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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Lào – Việt Nam là hai quốc gia có mối quan hệ đặc biệt, truyền 

thống từ lâu đời. Hơn nửa thế kỷ qua, Lào và Việt Nam đã luôn coi trọng 

và không ngừng phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt, tạo nền tảng thúc 

đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, giáo dục là lĩnh vực hợp 

tác chiến lược có bề dày lịch sử lâu đời và được xem là một lĩnh vực hợp 

tác thành công giữa hai nước. Đặc biệt, từ năm 1986 khi hai nước bắt 

đầu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, hợp tác giáo dục Lào - Việt 

Nam càng được chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu.  

Tuy nhiên, bối cảnh quốc tế của thời hậu chiến tranh Lạnh cùng 

với địa vị quốc tế của mỗi nước từ sau đổi mới, mở cửa đã xuất hiện 

những nhân tố mới tác động đến quan hệ hợp tác Lào – Việt nói 

chung và hợp tác giáo dục song phương nói riêng với cả cơ hội và 

thách thức. Thực tế cũng cho thấy chất lượng và hiệu quả hợp tác 

giáo dục của hai nước thời gian qua cũng bộc lộ những hạn chế cần 

phân tích để làm rõ nguyên nhân, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả 

hợp tác trong tương lai, đáp ứng được yêu cầu phát triển của hai nước 

trong thời đại mới. Trong khi, dù đã có nhiều công trình nghiên cứu 

về quan hệ Lào – Việt nói chung, hợp tác giáo dục giữa hai nước nói 

riêng, song vẫn chưa có một công trifnh nào nghiên cứu toàn diện, 

chuyên sâu về vấn đề này tiếp cận từ góc độ quan hệ quốc tế trong 

một giai đoạn dài 30 năm (1986-2016) kể từ khi hai nước tiến hành 

sự nghiệp đổi mới đất nước. Vì vậy, trước bối cảnh mới của quốc tế, 

khu vực cũng như của hai nước Lào, Việt Nam có nhiều thay đổi, 

việc đánh giá, tổng kết, nghiên cứu nghiêm túc, đầy đủ về quan hệ 

hợp tác giáo dục giữa hai nước từ đổi mới đến nay là rất cần thiết để 

hai bên kịp thời có những điều chỉnh phù hợp trong hợp tác song 
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phương, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả và chất lượng hợp tác 

Lào – Việt trong lĩnh vực giáo dục. 

Xuất phát từ những lý do trên, người viết đã chọn đề tài “Quan hệ 

hợp tác Lào - Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục giai đoạn 1986-

2016” làm đề tài nghiên cứu sinh. Tuy vậy, do giai đoạn nghiên cứu 

dài, lại trong thời kỳ hai nước thực hiện chuyển đổi nhiều mặt về 

kinh tế - xã hội nên nguồn số liệu về hợp tác giáo dục song phương 

không được cập nhật đầy đủ và thiếu tính hệ thống, làm người viết 

gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai đề tài. Song người 

viết đã cố gắng để phân tích thực trạng, đánh giá tình hình và rút ra 

một số đặc điểm tiêu biểu, bài học kinh nghiệm với hy vọng luận án 

sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước ngày càng phát 

triển, không ngừng vun đắp cho truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc 

biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái.  

2. Lịch sử nghiên cứu đề tài 

2.1. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

2.1.1. Một số công trình nghiên cứu về quan hệ Lào - Việt Nam 

Các công trình nghiên cứu của tác giả Lào chủ yếu là các bài viết 

ngắn nên có những hạn chế nhất định về dung lượng, độ sâu, độ rộng 

của các công trình nghiên cứu. Dù vậy, các nghiên cứu này đã có 

những đánh giá bước đầu về hợp tác song phương trong lĩnh vực giáo 

dục từ năm 1975 đến 2017 và triển vọng trong tương lai. Trong khi 

đó, Việt Nam đã có những công trình nghiên cứu khá dày dặn, bài 

bản, tổng quan về quan hệ Việt Nam – Lào trên tất cả các lĩnh vực 

hợp tác, trong đó có hợp tác giáo dục giữa hai nước từ khi thiết lập 

quan hệ cho đến năm 2016. Tuy nhiên, nội dung nghiên cứu về hợp 

tác giáo dục mới chỉ được trình bày mang tính khái quát, thiếu những 

phân tích, đánh giá chuyên sâu trong từng giai đoạn cụ thể. Ngoài ra, 
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cũng đã có những công trình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài 

về quan hệ hợp tác Lào – Việt Nam nhưng chủ yếu là những nghiên 

cứu tổng quát và những nghiên cứu mang tính lịch sử về hợp tác giữa 

hai nước trong thời kỳ đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc. 

2.1.2. Các công trình nghiên cứu về hợp tác giáo dục Lào – Việt Nam 

Các công trình nghiên cứu của tác giả Lào và các tác giả Việt 

Nam về hợp tác giáo dục song phương chủ yếu là các bài viết được 

đăng tải trên các tờ báo, tạp chí mà vẫn thiếu những công trình 

nghiên cứu bài bản, hệ thống, phân tích và đánh giá toàn diện về từng 

giai đoạn hợp tác giáo dục giữa Lào và Việt Nam, nhất là trong giai 

đoạn từ năm 1986 đến nay.  

Trong khi, nghiên cứu của tác giả nước ngoài về quan hệ hợp tác 

giáo dục giữa Lào và Việt Nam về cơ bản là khá khiêm tốn, nếu như 

không muốn nói là hầu như không có. Đa phần các nghiên cứu chủ yếu 

là về nền giáo dục của từng nước trong sự so sánh, đối chiếu lẫn nhau. 

2.2. Một số nhận xét về tình hình nghiên cứu đề tài và những vấn 

đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu 

Qua nghiên cứu và tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa 

học, các tạp chí đã công bố, có thể thấy vẫn chưa có một công trình 

nào nghiên cứu toàn diện, sâu sắc và cập nhật hợp tác giáo dục song 

phương Lào – Việt ở cấp độ quốc gia, tiếp cận từ nghiên cứu quan hệ 

quốc tế trong khoảng thời gian dài 30 năm từ 1986 đến 2016. Đây 

thực sự là một khoảng trống trong nghiên cứu về quan hệ đặc biệt hai 

nước nói chung, lĩnh vực giáo dục nói riêng. 

