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TỰ CHỦ ĐẠI HỌC - TỪ GÓC NHÌN CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP, GIÁM SÁT
Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên,
Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Đặt vấn đề
Tự chủ đại học là một khái niệm không mới đối với giáo dục đại học (GDĐH)
trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Tùy bối cảnh mỗi quốc gia, khái niệm tự chủ đại
học được hiểu một cách rộng – hẹp khác nhau song nhìn chung, tự chủ đại học có thể
được coi là phương thức tổ chức và quản trị hoạt động của nhà trường trong mối quan
hệ với các bên có lợi ích liên quan, đặc biệt là vai trò của Nhà nước.
Trong giai đoạn hiện nay khi đất nước đang phát triển và hội nhập quốc tế
mạnh mẽ, nhất là thời đại mà công nghệ, tri thức giữ vai trò là động lực phát triển của
các quốc gia, thì việc phát triển giáo dục đại học, đặc biệt tự chủ đại học có một vai trò
đặc biệt quan trọng.
Ở Việt Nam, nội dung tự chủ đại học đã được đề cập đến trong các văn bản quy
phạm pháp luật của Việt Nam từ khá sớm và chính thức được chi tiết hóa bởi Luật
Giáo dục đại học (GDĐH) năm 2012 với một số quy định mang tính chất nguyên tắc
chung và được cụ thể hóa cơ chế thực thi bởi quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật GDĐH năm 2018. Tuy nhiên, trong thực tiễn triển khai, vẫn còn
nhiều vấn đề lúng túng, vướng mắc cả về thể chế, cơ chế và năng lực thực hiện tự chủ;
tồn tại “một khoảng cách lớn giữa chính sách và thực tiễn triển khai tự chủ trong
GDĐH ở Việt Nam”1.
Phần trình bày của chúng tôi bao gồm một số ý kiến về tự chủ đại học trên 03
bình diện, gồm: thứ nhất, quy định pháp luật về tự chủ đại học; thứ hai, thực tiễn triển
khai tự chủ (nhìn nhận qua hoạt động giám sát thực thi pháp luật của Ủy ban
VHGDTNTN&NĐ) và thứ ba, một số vấn đề đặt ra, gợi mở để các đại biểu thảo luận
nhằm thúc đẩy thực hiện tự chủ một cách thực chất và hiệu quả.
I. Quy định pháp luật về tự chủ đại học
Nhận thức về tự chủ đại học và các nội dung tự chủ đại học đã được đề cập
đến trong các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam từ khá sớm.
Điều 55 Luật Giáo dục 1998 đã có quy định về quyền tự chủ và tự chịu trách
nhiệm của trường đại học, cao đẳng về hoạt động chuyên môn (xây dựng chương
trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; tuyển sinh, tổ chức và quản lý quá trình
đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, hợp tác quốc tế), về tổ chức bộ máy
và về huy động các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục. Nội dung này tiếp
tục được cụ thể hóa hơn tại Điều 60 Luật Giáo dục (sửa đổi) năm 2005 liên quan đến
hoạt động chuyên môn (tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xây dựng chỉ tiêu tuyển
sinh, tổ chức tuyển sinh) và nhân sự (tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đãi ngộ nhà giáo,
cán bộ, nhân viên).
1

Parajuli D., 2018, “Higher education financing – case of Vietnam: Current status and future directions”, Kỷ
yếu Hội thảo giáo dục 2018 - Giáo dục đại học: Chuẩn hóa và hội nhập quốc tế, Nxb ĐHQG HCM, p.5.
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Tuy nhiên, việc tự chủ của các trường phải tuân thủ “theo quy định của pháp
luật và theo điều lệ nhà trường” (do cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục và
đào tạo ban hành – khoản 3 Điều 52 Luật Giáo dục 2005). Vì vậy, trên thực tiễn, “các
cơ sở GDĐH vẫn ít được trải nghiệm trong việc tự điều hành hoặc theo đuổi các mục
tiêu riêng biệt”2 bởi Nhà nước vẫn giữ quyền kiểm soát gần như toàn bộ đối với các cơ
sở GDĐH cả trong vấn đề chuyên môn, học thuật cho tới tổ chức, nhân sự và quản lý,
sử dụng tài chính, tài sản trong nhà trường. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với
các cơ sở GDĐH “còn chưa được thực hiện đầy đủ và thiếu đồng bộ”3.
Nội dung tự chủ đại học đã dần được mở rộng.
Năm 2012 Luật GD ĐH được Quốc hội thông qua. Luật đã quy định về nguyên
tắc thực hiện quyền tự chủ đại học; đồng thời, thúc đẩy thực hiện tự chủ đại học thông
qua các quy định chi tiết về hoạt động chuyên môn, tổ chức, nhân sự và tài chính, tài
sản tại các điều khoản có liên quan khác với mục tiêu là hoàn thiện công tác quản lý
nhà nước và quản trị cơ sở GDĐH theo hướng phát huy quyền tự chủ đại học.
Tuy nhiên, thực tế triển khai tự chủ đại học còn nhiều vướng mắc, hạn chế, đặc
biệt là đối với cơ sở GDĐH công lập do nội hàm khái niệm tự chủ cũng như cơ chế
thực hiện theo quy định của Luật còn chưa được chi tiết hóa; đồng thời, các quy định
của hệ thống pháp luật liên quan đến nội dung tự chủ còn chưa được đồng bộ, thống
nhất nên đã tạo thành những rào cản đối với việc triển khai tự chủ đại học trong thực
tiễn. Năm 2014, Chính phủ đã ban hành Chính phủ ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP
ngày 24/10/2014 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở GDĐH công
lập giai đoạn 2014-2017 để tạo cơ chế, hành lang pháp lý thuận lợi hơn giúp các cơ sở
GDĐH thoát khỏi những ràng buộc, rào cản hiện hữu nhằm khuyến khích các cơ sở
GDĐH chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lực vì mục tiêu nâng cao
chất lượng đào tạo.
Cơ chế tự chủ ngày càng được cụ thể hoá.
Năm 2018, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật GDĐH (Luật số 34/2018/QH14) với nội dung cốt lõi là mở rộng và nâng cao
hiệu quả thực hiện tự chủ đại học. Luật đã cụ thể hóa nội hàm khái niệm cũng như cơ
chế, phương thức tổ chức triển khai nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện. Luật quy định
tự chủ trên các mặt về chuyên môn, học thuật; tổ chức, nhân sự và tài chính; xác định
trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học. Đặc biệt vai trò của thiết chế Hội
đồng trường được cụ thể và nâng cao trong tổ chức quản trị hoạt động của cơ sở
GDĐH.
Tóm lại, xét về quy định của Luật, vấn đề tự chủ đại học tại Việt Nam cũng đã
được đề cập đến từ khá sớm. Nội dung tự chủ ngày càng được mở rộng, từ tự chủ một
phần về chuyên môn theo quy định của Luật Giáo dục 1998 đến tự chủ thực hiện
nhiệm vụ ở các mặt học thuật, tổ chức, nhân sự và tài chính theo quy định của Luật
GDĐH 2018; cơ chế thực hiện tự chủ ngày càng được cụ thể hóa trong các đạo luật.

2

3

John Fielden (2008). “Global Trends in University Governance”. World Bank Report (dẫn theo Phạm Đỗ Nhật
Tiến, 2020)
Quốc hội, 2010, Nghị quyết số 50/2010/QH12 ngày 19/6/2010 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về
thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học.
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Tuy vậy, hành lang pháp lý cho hoạt động tự chủ đại học vẫn còn có những bất
cập, thiếu đồng bộ. Bên cạnh Luật giáo dục đại học, hoạt động của cơ sở giáo dục đại
học còn chịu sự điều chỉnh trực tiếp của nhiều đạo luật chuyên ngành khác như Luật
Viên chức, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, Luật Ngân
sách,… với nhiều quy định mang tính ràng buộc, cần phải tiếp tục sửa đổi để tạo sự
đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, phù hợp với tinh thần tự chủ đại học.
Một số quy định của Luật vẫn còn mang tính khái quát và phải chờ có văn bản hướng
dẫn thi hành để có thể đưa quy định của Luật vào thực tiễn cuộc sống.
II. Thực tiễn triển khai tự chủ đại học
1. Kết quả đạt được
Việc thực hiện tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học bước đầu đạt được một số
kết quả đáng khích lệ, mang lại nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn công
tác tổ chức thực hiện, góp phần mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo.
Cơ quan quản lý nhà nước đã thể hiện sự quyết tâm trong đẩy mạnh tự chủ; đã
tiến hành xây dựng hệ thống văn bản triển khai tự chủ theo tinh thần của Luât giáo dục
đại học mới. Đã xây dựng được một số mô hình tự chủ hiệu quả, tạo nền tảng để triển
khai.
Tự chủ đại học giúp nâng cao ý thức về cạnh tranh, tăng cường trách nhiệm của
lãnh đạo và đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên góp phần phát huy tính năng động,
sáng tạo của đơn vị trong tổ chức, quản lý và triển khai thực hiện các hoạt động đào
tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.
Các trường tự chủ đã chủ động rà soát, kiện toàn lại tổ chức bộ máy và nhân sự,
theo hướng hiệu quả hơn; tăng lực lượng lao động trực tiếp, giảm đội ngũ lao động
gián tiếp; đồng thời, thu hút đội ngũ giảng viên, chuyên gia giỏi tham gia giảng dạy và
nghiên cứu khoa học với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Nhiều trường đã chủ động loại bỏ các ngành đào tạo không phù hợp với nhu
cầu người học và thị trường đồng thời mở thêm nhiều ngành đào tạo nhằm đáp ứng
nhu cầu xã hội; cùng với đó là việc thay đổi nội dung chương trình đào tạo, phương
pháp giảng dạy tiên tiến, tiếp cận với chuẩn đào tạo và chương trình đào tạo quốc tế,
chủ động tăng cường công tác đảm bảo chất lượng và thực hiện hoặc đăng ký kiểm
định chất lượng giáo dục.
Tự chủ đại học cũng giúp các trường đẩy mạnh quá trình xã hội hóa giáo dục,
nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm đáp ứng đầy đủ hơn điều kiện giảng dạy,
thúc đẩy các trường liên kết với thị trường lao động, nâng cao chất lượng đào tạo và
nghiên cứu khoa học; đồng thời, tăng cường kiểm soát các khoản chi, gia tăng tiết
kiệm, đảm bảo tính hiệu quả trong quản lý và sử dụng nguồn lực.
2. Bất cập, hạn chế
2.1 Quan niệm, tư duy về tự chủ đại học còn chưa có sự thống nhất
Mặc dầu đã có chuyển biến trong nhận thức về vai trò của tự chủ đại học. Tuy
nhiên quan điểm về tự chủ đại học vẫn còn chưa thống nhất. Nhiều cơ sở giáo dục đại
học cho rằng tự chủ đại học là bản chất, là thuộc tính và là quyền đương nhiên mà cơ
sở giáo dục đại học phải được hưởng, theo đó, nhà trường cần phải được tự chủ hoàn
toàn trong việc quyết định sự vận hành của đơn vị và cần xóa bỏ hoàn toàn cơ chế chủ
quản đối với các trường đại học. Ngược lại, cũng không ít đơn vị thấy rằng tự chủ
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không có nghĩa là thoát khỏi chủ sở hữu, theo đó, tự chủ không phải là xóa bỏ “chủ
quản”4, buông lỏng quản lý mà quan trọng là thay đổi hình thức quản lý, thay đổi cách
thực thi quyền sở hữu của cơ quan nhà nước thông qua đại diện chủ sở hữu là thiết chế
Hội đồng trường cũng như tăng cường sự minh bạch thông qua chế độ báo cáo, thanh
tra cũng như chịu sự giám sát của xã hội.
Về phía cơ quan quản lý nhà nước, vẫn nặng về cách tiếp cận từ góc độ tài
chính thông qua mức độ tự bảo đảm kinh phí hoạt động mà chưa có căn cứ, nguyên tắc
chung để trao quyền tự chủ cũng như trao tự chủ ở mức độ khác nhau phù hợp với
năng lực của từng đơn vị liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự, quản trị, tiềm lực và
kinh nghiệm về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cũng như các
điều kiện cần thiết khác.
2.2. Cơ chế thực hiện tự chủ còn nhiều bất cập.
Thứ nhất, hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động liên quan đến các nội dung
tự chủ của cơ sở giáo dục đại học còn thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với vận hành của
nhà trường theo hướng tự chủ. Chưa rà soát các luật liên quan đến tự chủ đại học, tác
động đến các cơ sở giáo dục đại học.
Thứ hai, công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện và quản lý của cơ
quan thẩm quyền còn chưa theo kịp yêu cầu mới của thực hiện tự chủ. Các nghị định
và văn bản hướng dẫn luật ban hành chậm và vẫn còn thiếu đồng bộ.
Việc quản lý hệ thống vẫn còn chồng chéo giữa các cơ quan, đơn vị chủ sở hữu
nhà trường; sự phối hợp trong quản lý vẫn mang tính hình thức do chưa có sự rõ ràng
về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, cơ quan chủ sở hữu.
Cơ chế cơ quan chủ quản vẫn còn nặng nề làm hạn chế tính đổi mới, sáng tạo của đơn
vị cơ sở.
Việc trao quyền tự chủ cho các trường chưa có căn cứ, nguyên tắc thống nhất,
đồng bộ cũng như tiêu chí, tiêu chuẩn đưa ra một cách tường minh, rõ ràng; thiếu một
đề án tổng thể để triển khai thống nhất về tự chủ đại học.
Thứ ba, cơ chế cho việc thực hiện các nội dung tự chủ còn nhiều hạn chế.
+ Về chuyên môn học thuật: Theo quy định của Luật, việc tuyển sinh, tổ chức,
quản lý đào tạo và cấp bằng là thuộc trách nhiệm của cơ sở đào tạo song các quy định
trong các văn bản hướng dẫn thi hành (như quy chế tuyển sinh, quy chế đào tạo…) còn
áp đặt nhiều quy định của cơ quan quản lý, chưa thực sự tôn trọng quyền tự chủ cao
của các đơn vị. Nhiều chính sách liên quan đến các hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế,
kiểm định chất lượng,… chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời theo tinh thần đổi mới
của Luật khiến cho việc triển khai thực hiện tự chủ đại học gặp nhiều lúng túng.
+ Về cơ chế tài chính đại học: Còn nhiều rào cản. Khả năng tự chủ tài chính của
các trường công lập tự chủ còn thấp; trách nhiệm của Nhà nước trong đầu tư nguồn lực
cho giáo dục đại học còn chưa rõ ràng. Tiềm lực tài chính của nhiều cơ sở đào tạo chủ
yếu vẫn dựa vào nguồn ngân sách ít ỏi của Nhà nước và từ học phí là chủ yếu mà chưa
4

Lý do: cơ sở GDĐH công lập được cấp quyền sử dụng đất không thu tiền, cấp kinh phí đầu tư cơ bản, được ưu
tiên nguồn lực để phát triển nguồn nhân lực, vì vậy, kể cả khi thực hiện tự chủ, trường đại học công lập vẫn là
một thực thể thuộc sở hữu 100% vốn của cơ quản chủ quản (bộ, tập đoàn DNNN, tổ chức chính trị, hoặc
UBND cấp tỉnh)
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có sự tìm tòi, đa dạng hóa nguồn thu cũng như huy động được tối đa nguồn lực đầu tư
từ xã hội.
Việc phân bổ ngân sách, việc thực hiện đầu tư, cơ chế quản lý tài chính đối với
giáo dục đại học chưa được đổi mới, chưa đáp ứng được yêu cầu đầu tư và quản lý
chất lượng theo sản phẩm đầu ra5.
Việc cấp ngân sách được thực hiện bởi các cơ quan chủ quản khác nhau nên
không có sự thống nhất chung, dẫn tới sự mất công bằng giữa các trường và giữa
người học ở các trường khác nhau.
Về chính sách học phí, hầu hết các trường mới được tự chủ chưa xác định
phuơng thức tính chi phí đào tạo; trong lúc khung học phí của Nhà nước hướng dẫn
chưa tính đúng, tính đủ mức chi phí thực tiễn cần thiết để bảo đảm chất lượng đào tạo.
Các hướng dẫn, cũng như căn cứ để xây dựng khung học phí, bao gồm định mức kinh
tế - kỹ thuật phù hợp với từng nhóm ngành, chuyên ngành đào tạo còn chưa được tính
toán một cách đầy đủ, khoa học, phù hợp với thực tiễn.
Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị của các trường
công lập còn vướng mắc do phải thực hiện theo trình tự, thủ tục và định mức quy định
của pháp luật hiện hành về quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước.
+Về công tác tổ chức và nhân sự còn vướng mắc. Việc tuyển dụng, sử dụng,
luân chuyển, bổ nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ, viên chức ở các
trường công lập phải thực hiện theo thủ tục, quy trình quy định của pháp luật về viên
chức và về lao động, thậm chí là những quy định nội bộ của cơ quan chủ quản. Theo
đó, cơ quan chủ quản quyết định số lượng biên chế, đánh giá, xếp bậc lương và trả
lương cho cán bộ, giảng viên, viên chức của cơ sở giáo dục đại học trực thuộc theo
tiêu chí chung đối với cán bộ, viên chức mà không căn cứ vào năng lực, vị trí việc làm
và hiệu quả công việc. Việc bổ nhiệm cán bộ, viên chức quản lý ở các trường công lập
cũng phải tuân theo các quy định chung như không bổ nhiệm đối với ứng viên không
phải là viên chức, ứng viên quá tuổi quy định nhưng vẫn đủ năng lực, kinh nghiệm và
uy tín để đảm nhiệm chức vụ quản lý…Điều này làm hạn chế khả năng của cơ quan sử
dụng lao động trong việc tuyển dụng, sử dụng những người có năng lực phù hợp với
yêu cầu của vị trí việc làm.
2.3. Năng lực thực hiện tự chủ của đa số cơ sở giáo dục đại học còn yếu
Nhận thức về vai trò, chức năng của Hội đồng trường trong hoạt động quản trị
cơ sở giáo dục đại học còn chưa được đề cao; thiết chế Hội đồng trường của nhiều cơ
sở giáo dục đại học vẫn còn mang nặng tính hình thức, không hiệu quả vì chưa có sự
phân chia mạch lạc, rõ ràng vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng
trong quan hệ bên ngoài qua thể chế hóa cơ chế phối hợp công tác giữa thiết chế này
với cơ quan quản lý trực tiếp, các cơ quan chủ quản; cũng như bên trong cơ sở giáo
dục đại học: trong quan hệ giữa Hội đồng trường với Hiệu trưởng và các tổ chức đoàn
thể, chính trị khác trong nhà trường.
5

Việc cấp kinh phí hiện nay chủ yếu căn cứ vào: quy mô, số lượng sinh viên đầu vào; số lượng nhân viên; số
ngành nghề đào tạo; dữ liệu về phân bổ ngân sách của năm trước; mức phân bổ cơ bản bình quân giữa các
ngành đào tạo. Cách phân bổ này một mặt khiến cho các trường chỉ tập trung vào việc tăng quy mô, số lượng
đầu vào mà chưa chú trọng tới việc nâng cao các điều kiện bảo đảm chất lượng tương xứng với quy mô đào
tạo; không quan tâm tới đào tạo các ngành học khó, các ngành khoa học cơ bản với chi phí đào tạo cao; mặt
khác, khiến cho việc đầu tư ngân sách bị dàn trải và không phát huy được tính cạnh tranh giữa các trường.

15

Các Hội đồng trường chưa nhận thức hết vai trò, vị trí quyền hạn và lúng túng
trong việc xây dựng quy chế, quy định hoạt động nội bộ của cơ sở giáo dục đại học.
Các thành viên hội đồng trường còn chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, vai
trò thành viên và đa số chưa có kinh nghiệm, kỹ năng để có thể tham gia hiệu quả đối
với công tác quản trị của trường đại học.
2.4. Trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học chưa được quan tâm
Trách nhiệm giải trình, một nội dung quan trọng của tự chủ đại học chưa được
thật sự quan tâm từ quản lý nhà nước đến cơ sở giáo dục đại học. Hiện nay các cơ
quan quản lý nhà nước chưa có các văn bản quy định rõ nội dung, phương thức, hình
thức đối tượng giải trình. Điều này, đưa đến có nguy cơ tạo gánh nặng giải trình, tác
động tiêu cực đến thực hiện quyền tự chủ của đơn vị; mặt khác chưa yêu cầu một cách
nguyên tắc các cơ cơ sở giáo dục đại học minh bạch trong hoạt động, thể hiện rõ trách
nhiệm của mình trước xã hội; ngoài ra cũng giới hạn khả năng giám sát của xã hội và
các bên liên quan (giảng viên, cán bộ, viên chức, sinh viên, phụ huynh,…) đối với hoạt
động của cơ sở giáo dục đại học.
III. Vấn đề đặt ra
Trên cơ sở thực tiễn giám sát về triển khai tự chủ đại học thời gian qua, một số
vấn đề đặt ra trong bối cảnh đẩy mạnh tự chủ đại học hiện nay.
Thứ nhất, hệ thống pháp luật về tự chủ chưa đồng bộ và thống nhất khiến một
số quy định về tự chủ đại học của Luật giáo dục đại học có nguy cơ bị vô hiệu hóa,
không thi hành được trên thực tế. Vì vậy, việc rà soát, hài hòa hóa quy định pháp luật
để tạo cơ sở pháp lý thống nhất và vững chắc cho việc thúc đẩy thực hiện tự chủ đại
học là một yêu cầu quan trọng.
Tuy nhiên, giải pháp khả thi cho việc này như thế nào khi quá trình tự chủ đang
được triển khai quyết liệt trên thực tế. Có phải chăng cần thiết xây dựng một đề án
tổng thể, sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ về tự chủ đại học, để giải quyết đồng bộ
các vấn đề đặt.
Thứ hai, nhận thức về tự chủ khác nhau, đặc biệt nhận thức khác nhau về chủ
sở hữu; về mối quan hệ giữa cơ quản lý trực tiếp với trường đại học; mối quan hệ các
thiết chế trong nhà trường.. đã sinh ra những mâu thuẫn và rào cản hạn chế tự chủ.
Nếu không làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý trực tiếp, nếu Hội đồng trường
không được giao thực quyền, chế độ minh bạch thông tin chưa được thiết lập, thì hiệu
quả quản trị nhà trường, chất lượng đại học và công bằng xã hội khó có thể được cải
thiện, thậm chí công sản đã đầu tư vào các đại học công lập có nguy cơ bị khai thác vì
lợi ích riêng. Do đó cần xác nhận tường minh để tạo cách hiểu và nhìn nhận thống nhất
về tự chủ?
Từ đó, việc giao thực hiện tự chủ cho các trường đại học có cần đánh giá, xác
nhận năng lực, điều kiện tự chủ hay không và phương thức thực hiện việc giao kết này
ra sao? Có nên xây dựng nhiều mô hình tự chủ phù hợp với từng nhóm trường đại học
đặc thù hay không cũng là một câu hỏi đặt ra.
Thứ ba, nâng cao năng lực thực hiện tự chủ của cơ sở giáo dục đại học. Theo
đó, việc nâng cao năng lực quản trị của cơ sở giáo dục đại học trên cơ sở củng cố và
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng trường; nâng cao trách nhiệm,
kỹ năng cho các thành viên hội đồng trường…, bảo đảm đây là một thiết chế quyền
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lực thực sự trong nhà trường cũng như xử lý hài hòa mối quan hệ giữa hội đồng trường
với các thiết chế quyền lực khác cũng là một yêu cầu đặt ra.
Trong bối cảnh tự chủ khi Luật đã trao nhiều quyền tự chủ cho các cơ sở giáo
dục đại học; giao quyền lực cho Hội đồng trường, các cơ sở giáo dục đại học phải xây
dựng một quy chế điều hành, tổ chức hoạt động và tài chính nội bộ cụ thể, chi tiết theo
quy định của pháp luật. Cơ sở và hiệu lực pháp lý của quy chế này được công nhận
như thế nào trong hệ thống pháp lý chung ?
Thứ tư, trên cơ sở làm rõ vai trò, trách nhiệm của Nhà nước đối với phát triển
giáo dục đại học của đất nước, khi đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, cùng lúc xác
nhận trách nhiệm đầu tư của nhà nước, cần làm rõ nội dung và quyền hạn trong tự chủ
tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trong hệ thống văn bản pháp lý và quản lý nhà
nước, trong mối quan hệ của cơ quan quản lý trực tiếp với trường đại học.
Vai trò, trách nhiệm, quyền hạn cũng như giá trị pháp lý các nghị quyết của Hội
đồng trường, trong các vấn đề về tài chính và tài sản nhà trường, trong quyết định về
đầu tư và sử dụng tài sản công, trong việc giám sát và minh bạch tài chính của nhà
trường,
Cơ chế, chính sách và sử dụng học phí cũng như việc hoàn thiện hệ thống bảo
đảm và kiểm định chất lượng cũng là những yêu cầu đặt ra trong bối cảnh đẩy mạnh tự
chủ tài chính đại học.
Thứ năm, việc thực hiện quyền tự chủ gắn liền với tăng cường trách nhiệm giải
trình, công khai minh bạch thông tin là những vấn đề quan trọng để bảo đảm việc triển
khai thực hiện tự chủ có hiệu quả. Đồng thời, các thiết chế, thói quen và văn hóa giám
sát đại học để bảo đảm tính thực chất và chính xác của các thông tin giải trình cũng
cần được hình thành và phát triển để bảo đảm tính công bằng, khách quan và trung
thực. Nội dung, cơ chế, phương thức triển khai được quy định hay hướng dẫn và giám
sát như thế nào, có những quy định nguyên tắc bắt buộc ra sao?
Kết luận
Mặc dù tự chủ đại học cũng đã được đề cập đến từ sớm trong các văn bản quy
phạm pháp luật của Việt Nam song trên thực tế, vẫn luôn tồn tại một khoảng cách giữa
tự chủ trên văn bản với thực tiễn thi hành. Với nhiều quy định tiến bộ, Luật số
34/2018/QH14 dù đã cố gắng chi tiết hóa nhiều nội dung liên quan đến cơ chế tổ chức
triển khai thực hiện tự chủ, tuy nhiên, thực tế triển khai thực hiện Luật vẫn vấp phải
những rào cản cố hữu do vẫn tồn tại những bất cập cả trong nhận thức, thể chế và năng
lực thực hiện.
Việc rút ngắn khoảng cách này không đơn giản, đòi hỏi phải có sự quyết tâm
mạnh mẽ, sự vào cuộc sâu sát của tất cả các bên liên quan, đặc biệt là cần có sự nỗ lực
rất lớn của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ
chế thực hiện thuận lợi, cung cấp nguồn lực cần thiết cũng như giúp nâng cao năng lực
thực hiện, tạo thuận lợi cho các cơ sở giáo dục đại học thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Từ các vấn đề nêu ra, có thể nhận thấy hai nội dung lớn cần quan tâm giải quyết
để đẩy mạnh tự chủ các trường đại học trong giai đoạn hiện nay là:
- Hoàn thiện cơ chế tự chủ tại cơ sở giáo dục đại học, bao gồm tổ chức, quan
hệ và trách nhiệm của Hội đồng trường và các chủ thể liên quan trong và ngoài cơ sở
giáo dục đại học.
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- Xây dựng mô hình tài chính đại học, trong bối cảnh cơ sở đào tạo được tự
chủ, bao gồm trách nhiệm của nhà nước, xã hội, hệ thống luật phát, cơ chế, quyền hạn
và trách nhiệm giải trình,
Đây chính là hai nội dung của Hội thảo hôm nay cần thảo luận để có cái nhìn
thống nhất và quyết tâm trong hành động thực tiễn để thúc đẩy thực hiện tự chủ đại
học thực chất, hiệu quả.
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QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TỰ CHỦ ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM
– NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA
Vũ Thị Lan Anh
Trường Đại học Luật Hà Nội
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (sau đây gọi tắt là
Luật GDĐH (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 vào ngày
19/11/2018 và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2019. Luật GDĐH (sửa đổi)
đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong việc thúc đẩy thực hiện tự chủ đại học, nhằm đáp
ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Về
cơ bản, Luật GDĐH (sửa đổi) đã tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quá trình thi
hành Luật GDĐH năm 2012 liên quan đến tự chủ đại học, thiết lập một cơ chế thông
thoáng để mở rộng và nâng cao hiệu quả tự chủ đại học. Tuy nhiên, với tính chất và mục
tiêu sửa đổi Luật GDĐH lần này, vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu ở cả
khía cạnh lý luận và thực tiễn để hoàn thiện hơn nữa quy định pháp luật về tự chủ đại
học ở Việt Nam, tiệm cận với các thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập.
Trong khuôn khổ bài viết này, trên cơ sở các quy định pháp luật về tự chủ đại
học hiện hành, tác giả chỉ ra một số vấn đề vướng mắc dưới góc độ pháp lý trong quá
trình thực hiện pháp luật về tự chủ đại học ở Việt Nam để tiếp tục trao đổi, nghiên cứu
nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện tự chủ đại học trong bối cảnh Luật GDĐH (sửa đổi)
bắt đầu triển khai trong thực tiễn.
1. Tổng quan quy định pháp luật về tự chủ đại học ở Việt Nam
Tự chủ đại học, tuy được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau, nhưng nhìn
chung là sự chủ động, tự xác định mục tiêu và lựa chọn cách thức thực hiện các mục
tiêu, tự quyết định và có trách nhiệm đối với các quyết định đó trong các hoạt động
của cơ sở GDĐH trên cơ sở quy định của pháp luật. Tự chủ đại học có nghĩa là các cơ
sở GDĐH được nắm trong tay vận mệnh của chính mình, có động lực để đổi mới
nhằm đạt hiệu quả hoạt động cao hơn, tăng tính cạnh tranh giữa các cơ sở GDĐH. Do
vậy, quản trị đại học theo hướng trao quyền tự chủ cho các trường đại học được coi là
trọng tâm của sáng kiến cải cách GDĐH trên khắp thế giới1. Mức độ tự chủ chịu ảnh
hưởng của thể chế chính trị, hình thái lịch sử, kinh tế, xã hội khác nhau nên sẽ khác
nhau ở các quốc gia.
Cùng với quá trình hội nhập sâu rộng, tự chủ đại học cũng trở thành xu thế tất
yếu tại Việt Nam. Gần hai thập kỷ qua, vấn đề tự chủ trong GDĐH ở Việt Nam đã có
những bước phát triển rõ rệt. Từ chỗ Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) quản lý
chặt chẽ mọi hoạt động, các cơ sở GDĐH đã dần được trao quyền tự chủ, thể hiện qua
các văn bản pháp luật được ban hành trong hai thập kỷ qua.
Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ đã nêu rõ “trường đại học được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm
1

