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1. Đặt vấn đề
Toàn cầu hóa gia tăng và sự phát triển của nền kinh 

tế tri thức đã mang lại những hiểu biết mới, những tri 
thức mới và một loạt các cơ hội nghề nghiệp mới cho 
con người. Chính vì thế, đã xuất hiện những nhu cầu 
cao hơn về việc nâng cao hiểu biết, nhận thức và những 
kĩ năng cần thiết trong bối cảnh văn hóa mới của thị 
trường lao động. Đòi hỏi người lao động, đặc biệt là 
những sinh viên mới ra trường không chỉ cần có trình 
độ chuyên môn, kĩ thuật cao mà còn phải có những kĩ 
năng mới của thế kỉ XXI để nhanh chóng thích ứng 
và hội nhập, tạo ra năng suất lao động cao. Ở những 
nơi làm việc trong tương lai, máy móc có thể chiếm và 
thay thế nhiều nhiệm vụ công việc, do đó con người 
sẽ tự lập nhờ các kĩ năng mềm, tức là các kĩ năng và 
năng lực nghệ thuật, sáng tạo. Sự cần thiết của việc có 
được các kĩ năng mềm đối với sinh viên là điều kiện 
tất yếu. Pereira, O. P., & Costa, C. A. A. T, (2017) [1] 
nhấn mạnh về tầm quan trọng của quyền tự chủ, các kĩ 
năng xã hội và cảm xúc trong cuộc sống đại học của 
sinh viên. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tuyển dụng 
phải là những người toàn diện, có năng lực chuyên môn 
và có các kĩ năng mềm cần thiết để thành thạo trong 
công việc. Hầu hết các chương trình học tại các cơ sở 
giáo dục đại học tập trung vào việc giảng dạy các kĩ 
năng chuyên môn. Việc chỉ đạt được các kĩ năng cứng 
đã được báo cáo là không đủ để sinh viên tốt nghiệp 
có được việc làm và hiệu quả trong công việc. Do đó, 
ngoài các kĩ năng cứng, sinh viên tốt nghiệp cần phải 
có các kĩ năng mềm để bổ sung. Để đáp ứng những nhu 
cầu này, các trường đại học đã cố gắng tích hợp những 
kĩ năng mềm vào chương trình giảng dạy của họ. Kĩ 
năng mềm là các thuộc tính cá nhân giúp nâng cao khả 
năng tương tác, hiệu suất công việc và triển vọng nghề 

nghiệp của một cá nhân. 
Mục tiêu của một chương trình giáo dục phải là chuẩn 

bị cho học sinh vào nghề giáo dục. Đó là lí do tại sao 
các kĩ năng cứng là nền tảng chính của chương trình 
giảng dạy nhưng các kĩ năng mềm cũng cần được tích 
hợp tốt để nghề nghiệp thành công. Sự phát triển của 
kiến thức chuyên môn và kĩ năng mềm được trau dồi 
tốt nhất khi các kiến thức lí thuyết được vận dụng thành 
thạo vào thực tiễn. Điều này có thể đạt được thông qua 
các chương trình, hoạt động và cả trong quá trình thực 
hành giảng dạy. Thực tế ngày nay, Uzbekistan đang đặc 
biệt chú ý đến việc tổ chức lại toàn bộ hệ thống giáo dục 
với mục đích nâng cao nó lên mức tiêu chuẩn hiện đại. 
Để đạt được các mục tiêu và cải thiện kĩ năng của sinh 
viên tốt nghiệp đại học, đòi hỏi các nhà giáo dục phải 
phát triển cho sinh viên không chỉ kiến thức học thuật 
hoặc các kĩ năng cứng, mà còn cả kĩ năng mềm để đáp 
ứng với yêu cầu của lao động công việc hiện đại [2].

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm kĩ năng mềm
Thuật ngữ kĩ năng mềm được nhiều học giả định 

nghĩa theo nhiều góc độ trong những bối cảnh khác 
nhau. Trong thế kỉ XXI, kĩ năng mềm còn được biết 
đến với nhiều tên gọi khác nhau như kĩ năng cốt lõi, 
kĩ năng sống, kĩ năng làm việc, kĩ năng nghề nghiệp, 
xã hội và khả năng tư duy [3], được xem là một yếu tố 
khác biệt quan trọng để đạt được thành công trong cuộc 
sống. Trong thực tiễn giáo dục, các nhà nghiên cứu đã 
khám phá ra rằng, các kĩ năng mềm đã bổ sung cho kĩ 
năng cứng hoặc kĩ năng chuyên môn, kĩ thuật.

