châu Âu; Việt Nam có 9 nghiên cứu về giới, đứng thứ 13 trong 
khu vực châu Á (Scimago, 2020).
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Ở Việt Nam, các trường đại học đã hợp tác với các tổ chức quốc 
tế trong việc nghiên cứu và tìm ra các giải pháp cho tình trạng bất 
bình đẳng về giáo dục ở Việt Nam (Phạm và cộng sự, 2020) đồng 
thời nhấn mạnh các ưu tiên thúc đẩy bình đẳng giới giữa những 
người lãnh đạo trong giáo dục đại học (Trần và Nguyễn, 2020). Tại 
Vương quốc Anh, các trường đại học từ lâu đã dành nhiều sự quan 
tâm cho vấn đề bình đẳng trong xã hội. Đại học Cambridge đã coi 
“nghiên cứu về giới” là một trong các chủ đề nóng trong các bài 
báo nghiên cứu được xuất bản của trường (Nhà xuất bản Đại học 
Cambridge, 2017). Một số nghiên cứu về giới và bình đẳng của các 
trường đại học ở Anh có thể kể đến như: Bình đẳng giới và hành động 
tích cực: Bằng chứng từ các trường đại học ở Vương quốc Anh (Gamage 
và Sevilla, 2019), Bình đẳng giới trong tâm thần học ở Vương quốc Anh 
năm 2019 (Dhingra và cộng sự, 2020),… Đặc biệt các nghiên cứu 
trong bối cảnh COVID-19 đã được ghi nhận bởi cộng đồng nghiên 
cứu trong và ngoài nước như nghiên cứu Bất bình đẳng giới trong đại 
dịch COVID-19: thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm và mất việc làm của hai nhà 
nghiên cứu thuộc Ngân hàng Thế giới và Trường Đại học Kinh tế 
Quốc dân (Đặng và Nguyễn, 2020).  

2.2.5. Vai trò của các trường đại học trong việc thực hiện mục tiêu công việc tốt và tăng 
trưởng kinh tế (SDG8)

Đối với việc phát triển bền vững kinh tế, các nghiên cứu của 
các trường đại học đóng vai trò vào việc đào tạo nguồn nhân lực có 
trình độ cao; cung cấp sáng kiến, công nghệ mới phục vụ sản xuất; 
ngoài ra còn có đánh giá và xây dựng các chính sách kinh tế. Các 
nghiên cứu về kinh tế ở Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số 
nghiên cứu do nhu cầu phát triển kinh tế mạnh mẽ của nước đang 
phát triển. Theo Scimago (1996 - 2020), số nghiên cứu về kinh tế - tài 
chính Việt Nam chiếm 2,86% tổng số nghiên cứu, trong khi đó, số 
nghiên cứu về kinh tế tài chính của Vương quốc Anh chiếm 1,96% 
tổng số nghiên cứu. Các nghiên cứu của trường đại học - đóng vai 
trò cung cấp kiến thức - đào tạo được lực lượng lao động có trình 
độ cao hơn, giảm đáng kể tỷ lệ thanh niên không có việc làm hay 
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lao động chưa được đào tạo, từ đó khiến cho năng suất lao động 
cao hơn và đạt được mức năng suất kinh tế cao hơn (mục tiêu 8.2 
và mục tiêu 8.6). Từ năm 2014 đến năm 2016, tỷ lệ lao động qua đào 
tạo của Việt Nam đã tăng từ  49% lên 62%. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động 
qua đào tạo có bằng, chứng chỉ mặc dù đã có sự gia tăng nhưng vẫn 
còn rất thấp, mới chỉ đạt trên 23,68% (Duẩn, 2020). Tỷ lệ lao động 
trẻ chưa qua đào tạo ở Việt Nam là 15,47% năm 2020, trong khi đó, 
ở Anh tỷ lệ này là 10,5% (Ngân hàng Thế giới, 2021). Việc cung cấp 
kiến thức không chỉ giúp lao động kiếm việc làm mà còn góp phần 
giúp người lao động bảo vệ quyền lao động của bản thân và thúc 
đẩy môi trường làm việc an toàn và đảm bảo cho tất cả người lao 
động, bao gồm cả lao động nhập cư, đặc biệt là phụ nữ nhập cư 
và những người có công ăn việc làm bấp bênh - mục tiêu 8.8. Năm 
2018, ở Việt Nam, số nạn nhân của chế độ nô lệ là 4.5 trên 1000 lao 
động, vẫn còn tồn tại nhiều thách thức trong bảo vệ quyền lợi của 
người lao động. Ở Anh, số nạn nhân của chế độ nô lệ là 2.1 trên 1000 
lao động, đây là mức thành tựu trong thực hiện mục tiêu này (Sachs 
và cộng sự, 2020). Như vậy, Việt Nam còn phải cố gắng nhiều để bảo 
vệ quyền lợi cho người lao động. 

Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu của trường đại học còn là 
động lực thúc đẩy cho hoạt động khởi nghiệp của sinh viên, từ các 
ý tưởng đột phá về khoa học công nghệ của các nhóm nghiên cứu 
với nguồn nhân lực có trình độ cao. Các trường đại học, thông qua 
các hoạt động nghiên cứu, đã hợp tác và làm việc với các công ty, 
các nhà cung cấp giáo dục và các bên liên quan tại địa phương, từ 
đó, mở ra cơ hội hỗ trợ kinh doanh sáng tạo thông qua khởi nghiệp 
cho các sinh viên trong trường đại học. Ở Oxford, Vương quốc Anh, 
cả trường đại học và hội đồng thành phố đang khuyến khích nhiều 
doanh nghiệp và nhân tài hơn đến khu vực này để khởi nghiệp 
bằng một loạt các sáng kiến như Oxfordshire Business Support, 
Oxford Foundry, Oxford Startup và Oxford University Innovation, 
tất cả đều nhằm mục đích nhận được tài trợ, hỗ trợ và tiếp cận cho 
các công ty khởi nghiệp (Bennett, 2020). Công ty Nanopore, được 
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tách ra khỏi Đại học Oxford vào năm 2005, là một “kỳ lân” công 
nghệ chuyên về công nghệ giải trình tự DNA và RNA có thể mở 
rộng cho nghiên cứu sinh học, chăm sóc sức khỏe và các ứng dụng 
công nghiệp. Nanopore được dẫn dắt bởi người đồng sáng lập và 
giám đốc điều hành Gordon Sanghera, doanh thu đạt 52.1 triệu 
Bảng vào năm 2019 (Bennett, 2020). Có thể nói, hoạt động nghiên 
cứu của trường đại học cũng chính là cơ sở phát triển các công ty 
khởi nghiệp của trường đại học. Ở Việt Nam, hoạt động thúc đẩy 
hay tài trợ cho khởi nghiệp của các trường ở Việt Nam đã dần được 
chú ý, trong đó các hoạt động nghiên cứu của các trường đại học 
đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ Vương quốc Anh thông qua 
Hội đồng Anh. Trung tâm Sáng tạo xã hội và Khởi nghiệp (CSIE) 
thuộc trường Đại học Kinh tế Quốc dân là tổ chức đầu tiên thúc đẩy 
doanh nghiệp sáng tạo vì xã hội trong các trường đại học của Việt 
Nam được thành lập nhờ sự thúc đẩy và hỗ trợ kỹ thuật, tài chính 
từ Hội đồng Anh. CSIE có ba mảng hoạt động là nghiên cứu, giáo 
dục, ươm tạo tinh thần kinh doanh vì xã hội trong giới trẻ. Theo 
Hội đồng Anh, quan hệ Đối tác chiến lược giữa Viện Sáng tạo và 
Tác động xã hội (ISII), Đại học Northampton và CSIE là một minh 
chứng của hợp tác Anh - Việt. CSIE và ISII trong hơn một năm vừa 
qua và các năm tiếp theo liên tục cùng nhau thực hiện nghiên cứu 
quốc gia về doanh nghiệp xã hội, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh 
viên, trao đổi nghiên cứu viên, mở ra Impact Hub (trung tâm ươm 
tạo khởi nghiệp tạo tác động) đầu tiên ở Việt Nam. Trường Đại học 
Kinh tế Quốc dân và Hội đồng Anh cũng đã ký kết thỏa thuận hàng 
năm tổ chức hội thảo quốc tế về doanh nghiệp xã hội và sáng tạo 
xã hội, nơi các học giả Việt Nam tiếp cận được các học giả và doanh 
nghiệp quốc tế, và quy mô của hội thảo mỗi năm một rộng hơn (Hội 
đồng Anh, 2018).

Bên cạnh đó, các trường đại học còn giúp nghiên cứu các sáng 
kiến, đổi mới khoa học - công nghệ giúp thực hiện mục tiêu 8.4: hỗ 
trợ cho các hoạt động sản xuất sử dụng có hiệu quả hơn nguồn tài 
nguyên toàn cầu, giảm thiểu tác động của các hoạt động kinh tế đến 
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môi trường và giúp nền kinh tế tăng trưởng bền vững. Các nghiên 
cứu về chính sách của trường đại học còn giúp thúc đẩy phát triển các 
ngành kinh tế cụ thể một cách bền vững như mục tiêu số 8.9 đề cập 
đến du lịch xanh bằng cách thay đổi nhận thức của người dân về du 
lịch bền vững thông qua việc cung cấp kiến thức và nghiên cứu đề 
xuất một số chính sách phát triển du lịch xanh cho chính phủ.