Neave, G., & van Vught, F. A. (1994). Government and higher education in developing nations: a conceptual
framework. In G. Neave, & F. A. van Vught (Eds.), Government and higher education relationships across
three continents: The winds of change (pp. 1-19). Pergamon Press.
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theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường, tổ chức các
hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế, tổ chức và nhân
sự” (Điều 10). Luật Giáo dục ban hành năm 2005 quy định về việc thực hiện phân
công, phân cấp quản lý giáo dục, tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ
sở giáo dục (Điều 14), trường đại học được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo
quy định của pháp luật và theo điều lệ của nhà trường (Điều 60). Cùng thời điểm đó,
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 về đổi mới cơ
bản và toàn diện GDĐH Việt Nam giai đoạn 2006-2020, trong đó, khẳng định tầm
quan trọng của việc hoàn thiện chính sách phát triển GDĐH theo hướng bảo đảm
quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của cơ sở GDĐH, sự quản lý của Nhà nước và vai
trò giám sát, đánh giá của xã hội đối với GDĐH.
Nhưng chỉ đến khi Luật Giáo dục đại học, là đạo luật chuyên ngành về GDĐH
đầu tiên được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012 (sau đây
gọi tắt là Luật GDĐH 2012), tự chủ đại học mới được quy định một cách cụ thể để có
thể triển khai trên thực tế. Quy định của Luật GDĐH 2012 đã thể hiện tư duy mới về
việc “cơ sở GDĐH thực hiện quyền tự chủ ở mức độ cao hơn phù hợp với năng lực,
kết quả xếp hạng và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục”. Mặc dù tinh thần tự chủ
đại học được quán triệt và thể hiện xuyên suốt trong các quy định của Luật GDĐH
2012 nhưng cơ chế thực hiện quyền tự chủ đại học quy định trong Luật lại chưa nhất
quán, thiếu đồng bộ; quy định về tự chủ trong hoạt động tổ chức, nhân sự, đào tạo,
khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế còn nhiều hạn chế, dẫn đến còn tồn tại nhiều bất
cập khi thực hiện trao quyền tự chủ cho các trường đại học.
Bên cạnh đó, sau thời điểm Luật GDĐH 2012 có hiệu lực, hàng loạt những văn
kiện, văn bản quan trọng của Đảng và Nhà nước được ban hành như Hiến pháp năm
2013, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/01/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp
hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 142/2016/QH13 ngày
12/4/2016 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020;
Nghị quyết số 64/NQ-CP, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 ban
hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu
toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Các Nghị quyết này đã đưa ra định hướng, chủ
trương chính sách và các yêu cầu rất rõ ràng về việc hoàn thiện GDĐH, trong đó có
đẩy mạnh tự chủ đại học. Bên cạnh các văn bản mang tính định hướng như trên, một
số văn bản có liên quan trực tiếp đến hoạt động của các cơ sở GDĐH đã được ban
hành, trong đó liên quan đến nội dung tự chủ có Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày
14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Đặc
biệt Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ
chế hoạt động đối với các cơ sở GDĐH công lập giai đoạn 2014-2017 đã tạo cơ chế
đặc biệt cho các cơ sở GDĐH công lập được thí điểm tự chủ toàn diện, theo đó, các cơ
sở GDĐH công lập khi cam kết đảm bảo toàn bộ kinh phí chi thường xuyên và chi đầu
tư sẽ được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện trên các mặt sau: (i) thực hiện
nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; (ii) tổ chức bộ máy, nhân sự; (iii) tài chính;
(iv) chính sách học bổng, học phí đối với các đối tượng chính sách; (v) đầu tư, mua sắm.
Thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thí
điểm đổi mới cơ chế cho 23 cơ sở GDĐH công lập trực thuộc các bộ, ngành trung ương.
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Mô hình thí điểm cơ chế tự chủ tại các cơ sở GDĐH bước đầu đã mang lại những kết
quả tích cực. Tuy nhiên, dù đã có rất nhiều văn bản cởi trói cho các trường được “thí
điểm tự chủ”, nhưng do phải tuân thủ Luật GDĐH 2012, Luật Đầu tư công, Luật Khoa
học công nghệ… nên cơ sở pháp lý về tự chủ đại học còn chưa vững chắc và thiếu đồng
bộ, một số văn bản quy định còn thiếu tính cụ thể, rõ ràng dẫn đến khó khăn khi triển
khai2.
Chính vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2012 có mục tiêu cụ thể hóa các
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về GDĐH, tạo ra sự thống nhất, đồng bộ
với các văn bản pháp luật khác, đặc biệt tạo cơ sở pháp lý cho tự chủ đại học, phát huy
những kết quả đạt được và khắc phục các hạn chế, bất cập của quá trình thí điểm tự chủ
đại học công lập theo Nghị quyết 77/ NQ-CP của Chính phủ. Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật GDĐH đã được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018, có hiệu lực từ
ngày 01/7/2019 với 4 nhóm chính sách là: (i) Mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả
tự chủ đại học; (ii) Đổi mới quản trị đại học; (iii) Đổi mới quản lý đào tạo; (iv) Đổi
mới quản lý nhà nước về GDĐH. Suy cho cùng cả bốn chính sách đều liên quan đến tự
chủ đại học, phục vụ cho mục tiêu thực hiện tự chủ đại học một cách hiệu quả. Việc
bám sát thực tiễn thi hành pháp luật, nhận diện đúng những vướng mắc, điểm nghẽn
trong GDĐH về tự chủ đại học để từ đó đề xuất những giải pháp nhằm sửa đổi, bổ
sung cho phù hợp đã giúp cho những quy định mới trong Luật GDĐH (sửa đổi) đề cập
khá sâu và toàn diện về tự chủ đại học. Cụ thể:
Thứ nhất, về khái niệm quyền tự chủ đại học
Luật GDĐH (sửa đổi) đã giải thích rõ khái niệm quyền tự chủ, theo đó: “Quyền
tự chủ là quyền của cơ sở giáo dục đại học được tự xác định mục tiêu và lựa chọn
cách thức thực hiện mục tiêu; tự quyết định và có trách nhiệm giải trình về hoạt động
chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và hoạt động khác trên cơ
sở quy định của pháp luật và năng lực của cơ sở giáo dục đại học” (Khoản 11 Điều
4). Như vậy, ở Việt Nam, tự chủ đại học là việc các cơ sở GDĐH được tự xác định
mục tiêu và cách thực hiện mục tiêu đó; tự quyết định các vấn đề liên quan đến các
mặt: (i) chuyên môn, học thuật; (ii) tổ chức, nhân sự; (iii) tài chính, tài sản; (iv) hoạt
động khác. Việc tự chủ đại học được thực hiện trên cơ sở các quy định pháp luật và
phụ thuộc vào năng lực của các cơ sở GDĐH chứ không phải mọi cơ sở GDĐH đều
được tự chủ một cách đồng đều. Quyền tự chủ của các cơ sở GDĐH gắn liền với trách
nhiệm giải trình, tức là quyền luôn đi liền với trách nhiệm. Quyền và trách nhiệm này
một lần nữa được khẳng định tại Khoản 1 Điều 32 Luật GDĐH (sửa đổi) “Cơ sở
GDĐH thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật”.
Đặc biệt Luật quy định “các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tôn trọng và
bảo đảm quyền tự chủ của cơ sở GDĐH” (Khoản 1 Điều 32). Đây là quy định hết sức
quan trọng, khẳng định “tính ưu tiên” của quyền tự chủ của cơ sở GDĐH khi có những
mâu thuẫn, chồng chéo trong quy định liên quan đến quyền tự chủ của cơ sở GDĐH3.
2
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Đào Thị Thu Giang, Lê Thị Ngọc Lan, Lương Anh Phương, Tự chủ học thuật ở các nước trên thế giới và đề
xuất cho Việt Nam,, Kỷ yếu hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về tự chủ đại học”, Tp. Hà Nội ngày 27.10.2018
Quy định này học tập kinh nghiệm của Nhật Bản. Xem: Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đề án
khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2012” thuộc
Chương trình Khoa học và công nghệ quốc gia giai đoạn 2016-2020. Mã số KHGD/16-20.ĐA.002.
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Thứ hai, điều kiện thực hiện quyền tự chủ của các cơ sở GDĐH
Do quyền tự chủ phụ thuộc vào năng lực của các cơ sở GDĐH nên khi các cơ
sở GDĐH đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Luật GDĐH (sửa đổi) mới được
thực hiện quyền tự chủ theo Luật này. Theo đó, điều kiện thực hiện quyền tự chủ của
cơ sở GDĐH là: (i) Đã thành lập hội đồng trường, hội đồng đại học; (ii) Đã được công
nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở GDĐH bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
hợp pháp; (iii) Đã ban hành và tổ chức thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động; quy
chế tài chính; quy chế, quy trình, quy định quản lý nội bộ khác và có chính sách bảo
đảm chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn do Nhà nước quy định; (iv) Thực hiện phân quyền
tự chủ và trách nhiệm giải trình đến từng đơn vị, cá nhân trong cơ sở GDĐH; (v) Công
khai điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả kiểm định, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có
việc làm và thông tin khác theo quy định của pháp luật (Khoản 2 Điều 32 Luật
GDĐH). Quy định của Luật khá rõ ràng về việc các cơ sở GDĐH đáp ứng các điều
kiện nêu trên thì được tự chủ mà không cần bất cứ thủ tục công nhận hay cho phép
nào. Điều này thể hiện rõ quan điểm hướng tới xóa bỏ cơ chế “xin cho” trong GDĐH.
Thứ ba, nội dung quyền tự chủ đại học
Luật sửa đổi nội dung Điều 32 về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ
sở GDĐH theo hướng cụ thể hóa các nội dung tự chủ trong hoạt động chuyên môn,
học thuật; tổ chức và nhân sự; tài chính và tài sản. Cụ thể như sau:
- Quyền tự chủ trong hoạt động chuyên môn, học thuật bao gồm: ban hành, tổ
chức thực hiện các tiêu chuẩn, chính sách chất lượng, mở ngành, tuyển sinh, đào tạo,
khoa học và công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế phù hợp với quy định của pháp
luật. Các quyền tự chủ trong học thuật, chuyên môn được thể hiện ở các quy định
trong Luật GDĐH (sửa đổi) như sau:
(i) Tự chủ về mở ngành đào tạo: Các cơ sở GDĐH đáp ứng điều kiện quy định
tại khoản 1, khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 32 của Luật GDĐH được tự chủ mở
ngành đào tạo trình độ đại học; khi đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào
tạo trình độ đại học thì được tự chủ mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ ngành phù hợp;
khi đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ thì
được tự chủ mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ ngành phù hợp (ngoại trừ đối với các
ngành đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe, đào tạo giáo viên, quốc phòng, an ninh). Trong
trường hợp các cơ sở GDĐH tự chủ mở ngành đào tạo khi chưa bảo đảm các điều kiện
theo quy định thì bị đình chỉ hoạt động đào tạo đối với ngành đào tạo đó và không
được tự chủ mở ngành đào tạo trong thời hạn 05 năm, kể từ khi có kết luận về việc vi
phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, để hạn chế tình trạng các
trường chạy theo phát triển quy mô đào tạo để tăng nguồn thu thay vì tập trung vào các
điều kiện bảo đảm chất lượng, Luật GDĐH (sửa đổi) quy định trước khi khóa đầu tiên
tốt nghiệp, chương trình đào tạo phải được đánh giá chất lượng; ngay sau khi khóa đầu
tiên tốt nghiệp, chương trình đào tạo phải được kiểm định theo quy định của Luật
GDĐH. Trường hợp không thực hiện đánh giá, kiểm định hoặc kết quả đánh giá, kiểm
định không đạt yêu cầu, cơ sở GDĐH phải có trách nhiệm cải tiến, nâng cao chất
lượng đào tạo, bảo đảm chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, bảo đảm quyền lợi cho
người học, không được tiếp tục tuyển sinh ngành đào tạo đó cho đến khi đạt tiêu chuẩn
kiểm định chất lượng (Điều 33 Luật GDĐH).
Như vậy, trừ một số ngành đặc biệt cần sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước, việc
mở mã ngành đào tạo mới hoàn toàn do các cơ sở GDĐH tự quyết định khi đáp ứng
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điều kiện mà không cần xin phép như trước đây. Bên cạnh đó, Luật quy định rõ những
chế tài áp dụng nếu các cơ sở GDĐH lạm dụng hay cố tình mở ngành khi chưa đủ điều
kiện. Không những thế, sau khi tự quyết định mở ngành, các cơ sở GDĐH có trách
nhiệm đảm bảo chất lượng chương trình mới mở và bị áp dụng chế tài nếu vi phạm.
(ii) Tự chủ về chỉ tiêu tuyển sinh: Để khắc phục tình trạng một số cơ sở GDĐH
dồn chỉ tiêu của cả trường đa ngành cho một số ngành có nhu cầu xã hội cao, dù các
điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của những ngành đó chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh
hưởng nghiêm trọng đến chất lượng đào tạo, Luật GDĐH (sửa đổi) quy định chỉ tiêu
tuyển sinh được xác định theo ngành, nhóm ngành đào tạo trên cơ sở nhu cầu phát
triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, phù hợp với các điều
kiện về số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, và các điều kiện
đảm bảo chất lượng khác. Đồng thời, Luật trao cho cơ sở GDĐH quyền được tự chủ
trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh với điều kiện phải công bố công khai chỉ tiêu tuyển
sinh, chất lượng đào tạo và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo của cơ sở
GDĐH, tỷ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp; đảm bảo chuẩn đầu ra của chương
trình đào tạo. Nếu cơ sở GDĐH vi phạm về chỉ tiêu tuyển sinh sẽ bị xử lý theo quy
định của pháp luật (Khoản 1 Điều 34). Nhà nước chỉ quản lý thông qua ban hành quy
chế, quy định tiêu chí, nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh và quy định chỉ tiêu
tuyển sinh đối với các ngành đào tạo giáo viên (Khoản 3 Điều 34).
(iii) Tự chủ về chương trình đào tạo, tổ chức và quản lý đào tạo, in và cấp phát
văn bằng…: Luật GDĐH (sửa đổi) quy định về quyền tự chủ của các cơ sở GDĐH
trong việc xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc
sĩ, tiến sĩ (Điểm d khoản 1 Điều 36); có trách nhiệm tổ chức và quản lý đào tạo theo
tín chỉ, niên chế hoặc kết hợp tín chỉ và niên chế (khoản 1 Điều 37); chủ động thiết kế
mẫu, in phôi, cấp phát văn bằng cho người học và quản lý văn bằng, chứng chỉ phù
hợp với quy định của pháp luật; công bố công khai mẫu văn bằng, thông tin liên quan
đến việc cấp văn bằng cho người học trên trang thông tin điện tử cửa cơ sở giáo dục
đại học (khoản 3 Điều 38).
Ngoài ra, việc tự chủ trong biên soạn giáo trình vẫn được giữ nguyên như tại
điểm c khoản 2 Điều 36 Luật GDĐH 2012, theo đó trừ giáo trình các môn lý luận
chính trị, quốc phòng - an ninh do Bộ GD&ĐT tổ chức biên soạn, hiệu trưởng cơ sở
GDĐH tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, duyệt giáo trình để sử dụng làm tài liệu giảng
dạy, học tập trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do hiệu trưởng
thành lập.
(iv) Tự chủ trong liên kết đào tạo với nước ngoài: Quyền tự chủ trong liên kết
đào tạo phải dựa trên năng lực tự chủ, có tính đến đặc thù một số ngành không được
liên kết đào tạo và có chế tài cụ thể đối với những vi phạm. Cơ sở GDĐH đáp ứng
điều kiện quy định tại Điều 45 và khoản 2 Điều 32 của Luật GDĐH thì được tự chủ
trong liên kết đào tạo trình độ đại học; khi đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương
trình đào tạo trình độ đại học thì được tự chủ trong liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ
ngành phù hợp; khi đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại
học, thạc sĩ thì được tự chủ trong liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ ngành phù hợp
(Khoản 5 Điều 45).
Để đảm bảo quyền lợi cho người học, Luật quy định nghĩa vụ của cơ sở GDĐH
phải công khai thông tin, hỗ trợ người học trong công nhận văn bằng, thực hiện kiểm
định chương trình liên kết ngay sau khi có sinh viên tốt nghiệp và kiểm định theo chu
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kỳ quy định (khoản 7 Điều 45). Nếu cơ sở GDĐH tự liên kết đào tạo khi chưa bảo đảm
điều kiện theo quy định hoặc vi phạm điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục trong đề
án liên kết đào tạo với nước ngoài thì bị đình chỉ hoạt động liên kết đào tạo, không
được tự chủ liên kết đào tạo với nước ngoài trong thời hạn 05 năm, kể từ khi có kết
luận về việc vi phạm của cơ quan có thẩm quyền (Khoản 8 Điều 45).
- Quyền tự chủ trong tổ chức và nhân sự bao gồm quyết định về cơ cấu tổ
chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị của trường
đại học; ban hành danh mục, tiêu chuẩn, chế độ của từng vị trí việc làm; tuyển dụng,
sử dụng và quản lý đối với giảng viên, viên chức và người lao động khác; quyết định
nhân sự quản trị, quản lý trong cơ sở GDĐH phù hợp với quy định của pháp luật. Như
vậy, quyền tự chủ trong tổ chức và nhân sự bao gồm 2 khía cạnh:
(i) Về tổ chức bộ máy, cơ sở GDĐH được quyết định cơ cấu tổ chức, thành lập,
sáp nhập, chia, tách các đơn vị thuộc, trực thuộc cơ sở GDĐH (điểm d khoản 2 Điều
16);
(ii) Về nhân sự, cơ sở GDĐH được quyền quyết định về cơ cấu lao động tổng
thể cũng như về từng vị trí việc làm; được quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhân
sự trong trường; được quyền quyết định nhân sự quản trị, quản lý cơ sở GDĐH, kể cả
các chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường, chức vụ quản lý cao nhất như Hiệu trưởng, Phó
Hiệu trưởng. Tuy nhiên, quyền tự quyết này của cơ sở GDĐH không phải là quyền
tuyệt đối, mà bị giới hạn trong khuôn khổ pháp luật. Ví dụ, khi bầu các thành viên Hội
đồng trường thì quyền tự quyết chỉ áp dụng cho việc lựa chọn, quyết định những thành
viên mà cơ sở GDĐH được quyền bầu hoặc cử, chứ không áp dụng cho các đối tượng
là đại diện của cơ quan quản lý có thẩm quyền; hay Hội đồng trường có quyền bầu
Chủ tịch nhưng người đó cần phải được cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận.
- Quyền tự chủ trong tài chính và tài sản bao gồm: (i) Được ban hành các quy
định nội bộ về các nguồn thu, quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản và tổ chức
thực hiện chúng; (ii) Được thu hút nguồn vốn đầu tư; (iii) Ban hành chính sách học phí,
học bổng với điều kiện phù hợp với pháp luật hiện hành.
Tự chủ tài chính, tài sản thể hiện ở quy định cơ sở GDĐH có quyền chủ động xây
dựng và quyết định mức học phí và các dịch vụ đào tạo khác, đảm bảo tương xứng với
chất lượng đào tạo, nếu không sử dụng ngân sách; được quyết định các dự án đầu tư sử
dụng nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách của cơ sở GDĐH; quyết định nội dung và mức
chi từ các nguồn thu hợp pháp. Tuy nhiên, Luật quy định mức độ tự chủ tài chính khác
nhau giữa cơ sở GDĐH công lập và tư thục, giữa các cơ sở GDĐH công lập với nhau. Cụ
thể, cơ sở GDĐH công lập đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 32 và tự bảo đảm
toàn bộ kinh phí chi thường xuyên được tự chủ xác định mức thu học phí, còn cơ sở
GDĐH không đáp ứng các điều kiện trên thì xác định mức thu học phí theo quy định của
Chính phủ. Việc xác định mức thu học phí ở các cơ sở GDĐH công lập phải căn cứ vào
định mức kinh tế - kỹ thuật theo lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo (Khoản 2 Điều
65). Trong khi đó, cơ sở GDĐH tư thục được tự chủ quyết định mức thu học phí. Việc để
các trường tự cân đối, xác định mức thu học phí tương xứng với chất lượng dịch vụ đào
tạo ở mức xã hội, người học có thể chấp nhận là cần thiết, phù hợp với cơ chế tự chủ
nhằm tạo ra sự cạnh tranh, nâng cao chất lượng thu hút người học.
Để đảm bảo sự công khai, minh bạch, cơ sở GDĐH phải công bố công khai chi phí
đào tạo, mức thu học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và khoản thu dịch vụ khác cho lộ
trình cả khóa học, từng năm học cùng với thông báo tuyển sinh và trên trang thông tin
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điện tử của cơ sở giáo dục đại học; đồng thời có trách nhiệm trích một phần nguồn thu
học phí để hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (Khoản 5 Điều 65).
Quản lý và sử dụng tài chính được xem là yếu tố quan trọng của quyền tự chủ
đại học, vì thế, được Luật GDĐH (sửa đổi) quy định cụ thể như sau:
(i) Cơ sở GDĐH công lập tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường xuyên, có
nghị quyết thông qua của Hội đồng trường thì được quyết định đầu tư các dự án sử dụng
nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước của cơ sở GDĐH để thực hiện hoạt động
đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; được tự chủ quyết định nội dung
và mức chi từ các nguồn thu học phí và thu sự nghiệp được quy định trong quy chế tài
chính của cơ sở GDĐH.
(ii) Cơ sở GDĐH tư thục được tự quyết định việc quản lý, sử dụng tài chính của
mình, trừ việc bắt buộc phải dành ít nhất 25% chênh lệch giữa thu và chi từ hoạt động
đào tạo, khoa học và công nghệ để đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đại học.
Đối với việc quản lý và sử dụng tài sản, cơ sở GDĐH công lập quản lý, sử dụng
tài sản theo nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản công. Tuy nhiên để tạo điều kiện cho
các cơ sở GDĐH công lập được thực hiện quyền tự chủ trong sử dụng tài sản phục vụ
việc phát triển GDĐH, nâng cao chất lượng đào tạo, Luật bổ sung quy định cơ sở được
sử dụng tài sản công vào việc kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định
của pháp luật nhằm mục đích phát triển giáo dục đại học, theo nguyên tắc bảo toàn và
phát triển, phù hợp với môi trường giáo dục (Khoản 1 Điều 67). Còn đối với các cơ sở
GDĐH tư thục, họ có quyền tự quyết định việc quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản và
tự chịu trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp
luật có liên quan, trừ tài sản của Nhà nước và quyền sử dụng đất được Nhà nước giao,
tài sản chung hợp nhất không phân chia.
Thứ tư, quyền tự chủ đại học gắn liền với trách nhiệm giải trình
Trách nhiệm giải trình là một chế định pháp lý quan trọng để kiểm soát thực thi
quyền tự chủ và giám sát hoạt động của các cơ sở GDĐH khi được trao quyền tự chủ.
Luật đã quy định rõ khái niệm: “Trách nhiệm giải trình là việc cơ sở giáo dục đại học
có trách nhiệm báo cáo, minh bạch thông tin đối với người học, xã hội, cơ quan quản
lý có thẩm quyền, chủ sở hữu và các bên liên quan về việc tuân thủ quy định của pháp
luật và thực hiện đúng quy định, cam kết của cơ sở giáo dục đại học” (Khoản 12 Điều
4). Luật khẳng định quyền tự chủ đi đôi với trách nhiệm giải trình; cơ sở GDĐH có
trách nhiệm giải trình với các bên liên quan về chất lượng các hoạt động, việc thực
hiện đúng quy định pháp luật và đúng quy định, cam kết của mình. Quy định này đã
thể chế hóa Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW về giao quyền tự
chủ cho các cơ sở GDĐH, đồng thời, gắn tự chủ với đổi mới quản trị đại học, xác định
rõ cơ chế quản lý nhà nước trong điều kiện tự chủ đại học.
Thứ năm, tự chủ đại học song hành với đổi mới tư duy quản lý nhà nước về
GDĐH
Đồng thời với việc mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả tự chủ đại học, đổi
mới tư duy quản lý nhà nước về GDĐH cũng được ghi nhận trong Luật GDĐH (sửa
đổi). Nhà nước quản lý ở tầm vĩ mô để điều tiết trong toàn hệ thống; các cơ sở GDĐH
tự chủ hoạt động theo các điều kiện, tiêu chuẩn chất lượng do pháp luật quy định. Nhà
nước không can thiệp sâu vào hoạt động của các cơ sở GDĐH mà chỉ xây dựng khung
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pháp lý, quy hoạch, đề ra chính sách, kế hoạch, ban hành các chuẩn, tiêu chuẩn và tổ
chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện, xử lý vi phạm pháp luật về GDĐH.
Như vậy, có thể thấy những quy định về tự chủ đại học trong Luật GDĐH được
sửa đổi đã tạo hành lang pháp lý khá đầy đủ và toàn diện cho các cơ sở GDĐH phát
huy tối đa nội lực, tự chủ, linh hoạt, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực
cho phát triển kinh tế - xã hội, cạnh tranh lành mạnh để nâng cao chất lượng, hội nhập
quốc tế, giảm tối đa sự can thiệp trực tiếp của cơ quan quản lý Nhà nước vào hoạt
động của cơ sở GDĐH. Tinh thần đảm bảo tự chủ đại học được bao trùm, xuyên suốt
toàn bộ Luật, thể hiện không chỉ trong trong các quy định về tổ chức cơ sở GDĐH,
hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, tài chính, tài sản của cơ sở
GDĐH mà còn ở các quy định về chính sách phát triển GDĐH, quản lý nhà nước về
GDĐH…
2. Những vấn đề đặt ra khi thực hiện tự chủ đại học ở Việt Nam
Các quy định về tự chủ đại học trong Luật GDĐH (sửa đổi) tạo ra một luồng
sinh khí mới cho nền GDĐH Việt Nam. Nếu như những quy định về tự chủ đại học ở
Điều lệ trường đại học chỉ mang tính chất khung, ở mức sơ khai như những nét vẽ ban
đầu thì Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH đã trở thành một bức tranh
đầy màu sắc và khá toàn diện về tự chủ đại học trong thời kỳ hội nhập. Cơ chế tự chủ
cho các cơ sở GDĐH được thiết lập, khá nhiều vấn đề đang gây ra những điểm nghẽn
về tự chủ đại học đã được tháo gỡ. Sự hào hứng, phấn khởi đón nhận của các cơ sở
GDĐH cả công lập lẫn tư thục cho chúng ta niềm tin và kỳ vọng vào sự khởi sắc của
GDĐH trong tương lai. Tuy nhiên, quá trình triển khai Luật trong thực tế một năm và
5 tháng vừa qua cho thấy tự chủ đại học đòi hỏi các điều kiện đảm bảo vận hành phải
đáp ứng thì mới phát huy được hiệu quả. Trong khuôn khổ bài viết cho Hội thảo này,
tác giả nêu ra một số vấn đề khi thực hiện quy định pháp luật về tự chủ đại học ở Việt
Nam như sau:
Thứ nhất, những quy định về tự chủ đại học trong Luật GDĐH và Nghị định
số 99/2019/NĐ-CP đã rõ ràng cần được triển khai ngay trên thực tế
Như đã trình bày ở phần 1, các quy định của Luật GDĐH được sửa đổi năm
2018 khá toàn diện, cụ thể, bao quát được phần lớn các vấn đề về tự chủ đại học. Tuy
nhiên, trên thực tế, do nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tự chủ đại học chưa đầy
đủ nên một số quy định chưa được thực thi một cách hiệu quả. Trước hết, bản thân
nhiều cơ sở GDĐH chưa nhận thức đầy đủ về tự chủ đại học và các quyền năng mà
Luật đã trao cho mình để thực hiện tự chủ. Có lẽ do quá quen thuộc với việc được
“cầm tay chỉ việc” hướng dẫn chi tiết, ám ảnh bởi cơ chế xin-cho và có lẽ cả lo sợ bị
làm sai nên phải chờ hướng dẫn cụ thể nên giờ đây, khi các cơ hội được tự chủ, tự
quyết định và tự nắm vận mệnh của chính mình đang mở ra thì một số cơ sở GDĐH
vẫn còn dè dặt và chờ đợi sự hướng dẫn từ phía cơ quan quản lý Nhà nước. Các ví dụ
sau đây là minh chứng cho khẳng định trên.
- Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg đã
hết hiệu lực, vì thế cơ cấu tổ chức của cơ sở GDĐH thực hiện theo Luật GDĐH và
Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH. Tuy nhiên,
một số trường lúng túng khi thấy nhiều nội dung trong Điều lệ trường đại học không
còn được quy định cả trong Luật lẫn Nghị định (ví dụ về bộ môn, kinh nghiệm quản lý
5 năm của chức danh Hiệu trưởng, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng Quản lý
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đào tạo, Khoa học và công nghệ; Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Trưởng phòng Tổ
chức cán bộ) thì liệu có được tiếp tục áp dụng Điều lệ trường đại học hay không?
Trong khi đó, Luật đã trao cho các cơ sở GDĐH quyền được xây dựng Quy chế
tổ chức và hoạt động, như bản Hiến pháp của mỗi cơ sở GDĐH, cộng với chủ trương
“được làm những gì mà luật không cấm”, các cơ sở GDĐH hoàn toàn có quyền thiết
kế quy định riêng của mình, phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình, miễn không
trái với quy định pháp luật.
- Nhiều trường thắc mắc với Bộ GD&ĐT về việc chưa có hướng dẫn trình tự,
thủ tục để chuyển đổi sang cơ chế tự chủ hay để được công nhận/được phép trở thành
trường tự chủ, trong khi đó Luật đã quy định rất rõ về điều kiện thực hiện quyền tự
chủ, tức là khi đáp ứng điều kiện thì được tự chủ theo các quy định của Luật và không
có quy định nào yêu cầu phải làm thủ tục chuyển đổi, công nhận hay cho phép.
- Dù Luật và Nghị định số 99 quy định rất cụ thể về Hội đồng trường nhưng
một số trường vẫn lúng túng trong triển khai vì còn vướng mắc về cách hiểu về chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cách thức bầu, bổ nhiệm…4
Không chỉ tự thân các cơ sở GDĐH cần hiểu về quyền tự chủ của mình, các cơ
quan quản lý có thẩm quyền cũng cần xác định rõ giới hạn của quản lý nhà nước và
quyền tự chủ của các cơ sở GDĐH để thực hiện đúng, tránh can thiệp trực tiếp vào tổ
chức và hoạt động của cơ sở GDĐH, đặc biệt trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, sử dụng
cơ sở vật chất, hợp tác quốc tế (trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và mời giảng
viên nước ngoài). Đây là 3 lĩnh vực mà các cơ sở GDĐH trực thuộc các Bộ, ngành,
Ủy ban nhân dân tỉnh hay gặp khó khăn nhất. Đặc biệt các cơ sở GDĐH công lập
thường được coi là một đơn vị tương đương cấp Vụ thuộc cơ quan chủ quản và phải
tuân thủ các quy định của cơ quan chủ quản. Trong một số trường hợp quy định của
cơ quan chủ quản chặt chẽ hơn, yêu cầu cao hơn so với quy định của Luật khiến việc
thực thi Luật trở nên bất khả thi.
Chính vì vậy, để đảm bảo phát huy quyền tự chủ của các cơ sở GDĐH, các cơ
quan chủ quản cần nhận thức đầy đủ về quyền và trách nhiệm của mình đối với các
cơ sở GDĐH, đảm bảo quản lý theo pháp luật, hạn chế việc can thiệp sâu của các cơ
quan chủ quản vào tổ chức và hoạt động của cơ sở GDĐH ngoài phạm vi thẩm quyền
của mình.
Thực trạng đó đòi hỏi cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tự chủ đại
học cho các đối tượng có liên quan từ cơ quan chủ quản đến các cơ sở GDĐH để
thống nhất trong nhận thức và hành động theo đúng tinh thần của Luật GDĐH.
Thứ hai, hệ thống pháp luật chưa đồng bộ và thống nhất khiến một số quy
định về tự chủ đại học của Luật GDĐH có nguy cơ bị vô hiệu hóa, không thi hành
được trên thực tế.
Với những quy định thông thoáng tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho tự chủ đại
học của các cơ sở GDĐH, Luật GDĐH kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy thúc đẩy tự chủ
đại học trên diện rộng. Tuy nhiên, vì chưa có sự đồng bộ giữa các quy định của Luật
GDĐH mới được sửa đổi với các Luật khác có liên quan nên các quy định pháp luật về
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Bản tổng hợp ý kiến của các cơ sở GDĐH do Vụ GDĐH cung cấp, tháng 10 năm 2020.
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tự chủ đại học vẫn chưa thể phát huy tác dụng, đặc biệt khi thực hiện quyền tự chủ
trong tổ chức và nhân sự, tài chính và tài sản. Cụ thể:
- Quyền tự chủ trong tổ chức và nhân sự
Luật GDĐH (sửa đổi) trao thẩm quyền khá rộng cho cơ sở GDĐH trong việc
quyết định cơ cấu lao động tổng thể cũng như về từng vị trí việc làm; tuyển dụng, quản
lý và sử dụng nhân sự trong trường; quyết định nhân sự quản trị, quản lý cơ sở GDĐH.
Tuy nhiên, đối với các cơ sở GDĐH công lập, đa số nhân sự trong trường là viên chức,
phải tuân thủ các quy định của Luật Viên chức hiện hành (có hiệu lực từ ngày
1/7/2020). Vì thế, thủ tục tuyển dụng, quản lý và sử dụng viên chức trong trường đại
học công lập không thể vượt ra ngoài quy định của Luật Viên chức. Với tư cách là
viên chức, lương và phụ cấp của giảng viên hiện nay được thực hiện theo chức danh
nghề nghiệp và thang, bậc lương tương ứng (như các chức danh nghề nghiệp viên chức
khác). Vì thế, liệu cơ sở GDĐH với quyền tự chủ về nhân sự có thể "vượt rào" để thu
hút người tài cho công tác đào tạo và nghiên cứu, như ở các nước có nền GDĐH tiên
tiến? Theo chúng tôi, cần sửa đổi đồng bộ Luật Viên chức, pháp luật về ngân sách
nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan để cởi trói tối đa, trao quyền tự chủ
tối đa cho các cơ sở giáo dục đại học công lập; nghiên cứu cách tiếp cận như giao
quyền đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc tuyển dụng giảng viên (số lượng
cơ cấu, cách thức tuyển dụng), các cơ sở giáo dục cần được tự chủ hoàn toàn về
tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đảm bảo các chế độ tài chính đối với giảng viên và
nhân viên; thực hiện chế độ tiền lương theo vị trí việc làm và theo năng lực cá biệt
của từng cá nhân để dần thay thế cho lương theo thang, bảng lương chức danh nghề
nghiệp, đảm bảo thu hút tối đa nguồn nhân lực chất lượng cao ở trong nước và
nước ngoài cho GDĐH.
- Quyền tự chủ trong tài chính và tài sản:
Liên quan đến lĩnh vực tài chính, bên cạnh các quy định theo Luật GDĐH (sửa
đổi), các cơ sở GDĐH công lập vẫn phải tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công,
Luật Đấu thầu, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy
định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Việc sử dụng tài sản của các trường
còn chịu sự điều chỉnh của Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Quản lý,
sử dụng tài sản công... Nhìn chung, các quy định của các pháp luật liên quan này chưa
có những đặc thù cho GDĐH, vì thế, còn mâu thuẫn với Luật GDĐH (sửa đổi) dẫn đến
vướng mắc, khó khăn trong các hoạt động liên quan đến mua sắm thiết bị, đầu tư công,
xây dựng cơ bản ở các cơ sở GDĐH. Một số nội dung mâu thuẫn có thể liệt kê ra như
sau:
- Khoản 2 Điều 66 Luật GDĐH (sửa đổi) cho phép đối với các cơ sở GDĐH
công lập tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường xuyên thì hội đồng trường, hội đồng
đại học được quyết định sử dụng nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước cấp
để đầu tư các dự án thực hiện hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao
công nghệ. Điểm g khoản 2 Điều 16 và điểm d khoản 3 Điều 20 cũng tiếp tục khẳng
định thẩm quyền quyết định đầu tư cho Hội đồng trường và Hiệu trưởng. Tuy nhiên,
trên thực tế những quy định tiến bộ này khó thực hiện do vướng quy định tại Luật Đầu
tư công. Điều 17 và Điều 39 Luật Đầu tư công quy định về thẩm quyền quyết định chủ
trương đầu tư, quyết định đầu tư, trong đó không có quy định thẩm quyền của cơ sở
GDĐH công lập. Cũng theo Luật Đầu tư công, vốn đầu tư công gồm cả vốn hỗ trợ
phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (tức là
30

khoản thu hợp pháp ngoài ngân sách như Luật GDĐH (sửa đổi) quy định), những dự
án sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư công thì phải theo Luật Đầu tư công, tức
là thẩm quyền quyết định không thuộc về cơ sở GDĐH công lập. Hay điểm c, khoản 1
Điều 50 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 quy định đối với các nguồn thu
hợp pháp (có thể là các khoản vay, viện trợ ngoài ngân sách) đều là tài sản công và
phải quản lý và sử dụng theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, chứ không thuộc
quyền tự quyết của cơ sở GDĐH.
- Điểm d khoản 3 Điều 20 Luật GDĐH (sửa đổi) quy định Hiệu trưởng “thực
hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh quản lý khác của cơ sở giáo dục đại
học, quyết định dự án đầu tư theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại
học” mâu thuẫn với khoản 2 Điều 28 Luật viên chức: “2. Đối với đơn vị sự nghiệp
công lập chưa được giao quyền tự chủ, cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm
người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện hoặc phân cấp việc bổ nhiệm, giải
quyết thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm đối với viên chức”, trong trường hợp
cơ sở GDĐH chưa tự chủ.
Chính vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát để sửa đổi đồng bộ các luật khác
có liên quan để các cơ sở GDĐH có thể thực hiện tự chủ một cách toàn diện, hiệu quả,
bền vững trong giai đoạn phát triển mới.
Thứ ba, cần rà soát các quy định của Luật GDĐH (sửa đổi) để tiếp tục hoàn
thiện, hướng tới xây dựng Luật GDĐH mới trong tương lai.
Phạm vi sửa đổi của Luật GDĐH (sửa đổi) là lựa chọn những vấn đề cốt lõi để
sửa đổi, bổ sung. Luật đã thổi một luồng sinh khí mới cho GDĐH, nhận được sự ủng
hộ cao từ phía các cơ sở GDĐH và xã hội. Tuy nhiên, phải thẳng thắn thừa nhận rằng
do nhiều lý do khác nhau, Luật vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, một mặt do chưa phải
vấn đề cấp bách nên chưa được đề cập trong lần sửa đổi, bổ sung lần này để đảm bảo
tiêu chí của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều; mặt khác do cơ chế xây dựng luật còn
bất cập nên có những quy định của Luật GDĐH (sửa đổi) còn chưa thực sự phù hợp,
cần được tiếp tục hoàn thiện. Những đề xuất cụ thể được đưa ra trong Bản đề xuất
những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về
GDĐH sau khi ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH 2012 do
Nhóm nghiên cứu Trường Đại học Luật Hà Nội thực hiện.5
Thứ tư, cần có giải pháp hạn chế tác động tiêu cực của tự chủ đại học
Bên cạnh tác động tích cực không thể phủ nhận của tự chủ đại học đối với sự
phát triển GDĐH ở Việt Nam, tự chủ đại học cũng có mặt trái và hạn chế của nó. Vấn
đề là phải nhận diện những tác động tiêu cực đang và sẽ xảy ra để tìm cách hạn chế
chúng. Tác động tiêu cực rõ nét nhất của tự chủ đại học chính là dễ dẫn đến tình trạng
các cơ sở GDĐH chỉ chú trọng và quan tâm đến vấn đề tự chủ tài chính, bằng mọi giá
tăng nguồn thu từ học phí khi Nhà nước thay đổi cách thức sử dụng ngân sách và các
nguồn lực đầu tư cho các cơ sở GDĐH, không bao cấp dàn trải như trước đây. Từ đó
có thể dẫn đến việc các trường bỏ qua trách nhiệm xã hội (với người học, người sử
dụng lao động và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước), tăng học phí có thể khiến
người nghèo mất đi cơ hội sử dụng dịch vụ GDĐH.
5