Tại Hội nghị Đào tạo kĩ năng mềm Conarc năm 1972, 
thuật ngữ kĩ năng mềm lần đầu tiên được đề cập trong 
các lĩnh vực chỉ huy, giám sát, tư vấn và quản lí, cho 
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rằng, kĩ năng mềm là những kĩ năng quan trọng liên 
quan đến công việc có ít hoặc không có sự tương tác 
với máy móc [4]. Theo Từ điển Oxford, kĩ năng mềm 
là những phẩm chất cá nhân cho phép một người hợp 
tác hiệu quả và hài hòa với những người khác. Một định 
nghĩa khác về kĩ năng mềm được trình bày bởi Moss 
và Tilly (1996) coi kĩ năng mềm là những khả năng 
liên quan đến tính cách và hành vi nằm ngoài kiến thức 
kĩ thuật. Kĩ năng mềm là một khái niệm toàn diện đo 
lường khả năng và năng lực của các cá nhân và thành 
tích của một tổ chức. Bộ Giáo dục Đại học Malaysia 
đưa ra 7 kĩ năng mềm cơ bản, đó là: Kĩ năng giao tiếp, 
Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, Tinh thần kinh 
doanh, Đạo đức, Lãnh đạo, Kĩ năng học tập và quản lí 
thông tin, Kĩ năng làm việc nhóm [5].

Từ các quan niệm trên có thể thấy, các kĩ năng mềm 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa sinh viên tốt nghiệp 
trở thành những cá nhân có năng lực xã hội, thành công 
trong công việc, làm nổi bật tinh thần đồng đội như một 
kĩ năng cần thiết để đạt được hiệu suất lí tưởng trong 
các lĩnh vực nghề nghiệp. Ngoài ra, các kĩ năng phần 
mềm có được giúp cải thiện kĩ năng giao tiếp, sự tự tin, 
tính linh hoạt, khả năng ra quyết định và đóng góp cho 
xã hội. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu khác đã phát hiện 
ra rằng, các kĩ năng mềm giúp tăng cường sự phát triển 
cá nhân theo hướng tích cực và mang tính xây dựng, 
có ảnh hưởng đến lòng tự trọng và sức khỏe tinh thần 
ở sinh viên. 

2.2. Thực hiện kĩ năng mềm dựa trên dạy và học chính khóa
2.2.1. Lựa chọn các nội dung có ưu thế giáo dục kĩ năng mềm 
trong chương trình học để giáo dục cho sinhh viên
Kĩ năng mềm không chỉ dành riêng cho một ngành 

hay chuyên ngành nhất định mà nó được sử dụng trong 
tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Marcial, D. 
E, (2012) [6] cho rằng, các kĩ năng mềm không phải 
bẩm sinh mà có thể học được. Theo Lucia, A. D., & 
Lepsinger, R, (1999) [7], kĩ năng mềm có thể được 
nâng cấp thông qua đào tạo. Do đó, Patacsil, F. F., & 
Tablatin, C. L. S, (2017) [8] lập luận rằng, kĩ năng 
mềm nên được đưa vào các chương trình học. Vào 
những năm 90 của thế kỉ XX, các cuộc thảo luận về 
các chương trình đào tạo trình độ và kĩ năng mới được 
diễn ra, làm nổi bật những mối quan tâm về việc thiết 
lập mối quan hệ giữa hệ thống giáo dục với thị trường 
lao động và nhu cầu nguồn lao động có năng lực tại nơi 
làm việc. Trước những tác động từ sự thay đổi kinh tế 
và xã hội mạnh mẽ đến hệ thống giáo dục đã nêu lên 
tầm quan trọng của việc cải cách chương trình giảng 
dạy trong các hệ thống giáo dục nhằm thích ứng với thị 
trường cạnh tranh và nền kinh tế tri thức. Trong lịch sử, 
các cơ sở đại học có vai trò quan trọng, có thể đáp ứng 
với các điều kiện của thời điểm lịch sử và đóng vai trò 

