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Hiện nay, Học viện Cán bộ đang đào tạo sinh viên (SV) chính quy ở năm
ngành, mỗi ngành có một thế mạnh riêng.
Với ngành Quản lý Nhà nước, sau khi tốt nghiệp SV có thể công tác ở các vị
trí chuyên viên hành chính trong các cơ quan thuộc các khu vực công và tư;
Với ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, sau khi tốt nghiệp SV
có thể công tác trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể; giảng dạy tại các
trường, các trung tâm giáo dục lý luận chính trị;
SV ngành Chính trị học có cơ hội trở thành nhà lãnh đạo chính trị tương lai;
hoặc có thể giảng dạy, nghiên cứu tại các trường, làm việc trong các cơ quan, tổ
chức thuộc hệ thống chính trị và trong các tổ chức kinh tế - xã hội;
SV ngành Luật sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại Tòa án, Viện Kiểm sát,
văn phòng luật sư, cơ quan công an, cơ quan thi hành án, cơ quan công chứng và
một số bộ phận trong các cơ quan hành chính nhà nước...;
Và ngành Công tác xã hội tạo cơ hội việc làm chuyên nghiệp cho những SV
lựa chọn sứ mạng và mục đích sống của mình là giúp đỡ, hỗ trợ, chăm sóc những
người không may mắn, có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trong cộng đồng, hướng
tới một thế giới công bằng, nhân ái và nhân văn hơn.
Tuy nhiên, để giúp SV Học viện tự tin với ngành học đã chọn, mở ra nhiều
cơ hội hơn trong việc định hướng nghề nghiệp tương lai, thiết nghĩ nên đưa chương
trình đào tạo khởi nghiệp vào giảng dạy cho các em, vì hiện tại, có lẽ SV đang theo
các ngành học tại Học viện hiện nay chưa bao giờ nghĩ tới việc tạo lập doanh
nghiệp của riêng mình. Đối với những sinh viên ngành Luật hay Công tác xã hội,
cơ hội khởi nghiệp mở ra trước mắt khi các em ra trường nếu các em được giáo dục
khởi nghiệp và định hướng cụ thể khi còn ngồi trên giảng đường.
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Khởi nghiệp (hay tạo lập doanh nghiệp) là khi SV ấp ủ một công việc kinh
doanh riêng, cung cấp những sản phẩm, dịch vụ mới cho xã hội. Ngành Công tác
xã hội mà Học viện đang đào tạo cho SV cũng là những ngành hấp dẫn để mở các
doanh nghiệp, cung cấp cho xã hội những dịch vụ tối ưu như: trường dạy em bé tự
kỷ, thiểu năng, viện dưỡng lão tư nhân, doanh nghiệp cung cấp nhân viên xã hội…
Hay đối với ngành Luật, sinh viên ra trường có thể theo đuổi mô hình công ty tư
vấn Luật, công ty cung cấp dịch vụ pháp lý…
Một khi SV có ý tưởng theo đuổi hoạt động khởi nghiệp, SV sẽ cảm thấy rất
hứng thú vì vừa tạo ra việc làm và thu nhập cho chính mình, vừa tạo được môi
trường làm việc cho các bạn trẻ khác. Đối với nền kinh tế và xã hội, kinh tế sẽ vững
mạnh hơn nhờ vào sự tăng trưởng của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp
trẻ, doanh nghiệp thành công đem lại nhiều lợi ích cho xã hội, giúp xã hội giảm bớt
áp lực về tình trạng thất nghiệp, giảm thiểu các tệ nạn xã hội do thất nghiệp gây ra
và cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích mới.