2.2.6. Vai trò của các trường đại học trong việc thực hiện mục tiêu công nghiệp, sáng tạo và 
phát triển hạ tầng (SDG9)

Phát triển cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ đóng vai trò then 
chốt đối với tăng trưởng kinh tế. Hệ thống kết cấu hạ tầng phát 
triển đồng bộ, hiện đại sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao 
năng suất, hiệu quả của nền kinh tế và góp phần giải quyết các vấn 
đề xã hội. Ngược lại, một hệ thống cơ sở hạ tầng kém phát triển là 
một trở lực lớn đối với sự phát triển. Ở nhiều nước đang phát triển 
hiện nay, kết cấu hạ tầng thiếu và yếu đã gây ứ đọng trong luân 
chuyển các nguồn lực, khó hấp thụ, vốn đầu tư, gây ra những ảnh 
hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế. Thực tế trên thế giới hiện 
nay, những quốc gia phát triển cũng là những nước có hệ thống cơ 
sở hạ tầng phát triển đồng bộ và hiện đại. Trong khi đó, hầu hết 
các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam, có hệ thống cơ 
sở hạ tầng kém phát triển (Nguyễn, 2018). Vậy nên, các hoạt động 
nghiên cứu của các trường đại học ngày càng được chú trọng ở Việt 
Nam, nhất là đối với các bạn sinh viên, qua các hoạt động như giải 
thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” được Bộ Giáo dục và Đào 
tạo phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Liên hiệp các Hội Khoa học 
Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hằng năm nhằm mục đích khuyến khích 
sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực tư duy 
sáng tạo, năng lực tự học, nâng cao khả năng nghiên cứu độc lập 
của sinh viên; vận dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết những 
vấn đề thực tiễn đặt ra, biến các ý tưởng sáng tạo thành hiện thực 
(Nguyễn, 2020).  
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Ngoài ra, các hoạt động nghiên cứu đóng vai trò giúp tăng số 
lượng các sản phẩm khoa học, tăng số lượng nhà nghiên cứu; đổi 
mới và nâng cao năng lực công nghệ của các ngành công nghệ, đồng 
thời hỗ trợ đa dạng hóa các sản phẩm công nghiệp và tăng giá trị cho 
hàng hóa (mục tiêu 9.5 và 9.b). Đầu năm 2021, Đại học Oxford đã 
phát triển được một phương pháp mới nhanh chóng để sản xuất số 
lượng lớn vật liệu MOF (thường được sử dụng trong các ứng dụng 
cảm biến) thân thiện với môi trường, dễ làm và rẻ hơn. Phương pháp 
đã được áp dụng để sản xuất một thiết kế đặc biệt của MOF - một 
LMOF dựa trên kim loại bạc có độ phát xạ cao, được phát minh và đặt 
tên là OX-2 của Oxford (Viện Sáng kiến Đại học Oxford, 2021). Ở Việt 
Nam, hệ thống giáo dục và đào tạo chính thức còn nặng về lý thuyết 
hoặc đã lạc hậu, cơ sở hạ tầng nghiên cứu không đáp ứng được yêu 
cầu của thị trường lao động. Ngoài hạn chế về kinh phí, việc quản trị 
giáo dục đại học còn thiếu thông tin về nhu cầu thị trường và các biện 
pháp khuyến khích đáp ứng các nhu cầu đó (Ngân hàng Thế giới, 
2015). Vậy nên, các nghiên cứu của trường đại học về các sáng kiến 
và đổi mới công nghệ của Việt Nam vẫn còn yếu, cần được đẩy mạnh 
đầu tư hơn. Hiện nay, vẫn chưa có nghiên cứu đổi mới công nghệ từ 
các trường đại học ở Việt Nam. Tuy nhiên, các trường đại học ở Việt 
Nam cũng đang có những định hướng nghiên cứu để phục vụ cho 
sự phát triển của đất nước. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 
nghiệp, trong năm 2021 và các năm tiếp theo, có định hướng các đơn 
vị chuyên môn và các nhóm nghiên cứu tập trung vào các hướng 
nghiên cứu trong danh mục ưu tiên về khoa học và và công nghệ mà 
Chính phủ, Bộ Công Thương đã công bố, đồng thời cũng đẩy mạnh 
hơn nữa  các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu thực 
tế sản xuất kinh doanh và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” (Bộ Công 
Thương, 2021). 

2.2.6. Vai trò của các trường đại học trong việc thực hiện mục tiêu Các thành phố và cộng 
đồng bền vững (SDG11)

Đối với thực hiện mục tiêu số 11 xây dựng các thành phố và 
cộng đồng bền vững, các trường đại học đóng vai trò như những 
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tế bào của xã hội cũng có trách nhiệm với các rủi ro và thách thức 
chung để bảo vệ môi trường giống như cộng đồng xung quanh 
và đồng thời có vai trò riêng đối với vấn đề này. Các nghiên cứu 
của trường đại học cung cấp kiến thức cho người dân về phát 
triển bền vững, cũng như thông qua các hoạt động nghiên cứu 
để gắn kết cộng đồng, các thế hệ, các tầng lớp trong xã hội. Ngoài 
ra, sự tham gia, hợp tác nghiên cứu giữa trường đại học với cơ 
quan chính phủ,  khu  vực tư nhân và các tổ chức  phi chính phủ 
về phát triển theo hướng bền vững cộng đồng dân cư có tác động 
trong nhiều lĩnh vực như: đầu tư cho nghiên  cứu và  phát triển, 
thương mại hóa các dự án, sản phẩm, công nghệ bền vững; tổ 
chức hội thảo, hội nghị, tăng cường nhận thức cho cộng đồng  về 
phát  triển  bền  vững,..., những  sự hợp  tác  này  có  thể được  
thực  hiện ở cấp địa phương, quốc gia hay khu vực và quốc tế. Từ 
đó các nghiên cứu có thể giúp nâng cao cơ sở vật chất - cơ sở hạ 
tầng cho xã hội như nâng cấp hệ thống nhà ở, giảm khu ổ chuột, 
nâng cấp hệ thống giao thông công cộng (mục tiêu 11.2); bảo vệ 
di sản văn hóa, lịch sử, các di sản thiên nhiên (mục tiêu 11.4),... 
Theo Sachs và cộng sự (2020), số người dân thành thị sống trong 
khu ổ chuột của Việt Nam là 13,8% - mức thách thức, trong khi 
đó, không có dân thành thị nào ở Anh sống trong khu ổ chuột. 
Khả năng tiếp cận của người dân Việt Nam đối với nguồn nước, 
đường ống dẫn nước ở Việt Nam là 81%, ở Vương quốc Anh 100% 
người dân có thể tiếp cận nguồn nước và đường ống nước. Như 
vậy, Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức để xây dựng thành phố 
và cộng đồng bền vững.