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục tiêu nghiên cứu:  

Phân tích, làm rõ nội dung, quá trình triển khai quan hệ hợp tác 

giáo dục giữa hai nước Lào - Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2016. 
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3.2. Nội dung nghiên cứu: 

Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của hợp tác giáo dục Lào – 

Việt Nam trong giai đoạn 1986-2016; phân tích nội dung, quá trình 

triển khai hợp tác giáo dục 30 năm với hai thời đoạn chính từ 1986-

2005 và 2006-2016; đánh giá những đặc điểm tiêu biểu, những thành 

tựu đạt được và những hạn chế còn tồn tại; từ đó rút ra một số bài học 

kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục của hai nước Lào 

- Việt Nam trong thời gian tới. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu:  

Quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, từ góc 

độ tiếp cận của phía Lào. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu:  

Phạm vi thời gian: Luận án nghiên cứu về hợp tác giáo dục 

của hai nước Lào - Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2016. Năm 

1986 là năm Lào và Việt Nam cùng tiến hành công cuộc đổi mới 

đất nước toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực 

giáo dục. Vì vậy, nghiên cứu về hợp tác giáo dục Lào - Việt 

Nam từ năm 1986 sẽ giúp có cái nhìn toàn diện về hợp tác giữa 

hai nước trong lĩnh vực này. Trong khi, năm 2016 được chọn 

làm giới hạn nghiên cứu vì đây là năm chuyển giao các thỏa 

thuận hợp tác song phương theo trung hạn 5 năm giữa hia nước, 

với việc hai nước kết thúc triển khai thực hiện hiệp định hợp tác 

song phương giai đoạn 2010-2015 và ký kết triển khai mới hiệp 

định giai đoạn 2016-2020. Đáng chú ý, đây cũng là năm chuyển 

tiếp để đánh giá giai đoạn 5 năm đầu của Đề án nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hợp tác Việt – Lào trong lĩnh vực giáo dục và 

phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020 giữa hai nước. 
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Trong triển khai nghiên cứu, luận án được chia làm hai thời 

đoạn, 1986-2005 và 2006-2016. Bởi năm 2005, Chính phủ Lào 

và Việt Nam đã thống nhất mở rộng hợp tác giáo dục bằng nhiều 

kênh, nhiều hình thức, mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới 

trong hợp tác giáo dục giữa hai nước. Vì vậy, việc chia nội dung 

nghiên cứu thành hai giai đoạn như trên sẽ giúp thấy được sự 

phát triển, bước chuyển mạnh mẽ trong hợp tác giáo dục giữa hai 

nước Lào – Việt Nam cũng như triển vọng trong hợp tác giữa hai 

nước trong chặng đường tiếp theo. 

Phạm vi không gian: Luận án nghiên cứu về hợp tác giáo dục tại 

hai nước Lào, Việt Nam, chủ yếu từ cấp độ quốc gia. 

Phạm vi nội dung: Luận án nghiên cứu về mối quan hệ hợp tác 

trong lĩnh vực giáo dục giữa Lào và Việt Nam qua lăng kính của 

nghiên cứu quan hệ quốc tế. 

5. Phƣơng pháp và tƣ liệu nghiên cứu 

Do đề tài có tính chất liên ngành nên luận án kết hợp nhiều 

phương pháp nghiên cứu chung trong khoa học xã hội, và các 

phương pháp riêng trong ngành quan hệ quốc tế như phương pháp 

luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác- Lênin, 

phương pháp lịch sử, logic; tiếp cận hệ thống; phương pháp thu thập, 

phân tích tài liệu; phương pháp so sánh và phân tích, tổng hợp và dự 

báo; và phương pháp phỏng vấn chuyên gia. 

6. Tƣ liệu nghiên cứu 

Nguồn tư liệu sử dụng trong luận án, gồm các tài liệu, văn kiện 

Đại hội Đảng của Lào, Việt Nam; báo cáo, tổng kết của các ban, bộ, 

ngành hai nước; và các công trình nghiên cứu bằng cả tiếng Lào và 

tiếng Việt của các tác giả đi trước. 
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7. Những đóng góp của luận án 

Thứ nhất, luận án là công trình nghiên cứu được tiếp cận từ góc 

độ quan hệ quốc tế với việc vận dụng các lý thuyết cơ bản để làm 

sáng tỏ hơn hợp tác Lào – Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, từ đó 

giúp hiểu rõ mối quan hệ hai nước trong thời gian qua. Thứ hai, qua 

phân tích quá trình triển khai hợp tác 1986-2016, luận án cũng là 

công trình nghiên cứu, tổng kết thực trạng hợp tác giáo dục Lào – 

Việt Nam trong một giai đoạn dài với những kết quả đạt được, những 

hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân, từ đó rút ra đặc điểm và bài học 

kinh nghiệm trong hợp tác giáo dục song phương. Thứ ba, những nội 

dung nghiên cứu trong luận án có những đóng góp tích cực cho công 

tác xây dựng, hoạch định chính sách đối ngoại nói chung, chính sách 

hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nói riêng giữa Lào và Việt Nam, góp 

phần nâng cao quan hệ hợp tác giữa hai nước. Thứ tư, luận án cũng là 

một tài liệu tham khảo cần thiết, phục vụ cho công tác nghiên cứu, 

giảng dạy, đồng thời là nguồn tài liệu tham khảo cho các bộ ban 

ngành hai nước trong hợp tác giáo dục song phương. 

8. Bố cục luận án 

Chương 1 làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của hợp tác giáo dục 

Lào – Việt Nam từ đổi mới đến năm 2016. 

Chương 2 phân tích nội dung và thực tiễn hợp tác giáo dục Lào – 

Việt Nam theo hai thời đoạn, 1986-2005 và 2006-2016. 

Chương 3 đánh giá những đặc điểm hợp tác tiêu biểu, những 

thành tựu, hạn chế, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong hợp 

tác giáo dục Lào – Việt trong giai đoạn 1986-2016. 
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CHƢƠNG 1: CƠ SỞ HỢP TÁC LÀO - VIỆT NAM TRONG 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

1.1. Cơ sở lý luận 

1.1.1. Các khái niệm liên quan đến hợp tác giáo dục Lào – Việt Nam 

1.1.1.1. Khái niệm hợp tác trong quan hệ quốc tế 

“Hợp tác quốc tế là sự phối hợp hòa bình giữa các chủ thể quan hệ 

quốc tế nhằm thực hiện các mục đích chung”. Chủ thể quan hệ quốc 

tế là những thực thể đóng một vai trò có thể nhận thấy được trong 

quan hệ quốc tế, được chia thành ba loại, gồm: chủ thể quốc gia, chủ 

thể phi quốc gia và chủ thể dưới quốc gia. 