vô giá đối với xã hội, được coi là trung tâm phát triển và 
xây dựng các kiến thức chuyên môn, nền tảng cho sinh 
viên trong tất cả các ngành. Mục đích chính của giáo 
dục là phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực, đạt 
được các kĩ năng cụ thể, nhận thức tiềm năng trí tuệ, thể 
chất và tinh thần, đào tạo vốn con người. Do đó, việc 
lựa chọn các nội dung phù hợp trong chương trình đạo 
tạo để giáo dục kĩ năng mềm cho sinh viên các trường 
cao đẳng, đại học là rất quan trọng, để kĩ năng mềm 
hòa nhập với chuyên môn trong mỗi người lao động. 
Ở đây, chúng tôi quan niệm dạy học là con đường quan 
trọng để phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên. Cần tăng 
cường nâng cao cả kĩ năng cứng và kĩ năng mềm trong 
việc xây dựng chương trình giáo dục nghề nghiệp cũng 
như thực hiện quá trình đào tạo. 

Tuyên bố được minh họa bởi Trường Đại học Magna 
Charta, được kí tại Bologna năm 1988, đưa ra ý tưởng 
rằng, các tổ chức giáo dục không chỉ có trách nhiệm 
đào tạo các thế hệ trẻ, cung cấp cho họ những kĩ năng 
cứng để trở thành những chuyên gia có năng lực và phải 
hỗ trợ sinh viên phát triển các kĩ năng mềm để tạo ra 
những công dân có khả năng tham gia tích cực và chủ 
động trong xã hội [9].

Mô hình phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên của Bộ 
Giáo dục Đại học Malaysia đã thể hiện rõ hơn việc tích 
hợp các kĩ năng mềm vào nội dung các chương trình 
dạy học cho sinh viên (xem Hình 1):

(Nguồn: MoHE, 2006 [9])
Hình 1: Mô hình phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên 
của Malaysia 

Những kĩ năng mềm có được thông qua các hoạt 
động dạy và học chính thức và không chính thức, có 
thể chuyển giao và áp dụng trong các tình huống khác 
nhau. Trong bối cảnh phát triển giáo dục đại học hiện 
nay cho thấy rằng, có sáu khía cạnh chính phát triển các 
kĩ năng chung cho sinh viên thông qua chương trình 
giảng dạy chính thức và không chính thức. Đó là quá 
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trình giảng dạy, nội dung môn học, sự tham gia, tích 
hợp và khắc phục trong các hoạt động chính thức và 
không chính thức khác nhau trong trường học. Do vậy, 
sự phát triển các kĩ năng cứng và mềm của sinh viên 
nên được kết hợp trong quá trình dạy và học. Đặc biệt, 
các kĩ năng cứng và mềm phải được đánh giá vào cuối 
mỗi khóa học đại học để xác định xem các hồ sơ đang 
được đào tạo có đáp ứng được kì vọng của các công ty 
hay không và liệu những gì đã học được sẽ hữu ích tại 
nơi làm việc hay không. Mục đích là tạo ra mối quan 
hệ thống nhất giữa hệ thống giáo dục và người sử dụng 
lao động để cải thiện việc đào tạo chất lượng cho sinh 
viên tốt nghiệp. Để tích hợp các kĩ năng mềm trong các 
chương trình đại học cho sinh viên, tổ chức giáo dục 
của Malaysia đã đề xuất các phương pháp sau để phát 
triển và nâng cao các kĩ năng mềm này cho các chương 
trình đại học tại các trường đại học. Các phương pháp 
này bao gồm: lựa chọn các kĩ năng mềm vào giáo trình 
môn học phù hợp hiện có, hình thành các môn học độc 
lập dạy kĩ năng mềm, các hoạt động trong cuộc sống tại 
khuôn viên trường, đưa ra các chương trình hỗ trợ các 
hoạt động chính thức và không chính thức ở cấp khoa 
[10]. 

2.2.2. Giảng dạy kĩ năng mềm trong các khóa học, độc lập với 
các môn học
Các cơ sở giáo dục đại học phải đảm bảo rằng, các 