Ở Việt Nam, vai trò của nghiên cứu đối với việc nâng cấp cơ 
sở hạ tầng vẫn còn yếu; các nghiên cứu bảo vệ di sản văn hóa của 
dân tộc thiểu số và các di sản thiên nhiên đã được chú trọng: trong 
danh sách nghiên cứu khoa học của Chính phủ năm 2019 có đề tài 
về Định hướng quy trình nghiên cứu xử lý tiếng các dân tộc thiểu số Việt 
Nam, ứng dụng xử lý tiếng Ê-đê, Văn học Hán Nôm của miền Nam Trung 
Bộ trong tiến trình văn học cổ điển Việt Nam,...
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2.2.7. Vai trò của các trường đại học trong việc thực hiện mục tiêu tiêu thụ và sản xuất có 
trách nhiệm (SDG12)

Hiệp hội các trường đại học châu Âu chỉ ra rằng chỉ có thể phát 
triển bền vững nếu chúng ta thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sản 
xuất và tiêu dùng; phát triển các giải pháp sáng tạo trong một nỗ lực 
hợp tác. Giáo dục đại học là người hỗ trợ quan trọng trong việc mở 
sự đổi mới. Các trường đại học cũng cung cấp các liên kết cần thiết 
để nuôi dưỡng hệ sinh thái đổi mới tại địa phương và đạt được sự 
tăng trưởng bền vững (EUA, 2020). Các hoạt động nghiên cứu của 
trường đại học cũng góp phần vào xây dựng nền sản xuất và tiêu 
dùng bền vững cho đất nước. Trước hết, nghiên cứu xây dựng quá 
trình giảng dạy về sản xuất và tiêu dùng bền vững, đảm bảo cho 
sinh viên các trường rồi đến người dân ở khắp nơi có thông tin và 
nhận thức liên quan về phát triển bền vững và lối sống hòa hợp với 
thiên nhiên, từ đó tạo nên tiềm năng thay đổi thói quen tiêu dùng 
của người dân hướng tới mua sắm bền vững các sản phẩm thân 
thiện với môi trường (mục tiêu 12.7, 12.8). Theo báo cáo của Deloitte 
2020 về tiêu dùng bền vững ở Anh, 32% người tiêu dùng đang thực 
hiện việc áp dụng một lối sống bền vững hơn, 28% người tiêu dùng 
đã ngừng mua một số sản phẩm nhất định do lo ngại về đạo đức 
hoặc môi trường; trong thế hệ gen Z, 50% giảm số lượng họ mua và 
45% ngừng mua một số thương hiệu nhất định vì lo ngại về đạo đức 
hoặc tính bền vững (Deloitte, 2021). Như vậy, giáo dục về tiêu dùng 
bền vững ở Anh đã có những thành tựu đáng kể. Ở Việt Nam, nhận 
thức của người dân về tiêu dùng bền vững ở Việt Nam vẫn còn kém, 
và mới chỉ bắt đầu xuất hiện trong thời gian gần đây, thói quen tiêu 
dùng của người dân vẫn chưa có sự bền vững đáng kể (Hoàng và 
Nguyễn, 2012). 

Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi nhận thức của người dân, 
các nghiên cứu của trường đại học có thể cung cấp các sáng kiến 
trong việc xử lý, tái chế chất thải sản xuất hay hỗ trợ cho doanh 
nghiệp các giải pháp sản xuất “xanh” và giúp nhà nước với các sáng 
kiến về quản lý bền vững và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên 
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thiên nhiên cũng như xây dựng và thực hiện các công cụ để giám 
sát các tác động phát triển bền vững đối với du lịch bền vững (mục 
tiêu 12.2, 12.5, 12.6, 12.b và 12.c). Trường Đại học Oxford ở Anh đã 
phát triển hai ứng dụng giúp thúc đẩy việc tái chế và giảm chất 
thải trong sản xuất: Ứng dụng Too Good To Go, cung cấp cho các 
doanh nghiệp như quán cà phê và nhà hàng một cách để bán các 
phần thực phẩm dư thừa với giá chiết khấu bằng cách quảng cáo 
chúng để thu tiền sau đó trong ngày; người dùng được ăn rẻ cũng 
như tiết kiệm được thức ăn ngon, bổ dưỡng khỏi bị vứt bỏ. Và ứng 
dụng Olio, là về việc đưa những người có nhiều thức ăn hơn mức 
họ muốn liên lạc với những người muốn ăn. Ví dụ, nếu một người 
nào đó đã nấu quá nhiều cà ri có thể sử dụng Olio để cung cấp một 
phần miễn phí cho bất kỳ ai muốn đến và lấy một phần. Mọi người 
cũng có thể sử dụng nó để tìm một ngôi nhà tốt cho bất kỳ gói hoặc 
hộp thiếc nào bị thất lạc trong tủ thực phẩm mà bạn sẽ không bao 
giờ sử dụng hoặc để lấy nguyên liệu ra khỏi người không cần cần 
chúng. Ứng dụng có sẵn cho các thiết bị Apple và Android (Đại học 
Oxford, 2018). Ở Việt Nam, các hoạt động nghiên cứu về các sáng 
kiến tái chế chưa nhiều, chủ yếu là do các doanh nghiệp tự học hỏi 
và hợp tác với các công ty trong nước và nước ngoài để giảm thiểu 
rác thải trong quá trình sản xuất. 