1.1.1.2. Khái niệm giáo dục và hợp tác giáo dục 

Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt, bản chất của giáo dục 

là sự truyền đạt và lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử xã hội của các thế hệ 

loài người, nhờ có giáo dục mà các thế hệ nối tiếp nhau phát triển, 

tinh hoa văn hoá nhân loại và dân tộc được kế thừa, bổ sung và trên 

cơ sở đó mà xã hội loài người không ngừng tiến lên. Hợp tác giáo 

dục giữa hai quốc gia là quá trình phối hợp hòa bình giữa hai nước 

trong lĩnh vực giáo dục nhằm đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra. 

1.1.2. Các lý thuyết quan hệ quốc tế liên quan đến đề tài 

1.1.2.1. Chủ nghĩa hiện thực 

Theo cách lý giải của chủ nghĩa hiện thực, việc các nước vừa và 

nhỏ như Lào và Việt Nam, liên minh, cân bằng quyền lực bên ngoài 

sẽ tạo nên nguồn sức mạnh quan trọng nhất định. Vì lợi ích của chính 

Lào và Việt Nam, cùng với sự can dự đan xen của mâu thuẫn và lợi 

ích của các đối tác bên ngoài khiến hai nước tăng cường hợp tác 

trong một lĩnh vực là rất cần thiết. Hợp tác giáo dục giúp hai nước 

Lào – Việt Nam liên minh, liên kết, tạo nên sức mạnh quyền lực 

mềm, tạo thêm thế và lực khi đàm phán, nhằm đạt được mục tiêu 

trong quan hệ quốc tế.  
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1.1.2.2. Chủ nghĩa tự do 

Hợp tác giữa Lào và Việt Nam ở các cấp độ, lĩnh vực, trong 

đó có giáo dục là cần thiết và phù hợp với quan điểm của chủ nghĩa 

tự do. Hợp tác giáo dục song phương giữa Lào và Việt Nam sẽ giúp 

hai nước đan xen lợi ích, lan tỏa, tạo sức mạnh mềm tác động hài hòa 

sang các lĩnh vực hợp tác khác.  

1.1.2.3. Chủ nghĩa kiến tạo 

Dưới góc nhìn của chủ nghĩa kiến tạo, hợp tác Lào – Việt Nam 

trong lĩnh vực giáo dục là rất quan trọng, góp phần tăng cường sự 

hiểu biết lẫn nhau, gắn kết chặt chẽ giữa nhân dân hai nước, tạo nên 

những điểm tương đồng, những giá trị, chuẩn mực, bản sắc chung, 

nhận thức chung, giúp tình đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và 

nhân dân hai nước ngày một sâu đậm. Đặc biệt, chủ nghĩa kiến tạo đã 

đưa ra những biến số thuộc về tư tưởng, nhận thức trong quá trình 

tìm hiểu, nghiên cứu về đề tài hợp tác giáo dục Lào – Việt Nam, nhất 

là từ việc coi trọng và đánh giá cao vai trò và sự tương tác giữa các 

cá nhân thuộc tầng lớp tinh hoa để thay đổi nhận thức chủ quan, 

hướng đến xây dựng bản sắc, chuẩn mực chung (lợi ích chung).  

1.1.2.4. Chủ nghĩa Mác – Lênin 

Chủ nghĩa Mác – Lênin lý giải rõ về việc cần thiết tăng cường 

đoàn kết, tình nguyện giúp đỡ nhau, hợp tác toàn diện trên tinh thần 

anh em, đồng chí của hai nước Lào – Việt Nam. Đó là mối quan hệ 

giữa hai nước XHCN do giai cấp công nhân cầm quyền, có chung hệ 

tư tưởng, có chung chế độ kinh tế - chính trị, chung mục tiêu, được 

xây dựng trên các nguyên tắc của “chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa 

quốc tế XHCN”.  
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1.2. Cơ sở thực tiễn 

1.2.1. Tình hình thế giới và khu vực 

1.2.1.1. Tình hình thế giới 

Thứ nhất là sự sụp đổ của hệ thống CNXH và trật tự hai cực, hình 

thành trật tự thế giới mới, với các xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc 

tế và phát triển khoa học công nghệ với quá trình quốc tế hóa giáo 

dục, đổi mới giao dục được thúc đẩy trên quy mô toàn cầu.  

Thứ hai là yếu tố cạnh tranh trong thu hút du học sinh giữa các nước, 

giữa các cơ sở giáo dục cùng cuộc đua quyết liệt trên các bảng đánh giá, 

xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới và khu vực.  

Thứ ba là sự hợp tác, đầu tư cho phát triển được đẩy mạnh trên 

mọi lĩnh vực, từ kết nối cơ sở hạ tầng giao thông đến thông tin liên 

lạc, ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục. 

1.2.1.2. Tình hình khu vực 

Hợp tác giáo dục Lào – Việt những ảnh hưởng mạnh mẽ từ tình 

hình khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhất là quá trình hội nhập 

sâu rộng của ASEAN với việc xây dựng cộng đồng ASEAN, trụ cột 

Cộng đồng văn hóa – xã hội, và xu thế đẩy mạnh hợp tác, cạnh tranh 

của các nước lớn, các nước láng giềng trong khu vực với hai nhân tố 

có vai trò đáng kể là Trung Quốc và Thái Lan 

1.2.2. Lợi ích của Lào và Việt Nam trong bối cảnh mới từ 1986 đến 

2016 

Thứ nhất, không chỉ để đào tạo nguồn nhân lực xây dựng phát 

triển kinh tế - xã hội thuần túy mà cốt lõi là nhằm xây dựng thành 

công và bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa ở hai nước. 

