
khoa học & đào tạo giảng đường - công sở

ngày 30/8/2007, Bộ gD&đt 
chính thức công bố chủ đề 
năm học 2007 - 2008 ở bậc 
đại học là “nói không với 
đào tạo không đạt chuẩn và 
không theo nhu cầu xã hội”. 
ngay sau đó, đã có nhiều ý 
kiến thảo luận sôi nổi xoay 
quanh vấn đề này. đặc biệt 
là vấn đề chất lượng của 
người học như: kiến thức 
chuyên môn, khả năng sáng 
tạo, kỹ năng thực hành, kỹ 
năng sống...

gần đây nhất, tại một hội sàn giao 
dịch việc làm và đào tạo theo yêu cầu 
của xã hội diễn ra ngày 25/4/2008 tại 
đà nẵng đã đánh giá “chỉ 15% sinh 
viên ra trường đáp ứng yêu cầu việc 
làm”. nguyên nhân là do sinh viên 
sau khi tốt nghiệp thiếu cả kỹ năng 
cứng (hard skill) lẫn kỹ năng mềm (soft 
skill). “Phần lớn sinh viên không đạt 
yêu cầu trong quá trình phỏng vấn 
không phải vì thiếu kiến thức mà là 
do thiếu các kỹ năng mềm (soft skills) 
và trình độ tiếng anh chưa đạt” (Ý 
kiến của Bà hồ Thị Thu Uyên - giám 
đốc đối ngoại của công ty Tnhh 
intel Products Vietnam đăng trên báo 
SggP ngày 13/6/2008).

khi vào làm ở các tập đoàn nước ngoài 
lớn như intel, những kiến thức xã hội, 
kỹ năng mềm rất được coi trọng”. 
Theo một kết quả điều tra của intel 
khảo sát gần 2.000 sinh viên năm 
cuối của các trường đại học “top” 
như Trường đh Bách khoa TP.hcM, 
Trường đhkhTn (đhQg TP.hcM), 
Trường đh Bách khoa đà nẵng… 
nhưng cuối cùng chỉ chọn được 40 
sinh viên mới ra trường vào làm việc 

chính thức. Sắp tới, các bạn trẻ này 
sẽ qua Malaysia làm việc từ 9 tháng 
đến 1 năm và sẽ là những kỹ sư nòng 
cốt của intel tại Việt nam. Bảng khảo 
sát không khó, có khoảng 65 - 70 câu 
gồm câu hỏi về kiến thức nền tảng 
về kỹ thuật, tiếng anh và các kỹ năng 
mềm. Sinh viên chỉ cần trả lời 40/70 
câu là đạt. intel đã làm khảo sát tương 

tự các nước như Malaysia, Trung 
Quốc, tỷ lệ khảo sát đạt yêu cầu tại 
Việt nam là thấp nhất (Báo SggP).

Trong số những sinh viên tốt nghiệp, 
khá nhiều sinh viên có kết quả học 
tập tốt, cá biệt có cả những người 
là Thủ khoa nhưng không thuyết 
phục được các nhà tuyển dụng, hoặc 
được chấp nhận tuyển dụng nhưng 
khả năng đáp ứng công việc rất hạn 
chế, nhất là khả năng giao tiếp, khả 
năng thuyết trình, thuyết phục, xử lý 
tình huống... đó chính là các kỹ năng 
mềm cần thiết của sinh viên.

Kỹ năng mềm là gì?

kỹ năng mềm là thuật ngữ dùng để 
chỉ các kỹ năng quan trọng trong 
cuộc sống con người như: kỹ năng 
sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc 

theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, 
thư giãn, vượt qua khủng hoảng, 
sáng tạo và đổi mới... (theo từ điển 
wikipedia).