Đây là sản phẩm của Đề án khoa học cấp nhà nước “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để sửa đổi, bổ sung
Luật GDĐH 2012” thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ quốc gia giai đoạn 2016-2020 do PGS. TS.
Vũ Thị Lan Anh làm chủ nhiệm. Mã số KHGD/16-20.ĐA.002.
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Bên cạnh đó, có nguy cơ gia tăng cạnh tranh không lành mạnh giữa các trường
có cùng ngành nghề, lĩnh vực đào tạo do muốn thu hút người học, hạ giá dịch vụ đào tạo
lại dẫn tới giảm chất lượng đào tạo hay sử dụng quá công năng của cơ sở đào tạo về
nhân lực và cơ sở vật chất…
Giải pháp hiệu quả nhất là bên cạnh việc xây dựng chính sách phù hợp (tín dụng
sinh viên, hỗ trợ sinh viên, xã hội hóa GDĐH…) từ phía Nhà nước và tăng cường tuyên
truyền, cần phải thường xuyên kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là
các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.
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MỐI QUAN HỆ GIỮA CƠ QUAN CHỦ QUẢN VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Trần Đức Viên
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Lời đề dẫn
“Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, nhà nước
và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong
các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội” (Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt
của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo; thể hiên qua nhiều Nghị quyết, chủ
trương và phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước);
“Chuyển các cơ sở giáo dục đại học công lập sang hoạt động theo cơ chế tự
chủ, có pháp nhân đầy đủ, có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về đào tạo, nghiên
cứu, tổ chức, nhân sự và tài chính”, “xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản, xây dựng cơ chế đại
diện sở hữu nhà nước đối với các CSGD ĐH công lập” (trích Nghị quyết số
14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ);
“Tự chủ gần như là đường một chiều, là con đường chúng ta phải đi. Không có
tự chủ ĐH sẽ không có những trường ĐH mạnh, không có ĐH mạnh thì không có lực
lượng nhân lực tốt, đất nước sẽ không phát triển được” (Trích phát biểu của Phó Thủ
tướng Vũ Đức Đam tại Hội thảo Tổng kết thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với
các cơ sở giáo dục đại học công lập ngày 20/10/2017).
1. Đặt vấn đề
Trong lịch sử phát triển nhân loại, giáo dục luôn giữ vai trò cực kỳ quan trọng
đối với sự hưng thịnh của mỗi quốc gia; vì thế, trường đại học (ĐH) luôn được coi là
biểu tượng tri thức của một đất nước, là niềm tự hào của một dân tộc.
Việt Nam (VN) đang trên con đường chuyển đổi mô hình kinh tế dựa vào tri
thức và đổi mới sáng tạo. Quá trình chuyển đổi đúng đắn đó chỉ có thể bắt nguồn từ
đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, phát triển nghiên cứu khoa học (NCKH), thúc
đẩy đổi mới sáng tạo, trong đó có các lĩnh vực cốt lõi của chuyển đổi số như IoT, Big
Data, AI, Blockchain, In 3D, Robotics và gần đây là Tính toán lượng tử. Giữa một thế
giới kết nối, ngày một phẳng và mở hơn, trường ĐH luôn là một trong những hạt nhân
của quá trình chuyển đổi số và kiến tạo nên các giá trị mới. Douglas North, nhà kinh tế
học được giải thưởng Nobel năm 1993, đã nói đại ý, một đất nước không khá lên được
là do thể chế của nó tạo dựng ra các qui tắc vận hành xã hội không khuyến khích các
nỗ lực kiến tạo nên các giá trị mới!
‘Câu chuyện’ tự chủ đại học (TCĐH) của nước ta xuất phát từ yêu cầu ‘mở cửa’
nền kinh tế; để giải phóng các nguồn lực phát triển đất nước, nên gần như ngay sau khi
có chủ trương đổi mới về kinh tế (sau “Khoán 10” năm 1988), đảng và nhà nước ta đã
có chủ trương đổi mới về giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), như một trong những giải
pháp ‘cởi trói’ nhằm thúc đẩy giáo dục nói chung, giáo dục đại học (GDĐH) nói riêng
phát triển. Sự quản lý mang dáng dấp ‘tập quyền’ thời chiến, thời kinh tế tập trung
theo mô hình Xô viết đã “bó chân bó tay” các trường đại học, họ không thể ‘lớn’ lên
được trong nền kinh tế thị trường. Mục đích của tự chủ là để các trường ĐH “trưởng
thành”, là để có chất lượng đào tạo, NCKH và phục vụ xã hội ngày một tốt hơn, hình
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thành nguồn nhân lực mới, đủ sức gánh vác sứ mệnh của thế hệ trong việc đưa đất
nước hội nhập ngày càng sâu rộng và đầy đủ hơn với cộng đồng quốc tế, nhanh chóng
hiện thực hóa khát vọng “xây dựng một nước VN dân giàu, nước mạnh, xã hội công
bằng, dân chủ, văn minh”, hiện thực hóa khát vọng hạnh phúc và hùng cường của dân
tộc; tự tin, tự cường bước vào Thế kỷ 21.
Khát vọng nào cũng đều xuất phát từ thực tại, Việt Nam là một đất nước chưa
giầu , để có thể bứt phá khỏi tình trạng tụt hậu có nguy cơ ngày thêm doãng ra2, và
vượt lên thành một quốc gia phát triển khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước (năm
2045), như Văn kiện của Đại hội đảng lần thứ XIII đã xác định, chúng ta chỉ có một
lựa chọn: đổi mới GD&ĐT, vì GD&ĐT có thể làm thay đổi tầm vóc và vị thế của một
dân tộc.
1

Khi thiết kế mô hình, có lẽ người ta đã tin là, khi mô hình TCĐH ra đời, cùng
với tinh thần quốc gia khởi nghiệp sẽ tạo điều kiện cho việc hình thành các Doanh
nghiệp Khởi nguồn Công nghệ (spin-off) trong trường ĐH, nơi không chỉ đóng góp
các ý tưởng và các công nghệ đột phá, mà còn đào tạo nguồn nhân lực vừa giàu tiềm
năng công nghệ, vừa tràn đầy sức trẻ với khát vọng khởi nghiệp mạnh mẽ, giúp nền
GDĐH VN nói riêng, nền kinh tế của đất nước nói chung, cất cánh, dựa trên những
thay đổi về mô hình tăng trưởng và sức mạnh vật chất của KH&CN từ các trường ĐH;
Nếu không thế, nền tảng kinh tế-xã hội của chúng ta chỉ có thể dựa chủ yếu vào sản
xuất gia công và xuất khẩu lao động làm thuê giá rẻ, ‘khô áo ráo tiền’.
Quá trình chuyển đổi về chất lượng đại học được bắt đầu thực hiện với chủ
trương đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tự chủ ĐH, coi việc thành lập hội đồng
trường (HĐT) và nâng cao năng lực của thiết chế này là khâu đột phá trong tiến trình
trao quyền tự chủ cho các trường ĐH, để các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH, xin
được gọi tắt là CSGD) có thể phát huy cao nhất các nguồn lực nội sinh của nhà trường.
Tự chủ trong GDĐH là nhà nước trao gửi các hoạt động của GDĐH cho chủ thể của
quá trình đào tạo, đó là các CSGD, giống như “Khoán 10” đã giao ruộng đất cho chủ
thể của đồng ruộng là người nông dân, điều đã tạo ra xung lực cho phát triển nông
nghiệp trong những năm đầu đổi mới. Chỉ có tự chủ mới giúp các CSGD phát huy tối
đa các lợi thế, các nguồn lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu của xã hội và lợi ích chính
đáng của CSGD với hiệu quả cao nhất. Chỉ có tự chủ ĐH mới tạo cơ hội và nguồn lực
cho phép các trường ĐH phát huy giá trị cốt lõi của GDĐH là tự do học thuật và đổi
mới sáng tạo.
Tự chủ ĐH thực sự được bắt đầu từ những năm 1990 của Thế kỷ trước, từng
bước được luật hóa ngày càng rõ nét hơn trên con đường hội nhập về GD&ĐT (Luật
1

2

Việt Nam có dân số đứng thứ 15, diện tích xếp thứ 66, tổng sản phẩm quốc nội GDP xếp thứ 48, GDP theo
đầu người xếp thứ 132, PPP theo đầu người xếp thứ 124 thế giới, các số liệu năm 2018 này cho thấy Việt
Nam là một nước lớn về dân số, trung bình về diện tích, và còn nghèo; cần nỗ lực rất lớn để biến thách thức
thành động lực, khó khan thành cơ hội.
Bên cạnh với các thành tựu to lớn và rất đáng tự hào trong phát triển KT-XH từ sau Đổi mới; chúng ta cũng
phải đối mặt với một thực tế là, theo số liệu thống kê năm 1990 và 2019, GDP bình quân đầu người của VN
có khoảng cách ngày càng bị cách bịệt so với đa số các nước Asean, dù mức tăng GDP đầu người của VN rất
nhanh, khoảng 5,5% /năm trong vòng 30 năm qua, nhưng các nước khác còn tăng cao hơn; ví dụ, GDP bình
quân đầu người tính bằng số tuyệt đối (đô la Mỹ) của VN năm 1990 là $95, của Singapore là $11.861, các con
số nàycủa năm 2019 là $2.715 và $ 65.233. Tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của VN chỉ
nhỉnh hơn Campuchia, Myanma và Timor-Leste trong số 10 nước trong khu vực. Thực trạng này cũng tương
tự khi so với bình quân chung của thế giới.
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giáo dục 2005, Nghị quyết 14/2005/NQ-CP năm 2005 của Chính phủ, Luật GDĐH
2012, Điều lệ trường ĐH ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg năm
2014, Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào
tạo, Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối
với các CSGDĐH công lập, Nghị quyết số 19-NQ/TW năm 2017, Luật
số 34/2018/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật GDĐH, v.v…).
Dù được hiểu theo nghĩa nào đi nữa (‘Tự chủ’: tự mình làm chủ, ko để bị phụ
thuộc hoặc bị chi phối - self control; ‘Tự trị’: có quyền độc lập tương đối trong quốc
gia, trong hệ thống, được quyền tự quản lý lấy công việc của mình - autonomous; ‘Tự
quản’: tự mình trong coi, quản lý công việc của mình - self management, self
governing3), thì tự chủ ĐH cũng đồng nghĩa với việc không còn khái niệm ‘cơ quan
chủ quản’ (CQCQ), mỗi CSGD là một pháp nhân độc lập, CSGD - trên cơ sở các
nguồn lực và lợi thế so sánh - được tự quyết định ‘thân phận’ của mình, được tự khẳng
định vị thế và tầm vóc của mình, thích ứng với cơ chế thị trường, ở đó lao động sáng
tạo và tự do học thuật được tôn trọng và vinh danh.
Trong những năm qua GDĐH đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng trân trọng
và tự hào, 5-10 năm trước đây, các trường ĐH VN còn chưa có tên trên ‘bản đồ’
GDĐH thế giới, thì nay đã xuất hiện trên tấm bản đồ ấy, và chắc chắn là còn tiếp tục
tiến xa. Đó là kết quả không thể khác sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ
các nhà quản lý giáo dục, đội ngũ các nhà giáo, các nhà khoa học trong hệ thống
GDĐH, với những chăm lo và quan tâm sâu sắc của đảng, của nhà nước và của xã hội
đối với sự nghiệp GDĐH.
Tuy nhiên, cũng có một thực tế là, cho đến nay, dù TCĐH đã được thừa nhận
và thúc đẩy gần 30 năm, nhưng dường như chưa thực sự tạo ra những chuyển biến
đáng kể về chất lượng đào tạo, quản trị và NCKH so với tiềm năng của các CSGD và
so với mong đợi của xã hội.
Việc chuyển sang cơ chế TCĐH là chuyển từ quan hệ cấp trên-cấp dưới, ra
lệnh-phục tùng sang quan hệ đối tác khi CSGD trở thành pháp nhân độc lập, trong
quan hệ giữa chính phủ và CSGD có yếu tố thị trường ‘chen’ vào và trở thành tác nhân
quan trọng; việc chuyển đổi ấy là một chặng đường dài, đầy gập ghềnh, bất trắc, với
các thử nghiệm và trải nghiệm; nhưng đã đi thì sẽ đến. Nuôi dưỡng và mở rộng quyền
tự chủ ĐH là điều kiện tiên quyết cho một nền GDĐH phát triển và hội nhập. Muốn
ĐH tự chủ thực sự, HĐT phải có thực quyền theo Luật định, chỉ khi ấy mới nói đến
việc xóa bỏ cơ chế chủ quản. Điều này đã được Luật số 34/2018/QH14 và Nghị định
số 99/2019/NĐ-CP quy định rõ. Tuy nhiên trong thực tế triển khai, việc giải quyết mối
quan hệ giữa các thiết chế đảng ủy – HĐT – hiệu trưởng cũng như điều kiện tiến đến
‘xóa cơ chế chủ quản’ như tinh thần chỉ đạo trong Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP,
Nghị quyết số 19-NQ/TW đang đặt ra không ít những thách thức, khó khăn và vướng
mắc.
2. Thực trạng
Trong khi các trường ĐH nói chung, các trường tự chủ nói riêng, trừ một vài
trường nhờ có người đứng đầu dũng cảm, dám bứt phá, tạo nên các dấu ấn đáng trân
3

Dẫn theo Đại Từ điển Tiếng Việt, Nguyễn Như Ý chủ biên, NXB Văn hóa- thông tin, 1998 và Random House
Webster’s College Dictionary; Essental for School, Home and Office, NY, 1992).
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trọng trong việc nâng cao chất lượng, còn nhìn chung vẫn còn đó các CSGD không
chịu lớn và không muốn lớn! Sự khác biệt về chất lượng giữa trường đã tự chủ và
trường chưa tự chủ chưa rõ nét; vì thực ra, đa số các trường ‘thí điểm’4 tự chủ vốn đã
là các trường mạnh, chưa hẳn những thành tựu của họ vừa qua là do TCĐH. Thêm
nữa, sự chuyển dịch của GDĐH VN trên ‘bản đồ’ GDĐH thế giới chủ yếu là do sự
đóng góp của một vài trường ‘thí điểm tự chủ’ dám bứt phá, và một vài CSGD công
lập khác được nhận ngân sách đều đặn hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm, nên đã
có các đóng góp nổi trội về KH&CN so với các trường không được nhà nước rót ngân
sách chi thường xuyên.
Trong khi chưa có những đánh giá, đo lường cụ thể và khả tín về việc tự chủ
theo mô hình hiện nay tốt hơn là không tự chủ như thế nào, thì lại có một thực tế: Mặc
dù Luật GDĐH số 34 đã có bước tiến lớn nhằm trao quyền tự chủ thực sự cho trường
ĐH, các quy định về nhiệm vụ của HĐT được mở rộng và cụ thể hơn rất nhiều (với 10
đầu mục, gấp đôi so với Luật GDĐH năm 2012; quy định rõ ràng hơn về cả nhiệm vụ,
thành phần hội đồng, việc bố trí nhân sự cho vị trí chủ tịch HĐT; HĐT có đầy đủ
chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của một tổ chức quản trị có quyền lực và trách
nhiệm cao nhất,v.v…) nhưng nếu như thiếu vắng ‘biện pháp hành chính’: tất cả các
trường đều ‘automatickly’ ‘được’ tự chủ theo quy định của Luật số 34, thì cho đến
nay, không biết đã có thêm bao nhiêu trường ĐH công lập đứng thêm vào đội ngũ của
23 trường đã tự chủ (23/175, tỷ lệ 13.1%) từ trước khi Luật số 34 và Nghị định 99 có
hiệu lực pháp lý? Thêm nữa, theo yêu cầu của Nghị định 99, chậm nhất là sau 6 tháng
(nghĩa là hạn chót là ngày 15/8/2020), tất cả CSGD công lập, trừ khối trường công an,
quân đội, phải có HĐT được thành lập theo quy định của Luật số 34; nhưng đến ngày
30/10 vừa qua, theo báo cáo của cơ quan chức năng mới có 31/35 CSGD trực thuộc
Bộ GD&ĐT (4 đơn vị đang tiến hành quy trình), 54 CSGD ngoài các đơn vị trực thuộc
Bộ GD&ĐT thành lập HĐT theo Luật mới, trên tổng số 175 trường ĐH công lập
(81/175, 46,3%). Bộ GD&ĐT đang tiếp tục ‘đốc thúc’ các cơ quan quản lý trực tiếp
CSGD để đến hết năm nay (năm 2020) ‘về cơ bản’ các trường ĐH công lập đều có
HĐT5. Nếu thiếu vắng sức ép về mặt hành chính, thì không ít trường gần như vẫn tìm
cách để đứng ngoài cuộc; với các trường đã thành lập HĐT rồi, thì dường như thiết
chế này hoặc là vẫn đang hoạt động như một bộ máy quản lý ‘mở rộng’ của Hiệu
trưởng (HT) hoặc là một tổ chức tư vấn cho HT.
Trong quá trình vận hành TCĐH, người ta thấy phản ứng của các trường ĐH
với ‘cơ chế chủ quản’ có thể chia làm hai nhóm: Hoặc là chưa muốn từ bỏ CQCQ,
chưa muốn thoát ra khỏi cơ chế cũ, phát triển tuy có chậm đấy, nhưng ‘lành’ và an
toàn; Hoặc là đón nhận cơ chế TCĐH như đón một luồng sinh khí mới, làm được
nhiều việc tốt nhưng cũng đòi hỏi CQCQ trả lại các quyền tự chủ đã được luật định để
họ có thể phát huy cao nhất các lợi thế do TCĐH mang lại, đưa trường ĐH lên tầm cao
mới về quản trị và chất lượng. Một số ít trường thuộc loại này thường có khúc mắc và
đôi khi là xung đột về tự chủ ĐH với CQCQ.
Tình trạng số đông vẫn muốn duy trì lề thói tuân thủ quản lý từ trên xuống và
hiện tượng một vài xung đột giữa CQCQ với trường trực thuộc thời gian qua đã gióng
lên hồi chuông báo động về việc ‘cái áo’ của cơ chế chủ quản cũ đã chật hẹp, cần phải
4

5

Ngôn từ đầy đủ của khái niệm này là “thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học
công lập” trong Nghị quyết 77NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ;
Báo Thanh Niên, số ra ngày 13/11/2020
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giải quyết mối quan hệ giữa CQCQ và trường trực thuộc một cách căn cơ, bài bản,
khoa học, ‘tâm phục khẩu phục’ để từng bước xóa bỏ cơ chế chủ quản theo tinh thần
của Nghị quyết 14/2005, để các trường ‘gọi dạ bảo vâng’ buộc phải ‘trưởng thành’,
còn các trường muốn bứt phá thì có khung pháp lý đủ rộng cho họ tự tin bước trên con
đường tự chủ vì đã được pháp luật bảo vệ.
Tại sao có sự chậm chạp đến như vậy? Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội!
Rõ ràng là còn có những điều gì đó chưa thực sự tạo ra động lực và nguồn lực cho
TCĐH, có thể là do môi trường cho tiến trình TCĐH của chúng ta còn đang ở tình
trạng ‘trong chưa ấm, ngoài chưa êm’6. Bài viết này chỉ tập trung phân tích mối quan
hệ giưa CSGD và CQCQ nói riêng và với ‘cơ quan quản lý có thẩm quyền’
(CQQLCTQ) nói chung dựa trên các quan sát và cảm nhận, nên là các ‘câu chuyện’
không mới, được bàn thảo nhiều lần ở các hội thảo, nghị trường, hoặc đăng trên báo
chí. Bài viết chưa dựa trên kết quả của một nghiên cứu nào, nên chỉ có thể là các gợi ý
để chúng ta tiếp tục thảo luận, cùng tìm ra chân lý7.
Tóm lại, với các trường có HĐT được thành lập do một thúc ép hành chính nào
đó để ‘đối phó‘, nên HĐT chưa đủ mạnh, chưa có thực quyền, chỉ là một thiết chế hữu
danh vô thực, mang tính hình thức, với các CSGD này CQCQ không chỉ là nơi cấp
phát kinh phí, mà quan trọng hơn, đó còn là ‘tấm khiên’ giúp họ tránh được các rủi ro
trách nhiệm và ‘cạm bẫy’ về mặt pháp lý mà họ có thể bị vướng vào; vì hiệu trưởng
một trường ĐH phải thực hành một lúc rất nhiều ‘vai’, mà đa số họ lại không được đào
tạo kỹ càng về pháp lý, trong khi hệ thống pháp luật của chúng ta còn chưa đồng bộ,
một số điều luật, hướng dẫn còn chưa đủ rõ ràng, dẫn đến cách hiểu còn chưa thống
nhất; Các trường loại này chưa muốn thoát khỏi cơ chế chủ quản. Trong khi, các
CSGD dám bứt phá thì thấy vướng đủ thứ, và họ muốn được giao thêm thực quyền.
Còn CQCQ cũng chưa muốn ‘buông’ các trường trực thuộc, dù các CSGD này đã tự
chủ hay chưa tự chủ, có thể vì quyền, vì lợi hay cả hai.
3. Nguyên nhân
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên (HĐT chưa đủ mạnh nên chưa
thể dỡ bỏ cơ chế chủ quản, ‘cái áo’ cơ chế chủ quản quá chật, CQCQ chưa muốn
‘buông’ trường trực thuộc); sau đây là một vài trong số những nguyên nhân đó.
3.1. Những vấn đề do lịch sử để lại
Bộ chủ quản của các trường ĐH công lập dưới thời kế hoạch hóa tập trung có
quyền quyết định mọi vấn đề của trường ĐH, còn cơ quan điều hành trường ĐH (Ban
giám hiệu) có trách nhiệm phải thực hiện mọi việc theo quyết định của ‘cấp trên’, vừa
an toàn vừa dễ dàng, nếu có sự cố gì thì HT cùng lắm cũng chỉ ở mức ‘kiểm điểm
nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc’. Trong quá trình đổi mới GDĐH, cơ chế quản lý
đó đã được cải tiến dần, nhà nước ngày càng giao thêm quyền tự chủ về nhiều mặt cho
trường ĐH. Nhưng việc dịch chuyển từ hệ thống ĐH dựa vào nhà nước (Bộ GD&DT,
CQCQ) sang hướng vào thị trường, cũng như từ bỏ một thói quen cũ, một tư duy cũ
6

7

‘Trong’ là mối quan hệ giữa 3 thiết chế lãnh đạo-quản trị-quản lý trg ĐH: Đảng ủy-HDT-BGH; ‘Ngoài’ là mối
quan hệ giữa CSGDĐH với các cơ quan quản lý có thẩm quyền.
Bài viết cũng xin phép được dùng chung khái niệm trường ĐH để chỉ trường ĐH và ĐH, hiệu trưởng để chỉ
chung hiệu trưởng và giám đốc, HĐT để chỉ HĐT và hội đồng ĐH. Thêm nữa, ở đây chỉ nói đến các trường
ĐH dân sự, không bao gồm các trường thuộc khối công an và quân đội.
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không phải là câu chuyện ngày một ngày hai, nhất là khi những điều đó đã thấm vào
con người, trở thành một thứ ‘văn hóa’ trong quản lý, điều hành. Thêm nữa, vấn đề
không phải chỉ là thói quen, mà hình như còn có vấn đề về quyền lợi. Nghe nói, có
CQCQ đã yêu cầu trường trực thuộc (là trường tự chủ) phải nộp ‘nghĩa vụ tài chính’ là
minh chứng cho điều đó.
Có lẽ do đã thấy trước các khó khăn và cản trở của cơ chế chủ quản, nên
trong Nghị quyết 14 năm 2005 của Chính phủ về đổi mới GDĐH đã có chủ
trương “xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản, xây dựng cơ chế đại diện sở hữu nhà nước đối với
các CSGD ĐH công lập”.
Tuy nhiên, cho đến nay, hai lĩnh vực quyết định quan trọng nhất trong hoạt
động, là tài chính và nhân sự chủ chốt của trường ĐH trực thuộc, phần lớn vẫn nằm
trong tay bộ chủ quản. Cụ thể là kinh phí hàng năm cho các trường ĐH do bộ chủ quản
phân phối theo cơ chế cấp phát còn đậm chất xin-cho, các nhân sự quan trọng nhất của
trường ĐH, trong đó có hiệu trưởng, hiệu phó do bộ chủ quản và Đảng ủy Khối duyệt
quy hoạch, ‘phê chuẩn kết quả bầu’ ‘phê chuẩn kết quả miễn nhiệm’, về bản chất thì
vẫn là bổ nhiệm và miễn nhiệm, tuy từ ngữ thì đã ‘tự chủ’ hơn. Bộ chủ quản vẫn có cơ
chế kiểm soát trường trực thuộc về nhiều mặt và trường trực thuộc phải có trách nhiệm
báo cáo việc thực hiện các hoạt động với bộ chủ quản. Trường ĐH, trên thực tế, không
có quyền tự quyết định thực sự đối với nhiều vấn đề thuộc về CSGD theo luật định.
Như một quán tính có từ thời bao cấp, nếu cơ quan chủ quản vẫn ‘vô tư’ can
thiệp vào việc tác nghiệp thường ngày của nhà trường, điều đó sẽ hạn chế sự sáng tạo
của CSGD, tạo ra sự ỷ lại vào cấp trên, sinh ra sự trì trệ của cả hệ thống. Điều đó tất
yếu cản trở sự phát triển của cả hệ thống khi thị trường đã trở thành yếu tố thứ ba có
tác động trực tiếp và mạnh mẽ vào mối quan hệ giữa chính phủ và trường ĐH.
Câu hỏi đặt ra cho người ‘thiết kế’ hệ thống cần phải trả lời trong khung pháp
lý là, cơ quan chủ quản đóng vai trò gì, có trách nhiệm gì đối với trường ĐH trực
thuộc? từ đó, họ có quyền gì và thẩm quyền đến đâu đối với nhà trường. Ngược lại,
trường được hưởng lợi, được hỗ trợ gì từ cơ quan chủ quản và từ đó có trách nhiệm gì
về mọi mặt (chứ không phải chỉ có mỗi trách nhiệm báo cáo), trong đó có ‘trách
nhiệm’ của CQCQ về tài chính và đầu tư. Tất cả các câu hỏi này đều chưa được trả lời
một cách thỏa đáng cả trên văn bản lẫn trên thực tiễn cuộc sống của các trường ĐH.
Còn mấu chốt của các ‘xung đột’ có thể là, CQCQ muốn duy trì cơ chế chủ
quản lâu dài do muốn có nhiều quyền điều hành hơn trong khi đơn vị trực thuộc lại
muốn tìm kiếm khoảng trời tự do rộng mở hơn, điều đó không chỉ có ở VN, mà còn
xuất hiện trên qui mô toàn cầu8. Ở đây, rất cần vai trò của nhà nước trong việc điều
chỉnh độ rộng hẹp của cái ‘hành lang quyền lực’ như thế nào giữa cơ quan chủ quản và
các trường ĐH tự chủ, theo hướng xem xét phân quyền và giao quyền ngày một nhiều
hơn cho CSGD và đứng ra bảo vệ các quyền chính đáng của họ.
3.2. Do quan niệm XH
Do quan niệm về TCĐH khi tiến hành thiết kế và xây dựng mô hình TCĐH
không đồng nhất, còn có nhiều cách hiểu khác nhau giữa cơ quan quản lý nhà nước
với các CSGD, giữa cơ quan quản lý với nhau, và chính giữa các CSGD với nhau; nên
8

Xem “The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty” của Daron Acemoğlu và James
Robinson, Penguin Press, LLC 2019
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đã có một thời gian dài, người ta tin là TCĐH đồng nghĩa với việc nhà nước cắt chi
thường xuyên và giảm kinh phí đầu tư; TCĐH ở VN đồng nghĩa với việc đánh đổi
giữa ‘hy sinh’ kinh phí cấp phát để lấy quyền tự quyết trên một vài lĩnh vực nào đó do
nhà nước giao, tự chủ ‘có điều kiện ràng buộc’ với nhiều tiêu chí về mức độ tự túc tài
chính, đảm bảo chất lượng, nhân sự, vv... giữa cơ quan quản lý có thẩm quyền với
trường công. Nếu ‘thiết kế’ tự chủ với quan điểm như vậy thì tự chủ ĐH của VN có
những khác biệt về bản chất với TCĐH ở các nước phát triển - mô hình mà chúng ta
đang hướng tới. Nếu hiểu như vậy, khái niệm ĐH tự chủ (autonomous university) đã
bị ‘đánh tráo’ thành ĐH tự lo, ĐH tự túc (self – sufficient university); trên thực tế,
trong giai đoạn ‘thí điểm’, người ta đã lấy tiêu chí tự túc về kinh phí chi thường xuyên
và chi đầu tư thành tiêu chí hàng đầu để quyết định việc (nhà nước) có giao quyền tự
chủ cho các CSGD hay không và giao đến mức nào.
Tự chủ khác về bản chất với tự lo, tự túc; trên thế giới, khi giao quyền tự chủ
cho ĐH thì nhà nước chỉ thay đổi cách đầu tư: thay vì đầu tư theo dòng kinh phí-hạng
mục (line-items) sang đầu tư một khoản kinh phí (block grants) dựa trên kết quả ‘đầu
ra cơ bản’ (Key Performence Indicators – KPIs) của CSGD do CSGD cam kết với xã
hội hoặc do nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ. Nhà trường được quyền linh động sử
dụng nguồn kinh phí đó một cách hiệu quả nhất.
Về bản chất, TCĐH là hướng đến tự do học thuật; tự chủ về tài chính, nhân sự
hay tự chủ gì đi nữa thì cũng chỉ nhằm hỗ trợ cho tự do học thuật, tự do trong đổi mới
sáng tạo, để các trường ĐH kiến tạo nên các giá trị mới, thúc đấy tiến bộ xã hội. Nếu
so với tự chủ ĐH ở các nước phát triển, bối cảnh GDĐH ở VN hoàn toàn khác: Tự chủ
ở Âu – Mỹ xuất hiện khi tự do học thuật đã tồn tại từ rất lâu trong môi trường GDĐH;
còn ở Mỹ, tự do học thuật của các trường ĐH là quyền đương nhiên. Trong khi
đó, khi bàn đến tự chủ cho các trường ĐH ở VN, người ta hầu như chỉ nói đến tự chủ
tài chính; vì thế, tự do học thuật vẫn còn là một khái niệm xa lạ, ít khi được nhắc
đến. Cần lưu ý là, nếu tự do học thuật không được đảm bảo, GDĐH khó có thể hoàn
thành được sứ mệnh của mình. Tự chủ, kể cả toàn diện, không nghiễm nhiên dẫn đến
hay bảo đảm cho tự do học thuật, mặc dù đó là cơ chế cho phép thực thi tự do học
thuật. Vì vậy, tự chủ mà thiếu vắng tự do học thuật sớm muộn cũng bộc lộ hạn chế
trong quá trình phát triển của ĐH, vì tự do học thuật chính là hồn cốt của TCĐH, của
GDĐH.
Lưu ý là, với một thiết chế quản lý GDĐH còn chặt chẽ hơn VN, nhưng nhà
nước Trung Quốc vẫn tạo ra các kênh cho tự do học thuật tồn tại và phát triển. Ví dụ
như, với cái tên ‘doanh nghiệp mũ đỏ’9 (CCAP), thực chất là các trung tâm nghiên cứu
độc lập trực thuộc trường ĐH hoặc viện nghiên cứu, các nhà khoa học được tự do
nghiên cứu các vấn đề về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, kết quả của sự ‘tự do
học thuật’ này là các nhà khoa học Trung Quốc có những đóng góp to lớn vào sự phát
triển kinh tế - xã hội của TQ trong những năm vừa qua; hàng ngàn trí thức Hoa kiều
hồi hương đã làm việc tại các ‘doanh nghiệp’ này. Chẳng hạn, hầu hết các chính sách
9

Những năm đầu của thập niên 80’s, sự ‘thần kỳ’ của Trung Quốc bắt đầu với công cuộc cải tổ trong khu vực
nông thôn. Sự bùng nổ doanh nghiệp Hương trấn, còn gọi là các "doanh nghiệp mũ đỏ" (một sự kết hợp giữa
quản lý nhà nước và điều hành tư nhân), hoạt động theo cơ chế thị trường đã giúp nông thôn TQ giải được bài
toán dư thừa lao động và thu nhập thấp. Hai mươi năm sau, công cuộc cải cách tương tự trong hệ thống nghiên
cứu bắt đầu nhen nhóm. Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp TQ (CCAP) đi tiên phong trong tiến
trình này theo phương châm: “Chúng tôi đang làm những chuyện mà 10-20 năm nữa sẽ là tất yếu ở đất nước
này”.
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đổi mới trong nông nghiệp Trung Quốc đều là sản phẩm nghiên cứu của Trung tâm
nghiên cứu chính sách nông nghiệp Trung Quốc (China Center for Agricultural Policy)
thuộc Trường Nông nghiệp tiên tiến (School of Advanced Agricultural Sciences) của
ĐH Băc Kinh (Peking University)10 do Ji Kun Huang làm Giám đốc.
3.3. Do thiết kế mô hình
Quản trị ĐH thường chia thành hai cấp: cấp CSGD và cấp hệ thống. Khi bàn về
mô hình quản trị cấp trường, người ta nói nhiều hơn về mối quan hệ giữa các tổ chức
quản trị, quản lý điều hành trong nội bộ một CSGD; còn khi thảo luận về mô hình
quản trị cấp hệ thống, nguoi ta thường nói nhiều hơn về tổ chức và mối quan hệ giữa
chính phủ với các trường ĐH.
Khi nói về mô hình quản trị là nói đến các đối tượng tham gia, vị trí, chức năng,
cơ cấu và mối quan hệ giữa các đối tượng này, trong đó cơ chế vận hành cho cả hệ
thống hoạt động trơn tru, ăn khớp, hỗ trợ và hợp tác lẫn nhau theo một nguyên tắc nhất
định, tạo nên sức mạnh cộng hưởng, đủ sức làm cho cả hệ thống ‘cất cánh’ hướng tới
mục tiêu thiết kế. Một hệ thống hoạt động không hiệu quả, hay hiệu quả thấp, thì rõ
ràng, hoặc là đã thiết kế lỗi, hoặc là khuyết thiếu, hoặc là thừa, hoặc là sự ràng buộc
giữa các ‘hệ thống con’ còn lỏng lẻo, hoặc là các nguyên tắc vận hành mang tính
cưỡng ép, hình thức, hoặc bị méo mó.
Cơ sở của việc hình thành HĐT là vì người ta tin rằng, mô hình tổ chức của hệ
thống GDĐH cũ đã không đem lại tự chủ cho các CSGD, và HĐT được xem là giải
pháp về cơ chế để tạo ra tự chủ. Lưu ý là, HĐT là tổ chức quản trị ở các nước phương
Tây, nơi gần như không có tổ chức chính trị giữ vai trò lãnh đạo và giám sát trong
trường ĐH. Nhưng theo Uyên Nguyễn (2020), một trong những trở ngại lớn nhất nằm
ở khâu thiết kế của mô hình TCĐH, nên đã không đủ không gian cho HĐT có thể
‘sống thật’ để có thể phát huy hiệu quả. Nói cách khác, mô hình hình thành theo Luật
GDĐH không phản ánh thực tế cơ chế, thực tại khách quan và cách thức vận hành
TCĐH hiện nay ở VN.
Nhìn một cách khái quát, mô hình quản trị ĐH theo Luật 34 của VN không
khác gì nhiều so với mô hình quản trị ĐH của các nước có hệ thống GDĐH phát triển
(châu Âu, Mỹ, Úc…). Bên trong CSGD cũng có đủ các yếu tố, cấu trúc tương tự như
mô hình quản trị cấp trường của nước ngoài với ba tổ chức quản trị và quản lý: HĐT,
Ban Giám hiệu, và Hội đồng Khoa học, trong đó HĐT ở vị trí cao nhất; đồng thời, như
tất cả các thể chế dân chủ khác, nó còn bao gồm các ban tư vấn, các tổ chức đoàn, hội
cho các giai tầng khác nhau trong ‘xã hội’ nhà trường. Không còn mơ ước nào hơn!
Bên ngoài, CSGD phải báo cáo với nhà nước, cụ thể HĐT có trách nhiệm giải
trình với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Tất nhiên là, ở các nước tiên tiến,
việc kiểm soát chất lượng và trách nhiệm giải trình thường được thực hiện thông qua
một tổ chức trung gian, đệm, nhưng đầy quyền lực, như cơ quan đảm bảo chất lượng
hay tổ chức kiểm định chất lượng độc lập; xã hội giám sát qua hệ thống báo chí và các
kênh hội, đoàn khác.
Tuy nhiên trên thực tế, HĐT dường như không thể hoạt động như vậy, mặc dù
đã có rất nhiều nỗ lực điều chỉnh các quy định liên quan từ Luật Giáo dục 2005, tới
Luật GDĐH 2012 và Luật sửa đổi 2018.
10