Thứ hai, hợp tác giáo dục song phương là lĩnh vực giúp hai nước 

chăm lo cho nhau những nhân tố đảm bảo sự kế tục, phát triển của 

mối quan hệ đặc biệt không chỉ ở hiện tại mà cả trong tương lai. 
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Riêng đối với Lào, hợp tác với Việt Nam giúp Lào bảo đảm sự 

vững chắc về an ninh quốc gia, góp phần mở rộng ảnh hưởng của 

Lào nhằm giảm sức ép từ Trung Quốc và Thái Lan. Về phía Việt 

Nam, tăng cường quan hệ với Lào giúp Việt Nam tiếp tục củng cố và 

tăng cường ảnh hưởng tại Lào, đảm bảo duy trì và phát triển những 

lợi ích chiến lược của Việt Nam tại Lào, từ đó góp phần nâng cao vị 

thế, vai trò của Việt Nam trong khu vực. 

1.2.3. Nhu cầu hợp tác giáo dục giữa hai nước 

Xuất phát điểm là hai nước nghèo, kém phát triển, bị ảnh hưởng 

nặng nề bởi chiến tranh nên vào những năm 80, 90 của thế kỷ XX, dù 

đã có nhiều cố gắng nhưng nền giáo dục của Lào và Việt Nam vẫn 

còn nhiều yếu kém, trình độ dân trí còn thấp, thiếu về số lượng, yếu 

về chất lượng, bất cập về cơ cấu… chưa đáp ứng được yêu cầu về 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy, nhu cầu hợp tác giáo 

dục giữa hai nước Lào – Việt Nam luôn được đặt ra.  

1.2.4. Quan hệ hợp tác giáo dục Lào - Việt Nam trước năm 1986 

Hợp tác giáo dục Lào – Việt Nam từ trước năm 1986 đã được 

triển khai và thực hiện thông qua nhiều kênh, nhiều hình thức, nhiều 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, 

trong từng thời kỳ, hợp tác giáo dục song phương cũng có những nét 

đặc trưng riêng biệt.  

Trong giai đoạn trước năm 1975, hợp tác giáo dục giữa hai nước 

chủ yếu nhằm xóa nạn mù chữ, phát triển công tác giáo dục tại các 

vùng giải phóng Lào và góp phần xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ 

nòng cốt lãnh đạo của Lào.  

Trong giai đoạn từ năm 1975 đến 1985, trên cơ sở những kết quả 

hợp tác đã đạt được trước đó, Lào đã có khả năng và nguồn lực để 

đào tạo học sinh cấp I và cấp II nên hợp tác giáo dục Lào – Việt Nam 
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chú trọng hơn vào tăng cường đào tạo học sinh cấp III, đào tạo đại 

học và trung học chuyên nghiệp tại Việt Nam. Trong khi, hợp tác về 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ lý luận chính 

trị của hai Nhà nước và hai Đảng vẫn tiếp tục được chú trọng và tăng 

cường. Song rõ ràng, do điều kiện lịch sử, hợp tác giáo dục song 

phương Lào – Việt Nam trước năm 1986 mới chỉ mang tính chất một 

chiều, ngành giúp ngành với sự giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm từ 

phía Việt Nam.  

Tiểu kết 

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn được phân tích, hợp tác giáo dục 

song phương Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào được xây dựng, hình 

thành, phát triển và chịu tác động mạnh mẽ từ tình hình thế giới và 

khu vực, lợi ích và nhu cầu của Lào và Việt Nam trong bối cảnh mới 

khi tiến hành đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế từ năm 1986, 

cũng như nền tảng quan hệ hợp tác giáo dục song phương Lào – Việt 

từ buổi ban đầu của thời kỳ cách mạng đến trước năm 1986.  

Hợp tác giáo dục giữa Lào và Việt Nam đã có một bề dày lịch sử từ 

những năm tháng đấu tranh chống kẻ thù chung. Trong giai đoạn trước 

năm 1986, hợp tác giáo dục giữa Lào và Việt Nam được phát triển với 

tính chất ngành giúp ngành. Đồng thời, những kết quả đạt được đã góp 

củng cố, giữ gìn và phát triển tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc và 

sự phát triển của đất nước Lào anh em. Đây là cơ sở để thúc đẩy, phát 

triển hợp tác giáo dục Lào - Việt trong giai đoạn tiếp theo. 
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CHƢƠNG 2: NỘI DUNG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI HỢP 

TÁC LÀO - VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC GIAI 

ĐOẠN 1986-2016 

2.1. Thời đoạn 1986-2005 

2.1.1. Nội dung hợp tác giáo dục Lào – Việt Nam 

Từ năm 1986, Lào và Việt Nam thống nhất không gửi lưu học 

sinh Lào sang Việt Nam đào tạo bậc phổ thông và hạn chế đào tạo 

bậc trung học chuyên nghiệp. Thay vào đó, Việt Nam tăng cường đào 

tạo giúp Lào bậc sau đại học (cao học). Đồng thời, phía Lào còn yêu 

cầu Việt Nam cử các chuyên gia sang giúp xây dựng chương trình 

giảng dạy, đào tạo bồi dưỡng giáo viên, hướng dẫn sinh viên làm đồ 

án tốt nghiệp... Đáng chú ý, trong khi triển khai Hiệp định hợp tác 

hàng năm giữa hai Chính phủ, tháng 10/1992, Nghị định thư về việc 

trao đổi hợp tác đào tạo cán bộ giữa nước CHXHCN Việt Nam với 

nước CHDCND Lào giai đoạn 1992-1995 được ký kết. Hợp tác giáo 

dục giữa hai nước được triển khai thực hiện theo Hiệp định về hợp 

tác kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật được hai bên thỏa thuận và 

ký kết theo từng năm và từng giai đoạn 5 năm với các chỉ tiêu và 

định hướng cụ thể. 

2.1.2. Thực tiễn hợp tác giáo dục Lào – Việt Nam 

2.1.2.1. Về cơ chế phối hợp 

Hợp tác giáo dục song phương được hai bên quán triệt cụ thể ngay 

sau các cuộc hội đàm thường niên giữa Bộ Chính trị hai Đảng và 

được triển khai trên cơ sở Cơ chế chung giữa hai nước về hợp tác 

kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật năm 1994.  

2.1.2.2. Về số lượng và các hệ đào tạo 

Trong những năm đầu đổi mới, Việt Nam đã đào tạo cho Lào 537 

cử nhân của các ngành và 252 lưu học sinh trung học chuyên nghiệp. 
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Số lượng lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam về cơ bản tăng liên 

tục qua các năm trong giai đoạn này. Về các hệ đào tạo, trước 1995, 

lưu học sinh Lào sang Việt Nam chủ yếu theo học các hệ dài hạn ở 

các bậc trung học, đại học và sau đại học. Từ năm 1995, hai bên 

nhanh chóng chuyển hướng kết hợp đào tạo dài hạn, chính quy với 

tăng cường bồi dưỡng và đào tạo lại cán bộ hệ ngắn hạn cho Lào, kết 

hợp cử chuyên gia đào tạo tại Lào với việc mở rộng hình thức đào tạo 

tại chức cho Lào tại Việt Nam.  