Tuy nhiên, khởi nghiệp luôn tiềm ẩn những rủi ro và thử thách, đòi hỏi người
khởi nghiệp phải có đủ kỹ năng, kiến thức và bản lĩnh nhất định. Sinh viên một khi
muốn khởi nghiệp, phải biết chấp nhận rủi ro, dám đối đầu với thách thức bên cạnh
phải học những kỹ năng vượt qua rào cản, biết nắm bắt cơ hội, quyết đoán và chín
chắn… Sinh viên của Học viện Cán bộ có nhiều bạn rất bản lĩnh, thích kinh doanh,
có nhiều ý tưởng nhưng chưa biết cách tạo lập một doanh nghiệp, chưa biết cách
quản lý thời gian và nhân lực, chưa biết cách để biến ý tưởng thành sản phẩm thật
sự... Muốn những SV này thành công trên con đường tạo dựng doanh nghiệp khi ra
trường, chúng ta cần đưa chương trình giảng dạy khởi nghiệp chính thức vào giảng
đường. Thực tế hiện nay, khởi nghiệp khi vừa ra trường hay khi còn đang ngồi trên
ghế nhà trường đã trở thành con đường của một số SV. Nhưng vì chưa được đào
tạo bài bản nên tỷ lệ doanh nghiệp SV thành công còn hạn chế. Do đó, điều cần
thiết thực hiện ngay là để SV được giáo dục bài bản từ những người khởi nghiệp
trước bằng những chương trình chính quy mang đậm tính thực tiễn.
Những năm gần đây nước ta luôn tự hào về đội ngũ lao động trẻ và những
doanh nghiệp trẻ. Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, doanh nghiệp trẻ gặp rất
nhiều khó khăn trong hoạt động, trong điều hành, trong thu hút vốn… vì những
người trẻ, đặc biệt là các bạn SV còn thiếu rất nhiều kỹ năng và kiến thức thực tế vì
chưa được giáo dục khởi nghiệp.
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Học viện Cán bộ có một lợi thế rất lớn là đã có lịch sử đào tạo các lớp ngắn
hạn về bồi dưỡng kỹ năng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, nếu từ đây mở rộng
ra các lớp đào tạo kỹ năng khởi nghiệp cho SV là một điều hết sức thuận lợi và
đem lại hiệu quả cao. Một khi các em SV được đào tạo kiến thức khởi nghiệp bài
bản, các em sẽ không còn phải bỡ ngỡ về việc hoạch định tương lai của mình, và cơ
hội thành công ngay từ đầu sẽ rất cao.
Chúng ta nên học hỏi các nước trên thế giới trong việc đào tạo khởi nghiệp.
Hà Lan dạy khởi nghiệp cho các trẻ em tiểu học; Israel, Phần Lan tập trung vào
giáo dục kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh phổ thông các cấp và sinh viên... Tổ
chức Junior Achievement Vietnam (JA Vietnam) là đơn vị có bề dày kinh
nghiệm cung cấp các chương trình đào tạo cho học sinh lớp 1 đến lớp 12 với ba nội
dung chính gồm tư duy tài chính, hướng nghiệp và khởi nghiệp kinh doanh. Theo
bà Đoàn Bích Ngọc, Phó Giám đốc điều hành JA Việt Nam, việc đào tạo kiến thức
và kỹ năng khởi nghiệp ngay từ bậc học phổ thông điều cần thiết.2
Ở Việt Nam hiện nay, tinh thần khởi nghiệp quốc gia cũng đã được bắt đầu
và đang hiện thực hóa. Với sự vào cuộc quyết liệt và đúng hướng theo tinh thần Đại
hội XII, năm 2016 đã được Chính phủ chọn là Năm quốc gia khởi nghiệp. Đó là
những cam kết mạnh mẽ và trách nhiệm rõ ràng mà Chính phủ muốn kiến tạo hệ
sinh thái khởi nghiệp trong Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
quốc gia đến năm 2025”. Ngày 18 tháng 5 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban
hành Quyết định 844 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, nhằm hướng tới mục tiêu tạo lập môi trường
thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành, phát triển loại hình doanh nghiệp
có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô
hình kinh doanh mới. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025 hỗ trợ phát triển 2.000 dự
án khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển 600 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,
100 doanh nghiệp tham gia đề án gọi được vốn đầu tư từ các nhà đầu tư mạo hiểm,
thực hiện mua bán và sáp nhập với tổng giá trị ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng.3
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Ngoài ra, việc SV khởi nghiệp cũng đã được nhà nghiên cứu kinh tế, các tổ
chức đoàn thể quan tâm nhiều hơn. Chẳng hạn, năm 2016, Hội Liên hiệp Thanh
niên Việt Nam, Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Doanh nhân Trẻ
Thành phố Hồ Chí Minh (YBA) chính thức phát động “Chương trình thanh niên
khởi nghiệp: Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố khởi nghiệp cho giới
trẻ”. Bên cạnh đó, các chương trình khởi nghiệp hỗ trợ SV như Chương trình khởi
nghiệp Archives của Báo Diễn đàn Doanh nghiệp điện tử, Chương trình khởi
nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khởi xướng hay
Hội trại khởi nghiệp trẻ Việt Nam - VYE Bootcamp, cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp
Startup Wheel… được thiết kế nhằm tạo môi trường trải nghiệm và mang đến
những cơ hội đặc biệt cho các bạn sinh viên khởi nghiệp.
