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NHẰM ĐÀO TẠO RA NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT 
LƯỢNG CAO, ĐỦ TRÌNH ĐỘ THAM GIA QUẢN 
LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CHUỖI SẢN XUẤT NÔNG 
NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO, XÂY DỰNG CHÍNH 
SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC THÍCH ỨNG VỚI BIẾN 
ĐỐI KHÍ HẬU, ĐÁP ỨNG NHU CẦU NÔNG 
SẢN CHẤT LƯỢNG CAO CỦA NGƯỜI DÂN, 
TRƯỜNG ĐH VIỆT NHẬT, ĐHQGHN VÀ ĐH 
TOKYO – NHẬT BẢN ĐÃ HỢP TÁC VÀ CÙNG 
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC 
ĐẠI HỌC HỆ KỸ SƯ, NGÀNH NÔNG NGHIỆP 
THÔNG MINH VÀ BỀN VỮNG. NGÀNH ĐÀO 
TẠO NÀY CŨNG HƯỚNG ĐẾN NÂNG CAO KHẢ 
NĂNG THÍCH ỨNG CỦA NỀN NÔNG NGHIỆP 
VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN TRƯỚC NHỮNG 
BIẾN ĐỘNG VỀ KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG 
TOÀN CẦU, ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP TỚI 
ĐÓI NGHÈO, AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ SỨC 
KHỎE NHÂN LOẠI.

Số liệu khảo sát và dự báo trong báo 

cáo “Khảo sát nhu cầu xã hội đối với 

các ngành đào tạo của Trường ĐH Việt 

Nhật” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật 

Bản (JICA) thực hiện từ tháng 12/2020 

đến tháng 6/2021 cho thấy, trong tương 

lai, cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, xã hội, đặc biệt, diện tích đất canh 

tác giảm đi rõ rệt, sẽ có sự chuyển dịch 

lớn về nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh 

vực nông nghiệp. Số lượng nhân lực tham 

gia trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ giảm. 

Tuy nhiên, những thay đổi chóng mặt của 

công nghệ số, các ứng dụng số hóa thông 

minh, những tác động tiêu cực hiển hiện 

của biến đổi khí hậu sẽ đặt ra yêu cầu mới 

đối với năng lực của nguồn nhân lực trong 

lĩnh vực nông nghiệp. Đó là nguồn nhân 

lực được đào tạo bài bản, có nền tảng 

khoa học cơ bản vững chắc, có kỹ năng 

nghề nghiệp chuyên môn đáp ứng điều kiện thực tế, có khả 

năng làm chủ công nghệ số và sáng tạo trên nền tảng giữ 

được các giá trị truyền thống và bền vững. Thêm vào đó, 

mục tiêu “phát triển bền vững” đang được coi là tôn chỉ 

cho tất cả các quốc gia trên thế giới trong quá trình phát 

triển. Mặc dù nền sản xuất nông nghiệp là chìa khóa quan 

trọng nhất để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững vì 

đảm bảo lương thực cho dân số thế giới, nhưng cần đặt sự 

phát triển trong mối tương quan hài hòa với các giá trị sinh 

thái toàn cầu khác để đảm bảo sự tồn tại của loài người 

nói riêng và đa dạng sinh học nói chung. Do vậy, chương 

trình đào tạo về nông nghiệp thông minh mà Trường ĐH 

Việt Nhật hướng đến là đào tạo nguồn nhân lực thích ứng 

cao với môi trường số trên nền tảng khoa học cơ bản vững 

chắc và tư duy phát triển bền vững mang tính toàn cầu.

Nhật Bản là một trong những quốc gia phát triển hàng đầu 

trên thế giới về khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ 

cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Các kỹ thuật về canh nông 

chính xác, số hóa trong quy trình tưới tiêu, bón phân, xử lý 

giáo dục đại học toàn cảnh 33

                 Số 366 - 2022



34 35

Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội                  Số 366 - 2022

sâu bệnh được ứng dụng rộng rãi trên 

các trang trại và cánh đồng của Nhật Bản. 

Nền nông nghiệp công nghệ số này có 

nền tảng từ các nghiên cứu khoa học cơ 

bản một cách bài bản, chất lượng cao và 

thực dụng. Do vậy, việc xây dựng chương 

trình đào tạo về nông nghiệp của Trường 

ĐH Việt Nhật kết hợp với ĐH Tokyo, Nhật 

Bản là một hướng đi hoàn toàn phù hợp, 

đúng đắn, đi tắt đón đầu và hứa hẹn tạo 

ra nguồn nhân lực chất lượng cao không 

chỉ cho Việt Nam mà còn cho cả các công 

ty đầu tư về nông nghiệp của Nhật Bản tại 

Việt Nam, các công ty kinh doanh và phát 

triển nông nghiệp tại Nhật Bản.