2.2.8. Vai trò của các trường đại học trong việc thực hiện mục tiêu năng lượng sạch giá 
hợp lý (SDG7);  hành động về khí hậu (SDG13); tài nguyên và môi trường biển (SDG14); tài 
nguyên và môi trường trên đất liền (SDG15)

Đối với các mục tiêu phát triển bền vững về môi trường, vai trò 
cơ bản của trường đại học trong thực hiện các mục tiêu phát triển 
bền vững về môi trường là cung cấp nghiên cứu để hiểu bản chất và 
chức năng của các hệ sinh thái trên Trái Đất, tác động của quá trình 
khai thác năng lượng tới môi trường, xác định sự phát triển trong 
biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu, như cũng như tác động 
của chúng; các trường đại học tập hợp các nhà nghiên cứu từ các 
lĩnh vực khác nhau, với các cách tiếp cận và tài năng khác nhau để 
tìm các giải pháp sáng tạo đối với những thách thức trong nhiệm vụ 
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bảo vệ môi trường. Con người khai thác năng lượng từ môi trường 
cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất. Con người khai thác năng 
lượng từ môi trường cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất. Theo 
trang web ourworldindata.org, trên thế giới hiện nay, nguồn năng 
lượng chủ yếu đến từ các nhiên liệu hóa thạch (than, khí đốt) chiếm 
hơn 60%, các năng lượng tái tạo được 

Trung bình, năng lượng được cung cấp bởi các nhà cung cấp ở 
Anh chủ yếu đến từ khí đốt (khoảng 41%). Các nguồn tái tạo, chẳng 
hạn như năng lượng gió được sử dụng để sản xuất khoảng 30% 
năng lượng được cung cấp trong khi tỷ lệ phần trăm của điện than 
và điện hạt nhân tương ứng là khoảng 13% và 11% (Nexus, 2019). 
Ở Việt Nam, thủy điện, khí tự nhiên và than là những nguồn năng 
lượng chính cho sản xuất điện. Than chiếm tỷ trọng cao nhất trong 
các nguồn năng lượng với 41,6%, theo sau là thủy điện với 37,7% và 
khí với 18,8%. Ngoài thủy điện lớn, bao gồm cả thủy điện nhỏ, năng 
lượng tái tạo chỉ chiếm một phần rất nhỏ (0,5%). Mặc dù vậy, từ đầu 
năm 2019, tỷ trọng năng lượng tái tạo trong hệ thống năng lượng đã 
tăng lên đáng kể; phần nhiều nhờ vào năng lượng mặt trời; tuy vậy, 
năng lượng gió cũng đang trên đà phát triển. Việt Nam đặt mục tiêu 
trong năm 2030, năng lượng tái tạo sẽ chiếm khoảng 10,7% năng 
lượng được cung cấp (Chương trình hỗ trợ năng lượng GIZ, 2017). 

Ở cả Vương quốc Anh và Việt Nam, năng lượng tái tạo được 
đang được chú trọng, giống như xu hướng thế giới, vì đây là nguồn 
năng lượng sạch, bền vững. Vậy nên, các nghiên cứu về năng lượng 
sạch cũng được đẩy mạnh ở các quốc gia để cung cấp kiến thức 
về năng lượng sạch, các mô hình khai thác để áp dụng ở các vùng 
trong nước để tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo được sử dụng, tăng 
tốc độ cải thiện hiệu quả năng lượng và tăng sự tiếp cận các dịch vụ 
năng lượng giá cả phải chăng, đáng tin cậy và hiện đại để cung cấp 
kiến thức về năng lượng sạch, các mô hình khai thác để áp dụng ở 
các vùng trong nước để tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo được sử 
dụng, tăng tốc độ cải thiện hiệu quả năng lượng và tăng sự tiếp cận 
các dịch vụ năng lượng giá cả phải chăng, đáng tin cậy và hiện đại 
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(mục tiêu 7.1, 7.2 và 7.3). Trong số các nghiên cứu của trường Đại học 
Cambridge, chủ đề năng lượng và chủ đề môi trường là một trong 
các chủ đề nóng được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Ở Việt Nam, 
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cũng đã lên kế hoạch nghiên 
cứu về năng lượng sạch trong chiến lược phát triển khoa học công 
nghệ của trường giai đoạn 2018 - 2025 và tầm nhìn đến 2030, với 4 
đề án quy hoạch, phát triển 4 lĩnh vực khoa học công nghệ ưu tiên 
trong đó có lĩnh vực năng lượng và môi trường bền vững và 2 định 
hướng chính là công nghệ năng lượng tái tạo và công nghệ hiệu quả 
năng lượng. Trường cũng nhận định rằng đây là chủ đề liên ngành 
có tính thời sự cao nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và góp phần 
bảo vệ môi trường (Trần, 2021). 