Sau đó, CCAP thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc
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(Board of
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HỘI, ĐOÀN, BAN TƯ
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VẤN
Hình 1. Mô hình quản trị ĐH ở các nước có hệ thống GDĐH phát triển
(Uyên Nguyễn, 2020)
Đây là mô hình mà chúng ta đang hướng tới?
Mặc dù không có tài liệu nào nêu rõ mô hình quản trị ĐH của VN, nhưng chúng
ta ai cũng có thể dễ dàng phác họa mô hình đó như Hình 3 dưới đây.
Thực tế là, khác với mô hình ĐH phương Tây, ở VN, HĐT chưa phải là tổ chức
thực sự quản trị nhà trường, chưa phải là thiết chế có quyền lực cao nhất. Theo Quy
chế tổ chức và hoạt động của nhiều trường ĐH, ‘tổ chức đảng cộng sản VN trong nhà
trường lãnh đạo nhà trường và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật’,
nghe nhẹ nhàng như là một tổ chức bình đẳng và bình quyền với các tổ chức chính trị,
đoàn thể, xã hội khác trong CSGD. Trên văn bản qui phạm pháp luật, về cơ cấu tổ
chức của CSGD, Luật số 34 không có một nội dung nào liên quan đến tổ chức đảng
trong nhà trường, trong tổng số 17.002 chữ của văn bản pháp lý này, từ ‘cấp ủy’ chỉ
xuất hiện 02 lần, cụm từ ‘đảng cộng sản VN’ cho kết quả “no matches”; vì vậy, không
phản ánh vai trò thực sự của tổ chức đảng trong quá trình lãnh đạo, quản trị và quản lý
nhà trường. Trên thực tế, đã là người VN thì ai cũng biết, ‘cấp ủy’ luôn là tổ chức lãnh
đạo toàn diện, tuyệt đối, giữ vai trò quyết định trong tất cả các quyết sách về nhân sự
chủ chốt, chiến lược phát triển, lãnh đạo, giám sát các hoạt động của cơ quan, của tổ
chức; CSGD không thể là một ngoại lệ. Thêm nữa, phần lớn các vị trí lãnh đạo và
quản lý chủ chốt của CSGD đều là đảng viên, họ có trách nhiệm tuân thủ Điều lệ đảng,
chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cơ sở và cấp ủy cấp trên.
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Đến đây chúng ta có thể thấy, về chức năng quản trị, hai tổ chức HĐT và cấp
ủy mang bóng dáng của nhau trong trường ĐH; không được phân định chức năng,
nhiệm vụ, vị trí và vai trò rõ ràng, dẫn đến những lúng túng khi triển khai, thực thi
Luật trên thực tế. Đây có thể là kẽ hở cho những hành xử đang gây tranh cãi về những
can thiệp của CQCQ đối với tự chủ ĐH, chẳng hạn cơ quan chủ quản có thể dựa vào tổ
chức đảng để kiềm chế quyền tự chủ của CSGD, can thiệp trực tiếp vào hoạt động
bình thường theo Luật định của trường ĐH (Ngọc Quyên, 2019).
CHÍNH
(Bộ Giáo PHỦ
dục, Bộ Khoa học...)
Tổ chức
Đảm bảo chất lượng

Cơ quan
Kiểm định chất lượng
HỘI ĐỒNG
TRƯỜNG
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Khoa

Phòng
chức năng

Phân hiệu,
Viện NC, công ty

Hội đồng KH&ĐT
Các HĐ khác

Hình 2. Cơ cấu tổ chức của Trường ĐH theo Điều 14 Luật số 34
Với thực tế hiện nay, quản trị trong CSGD nghe như là có ba cấp: Đảng ủy
giám sát HĐT, HĐT giám sát BGH, và như vậy, đảng ủy là tổ chức chịu trách nhiệm
cao nhất về trách nhiệm giải trình với các cơ quan chức năng và xã hội, chứ không
phải HĐT hay BGH; BGH là tổ chức quản lý, vận hành nhà trường và phải báo cáo
với HĐT; HĐT có trách nhiệm giám sát BGH và báo cáo đảng ủy và báo cáo với cơ
quan quản lý có thẩm quyền. Với mô hình như vậy, phạm vi quản lý, quản trị của các
tổ chức này không phân chia theo lĩnh vực mà dường như mỗi cấp đều quản lý, quản
trị, lãnh đạo ‘toàn diện’ cả. Điều này không đúng với thực tế ở VN, đó là đảng luôn là
tổ chức lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện các hoạt động của một cơ quan, một tổ chức;
điều đó, vô hình trung, đã góp phần vào việc biến HĐT thành một tổ chức chỉ mang
tính hình thức.
Vậy có lựa chọn nào khác để có thể góp phần đưa Luật vào cuộc sống? Một lựa
chọn có thể là: với tư cách tổ chức chính trị, đảng ủy lãnh đạo, ra quyết nghị về đường
lối phát triển, hệ tư tưởng, sứ mệnh của trường ĐH, phù hợp với đặc thù của môi
trường học thuật; trong khi, là một tổ chức cấu thành từ nhiều bên liên quan, HĐT chịu
trách nhiệm về chất lượng chuyên môn, hiệu quả và hiệu suất hoạt động. Để thực hiện
nhiệm vụ, HĐT cần được trao quyền quyết định thật sự về nhân sự, tài chính, chủ
trương đầu tư, NCKH và đào tạo, hợp tác quốc tế, qua đó chịu trách nhiệm với
CQQLCTQ thông qua cơ chế kiểm định, đồng thời giám sát BGH về các hoạt động
này.
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Việc quản lý, giám sát, xử lý của hai tổ chức này sẽ được phân luồng, theo đó
nếu hiệu trưởng có sai phạm trong phạm vi giám sát của HĐT như nhân sự, tài chính,
đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng tới hiệu quả và hiệu suất hoạt động của nhà trường, thì
HĐT ‘xử lý, và đảng ủy không can thiệp; Tương tự, nếu HT có sai phạm về tư tưởng,
đường lối, chủ trương chính trị thì việc ‘xử lý’ HT là trách nhiệm của đảng ủy.
Thực ra, đã có trường ĐH ‘thí điểm tự chủ’ vận hành nhà trường theo mô hình
này, ở đó việc phân công, phân vai rành mạch giữa đảng ủy và HĐT theo đặc thù bản
chất của hai tổ chức này. Đảng ủy có vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo CSGD thực
hiện hiệu quả các đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước,
nhiệm vụ công tác của HĐT bằng các nghị quyết chung và nghị quyết chuyên đề về
các mặt công tác của CSGD; có nhiệm vụ xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Về công tác cán bộ, đảng uỷ tiến hành quy hoạch các chức vụ quản lý theo các nguyên
tắc của đảng, làm cơ sở cho công tác lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm viên
chức lãnh đạo, quản lý của HĐT; ví dụ: Đảng ủy đã qui hoạch đuoc 3 nhà giáo có đủ
phẩm chất và năng lực làm hiệu trưởng, còn việc lựa chọn ai trong số đó, là việc của
HĐT, đảng ủy không can thiệp vào quá trình này.
BAN CHẤP HÀNH TW
ĐẢNG CSVN
CHÍNH
PHỦlý có thẩm
(Cơ quan quản

quyền)
CSGD ĐH

ĐẢNG ỦY

Tổ
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lượng
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Hình 3. Mô hình quản trị ĐH ở VN trên thực tế
Mô hình/phương án thứ hai là HĐT là tổ chức mang tính biểu tượng. Sở dĩ
HĐT có thể chỉ mang ý nghĩa biểu tượng là vì không có thực quyền nhưng lại là tổ
chức được pháp luật quy định chịu trách nhiệm giải trình. Phương án này chắc chắn
đưa đến sự thất bại của thiết chế quản trị cấp hệ thống; vì khi đó thực quyền sẽ nằm
trong tay đảng ủy và ban giám hiệu. Nếu bí thư kiêm HT thì tập trung quyền lực và vô
hiệu hóa cơ chế giám sát nội bộ, nhưng tự chủ cũng có thể được đẩy lên mức cao hơn.
Đây có thể dẫn tới ‘lỗi thiết kế’: ‘tự chủ cao thiếu giám sát’. Lỗ hổng này vừa rủi ro
cho nhân sự kiêm nhiệm cả hai vị trí vì nó có thể bị lợi dụng trước những sức ép từ
bên ngoài nhà trường hoặc từ cơ quan chủ quản, vừa rủi ro cho những bên thụ hưởng
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trực tiếp như người học, phụ huynh, các đối tác của CSGD, vừa rủi ro cho chính cơ
chế tự chủ vì nó có thể bị can thiệp bất cứ lúc nào. Còn nếu hiệu trưởng không kiêm
nhiệm bí thư thì tự chủ là trong khuôn khổ chính trị, tổ chức đảng cho phép đến đâu,
hiệu trưởng được tự chủ đến đó (Uyên Nguyễn, 2020).
Mô hình/phương án thứ ba: hay là chúng ta học tập mô hình quản trị ĐH hiện
nay của Trung Quốc? Thể chế quản trị ĐH của Trung Quốc hoàn toàn không giống các
nước Âu-Mỹ. Trung Quốc theo cơ chế ‘tập trung dân chủ’ và dân chủ phải tập trung,
nên hệ thống được quản lý tập trung, kiểm soát chặt chẽ, bởi cả tổ chức đảng và chính
phủ. Nên thực chất là, vai trò của tổ chức đảng khá giống với HĐT ở phương Tây.
Tự chủ ĐH giờ đây được xem là một ưu tiên trong tiến trình cải cách GDĐH ở
Trung Quốc. Tuy nhiên đây là một quá trình tự chủ trong khuôn khổ, các cơ quan quản
lý vẫn giữ lại một số quyền quyết định quan trọng về nhân sự và tài chính.
Cho đến những năm 1970, mô hình GDĐH của Trung Quốc chịu sự kiểm soát
chặt chẽ và toàn diện của nhà nước, trong đó mối quan hệ giữa chính phủ và trường
ĐH mang tính một chiều ‘từ trên xuống’. Bước sang thập kỷ 1980, cùng với sự chuyển
đổi từ nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường, mối quan hệ giữa chính phủ và
trường ĐH Trung Quốc có những chuyển biến đáng kể. Năm 1985, Ủy ban Trung
ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua Quyết định Cải cách hệ thống Giáo
dục tại Hội nghị Giáo dục Quốc gia, trong đó tự chủ ĐH được xem là một ưu tiên.
Theo đó, chính phủ nới lỏng kiểm soát, không trực tiếp kiểm soát hoạt động giáo dục,
thay vào đó, sẽ trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các trường ĐH và đóng vai trò là
người hỗ trợ và tài trợ. Trong ba thập kỷ qua, các trường ĐH và chính phủ Trung Quốc
tiếp tục đổi mới để trao cho các trường ĐH có quyền tự chủ nhiều hơn, đồng thời bắt
đầu từ bỏ vai trò độc quyền và tạo điều kiện cho các khu vực ngoài nhà nước tham gia
nhiều hơn vào GDĐH. Theo đánh giá của UNESCO (2014) tổ chức đảng chính là hội
đồng quản trị của trường ĐH công lập ở Trung Quốc; ở đó bí thư cấp ủy có thể do
đảng ủy cấp trên phái cử về và là nhân vật có quyền lực cao nhất trong trường ĐH, và
ở đó đảng uỷ chính là hội đồng quản trị trên thực tế.
3.4. Phân bổ nguồn lực chưa dựa trên đánh giá kết quả đầu ra
Để các trường đại học thực sự được vận hành một cách bình đẳng thì việc phân
bổ nguồn lực cần được tiến hành dựa trên đánh giá kết quả đầu ra. Tiếc rằng, hiện nay
có nhiều ‘chế độ’ phân bổ nguồn lực, với nhiều khác biệt giữa trường trung ương,
trường tỉnh, trường vùng, trường quốc gia, trường ngành, trường quốc tế, trường có
yếu tố nước ngoài, trường công lập, trường dân lập v.v… Ngay trong các trường công
lập, cũng có sự phân bổ khác nhau, chưa dựa trên các tiêu chí minh định về KPIs như
số lượng, chất lượng các bài báo, các phát minh, sáng chế. Người ta thấy có trường bị
cắt toàn bộ chi thường xuyên, trong khi không ít trường ĐH vẫn được ‘chu cấp’ cả
trăm, cả ngàn tỉ đồng mỗi năm; trong khi có trường loay hoay với diện tích chật hẹp,
nhỏ bé, không đảm bảo không gian sư phạm, thì lại có CSGD được nhà nước giao cho
hàng trăm, hàng ngàn hecta mặc dù chưa sử dụng hiệu quả… Điều đó gây nên sự bất
binh đẳng trong đầu tư và cơ hội tiếp cận các nguồn lực, tạo môi trường cạnh tranh
thiếu minh bạch và không công bằng, làm giảm động lực nâng cao chất lượng đại học
trong ‘một bộ phận không nhỏ’ các trường đại học.
3.5. Một số vấn đề về cơ chế định hướng thị trường chưa được làm rõ
Một trong các điểm mấu chốt cần làm rõ là xác định GDĐH công lập có phải là
dịch vụ công có sự bao cấp của nhà nước hay là kinh doanh, hay là cả hai, và nếu vậy
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thì tại sao lại như thế? CSGD có phải là đơn vị kinh doanh hay tổ chức phi lợi nhuận?
và tổ chức cấp tài chính (nếu có) cho trường ĐH có phải là nhà đầu tư?, v.v... Ở nước
ngoài, các trường công lập hoạt động linh hoạt như (chứ không phải ‘là’) một doanh
nghiệp để đảm bảo hiệu quả đầu tư, đồng thời vẫn mang đậm hương vị ‘cận thị trường’
(quasi market) nhằm thích ứng với kinh tế thị trường nhưng tránh bị thương mại hóa
tuyệt đối, với sự hỗ trợ, giám sát và điều tiết của xã hội và của nhà nước.
Cái khó là cái ‘quasi market’ ấy đuoc thiết kế và vận hành như thế nào trong
điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của VN lại chưa được làm rõ, gây khó khăn cho yêu cầu
‘đáp ứng nhu cầu xã hội’ của các trường ĐH.
3.6. Hệ thống pháp luật vừa chưa đồng bộ vừa không đủ rõ ràng
TCĐH có thực sự đi vào cuộc sống hay không phụ thuộc rất nhiều vào các bộ
Luật và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành phải luôn đồng hành cùng nhau, bổ trợ
và hỗ trợ nhau, tạo nên niềm tin và sức mạnh cho TCĐH.
Thực tế là, Luật GDĐH không ‘đủ mạnh’ đến mức có thể điều chỉnh được các
hoạt động của trường ĐH; có nhiều bộ Luật khác và các chỉ thị của đảng chi phối hoạt
động của nhà trường. Ví dụ, về công tác nhân sự, các trường nhất nhất phải tuân thủ
Quy định 105-QĐ/TW của BCHTW dù các trường không thuộc phạm vi điều chỉnh
của Quy định này, nên trên thực tế, trường tự chủ gần như không có gì là tự chủ về
nhân sự chủ chốt của đơn vị mình. Sự không đồng bộ về luật, đã tạo nên khung pháp
lý khập khễnh, khiến cho các CSGD vấp phải không ít bất cập, vướng mắc có liên
quan tới các luật và quy định khác; chẳng hạn, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên
chức sẽ gây cản trở cho các trường trong việc thực hiện tự chủ theo quy định tự chủ về
nhân sự của Luật GDĐH số 34. Ngoài ra các điều khoản khác về tự chủ của các trường
ĐH công lập cũng đều có ‘xung đột’ nhất định với Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách,
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật đất đai, vv...
Nếu những vướng mắc này không được các bộ và cơ quan liên quan phối hợp
tháo gỡ, tự chủ ĐH sẽ chỉ là hình thức, sẽ vẫn là tự chủ trên giấy và trói buộc trên thực
tế. CSGD phải đối mặt với nhiều mối quan hệ chằng chịt về mặt hành chính, phải xử
lý các vấn đề tài chính, nhân sự, tài sản, các hoạt động đào tạo, NCKH, thi đua khen
thưởng của nhà trường với nhiều ‘đầu mối’ khác nhau, gồm các cơ quan chủ quản, cơ
quan quản lý nhà nước về con người, cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo, cơ quan
quản lý nhà nước về đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về khoa học & công nghệ,
v.v… nếu không muốn quá trình vận hành của họ bị tắc ở một khâu nào đó.
Thêm nữa, sự ‘mù mờ’ trong các văn bản pháp luật cũng là một trở ngại không
nhỏ cho tiến trình tự chủ. Ví dụ, Mục 10: Điều 12 (HĐT), quy định: HĐT quyết định
và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn
nhiệm hiệu trường trường ĐH, hoặc bổ nhiệm, miễn nhiệm phó hiệu trưởng trường
ĐH trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng trường ĐH. Hay theo Mục c), Khoản 3 Điều 20
của Luật GDĐH quy định nhiệm vụ quyền hạn của HT “Trình văn bản thuộc thẩm
quyền ban hành của HĐT, hội đồng ĐH sau khi tổ chức lấy ý kiến của tổ chức, đơn vị,
cá nhân có liên quan trong CSGD ĐH; ban hành quy định khác của CSGD ĐH theo
quy chế tổ chức và hoạt động của CSGD ĐH”, hoặc Điểm g) Khoản 2 Điều 16 “Quyết
định chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị lớn” (?), v.v…Những ví dụ này
cho thấy, thực tế HĐT không có vai trò quyết định gì, ngoài việc ký vào các văn bản
đã được HT chuẩn bị trước, ‘trên cơ sở đề xuất của HT’. Trong trường hợp HT kiêm bí
thư cấp ủy nữa thì không còn gì để bàn! Hay như gần đây nhất là Nghị định
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115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020, quy định về tuyển dụng, sử dụng và
quản lý viên chức; hay trước đó là Quy định 105-QĐ/TW của BCHTW ngày 19 tháng
12 năm 2017 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử cũng
không có qui định riêng cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, tự chủ và chưa tự
chủ đều như nhau.
3.7. Phân chia quyền lực không rõ ràng
TCĐH không hoàn toàn chỉ là vấn đề về mô hình và cơ chế, bản chất của tự chủ
là việc nhà nước phân quyền, giao thêm quyền (decentralization) cho CSGD nhưng
CSGD có trách nhiệm giải trình về các hoạt động và kết quả hoạt động của họ. Nên,
giải quyết vấn đề tự chủ thực chất cũng là giải quyết vấn đề phân chia quyền lực trong
nội bộ trường và giữa nhà trường với các cơ quan quản lý có thẩm quyền một cách
tường minh và khoa học. Cấp trên thường không muốn trao thêm quyết tự chủ cho cấp
dưới có thể là vì không muốn giảm quyền hành trực tiếp của mình; cấp dưới thường
muốn giảm sự lệ thuộc vào cấp trên nên muốn được cấp trên giao thêm quyền tự chủ.
Như vậy, nhà nước (người giao quyền) cần phải tuyên bố rõ ràng về việc: ai ra
quyết định đối với các hoạt động của nhà trường, ai cho họ cái quyền này, ở lĩnh vực
nào, về việc gì, đến mức độ nào, và ai có thể đảm bảo cho CSGD một hành lang pháp
lý an toàn để tự chủ; tất cả cần phải được văn bản hóa dưới các thể thức khác nhau
theo qui định (luật, nghị định, thông tư, hướng dẫn, v.v…). Hiện nay thì còn khá mù
mờ, không thật rõ ràng về quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước có
thẩm quyền, của các địa phương nơi CSGD đóng trụ sở, v.v… để biến các quyền tự
chủ của CSGD thành sức mạnh vật chất trên thực tế. Nếu không thì, tự chủ hay không
tự chủ cũng như nhau cả, không có khác biệt nào đáng kể, và câu hỏi: vậy thì tự chủ để
làm gì, để được gì lại được lặp lại; không lẽ tự chủ là chỉ ‘được’ thay từ ‘báo cáo’ bằng
từ ‘giải trình’, và ‘được’ nhà nước cắt chi thường xuyên và giảm kinh phí đầu tư?
3.8. Do CSGD chưa sẵn sàng và chưa đủ ‘dũng khí’
Tự chủ đại học, mấu chốt là mô hình quản lý mới với sự xuất hiện của HĐT,
một tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường, của các đối tác ngoài xã
hội, thực tế sẽ tạo sự ‘dịch chuyển quyền lực’, chỉ khi có quyết tâm chính trị mạnh mẽ
của lãnh đạo cấp cao mới mong thực hiện được; nếu không, đa phần các trường vẫn
chạy theo lối mòn quản lý cũ và khai thác những lợi thế đã tích lũy được từ trước, chứ
không phải từ TCĐH.
Hầu hết HT các trường chưa thực sự sẵn sàng đón nhận thiết chế HĐT, nên
HĐT không thể mạnh, và khi HĐT chưa đủ mạnh thì nhà trường không thể thoát ra
khỏi cơ chế chủ quản.
Về mặt tâm lý, HT không muốn chia sẻ quyền lực với HĐT, không muốn tự
dưng lại có một tổ chức đứng trên đầu mình. Về mặt quyền lực, nếu HT kiêm luôn bí
thư cấp ủy thì ‘chẳng còn gì để bàn’, còn nếu HT không kiêm bí thư thì cũng chẳng
sao, mọi việc vẫn như thế cả. Bản thân đa số các HT đều là những người tốt, học cao
biết rộng, nhưng từ trong tiềm thức, và như một thói quen, khi ngồi vào vị trí HT là tự
khắc họ điều hành và quản lý trường ĐH như những cách mà các vị tiền nhiệm đã làm,
như HT các trường ĐH khác đang làm, có cải tiến, thêm bớt chút ít, nên về mặt bản
chất, gần như không có khác biệt giữa trường tự chủ và chưa tự chủ, giữa có HĐT hay
chưa có HĐT. Không nên và không thể trách cứ họ, vì không có bất cứ một văn bản
nào hướng dẫn, đã là HT một trường tự chủ thì giống và khác gì và khác như thế nào
với HT của một trường chưa tự chủ.
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Về mặt pháp lý, trong quản lý và điều hành nhà trường, HT không thấy có bất
cứ sự ràng buộc thực tế nào với HĐT, có HĐT hay không thì bản chất công việc vẫn
thế, chỉ có ’phát sinh’ thêm một tổ chức mà họ phải báo cáo theo luật định, dù muốn
dù không. Theo các qui định hiện hành, quyền lực của HT các trường ĐH VN vẫn là
‘to nhất’ so với các nước trên thế giới. Thiết chế HĐT bị vô hiệu hóa ngay từ khi sinh
ra!
Một lý do tế nhị khác khiến các HT chưa muốn tiếp nhận thể chế HĐT, đó là
hiện trạng không ít trường ĐH tỏ ra miễn cưỡng, đối phó trong việc minh bạch hoá các
thông tin, hoạt động giám sát của Thanh tra Nhân dân chỉ là hình thức. Điều đó sẽ
được khắc phục khi có HĐT thực sự, khi đó HĐT sẽ tiến hành công tác giám sát hoạt
động của HT, trong đó có kiểm toán, giám sát tài chính nội bộ và các hoạt động khác.
Khi quyền tự chủ của các CSGD được nâng cao, nghĩa là phải tăng tính công khai,
minh bạch, HT phải thực hiện trách nhiệm giải trình về các hoạt động của nhà trường
với HĐT, đó là điều rất ít HT muốn.
Thêm nữa, tâm lý cầu an thụ động cũng là một trở ngại lớn trong quá trình đổi
mới GDĐH nói chung, tiến trình tự chủ ĐH nói riêng. Giữa một rừng các văn bản qui
phạm pháp luật vừa chưa đồng bộ, vừa chưa rõ ràng, sai đúng chỉ trong gang tấc, ‘qua
đúng nay sai ngày mai lại đúng’ nên nhiều HT ngại bứt phá chọn phuong án an toàn
nhất cho họ: giữ cơ chế bộ chủ quản.
Vì thế, trên thực tế, không ít HT trường ĐH tự chủ chưa thực sự sẵn sàng trao
quyền cho HĐT, nên việc thành lập HĐT còn mang tính đối phó, chiếu lệ.
5. Quan niệm & Kiến nghị
5.1. Quan niệm
Nhà trường không thể tạo ra những con người tự chủ, có khả năng phản biện
khi bản thân nhà trường không được tự chủ trong việc đào tạo ra những con người mới
của thời đại, kiến tạo nên các giá trị mới đóng góp cho tiến bộ xã hội.
Về mặt lý thuyết, một trường ĐH muốn khách quan tồn tại không phải có bộ
chủ quản hay không có bộ chủ quản mà vấn đề nằm ở chỗ trường ĐH đó hoạt động và
quản trị như thế nào; Tuy nhiên, thực tế cho thấy, cơ chế chủ quản đóng vao trò rất
quan trọng trong việc để cho ‘trường ĐH hoạt động và quản trị như thế nào’.
Về mặt phát triển xã hội, sẽ đến lúc bản thân các trường ĐH, công lập hay tư
thục, quốc gia hay địa phương, không còn là của riêng người sáng lập, của nhà đầu tư,
của nhà nước mà trở thành tài sản chung, sản phẩm chung của toàn xã hội, trong đó có
người học và các doanh nghiệp sử dụng lao động do nhà trường đào tạo ra.
Tự chủ là thuộc tính của trường ĐH và tự chủ hóa ĐH là thực hiện một bước
dân chủ hóa trong quá trình xây dựng đất nước. Qúa trình tự chủ hóa ĐH cũng là một
quá trình xã hội hóa vì HĐT của các trường ĐH công lập là một thiết chế thay mặt nhà
nước (qua vị đại diện của CQCQ trong HĐT) và các cộng đồng xã hội thực hiện quản
trị trực tiếp trường ĐH, đồng thời HĐT còn là một thiết chế của dân chủ cơ sở, khi
trong thành phần của nó có đại diện cán bộ viện chức, đội ngũ các nhà giáo, người lao
động và người học.
Tự chủ ĐH trước hết và trên hết là tự do học thuật, tự do đổi mới sáng tạo; nhờ
thế, tự chủ ĐH sẽ thổi một luồng sinh khí mới, tạo động lực và nguồn lực mạnh mẽ
cho các trường công lập trong việc nâng cao chất lượng ĐH, phát triển các doanh
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nghiệp khởi nguồn công nghệ (spin-off) và các ý tưởng khởi nghiệp (start-up). Do đó,
khung pháp lý cần được thiết kế sao cho nội hàm “ĐH tự trị” (autonomous university)
và “tự do học thuật” (academic freedom) được tôn trọng và bảo vệ ở các mức độ khác
nhau của tiến trình tự chủ.
Tự chủ được thể hiện ở hai cấp độ: cấp độ giữa trường ĐH với nhà nước và cấp
độ trong nội bộ trường. Về cấp độ giữa trường ĐH với nhà nước, mức độ tự chủ của
các CSGD phụ thuộc vào các chỉ số KPIs mà họ đã cam kết với xã hội hoặc do nhà nc
giao, đặt hàng; nhà nước không quyết định mức độ tự chủ, mà chính năng lực HĐT
của CSGD quyết định mức độ tự chủtheo các chỉ số KPIs. Vì vậy, tuỳ thuộc vào đặc
điểm lịch sử, điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, đặc thù đào tạo và NCKH của
từng CSGD mà các CSGD có thể phát triển thành ĐH tự chủ từng phần hay tự chủ
hoàn toàn, không thể áp dụng một mức độ tự chủ chung cho tất cả các trường ĐH. Về
cách giao quyền tự chủ, cũng có thể để cho các CSGD đăng ký các mức, các quyền mà
họ muốn được tự chủ, cơ quan quản lý nhà nước dựa vào mong muốn và thực lực (thể
hiện qua năng lực HĐT và các chỉ số KPIs) của CSGD để cùng họ quyết định mức độ
tự chủ.
Tự chủ là quyền của các trường ĐH được tự quyết định các vấn đề liên quan
đến phát triển ĐH mà không bị ràng buộc bởi các quy định bên ngoài, điều này khác
hoàn toàn với tự lo. Nhưng tự chủ cũng không có nghĩa là tự do. Để tự chủ ĐH thành
công, ngoài việc xây dựng và thực hành các quy chế quản trị nội bộ, trách nhiệm giải trình
của các CSGD, thì vấn đề mang tính quyết định là cơ quan quản lý nhà nước phải xây
dựng khung pháp lý phù hợp, thiết kế qui tắc giám sát, hình thành cơ chế giám sát chặt
chẽ và khả thi cho xã hội và cho nhà nước theo các chỉ số ‘đầu ra cơ bản’ mà CSGD
cam kết hoặc được nhà nước giao hay đặt hàng. Thay vì kiểm soát ‘đầu vào’ như cách
chúng ta đang làm, nhà nước chỉ giám sát kết quả ‘đầu ra’ của CSGD, tạo lập môi
trường minh bạch và trách nhiệm giải trình cho các CSGD và các cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền đối với công việc của nhà trường; và qua đó đánh giá, phân loại,
xếp hạng các trường ĐH, làm tiêu chí cho việc đầu tư các nguồn lực cho CSGD trên
nguyên tắc công bằng, minh bạch, hiệu quả và cạnh tranh.
Khi quá trình tự chủ ĐH được phát triển đến mức độ nào đó, thì đương nhiên
vai trò của CQCQ sẽ không tồn tại. Nên việc để hay xóa cơ chế chủ quản phụ thuộc
vào việc thực hiện tự chủ ĐH như thế nào. Nếu như các trường ĐH được giao các
quyền tự chủ đầy đủ, toàn điện thì chắc chắn vai trò của CQCQ sẽ không còn nữa, cái
‘vai trò’ ấy sẽ tự biến mất, không cần một quyết định hành chính nào. Khi đó, việc có
xóa hay không xóa cơ chế chủ quản không có khác gì nhau vì thực chất quyền đó
không còn tồn tại. Khi đó, cơ quan quản lý nhà nước chỉ có quyền duy nhất là kiểm
tra, giám sát các tuyên bố và cam kết của các trường thông qua tạo dựng môi trường
pháp lý minh bạch để việc kiểm tra, giám sát do một cơ quan có chức năng kiểm tra,
giám sát về mặt chuyên môn (đó không phải là việc của cơ quan quản lý nhà nước )
thực hiện, đảm bảo khách quan, trung thực và minh bạch. Cơ quan quản lý nhà nước
chỉ lo về xây dựng mới, sửa chữa, bổ sung, nâng cấp khung pháp lý hiện hành, quy
hoạch, khảo thí, thanh tra và những vấn đề khác về chất lượng giáo dục.
Sau khi vai trò của CQCQ không còn, các trường sẽ tự chủ về quản trị. Mỗi
trường có một mô hình quản trị khác nhau, không nên quy định một mô hình quản trị
‘đồng phục’ như các tập đoàn kinh tế nhà nước hiện nay. Khi đó, CSGD mặc nhiên là
một pháp nhân độc lập, hoạt động của họ chỉ chịu sự điều chỉnh của pháp luật, theo
tuyên bố và cam kết của chính CSGD.
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Lưu ý thêm là, ‘cơ quan chủ quản’ và ‘cơ chế chủ quản’ là hai khái niệm, hai
phạm trù khác nhau.
5.2. Kiến nghị
Đến nay, việc xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản gần như chưa triển khai được, khiến
HĐT rơi vào tình cảnh có cũng như không, và điều đó tất nhiên kéo theo việc không
thể trao quyền tự chủ thực sự cho các CSGD.
Việc tồn tại CQCQ nghĩa là vẫn khẳng định sự tồn tại song hành mà thực chất
là đóng vai trò quyết định của cơ chế kiểu tập quyền, làm cho các HĐT đã thành lập
buộc phải hoạt động như một tổ chức tư vấn.
Hay là, bối cảnh thực tiễn và pháp lý chưa cho thấy việc thành lập HĐT là cấp
thiết cho sự tồn tại và phát triển của nhà trường. Không có HĐT, các trường vẫn vận
hành bình thường theo hành lang pháp lý dành cho GDĐH; Ở các trường tự chủ, chưa
thấy đóng góp rõ nét của tự chủ vào việc nâng cao chất lượng ĐH.
Để tiếp tục triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo và Nghị quyết 19-NQ/TW về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý,
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, chúng
tôi có các kiến nghị sau:
(1) Đánh giá toàn diện tự chủ ĐH ở VN thời gian qua làm cơ sở cho việc đổi
mới chính sách
Tự chủ ĐH có nhiều ưu điểm đã được khẳng định, và trở thành xu thế mang
tính toàn cầu. Nhưng, nhưng cái gì cũng có tính đa diện, tự chủ ĐH cũng vậy, có
những cái tốt cần phát huy và cũng có những việc cần tránh. Điều đó chỉ có thể được
nhận diện qua một nghiên cứu đánh giá toàn diện và khách quan về TCĐH thời gian
qua.
Chúng ta đã có một báo cáo đánh giá được trình bày tại Hội nghị Tổng kết thí
điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các CSGD ĐH công lập ngày 20/10/2017. Tuy
nhiên, một vấn đề lớn, mới và khó như tự chủ ĐH mà sau 2 năm triển khai, thậm chí
có trường vừa ‘thí điểm’ được có vài ba tháng, e rằng việc tổ chức nghiên cứu đánh
giá hơi quá sớm để có thể có được các kết quả đáng tin cậy; vì thế những kết quả công
bố tại hội nghị này chỉ mang tính thủ tục hơn là để tham khảo, vì nó chưa nói lên điều
gì về sự chuyển biến về chất của GDĐH do tự chủ ĐH mang lại.
Vì vậy, rất cần một khảo sát, đánh giá tương đổi toàn diện về tự chủ ĐH ở VN 6
năm qua, giao cho một tổ chức đánh giá độc lập, không chịu chi phối về quyền và lợi
với cơ quan quản lý nhà nước về GDĐH, để phác họa được bức tranh trung thực về tự
chủ ĐH cho đến thời điểm hiện tại, xác định đúng các khó khăn, cản trở, cơ hội và
thách thức; phát hiện đúng các nhân tố mới hợp lý, hiệu quả cao nhưng chưa hợp luật;
từ đó có những chinh sách phù hợp và khả thi, bắt rễ từ thực tiễn, đẩy nhanh tiến trình
tự chủ ĐH; tránh tình trạng lấy lỗi sửa lỗi, dùng chắp vá này để sửa chắp vá khác.
Ví dụ, khi có 2 CSGD cùng xây dựng một cơ sở hạ tầng nào đó, như một sân
vận động chẳng hạn, với cùng công năng, chất lượng và sức chứa, tương đồng về mặt
thời gian, một CSGD tiêu tốn hết 140 tỷ, còn CSGD kia hết 1.400 tỷ. CSGD ‘140 tỷ’
không chấp hành đúng và đầy đủ các qui định của pháp luật hiện hành về xây dựng cơ
bản, họ đơn giản coi việc xây dựng công trình này như xây nhà riêng của chính họ,
trong khi CSGD ‘1.400 tỷ’ chấp hành rất đầy đủ các qui định của pháp luật về xây
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dựng cơ bản ‘không chê vào đâu được’. Câu hỏi đặt ra là, cơ chế và qui định pháp lý
nào đã tạo ra sự chênh lệch về giá thành của cùng một sản phẩm đến như thế? Kẽ hở ở
nằm ở đâu và khắc phục bằng cách nào? Tương tự như vậy, giữa một CSGD không
nhận kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, công bố 2 bài báo khoa học
hạng Q1, Q2 trên các tạp chí thuộc danh mục ISI /giảng viên cơ hữu, với một CSGD
có công bố với số lượng và chất lượng tương đương nhưng đơn vị này nhận đều đặn
hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng/năm tiền ngân sách nhà nước. Nhìn vào những ví dụ này
để thấy, cần có một khảo sát đánh giá về tự chủ ĐH ở VN sau 6 năm thực hiện, để thấy
những cái hợp lý, phù hợp với thực tiễn, nhưng lại chưa hợp luật trong quá trình tự chủ
nhưng đem lại hiệu quả cao; và nhà nước cần cho xã hội thấy: Nhà nước bảo vệ ai giữa
2 CSGD này, nếu đứng trên quan điểm lợi ích-chi phí, rõ ràng nhà nước và xã hội phải
bảo vệ CSGD ’140 tỷ’, nhưng muốn bảo vệ họ thì cần phải có những điều chỉnh gì
trong chính sách?
Hoặc giả định là, qua nghiên cứu cho thấy: thiết chế HĐT tốt ở Âu-Mỹ hay ở
đâu đó, nhưng chưa hay, chưa tốt, chưa cần ở ta trong thời điểm hiện tại, sự tồn tại
HĐT hiện nay chỉ làm rối thêm hệ thống quản trị ĐH vốn còn ẩn chứa nhiều bất cập ở
VN, nên tạm thời chưa ‘thử nghiệm’; hoặc là, thiết chế này là cần thiết, điều kiện kinh
tế - xã hội của ta đã cho phép, vậy nhưng nó chưa thể lớn lên được là do những nguyên
cớ nào, từ đó xây dựng mới và điều chỉnh các quy định hiện hành như thế nào đó, để
trả HĐT về đúng vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của nó theo luật
định.
(2) Đồng bộ và minh bạch hóa hệ thống pháp lý về Tự chủ đại học
Tự chủ ĐH là tự chủ tất cả, nhưng phải trong khuôn khổ quy định của pháp
luật. Muốn vậy, hệ thống pháp luật phải đồng bộ, Luật này hỗ trợ Luật kia, làm thành
một chỉnh thể thống nhất và biện chứng, vừa đồng bộ, vừa rõ ràng, vừa mở, tạo niềm
tin pháp lý cho các CSGD tự chủ và cho xã hội. Do đó, việc giảm thiểu tối đa sự
không đồng bộ, sự nhập nhằng pháp lý, tăng sự dễ hiểu và dễ áp dụng của các điều
luật, các văn bản dưới luật để ai cũng có thể hiểu đúng, làm đúng, giữ vai trò rất quan
trọng trong việc hiện thực hóa các qui phạm pháp luật vào cuộc sống thực. Khung
pháp lý phải đủ rộng và thoáng để các trường có thể vững bước đi trên con đường ‘tự
chủ’, được pháp luật bảo vệ, chứ không phải ‘bê đá dò đường’ để tránh các áp lực vô
hình như hiện nay. Cần lưu ý là, trong khi hệ thống pháp luật còn chưa đồng bộ, rất
cần có cơ chế bảo vệ “Kim Ngọc”, bảo vệ những con người dũng cảm, dám đi trước
trong việc vận dụng quyền tự chủ vào việc nâng cao chất lượng ĐH.
Hệ thống văn bản dưới luật cần tập trung gỡ rối các xung đột giữa các luật và
đồng bộ hóa các quy định do các CQQLCTQ ban hành nhằm đảm bảo một môi trường
pháp lý nhất quán cho quá trình tự chủ ĐH.
(3) Điểm mấu chốt của lộ trình xóa bỏ cơ chế chủ quản là nâng cao năng lực
và quyền lực thực sự của HĐT và phù hợp với ‘thể trạng’ của từng CSGD
Muốn xây dựng ĐH tự chủ hoàn toàn, CSGD có thể tự quyết định tất cả các
vấn đề liên quan đến sự phát triển của họ một cách công khai, minh bạch, hiệu quả,
không phụ thuộc vào một ‘cấp trên’ nào, cần nhanh chóng hiện thực hóa, thể chế hóa
chỉ đạo của Trung ương “HĐT là cơ quan thực quyền cao nhất trường ĐH” và quan
điểm “quản lý theo mô hình doanh nghiệp”, giải phóng các trường tự chủ khỏi cơ chế
chủ quản, các cơ quan quản lý có thẩm quyền không thể tùy tiện can thiệp vào quyền
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tự chủ của nhà trường đã được nhà nước trao gửi, tránh những rủi ro không đáng có
cho CSGD dám đi tiên phong trong việc thực hiện cơ chế tự chủ.
Do đó, phải thiết kế lại hệ thống quản trị và quản lý trường ĐH. Việc các văn
bản pháp quy đã không phản ánh đầy đủ vai trò thực chất của tất cả các tổ chức tham
gia vào quá trình lãnh đạo, quản trị, quản lý CSGD đã làm cho mô hình tự chủ bị méo
mó, không phản ánh đầy đủ và trung thực ‘thế giới khách quan’ của trường ĐH. Do
đó, về mặt thiết kế hệ thống, cần có tổ chức đảng, và giải quyết thỏa đáng mối quan hệ
giữa ba thiết chế lãnh đạo, quản trị, quản lý trường ĐH, làm sáng tỏ vị trí, vai trò,
nhiệm vụ, quyền hạn, và mối quan hệ giữa ba thiết chế đảng ủy, HĐT và ban Giám
hiệu; gỡ ‘điểm nghẽn’ này theo hướng giao thực quyền cho HĐT. Nếu không giải
quyết được mối quan hệ giữa đảng ủy - HĐT thì hoặc là vẫn cần CQCQ, hoặc là khẳng
định vai trò quản trị ĐH thuộc về đảng ủy, và như vậy thì không nhất thiết phải có
HĐT trong cơ cấu tổ chức của CSGD. Và bất kể sử dụng mô hình nào, điều tối quan
trọng là luật hóa để đảm bảo ‘khoảng trời tự do’ đủ rộng dành cho tự chủ và bảo vệ
những người dám đi tiên phong trong việc đưa tự chủ đại học vào cuộc sống.
Kiến nghị này xuất phát từ quan niệm trường ĐH công lập thuộc sở hữu công,
quyền sở hữu đó được giao cho đại diện của nó là HĐT; do đó, nếu thực hiện đầy đủ
cơ chế HĐT, xác định đúng vai trò của HĐT thì không cần đến cơ chế bộ chủ quản và
cũng không còn trường trực thuộc nữa. Mặt khác, HĐT chỉ có thể phát huy vai trò của
mình đầy đủ và hoạt động có hiệu quả cao khi cơ chế chủ quản được xóa bỏ. Ngày
nay, tổ chức HĐT chỉ thích hợp và cần thiết khi lựa chọn cơ chế điều phối tự quản;
theo cơ chế này, chủ sở hữu của trường ĐH công lập là chủ sở hữu cộng đồng, không
phải chỉ có cơ quan chủ quản mà còn có giáo chức, cán bộ nhân viên, sinh viên, nhà tài
trợ, cựu sinh viên, các nhà hoạt động có uy tín ngoài xã hội, v.v... Rõ ràng là, nếu tuân
theo cơ chế này thì sẽ không còn khái niệm ‘CQCQ’.
Tuy nhiên, để xóa bỏ cơ chế chủ quản còn gặp nhiều vướng mắc về cơ chế, rất
cần được tháo gỡ và định hướng. Ví dụ, các quy định hiện hành do các cơ quan chủ
quản đặt ra có giá trị đến đâu và mối quan hệ giữa cơ quan chủ quản và trường ĐH
trực thuộc sẽ như thế nào? Với câu hỏi này, vướng mắc trước tiên nằm ở bản chất và
hình thái mối quan hệ được gọi là cơ chế chủ quản, vai trò của cơ quan chủ quản đối
với các CSGD công lập là thực hiện quyền đại diện của sở hữu nhà nước trong các
CSGD. Cơ quan chủ quản sẽ quản lý trường thông qua đại diện mà mình cử vào HĐT
chứ không theo kiểu cấp phát kinh phí, duyệt cấp biên chế, ra lệnh, chỉ đạo… như
trước nữa. Hơn thế, CQCQ còn phải tôn trọng các quyết định về mặt chuyên môn của
nhà trường vì tự chủ về mặt chuyên môn, học thuật mới là hồn cốt của GDĐH. Nghĩa
là, chủ trương “HĐT là cơ quan thực quyền cao nhất trường ĐH” phải được thể chế
hóa rạch ròi, tường minh, “tâm phục khẩu phục”.
Muốn vậy, trong Luật và các văn bản dưới Luật cần phải làm rõ mối quan hệ
chủ quản và trực thuộc cũng như vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của các
bên. Những quy định không rõ ràng là căn nguyên cho mâu thuẫn và những cách diễn
giải sai lệch về cơ chế này; ví dụ như, không phải ai cũng có thể trả lời đúng khái niệm
‘người đứng đầu’ CSGD là ai trong các văn bản pháp quy hiện nay của nhà nước.
Việc giao quyền tự chủ cho các CSGD cũng phải khác nhau, trên cơ sở rà soát,
đánh giá xem HĐT của CSGD đó đã thực sự là tổ chức quyền lực cao nhất của nhà
trường hay chưa thông qua sứ mệnh, trách nhiệm, các hoat động và hiệu quả thực tế
của tổ chức này. Các thành viên HĐT phải thực sự là những đại diện ưu tú từ cộng
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đồng xã hội chứ không phải kết cấu cho đủ thành phần. Chỉ xóa bỏ cơ chế chủ quản
đối với những trường có HĐT thực sự mạnh, đủ năng lực gánh vác sứ mệnh của nó
trong tiến trình tự chủ ĐH; như vậy là, chưa thể xóa được vai trò của CQCQ với các
CSGD còn chưa đủ năng lực và điều kiện ‘ra ở riêng’.
Những việc cần làm ngay có thể là:
(a) Tăng phân quyền, giao thêm quyền cho CSGD
Đồng thời với các quyền đã được giao theo Luật số 34 và Nghị định 99, trước
mắt, nhà nước xem xét giao thêm các quyền mà bản thân nền tự do học thuật đòi hỏi,
như:
Tự chủ tài chính, tài sản và đầu tư
Tự chủ tài chính không có nghĩa là các CSGD phải tự túc, tự lo kinh phí, mà
nhà nước chỉ thay đổi phương thức đầu tư: (1) chuyển từ cơ chế phân bổ ngân sách
mang tính bình quân giữa các trường ĐH công lập sang gắn với các tiêu chí phản ánh
chất lượng đại học thông qua kết quả đầu ra (KPIs) của CSGD; và (2) chuyển từ đầu tư
theo dòng kinh phí-hạng mục (line-items) sang đầu tư một khoản kinh phí (block
grants), nhà trường được quyền linh động sử dụng nguồn kinh phí đó một cách hiệu
quả nhất.
Xác định chi phí đào tạo bình quân (chi phí đơn vị, unit cost, hoặc là suất chi
đào tạo) và suất đầu tư của từng nhóm ngành đào tạo theo các chuẩn đầu ra khác nhau,
trong một khoảng thời gian nào đó, như 5 năm chẳng hạn, làm cơ sở cho việc tính
đúng, tính đủ học phí, loại bỏ tâm lý bao cấp về học phí vẫn còn rất nặng nề trong xã
hội. Một số cơ sở được tự chủ về mức chi, nhưng mức thu lại chưa tương xứng, dẫn tới
hiệu quả không hơn là bao so với không tự chủ. Do bị khống chế về mức trần học phí,
thường là thấp, thu không đủ chi, nên một số cơ sở đã ‘xé rào’, ban hành nhiều khoản
thu ‘tự nguyện’ ngoài quy định, dẫn đến thiếu công khai, minh bạch trong việc sử
dụng nguồn thu.
Sau khi tính đúng tính đủ chi phí đào tạo, nhà nước chỉ nên qui định mức học
phí tối thiểu để đảm bảo chất lượng đào tạo đạt chuẩn tối thiểu, chưa nên qui định mức
tối đa (mức trần), cho phép các CSGD tự tính mức chi phí theo các chuẩn đầu ra cao
hơn đến mức ngang bằng với các trường ĐH tiên tiến trên thế giới để đào tạo nguồn
nhân lực chất lượng cao, khuyến khích thu hút ‘du học nội địa’11.
Về đầu tư, nên cân nhắc lại Khoản 3 Điều 64 của Luật số 34 về Nguồn tài chính
của CSGD ĐH, trong đó mục “Ngân sách nhà nước cấp cho các CSGD” chỉ là “nếu
có”(?). Nhà nước không thể chối bỏ trách nhiệm tài chính với các CSGD công lập,
điều này trái ngược với xu thế tự chủ ĐH trên thế giới, ở đó các CSGD được tự chủ tài
chính theo nghĩa đã trình bày ở trên, họ vẫn được nhà nước tài trợ mạnh tay, không vì
tự chủ mà đầu tư và hỗ trợ của nhà nước giảm xuống. Ở Trung Quốc, ĐH Thanh Hoa,
ĐH Bắc Kinh là hai ĐH tự chủ và cũng là hai trường được đầu tư nhiều nhất trong Đề
án 985 (mỗi trường nhận 1,8 tỷ NDT, tương đương khoảng 267 triệu $); Ngân sách
của chính phủ trực tiếp rót vào các trường ĐH vẫn chiếm khoảng một nửa chi phí hoạt
động thường xuyên, như với trường ĐH Sư phạm Hoa Đông (ECNU), một trong 36
11