nguồn tài nguyên giảng dạy của họ luôn sẵn có và phải 
cải tiến các chương trình và hệ thống cũng như thiết 
kế lại các quy trình học tập để phát triển các yếu tố 
này ở tất cả sinh viên. Do đó, điều quan trọng là phải 
tích hợp các kĩ năng mềm trong việc giảng dạy và học 
tập các khóa học. Trong một nghiên cứu liên quan đến 
vấn đề kĩ năng mềm và các khóa học khác nhau ở các 
trường đại học Malaysia, Kalaimagal, R., & Norizan, 
M. Y, (2012) [11] đã phát hiện ra rằng, nguyên nhân 
dẫn đến tình trạng thất nghiệp của sinh viên tốt nghiệp 
là do: trình độ của sinh viên không phù hợp với nhu cầu 
của nhà tuyển dụng, thiếu kĩ năng mềm, sinh viên thiếu 
tiếp xúc với thị trường việc làm thực tế, thiếu thông tin 
và hướng nghiệp phù hợp, thiếu các khóa thực tập công 
nghiệp, thái độ của sinh viên. Nhằm cố gắng tìm hiểu 
nhận thức, nhu cầu và tầm quan trọng của các kĩ năng 
mềm ở sinh viên, Wats, M., & Wats, R. K, (2009) [12] 
đã đề cập đến các loại khóa học, hoạt động được khởi 
xướng bởi các cơ sở giáo dục khác nhau ở các cấp đại 
học và sau đại học và các tác động của chúng trong 
việc phát triển các kĩ năng mềm và lợi ích cho học sinh. 
Nghiên cứu cũng cho rằng, điều cần thiết là phải phát 
triển các chiến lược để tăng cường việc học và thực 
hành các kĩ năng mềm trong các trường đại học.

Một nghiên cứu khác với mục đích thảo luận về mức 
độ các kĩ năng mềm đang được tích hợp trong việc giảng 

dạy các khóa học bằng cách giải quyết các phương 
pháp dạy học và kiểm tra các kĩ năng mềm đang được 
các giảng viên giảng dạy. Kết quả cho thấy, bài giảng 
tập trung nhiều nhất vào các kĩ năng sau: kĩ năng giao 
tiếp, kĩ năng tư duy phản biện, kĩ năng giải quyết vấn 
đề và khả năng học tập suốt đời. Kết quả cũng cho thấy 
rằng, các phương pháp giảng dạy được sử dụng nhiều 
nhất là phương pháp hợp tác học tập, phương pháp học 
tập dựa trên vấn đề và phương pháp lấy giáo viên làm 
trung tâm. David, M. K., & Saeipoor, N, (2018) [10] đã 
tìm hiểu nhận thức của sinh viên chưa tốt nghiệp về các 
chương trình kĩ năng mềm trong năm trường đại học 
nghiên cứu ở Malaysia. Kết quả của nghiên cứu đã đề 
cập việc tích hợp các kĩ năng mềm vào các khóa học đại 
học không tuân theo một quy trình chuẩn và mỗi trường 
đại học có thể coi trọng một kĩ năng khác nhau. Trên 
thực tế, một số tổ chức giáo dục đại học Chile hiện đang 
tích hợp những kĩ năng chung này thông qua hướng dẫn 
trực tiếp, trong khi đó những cơ sở giáo dục khác đã 
tiếp cận theo phương pháp đa khóa học, các chiến lược 
để giảng dạy kĩ năng mềm nên bao gồm các phương 
pháp luận tích cực và các hoạt động ngoại khóa và nên 
được giảng dạy trong tất cả các khóa học của giáo dục 
đại học. Mục đích là để thúc đẩy phát triển các kĩ năng 
mềm trong bối cảnh học tập chính thức và không chính 
thức. Các khóa học này thường là một phần trong các 
chương trình đào tạo đại học. Mô hình khuyến khích 
sinh viên đăng kí một số khóa học kĩ năng mềm bổ 
sung so với các khóa học khác của chương trình ban 
đầu, tuy nhiên mô hình còn hạn chế vì làm gia tăng thời 
gian học tập và số lượng tín chỉ mà sinh viên đăng kí so 
với những mô hình tích hợp kĩ năng mềm trong các học 
phần giảng dạy. 

2.2.3. Tích hợp giáo dục kĩ năng mềm cho sinh viên trong giảng 
dạy ở các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam
Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, kĩ năng mềm 