Đối với môi trường, hệ sinh thái trên đất liền và dưới biển, hoạt 
động nghiên cứu của trường đại học sẽ cung cấp các báo cáo đánh 
giá về môi trường, hoạt động của thiên tài nâng cao nhận thức và 
năng lực của con người, và cung cấp các sáng kiến, giải pháp làm 
giảm tác động của thiên tai tới đời sống con người, tăng cường khả 
năng phục hồi, thích ứng với các hiểm họa liên quan đến khí hậu và 
thiên tai ở tất cả các quốc gia. Ngoài ra, các nghiên cứu của trường 
đại học còn có thể giúp ích cho hệ thống cảnh báo sớm đối với biến 
đổi khí hậu toàn cầu và lồng ghép các biện pháp chống biến đổi khí 
hậu vào chính sách cho Chính phủ (mục tiêu 13.1, 13.2 và 13.3). Viện 
Nghiên cứu về Biến đổi Môi trường của Đại học Oxford đã được 
thành lập năm 1991 để “tổ chức và thúc đẩy nghiên cứu liên ngành 
về bản chất, nguyên nhân và tác động của biến đổi môi trường và 
đóng góp vào việc phát triển các chiến lược quản lý để ứng phó với 
biến đổi môi trường trong tương lai”. Ở Việt Nam, Trường Đại học 
Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiên cứu “Triển khai 
tích hợp hệ thống giám sát biến đổi khí hậu cho mạng lưới quan trắc 
môi trường Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2018, hay nghiên cứu về 
“Hệ hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ cho lưu vực sông Vu Gia - Thu 
Bồn, tỉnh Quảng Nam” năm 2016 (Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi 
khí hậu, 2021). Các hoạt động nghiên cứu về môi trường nói chung 
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và phát triển bền vững về môi trường nói riêng ở các trường đại học 
của cả hai quốc gia đều tăng lên đáng kể nhằm tạo nên nỗ lực bảo 
vệ môi trường và phát triển bền vững trong tương lai.

2.2.9. Vai trò của các trường đại học trong việc thực hiện mục tiêu hòa bình, công bằng và 
các thể chế mạnh mẽ (SDG16); và đối tác thực hiện mục tiêu (SDG17)

Mục tiêu số 16 và mục tiêu số 17 là các mục tiêu phát triển bền 
vững về thể chế. Như các mục tiêu khác, vai trò nghiên cứu của các 
trường đại học là cung cấp tri thức, nâng cao hiểu biết của người 
dân, bao gồm các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên,... Việc nâng 
cao trình độ dân trí sẽ giúp người dân hiểu biết để đấu tranh vì 
quyền lợi của mình; giảm bớt các hành vi sai trái, phạm tội; từ đó 
thúc đẩy pháp quyền ở cấp quốc gia, nâng cao khả năng tiếp cận 
công lý bình đẳng cho mọi người (mục tiêu 16.1, 16.2, 16.3); giúp đào 
tạo nhân lực có trình độ cho bộ máy nhà nước để xây dựng các thể 
chế, chính sách hiệu quả - minh bạch hơn, tạo động lực để mở rộng 
sự tham gia của các nước đang phát triển như Việt Nam vào các thể 
chế toàn cầu và thúc đẩy thực thi các luật và chính sách không phân 
biệt đối xử để phát triển bền vững (mục tiêu 16.6, 16.8, 16.b). 

Ngoài ra, các trường đại học tự chủ mạnh mẽ là các đối tác quan 
trọng của các chính phủ, các công ty và xã hội dân sự đang hoạt động 
hướng tới những mục tiêu chung. Những quan hệ đối tác và hợp 
tác này là rất quan trọng trong việc thúc đẩy và thực hiện các mục 
tiêu phát triển bền vững: khuyến khích và thúc đẩy các quan hệ đối 
tác công, công - tư và xã hội dân sự hiệu quả (mục tiêu 17.17). Các 
trường đại học cũng tạo điều kiện cho mọi người gặp gỡ liên hệ và 
là những tác nhân quan trọng trong ngoại giao mềm. Hàng nghìn 
sinh viên vượt qua biên giới để đạt được kiến thức về các nền văn 
hóa mới đồng thời cũng mang lại sự hiểu biết về chính các quốc gia 
cho chủ nhà của họ. Các nhà nghiên cứu hợp tác trên toàn cầu giúp 
xây dựng mạng lưới và phát triển điều kiện cần thiết để duy trì sự đổi 
mới trên toàn thế giới, giúp phổ biến công nghệ hiện đại, lành mạnh 
của các nước phát triển cho các nước đang phát triển; đồng thời với 
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sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế có thể xây dựng các sáng kiến để 
phát triển năng lực thống kê ở các nước đang phát triển, hình thành 
hệ thống dữ liệu chất lượng cao và đáng tin cậy (mục tiêu 17.7, 17.8 
và 17.9). Theo Báo cáo Phát triển bền vững năm 2021 (EUA, 2020), chỉ 
số hiệu suất thống kê năm 2019 của Vương quốc Anh là 89,9 đã đạt 
mức thành tựu về mục tiêu phát triển bền vững, trong khi đó, hiệu 
suất thống kê của Việt Nam năm 2019 là 66, mức vẫn còn nhiều thách 
thức tuy nhiên đang có xu hướng tăng lên. 