Tuy nhiên, chương trình giáo dục khởi nghiệp ở các trường đại học còn rất
nhiều hạn chế. Các trường đại học hiện nay chưa xem giáo dục khởi nghiệp là môn
chính, mà chỉ là những môn phụ kèm theo, học chỉ để cho biết. Rào cản lớn cần
được nhận biết là cơ sở hạ tầng còn lạc hậu, chưa phục vụ được quá trình giảng
dạy, nghiên cứu khởi nghiệp; liên kết giữa các trường đại học dạy khởi nghiệp chưa
chặt chẽ; công nghệ thông tin chưa phát triển đồng bộ và hơn hết là thiếu chương
trình giảng dạy khởi nghiệp.
Học viện Cán bộ có rất nhiều lợi thế so với các trường đại học khác trong
việc giảng dạy khởi nghiệp, đó là chúng ta có cơ sở hạ tầng khá tốt, có sự gắn bó
giữa Học viện với các chủ doanh nghiệp và các doanh nhân uy tín. Từ những nền
tảng đó, Học viện chỉ cần xây dựng thêm khung chương trình giảng dạy khởi
nghiệp nữa là đã có chương trình giáo dục khởi nghiệp hoàn chỉnh cho SV.
Khởi nghiệp sẽ là một trong những nhánh bền vững để giúp SV khắc phục sự
bấp bênh trong công việc, giúp tạo ra một lượng việc làm mới, đồng thời cũng giúp
SV mở ra một chân trời mới trong việc ứng dụng các tri thức trên giảng đường để
tạo ra các ý tưởng và lập kế hoạch để biến các ý tưởng thành sản phẩm, dịch vụ để
giúp cộng đồng, đặc biệt là giúp những người yếu thế.
Chương trình giáo dục khởi nghiệp nếu được áp dụng giảng dạy cho SV ở
Học viện Cán bộ sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng, SV sẽ tự tạo công việc
cho mình, giảm bớt gánh nặng về biên chế cho Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh
nghiệp do SV khởi nghiệp sẽ giúp phát triển nền kinh tế, xã hội của Thành phố nói
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riêng và cả nước nói chung. Bên cạnh đó, trong quá trình được đào tạo khởi nghiệp,
sinh viên còn học được các kỹ năng giải quyết vấn đề, cách làm việc nhóm, cách
quán xuyến thời gian… và sâu hơn nữa là học hỏi bản lĩnh và cách dấn thân khi
làm chủ một doanh nghiệp.
Sinh viên là một thế hệ đầy tiềm năng, các em trẻ, khỏe, giầu nhiệt huyết, có
khả năng nắm bắt kiến thức nhanh và đang trong tâm thế hào hứng để bắt đầu sự
nghiệp. Nếu chúng ta định hướng ngành nghề chính xác, huấn luyện đầy đủ kỹ
năng, trang bị kiến thức cho các em, chúng ta sẽ có một thế hệ doanh nhân vàng.
Bằng không, nền kinh tế sẽ mất đi một đội ngũ lao động tốt và một lượng không
nhỏ doanh nghiệp đầy tiềm năng./.
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