Theo cách hiểu khác, kỹ năng “mềm” 
chủ yếu là những kỹ năng thuộc về 
tính cách con người, không mang 
tính chuyên môn, không thể sờ nắm, 
không phải là kỹ năng cá tính đặc 

biệt, chúng quyết định khả năng bạn 
có thể trở thành nhà lãnh đạo, thính 
giả, nhà thương thuyết hay người 
hòa giải xung đột (theo bwportal). 
kỹ năng mềm khác với kỹ năng cứng 
(hard skill) để chỉ trình độ chuyên môn, 
kiến thức chuyên môn hay bằng cấp 
và chứng chỉ chuyên môn. những kỹ 
năng “cứng” thường xuất hiện trên 
bản lý lịch - khả năng học vấn, kinh 
nghiệm và sự thành thạo về chuyên 
môn. 

Thông thường có 9 loại tính cách 
mềm (kỹ năng mềm) đặc trưng nhất, 
đó là: (1) có một quan điểm lạc quan; 
(2) hòa đồng với tập thể; (3) giao 
tiếp hiệu quả; (4) Tỏ thái độ tự tin, 
(5) Luyện kỹ năng sáng tạo; (6) Thừa 
nhận và học hỏi từ những lời phê 
bình; (7) Thúc đẩy chính mình và dẫn 
dắt người khác; (8) đa năng và ưu tiên 
những việc cần làm trong danh sách 
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của bạn; (9) có cái nhìn tổng quan.

Theo một cách hiểu khác, kỹ năng 
mềm, đó là: khả năng làm việc theo 
nhóm; Sự linh hoạt trong công việc; 
Tính cẩn thận tỉ mỉ; năng động (24h.
com.vn).

kỹ năng mềm thiên khá nhiều về yếu 
tố bẩm sinh, tuy nhiên phần 
lớn con người nếu chịu khó 
rèn luyện thì vẫn có thể nâng 
cao đáng kể kỹ năng của bản 
thân. điều này thực sự Thực tế 
cho thấy người thành đạt chỉ 
có 25% là do những kiến thức 
chuyên môn, 75% còn lại được 
quyết định bởi những kỹ năng 
mềm họ được trang bị (theo 
wikipedia). những người sử 
dụng lao động coi trọng các kỹ 
năng “mềm”, bởi vì các nghiên 
cứu cho thấy chúng là một nhân 
tố đánh giá rất hiệu quả bên 
cạnh những kỹ năng công việc 
truyền thống hay còn gọi là kỹ 
năng “cứng”. Một cuộc nghiên 
cứu mới đây cho thấy những tiêu 
chuẩn để đánh giá con người như sự 
tận tâm, tính dễ chịu cũng là những 
nhân tố dự báo quan trọng đối với sự 
thành công trong nghề nghiệp giống 
như khả năng về nhận thức và kinh 
nghiệm làm việc (theo Bwportal). 

kỹ năng mềm quan trọng như vậy, 
nhưng trong chương trình đào tạo 
chính thức của các nhà trường lại rất 
ít quan tâm đến việc này. Do vậy, để 
có được các kỹ năng mềm, sinh viên 
cần được tạo cơ hội thể rèn luyện 
trong quá trình còn trên ghế nhà 
trường như: tham gia công tác Lớp - 
đoàn - hội, các câu lạc bộ học thuật, 
câu lạc bộ sở thích, các diễn đàn, các 
hoạt động bên ngoài xã hội, đi làm 
thêm... Trong những môi trường đó, 
nhà trường và tổ chức đoàn Thanh 
niên - hội Sinh viên có vai trò hết sức 
quan trọng.