Theo tạp chí StudyTravel, khi đại dịch Covit-19 chưa xuất hiện, con số du học sinh Việt Nam hàng năm vào
khoảng gần 200 ngàn người, và dòng USD ‘chảy’ theo họ ra nước ngoài, ước chừng khoảng $3 triệu!.
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ĐH được xếp hạng A trong kế hoạch hạng nhất kép (double first-class) ở Trung Quốc
là khoảng 1.520 triệu NDT (khoảng 226 triệu $), học phí của sinh viên và thu nhập tạo
ra từ các chương trình đào tạo chiếm khoảng 24% tổng nguồn vốn, sinh viên phải nộp
khoản học phí hàng năm khoảng 5.000 NDT (17triệu VNĐ); Cùng với hỗ trợ từ nhà
nước, các hợp đồng nghiên cứu của ECNU cũng lên tới 279 triệu NDT (khoảng 41
triệu $). Thêm nữa, ECNU còn nhận được các khoản tiền tài trợ lớn từ chính phủ qua
Đề án 985 về ‘Thúc đẩy các trường ĐH đẳng cấp thế giới” và Dự án 211, một dự án
trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của các trường ĐH Trung
Quốc.
Nhà nước cho phép các trường hoàn toàn tự chủ các khoản thu hợp pháp mà
CSGD có được như các trường tư, tránh sự ràng buộc về Luật Ngân sách và Luật Đầu
tư công, và CQCQ cũng không nên đòi duyệt các khoản chi này.
Chấm dứt việc đầu tư tài chính theo vị trí, thứ hạng và loại hình trường được
nhà nước mặc định, tất cả đều bình đẳng trong việc được nhà nước hỗ trợ, dựa vào sự
cố gẳng và các kết quả đầu ra (KPIs) của CSGD12. Xem xét khả năng không cấp phát
ngân sách chi thường xuyên cho các trường công lập, mà cấp phát tiền hỗ trợ cho
người học để họ nộp học phí vào trường công hoặc trường tư là nơi họ đang học.
Đầu tư công dưới dạng dự án quốc gia vào các chương trình trọng điểm nên đi
theo phương thức đấu thầu sản phẩm đầu ra, và như vậy sẽ không còn phân biệt công
hay tư trong đầu tư nữa, tất cả dựa vào hiệu quả, tạo ‘sân chơi’ bình đẳng về đầu tư
cho tất cả các CSGD, không phân biệt chiếu trên chiếu dưới, công hay tư.
Tự quyết chương trình giảng dạy
Điều 32 Khoản 3 Luật GDĐH 2018 quy định các trường ĐH có ‘quyền tự chủ
trong học thuật, trong hoạt động chuyên môn bao gồm ban hành, tổ chức thực hiện
tiêu chuẩn, chính sách chất lượng, mở ngành, tuyển sinh, đào tạo, hoạt động khoa học
và công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế”. Điều 32 chưa đề cập đến việc tự chủ
trong thiết kế chương trình giảng dạy; thiết nghĩ, nhà nước cũng nên trao quyền này
cho các CSGD tự chủ.
Tự kiểm định chất lượng
Kiểm định có nghĩa là đảm bảo rằng một CSGD đáp ứng các tiêu chuẩn tài
chính, cơ sở vật chất và học thuật tối thiểu để cấp văn bằng. Về mặt triết lý, đảm bảo
chất lượng khác với kiểm định chất lượng là ở chỗ nó tập trung vào phân biệt các mức
chất lượng giữa các nhà trường và giữa các chương trình học thuật.
Việc cho phép các CSGD tự kiểm định chất lượng là nhằm đảm bảo chất lượng
của các trường khi được tự chủ, họ phải thường xuyên tự khẳng định chất lượng ĐH
của họ trước khi có một cơ quan kiểm định chất lượng độc lập đến kiểm định. Việc
kiểm định này nên giao cho các tổ chức kiểm định độc lập, không thuộc hay trực thuộc
Bộ Giáo dục&Đào tạo.

12

Phó Giám đốc của một Đại học lớn tuyên bố trên báo chí (ngày 01/11/2020) rằng, chỉ có tự chủ (thực chất) thỉ
Đại học của ông mới có thể ‘nâng tầm’ lên được; điều đó có thể được hiểu là, cũng không sung sướng gì với
việc nhận kinh phí cấp phát từ nhà nước; và Đại học của ông mong muốn được hưởng các quyền tự chủ như
23 CSGD ‘thí điểm’ tự chủ trước đây đã có, nay thì tất cả các CSGD đều đã được như vậy, dù có bị nhà nước
cắt chi thường xuyên.
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(b) Về tổ chức
Giao quyền tự chủ, xóa bỏ cơ chế cơ quan chủ quản cũng cần có lộ trình, phù
hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của đất nước, của từng ngành nghề và năng lực của
từng CSGD, không nên và không thể xóa bỏ cơ chế cơ quan chủ quản đồng loạt cho
tất cả các CSGD.
HĐT của một CSGD là tổ chức thay mặt nhà nước quản trị trường ĐH; vì thế,
để tiến tới xóa bỏ cơ chế chủ quản, thì thay vì HT phải báo cáo, xin ý kiến Bộ chủ
quản về tổ chức và nhan sự, Bộ GD&ĐT về đào tạo, Bộ KH&CN về NCKH, v.v... thì
nay HT chỉ cần báo cáo và xin ý kiến HĐT về các lĩnh vực công tác được nhà nước
giao hoặc ủy quyền, tránh tình trạng ‘một cổ nhiều tròng’. Vì vậy, nhà nước cần qui
định rõ ‘ranh giới’: những hạng mục công việc nào HT chỉ cần báo cáo, xin ý kiến
HĐT; những hạng mục công việc nào HT nhất thiết phải báo cáo, xin ý kiến cơ quan
quản lý có thẩm quyền.
Một thiết chế nữa được quy định trong tất cả các văn bản pháp lý hiện hành về
tổ chức hoạt động của trường ĐH là Hội đồng Khoa học & Đào tạo (Academic Senate,
Academic Council), từ xưa đến nay chỉ là tổ chức tư vấn cho HT, hoặc thậm chí có khi
nó chỉ còn là tổ chức ‘tự tư vấn cho chính mình’. Hãy trả lại đúng vị trí, vai trò và
trách nhiệm của Hội đồng Khoa học & Đào tạo, đó là tổ chức có thẩm quyền cao nhất
về mặt học thuật, về chuyên môn theo thông lệ quốc tế, chứ không phải là HT.
(c) Về nhân sự
Trường ĐH là môt tổ chức học thuật, có đặc thù riêng, không thể và không nên
lấy các tiêu chuẩn và thước đo của các cơ quan hành chính nhà nước ‘áp’ vào công tác
nhân sự của CSGD. Vì vậy, trong quá trình lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ, lấy hiệu lực
quản lý, hiệu quả công tác, năng suất lao động làm thước đo quyết định, các tiêu chuẩn
hiện hành khác qui định cho cán bộ quản lý các cơ quan hành chính (trình độ, tuổi tác,
nhiệm kỳ, v.v...) chỉ nên xem là các tiêu chí tham khảo quan trọng.
Bộ chủ quản xem xét và phê chuẩn kết quả bầu chức danh chủ tịch HĐT; các
chức danh quản lý, lãnh đạo còn lại, từ HT trở xuống, giao HĐT thực hiện.
Nhà nước giao CSGD xem xét việc bổ nhiệm lại, cho kéo dài thời gian giữ chức
vụ lãnh đạo quản lý, bổ nhiệm người quá tuổi lao động theo qui định vào các vị trí
lãnh đạo, quản lý và chuyên môn tùy thuộc vào hiệu lực quản lý, hiệu quả quản trị,
hiệu suất công tác của đối tượng xem xét bổ nhiệm.
Các trường ĐH có quyền chủ động trong cơ chế sàng lọc cán bộ, viên chức, từ
đó mới có thể tạo sự cạnh tranh, thi đua thực sự, tránh sự chây ì, ‘sáng vác ô đi tối vác
về’. Vì vậy, luật công chức, viên chức, luật lao động, luật thi đua khen thưởng… phải
gỡ các điểm còn vướng mắc này. Quyền tự chủ về nhân sự được thể hiện ở việc các
trường tự quyết định hợp đồng với các giảng viên, được chuyển từ hợp đồng dài hạn
sang hợp đồng có thời hạn nhằm đòi hỏi các giảng viên và nhà nghiên cứu trong
trường luôn cố gắng đảm bảo các chỉ tiêu đề ra chứ không phải ‘an phận’ với tiêu
chuẩn vị trí việc làm trọn đời như trước. Trường công tự chủ hoàn toàn kinh phí,
không thực hiện theo chế độ công chức nữa, chế độ viên chức cũng sẽ ngày càng linh
hoạt, gần gũi với quan hệ lao động, như là hợp đồng làm việc có dài hạn có ngắn hạn,
góp phần làm ‘mờ’ dần vai trò của cơ quan chủ quản.
Đảng ủy luôn là thiết chế lãnh đạo tòan diện và tuyệt đối các lĩnh vực hoạt động
của nhà trường, điều đó luôn được khẳng định, các vị trí lãnh đạo chủ chốt từ chủ tịch
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HĐT, HT, PHT, trưởng các đơn vị tuyệt đại đa số đều là đảng viên, họ sinh hoạt tại
các chi bộ trực thuộc đảng ủy, họ có trách nhiệm tối thượng là sống và làm việc theo
Điều lệ đảng, pháp luật của nhà nước, theo nghị quyết của chi ủy, đảng ủy bộ phận và
các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo toàn diện và
tuyết đối theo kiểu cũ thì không cần thiết có HĐT, vì sự lãnh đạo của HĐT sẽ chồng
chéo với sự lãnh đạo của đảng ủy. Đảng lãnh đạo trường ĐH dựa trên hệ thống giá trị
mà đảng theo đuổi, và chủ trương của đảng được luật hóa qua các văn bản pháp lý,
được hiện thực hóa trên thực tế qua vai trò của HT cũng là đảng viên của đảng, người
đã được đảng ủy qui hoạch hết sức nghiêm cẩn, chứ không phải dựa vào sự áp đặt
bằng quyền lực trực tiếp; còn HĐT là một thực thể quyền lực. Sự lãnh đạo của đảng ủy
sẽ hỗ trợ những quyết định đúng đắn của HĐT và ngăn chặn những quyết định không
đúng, do đó sẽ tạo sự đồng thuận trong nhà trường.
Nên, về công tác nhân sự, đảng ủy chịu trách nhiệm qui hoạch các chức danh
lãnh đạo chủ chốt theo nguyên tắc động, mở và liên tục, và mỗi chức danh đều qui
hoạch 2-3 người, một người có thể qui hoạch vào 2-3 chức danh khác nhau. HĐT tổ
chức giới thiệu, bầu và bổ nhiệm các chức danh này, người nào trong danh sách qui
hoạch trúng đều đúng với chủ trương của đảng, vì những người này đều đã được đảng
ủy qui hoạch vào chức danh lãnh đạo, quản lý này. Sau khi có kết quả kiểm phiếu,
HĐT tiến hành công tác bổ nhiệm cán bộ, không cần phải lấy phiếu lại của ĐU nữa.
Nghĩa là việc thông qua đề xuất nhân sự cấp trường (HT, PHT, trưởng đơn vị trực
thuộc) là nhiệm vụ của HĐT, miễn là các viên chức ấy đã được đảng ủy qui hoạch.
Trong cuộc sống, ko phải tất cả các quần chúng tốt nhất, vì các lý do khác nhau, đều là
đảng viên, vì vậy cũng cần có ‘khoảng trống’ cần thiết để có thể bổ nhiệm những
người (chưa vào đảng) vào các vị trí lãnh đạo, quản lý phù hợp, miễn là điều đó không
trái với lợi ích chung của CSGD, của đất nước. Lưu ý là, có tới 81% các vị trí chủ chốt
trong trường đại học, viện nghiên cứu của Trung Quốc là trí thức Hoa kiều hồi hương;
Chắc chắn là, các nhà khoa học này góp phần không nhỏ vào việc làm nên những
‘Thần Châu’, ‘Đông Phong’, ‘cường quốc số 1 thế giới về lúa lai’, v.v....
(d) Về cơ quan chủ quản
Chúng ta đang ở ‘thời kỳ chuyển tiếp’ giằng co giữa các thói quen và thể chế cũ
với các phong cách và thể chế mới. Trong GDĐH, một trong những thể chế và thói
quen cũ tạo lực cản rất lớn đối với việc thực hiện các thể chế và phong cách quản lý
mới chính là cơ chế ‘bộ chủ quản’ và ‘trường trực thuộc’.
Ở giai đoạn đầu của quá trình xây dựng và phát triển tự chủ đại học, nhà nước
(cơ quan chủ quản) đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo lập cơ chế và môi trường
cho HĐT hoạt động đúng với chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của nó. Muốn nâng cao
vai trò của HĐT, không thể phó mặc cho các trường mà cần có sự chỉ đạo của nhà
nước và sự ủng hộ của xã hội. Chỉ khi HĐT hoạt động đủ mạnh theo luật định thì khi
đó mới có thể xoá bỏ cơ chế chủ quản; và khi ấy các trường ĐH công lập VN sẽ bước
sang một trang mới trong quá trình phát triển và hội nhập: trường ĐH trở thành pháp
nhân độc lập, hoạt động theo quy định của pháp luật, tự chủ và chịu trách nhiệm giải trình
về các hoạt động của mình, có khả năng đáp ứng linh hoạt yêu cầu của xã hội và hội nhập
quốc tế.
Vì vậy, cần phải làm rõ mối quan hệ giữa HĐT và cơ quan quản lý có thẩm
quyền trong giai đoạn chuyển tiếp và giai đoạn xoá bỏ cơ chế chủ quản. Nếu áp dụng
ngay việc bỏ cơ chế chủ quản và trao quyền quản trị và lãnh đạo trường ĐH cho HĐT
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trong khi HĐT còn chưa đủ mạnh, thậm chí là vừa non vừa yếu, sẽ rất dễ hình thành
nhóm lợi ích kiểm soát hoạt động của nhà trường.
Hơn nữa, khái niệm ‘chủ quản’ ở đây cũng đã đến lúc hiểu không giống với
khái niệm chủ quản trong cơ chế tập trung quan liêu thời bao cấp nữa, khi nhận thức
của con người, trong đó có nhiều vị ‘cầm cân nảy mực’ cũng đã thay đổi.
Như vậy, cách quản lý của Bộ chủ quản ở đây là: Sự lãnh đạo của cơ quan chủ
quản đối với nhà trường được thực hiện qua vai trò của các đại diện của mình trong
HĐT. Bộ chủ quản chỉ làm các việc (i) Về tổ chức và nhân sự: phê chuẩn kết quả bầu
chủ tịch HĐT; Ủy quyền cho HĐT tổ chức bầu hoặc thi tuyển và bổ nhiệm các chức
danh lãnh đạo, quản lý còn lại, từ HT trở xuống; giao CSGD toàn quyền trong việc
thành lập mới, giải thể, sáp nhập đơn vị trực thuộc; tuyển dụng, xác định vị trí việc
làm, định biên, chấm dứt hợp đồng, thi đua khen thưởng, kỷ luật, lên lương, hạ lương,
xây dựng quy chế hoạt động của HĐT, v.v...; (ii) xây dựng chính sách hỗ trợ, kể cả hỗ
trợ về tài chính và đầu tư, để các trường phát huy cao nhất quyền làm chủ, lợi thế so
sánh và các nguồn lực của họ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị với hiệu suất
và hiệu quả cao nhất; và (iii) Không can thiệp vào các công việc và các hoạt động
thường ngày của CSGD, thay kiểm soát ‘đầu vào’ bằng giám sát kết quả ‘đầu ra’ của
CSGD. Nhờ thế, nhà trường hoàn toàn thoát ra khỏi cơ chế quan liêu, hành chính
nặng nề của cơ chế chủ quản cũ.
(đ) Cân nhắc thận trọng việc kiêm nhiệm các chức vụ bí thư cấp ủy, chủ
tịch HĐT và HT
Trong hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay đang tồn tại một thực tế: Có CSGD
3 vị trí lãnh đạo, quản trị và quản lý chủ chốt là bí thư, chủ tịch HĐT, HT do 3 người
đảm nhiệm, có trường bí thư kiêm HT, có trường bí thư kiêm chủ tịch HĐ, có CSGD
một người nắm giữ luôn cả 3 vị trí này.
Thực tế cho thấy, chủ tịch HĐT kiêm HT khiến quyền lực của HT càng lớn và
dễ dẫn đến tình trạng thiếu dân chủ vì ‘vừa đá bóng vừa thổi còi’ mà không vấp phải
một ‘phản biện’ hay một sự ‘cân đối quyền lực’ nào. Ở những CSGD này chỉ có dân
chủ hình thức; Còn nếu một người kiêm nhiệm luôn cả 3 chức vụ, gần như chế độ ‘thủ
trưởng’ thời chiến, thì tốt nhất là bỏ luôn thiết chế HĐT, vì sự tồn tại HĐT ở đây chỉ là
minh họa cho một thứ dân chủ không có thật.
Bí thư cấp ủy cũng không nên kiêm chủ tịch HĐT, vì đảng ủy là đại diện cho tổ
chức đảng trong trường, còn HĐT là đại diện của chủ sở hữu cộng đồng thuộc phạm vi
rộng lớn hơn bên ngoài nhà trường; và như vậy, mô hình bí thư kiêm chủ tịch HĐT sẽ
làm mất đi tính đại diện cộng đồng của HĐT. Hơn nữa HĐT là cơ quan quyền lực,
lãnh đạo cụ thể, HĐT của một trường cũng đóng vai trò như ‘quốc hội’ của CSGD,
còn đảng ủy là cơ quan lãnh đạo về chính trị và tư tưởng. Vì vậy, nếu bí thư kiêm chủ
tịch HĐ, thì các quyết nghị của HĐ sẽ mang tính cục bộ vì quyền lợi của CSGD nhiều
hơn, rất khó tránh khỏi thiên vị, sẽ làm cho tính độc lập của HĐT với đảng ủy giảm đi
và do đó, tính ’tự chủ’ cũng sẽ bị suy giảm, và thậm chí là bị triệt tiêu. Điều đó đảm bảo
tổ chức đảng là tổ chức hoạt động như một hội đồng quản trị, và như vậy không cần
có thêm HĐT.
Trong quá trình chuyển đổi, tiến tới 3 vị trí này do 3 nhân vật đảm nhiệm như ở
các nước phát triển, bí thư đảng ủy có kiêm chủ tịch hội đồng hoặc kiêm HT hay
không, nên để CSGD chủ động lựa chọn, phù hợp với điều kiện thực tế của từng
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CSGD, vì mỗi CSGD có đặc điểm khác nhau, miễn là CSGD ấy là một tập thể đoàn
kết, vững mạnh, phát triển, được quản trị và quản lý tốt, đào tạo và NCKH có chất
lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội.
Về nguyên tắc và theo xu hướng chung của tiến bộ xã hội, để có thể thực hiện
giám sát hiệu quả đòi hỏi các vị trí lãnh đạo, quản trị và quản lý cao nhất của ba tổ
chức này phải tách biệt về nhân sự. Việc kiêm nhiệm hai hoặc cả ba vị trí có thể giúp
tập trung quyền lực tối đa theo kiểu tập quyền ‘thời chiến’ theo chế độ ‘thủ trưởng’,
hay ở đâu đó của các cơ quan quản lý hanh chính, không nên áp dụng trong trường
ĐH, nơi có những đặc điểm riêng của môi trường sư phạm và học thuật; điều đó có thể
sẽ dẫn đến các rủi ro không chỉ cho nhà trường, cho nhân sự lãnh đạo, mà còn cho cả
hệ thống GDĐH.
Nếu nhà nước thấy một cá nhân có thể gánh vác cùng một lúc cả 3 vị trí chủ
chốt trong một CSGD là phù hợp với bối cảnh nào đó, thì cũng cần đưa ra các cơ sở
khoa học và thực tiến của quyết định này, trên cơ sở đó, khuyến khích các CSGD khác
học tập và làm theo.
(4) Sự vào cuộc và đồng hành của các cơ quan quản lý có thẩm quyền
Tự chủ ĐH là chủ trương lớn của đảng và nhà nước, có tầm quan trọng đối với
sự hưng thịnh của quốc gia, là vấn đề lớn, mới và khó, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ,
nên rất cần những con người dũng cảm, có tinh thần sáng tạo, dám dấn thân vì khát
vọng đổi mới. Quá trình tự chủ ĐH ở VN tuy mới bắt đầu, nhưng đã có nhiều tín hiệu
cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng và đúng quy luật. Những cái mới, cái chưa có
tiền lệ cần phải được nhìn nhận hết sức cẩn trọng, vì lợi ích chung của tiến trình tự chủ
ĐH, tránh tình trạng chỉ thấy cây mà quên mất rừng, muốn chặt bỏ cây này, cấy ghép
cây kia trong cách hành xử của cơ quan chủ quản đối với nhà trường, tránh gây ra một
cuộc khủng hoảng niềm tin trong xã hội và trong hệ thống các trường ĐH về tự chủ
ĐH, tạo điều kiện cho tự chủ ĐH phát triển đúng hướng.
Nhà nước cần dứt khoát đoạn tuyệt với tư duy ban phát, đánh đổi, ra điều kiện
với CSGD trong việc giao quyền tự chủ cho họ. Tự chủ là bản chất của GDĐH, việc
nhà nước trao quyền, phân quyền cho CSGD chỉ nên dựa vào điểm mấu chốt là năng
lực thực sự của HĐT; không nên dựa vào mức độ tự túc tài chính để quyết định mức
độ tự chủ - quan điểm này có thể dẫn đến những hậu quả khó lường của GDĐH: thay
vì theo đuổi mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi, không ít trường lại mải
mê lo tuyển sinh là chính, tăng đầu vào để có thể ‘tự bơi’ được khi nguồn kinh phí cấp
phát từ nhà nước không còn nữa, dẫn đến tình trạng tuyển sinh ‘tháo khoán’, thay vì
cần phải tập trung vào học thuật, đổi mới sáng tạo, thương hiệu hay uy tín…
Lãnh đạo và quản lý thời nay, nhất là lãnh đạo và quản lý giới trí thức, đã có rất
nhiều đổi khác so với thời kế hoạch hóa tập trung. Điều quan trọng nhất của công tác
quản lý là biết truyền cảm hứng, biết tạo động lực, tạo ra nguồn lực và tạo ra cả áp lực
để các cộng sự, các đồng nghiệp thể hiện tài năng và khát vọng của họ; biết tạo ra
niềm tin để mọi nguoi cùng nhìn về một hướng. Để được như thế, cán bộ lãnh đạo và
quản lý cần phải biết đồng hành cùng CSGD, biết lắng nghe một cách có trách nhiệm
với những tiếng nói từ CSGD, trong đó có tiếng nói của các giảng viên, những người
thấu hiểu gần như đến tận cùng những được mất của tự chủ ĐH; thao thức với những
vấn đề CSGD đang trăn trở, vui buồn với những buồn vui của CSGD; biết phát hiện,
chắt chiu, có thiện tâm ‘gạn đục khơi trong’, biết nâng niu từng chút, từng chút thành
quả ban đầu của công cuộc TCĐH, biết nuôi dưỡng và bảo vệ cái mới, cái còn chưa
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được định hình rõ ràng trong hiện tại, nhưng sẽ là tất yếu của ngày mai, nhất là trong
điều kiện ‘thí điểm tự chủ’ theo tinh thần của Nghị quyết 7713. Tiếc là trong Luật mới,
hình như chưa có điều khoản nào quy định cụ thể quyền của các trường ĐH trong việc
tự xác lập quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của họ.
Theo quan điểm của nhiều người, ‘thí điểm’ có nghĩa là làm theo cách mới,
theo chuẩn mực mới, có thể có những cái ‘phá cách’, có thể có những điểm ‘xé rào’
quy định hiện hanh nào đó, có thể có thể có vấp váp, thậm chí là sai lầm. Có thế mới
cần ‘thí điểm’, còn cái gì cũng răm rắp ‘phù hợp với quy định của đảng và pháp luật có
liên quan’ hay ‘thí điểm tự chủ phải theo đúng quy định của pháp luật’, thì còn ‘thí
điểm’ cái gì? Công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý có thẩm quyền nếu
thấy CSGD có dấu hiệu chệnh hướng, tư túi, vụ lợi, tham nhũng, không vì lợi ích
chung của TCĐH là phải nắn chỉnh ngay, không nên đợi CSGD lún sâu vào sai lầm
mới kiểm điểm, thanh tra và thậm chí là hình sự hóa vấn đề, gây thất thoát và tổn
thương không chỉ cho CSGD ấy, mà còn cho tiến trình chung của TCĐH. Nếu không
thế, vị trí HT các trường đại học trong giai đoạn ‘thí điểm’ tự chủ sẽ trở thành nghề
nguy hiểm với những con người can đảm, trách nhiệm, có khát vọng cống hiến, dám đi
tiên phong trong tiến trình tự chủ.
Để đảm bảo qúa trình tự chủ ĐH thắng lợi, các cơ quan quản lý nhà nước cần
tôn trọng quyền tự chủ của các trường, đồng hành cùng các trường, thông qua ban
hành các văn bản pháp lý, các hướng dẫn mang tính mở đường, kiến tạo và đó chính là
cách tốt nhất để các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thành công cuộc đổi mới căn bản
và toàn diện GDĐH.
(5) Hiểu đúng về trách nhiệm giải trình
Tự chủ ĐH như anh em sinh đôi với trách nhiệm giải trình. Trách nhiệm giải
trình của các trường là bắt buộc để cân bằng với quyền tự chủ, khả năng tự chủ tới đâu
thì trách nhiệm giải trình tới đó, quyền tự chủ càng lớn thì trách nhiệm giải trình càng
cao. Nội hàm của trách nhiệm giải trình bao gồm nghĩa vụ báo cáo, giải thích, chịu
trách nhiệm về hậu quả, và phải chịu ‘hình phạt’ trong trường hợp có hành vi sai trái
về những gì tổ chức, cá nhân đó đã cam kết, hoặc theo một qui định hay khế ước nào
đó của luật pháp, của xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, minh bạch gắn với trách nhiệm
giải trình không chỉ là một yêu cầu cấp thiết để thực hành dân chủ, bảo đảm quyền của
người dân trong tham gia quản lý đất nước và xã hội, mà còn là một giải pháp hữu
hiệu nhằm phòng chống tham nhũng. Khi trường ĐH được trao quyền tự chủ nghĩa là
họ trở thành đối tượng được (nhà nước) trao quyền và trao gửi sứ mệnh (agent) trên
thực tế. Quyền lực và nghĩa vụ đó là do nhà nước giao phó. Nhà nước đóng vai trò
“principal - tiếp nhận giải trình” và do đó, nhà trường phải giải trình trước nhà nước.
Nhà nước không thể giám sát được tất cả, nên để giúp nhà nước giám sát hoạt động
của các trường tự chủ, nhà nước thường đặt ra các qui tắc để công chúng (xã hội) cùng
giám sát. Khi đó, công chúng (cụ thể và trực tiếp hơn là sinh viên và gia đình, doanh
nghiệp) đóng vai trò người thụ hưởng (beneficiaries), đồng thời cũng là người giám
sát.
Thế nhưng bản thân nhà nước cũng không tránh khỏi trách nhiệm giải trình, bởi
vì trong một mối quan hệ tương quan khác, quyền lực của nhà nước là do Nhân dân
13