đang nhận được sự chú ý đặc biệt từ các nhà giáo dục, 
nhiều khóa học, chuyên đề thảo luận về kĩ năng mềm 
diễn ra. Trong bối cảnh này, kĩ năng mềm ở sinh viên 
đại học được biết đến nhiều hơn bởi một tên gọi khác là 
kĩ năng sống. Tran, T. T, (2013), [13] nói rằng, những 
hạn chế trong phát triển kĩ năng mềm trong trường đại 
học được coi là một trong những rào cản quan trọng 
nhất ngăn cản sinh viên tốt nghiệp chuyển tiếp suôn sẻ 
đến nơi làm việc. Chính vì thế, việc giáo dục kĩ năng 
mềm tại các trường đại học Việt Nam đang là một vấn 
đề cấp thiết và thường được thực hiện theo hình thức 
giảng dạy thành các học phần độc lập trong chương 
trình đào tạo, Lê, T. H. T., Võ, M. H., Lê, T. L. A., & Lê, 
V. Q, (2018) [14] đã phân tích một số yếu tố ảnh hưởng 
đến mô hình giáo dục kĩ năng mềm cho sinh viên ở Bà 
Rịa - Vũng Tàu gồm: phương pháp giảng dạy, cơ chế 
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chính sách và chương trình đào tạo, hệ thống đánh giá, 
đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất… Mặc dù còn một số 
hạn chế nhất định nhưng mô hình đang dần hoàn thiện 
và trở nên hiệu quả hơn dưới sự nỗ lực của cán bộ giáo 
viên, tổ chức giáo dục tại Trường Đại học Bà Rịa-Vũng 
Tàu. Theo quan điểm trong nghiên cứu của Lê, T. H. T., 
& Lê, T. L. A, (2018) [15] cho thấy rằng, hiện nay các 
trường đại học đã nhận thức được vai trò quan trọng 
của kĩ năng mềm đối với sinh viên và các trường đại 
học đã tích hợp kĩ năng mềm dưới nhiều hình thức khác 
nhau như: đưa kĩ năng mềm vào chuẩn đầu ra, giảng 
dạy thành các chuyên đề hay được tích hợp vào các 
học phần có ưu thế trong việc giáo dục kĩ năng mềm. 
Quan điểm này cho rằng, mặc dù đã cố gắng nhưng 
việc giáo dục kĩ năng mềm để nâng cao chất lượng 
đào tạo vẫn còn nhiều hạn chế: 1) Một số kĩ năng mềm 
chưa phù hợp với yêu cầu ngành học của sinh viên; 2) 
Phương pháp giảng dạy còn mang tính lí thuyết, thiếu 
trải nghiệm và thực hành; 3) Đội ngũ giảng viên còn 
hạn chế về số lượng nên còn chưa dành nhiều thời gian 
để đầu tư vào các bài giảng cho sinh viên; 4) Cơ sở 
vật chất để giảng dạy còn hạn chế; 5) Còn hạn chế cơ 
chế chính sách dành cho giảng viên dạy kĩ năng mềm. 
Nghiên cứu của Hoang, T. T., Lai, L. D., Nguyen, D. 
M., & Nguyen, T. T, (2021) [16] đã phát hiện ra rằng, 
sinh viên đại học có quan tâm đến việc rèn luyện các kĩ 
năng mềm và sinh viên học các kĩ năng mềm chủ yếu 
thông qua mạng xã hội, các học phần trên lớp và một số 
hoạt động ngoại khóa. Đồng thời, thái độ, nhận thức và 
mối quan hệ với bạn bè xung quanh là các yếu tố ảnh 
hưởng đến việc rèn luyện kĩ năng mềm của sinh viên. 
Nghiên cứu cũng đề xuất để nâng cao hiệu quả đào tạo 
kĩ năng mềm cho sinh viên, các cơ sở giáo dục cần tăng 
cường tích hợp nội dung đào tạo kĩ năng mềm vào các 
chương trình đào tạo chính khóa, ngoại khóa. Lại, V. K. 
T, (2018) [17] xác định quy trình lựa chọn các môn học 
để tích hợp giáo dục kĩ năng mềm cho sinh viên bao 
gồm 6 bước: Đầu tiên là phải xác định nội dung chính 
của bài học để có thể lên kế hoạch tổ chức các hoạt 
động tích hợp kĩ năng mềm hướng vào những nội dung 
trọng tâm phù hợp; xác định các kĩ năng mềm cần thiết 
cho sinh viên; tiến hành thiết kế các hoạt động phù hợp 
với các kĩ năng mềm; tổ chức các hoạt động thử nghiệm 
và đánh giá hiệu quả của chúng; thực hiện tổ chức các 
hoạt động đã thử nghiệm thành công cho sinh viên; cuối 
cùng là kiếm tra, đánh giá quá trình thực hiện và tính 
hiệu quả khi thực hiện trên sinh viên. Sau khi lựa chọn 
môn học, hoạt động để tích hợp giáo dục kĩ năng mềm 
cho sinh viên, vấn đề quan trọng là giảng viên phải lựa 
chọn phương pháp và cách thức tổ chức sao cho sinh 
viên tự giác, tích cực, chủ động trong việc rèn luyện các 
kĩ năng mềm cho bản thân. Mặt khác, trong nghiên cứu 
của Thi, Q. P, (2020) [18] với ý kiến cho rằng, kĩ năng 