Kỹ năng mềm cho sinh 
viên và vai trò của 
đoàn tn, hội sv

Với vị trí vai trò là 2 tổ chức chính trị - xã 
hội, ngoài chức năng nhiệm vụ là góp 
phần cùng với nhà trường giáo dục 
toàn diện cho sinh viên, hoạt động 

của đoàn - hội chính là môi trường rất 
tốt để sinh viên rèn luyện các kỹ năng. 
Thông qua họat động sinh viên có cơ 
hội để thể hiện và tự khẳng định mình, 
được rèn luyện các kỹ năng: nói trước 
công chúng, kỹ năng thuyết phục, kỹ 
năng viết, nghiên cứu tổng hợp, phân 
tích vấn đề, kỹ năng tổ chức, lãnh đạo 
và quản lý công việc, kỹ năng xử lý 
các tình huống, tinh thần hòa đồng, 
đức tính hy sinh... Thực tiễn cho thấy, 
những sinh viên đã trải nghiệm thực 
sự qua công tác đoàn - hội sau khi 
tốt nghiệp đều có khả năng thích ứng 
rất nhanh với môi trường, nhất là vượt 
qua các thử thách của các nhà tuyển 
dụng “khó tính”. Phần lớn trong số 
họ đều có khả năng tiếp tục trở thành 
các thủ lĩnh.

Trong những năm gần đây, đoàn 
- hội ngày càng coi trọng công tác 
hỗ trợ cho thanh niên trong việc rèn 
luyện kỹ năng. nghị quyết đại hội 

đoàn các cấp nhiệm kỳ vừa qua đã 
chỉ rõ quan điểm: song song với việc 
phát huy thanh niên là cần phải tích 
cực hỗ trợ thanh niên. đoàn đã phát 
động  phong trào hành động cách 
mạng mới của thanh niên đó là “5 
xung kích phát triển kinh tế - xã hội 
và 4 đồng hành cùng thanh niên trên 

con đường lập thân lập nghiệp”. 
Trong đó “đồng hành với thanh 
niên trong phát triển kỹ năng xã 
hội” là 1 trong 4 nội dung quan 
trọng được đề ra (Văn kiện đại 
hội đoàn toàn quốc lần thứ iX).

Là một bộ phận không tách rời 
trong hệ thống nhà trường, thực 
tiễn trong thời gian qua, đoàn 
Thanh niên - hội Sinh viên đã 
nhận được sự quan tâm, động 
viên và tạo điều kiện của các nhà 
trường, các nhà doanh nghiệp 
và của cả xã hội. nhờ đó mà 
nhiều sinh viên có nhiều cơ hội 
để rèn luyện, năng động hơn và 
trưởng thành khá sớm khi còn 
trên ghế nhà trường. Tiêu biểu 

như sinh viên các đơn vị đhQghn 
(đoàn TncShcM đhQghn đã triển 
khai dự án đào tạo kỹ năng cho 
sinh viên), Trường đh Bách khoa hà 
nội, Trường đh kinh tế Quốc dân, 
Trường đh ngoại thương, Trường 
đh hà nội, Trường đh kinh doanh 
và công nghệ... đặc biệt phải kể đến 
mô hình sinh viên Trường đh ngoại 
thương được rèn luyện kỹ năng mềm 
khá bài bản và chuyên nghiệp thông 
qua họat động của các câu lạc bộ. 
ngoài việc tạo điều kiện cho sinh viên 
rèn luyện trong nhà trường, một số 
trường đã rất chủ động trong việc tạo 
điều kiện cho sinh viên thực tập ngoài 
xã hội như: giới thiệu cho sinh viên đi 
thực tập, làm thêm, tham gia vào các 
đề tài, dự án... (nhiều trường đã có 
riêng bộ phận quan hệ doanh nghiệp 
và giới thiệu việc làm như Trường đh 
hoa Sen).