Sau Nghị quyết 77 là Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/11/2017, và sau đó là Điều khoản chuyển tiếp (Điều 18)
của Nghị định 99, cho phép tiếp tục thí điểm tự chủ.
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giao và thuộc về Nhân dân (Khoản 2, Điều 2, Hiến pháp 2013 “Nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân
dân” ); do đó, nhà nước, cụ thể ở đây là các cơ quan quản lý có thẩm quyền, cũng phải
có trách nhiệm giải trình với Nhân dân, với xã hội, trong đó có các CSGD, người học,
các bậc phụ huynh về hoạt động của họ. Vì suy cho cùng, nhà nước cũng chỉ là một
chủ thể có liên quan, vì vậy cũng có quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ, lợi ích và trách
nhiệm giải trình như các chủ thể khác. Nghĩa là CSGD có trách nhiệm giải trình với cơ
quan quản lý nhà nước, thì cơ quan quản lý nhà nước cũng có trách nhiệm giải trình
với cơ sở đào tạo, bình đẳng trong mối quan hệ chung vì sự phát triển của GDĐH
nước nhà trong tiến trình dân chủ hóa. Cần làm cho xã hội thấy là, trách nhiệm giải
trình không phải chỉ có theo chiều dưới lên dưới hình thức báo cáo của cấp dưới ‘kính
gửi’ cấp trên theo trật tự trên – dưới, mà cần có cả chiều trên xuống: cơ quan quản lý
nhà nước có trách nhiệm giải trình với xã hội, trong đó có các CSGD, đảm bảo một xã
hội thực sự dân chủ (dân làm chủ) như đã được Hiến định. Nếu cấp trên không giải
trình với cấp dưới, với xã hội thì đó là áp đặt, là cai trị, không còn là quản trị và quản
lý hệ thống thời dân chủ và hội nhập nữa.
Vì thế, nội hàm của khái niệm ‘trách nhiệm giải trình’ cần được làm rõ trong
khung pháo lý của tự chủ ĐH.
(6) Làm rõ thêm các loại hình tự chủ
Loại hình tự chủ (toàn diện hay thủ tục) cũng cần được xác định rõ. Có người
cho rằng, với bối cảnh chính trị - xã hội hiện nay của VN, tự chủ thủ tục có thể là lựa
chọn phù hợp hơn, và có tính khả thi lớn hơn; sau đó mới từng bước tiến tới tự chủ
toàn diện.
Tự chủ thủ tục (procedural autonomy), nghĩa là trường ĐH có thẩm quyền
trong việc thực hiện các quyết định sẵn có nhưng không có quyền đưa ra quyết định
của riêng mình, hoặc chỉ có quyền đưa ra các quyết định từng phần; nghĩa là việc triển
khai các hoạt động vẫn bị phụ thuộc vào các quyết định từ bên ngoài, chưa thoát ra
khỏi các thủ tục quản lý hành chính rườm rà, quan liêu và các rào cản về lợi ích và
quyền lực khác để có thể trở thành tự chủ thực chất (substantive autonomy). Hình thái
‘tự chủ quá độ’ này dẫn đến thực trạng biến HĐT thành một tổ chức thừa, vì hầu như
các việc đúng ra thuộc thẩm quyền của HĐT đã được HT ‘xin’ các cơ quan liên quan
‘cho’ cả rồi. Có người cho rằng, giai đoạn ‘tự chủ thủ tục’ là giai đoạn ‘tập sự’ cần
thiết để tiến tới tự chủ thực chất, như trước khi có “Khoán 10” thì cần có “Chỉ thị 100
vậy”!
Sự khác biệt chính giữa tự chủ từng phần và tự chủ hoàn toàn là một ĐH tự chủ
từng phần chỉ có khả năng xác định được mục tiêu phát triển và việc triển khai phụ
thuộc vào bên ngoài; còn ĐH tự chủ hoàn toàn do thoát ra khỏi các thủ tục quản lý
hành chính rườm rà, quan liêu và các rào cản lợi ích và quyền lực từ bên ngoài CSGD,
nên có khả năng tự xác định phương thức và lộ trình để thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn
và các giá trị cốt lõi của nhà trường; và do đó, các trường ĐH chịu trách nhiệm về uy
tín và sự phát triển của ĐH với xã hội để thực hiện các mục tiêu tổng quát và mục tiêu
cụ thể mà ĐH theo đuổi. Qua đó có thể thấy tự chịu trách nhiệm gắn liền với tự chủ
hoàn toàn, khi không có tự chủ hoàn toàn thì sẽ không có và không thể tự chịu trách
nhiệm; khi đó trách nhiệm giải trình chủ yếu thuộc về phía người ‘cấp phép’.
Về cách giao quyền tự chủ, cũng có thể để cho các CSGD đăng ký các mức, các
quyền mà họ muốn được tự chủ, cơ quan quản lý nhà nước dựa vào mong muốn và
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thực lực (thể hiện qua các chỉ số KPIs và năng lực của HĐT) của họ để cùng CSGD
quyết định mức độ tự chủ.
Về mô hình tự chủ, cần xác định rõ VN đang theo đuổi mô hình quản trị ĐH
nào như đã trình bày ở trên, đó là (i) mô hình quản trị ĐH của các nước phương Tây, ở
đó tự chủ ĐH là toàn diện, (ii) mô hình HĐT là một tổ chức mang tính biểu tượng, như
thực trạng của VN hiện nay, và (iii) mô hình tự chủ ĐH của Trung Quốc, ở đó chỉ có
tự chủ thủ tục.
VN và Trung Quốc có nhiều nét tương đồng về văn hóa, xã hội, hệ tư tưởng;
mô hình tự chủ ĐH của TQ vẫn nằm trong khuôn khổ, nhà nước chỉ ‘nới lỏng’ quản
lý, vẫn duy trì sự giám sát chặt chẽ từ bên trên đối với các nhân sự quản lý cấp cao
nhất (bí thư và phó bí thư đảng ủy, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng). Về mặt cơ cấu tổ
chức, hiệu trưởng có quyền quản lý độc lập, nhưng dưới sự giám sát của đảng theo
nguyên tắc “hiệu trưởng chịu trách nhiệm điều hành nhà trường, dưới sự lãnh đạo của
đảng”. Các lãnh đạo bao gồm hiệu trưởng, bí thư đảng ủy do Bộ Giáo dục bổ nhiệm.
Các hiệu phó và phó bí thư đảng ủy cũng do Bộ bổ nhiệm theo đề xuất của bí thư đảng
ủy và hiệu trưởng. Điều đó có nghĩa là, tổ chức đảng chính là hội đồng quản trị của
trường ĐH công lập ở Trung Quốc. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc
điều hành nhà trường. Cơ cấu tổ chức trong trường chia làm các ủy ban khác nhau,
nhưng tách thành hai ‘hệ thống’ riêng rẽ: dưới sự quản lý của đảng ủy và dưới sự quản
lý của hiệu trưởng.
Chúng ta vẫn cần thêm thời gian để đánh giá liệu những thành công trong tự
chủ ĐH ở Trung Quốc có thực sự bền vững không; theo một số báo cáo, dù nhà nước
đã đưa ra các quy tắc đảm bảo sự hợp tác giữa hai hệ thống (bí thư cấp ủy và HT),
nhưng có một số báo cáo cho thấy giữa hai thiết chế này vẫn chưa hoàn toàn khớp nối
trơn tru. Lưu ý thêm là: nhà nước Trung Quốc vẫn đầu tư rất lớn cho các trường ĐH tự
chủ.
(7) Tạo ‘khoảng mở’ cho thực hành tự chủ đại học
Để hạn chế tối đa các chuệch choạc và ‘lạc hướng’ của các CSGD, họ cần được
hướng dẫn để ‘làm đúng’ trong tiến trình tự chủ. Chúng ta có thể tham khảo nguyên
tắc ‘tuân thủ-hoặc-giải trình’ (comply-or-explain) của hệ thống quản trị ĐH Anh
Quốc. Các bộ tài liệu hướng dẫn như Bộ hướng dẫn KPIs, Bộ hướng dẫn thẩm định
chất lượng do Uỷ ban Chủ tịch Hội đồng ĐH (CUC) ban hành đều triển khai theo
nguyên tắc này (Ngọc Quyên, 2019).
“Tuân thủ-hoặc-giải trình” là một cách tiếp cận trong mô hình quản trị hiện đại
nhằm cho phép các tổ chức linh hoạt áp dụng quy định, trong khi cơ quan quản lý nhà
nước vẫn thực hiện đầy đủ vai trò của mình, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật cho CSGD.
Để tạo ‘khoảng mở’ cho CSGD thực hành tự chủ ĐH, các văn bản quy phạm dưới luật
chỉ nên đưa ra các quy định mang tính nguyên tắc để cơ quan quản lý nhà nước dựa
vào đó giám sát, đảm bảo việc thực hiện nhất quán với toàn bộ hệ thống một cách công
bằng, minh bạch; tạo ‘khoảng trời tự do’ đủ lón cho các CSGD năng động thể hiện
thực lực tự chủ ĐH của nhà trường.
Nguyên tắc này được đề xuất trên cơ sở lập luận: không có “một cỡ áo vừa vặn
cho tất cả” hay “ko có tấm lưới nào bắt được tất cả các loại cá”; vì thực tiễn thì mênh
mông, nên khi áp dụng nguyên tắc này vào quản trị sẽ giúp tránh nguy cơ rập khuôn,

60

cứng nhắc, áp đặt, qua đó duy trì sự đa dạng về các loại hình, phương thức tự chủ
trong hệ thống, tạo sự linh hoạt, năng động và tự chủ thật sự cho CSGD.
Theo nguyên tắc “Tuân thủ-hoặc-giải trình”, các cơ quan quản lý nhà nước
hoặc các hiệp hội có thể đặt ra các “bộ quy tắc ứng xử” (code of conduct) hoặc các bộ
tài liệu hướng dẫn (guidelines) để các CSGD thực hiện, nếu họ không thể áp dụng
được, thì CSGD phải giải trình sự không phù hợp của các phương thức, và cách thức
thay thế do CSGD đề xuất. Bằng quy định như vậy, một mặt cơ quan quản lý nhà nước
vẫn có thể thực hiện vai trò của mình, đồng thời cho phép các trường nhiều cơ hội tự
chủ hơn, phù hợp với ‘thể tạng’ của từng CSGD.
(8) Xây dựng hệ thống kiểm định chất lượng đủ mạnh về chuyên môn và liêm
chính về học thuật
Để tự chủ có thể trở thành hiện thực, hệ thống kiểm định chất lượng nhất thiết
phải được củng cố toàn diện cả về năng lực triển khai cũng như tính thực chất để trở
thành căn cứ vững chắc cho cơ chế tự chủ ĐH toàn diện. Có thể Bộ GD&DT có tổ
chức kiểm định chất lượng thuộc hay trực thuộc Bộ, nhưng rất cần các tổ chức kiểm
định chất lượng độc lập, không thuộc hay trực thuộc Bộ GD&DT.
(9) Cơ chế giám sát: Chuyển từ kiểm soát “đầu vào” sang giám sát “đầu ra”
Tự chủ là quyền của các trường ĐH được tự quyết định các vấn đề liên quan
đến phát triển ĐH mà không bị ràng buộc bởi các quy định bên ngoài, điều này khác
hoàn toàn với tự lo. Nhưng tự chủ cũng không có nghĩa là tự do. Để tự chủ ĐH thành
công, ngoài việc xây dựng và thực hành các quy chế quản trị nội bộ, trách nhiệm giải
trình của các CSGD, thì vấn đề mang tính quyết định là cơ quan quản lý nhà nước phải
hình thành khung pháp lý phù hợp, thiết kế qui tắc giám sát, hình thành cơ chế giám
sát chặt chẽ và công bằng của xã hội và của nhà nước theo các chỉ số KPIs mà CSGD
cam kết. Thay vì kiểm soát ‘đầu vào’ như cách chúng ta đang làm, nhà nước chỉ giám
sát kết quả ‘đầu ra’ KPIs mà CSGD đã cam kết, và qua đó đánh giá, phân loại, xếp
hạng, và là tiêu chí quan trọng cho đầu tư, hỗ trợ của nhà nước cho từng CSGD.
KPIs thường được chia thành 4 nhóm là:
(i) Thành tựu KHCN, như số sản phẩm KHCN, tiến bộ kĩ thuật, công nghệ mới
được áp dụng, số bằng phát minh, sáng chế, số bài báo thuộc hệ thống ISI hoặc
Scopus, số lượng giải thưởng quốc gia, quốc tế về KH&CN, số lượt giảng viên tham
gia các hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế, tỷ lệ kinh phí hoạt động KHCN/tổng
kinh phí, số hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp, với địa phương, v.v… ;
(ii) Chất lượng đào tạo như tỷ lệ giảng viên/người học, tỷ lệ giảng viên có học
vị tiến sĩ, tỷ lệ giảng viên có chức danh GS/PGS, số chương trình đào tạo được kiểm
định, kinh phí đầu tư/đầu sinh viên, mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng, tỷ lệ sinh
viên có việc làm sau 6 tháng, sau 12 tháng tốt nghiệp, lương khởi điểm của sinh viên,
v.v… ;
(iii) Mức độ quốc tế hóa, như tỷ lệ chuyên gia người nước ngoài đến làm việc,
tỷ lệ giảng viên được mời giảng dạy ở nước ngoài, số bài báo công bố chung với người
nước ngoài, số giảng viên, nghiên cứu sinh được đào tạo, tập huấn ở nước ngoài, số
sinh viên quốc tế, số hội thảo quốc tế, số chương trình đào tạo giảng dạy bằng tiếng
Anh, số lượng hiệp hội hay mạng lưới quốc tế CSGD là thành viên, v.v…;
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(iv) Cơ sở vật chất, như kinh phí đầu tư thiết bị nghiên cứu và giảng dạy, số
phòng nghiên cứu, số cơ sở thực nghiệm, số phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO, kinh phí
đầu tư cho trung tâm học liệu, diện tích khu vực thể thao trên đầu người, v.v…
Việc giám sát KPIs nên giao cho một cơ quan, tổ chức độc lập xếp hạng, đánh
giá, đó không phải là công việc quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT.
(10) Thử nghiệm nguyên tắc “tuân thủ-hoặc-giải trình” tạo ‘khoảng mở’ đủ
rộng cho CSGD trong tiến trình tự chủ đại học.
6. Thay cho Lời kết
Bản chất tự do học thuật là trách nhiệm cung cấp cho người học chất lượng đào
tạo cao nhất và nhân văn nhất, với các giá trị cốt lõi là dân tộc, nhân bản và khai
phóng; còn tự chủ ĐH không gì khác đó là trách nhiệm của trường ĐH trong việc nỗ
lực đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học, sáng tạo công
nghệ phục vụ thiết thực nhất nhu cầu phát triển của xã hội.
Ở các nền GDĐH có quyền tự chủ toàn diện, quyền hạn quản trị tối cao thuộc
về HĐT và bộ máy quản lý đứng đầu là Hiệu trưởng (thực chất là giám đốc điều hành
-Chief Executive Officer-CEO) là mô hình quản trị ĐH hoạt động linh hoạt ‘như’ (chứ
không phải ‘là’) một doanh nghiệp để đảm bảo hiệu quả đầu tư, đồng thời vẫn mang
đậm hương vị ‘cận thị trường’ (quasi market) nhằm thích ứng với kinh tế thị trường
nhưng tránh bị thương mại hóa tuyệt đối, với sự hỗ trợ, giám sát và điều tiết của xã hội
và của nhà nước, đang được cho là mô hình tối ưu và phù hợp nhất với các trường ĐH
của các nước đang phát triển và các nền kinh tế chuyển đổi.
Với nền quản trị đạị học khi các CSGD có quyền tự chủ toàn diện, chính phủ
không can thiệp vào hệ thống quản trị ĐH qua hệ thống cơ quan chủ quản hay bằng
các phương tiện truyền thống như các định chế chỉ huy kiểu tập quyền, chính phủ chỉ
đóng vai trò ‘chỉ đạo từ xa’ bằng nhiều hình thức, ví dụ qua các hệ thống kiểm định
chất lượng của các chương trình đào tạo, hệ thống hỗ trợ phát triển nghiên cứu và bảo
đảm chất lượng NCKH, cung cấp tài chính và đầu tư theo ‘kết quả đầu ra’ của CSGD.
Còn các trường, thông qua HĐT, tự lãnh đạo, tự lên kế hoạch phát triển, tự hành động,
tự ra quyết định và đi kèm với trách nhiệm giải trình. Nhờ thế, từng bước hình thành
đội ngũ các trường ĐH danh tiếng dựa trên chất lượng đào tạo, NCKH và dịch vụ xã
hội.
Để xây dựng một nền GDĐH dân tộc, nhân bản và khai sáng, trường ĐH thực
sự là cái nôi của đổi mới sáng tạo theo những chuẩn mực và thông lệ quốc tế, cần
nhiều thời gian, sức lực và tiền bạc; nhưng đã đi là sẽ đến.Vấn đề là ‘đi’ như thế nào
để ‘đến’ nhanh hơn với hiệu quả đầu tư tiền bạc và thời gian thấp nhất. Điều đó phụ
thuộc vào sự chuyển biến cả về chất và lượng trong mối quan hệ giữa chính phủ và
CSGD thông qua việc chính phủ hỗ trợ và cho phép các trường ĐH thay đổi hoàn toàn
hệ thống cấu trúc và quản trị ĐH.
Tự chủ ĐH là quá trình đầy khó khăn, thách thức nên thực hiện tự chủ ĐH cần
có lộ trình phù hợp, với việc tìm ra hàng loạt giải pháp thật sâu rộng và cụ thể để biến
khát vọng của chúng ta thanh hiện thực. Điều đó đòi hỏi chúng ta bình tĩnh, khách
quan, sáng suốt và cầu thị trong việc nhìn nhận những bất cập, hạn chế, từ đó có các
giải pháp phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa và lịch sử của đất nước, trong
đó có việc hoàn thiện mô hình tự chủ ĐH của VN thông qua xác đinh rõ vai trò, vị trí,
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nhiệm vụ của cấp ủy và các tổ chức quản trị, quản lý khác của CSGD, cũng như mối
quan hệ giữa CSGD và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Một khi CSGD tự chủ hoàn toàn, đã trở thanh một pháp nhân độc lập, nhà nước
cần tập trung vào bốn việc sau:
(1) Hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế, chính sách quản lý và phát triển hệ
thống GDĐH trong điều kiện phát riển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Trong
đó có cơ chế tự chủ của các trường ĐH và chính sách phù hợp để huy động các nguồn
lực xã hội đầu tư cho phát triển GDĐH.
(2) Tiếp tục tăng đầu tư của nhà nước gắn với đổi mới phương thức và cơ chế
đầu tư cho phát triển GDĐH phù hợp với xu thế chung của thế giới và điều kiện cụ thể
của VN, nâng cao hiệu quả đầu tư, theo hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có tính
cạnh tranh gắn với kết quả, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của
nhà trường (KPIs); Tạo ‘sân chơi’ bình đẳng và minh bạch, không phân biệt đẳng cấp
chiếu trên chiếu dưới, cho tất cả các loại hình trường ĐH, công cũng như tư, trung
ương cũng như địa phương, quốc gia cũng như chuyên ngành, tạo động lực thực sự
cho công cuộc phát triển GDĐH dựa vào chất lượng và hiệu quả, theo hướng “chuẩn
hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế”.
(3) Xây dựng cơ sở pháp lý và cơ chế bảo đảm điều tiết vĩ mô của nhà nước về
cơ cấu và quy mô GDĐH đáp ứng nhu cầu nhân lực của đất nước trong từng thời kỳ;
bảo đảm vai trò kiểm tra, giám sát của cộng đồng; phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ
chức quần chúng, đặc biệt là các hội nghề nghiệp trong việc giám sát sự phát triển và
chất lượng GDĐH.
(4) Xây dựng lộ trình rõ ràng và khả thi, đảm bảo GDĐHVN từng bước vươn
tầm trên ‘bản đồ‘ GDDH thế giới, tạo niềm tin cho xã hội và cho các CSGD.
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CƠ CHẾ QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
TRONG THỰC HIỆN TỰ CHỦ ĐẠI HỌC
Nguyễn Mai Hương
Trường Đại học Mở Hà Nội
Đặt vấn đề
Tự chủ đại học là xu thế phát triển tất yếu của các cơ sở giáo dục đại học
(GDĐH). Đó là điều kiện cần thiết để thực hiện phương thức quản trị đại học tiên tiến.
Trong quá trình đổi mới GDĐH ở Việt Nam, quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình
của các trường đại học trước xã hội ngày càng được tăng cường. Đây là một chủ
trương đúng đắn, phù hợp với sự phát triển kinh tế- xã hội và bối cảnh giáo dục đại
học ở nước ta hiện nay, phù hợp với tư duy quản trị: kiến tạo, liêm chính và hành
động. Để đảm bảo sự phát triển bền vững của một cơ sở GDĐH tự chủ, việc hình
thành cơ chế quản trị của Hội đồng trường là yêu cầu tất yếu, một bước tiến quan trọng
trong thể chế quản lý giáo dục.
Tuy nhiên, quá trình đổi mới cơ chế hoạt động của GDĐH phải bảo đảm sự
đồng thuận và đưa ra một lộ trình hợp lí. Đặc biệt, cần xác định rõ cơ chế quản trị của
Hội đồng trường, mối quan hệ mạch lạc, nhịp nhàng, hiệu quả để phát huy vai trò lãnh
đạo toàn diện của Đảng uỷ, vai trò quản trị của Hội đồng trường, vai trò quản lý của
Ban giám hiệu, vai trò của các tổ chức chính trị và việc phân cấp, phân quyền để thực
hiện tự chủ của các đơn vị, cá nhân trong một chỉnh thể thống nhất nhằm đảm bảo
trách nhiệm và sự cam kết của nhà trường với xã hội khi thực hiện tự chủ đại học.
Đồng thời, cần xác định các điều kiện để cơ chế quản trị của Hội đồng trường được
hoàn thiện nhằm thúc đẩy quá trình tự chủ toàn diện của các cơ sở GDĐH.
1. Một số quan điểm khi xây dựng cơ chế quản trị đại học
Kinh nghiệm thực tế đã chỉ ra rằng việc quản trị và phối hợp công việc trong
lãnh đạo, chỉ đạo thường nảy sinh những ý kiến trái chiều, thậm chí có khi xung đột
trong định hướng, giải pháp. Nguyên nhân của những tình huống đó là do chưa thống
nhất, hài hoà các quan điểm trong xây dựng cơ chế quản trị. Vì vậy, trước khi bàn
những công việc cụ thể để quản trị nhà trường trong thực hiện tự chủ đại học, cần
thống nhất các quan điểm cơ bản sau đây:
1.1. Quan điểm hệ thống
Tự chủ đại học là một vấn đề còn khá mới mẻ trong giáo dục đại học ở nước ta.
Đứng trước một vấn đề mới, rất cần phải đổi mới tư duy. Bài học này rút ra từ công
cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước ta khởi xướng từ năm 1986. Đó là: muốn đổi mới
quản lý kinh tế thì trước hết phải đổi mới tư duy kinh tế.
Thấm nhuần kinh nghiệm đó, muốn tự chủ đại học phải đổi mới tư duy quản trị
đại học. Tư duy này dựa trên nền tảng tư duy hệ thống, cụ thể là:
- Phải xem trường đại học như là một hệ thống con của hệ thống ngành giáo
dục đại học nói chung với đầy đủ các đặc trưng của một hệ thống.
Với tư cách là một hệ thống thì quản trị đại học phải xem xét, phân tích đầy đủ
các khía cạnh sau:
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- Mô hình: phân cấp quản trị cho các tổ chức, các đơn vị, các cá nhân phụ trách.
Phân cấp là yêu cầu tất yếu, khách quan, khắc phục triệt để cơ chế xin- cho.
- Nguyên tắc: phân cấp toàn diện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách
nhiệm và quyền lợi.
- Giải pháp quản trị: phải toàn diện, đồng bộ, khả thi và hiệu quả.
- Cơ chế phối hợp: giữa các tổ chức, đơn vị, cá nhân được phân cấp phải mạch
lạc, rõ ràng và có tác động cộng hưởng tích cực trong hệ thống.
1.2. Quan điểm chuẩn mực trong việc thực hiện sứ mạng
Mỗi một tổ chức, mỗi một cơ sở giáo dục đều phải thực hiện sứ mạng riêng của
mình. Khi quản trị nhà trường, từ lãnh đạo tới các đơn vị, cá nhân phải đảm bảo
nguyên tắc giữ đúng tôn chỉ, mục đích của tổ chức mình để hoàn thành sứ mạng. Cùng
xác định đích đến thì cơ sở GDĐH sẽ xác định rõ đường đi. Và đường đi chuẩn mực là
đường đi an toàn nhất, ngắn nhất và chung nhất cho mọi quan điểm.
Các văn bản đã quy định rất rõ về việc các cơ sở GDĐH phải công khai sứ
mạng, tầm nhìn, quy định nội bộ; điều kiện đảm bảo đảm chất lượng, kết quả kiểm
định; các thông tin về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Đây là
những văn bản quản trị rất quan trọng, đảm bảo sự cam kết của nhà trường với xã hội.
Đó là phát triển nhà trường bền vững, đáp ứng nhu cầu xã hội cả về số lượng và chất
lượng, cân đối về tính đa ngành, đa cấp độ, hài hoà về quyền tự chủ, sáng tạo với việc
thực hiện kỷ cương và thượng tôn pháp luật.
1.3. Quan điểm cạnh tranh trong giáo dục đại học
Giáo dục đại học hiện nay không thể né tránh một trong những quy luật của
kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đó là quy luật “cạnh tranh”. Do vậy
việc chấp nhận cạnh tranh là đương nhiên đối với các cơ sở GHĐH. Lối thoát cho sự
cạnh tranh của các trường đại học tự chủ, đó là nâng cao năng lực cạnh tranh bằng
cách nâng cao giá trị của trường đại học, phù hợp với sứ mạng, truyền thống và chiến
lược phát triển của trường.
Các cán bộ lãnh đạo, các tổ chức trong trường tới từng đơn vị, từng cá nhân cần
trung thành với các giá trị cốt lõi mà nhà trường đã xác định và cam kết với xã hội.
2. Cơ chế quản trị của cơ sở giáo dục đại học tự chủ
2.1. Thiết chế hoạt động của nhà trường
Để đảm bảo sự phát triển lành mạnh, bền vững của một cơ sở giáo dục đại học
công lập tự chủ, việc quản trị và quản lý đòi hỏi đồng thời hai loại thiết chế: Thiết chế
hội đồng để định hướng và giám sát quá trình phát triển (Chức năng Hội đồng trường);
Thiết chế điều hành tác nghiệp trực tiếp và thường xuyên (Chức năng Ban giám hiệu).
Hội đồng trường đứng đầu là Chủ tịch hoạt động theo thiết chế tự quản hay
thiết chế hội đồng trong khi Ban Giám hiệu đứng đầu là Hiệu trưởng hoạt động theo
thiết chế hành chính/tập quyền. Hai thiết chế này hoạt động đồng thời trong trường
nhằm đảm bảo Hội đồng trường hoàn thành nhiệm vụ đại diện quyền sở hữu trường
đại học. Tuy vậy, cần phân biệt những đặc điểm khác nhau của hai thiết chế hoạt động
này.
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Thiết chế hội đồng

Thiết chế hành chính

- Hội đồng trường đứng đầu là Chủ tịch - Ban Giám hiệu đứng đầu là Hiệu
quản trị theo thiết chế tập thể hội đồng. trưởng quản lý theo thiết chế hành
chính/tập quyền.
- Ra quyết định bởi tập thể hội đồng - Ra quyết định bởi cá nhân (Hiệu trưởng
(Hội đồng trường ban hành các nghị hoặc Phó Hiệu trưởng được uỷ quyền)
quyết)
- Các thành viên của Hội đồng trường - Các bộ phận thực thi của nhà trường có
có mối quan hệ bình đẳng, có vai trò mối quan hệ theo kiểu cấu trúc quan hệ
ngang nhau.
ngang - dọc, tuân thủ theo quy chế tổ
chức và hoạt động của trường (Do Hội
đồng trường ban hành).
Bảng: Đặc điểm khác nhau của cơ chế hội đồng và cơ chế hành chính
2.2. Nguyên tắc hoạt động của các tổ chức lãnh đạo trong trường
Để các thiết chế, tổ chức của nhà trường phối hợp tốt trong việc lãnh đạo và
triển khai các nhiệm vụ, góp phần phát triển nhà trường bền vững, cần xác định rõ
ràng và nhất quán các nguyên tắc lãnh đạo.
-

Đảng lãnh đạo toàn diện các hoạt động của nhà trường

Theo thể chế chính trị của Việt Nam, Đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối.
Điều này được xem như là một tiền đề và đã được Hiến pháp công nhận.
Đảng lãnh đạo theo hệ thống giá trị của tổ chức Đảng, nhằm mục tiêu phát triển
quốc gia, dân tộc. Hoạt động của Hội đồng trường không ảnh hưởng đến nguyên tắc
này vì Hội đồng trường phải nghiêm túc thực hiện các lãnh đạo của Đảng uỷ vì sự phát
triển của nhà trường. Đồng thời, trong cơ cấu thành phần Hội đồng trường có thành
phần đương nhiên là Bí thư Đảng uỷ. Các Chủ trương của Đảng uỷ được “chuyển hoá”
thành các Nghị quyết của Hội đồng trường thông qua Bí thư Đảng uỷ nhằm thể hiện và
khẳng định đầy đủ tính chất pháp quyền XHCN trong trường đại học.
- Hội đồng trường là tổ chức quyền lực, quản trị nhà trường, đại diện của
chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan
Hội đồng trường ra quyết định theo chức năng, thẩm quyền được Luật quy định
bằng các nghị quyết phù hợp với chủ trương của Đảng uỷ, được tập thể Hội đồng
trường thông qua. Vì vậy, các nghị quyết này có những ưu thế nhất định. Thứ nhất, các
nghị quyết có tính chất “đa-mục-tiêu”, nghĩa là các nghị quyết được đưa ra phải tính
đến sự hài hòa lợi ích của các bên liên quan, phòng ngừa khả năng làm lợi cho một
(vài) bên liên quan này và làm tổn hại cho một (vài) bên liên quan kia. Thứ hai, các
nghị quyết có tính chuẩn xác cao, do một hội đồng quyết định, đảm bảo khả năng thực
thi có chất lượng và hiệu quả. Thứ ba, các nghị quyết khắc phục sự bảo thủ và trì trệ,
đồng thời, phát huy đổi mới và sáng tạo trong nhà trường. Thứ tư, các nghị quyết đảm
bảo sự tồn tại và phát triển bền vững của nhà trường trong môi trường, bối cảnh cạnh
tranh và thay đổi.
-