Ở chiều ngược lại, từ năm 1992, thực hiện các Hiệp định đã ký 

kết, các học sinh Việt Nam đã được cử sang Lào học tập.  

2.1.2.3. Về loại hình và lĩnh vực đào tạo 

Loại hình đào tạo đại học và sau đại học với nhiều chuyên ngành 

khác nhau là loại hình đào tạo chủ yếu, chiếm 95% số lượng lưu học 

sinh của hai nước được đào tạo tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành 

của hai nước. Tuy nhiên, từ 1986 đến 2005, số lưu học sinh Lào đào 

tạo tại Việt Nam chủ yếu là đào tạo trình độ đại học, trình độ cao học 

và nghiên cứu sinh còn khá ít.  

Các lĩnh vực hợp tác đào tạo bậc đại học và sau đại học giữa hai 

nước giai đoạn này rất phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, số lượng lưu 

học sinh Lào gửi sang đào tạo tại Việt Nam hệ chính quy chủ yếu ở 

các ngành: ngoại thương, luật, ngoại giao, tài chính – kế toán, giao 

thông – vận tải, y khoa. Trong khi đó, các ngành xây dựng, nông 

nghiệp, lâm nghiệp, dược, sư phạm… ít được phía Lào gửi lưu học 

sinh sang. Đặc biệt, hai bên cũng đã mở ra nhiều loại hình và lĩnh 

vực đào tạo mang tính đặc thù riêng có như các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng chương trình cao cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ lãnh 

đạo, quản lý trung, cao cấp của Đảng và Nhà nước Lào.  
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Ở chiều ngược lại, lưu học sinh Việt Nam sang học tập tại Lào 

chủ yếu là chương trình đại học dài hạn chính quy tập trung 5 năm và 

thực tập bồi dưỡng ngắn hạn chuyên môn nghiệp vụ. 

2.1.2.4. Về hình thức hợp tác và chất lượng đào tạo 

Bên cạnh hình thức hợp tác giáo dục theo Hiệp định hàng năm, 

trong thời đoạn này, các hình thức hợp tác khác như hợp tác giữa các 

địa phương, liên kết đào tạo có thu phí và mô hình hợp tác đào tạo tại 

chỗ cho Lào cũng được khuyến khích mạnh mẽ. Ngoài ra, các hình 

thức tự túc và theo học bổng của các tổ chức quốc tế du học tại Lào 

và Việt Nam cũng đã xuất hiện trong hợp tác giáo dục song phương 

hai nước nhưng ở thời đoạn này vẫn còn khá mới và chiếm tỷ lệ 

không đáng kể. 

Để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bước vào thời đoạn này, 

các yêu cầu xét tuyển đầu vào đã chính thức được đặt ra trong hợp 

tác giáo dục song phương Lào – Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn chung, 

trình độ tiếng Việt và việc chuẩn bị tiếng Việt cho học tập và nghiên 

cứu của lưu học sinh Lào còn nhiều bất cập. Do đó, chất lượng đầu 

vào, chuẩn đầu ra và các yếu tố đảm bảo chất lượng trong hợp tác 

giáo dục song phương giai đoạn này vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế.   

2.1.2.4. Về kinh phí, chương trình, giáo trình và cơ sở vật chất, hạ 

tầng giáo dục 

Trong thời kỳ 1991-1995, hai bên đã thống nhất dành 69% số vốn 

viện trợ không hoàn lại của Việt Nam dành cho Lào để đào tạo nguồn 

nhân lực giúp Lào. Giai đoạn 1996-2000, tiếp tục gần một nửa số 

viện trợ (46,89%) được dành cho giáo dục - đào tạo. Trong thời đoạn 

2001-2005, tổng viện trợ của Việt Nam cho Lào khoảng 590 tỉ đồng, 

trong đó giáo dục chiếm 38,64%.  
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Về xây dựng hạ tầng giáo dục, bắt đầu từ năm 1995, Chính phủ 

hai nước đã triển khai hợp tác xây dựng các cơ sở giáo dục đào tạo ở 

các cấp học tại các tỉnh thành của Lào, đặc biệt là tại các tỉnh vùng 

sâu, vùng xa, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, giáo dục cho 

người dân Lào. Ngoài ra, với tinh thần quan hệ đặc biệt Lào – Việt, 

các địa phương hai nước cũng hợp tác, giúp đỡ nhau xây dựng cơ sở 

vật chất, hạ tầng giáo dục.  

2.2. Thời đoạn 2006-2016 

2.2.1. Nội dung hợp tác giáo dục Lào – Việt Nam 

Bước sang thời đoạn 2006 - 2016, nội dung hợp tác giáo dục Lào – 

Việt Nam tiếp tục là ưu tiên quan trọng trong các thỏa thuận chiến lược 

hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật giữa hai nước. Trên cơ sở 

đó, hai nước đã ký hàng loạt các hiệp định, nghị định thư, các thỏa 

thuận hợp tác và các kế hoạch hợp tác giáo dục song phương theo giai 

đoạn 5 năm và từng năm, tạo thành một hệ thống các nội dung, cơ chế 

hợp tác để các bộ, ngành, địa phương hai bên triển khai thực hiện. 

Đặc biệt, để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác giáo dục 

song phương giữa hai nước, ngày 22/4/2011, hai nước đã phối hợp xây 

dựng và ký kết thỏa thuận nhất trí triển khai Đề án Nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hợp tác Lào – Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và 

phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020. Ngoài ra, nội dung hợp 

tác giáo dục giai đoạn 2006-2016 tiếp tục được các địa phương của 

Lào và Việt Nam quan tâm, thúc đẩy trong các thỏa thuận, kế hoạch 

hợp tác tổng thể được ký kết giữa các địa phương hai bên.  

2.2.2. Thực tiễn hợp tác giáo dục Lào – Việt Nam 

2.2.2.1. Về cơ chế phối hợp 

Hàng năm căn cứ vào Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ được 

ký kết, Bộ GD&ĐT hai nước là hai cơ quan được giao làm đầu mối 
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chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phân bổ 

chỉ tiêu và ngân sách đào tạo cho các cơ sở đào tạo để thực hiện. 