Bên cạnh đó, quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh nói 
riêng và thế giới nói chung đang phát triển ổn định. Ông Gareth 
Ward, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam 
đã khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh 
đang “ở thời kỳ tốt đẹp nhất, các lĩnh vực hợp tác cụ thể đều đạt 
nhiều kết quả tích cực” (Khánh Lan, 2019). Anh hiện đứng trong 
top 15 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam với khoảng 
4 tỷ USD. Hội đồng Anh cũng tham gia tài trợ nhiều hoạt động 
nghiên cứu cho các trường đại học ở Việt Nam như dự án “Luật 
chống phân biệt, đối xử tại Việt Nam và các nước ASEAN” (King’s at 
VNU-Law) hợp tác giữa Trường luật Dickson Poon, Đại học King’s 
College London và Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm tăng 
cường sự hợp tác giữa giảng viên, sinh viên và đội ngũ quản lý tại 
hai khoa luật hàng đầu của Vương quốc Anh và Việt Nam trong các 
lĩnh vực giáo dục đại học và pháp lý. Dự án đã góp phần to lớn thúc 
đẩy sự hợp tác sâu rộng hơn về nghiên cứu, giảng dạy và tác động 
chính sách giữa các giảng viên ở cả 2 trường (Hội đồng Anh, 2015).

3. THẢO LUẬN VÀ KẾT LUẬN 

Trường đại học đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thực hiện 
các mục tiêu phát triển bền vững. Báo cáo của chúng tôi chia sẻ các 
kết luận từ các nghiên cứu khác trên quốc tế được công bố bởi  Shulla 
và cộng sự (2019), Jickling và Wals (2008), Nguyễn (2013) đều khẳng 
định rằng  hoạt động nghiên cứu của các trường đại học có vị trí quan 
trọng không chỉ vì vai trò của giáo dục trong thực hiện các mục tiêu 
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phát triển bền vững, mà còn giúp thế giới giải quyết các vấn đề mới 
nổi và khó dự đoán trong tương lai. Tuy nhiên, qua việc so sánh với 
nền giáo dục của Vương quốc Anh, bài báo chỉ ra rằng giáo dục đại 
học Việt Nam, trong đó có lĩnh vực nghiên cứu khoa học, còn tồn tại 
nhiều hạn chế trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. 
Các hạn chế trong hoạt động nghiên cứu của Việt Nam bao gồm cả 
hạn chế về số lượng và chất lượng của các bài nghiên cứu khoa học. 
Trong khi đó, việc cải thiện nền giáo dục đại học của Việt Nam nói 
chung và hoạt động nghiên cứu của các trường đại học ở Việt Nam 
nói riêng là vô cùng cần thiết, không chỉ phục vụ khả năng thực hiện 
các mục tiêu phát triển bền vững mà còn là nhu cầu tất yếu trong quá 
trình toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0. 

Một số các giải pháp cần xem xét để nâng cao vai trò và tính 
hiệu quả của trường đại học trong việc thực hiện các mục tiêu phát 
triển bền vững bao gồm: 

- Nâng cao trình độ giáo viên, các nhà nghiên cứu trong trường đại 
học ở Việt Nam. Đối với Việt Nam, quốc tế hóa là động lực chính để 
nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong nước nói chung và đội 
ngũ cán bộ giảng dạy nói riêng. Trong khi làm tăng đáng kể sự cạnh 
tranh trong lực lượng lao động, quốc tế hóa cũng mở ra nhiều cơ hội 
hơn nữa để phát triển đội ngũ giảng viên. Quốc tế hóa là một yếu 
tố thúc đẩy đội ngũ giảng viên phải thay đổi, bám sát kiến   thức và 
phương pháp giảng dạy hiện tại nếu họ muốn hòa nhập với các hệ 
thống giáo dục phát triển khác. Quốc tế hóa cũng là cách mà các nhân 
viên giảng dạy chuẩn bị cho sinh viên của họ để làm việc trong một 
môi trường quốc tế và đa văn hóa…. Để đáp ứng yêu cầu nhân lực 
của lực lượng lao động có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển 
của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần tạo 
ra những thay đổi căn bản và tổng thể về giáo giáo dục đại học, đặc 
biệt là phát triển đội ngũ giáo viên (Hồ, 2015). Ngoài ra, đào tạo liên 
thông cũng là một giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở 
các trường đại học ở Việt Nam. Liên kết đào tạo còn có một mục tiêu 
chiến lược, đó là du nhập công nghệ giáo dục tiên tiến, bồi dưỡng đội 
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ngũ giảng viên, góp phần hiện đại hóa giáo dục đại học Việt Nam 
(Nguyễn và cộng sự, 2020). Các trường đại học có thể hợp tác với các 
doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ,... trong 
các hoạt động nghiên cứu và đào tạo của nhà trường, nhằm tạo ra sự 
mở cửa đa chiều cần thiết cho các trường đại học: hướng tới xã hội 
dân sự, hướng tới những nơi sản xuất tri thức mới khác, hướng tới 
không gian - thời gian mạng, hướng tới mục tiêu phổ quát và hướng 
tới định nghĩa lại các giá trị chi phối chính nó sự tồn tại (Nicolescu, 
2018). Từ đó, các nhà nghiên cứu sẽ hiểu thêm về tình hình thực tế 
các khó khăn cần phải giải quyết trong các vấn đề kinh tế - xã hội của 
đất nước, các nghiên cứu được nghiên cứu sẽ có thêm các kiến thức 
thực tế mà không chỉ dừng lại trên lý thuyết nữa, khả năng áp dụng 
vào thực tế của các nghiên cứu cũng tăng lên. 

