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There are no translations available.
(Dân trí) - Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ GD-ĐT bắt đầu triển khai thí điểm phần mềm
trực tuyến quản lý lưu học sinh (LHS) Việt Nam ở nước ngoài và khuyến khích tất cả các
LHS diện có học bổng và tự túc đăng ký để Cục có thể cập nhật thông tin.
Ông Nguyễn Xuân Vang, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ GD-ĐT cho biết như vậy
tại buổi đối thoại trực tuyến giữa Hội Sinh Viên Việt Nam với sinh viên Việt Nam đang học tập
sinh sống tại nước ngoài với chủ đề "Sinh viên Việt Nam đang học tập tại nước ngoài với Năm
Thanh niên - 2011" do Trung ương Hội Sinh Viên Việt Nam phối hợp báo Sinh Viên Việt Nam tổ
chức chiều ngày 22/3.

Chương trình giao lưu có sự tham gia của đại diện Ban Bí thư Trung ương, Trung ương Hội Sinh
viên Việt Nam, lãnh đạo Đảng ủy ngoài nước, Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công
nghệ… Buổi giao lưu là cầu nối cung cấp thông tin, chia sẻ cùng các bạn trẻ Việt Nam ở ngoài
nước về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước…

Trả lời nhiều câu hỏi thắc mắc của du học sinh về công tác quản lý LHS Việt Nam, đặc biệt là
đối tượng đi du học theo hình thức tự túc, ông Nguyễn Xuân Vang cho hayhiện nay công tác
quản lý LHS tự túc gặp nhiều khó khăn vì LHS đi học diện này qua nhiều kênh khác nhau và
việc đi học của LHS không được đăng ký quản lý với Bộ GD-ĐT và đại sứ quán Việt Nam tại
các nước. LHS khi đi học tự túc cũng cho rằng vì tự lo đi học nên việc học tập không phụ thuộc
vào ai cả và không cần đăng ký quản lý với cơ quan nào. Chỉ đến khi gặp các khó khăn ở nước
ngoài thì LHS mới liên hệ với ĐSQ và Bộ GD-ĐT.
Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ GD-ĐT bắt đầu triển khai thí điểm phần mềm trực tuyến quản
lý LHS Việt Nam ở nước ngoài và khuyến khích tất cả các LHS diện có học bổng và tự túc đều
đăng ký để Cục có thể cập nhật thông tin về tình hình LHS Việt Nam ở nước ngoài và cung
cấp các thông tin, hỗ trợ, tư vấn cần thiết. Trên trang web của Cục có phần đăng tải cuốn "Cẩm
nang dành cho LHS Việt Nam" là thông tin mà tất cả LHS Việt Nam đi học nước ngoài nên
tham khảo để sử dụng khi chuẩn bị đi học nước ngoài, trong suốt thời gian học tập và đến khi
về nước.

Trong buổi đối thoại, nhiều LHS thắc mắc về việc hiện nay có chương trình tư vấn cho du học
sinh nước ngoài thích nghi lại với môi trường trong nước khi trở về làm việc hay không, cụ thể tư
vấn tìm việc làm thích hợp với khả năng cũng như chuyên môn được đào tạo của LHS (vì hiện
nay, hiện tượng chảy máu chất xám nhiều và cũng chưa có chính sách khuyến khích LHS một
cách cụ thể).
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Theo ông Vang, hiện nay Cục Đào tạo với nước ngoài thực hiện xử lý thủ tục giới thiệu LHS đã
tốt nghiệp là cán bộ các cơ quan thì trở về cơ quan cũ công tác; đối với LHS trước khi đi học
chưa có cơ quan công tác thì giới thiệu về các trường ĐH mà LHS là SV từ trường đó đi học
nước ngoài để ưu tiên cho các trường tuyển dụng làm giảng viên. Trường hợp các trường
không có nguyện vọng tuyển dụng thì Cục giải quyết giới thiệu cho các cơ quan có nhu cầu
tuyển dụng gửi đến Cục,đề nghị giới thiệu LHS phù hợp hoặc căn cứ nguyện vọng của LHS để
giới thiệu LHS xin việc tại các cơ quan khối nhà nước.

Hiện nay có hơn 65.000 LHS Việt Nam đang học tập, nghiên cứu ở gần 40 quốc gia và vùng
lãnh thổ trên thế giới. Số LHS có học bổng khoảng 7.000 người, còn lại là du học tự túc.

Hồng Hạnh
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