2.2.2.2. Về số lượng và các hệ đào tạo 

Với những kết quả tích cực đã đạt được trước đó, trong thời đoạn 

từ 2006-2016, số lượng lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam tiếp 

tục tăng qua các năm trong giai đoạn này. Về các hệ đào tạo hợp tác 

giữa hai nước thời đoạn 2006-2016, số lượng lưu học sinh Lào sang 

học các hệ ngắn hạn và dài hạn về cơ bản cũng tăng qua các năm. 

Trong đó, số lượng lưu học sinh Lào sang học các hệ dài hạn ở các 

bậc đại học và sau đại học về cơ bản vẫn chiếm đa số.  

Ở chiều ngược lại, để đáp ứng yêu cầu đào tạo đội ngũ chuyên gia 

Việt Nam phục vụ sự phát triển theo chiều sâu của quan hệ hợp tác 

toàn diện Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào, số lượng lưu học sinh Việt 

Nam sang Lào học cũng tăng liên tục trong thời đoạn 2006-2016.  

2.2.2.3. Về loại hình và lĩnh vực hợp tác đào tạo 

Trong thời đoạn 2006 – 2016, Lào và Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp 

tác loại hình đào tạo chính quy đại học và sau đại học, trong đó đã từng 

bước nâng dần tỷ lệ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ so với đào tạo sinh viên. Cùng 

với đó, các lĩnh vực hợp tác đào tạo sau đại học giai đoạn này cũng được 

mở rộng mạnh mẽ. Trong khi, các lĩnh vực hợp tác đào tạo ở bậc đại học 

trong giai đoạn này về cơ bản không có nhiều thay đổi lớn. Đặc biệt, 

trong thời đoạn 2006-2016, nhất là từ năm 2013, Lào và Việt Nam đã có 

những điều chỉnh hợp lý về cơ cấu ngành học của lưu học sinh Lào diện 

Hiệp định được tiếp nhận mới hàng năm tại Việt Nam. Trong đó, số 

lượng lưu học sinh Lào được đào tạo sư phạm tại Việt Nam bắt đầu 

được chú trọng và tăng mạnh, nhằm tạo “máy cái” tạo điều kiện cho Lào 

có khả năng đào tạo tại chỗ, giảm dần số học sinh phải gửi ra nước ngoài 

vừa tốn kém kinh phí, vừa khó phù hợp với điều kiện thực tế của Lào. 
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Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trung, cao cấp cho Lào cũng được 

đẩy mạnh và tiếp tục phát triển mạnh mẽ thời gian này. 

Về phía Lào, trong thời đoạn 2006-2016, trên cơ sở khả năng và nhu 

cầu của Việt Nam, Lào không chỉ giúp Việt Nam đào tạo lưu học sinh 

bậc đại học và bồi dưỡng tiếng Lào mà còn mở rộng loại hình đào tạo 

chính quy bậc cao học. 

2.2.2.4. Về hình thức hợp tác và chất lượng đào tạo 

Trong thời đoạn này, hai Chính phủ Lào và Việt Nam thống nhất 

mở rộng hợp tác với nội dung hợp tác đào tạo bằng nhiều kênh, nhiều 

hình thức; coi trọng hợp tác đào tạo giữa các địa phương, các cơ sở 

đào tạo và các doanh nghiệp nhằm xây dựng nền tảng mới cho sự 

phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho nhu cầu hợp tác và phát triển 

của mỗi nước. Đáng chú ý, tiếp nối những thành công bước đầu của 

mô hình hợp tác đào tạo tại chỗ cho Lào. Cho đến năm 2013, có 6 cơ 

sở giáo dục đại học của Việt Nam đang thực hiện các chương trình 

liên kết tại Lào. Ngoài ra, lưu học sinh Lào sang Việt Nam cũng được 

đào tạo theo loại hình mới là loại hình đào tạo tại Việt Nam nhưng do 

các tổ chức giáo dục nước ngoài thực hiện.  

Để cải thiện chất lượng đào tạo trong thời đoạn mới, bên cạnh 

việc tiếp tục đặt ra các yêu cầu xét tuyền đầu vào, Lào và Việt Nam 

cũng đã triển khai thực hiện nhiều đổi mới về phương pháp tuyển 

sinh và đào tạo dự bị đại học, nâng cao trình độ tiếng Việt cho lưu 

học sinh Lào. Nhờ đó, chất lượng học tập của lưu học sinh Lào tại Việt 

Nam đã được cải thiện đáng kể so với thời đoạn 1986-2005. Tuy nhiên, 

chất lượng đào tạo chưa đồng đều giữa lưu học sinh diện Hiệp định và 

diện ngoài Hiệp định. Đồng thời, cùng với sự phát triển nhanh của các 

chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Lào theo hình thức hợp tác tại chỗ 

cho Lào thì chất lượng đào tạo của loại hình này vẫn còn khiêm tốn. 

Trong khi, chất lượng đào tạo lưu học sinh Việt Nam tại Lào ổn định.  
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2.2.2.5. Về kinh phí, chương trình, giáo trình và cơ sở vật chất, hạ 

tầng giáo dục 

Trong thời đoạn từ 2006 đến 2016, số vốn Việt Nam viện trợ cho 

Lào trong lĩnh vực giáo dục về cơ bản có xu hướng tăng đều, từ 90 tỷ 

đồng năm 2006 liên tục tăng qua các năm và đạt đỉnh vào năm 2014 

với 246,2 tỷ đồng. Mặc dù, có giảm nhẹ vào năm 2015, với chỉ còn 

229 tỷ đồng nhưng vẫn cao hơn so với các năm trước đó (trừ năm 

2014) và bước sang năm 2016 thì con số này tiếp tục tăng lên 238,2 

tỷ đồng.  

Việt Nam cũng đẩy mạnh hợp tác, giúp đỡ Lào trong xây dựng 

chiến lược phát triển nguồn nhân lực, trao đổi kinh nghiệm và giúp 

Lào về cải cách hệ thống giáo dục phổ thông hệ 11 năm sang 12 năm, 

hoạch định chính sách, biên soạn chương trình, giáo trình. Đồng thời, 

hai nước còn hỗ trợ nhau trong việc xây dựng, nâng cấp cơ sở vật 

chất, hạ tầng giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Song 

song với hợp tác hỗ trợ ở cấp Chính phủ, các địa phương hai nước 

cũng tăng cường hợp tác, giúp đỡ thiết thực lẫn nhau trong lĩnh vực 

giáo dục.  