Tuy nhiên, số trường có số đông sinh 
viên năng động chưa nhiều. nguyên 

giảng đường - công sở

36 Bản tin đại học Quốc gia hà nội



nhân là do đoàn - hội ở một số 
trường còn thiếu sự năng động trong 
việc đổi mới nội dung, hình thức họat 
động, chưa tạo được ra những sân 
chơi thu hút đông đảo sinh viên tham 
gia và cũng chưa chủ động tìm kiếm 
các nguồn lực xã hội hóa cho công tác 

thanh niên. Trong khi đó, cũng cần 
chỉ ra rằng, lãnh đạo một số trường 
chưa thực sự quan tâm đến vấn đề 
này. chưa tạo điều kiện trong việc 
cấp kinh phí, dành không gian cho 
sinh viên họat động, đặc biệt là việc 
tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên 
vươn ra các họat động ngoài trường.

làm gì để trang Bị Kỹ 
năng mềm cho sinh 
viên?

kỹ năng mềm cần thiết là thế! Tuy 
nhiên, để trang bị cho sinh viên những 
kỹ năng mềm rất cần có sự quan tâm 
thỏa đáng của tất cả các cấp, các 
ngành chứ không phải trách nhiệm 
riêng của đoàn Thanh niên - hội Sinh 
viên. Trong đó, trách nhiệm của các 
nhà trường là tạo điều kiện thuận lợi 
nhất cho đoàn Thanh niên - hội Sinh 

viên họat động, qua đó góp phần vào 
việc giáo dục toàn diện cho sinh viên. 
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất 
cho sinh viên có được không gian 
họat động hợp lý trong nhà trường và 
có thêm nhiều cơ hội được thực tập, 
thực hành bên ngoài xã hội.

Về phía nhà nước, cần quan tâm tạo 
điều kiện về không gian sống và sinh 
họat sinh viên. cần tạo tạo ra một môi 
trường xã hội thực sự năng động, tạo 
động lực cho sinh viên sớm được thực 
hành xã hội và coi đây là một nhu cầu 
không thể thiếu của sinh viên khi còn 
ngồi trên ghế nhà trường. 

cuối cùng về phía các nhà doanh 
nghiệp, cần chủ động phối hợp với các 
nhà trường hơn nữa trong việc tham 
gia vào quá trình đào tạo, tạo điều kiện 
thuận lợi cho sinh viên thực tập thực 
hành, định hướng nghề nghiệp, tích 
cực hỗ trợ các nguồn lực cho đoàn - 
hội họat động, giúp sinh viên có thêm 
nhiều cơ hội để rèn luyện.

kỹ năng mềm là hành trang rất quan 
trọng của người sinh viên. Tuy nhiên, 
đây chỉ là điều kiện “đủ”. Do vậy, 
song song với việc rèn luyện kỹ năng 
“mềm”, kỹ năng “cứng” vẫn phải là 
điều kiện “cần” của mỗi sinh siên. 

đó chính là chất lượng đào tạo của 
các nhà trường thể hiện ở kiến thức 
chuyên môn của mỗi sinh viên khi tốt 
nghiệp. có được kỹ năng cứng và kỹ 
năng mềm, nhà tuyển dụng không 
thể nói lời từ chối mà phải nói lời mời. 
Lời khuyên của các doanh nghiệp: 

“hơn ai hết, chính bản thân sinh viên 
phải tự biết mình đang thiếu gì và tự 
bổ sung chứ không thể ngồi chờ nhà 
trường. kỹ năng “mềm” không được 
học trong nhà trường nhưng ngày 
càng được các nhà tuyển dụng coi 
trọng vì ảnh hướng đến mức độ thành 
công của công việc. những sinh viên 
mang tư tưởng thụ động “trường 
dạy gì thì em biết nấy” khi ra trường 
sẽ thiệt thòi hơn những SV biết chủ 
động trau dồi những kiến thức mình 
đang thiếu trước khi ra trường” (Báo 
SggP).

ngày nay, “Bản lĩnh - tri thức - sức 
khỏe - kỹ năng” là 4 hành trang không 
thể thiếu của mỗi sinh viên. không còn 
chần chừ gì nữa, sinh viên đhQghn 
hãy tận dụng thời cơ, tích lũy thật 
nhanh để có đủ 4 hành trang trên vai 
tự tin bước vào cánh cửa hội nhập.

>> hướng Dương
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