Ban giám hiệu là bộ máy điều hành, quản lý

Hiệu trưởng cùng với các thành viên trong Ban giám hiệu và hệ thống các đơn
vị chức năng là bộ phận trực tiếp tham mưu, điều hành các hoạt động của nhà trường
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như đào tạo, nghiên cứu khoa học, cân đối các nguồn lực, … trên cơ sở đảm bảo mục
tiêu đã đề ra của Đảng uỷ, Hội đồng trường và tuân thủ các quy định của pháp luật, các
chủ trương của cơ quan chủ quản và cơ chế vận hành của nhà trường được thể hiện
trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; Quy chế quản lý tài chính, tài sản;
Quy chế quản trị nhân sự và công tác cán bộ; và các quy định khác theo lĩnh vực.
Ban Giám hiệu đứng đầu là Hiệu trưởng ra các quyết định quản lý cụ thể. Các
quyết định quản lý là của Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng được uỷ quyền có tính cá
nhân cao. Đôi khi người ra quyết định mong muốn “ổn định” và “an toàn” cho bản
thân, do đó, có thể xảy ra các yếu tố độc đoán, thiên vị, bảo thủ, trì trệ và lệch chuẩn
trong quá trình ra các quyết định quản lý. Vì vậy, cơ chế hội đồng vận hành bên cạnh
cơ chế hành chính có giá trị phòng ngừa các yếu tố cá nhân hay “lợi ích nhóm” có thể
xảy ra.
3. Mối quan hệ giữa Hội đồng trường, Ban giám hiệu và các tổ chức chính
trị trong nhà trường
Cơ sở GHĐH xác định ba tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo của nhà trường, đó là: Đảng
uỷ, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và cần thiết phải có mối quan hệ và cơ chế phối
hợp dựa trên nguyên tắc chung, đó là đảm bảo lợi ích của cộng đồng và vì sự phát triển
bền vững của nhà trường. Mối quan hệ này thực sự tạo nên sức mạnh tổng hợp và
tăng cường vai trò của cả ba tổ chức lãnh đạo này theo đúng chức năng, nhiệm vụ
được phân công. Tập thể lãnh đạo trường là Ban thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Hội
đồng trường và Ban giám hiệu thực sự sẽ phát huy sức mạnh trong lãnh đạo, chỉ đạo
để nhà trường phát triển nhanh và bền vững theo đúng sứ mạng, trên cơ sở một cơ chế
phối hợp mạch lạc, rõ ràng và hiệu quả.
3.1. Mối quan hệ giữa Đảng uỷ và Hội đồng trường
Quan hệ giữa Đảng uỷ và Hội đồng trường cùng phối hợp thực hiện đúng chức
năng, trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của Đảng, Nhà nước và cơ quan quản lý
để thống nhất từ chủ trương của Đảng đến hoạt động quản trị của Hội đồng trường
nhằm phát triển bền vững nhà trường.
Nhiệm vụ trọng tâm của HĐT xây dựng chính sách, kế hoạch tổng thể, sử dụng
chính sách làm công cụ để quản trị nhà trường theo chủ trương của Đảng uỷ. Các
chính sách mà HĐT xây dựng thường bao gồm hai loại: các mục tiêu cuối cùng cần
đạt được và các giới hạn không được phép vượt qua khi điều hành.
Để đảm bảo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo giữa Đảng uỷ và Hội đồng
trường, phương án Chủ tịch Hội đồng trường đồng thời là đồng chí Bí thư Đảng uỷ là
một lựa chọn tối ưu cả về lý luận và thực tiễn hiện nay. Tuy nhiên, đây là hai chức
danh được bầu qua Hội nghị nên cần đảm bảo tính dân chủ trong bầu cử. Thực tế đã
chứng minh, với phương án này, các chủ trương của Đảng uỷ được quán triệt sâu sắc
tới Hội đồng trường và là cơ sở vững chắc để Hội đồng trường triển khai công tác
quản trị. Sự lãnh đạo của Đảng uỷ sẽ hỗ trợ những quyết định đúng đắn của Hội đồng
trường và ngăn chặn những quyết định không đúng đắn, do đó sẽ tạo sự đồng thuận,
thống nhất để nhà trường phát triển đúng hướng.
3.2. Mối quan hệ giữa Hội đồng trường và Ban giám hiệu
Trong một cơ sở GDĐH, Hội đồng trường là một tổ chức có quyền lực, làm
nhiệm vụ lãnh đạo, quản trị nhà trường, còn bộ máy Ban giám hiệu có nhiệm vụ điều
hành, quản lý.
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Hội đồng trường quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng và
đề nghị cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận; Hội đồng trường quyết định bổ
nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm Phó hiệu trưởng do Hiệu trưởng đề xuất theo chủ
trương và các tiêu chuẩn do Đảng uỷ thông qua. Hội đồng trường lãnh đạo và quản trị
cơ sở GDĐH thông qua Hiệu trưởng.
Sự lãnh đạo và quản trị của Hội đồng trường được thực hiện bằng nghị quyết
của tập thể. Đồng thời, Hội đồng trường có nhiệm vụ giám sát và đánh giá việc thực
thi của hiệu trưởng đối với các chính sách và kế hoạch tổng thể đã được Hội đồng
trường thông quan các tiêu chí được xác định. Một nguyên tắc cần tuân thủ là chỉ kiểm
soát và đánh giá những gì đã được nêu ra trong các chính sách đã được thiết lập.
Hiệu trưởng chịu trách nhiệm giải trình trước Hội đồng trường về các hoạt động
của nhà trường, đảm bảo thành tựu của các chính sách được đề ra và không vi phạm
những giới hạn điều hành đã được quy định. Trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng là
trách nhiệm của chức vụ người đứng đầu, trách nhiệm đối với cả hệ thống mọi cấp
điều hành của bộ máy chứ không chỉ là trách nhiệm cá nhân. Mặt khác, trách nhiệm
giải trình của hiệu trưởng là trách nhiệm trước toàn bộ Hội đồng trường như là một tổ
chức chứ không phải trước từng tiểu ban của hội đồng hoặc trước từng cá nhân thành
viên hội đồng.
3.3. Mối quan hệ giữa các nhân sự lãnh đạo
Để công tác phối hợp được rõ ràng, hiệu quả, cơ sở GDĐH cần phân định rõ
chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu
trưởng.
- Quan hệ giữa Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng là quan hệ phối hợp
công tác, được thực hiện theo các quy định của Pháp luật và Quy chế Tổ chức và hoạt
động của nhà trường.
- Quan hệ giữa Hiệu trưởng và các thành viên Hội đồng trường là quan hệ cộng
sự, ngang hàng chứ không phải trên dưới.
- Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng trường; trao đổi với
Chủ tịch Hội đồng trường những vấn đề còn vướng mắc và thống nhất cách giải quyết
theo quy định của pháp luật.
Hội đồng trường là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và
các bên có lợi ích liên quan. Hội đồng trường quản trị nhà trường trong mối quan hệ
Đảng ủy lãnh đạo, Ban Giám hiệu điều hành và phát huy được quyền dân chủ của cán
bộ, viên chức nhà trường thông qua các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trên cơ
sở sự thống nhất quan điểm như đã trình bày ở phần trên.
Trong quá trình phối hợp, Đảng uỷ - Hội đồng trường - Ban giám hiệu và các
nhân sự lãnh đạo đảm bảo tuân thủ và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao
trên cơ sở công khai, minh bạch thông tin và các hoạt động của nhà trường, đặc biệt là
sự tôn trọng và đoàn kết để đạt mục tiêu chung, góp phần thực hiện tốt chủ trương đổi
mới giáo dục đại học theo hướng tự chủ toàn diện của Đảng và Nhà nước.
4. Một số điều kiện hoàn thiện cơ chế quản trị của Hội đồng trường trong
thực tiễn
4.1. Thống nhất nhận thức và hành động khi quản trị đại học tự chủ
Trong thực tiễn, quản trị đại học tự chủ còn tồn tại một số vấn đề, phụ thuộc
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vào cách thức tổ chức và điều kiện thực hiện của từng cơ sở GDĐH. Nhiều ý kiến tuy
khác nhau, nhưng chung một nguyên nhân, đó là chưa thống nhất giữa nhận thức và
hành động trong thực hiện tự chủ. Thực tế đã chứng minh, khi tổ chức thực hiện có
những cách hiểu và mức độ vận dụng quyền tự chủ khác nhau, dẫn đến các kết quả
chưa đúng với bản chất của tự chủ. Trong đó, có những nơi vận dụng tự chủ theo thói
quen cũ, chưa sẵn sàng đổi mới nên không tạo được nhiều chuyển biến. Mặt khác, lại
có những nơi triển khai đổi mới quá mạnh mẽ, vượt ra khỏi thẩm quyền và các quy
định liên quan.
Các tổ chức, cá nhân trong nhà trường cần nhận thức rất rõ tư duy về tự chủ, đó
là tư duy phát triển, tư duy đổi mới sáng tạo, giải phóng năng lực nội sinh và tìm ra
con đường phát triển phù hợp nhất với điều kiện thực tế của nhà trường. Tuy nhiên, sự
đổi mới và sáng tạo này được quy định bằng hành lang pháp lý với các kỷ cương cần
được tuân thủ, chịu sự giám sát nghiêm ngặt của các bên liên quan và trách nhiệm giải
trình công khai, minh bạch.
Từ nhận thức đó, các tổ chức, cá nhân thực hiện đồng bộ chức năng, thẩm
quyền đã được phân công:
- Đối với cơ quan chủ quản: đổi mới cơ chế quản lý để đảm bảo giao thực
quyền tự chủ của các trường theo Luật định; tăng cường chức năng giám sát và xử lý
sau giám sát.
- Đối với cơ sở GDĐH: Đảng uỷ chỉ đạo chiến lược chuẩn mực, kịp thời; Hội
đồng trường xác định các chính sách và kế hoạch tổng thể rõ ràng, đổi mới; Ban Giám
hiệu quản lý, điều hành bộ máy nhà trường hành động theo đúng luật, sáng tạo, phù
hợp với thực tiễn trên cơ sở công khai, minh bạch để đạt được mục tiêu đề ra.
- Đặc biệt, cần phân cấp mạnh mẽ, toàn diện đến từng đơn vị, cá nhân và tăng
cường kiểm soát, kiểm tra, giám sát.
Đây là vấn đề lớn, cần thay đổi tư duy, xoá bỏ những thói quen cũ không còn
phù hợp ở mọi cấp: từ cơ quan quản lý, lãnh đạo nhà trường đến các đơn vị thuộc
trường và các cá nhân để vận hành quản trị nhà trường đúng với bản chất tự chủ.
4.2. Thực hiện vai trò thực quyền trong quản trị nhà trường
Quyền lực của Hội đồng trường được quy định rất rõ thông qua các chức năng,
nhiệm vụ tại Điều 16, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
2018. Tuy nhiên, khi thực hiện có thể còn gặp lực cản ngay trong nội tại của nhà
trường.
Có quan điểm cho rằng thể chế của Hội đồng trường là một sự dịch chuyển
quyền lực, làm hạn chế quyền lực cá nhân của Hiệu trưởng, làm chậm tiến độ các
quyết định tức thời đang rất hiệu quả trước đây. Mặt khác, trong giai đoạn quá độ, có
Chủ tịch hội đồng trường chưa đủ uy tín, kinh nghiệm trong quản trị đại học, thậm chí
có người ở những vị trí quản lý do hiệu trưởng bổ nhiệm trước khi giữ chức danh Chủ
tịch. Trong cơ cấu thành viên Hội đồng trường, một số thành viên ngoài trường và
thành viên đại diện sinh viên chưa phát huy hết vai trò trong một tổ chức quyền lực
gắn với trách nhiệm thực sự.
Do vậy, trước hết, cần bầu chọn một Hội đồng trường uy tín, chất lượng, đảm
bảo tương xứng với yêu cầu của nhiệm vụ quan trọng này, đặc biệt là người đứng đầu.
Thứ hai, Hội đồng trường phải vận hành tròn chức năng một cách quyết liệt nhưng
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tinh tế. Nếu được như vậy, Hội đồng trường sẽ giúp Hiệu trưởng và bộ máy của Hiệu
trưởng vượt qua các áp lực, cảm giác “an toàn” khi quản lý, điều hành, vì Hội đồng
trường là chỗ dựa vững chắc cho hiệu trưởng, đồng thời, kịp thời giúp Hiệu trưởng
tránh những rủi ro, vi phạm khi phải tự quyết định những vấn đề chưa được thẩm định,
phản biện và xem xét thấu đáo. Có như vậy, Hiệu trưởng mới giải phóng mình để làm
được những việc lớn hơn, có ý nghĩa hơn cho nhà trường và xã hội. Thứ ba, Hội đồng
trường hoạt động tốt, hiệu quả đóng vai trò quan trọng, đảm bảo sự phát triển liên tục
và bền vững của nhà trường, thực hiện đúng các cam kết xã hội và trách nhiệm giải
trình với cơ quản quản lý và các bên liên quan.
4.3. Đồng bộ hóa hệ thống văn bản pháp luật của Nhà nước
Trong vận hành quản trị nhà trường, cùng với các quy định trực tiếp tại Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số: 34/2018/QH14) và
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 34 (Nghị định
số 99/ 2019/ NĐ-CP), nhà trường phải liên quan đến nhiều các quy định của các luật
khác như: Luật đầu tư công, Luật ngân sách, Luật viên chức... Để các trường đại học
tự chủ toàn diện có thể thực sự phát huy quyền tự chủ của mình mà không bị ràng
buộc bởi các nội dung trong các luật còn chưa phù hợp với quá trình tự chủ, thì cần
một hệ thống pháp luật đồng bộ. Nếu không sớm thực hiện việc này sẽ không tạo động
lực và thuận lợi cho quá trình tự chủ, không cho phép các trường chủ động nguồn nhân
lực và không tiếp cập với các nguồn đầu tư khác trong xã hội.
Kết luận
Mô hình đại học tự chủ là một chủ trương lớn, phù hợp với xu thế của Đảng,
Nhà nước và hiện nay đã được Luật hoá. Đó là kết quả của một quá trình đổi mới giáo
dục đại học nhiều năm cùng với công cuộc đổi mới quản lý kinh tế của đất nước, đặc
biệt là quá trình hội nhập và toàn cầu hoá.
Đối với các cơ sở GDĐH, để thực hiện thành công mô hình tự chủ đại học, phải
đổi mới tư duy quản lý và nâng cao năng lực làm chủ của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức
trong nhà trường. Quản trị đại học tự chủ chỉ thành công khi từ người lãnh đạo tới đội
ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động trong trường nhận thức đầy đủ về tự chủ, thống
nhất quan điểm trong xây dựng cơ chế quản trị, đặt nhiệm vụ hoàn thành sứ mạng của
trường lên trên hết, trên nguyên tắc: công khai, minh bạch, đúng luật định và giữ gìn
giá trị cốt lõi của nhà trường. Từ đó, phát huy các tổ chức lãnh đạo trong nhà trường,
đặc biệt là đảm bảo các điều kiện cần thiết để cơ chế quản trị của Hội đồng trường
hiệu quả, thực hiện đúng quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của trường đại học.
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TỰ CHỦ ĐẠI HỌC VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA
CHỦ SỞ HỮU CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Nguyễn Hữu Đức
Đại học Quốc gia Hà Nội
1. Đặt vấn đề
Tự chủ đại học được thực hiện thông qua Hội đồng trường với quyền hạn 10
điểm quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học là một bước tiến lớn
trong lịch sử phát triển giáo dục đại học Việt Nam. Chủ trương này đang từng bước
giải phóng các nguồn lực, mang đến các sinh khí mới cho các cơ sở giáo dục đại học.
Tuy nhiên, để hệ thống đại học phát triển đáp ứng với chiến lược phát triển quốc gia,
lợi thế của tự chủ phát huy đúng hướng và tránh các xu thế cực đoan, cần đảm bảo một
số nguyên tắc và vấn đề căn bản, trong đó các vấn đề về Quan hệ và trách nhiệm của
các đại diện chủ sở hữu; Năng lực chỉ đạo chiến lược của Hội đồng trường và Công
cụ quản trị và giám sát là các vấn đề quan trọng. Không đảm bảo được các yếu tố này,
dù các đại học có đầy đủ các nguồn lực cũng sẽ khó vươn tới đỉnh cao và hoàn thành
chức năng của mình. Các vấn đề đó sẽ được trình bày trong bài viết này.

Hình 1. Các đại diện chủ sở hữu của cơ sở GDĐH công lập
2. Cơ quan đại diện cho chủ sở hữu
Để thực hiện quyền của chủ sở hữu, chủ sở hữu có thể trực tiếp nắm, cũng có
thể ủy quyền cho một pháp nhân hoặc cá nhân nào đó làm đại diện. Đối với các chủ
thể giáo dục đại học công lập, chủ sở hữu (Nhà nước/toàn dân) có thể chọn một cơ
quan Nhà nước (Điều 197, 198 Bộ Luật Dân sự 2015) hoặc có thể chọn Hội đồng
trường để đại diện cho mình (Điều 16 Luật sửa đổi, bổ sung). Tuy nhiên, cần phân biệt
và luôn luôn thực hiện đầy đủ cả hai vấn đề liên quan đến đại diện chủ sở hữu, đó là:
cơ quan đại diện chủ sở hữu và người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại cơ sở GDĐH
(Hình 1). Về điều này, không như một số quan niệm cho rằng tự chủ tức là tự đảm bảo
tài chính, mà ngược lại, trách nhiệm đầu tư của Nhà nước vào các cơ sở GDĐH công
lập là vấn đề có tính nguyên lý (Hình 2).
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Hình 2. Trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu của cơ sở GDĐH công lập
Cơ quan đại diện chủ sở hữu của cơ sở GDĐH công lập có trách nhiệm đầu tư
thường xuyên, đầu tư theo đặt hàng, cạnh tranh và đầu tư cho các các Quỹ (KHCN,
học bổng…). Bằng pháp luật, chủ sở hữu nhà nước quy định phân công, phân cấp cho
các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền hạn trách nhiệm của mình, tức là sẽ có nhiều đại
diện chủ sở hữu nhà nước, mỗi chủ thể được phân công, phân cấp thực hiện những
quyền hạn, trách nhiệm khác nhau:
- Chính phủ: Ban hành các quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể, chuyển
đổi sở hữu, chính sách nhân sự, tiền lương…
- Thủ tướng Chính phủ: Quyết định thành lập, giải thể, tổ chức lại, chuyển đổi
sở hữu và phê duyệt một số đề án đề nghị của Bộ quản lý ngành.
- Bộ GD&ĐT: Bộ quản lý ngành được xác định là cơ quan quản lý Nhà nước và
là cấp trên có thẩm quyền của cơ sở GDĐH, được phân cấp chuẩn bị các văn bản quản
lý nhà nước, các đề án thuộc nội dung quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ,
giám sát hoạt động của các cơ sở GDĐH…
- Bộ Tài chính: xây dựng, tư vấn, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các
quy định, chế độ liên quan đến quản lý tài chính, đồng thời cũng có nghĩa vụ đầu tư đủ
kinh phí bù đắp chi phí đào tạo và nghiên cứu khoa học…
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: xây dựng, tư vấn, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ các quy định, chế độ liên quan đến quản lý đầu tư, đồng thời cũng có nghĩa vụ đầu
tư cho các chương trình, dư án mục tiêu, đầu tư phát triển...
- Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các Bộ ban ngành khác:
xây dựng, thẩm định, tư vấn, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các nội dung
thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến vấn đề giáo dục
đại học.
Các vấn đề trên có thể được bao quát, trong đó các vấn đề về tài sản, tài chính,
nhân lực… được quan tâm và quản lý tốt, nhưng còn có một bất cập lâu nay chưa có
điều kiện quan tâm cụ thể, và cả trong tương lai nếu đại diện chủ sở hữu thực hiện
không đầy đủ thì hệ thống giáo dục đại học công lập cũng có nguy cơ phát triển tự
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phát, tùy thuộc vào quyết tâm riêng của từng trường và từng Hội đồng trường. Nếu
như vậy, dễ xảy ra tình trạng một số trường đại học chỉ phát triển dựa vào sở trường và
mục tiêu trước mắt, không tương thích với tầm nhìn quốc gia. Trong trường hợp này,
việc quy hoạch hệ thống giáo dục đại học có phân tầng sứ mệnh, có phân bố địa lý phù
hợp và giao trách nhiệm rõ ràng cho các trường mới vừa đảm bảo thực hiện tự chủ đại
học hiệu quả vừa đảm bảo sự phát triển vĩ mô của hệ thống. Chậm quy hoạch mạng
lưới và không giao cho các cơ sở GDĐH trách nhiệm thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn sẽ
có rủi ro trong việc phát triển chiến lược quốc gia. Đây là nội dung cơ bản về trách
nhiệm quản trị chiến lược của các cơ sở GDĐH của đại diện chủ sở hữu để đảm bảo
thực hiện chiến lược và quy hoạch chung, đồng thời là cơ sở để xác định chính sách và
địa chỉ đầu tư vào các cơ sở GDĐH.
3. Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại cơ sở GDĐH
Trong 10 quyền hạn của Hội đồng trường của cơ sở GDĐH công lập, bài viết
này đặc biệt quan tâm đến năng lực Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển của
trường đại học. Đây là nội dung có tính chất quyết định, đảm bảo phát triển đúng định
hướng và đầu tư có hiệu quả. Có tình trạng là trong một thời gian dài quản lý giáo dục
đại học được thực hiện bằng kinh nghiệm hoặc bằng tư duy khoa học chuyên ngành
của người lãnh đạo. Trong thời gian tới, khoa học giáo dục và khoa học quản lý cần
phải được quan tâm, áp dụng một cách chuyên nghiệp từ việc hoạch định chính sách
đến thiết kế, triển khai chương trình đào tạo. Trong trường hợp này, Hội đồng trường
cần quan tâm nâng cao năng lực quản trị chiến lược, quản trị mục tiêu, quản trị quan
điểm phát triển, quản trị sự thích ứng và quản trị chuyển đổi số, trên cơ sở đó đưa ra
các quyết định về chiến lược phát triển phù hợp.
3.1. Quản trị bằng kinh nghiệm
Chiến lược và quan điểm phát triển nhiều mỹ từ, không có nội hàm, cơ sở khoa
học và không có hệ thống các chỉ báo KPIs.
3.2. Quản trị mục tiêu
Chiến lược đã có một số KPIs có đối sánh với các cơ sở GDĐH trong và ngoài nước.

Hình 3. Chức năng và đòi hỏi năng lực của Hội đồng trường
3.3. Quản trị quan điểm phát triển
Đại học thế giới đã phát triển qua ba thế hệ. Thế hệ thứ nhất là đại học từ
chương. Thế hệ thứ ba là đại học định hướng nghiên cứu. Thế hệ thứ ba là đại học
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định hướng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thế giới và ngay cả các quốc gia trong khu
vực Đông Nam Á đã chuyển sang thế hệ thứ ba gần 1/2 thế kỷ, trong đó chức năng của
đại học không chỉ đào tạo – truyền thụ kiến thức và nghiên cứu – sáng tạo tri thức mới;
đào tạo nguồn nhân lực và các nhà khoa học mà còn vốn hóa tri thức, hàng hóa hóa tri
thức, thúc đẩy và đào tạo các nhà khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là con đường đưa
các quốc gia đến thịnh vượng. Việt Nam chúng ta đang đổi mới đào tạo kiến thức sang
đào tạo năng lực, trong đó năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là năng lực bao quát,
đảm bảo sự thích ứng cao trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đầy biến động.
Không quán triệt quan điểm này, đại học không những không hội nhập kịp với thế giới
mà còn không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và dẫn dắt được sự phát triển.
3.4. Quản trị sự thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Đối với Việt Nam, như đã nói ở trên, giáo dục đại học trước hết phải thích ứng
với sự phát triển của thế hệ ba, đồng thời đáp ứng với cả các yêu cầu của CMCN 4.0.
Đại học thế hệ ba là đại học khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tập trung đào tạo và vốn
hóa tri thức, gia tăng giá trị, còn công nghệ 4.0 thì hỗ trợ tạo điều kiện để triển khai
các hoạt động dạy – học thông minh. Trên cơ sở đó, mô hình đại học thông minh định
hướng ĐMST đã được đề xuất ở Việt Nam. Trong đó, thành tố ĐMST và khởi nghiệp
là triết lý, mục tiêu và phương thức tạo ra giá trị gia tăng; còn thành tố thông minh là
phương thức và điều kiện tổ chức thực hiện dựa vào các tiến bộ của công nghệ 4.0. Mô
hình đại học thông minh định hướng ĐMST được đề tài đề xuất và khái quát thành mô
hình SMARTI sử dụng các chữ cái tiếng Anh để mô tả nội hàm bằng ngôn ngữ Việt.
Trong đó, đào tạo được mô tả gọn với mô hình SMART và hệ sinh thái đại học được
mô tả qua mô hình 5I (Hình 4). Cụ thể được trình bày dưới đây.
3.4.1. Đào tạo - mô hình SMART
Mô hình SMARTI mô tả cả các hoạt động đào tạo và hệ sinh thái đại học
ĐMST. Các nội dung về đào tạo bao gồm: mục tiêu và chuẩn đầu ra, nội dung và
CTĐT, phương pháp dạy - học và phương pháp kiểm tra đánh giá.
- Mục tiêu, triết lý giáo dục và chuẩn đầu ra được phản ánh với 4 chữ S, bao
gồm: học tập Suốt đời, kỹ năng Số, khởi nghiệp (Start-up) hướng tới các doanh nghiệp
nhỏ (siêu nhỏ) và vừa (SSME).
- Chương trình đào tạo: được đặc trưng với chữ M (Mở) - linh hoạt, liên thông,
đa khuôn viên, là nền tảng của lộ trình tiến tới đào tạo đại học không bằng cấp với vai
trò của doanh nghiệp và các bên liên quan ngày càng cao.

Hình 4. Mô hình đại học SMARTI thích ứng CMCN 4.0.
76

- Phương pháp dạy và học: được khái quát với chữ A (Ảo) – dạy và học trên
nền tảng công nghệ thông minh và hạ tầng số; R (Riêng) – đào tạo cá thể hóa.
- Phương pháp kiểm tra, đánh giá: T (Thi) – phải đánh giá được cả kiến thức
(Knowledge), thái độ (Attitude), kỹ năng (Skills), thói quen (Habits) và kỹ năng khởi
nghiệp (Entreprenurship) - KASHE, trong đó có cả các kỹ năng nhân văn và trách
nhiệm xã hội.
3.4.2. Hệ sinh thái đại học đổi mới sáng tạo – mô hình 5I
Hoạt động nghiên cứu phải hướng đến công bố quốc tế chất lượng cao (bài báo
ISI), sở hữu trí tuệ (IP); phải triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo (Innovation),
gắn với công nghiệp (Industry) và mức độ quốc tế hóa cao (Intenationalization). Các
hoạt động này phải được triển khai toàn diện và đồng bộ. NCKH cần được đánh giá cả
về năng suất và chất lượng dựa trên hệ thống CSDL tích hợp trong nước và quốc tế.
Đặc điểm của đại học 4.0 là thúc đẩy thực thi tri thức, phát triển sản phẩm và vốn hóa
tri thức. Vì vậy, các hoạt động và chỉ số về sở hữu trí tuệ, hợp tác doanh nghiệp, kinh
phí hợp tác doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp spin-offs phải được đề cao. Trong hệ
sinh thái đại học ĐMST, cơ sở vật chất và môi trường không chỉ phục vụ các hoạt
động đào tạo và NCKH truyền thống mà cần thúc đẩy khởi nghiệp, cần có không gian
hỗ trợ khởi nghiệp, không gian sáng tạo, vườn ươm doanh nghiệp…
4. Hệ thống giám sát việc thực hiện tự chủ đại học và trách nhiệm giải
trình
Giám sát việc thực hiện quyết định của hội đồng trường, việc tuân thủ pháp
luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của trường đại học và trách nhiệm giải
trình của hiệu trưởng trường đại học; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản
của trường đại học không chỉ là nhiệm vụ của Hội đồng trường mà còn là trách nhiệm
của đại diện cho chủ sở hữu trong hoạt động đầu tư vào các cơ sở GDĐH, tức là của
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hình 5. Nội dung quản trị của hệ thống UPM và khả năng hỗ trợ giám sát chất lượng
Thực trạng hiện nay là chúng ta đang thiếu bộ công cụ đánh giá chất lượng giáo
dục đại học và giám sát các hoạt động trên. Hoạt động kiểm định chất lượng đã bắt đầu
triển khai có kết quả, nhưng đang theo tiếp cận đảm bảo chất lượng là chủ yếu. Xếp
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hạng đại học thì không bao quát và chỉ áp dụng cho một số trường đại học xuất sắc.
Một số bảng xếp hạng đối sánh theo tiếp cận kiểm toán chất lượng giáo dục đã được
triển khai gần đây trên thế giới như QS-star, U-multirank… Tuy nhiên, do nhiều điều
kiện, Việt Nam chưa thể áp dụng phổ cập được.
Trong bối cảnh đó, trong khuôn khổ Chương trình Khoa học Giáo dục cấp Nhà
nước giai đoạn 2016-2020, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã đặt hàng và giao
nhiệm vụ cho nhóm nghiên cứu của ĐHQGHN nghiên cứu các đặc trưng của đại học
thích ứng với CMCN 4.0 và xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá mức độ thích ứng đó.
Cách tiếp cận đổi mới giáo dục từ việc nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ quản trị và
đánh giá chất lượng là cách tiếp cận từ trên xuống, giúp thực hiện được đa mục tiêu:
vừa định hướng và gợi ý các loại hình hoạt động cần có; vừa đưa ra các định mức, chỉ
tiêu cần đạt; vừa giúp thống kê, phân tích, đánh giá và quản lý chất lượng cần thiết.
Nhóm nghiên cứu đã xây dựng và vận hành thành công Hệ thống xếp hạng đối
sánh chất lượng giáo dục đại học UPM bằng cách tích hợp cả tiếp cận xếp hạng và
kiểm định chất lượng truyền thống, hướng tới 5 tiếp cận cốt lõi: nêu cao tinh thần khởi
nghiệp; thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo; thực hiện chuyển đổi số; tổ chức đào tạo
linh hoạt, cá thể hóa và bảo vệ những giá trị đạo đức mới (Hình 5).
Không như các bảng xếp hạng thế giới hiện nay chỉ quan tâm đến nhóm
1000 đại học xuất sắc hàng đầu của thế giới (chỉ chiếm 3%), UPM quan tâm đến
số đông 97% (khoảng 28.000 trường) còn lại và quan tâm cụ thể đến hệ thống
giáo dục đại học Việt Nam và khu vực. UPM phục vụ các trường đại học xác định
và quản trị mục tiêu chiến lược để hướng tới đạt chuẩn của nhóm 100 đại học
hàng đầu Châu Á. Đặc biệt, nhiều tiêu chí của UPM gắn rất cụ thể mới các mốc
chuẩn của đại học định hướng nghiên cứu quy định tại Nghị định 99/2019/ NĐCP hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung.
Bộ tiêu chí của UPM này đã được một số trường đại học chủ động sử dụng
để phân tích tình hình thực tế của nhà trường, trong đó có trường đã sử dụng để
làm bộ chỉ số cho các chỉ tiêu của Chiến lược phát triển đến năm 2030. UPM đã
hỗ trợ, tư vấn và phối hợp với hơn 32 trường đại học Việt Nam và khu vực
ASEAN thu thập và thẩm định CSDL từ nhiều nguồn, trong đó có cả dữ liệu
kiểm định chất lượng giáo dục. Kết quả ban đầu đạt được là ĐHQGHN và hai
trường thành viên là ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Công nghệ cùng Trường ĐH
Bách khoa Hà Nội và Trường ĐH Kasetsart (Thái Lan) đã đạt tiêu chuẩn 5 sao.
Nhóm cơ sở GDĐH đạt 4 sao định hướng nghiên cứu gồm ĐH Huế (cùng các
trường thành viên ĐH Y-Dược, ĐH Khoa học, ĐH Sư phạm) và các trường ĐH
Sư phạm Hà Nội, ĐH Dược Hà Nội, ĐH Vinh, ĐH Thủy Lợi, ĐH Mỏ-Địa chất,
ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Phenika, ĐH Xây dựng và ĐH Burapha (Thái Lan),
ĐH Malang (Indonesia). Trường ĐH Kinh tế thuộc ĐH Huế là trường ĐH khối
khoa học xã hội đầu tiên đánh giá theo định hướng nghiên cứu đạt chuẩn 3 sao.
Theo định hướng ứng dụng, đạt chuẩn 4 sao có các trường ĐH Ngoại Thương,
Học viện Ngoại giao, ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Quy Nhơn, ĐH Nguyễn Tất Thành,
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên và ĐH West Visayas (Philippines). Nhóm 3 sao
có các trường ĐH Thành Đô, ĐH Nam Cần Thơ, ĐH Tây Đô, ĐH Phan Thiết, ĐH
Centro Escolar (Philippines).
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Kết quả đối sánh chất lượng vầ gắn sao các trường ĐH nói trên bước đầu đã
cho một bức tranh chân thực và tích cực chất lượng về các trường ĐH Việt Nam và
khu vực, mang thông tin hữu ích, nhiều chiều đến các bên liên quan từ các trường đại
học, đến sinh viên, nhà tuyển dụng và nhà quản lý.

Hình 6. Lợi ích và khả năng giám sát chất lượng đào tạo đại học của hệ thống
UPM đối với các bên liên quan
Trước hết, là một hệ thống dữ liệu và phân tích, UPM có thể hỗ trợ tư vấn cho
hệ thống GDĐH quốc gia, cũng như các cơ sở GDĐH trong nước và trong khu vực.
Các cơ sở GDĐH có thể sử dụng các tiêu chí UPM để tự đánh giá kết quả các hoạt
động, đồng thời sử dụng nó như một công cụ để quản trị chiến lược và phát triển
thương hiệu, phát triển đối tác. Đặc biệt Hội đồng trường có thể sử dụng để đánh giá
hiệu quả hoạt động của nhà trường. Người học có được những thông tin chính xác về
các trường để có thể lựa chọn sở thích học tập và lựa chọn trường. Doanh nghiệp có cơ
sở để xây dựng kế hoạch tuyển dụng và hợp tác chuyển giao tri thức. Chính phủ, đặc
biệt là Bộ GD&ĐT có thể sử dụng CSDL của UPM để quản lý vĩ mô, làm cơ sở cho
việc ra quyết định và chính sách (Hình 6).
5. Kết luận
Tự chủ đại học là một vấn đề còn mới ở Việt Nam. Trong giai đoạn đầu triển
khai, bên cạnh việc đảm bảo đồng bộ hóa hệ thống luật pháp và các quy định liên
quan, vai trò và trách nhiệm của các tổ chức đại diện chủ sở hữu của các cơ sở GDĐH
phải thực hiện tốt chức năng của mình. Theo đó, Chính phủ và các Bộ, ngành liên
quan có trách nhiệm thực hiện trách nhiệm đại diện chủ sở hữu Nhà nước trong hoạt
động đầu tư và điều hành vĩ mô, đảm bảo sự phát triển thống nhất của hệ thống giáo
dục quốc gia. Là đại diện chủ sở hữu trực tiếp, Hội đồng trường cần nâng cao năng lực
quản trị và thực hiện tốt trách nhiệm giải trình. Các công cụ đánh giá, giám sát toàn
diện các hoạt động của nhà trường, trong đó có hệ thống đối sánh chất lượng giáo dục
đại học UPM có thể hỗ trợ tất cả các bên liên quan thực hiện việc giám sát đó.
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QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH
VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Hoàng Đức Long
Trường Đại học Tài chính - Marketing
Đổi mới cơ chế tài chính theo hướng trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho
các đơn vị giáo dục đại học công lập là xu thế tất yếu, khách quan. Thời gian qua, việc
thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các trường đại học công lập ở Việt Nam đã được
triển khai thí điểm và có những kết quả ban đầu, tuy nhiên vẫn cần phải tiếp tục
nghiên cứu thực tiễn, đổi mới để phát huy cơ chế này trong thời gian tới. Bài viết phân
tích thực trạng các quy định hiện hành của Nhà nước về tự chủ tài chính tại các
trường đại học công lập để làm rõ cơ hội, thách thức và đề xuất một số giải pháp
nhằm thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính ở các trường đại học công lập ở
Việt Nam.
1. Các văn bản pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính đối với cơ sở giáo
dục đại học công lập
Thời gian qua, cơ chế quản lý tài chính đối với giáo dục đại học (GDĐH) tại
Việt Nam đã có nhiều đổi mới. Điều này thể hiện tại Nghị quyết số 35/2009/QH12
ngày 19/6/2009 của Quốc hội khóa XII về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ
chế tài chính trong giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) từ năm 2010-2011 đến năm học
2014-2015. Tại khoản 6, khoản 7, điều 2 của Nghị quyết xác định: “Học phí đối với
đào tạo nghề nghiệp và đại học công lập thực hiện theo nguyên tắc chia sẻ chi phí đào
tạo giữa Nhà nước và người học. Những năm đầu, tổng học phí của các cơ sở đào tạo
công lập chiếm không quá 40% tổng chi thường xuyên, những năm sau tăng dần phù
hợp với lộ trình đổi mới chính sách học phí”, “Đối với các chương trình đại trà tại
các cơ sở đào tạo nghề nghiệp và đại học công lập, học phí được xác định theo các
nhóm ngành nghề đào tạo và các bậc học, gắn với chất lượng đào tạo, thực hiện lộ
trình tăng dần, phù hợp với nguyên tắc chia sẻ và khả năng đóng góp thực tế của
người học”.
Nghị định số 49/2009/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí
học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015. Đặc biêt, Nghị định số
16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập đã thể hiện rõ
mục tiêu đổi mới toàn diện các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và các trường đại
học công lập nói riêng; đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các
đơn vị đồng bộ cả về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tà i chính. Nghị
định cũng đã quy định việc sử dụng nguồn tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo
chi thường xuyên có nhiều điểm mới, đột phá so với trước đây.
Trước đó trong một thời gian dài, các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ
chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính.
Theo cơ chế tự chủ tại Nghị định số 43 của Chính phủ, các trường đại học công lập
được phân loại tự chủ tài chính theo khả năng tự đảm bảo chi thường xuyên, gồm 3
loại: (i) Đơn vị tự đảm bảo 100% kinh phí chi thường xuyên; (ii) đơn vị tự đảm bảo
một phần kinh phí chi thường xuyên và (iii) đơn vị được đảm bảo chi thường xuyên.
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Cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị tự chủ loại (1) và loại (2) không có quy định
khác nhau về thẩm quyền (quyền tự chủ) về khoản thu và mức thu. Việc tự chủ tài
chính theo Nghị định số 43 được đánh giá là chưa tạo động lực, khuyến khích tăng thu,
phát triển các hoạt động đào tạo.
Tiếp theo đó, là việc thực hiện thí điểm tự chủ theo Nghị quyết số 77/NQ-CP
ngày 24/10/2014 của Chính phủ (về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ
sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017). Các trường đại học công lập thực
hiện thí điểm tự chủ theo Nghị quyết số 77 có quyền tự chủ cao hơn về tài chính ở một
số điểm như: (i) Quyền tự chủ cao hơn về quyết định mức học phí; (ii) Tự chủ cao hơn
trong trong giao dịch với ngân hàng thương mại (Khoản thu học phí và các khoản thu
sự nghiệp khác được gửi ngân hàng thương mại); (iii) Tự chủ về đầu tư, mua sắm
(Quyết định các dự án đầu tư sử dụng nguồn thu hợp pháp của nhà trường và các
nguồn hợp pháp khác do nhà trường tự huy động). Điều đặc biệt ở đây là, ngoài Nghị
quyết định 77 của Chính phủ, trên cơ sở đề án thí điểm tự chủ và được sự đề nghị của
Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, Ngành Trung ương, Thủ tướng Chính phủ ban
hành Quyết định phê duyệt Đề án thí đổi mới cơ chế hoạt động của từng cơ sở giáo
dục đại học công lập. Trong Quyết định đối với từng trường đều quy định nội dung tự
về tài chính, gồm các điểm: (a) học phí, (b) thu sự nghiệp, dịch vụ; (c) tiền lương và
thu nhập; (d) sử dụng nguồn thu.
Giai đoạn đầu thực hiện Nghị quyết này, có 5 trường đầu tiên được giao thí
điểm tự chủ gồm: Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí
Minh, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Tài
chính - Marketing. Tại thời điểm kết thúc giai đoạn thí điểm tự chủ theo Nghị quyết 77
đã có 23 trường đại học được phê duyệt đề án.
Vào quý IV năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị sơ kết thí
điểm thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 77 của Chính phủ. Báo cáo đánh giá
của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận định: “Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị
quyết 77/NQ-CP, nhìn chung, các trường tự chủ đã được giao quyền mạnh mẽ hơn
trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tổ chức bộ máy và
nhân sự, tài chính giúp giảm bớt các thủ tục hành chính nên đã chủ động, linh hoạt
hơn trong tổ chức thực hiện các hoạt động của nhà trường, từng bước chủ động đổi
mới cơ chế để hoạt động ngày càng hiệu quả. Mô hình thí điểm tự chủ bước đầu được
đánh giá là có những chuyển biến tích cực, các trường đã có những thành tựu nhất
định và được xã hội ghi nhận”.
Tuy nhiên,“Bên cạnh những điểm sáng và tác động tích cực, việc thực hiện thí
điểm tự chủ chưa có tác động như mong muốn vì còn một số hạn chế, khó khăn.
Những hạn chế, bất cập một phần do các yếu tố bên ngoài như cơ chế, chính sách, một
phần do thời gian thực hiện thí điểm tự chủ của Trường còn ngắn nên chưa phát huy
hết các các quyền tự chủ của mình. Một phần quan trọng xuất phát từ chính các yếu tố
nội tại như năng lực của nhà trường, tư duy quản trị đại học của lãnh đạo, trình độ
của cán bộ, giảng viên, tâm lý cầu an, thụ động của các trường cũng như trách nhiệm
giải trình thấp”1).