- Nâng cao đầu tư cho hoạt động nghiên cứu của các trường đại học. 
Thứ nhất, bản thân các trường đại học cần nâng cao đầu tư về sức 
lực lẫn vật chất cho hoạt động nghiên cứu. Thường các giảng viên 
giảng dạy trực tiếp là khoảng hai mươi giờ một tuần, chỉ còn ít thời 
gian để nghiên cứu (Eggins, 2008). Trong khi đó, cơ sở hạ tầng cho 
nghiên cứu thì yếu kém, không được đầu tư. Các trường đại học có 
thể tư nhân hóa hoạt động nghiên cứu bằng cách thông qua hợp tác 
trong nghiên cứu để nhận các khoản đầu tư từ các doanh nghiệp, 
các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, hay từ các quốc gia 
khác. Điều cần thiết là các trường đại học phải giành được nhiều 
quyền tự chủ hơn để vượt ra khỏi vai trò hiện tại của họ trong việc 
đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng cho các nhà cung cấp đổi mới 
(Baark, 2016). Ngoài ra, các nhà nghiên cứu của trường đại học phải 
nhận thức được nhu cầu cấp thiết về phát triển bền vững và tầm 
quan trọng của nghiên cứu trong quá trình này. Các trường đại học 
nên coi trách nhiệm nghiên cứu là một trách nhiệm đầy đủ của 
trường chứ không chỉ đơn thuần là “bổ sung” (Waas và cộng sự, 
2010). Thứ hai, đối với Nhà nước, Chính phủ cần tăng cường đầu 
tư cho hoạt động nghiên cứu của trường đại học. Đối với xu hướng 
toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, quốc gia nào làm chủ 
được khoa học - công nghệ sẽ có sức cạnh tranh kinh tế mạnh mẽ, 
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tuy nhiên để đạt được vấn đề cơ bản đó, cần phải đầu tư xứng đáng 
cho giáo dục, đặc biệt là cho giáo dục đại học. Thực tế, quá trình 
phát triển của các quốc gia Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài 
Loan đã chứng minh điều này (Nguyễn, 2020). Ngoài ra, Việt Nam 
cần có chính sách phù hợp hơn để định hướng các nhà khoa học 
trong việc phát triển các đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp và 
dài hơi, cơ chế để “nuôi dưỡng” kết quả đó hỗ trợ và định hướng 
hoặc doanh nghiệp có thể trở thành một thị trường và từ đó nhìn 
nhận các kết quả nghiên cứu ấy phát triển tiếp như thế nào (VOV, 
2021). Đồng thời cần có cơ chế, chính sách để đầu tư xây dựng 
các nhóm nghiên cứu mạnh trong trường đại học cũng là một 
giải pháp quan trọng trong việc nâng cao nguồn lực nghiên cứu 
trong tương lai. 

- Hợp tác và kết hợp liên ngành là điều rất cần thiết. Vậy nên, một 
điều quan trọng trong nghiên cứu các biện pháp thực hiện các mục 
tiêu phát triển bền vững ở các trường đại học là tính liên ngành. 
Trong khi các trường đại học của Vương quốc Anh đặc biệt chú trọng 
vấn đề này trong việc xây dựng các chương trình đại học và nghiên 
cứu liên ngành xuyên suốt, việc xây dựng các chương trình đại học 
và nghiên cứu liên ngành xuyên suốt ở Việt Nam vẫn chưa được chú 
trọng đúng mức. Trong những năm gần đây, Đại học Quốc gia Hà 
Nội là cơ quan tiên phong đưa vào giảng dạy môn học Phát triển bền 
vững: Lý thuyết và thực tiễn ở việt Nam với mục tiêu là cung cấp cho 
sinh viên kiến thức cơ bản về phát triển bền vững trên thế giới và 
thực tiễn ở Việt Nam cũng như là giúp sinh viên rèn luyện các kỹ 
năng về phân tích hệ thống mối tương tác giữa các yếu tố tự nhiên 
và đời sống xã hội trong hệ sinh thái/ hệ sinh thái nhân văn và quan 
hệ của chúng trong phát triển bền vững (VNU, 2012). Chương trình 
Thạc sĩ Khoa học Bền vững của Khoa Các khoa học liên ngành, Đại 
học Quốc gia Hà Nội cũng cung cấp cho người học hệ thống tri thức 
về các khía cạnh của tính bền vững và sự phát triển bền vững với tư 
duy và cách tiếp cận liên ngành để nhận diện và giải quyết các vấn 
đề thực tiễn trong cuộc sống; các công cụ và kỹ năng để đảm bảo tính 
bền vững của các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp. Tuy nhiên, 
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các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực này từ các trường đại học 
còn rất hạn chế và cần có nhiều sự cải thiện trong tương lai. Trao đổi 
kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học của UK 
dẫn đầu trên thế giới trong lĩnh vực này bao gồm Đại học Oxford, đã 
cung cấp các khóa học Thạc sĩ về Phát triển Bền vững, Năng lượng và 
phát triển bền vững, Kinh tế sinh thái (Ecological Economics) (QS Top 
Universities, 2015) và Đại học Sussex xếp hạng thứ nhất thế giới về 
nghiên cứu phát triển theo bảng xếp hạng QS từ năm 2017 - 2021 (QS 
Top Universities, 2017-2021). Trong bảng xếp hạng này, sẽ tạo nhiều 
điều kiện trao đổi kiến thức và hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại 
học giữa Vương quốc Anh và Việt Nam. 
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