 

Tiểu kết 

Nhìn chung, hợp tác giáo dục Lào – Việt trong thời đoạn từ năm 

1986-2005 và từ năm 2005-2016 đã gặt hái được nhiều kết quả tích 

cực. Số lượng LHS hai nước không ngừng tăng lên, hợp tác giao dục 

hai nước ngày càng đổi mới về phương thức, đa dạng hoá về nội 

dung hợp tác, chất lượng và hiệu quả trong hợp tác về giáo dục giữa 

hai nước không ngừng được nâng cao. Nhờ đó hợp tác giáo dục đào 

tạo giữa Lào và Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp 

phần xây dựng nguồn nhân lực vững chắc, có trình độ chuyên môn 
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cao, là nhân tố hàng đầu trong công cuộc phát triển đất nước trong 

thời kỳ hội nhập, đồng thời, vun đắp và thắt chặt tình đoàn kết, tăng 

cường mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai dân tộc Lào – Việt. Tuy 

nhiên, hợp tác giáo dục giữa hai nước còn nhiều hạn chế cần khắc 

phục trong thời gian tới 

 

 

CHƢƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ BÀI HỌC KINH 

NGHIỆM TRONG HỢP TÁC GIÁO DỤC LÀO – VIỆT NAM 

 

3.1. Đánh giá hợp tác Lào - Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục giai 

đoạn 1986 – 2016  

3.1.1. Những đặc điểm hợp tác 

Thứ nhất, với các Hiệp định, Nghị định thư… được Đảng và 

Chính phủ hai nước ký kết, hợp tác giáo dục Lào – Việt từ 1986-2016 

đã chấm dứt giai đoạn “ngành giúp ngành” trước đây và mở ra một 

giai đoạn hợp tác mới toàn diện và bài bản từ Trung ương đến địa 

phương và giữa nhân dân hai nước. Thứ hai, nhìn lại toàn bộ quan hệ 

hợp tác giáo dục Lào – Việt từ trước đến nay và nhất là trong giai 

đoạn 1986-2016, có thể thấy đây là mối quan hệ hợp tác liên tục, toàn 

diện, bước trước chuẩn bị cho bước sau phát triển trên cơ sở kết hợp 

hài hòa giữa lợi ích quốc gia dân tộc và ý thức hệ, quan hệ truyền 

thống hữu nghị đặc biệt song phương. Thứ ba, mốc năm 1986 đánh 

dấu thời kỳ đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của mỗi 

nước đồng thời cũng là mốc đổi mới trong hợp tác giáo dục của hai 

nước, từ việc đào tạo mở rộng chuyển sang đào tạo theo chiểu sâu đi 

vào chất lượng hơn. Thứ tư, giai đoạn này cũng đã thấy sự hợp tác 

mang tính chất có đi có lại giữa hai bên trong lĩnh vực giáo dục, với 
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việc Lào đã bắt đầu cung cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam sang 

học tập, nghiên cứu, thực tập tại Lào. Song quan hệ hợp tác này vẫn 

mang tính bất đối xứng, phối hợp giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau là chính để 

phát triển công tác GD&ĐT phục vụ sự nghiệp cách mạng của hai 

nước trong thời kỳ mới. Thứ năm, do xuất phát từ quan hệ hợp tác 

truyền thống đặc biệt, có sự gắn bó và hiểu biết lẫn nhau nên trong 

hợp tác giáo dục Lào – Việt vẫn còn tình trạng nể nang, châm chước 

cho nhau. 

3.1.2. Những thành tựu và hạn chế còn tồn tại 

3.1.2.1. Thành tựu 

Thứ nhất, giai đoạn 1986-2016 là giai đoạn đầu tiên hai nước đã 

ký kết được một hệ thống văn bản hợp tác bài bản từ Trung ương đến 

địa phương tạo khuôn khổ, hành lang pháp lý vững chắc cho hợp tác 

giáo dục song phương được triển khai thực hiện liên tục, xuyên suốt 

và hiệu quả. Thứ hai, trong giai đoạn này, Lào và Việt Nam về cơ 

bản đã triển khai trên thực tế đầy đủ các nội dung hợp tác giáo dục 

song phương đã thỏa thuận, đặc biệt đối với lưu học sinh diện hiệp 

định. Thứ ba, hợp tác giáo dục Lào – Việt Nam đã góp phần làm thay 

đổi đáng kể bộ mặt ngành giáo dục Lào và có những tác động không 

nhỏ đến quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của ngành giáo dục 

Việt Nam. Thứ tư, hợp tác giáo dục Lào – Việt trong giai đoạn này 

không chỉ góp phần củng cố mối quan hệ đặc biệt Lào – Việt ngày 

càng phát triển mạnh mẽ, bền vững mà còn thể hiện đậm nét sự tin 

cậy cao về mặt chính trị giữa hai nước với việc ưu tiên đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ lãnh đạo chủ chốt cho hệ thống chính trị của Lào.  

3.1.2.2. Hạn chế 

Đồng thời, trong hoạt động thực tế, hợp tác giáo dục Lào – Việt 

Nam vẫn còn không ít hạn chế, thiếu sót.  
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Thứ nhất, việc chỉ đạo và tổ chức triển khai các nội dung thỏa 

thuận hợp tác giữa Chính phủ hai nước, cũng như giữa các bộ, ngành, 

địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Thứ hai, chất lượng 

đào tạo lưu học sinh diện ngoài Hiệp định chưa cao, chưa đáp ứng 

được yêu cầu của hai nước. Thứ ba, hợp tác đào tạo cán bộ trong hợp 

tác giáo dục song phương dù đã đạt được nhiều thành tựu to lớn 

nhưng vẫn còn không ít vấn đề cần cải thiện. Thứ tư, hợp tác giáo 

dục giữa các cơ sở đào tạo của hai nước còn thiếu quy hoạch, cơ sở 

vật chất hạ tầng phục vụ hợp tác vẫn hạn chế trong khi các hình thức 

hợp tác để đa dạng hóa nguồn lực đạt hiệu quả chưa cao, chưa khai 

thác được các nguồn lực từ các bên thứ ba.  