Chương trình Kỹ sư Nông nghiệp thông 

minh và bền vững trang bị cho sinh viên 

kiến thức nền tảng vững chắc về khoa 

học nông nghiệp, kiến thức liên ngành về 

khoa học cây trồng và năng lực áp dụng 

công nghệ số vào chuỗi sản xuất nông 

nghiệp theo 03 hướng chuyên sâu về Kỹ 

thuật canh tác nông nghiệp sinh thái; Ứng dụng khoa 

học kỹ thuật tiên tiến trong canh tác nông nghiệp theo 

phong cách Nhật Bản, đặc biệt ứng dụng công nghệ 

số 4.0; Tạo lập và quản trị doanh nghiệp nông nghiệp, 

nhằm đảm bảo phát triển nền nông nghiệp hài hòa với 

các giá trị sinh thái và nhân văn. Sinh viên Trường ĐH 

Việt Nhật được học tập với hệ thống cơ sở vật chất hiện 

đại hàng đầu như hệ thống nhà kính, phòng thực hành 

- thí nghiệm và các khu vườn dành riêng cho chương 

trình tại Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Dựa trên kinh nghiệm của các trường đại học Nhật 

Bản, chương trình sẽ đưa phương pháp học tập tích 

cực vào hầu hết các học phần để phát triển kỹ năng 

giao tiếp, thảo luận, làm việc nhóm, tăng cường sự 

tương tác giữa giảng viên với sinh viên và giữa sinh 

viên với sinh viên. Sinh viên sẽ được học các môn học 

bằng tiếng Anh và học ngoại ngữ thứ hai là tiếng Nhật 

nên sau khi tốt nghiệp hoàn toàn tự tin làm việc trong 

môi trường quốc tế, tại Việt Nam hoặc tại Nhật Bản. 

Đặc biệt các môn học về công nghệ mới trong nông 

nghiệp như Sinh trắc học nông nghiệp, Toán ứng dụng 

nông nghiệp, Hệ thống điều khiển tự động trong nông 
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nghiệp... sẽ hoàn toàn do các giảng viên 

người Nhật Bản đảm nhiệm.

Chương trình đề cao tính thực nghiệm 

nên sinh viên sẽ học tập trực tiếp với các 

tổ chức, doanh nghiệp thông qua các 

chương trình thực tập được tổ chức rất 

thường xuyên bởi Trường ĐH Việt Nhật. 

Ít nhất 20% sinh viên sẽ được nhận học 

bổng toàn phần hoặc bán phần. Ngoài ra, 

sinh viên còn có cơ hội nhận thêm các 

học bổng do các doanh nghiệp tài trợ cho 

Trường ĐH Việt Nhật và ĐHQGHN.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Nông nghiệp 

thông minh và bền vững tại Trường ĐH 

Việt Nhật được trang bị đầy đủ kiến thức 

để có thể khởi nghiệp trong lĩnh vực nông 

nghiệp và có thể đảm nhiệm rất nhiều 

vị trí việc làm khác nhau như: Kỹ sư phụ 

trách kỹ thuật, giám sát trang trại tại Việt 

Nam, Nhật Bản hoặc các quốc gia khác; 

Kỹ sư vận hành sản xuất hệ thống nông 

nghiệp công nghệ cao (tại các trang trại 

nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ…); làm việc 

tại các trung tâm, viện nghiên cứu, doanh nghiệp vật 

tư nông nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch… Đồng thời, 

người học có thể lựa chọn học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ 

tại các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế.

Việc mở chương trình đào tạo kỹ sư Nông nghiệp 

thông minh và bền vững với sự đổi mới đa dạng về 

các học phần, phản ánh sâu sắc tinh thần giáo dục 

khai phóng và liên ngành sẽ góp phần thực hiện sứ 

mệnh, tầm nhìn của ĐHQGHN. Điều này không chỉ 

giúp đẩy nhanh mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo 

theo chuẩn quốc tế, mà còn giúp ĐHQGHN nói chung, 

Trường ĐH Việt Nhật nói riêng tăng tính cạnh tranh 

với các trường đại học khác tại Việt Nam trong thời kì 

hội nhập thông qua việc phát triển các chương trình 

đào tạo chất lượng cao với quy mô nhỏ, học phần tiên 

tiến, phong cách giảng dạy hiện đại và đội ngũ giảng 

viên chất lượng cao. Đây cũng là một phương thức 

quan trọng giúp ĐHQGHN đạt được mục tiêu dài hạn 

về chất lượng đào tạo, chất lượng nghiên cứu và uy 

tín quốc tế. 
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