mềm không tồn tại một cách độc lập mà nó có mối liên 
hệ gắn bó với những kĩ năng chuyên môn khác, chính vì 
thế cần tổ chức giảng dạy theo hướng tích hợp kĩ năng 
mềm nhằm tận dụng tối đa thời gian và nguồn lực trong 
các môn học để hỗ trợ sinh viên. 

Theo nghiên cứu, việc tích hợp kĩ năng mềm trong 
các học phần dạy học cho sinh viên cần tiến hành theo 
các bước sau: 1) Nêu rõ mục tiêu bài học chuyên môn 
và các định hướng phát triển, rèn luyện kĩ năng mềm 
trong quá trình giảng dạy; 2) Sử dụng các phương pháp 
giảng dạy tích cực để tạo một môi trường thoải mái học 
tập cho sinh viên; 3) Tạo môi trường, tình huống cụ thể 
để sinh viên có thể vận dụng, thực hành và dễ dàng lĩnh 
hội những kiến thức được học. Nghiên cứu của tác giả 
Lại Thế Luyện trên các sinh viên khối ngành Kinh tế đã 
nêu lên một số phương pháp giáo dục kĩ năng mềm cho 
sinh viên theo định hướng phát triển năng lực như: tăng 
cường nhận thức của sinh viên về vai trò quan trọng 
của kĩ năng mềm, tích hợp kĩ năng mềm vào nội dung 
giảng dạy các môn học chính khóa, tổ chức rèn luyện kĩ 
năng mềm cho sinh viên qua các hoạt động ngoại khóa, 
đổi mới các phương pháp giảng dạy kĩ năng mềm, đa 
dạng hóa các hình thức giảng dạy kĩ năng mềm cho sinh 
viên... Tương tự như vậy, Nguyễn, T. L, (2020) [19] 
đã nêu ra những biện pháp cần có để nâng cao kĩ năng 
mềm cho sinh viên trước sự tác động của cuộc Cách 
mạng Công nghiệp 4.0 như: xây dựng mô hình lớp 
học chuyên sâu, rèn luyện kĩ năng mềm qua hoạt động 
ngoại khóa, tham gia tích cực các hoạt động của nhà 
trường, đồng thời cơ sở giáo dục phải thường xuyên 
kết nối với các doanh nghiệp hoặc cơ sở thực tập để hỗ 
trợ sinh viên học tập những kĩ năng mềm thiết thực cho 
công việc trong tương lai. 

3. Kết luận
Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã mang lại cho 

nước ta nhiều lợi ích trong tất cả các lĩnh vực đời sống 
xã hội. Tuy nhiên, sự thay đổi to lớn này đã gây ra 
những tác động đáng kể đến nhu cầu sử dụng lao động 
của nền kinh tế mới. Điều này dẫn đến những doanh 
nghiệp, những người sử dụng lao động yêu cầu một 
người lao động không chỉ có trình độ chuyên môn mà 
còn phải có những kĩ năng mềm để đáp ứng những thay 
đổi trong thời đại mới. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu 
trên thế giới đã đánh giá những sinh viên mới ra trường 
còn nhiều hạn chế về các kĩ năng mềm để có thể làm 
việc hiệu quả và có được một việc làm ổn định. Chính 
vì thế, đòi hỏi một xu hướng giáo dục có thể linh hoạt 
thay đổi để phù hợp với bối cảnh hiện tại. Việc tích hợp 
kĩ năng mềm trong các hoạt động dạy học chính khóa 
được xem là một giải pháp tối ưu hỗ trợ cho sinh viên. 
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ABSTRACT: Developing students’ soft skills is an objective requirement of the 
economic development. Many universities are now starting to place more 
emphasis on soft skills education in order to enhance the training quality and 
to better respond to the demands of the labor market. This research focuses 
on the concept of soft skills, the implementation of soft skills education through 
formal teaching and learning, especially this article analyzes the requirements 
for integrating soft skills in teaching at Vietnamese universities today. 
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