3.2. Một số bài học kinh nghiệm trong hợp tác giáo dục Lào – 

Việt Nam giai đoạn 1986-2016 

3.2.1. Luôn phải biết thích ứng với bối cảnh mới 

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi, 

nhất là những thách thức và cơ hội mới đặt ra đối với Lào và Việt 

Nam từ năm 1986 khi hai nước tiến hành đổi mới và mở cửa, hội 

nhập quốc tế thì hợp tác Lào – Việt nói chung, hợp tác giáo dục song 

phương buộc phải có sự điều chỉnh, thích ứng phù hợp để hai nước 

cùng đạt được những lợi ích song trùng. 

3.2.2. Nâng cao chất lượng hợp tác là yếu tố sống còn 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khu vực hóa và hội nhập quốc tế sâu 

rộng như hiện nay, hợp tác Lào – Việt nói chung và hợp tác giáo dục 

song phương giữa hai nước nói riêng phải chịu sức ép cạnh tranh rất 

lớn từ các đối tác và các mối quan hệ hợp tác quốc tế khác. Tất nhiên, 

trong từng mối quan hệ hợp tác đều phải tính toán tính hiệu quả và 

khả thi. Do đó, đáng ra trong dự án này Lào hợp tác với Việt Nam, 

nhưng nếu thấy hợp tác với Trung Quốc, Thái Lan hoặc đối tác khác 
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mà hiệu quả chắc chắn hơn thì đương nhiên Lào sẽ lựa chọn đối tác 

khác. Vì vậy, trong hợp tác giáo dục song phương Lào – Việt Nam, 

nâng cao chất lượng là yếu tố then chốt, sống còn và phải được đặc 

biệt chú ý, nâng cao thường xuyên. 

3.2.3. Hợp tác toàn diện nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm 

Trong bối cảnh mới khi nhu cầu về hợp tác giáo dục nhằm đào tạo 

nguồn nhân lực cao phục vụ sự nghiệp đổi mới và hội nhập ở hai 

nước là rất lớn nhưng khả năng và nguồn lực của mỗi nước còn nhiều 

hạn chế thì việc kế thừa tinh thần hợp tác toàn diện của quan hệ đặc 

biệt Lào – Việt từ xưa đến nay là cần thiết nhưng cùng với đó, hợp 

tác song phương phải có trọng tâm trọng điểm, biết mình biết người, 

đảm bảo được hiệu quả và lợi ích cao nhất cho hai bên. 

 

Tiểu kết 

Trong hơn 30 năm qua kể từ khi hai nước tiến hành đổi mới đất 

nước vào năm 1986 đến nay, quan hệ hợp tác giáo dục song phương 

đã đạt được những chuyển biến đáng kể với những đặc điểm nổi bật. 

Cụ thể, chặng đường hợp tác giáo dục trong giai đoạn 1986-2016 

giữa Lào và Việt Nam đã (i) chấm dứt giai đoạn “ngành giúp ngành” 

trước đây và mở ra một giai đoạn hợp tác mới toàn diện và bài bản từ 

Trung ương đến địa phương và giữa nhân dân hai nước; (ii) phản ánh 

mối quan hệ hợp tác giáo dục liên tục, bền vững, bước trước chuẩn bị 

cho bước sau tiếp tục phát triển giữa hai nước; (iii) là quá trình đổi 

mới trong hợp tác giáo dục và đào tạo của hai nước, từ đào tạo mở 

rộng chuyển sang đào tạo chiều sâu đi vào chất lượng hơn; (iv) cho 

thấy quan hệ hợp tác mang tính chất có đi có lại giữa hai nước nhưng 

về bản chất mối quan hệ này vẫn mang tính phối hợp giúp đỡ, hỗ trợ 

lẫn nhau để phát triển công tác giáo dục và đào tạo phục vụ sự nghiệp 

cách mạng trong thời kỳ mới.  
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Với những nỗ lực và cố gắng của hai nước, hợp tác giáo dục Lào 

– Việt giai đoạn này đã gặt hái được những những thành tựu to lớn. 

Hai nước đã ký được một hệ thống văn bản hợp tác bài bản từ Trung 

ương đến địa phương tạo khuôn khổ, hành lang pháp lý vững chắc 

cho hợp tác giáo dục song phương được triển khai thực hiện liên tục, 

xuyên suốt và hiệu quả. Về cơ bản, hai nước đã triển khai trên thực tế 

đẩy đủ các nội dung hợp tác giáo dục đã thỏa thuận, góp phần tạo ra 

nguồn nhân lực có trình độ, năng lực, đáp ứng được các yêu cầu đổi 

mới đang đặt ra.  
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KẾT LUẬN 

Năm 1986 Lào và Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới toàn 

diện, mở cửa hội nhập quốc tế trong bối cảnh thế giới có nhiều biến 

động mới, Đảng và Nhà nước hai nước đã nhanh chóng nhận thức 

được tầm quan trọng của giáo dục. Do đó, nhu cầu hợp tác trong lĩnh 

vực giáo dục giữa hai nước là nhu cầu tất yếu, khách quan. Tuy 

nhiên, trong quá trình đó, hợp tác giáo dục Lào – Việt phải chịu 

nhiều tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ từ tình hình thế giới và khu 

vực, lợi ích của Lào và Việt Nam trong bối cảnh mới, cũng như quan 

hệ hợp tác giáo dục song phương từ trước năm 1986. Đó là những cơ 

sở nền tảng của quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai nước Lào - Việt 

Nam trong 30 năm qua (1986-2016). 

Qúa trình triển khai hợp tác giáo dục Lào – Việt Nam trong thời kỳ 

này được chia thành hai giai đoạn, từ 1986 đến 2005 và từ 2006 đến 

2016 với những nội dung và thực tiễn cụ thể về cơ chế phối hợp, số 

lượng và các hệ đào tạo, về loại hình và lĩnh vực hợp tác, hình thức 

hợp tác và chất lượng đào tạo, kinh phí, chương trình, giáo trình và cơ 

sở vật chất, hạ tầng giáo dục. Trên cơ sở phân tích, so sánh cụ thể nội 

dung và thực tiễn hợp tác giáo dục Lào – Việt Nam trong giai đoạn 

này, luận án đã rút ra một số đặc điểm tiêu biểu, cùng những thành tựu 

đạt được, những hạn chế còn tồn tại, và những bài học kinh nghiệm rút 

ra trong 30 năm hợp tác giáo dục song phương (1986-2016).  
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