1

Nguồn: Báo cáo kết quả đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 77/NQ-CP về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt
động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại hội
nghị sơ kết tháng 9/2017, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
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Thực tế, theo đánh giá của các trường được giao thí điểm tự chủ và của các
chuyên gia, thí điểm tự chủ theo Nghị quyết số 77 chưa thực sự tác động cải thiện chất
lượng các nguồn thu theo hướng phát triển đa dạng, bền vững cho trường đại học.
Song, đây là bước tiến đáng kể trong tự chủ đại học tại Việt Nam.
Tự chủ đại học đã được luật hóa trên cơ sở Luật số 34/2018/QH14 ngày
19/11/2018 của Quốc hội khóa 14 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Luật số 34 quy định “Quyền tự chủ
trong tài chính và tài sản bao gồm ban hành và tổ chức thực hiện quy định nội bộ về
nguồn thu, quản lý và sử dụng nguồn tài chính, tài sản; thu hút nguồn vốn đầu tư phát
triển; chính sách học phí, học bổng cho sinh viên và chính sách khác phù hợp với quy
định của pháp luật”. Nghị định 99 (khoản 3, điều 13. Quyền tự chủ về tài chính) nhấn
mạnh thêm: “Cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện quyền tự chủ về tài chính và
tài sản theo quy định của Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Giáo dục đại học và các quy định hiện hành về cơ chế tự chủ của đơn vị sự
nghiệp công lập”,...
Tóm lại, các văn bản pháp luật hiện hành về tự chủ đại học, trong đó có quy
định cơ chế tự chủ về tài chính tính đến thời điểm hiện tại là khá cơ bản, tạo hành lang
pháp lý cho việc thực hiện cơ chế tự chủ của các trường đại học công lập. Tuy nhiên,
thực tế hoạt động tự chủ của các Trường đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của rất nhiều
bộ luật chuyên ngành như: Khoa học và Công nghệ, Đấu thầu, Đầu tư công, Quản lý
tài sản công, Xây dựng, Ngân sách, Bảo hiểm xã hội,…; các Nghị định của Chính phủ
và rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác của Bộ, Ngành liên quan. Trong quá
trình thực hiện, các trường nhận thấy rằng, dù đã có nhiều văn bản tháo gỡ cho các
trường được thí điểm tự chủ, song do các văn bản đó đều không thể vượt qua các văn
bản pháp luật, nên cơ sở pháp lý về tự chủ đại học chưa thật vững chắc và thiếu đồng
bộ, hệ thống văn bản pháp luật vẫn còn có những quy định chưa phù hợp đối với quá
trình triển khai; nhiều văn bản quy định liên quan đến đào tạo, NCKH, hợp tác quốc tế,
thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, đấu thầu, đầu tư, bảo hiểm xã hội,… vẫn áp dụng chung
cho tất các trường, không phân biệt tự chủ hay không tự chủ dẫn đến khó khăn, bất cập
khi triển khai trên thực tế.
Cụ thể:
- Tại khoản 3, điều 17 và khoản 6, điều 35 của Luật Đầu tư công quy định
“Chính phủ quy định việc phân cấp thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định chủ
trương đầu tư đối với chương trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các
cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư phù hợp với quy định về
quyền tự chủ tài chính của các cơ quan, đơn vị”. Tuy nhiên, Nghị định hướng dẫn
thực hiện Luật Đầu tư công (Nghị định 40/2020/NĐ-CP) vẫn chưa làm rõ nguồn vốn
đầu tư của các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư
mà chỉ quy định chung là đơn vị sự nghiệp công lập.
- Nghị định 99 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số
điều Luật Giáo dục đại học đã được ban hành, song chưa rõ việc các trường đại học
công lập tự chủ toàn bộ về chi thường xuyên và chi đầu tư được áp dụng mô hình quản
trị như doanh nghiệp là như thế nào cũng chưa có hướng dẫn cụ thể? (Nghị quyết số
19-NQ/TW quy định: Áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo
đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như mô hình quản trị doanh nghiệp).
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- Đối với việc thành lập doanh nghiệp trong trường đại học thì pháp luật về
doanh nghiệp hiện nay vẫn quy định: “cơ quan Nhà nước không có quyền thành lập và
quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam” (khoản 2, điều 17), trong khi đó Luật Giáo dục
đại học năm 2018 có cho phép thành lập doanh nghiệp trong trường đại học, tuy nhiên
Luật này không đề cập đến điều kiện, thủ tục thành lập mà việc thành lập doanh
nghiệp trong trường đại học vẫn thực hiện theo quy định chung. Cơ quan Nhà nước
quy định ở đây có bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập không? (chưa rõ ràng, cụ
thể).
- Các trường đại học công lập tự chủ toàn bộ về chi thường xuyên và chi đầu tư
được thực hiện công tác quản lý, kế toán, hạch toán như doanh nghiệp, nhưng đến nay
Luật và các nghị định có liên quan chưa hướng dẫn cụ thể, chi tiết những nội dung
này.
- Thực tế, Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 đã trao quyền cho Hội đồng
trường của cơ sở giáo dục đại học tự quyết định việc sử dụng nguồn tài chính là nguồn
thu hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư các dự án thực hiện hoạt động đào
tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; ngoài ra, Luật cũng quy định
“Chính phủ quy định về cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch
vụ công sử dụng ngân sách nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học; quy định việc
hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục đại học,…”.
Luật quy định như vậy, nhưng thực tế việc đầu tư các dự án từ các nguồn thu
hợp pháp ngoài ngân sách vẫn bị ràng buộc bởi quy định của Luật Đấu thầu như dự án
sử dụng vốn nhà nước thông thường. Luật Đấu thầu năm 2013 quy định việc “Mua
sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà
nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề
nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang
nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập” mà không phân biệt giữa đơn vị sự nghiệp công
lập được NSNN đảm bảo với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ toàn bộ chi thường
xuyên và chi đầu tư (Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. VD: đối với gói thầu mua sắm hàng hóa,
dịch vụ thuộc đề án, hoặc dự toán mua sắm thường xuyên từ 100 triệu đồng trở lên).
Có thể thấy quy trình thực hiện đấu thầu còn nhiêu khê, ràng buộc quá nhiều
điều kiện (kể cả đấu thầu cung ứng dịch vụ trong đào tạo đặc thù lĩnh vực du lịch)
khiến cho quá trình thực hiện tự chủ chuyên môn của các cơ sở GDĐH công lập bị
chậm trễ, đình trệ, không phát huy được thế mạnh tự chủ; và nhất là trong nhiều
trường hợp, cơ quan quản lý nhà nước còn vin vào các quy định áp dụng chung này để
gây khó khăn cho các cơ sở GDĐH công lập vốn đang được tự chủ; thì rõ ràng việc
chậm sửa đổi các luật chuyên ngành, đặc biệt Luật Đấu thầu, Nghị định 63, không
những đã tạo ra mâu thuẫn với quy định của Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018,
không tạo thuận lợi cho việc thực hiện cơ chế tự chủ của cơ sở GDĐH công lập; mà
còn cản bước tiến tự chủ của các trường theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước ta.
- Quy định hiện tại về đầu tư cho tiềm lực KHCN là khá cao: theo Nghị định
99/2014/NĐ-CP, Điều 12 quy định: (i) Hằng năm, dành tối thiểu 5% kinh phí từ nguồn
thu hợp pháp để đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và
công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học; (ii) Hằng năm, dành tối thiểu 3% kinh phí từ
nguồn thu học phí của cơ sở giáo dục đại học để cho sinh viên và người học hoạt động
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NCKH. Đối với các trường đại học xác định theo định hướng ứng dụng, tỷ lệ chi cho
hoạt động KHCN chiếm không dưới 20% tổng chi cho các hoạt động hàng năm của cơ
sở giáo dục đại học. Trong điều kiện tự chủ toàn bộ kinh phí hoạt động, mức chi cho
hoạt động KHCN cao như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tự cân đối tài chính
của trường.
2. Đánh giá kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các trường đại
học công lập
Theo kết quả báo cáo của Bộ GD&ĐT và ý kiến của các trường đại học được
giao thí điểm tự chủ trong giai đoạn 2014 - 2017, cơ chế tự chủ tài chính áp dụng đối
với các trường đại học công lập hiện nay đạt được một số kết quả nổi bật và còn tồn tại
một số vấn đề chủ yếu sau:
Thứ nhất, các trường được chủ động xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ trong
phạm vi nguồn tài chính được sử dụng phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, góp phần
tiến tới quản lý hoạt động của đơn vị theo đầu ra, giảm dần việc quản lý theo các yếu
tố đầu vào theo cơ chế quản lý tài chính công của Đảng và Nhà nước.
Thứ hai, thúc đẩy các trường mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, đa dạng
hóa các hoạt động đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao và đa dạng của xã
hội. Nhiều hình thức đào tạo đa dạng đã được mở ra như ngoài đào tạo chính quy, thì
có đào tạo thường xuyên; đào tạo tập trung và đào tạo từ xa; vừa học vừa làm, bồi
dưỡng; tổ chức liên kết đào tạo với các cơ sở khác trong và ngoài nước; mời chuyên
gia nước ngoài vào Việt Nam để giảng dạy, tư vấn hoặc tham gia các hoạt động nghiên cứu.
Thứ ba, bảo đảm công tác quản lý tài chính ở các trường được thực hiện thống
nhất dân chủ, công khai, minh bạch; thúc đẩy các đơn vị tự chủ tạo lập và sử dụng các
nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước (NSNN) cùng với kinh phí NSNN cấp có
hiệu quả để phát triển hoạt động sự nghiệp. Các trường đã tự đảm bảo một phần quan
trọng nguồn tài chính thực hiện chế độ tiền lương mới do Nhà nước quy định. Các
trường cũng đã hoàn thiện công tác hạch toán và kết quả tài chính, khai thác nguồn
thu, đổi mới phương thức quản lý, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự phù hợp với yêu
cầu mới.
Một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện
Thứ nhất, khả năng tự chủ tài chính của các trường về kinh phí chi thường
xuyên thấp: Theo đúng phương thức và định mức phân bổ hiện hành cộng với khung
học phí bị bó hẹp và thấp như hiện nay (được quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐCP ngày 02/10/2015 của Chính phủ)2, các trường đại học công lập khó có khả năng tự
chủ các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là chi lương và các khoản có tính chất
lương. Các khoản chi cho đầu tư xây dựng cơ bản phụ thuộc chủ yếu vào nguồn
NSNN (khả năng tự chủ của các trường về kinh phí cho xây dựng cơ bản là yếu, thậm
chí không có khả năng), nhưng nguồn này được phân bổ từng phần hàng năm, có
những dự án giải ngân quá lâu do đầu tư dàn trải, dẫn đến lãng phí và không hiệu quả.
2

Mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục công lập tự
bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư áp dụng theo các khối ngành khoa học xã hội, kinh tế; nông
lâm, thủy sản tại năm học 2019-2020 (kể cả các cơ sở giáo dục đại học được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Đề án thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động) là 18,5 triệu đồng; trong khi đó tại các cơ sở giáo dục
công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư áp dụng theo khối ngành này tại năm học
2019-2020 chỉ có 8,1 triệu đồng.
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Thứ hai, việc đa dạng hóa các nguồn thu của các trường còn hạn chế (trong có
trường Đại học Tài chính - Marketing), vì chủ yếu từ thu từ học phí, lệ phí. Đây là
khoản thu chủ yếu của Trường nhưng thường phụ thuộc vào kết quả tuyển sinh hàng
năm (có năm tuyển đạt chỉ tiêu, có năm không đạt), do đó học phí có tăng đạt mức trần
quy định của Nghị định 86 (18,5 triệu đồng đối với chương trình đại trà), nhưng cũng
chỉ đủ bù đắp khoản chỉ tiêu tuyển sinh không đạt hoặc giảm so với năm trước. Riêng
khoản thu từ hoạt động dịch vụ rất hạn chế, nguồn thu dịch vụ chiếm tỷ trọng nhỏ
trong tổng thu; và lại chia sẻ cho người học (phải lập các quỹ hỗ trợ sinh viên), vì vậy
tổng thu được sử dụng cho hoạt động chuyên môn của Trường bị thu hẹp. Khi phải tự
chủ cả chi đầu tư, thì kinh phí hoạt động còn lại sẽ càng khó khăn hơn nữa.
Thứ ba, một số nội dung (như phần trên đã nêu) trong các luật chậm được sửa
đổi, ban hành bổ sung để đảm bảo tính đồng bộ với Luật số 34 (Luật sửa đổi một số
điều của Luật Giáo dục đại học), hoặc cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nghị quyết
của Chính phủ về đổi mới giáo dục, tăng tính tự chủ cho GDĐH VN,… đã làm cho
chủ trương tự chủ ĐH bị chậm lại, bị cản trở rất nhiều.
Các tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ nguyên nhân chung là: Thực tế hoạt
động tự chủ của các Trường đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của rất nhiều bộ luật
chuyên ngành khác nhau; các Nghị định của Chính phủ và rất nhiều văn bản quy phạm
pháp luật khác của Bộ, Ngành liên quan. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Trường
nhận thấy rằng, dù đã có nhiều văn bản tháo gỡ cho các trường được thí điểm tự chủ,
song do các văn bản đó đều không thể vượt qua các văn bản pháp luật, nên cơ sở pháp
lý về tự chủ đại học chưa thật vững chắc và thiếu đồng bộ, hệ thống văn bản pháp luật
vẫn còn có những quy định chưa phù hợp đối với quá trình triển khai; nhiều văn bản
quy định liên quan đến đào tạo, NCKH, hợp tác quốc tế,… áp dụng chung cho tất các
trường không phân biệt tự chủ hay không tự chủ dẫn đến khó khăn khi triển khai trên
thực tế, do đó dẫn đến việc các trường tự chủ vẫn phải tiếp tục xin ý kiến Bộ Giáo dục
và Đào tạo hoặc Bộ chủ quản trước khi thực hiện, điều đó có thể quay lại cơ chế xin cho, mà đã xin - cho thì việc tự chủ mất hết ý nghĩa.
3. Đề xuất, kiến nghị
Trên cơ sở phân tích thực trạng các quy định của pháp luật về cơ chế tài chính
trong tự chủ đại học và xuất phát từ xu thế phát triển GDĐH Việt Nam, bài viết đề
xuất một số kiến nghị giúp các trường đại học công lập Việt Nam nâng cao tính tự chủ
tài chính như sau:
3.1. Đối với Quốc hội (Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và
Nhi đồng)
Trên cơ sở Luật số 34 của Quốc hội, Ủy ban tăng cường giám sát việc thực thi
pháp luật, đặc biệt là việc triển khai cơ chế tự chủ đối với các trường đại học, trong đó
có tự chủ về tài chính; có ý kiến kịp thời đối với các Bộ, Ngành Trung ương khi ban
hành các Thông tư, văn bản hướng dẫn có xu hướng đặt ra thêm các quy định nhằm cụ
thể hóa, nhưng thực chất là quy định thêm các thủ tục, điều kiện để thực hiện tự chủ về
tài chính và tự chủ khác, vô hình chung trở thành tự chủ có điều kiện, sẽ gây khó khăn
cho các trường, thậm chí trở lại cơ chế xin - cho.
3.2. Đối với Chính phủ và các Bộ, Ngành TW
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ
đã quy định về cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng cải tiến
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mạnh mẽ, trong đó các đơn vị giáo dục công lập cũng được hưởng những chính sách
đổi mới này. Trao quyền tự chủ các cơ sở giáo dục đại học, tuy nhiên, Chính phủ vẫn
cần quan tâm đầu tư (nhất là đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất
- bằng những phương pháp và cách thức như thế nào đó), để giúp các cơ sở giáo dục
giảm bớt các khó khăn tài chính, từng bước nâng cao chất lượng GDĐH trong điều
kiện hội nhập.
Hội nhập là cơ hội để giáo dục đại học Việt Nam tranh thủ hợp tác liên doanh
với nước ngoài để mở rộng đào tạo trong nước, đào tạo ở nước ngoài; tạo điều kiện để
đại học công lập trở thành những trung tâm sản xuất, sử dụng, phân phối, xuất khẩu,
nhập khẩu tri thức và chuyển giao công nghệ hiện đại; thông qua đào tạo và nghiên
cứu để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài khoa học.
Để tự chủ tài chính thực sự phát huy được vai trò thì quyền tự chủ của các
trường đại học công lập cần được Chính phủ quán triệt triển khai đồng bộ, tránh tình
trạng tự chủ nửa vời, bao gồm: (i) Cho phép các cơ sở đào tạo được quyết định giá
dịch vụ đào tạo (học phí) trên cơ sở tính đúng, tính đủ các chi phí cần thiết theo khung
giá do cấp có thẩm quyền ban hành; (ii) Được quyền quyết định việc sử dụng tiền vốn,
tài sản gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao và được huy động vốn cho đầu tư qua
góp vốn liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác để mở rộng và nâng cao
chất lượng dịch vụ đào tạo (nội dung này có chủ trương, nhưng chưa có hướng dẫn cụ
thể); (iii) Tự quyết định biên chế và trả lương trên cơ sở hiệu quả, chất lượng hoạt
động của cơ sở giáo dục; (iv) Chính phủ nên tiếp tục đầu tư cho các chương trình mục
tiêu, đầu tư cho các dự án phát triển, nâng cấp cơ sở hạ tầng của cơ sở giáo dục, nhất là
các dự án đầu tư lớn, vượt quá khả năng tài chính của cơ sở GDĐH; (v) Chính phủ cần
tiếp tục hỗ trợ ngân sách cho giáo dục đại học, ưu tiên tăng chi đầu tư phát triển, nâng
cao chất lượng hoạt động và năng lực quản trị của trường đại học, xây dựng hệ thống
phòng thí nghiệm, thực hành hiện đại…;(vi) tạo cơ chế pháp lý để các trường đa dạng
các nguồn thu xã hội hóa. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan quy định cụ thể
về việc sử dụng các nguồn tài chính huy động từ xã hội hóa; về pháp luật thuế đối với
các khoản thu xã hội hóa; về các chính sách ưu đãi về thuế đối với các cơ sở GDĐH.
Thiết nghĩ, các Bộ, Ban, Ngành có liên quan cần nhanh chóng hơn nữa trong
việc rà soát, xây dựng và trình Quốc hội điều chỉnh các quy định pháp luật khác có
liên quan cho phù hợp với chủ trương lớn của Đảng (Nghị quyết số 19/NQ-TW) và
Nhà nước (Nghị quyết số 08/NQ-CP) về đổi mới tổ chức và quản lý, nâng cao chất
lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là mục tiêu
mở rộng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập nói
chung, trường đại học công lập nói riêng.
3.3. Đối với các trường đại học công lập
Khi đánh giá, kiểm định chất lượng trường đại học công lập, thì nguồn lực tài
chính và công tác quản lý tài chính là 1 trong 10 tiêu chuẩn để xem xét. Theo đó, các
trường phải có các giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, có một hệ thống quản lý
chặt chẽ, phù hợp với các quy định của Nhà nước; công tác lập kế hoạch tài chính
được chuẩn hóa, công khai hóa, minh bạch và theo đúng quy định; thực hiện phân bổ
và sử dụng tài chính hợp lý, công khai, minh bạch và có hiệu quả. Cụ thể:
Một là, chu trình quản lý tài chính bắt đầu từ bước lập dự toán, giao dự toán,
chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách cho đến các khâu tự kiểm tra tài chính, thẩm
định kiểm tra báo cáo tài chính của các cơ quan quản lý và cuối cùng là công khai tài
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chính. Chu trình này đòi hỏi nhà trường cần có bộ máy kế toán chuyên nghiệp, có trình
độ để đảm bảo hiệu quả các chi tiêu trong nhà trường, đảm bảo tính minh bạch, chính
xác…
Hai là, việc phân tích hoạt động tài chính chính xác, thực hiện cơ chế tự chủ
phù hợp sẽ giúp cho việc định hướng phát triển nhà trường theo đúng mục đích, tôn
chỉ hoạt động, nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho nhà trường và xã hội. Trong thực tế,
dù còn hạn chế nhưng hệ thống các trường đại học công lập ở Việt Nam đã và đang
khẳng định vai trò chủ lực trong hệ thống giáo dục quốc dân, có ảnh hưởng và uy tín
nhất định trong đào tạo đại học ở khu vực và trên thế giới.
Nhìn chung, sự phát triển của các trường đại học công lập Việt Nam hiện nay
chịu sự chi phối trực tiếp bởi cơ chế, chính sách và các ưu đãi mà Chính phủ trao cho.
Thực hiện tự chủ tài chính ở các trường đại học công lập phải được hiểu và triển khai
đầy đủ trong mối quan hệ xác định rõ quyền và nghĩa vụ là giải pháp chiến lược thể
hiện quan điểm, tầm nhìn một cách khoa học và thực tế; là thước đo trình độ quản lý,
sự đổi mới của Chính phủ đối với sự nghiệp phát triển bền vững và nâng cao chất
lượng giáo dục và đào tạo nói chung và GDĐH nói riêng của Việt Nam. Do đó để thực
hiện thành công tự chủ đại học ở Việt Nam, hệ thống pháp luật phải đồng bộ và thông
suốt từ Luật cho đến các Nghị định của Chính phủ và các văn bản của Bộ, Ngành
Trung ương; sự quản lý có hiệu quả của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự chủ động của
các trường đại học công lập./.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.

Báo cáo kết quả đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 77/NQ-CP về thí điểm
đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn
2014-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị sơ kết tại Trường Đại học
Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, tháng 9/2017.

2.

Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

3.

Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013.

4.

Luật Giáo dục đại học sửa đổi, ngày 19 tháng 11 năm 2018;

5.

Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự
chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài
chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

6.

Nghị định số 49/2009/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí
học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

7.

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về
miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối
với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015-2016 đến
năm học 2020-2021.

8.

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công
lập.
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9.

Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Giáo dục đại học.

10. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 hướng dẫn thi hành Luật Đấu
thầu.
11. Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội khóa XII về chủ
trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo
(GD&ĐT) từ năm 2010-2011 đến năm học 2014-2015.
12. Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới
cơ chế hoạt động đối với các cơ sở GDĐH công lập giai đoạn 2014-2017.
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TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC
TRONG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Nguyễn Đông Phong
Phan Thị Bích Nguyệt
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Từ khóa: Đầu tư, tự chủ.
Tóm tắt: Nền tảng cho phát triển giáo dục đại học đòi hỏi rất nhiều yếu tố tác
động và hỗ trợ một cách hài hòa và chuyên nghiệp trên một không gian hội nhập sâu
và rộng. Muốn vậy đòi hỏi có sự giao thoa một cách hài hòa giữa mục tiêu và chính
sách, có lộ trình và phù hợp với hành lang pháp lý tạo cơ chế tự chủ tốt nhất cho giáo
dục nói chung và đặc biệt là giáo dục ở bậc đại học. Tại Việt Nam tự chủ đại học đã
khởi động và đang trong giai đoạn thí điểm theo lộ trình từ thí điểm tự chủ tài chính
tới thí điểm tự chủ toàn diện. Đây là một lộ trình hợp lý và đầu tư là một yếu tố quan
tạo nguồn lực cho phát triển giáo dục đại học. Và vấn đề đầu tư cho các trường đại
học tự chủ cần được cụ thể rõ trong luật định nhằm nâng cao chất lượng đại học tại
Việt nam.
1. Thực trạng đầu tư từ ngân sách
Thế giới và Việt Nam đang bước vào cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cạnh
tranh trong thời đại 4.0 là cuộc cạnh tranh về nhân lực, mặt khác Việt Nam đang hội
nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới chúng ta đang phải đáp ứng các tiêu chuẩn về
chất lượng lao động trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA). Nhân lực sẽ là một
lợi thế và cũng là một thách thức của hiện tại và trong tương lai.
Trong nhiều thập niên Chính phủ luôn quan tâm và tăng cường đầu tư ngân
sách nhà nước cho giáo dục đào tạo nói chung và đào tạo đại học nói riêng với mục
đích tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế. Đầu tư cho con người là
đầu tư chiến lược, là cơ sở chắc chắn nhất cho sự phát triển bền vững. Thời gian qua
với sự nỗ lực rất lớn ngân sách dành cho đầu tư giáo dục nhằm mục tiêu nâng cao chất
lượng, phát triển qui mô đào tạo đặc biệt là giáo dục đại học. Lĩnh vực, giáo dục, đào
tạo luôn được ưu tiên đầu tư từ ngân sách nhà nước. Tỷ lệ chi ngân sách cho giáo dục
hàng năm của Việt Nam ở mức xấp xỉ 20%, tương đương 5% GDP. Trong giai đoạn
2013 - 2018, ước tính NSNN chi khoảng 1.120.355 tỷ đồng cho giáo dục - đào tạo
trong đó 172.905 tỷ đồng cho GDĐH. Tuy nhiên tỷ lệ chi cho giáo dục đại học chỉ
chiếm khoảng 0,33% GDP. Xét trong bối cảnh Việt Nam thì chi cho giáo dục nói
chung là một tỷ lệ không thấp tuy nhiên nếu xét về cơ cấu chi thì mức chi cho giáo
dục đại học rất thấp. Việt Nam hiện nay không thể đầu tư 100% cho giáo dục từ nguồn
ngân sách mà cần phải có sự phối hợp đầu tư từ nguồn lực trong toàn xã hội. Tại các
trường Đại học nguồn tài chính chủ yếu là do ngân sách nhà nước cấp dưới hình thức
phân bổ ngân sách hàng năm ; học phí và các khoản thu khác không đáng kể tạo nguồn
cho các trường thực hiện mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học… thực tế này
dẫn tới trình trạng hoạt động của các trường kém hiệu quả, không tạo được sự đột phá
trong đào tạo, nghiên cứu, trì trệ trong quản trị, cơ sở vật chất chưa thực sự đáp ứng xu
thế phát triển của giáo dục đại học.
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Đứng một góc nhìn khác ta thấy Chính Phủ luôn ý thức nguồn lao động chất
lượng cao phải được đào tạo từ những trường có chất lượng và có truyền thống với đội
ngũ giảng viên giỏi, giàu kinh nghiệm… Điều này phần nào thể hiện qua việc thực
hiện qua chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2008 – 2020, triển khai xây dựng
một số trường ĐH quốc tế dưới sự hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ
nước ngoài với cơ chế đặc thù, nguồn vốn đầu tư lớn và có sự hỗ trợ từ đối tác quốc tế,
các trường ĐH theo mô hình này được mong đợi sẽ mau chóng đạt đẳng cấp quốc tế,
giúp Việt Nam có ít nhất 1 đại diện trong Top 200 trường ĐH tốt nhất thế giới vào
năm 2020. Đến nay đã có ba trường ĐH được thành lập theo mô hình này, bao gồm:
ĐH Việt - Đức, ĐH Việt-Pháp (hay còn gọi là ĐH Khoa học Công nghệ Hà Nội), và
ĐH Việt-Nhật. Thông tin cơ bản về các trường ĐH này được thể hiện ở bảng dưới đây:
Bảng 1: Thông tin cơ bản về một số trường đại học xuất sắc tại Việt Nam
Trường

ĐH Việt-Đức

ĐH Việt-Pháp

ĐH Việt-Nhật

Năm thành lập

2008

2009

2014

Địa điểm

Bình Dương

Hà Nội

Hà Nội

Cơ quan chủ quản

ĐHQG TP.HCM

Viện Khoa học và
Công nghệ Việt
Nam

ĐHQGHN

Vốn đầu tư dự kiến

180 triệu USD

190 triệu USD

200 triệu USD

(Nguồn vốn)

(Vay WorldBank)

(Vay ADB)

(ODA của
chính phủ Nhật)

Cũng trong khuôn khổ phát triển các trường ĐH chất lượng cao đạt tiêu chuẩn
quốc tế với sự hợp tác của đối tác nước ngoài, trong năm 2014, Viện Nghiên cứu và
Đào tạo Việt–Anh trực thuộc ĐH Đà Nẵng được thành lập với đối tác chiến lược là
Đại học Aston, một trong các ĐH nghiên cứu thuộc Top 10 của Vương Quốc Anh và
một số đối tác doanh nghiệp uy tín như Rolls-Royce International, Tate & Lyle. Các
trường ĐH theo mô hình trường ĐH quốc tế đã được hình thành và phát triển nhưng
kết quả đạt được cho đến thời điểm này chưa đáp ứng được kỳ vọng xây dựng ĐH
đẳng cấp quốc tế của Chính phủ để Việt Nam có 1 trường ĐH lọt vào Top 200 các ĐH
hàng đầu thế giới vào năm 2020.
2.

Thực trạng lao động nhìn từ góc độ trình độ giáo dục

Theo khảo sát của Tổng cục thống kê, trong giai đoạn 2012-2016, số người
đang có việc làm có trình độ học vấn cao nhất từ trung học phổ thông trở lên, trình độ
lao động có trình độ chuyên môn thời điểm 2016 gần bằng 21% mặc dù đang có xu
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hướng cải thiện trong những năm gần đây nhưng vẫn còn khá thấp, chưa đủ để đưa
Việt Nam sánh vai với các quốc gia có trình độ dân trí cao.
Bảng 2. Cơ cấu lực lượng lao động theo trình độ chuyên môn kỹ thuật
2012

2013

2014

2015

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

3.9%

3.8%

3.7%

Chưa tốt nghiệp
tiểu học

11.7%

11.6%

Tốt nghiệp tiểu
học

24.6%

Tốt nghiệp
THCS

2016

Nam

Nữ

3.5%

2.6%

4.5%

11.3%

11.2%

10.2%

24.3%

23.7%

23.4%

30.9%

30.7%

30.3%

Tốt nghiệp
THPT

12.3%

11.8%

Có trình độ
chuyên môn kỹ
thuật

16.6%

17.9%

Chưa đi học

Tổng

Nam

Nữ

3.4%

2.6%

4.3%

12.2%

10.3%

9.4%

11.3%

23.1%

23.8%

23.1%

22.8%

23.4%

29.8%

29.5%

30.1%

29.9%

29.5%

30.3%

12.5%

12.2%

12.3%

12.2%

12.7%

12.7%

12.7%

18.2%

19.9%

22.4%

17.3%

20.6%

23.0%

18.0%

Nguồn: Báo cáo lao động và việc làm các năm – GSO
Trong khi đó theo thống kê của Chương trình phát triển Liên hiệp quốc
(UNDP) cho thấy tại hầu hết các quốc gia phát triển đều có số năm đi học bình quân
của lực lượng lao động từ 25 tuổi trở lên ở mức cao (11-14 năm). Con số này của Việt
Nam năm gần đây dù có biến động tăng dần nhưng vẫn còn ở mức thấp so với nhiều
quốc gia trong khu vực. Kết quả này có lẽ bị ảnh hưởng phần nào bởi việc phân bổ đầu
tư cho giáo dục từ ngân sách nhà nước.
Bảng 3. Cơ cấu lực lượng lao động có việc làm theo trình độ học vấn
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Không có trình độ chuyên
môn kỹ thuật

84.4
%

83.2
%

81.8
%

81.4
%

79.7
%

79.1
%

78.2
%

Lao động đã qua đào tạo,
trong đó:

15.6
%

16.8
%

18.2
%

18.6
%

20.3
%

20.9
%

21.8
%

Dạy nghề

4.0%

4.7%

5.4%

4.9%

5.0%

5.0%

5.2%

Trung học chuyên nghiệp

3.7%

3.7%

3.7%

3.7%

4.0%

3.9%

3.9%

Cao đẳng

1.8%

2.0%

2.0%

2.2%

2.7%

2.8%

3.0%

Đại học trở lên

6.1%

6.4%

7.1%

7.8%

8.6%

9.2%

9.7%

(Nguồn: Báo cáo lao động và việc làm các năm – GSO, tính toán của nhóm tác giả)
Để nâng cao số năm đi học bình quân của lực lượng lao động có rất nhiều giải
pháp trong đó có việc tăng mạng lưới các trường đại học như đã đề cập ở trên. Điều
này đồng nghĩa với việc tỉnh thành nào cũng sẽ có trường đại học, trong khi điều kiện
ngân sách và nguồn lực xã hội bị giới hạn dẫn tới điều kiện vật chất và nhân lực không
theo kịp chính là một trong những nguyên nhân làm chất lượng giáo dục đại học chưa
được cải thiện rõ nét. Vì thế, thay vì đề ra những qui hoạch phát triển tăng số lượng
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trường đại học, có lẽ việc cần làm hơn và làm trước là đề ra một kế hoạch đầu tư có
lựa chọn theo mục đích gia tăng chất lượng đạo điều kiện lan toả và sàng lọc.
3. Tự chủ đại học và đầu tư
Trong bối cảnh ngân sách có giới hạn, đầu tư dàn trải, mục tiêu nâng cao chất
lượng không đạt được, các trường Đại học quốc tế được thành lập với ngân sách
không hề nhỏ nhưng kết quả đạt được cho đến thời điểm này chưa đáp ứng được kỳ
vọng. Một trong những bài toán mà các nhà hoạch định chính sách phải giải là nguồn
lực phải đáp ứng được yêu cầu ngày càng tăng đối với giáo dục đại học trong bối cảnh
ngân sách bị giới hạn. Trong bối cảnh đó tự chủ đại học là một lựa chọn phù hợp.
Tự chủ đại học là một khái niệm không mới đối với GDĐH trên thế giới cũng
như ở Việt Nam. Quá trình tự chủ đại học tại Việt Nam là một quá trình của thay đổi
trong nhận thức gắn với quá trình hội nhập và được thể hiện qua các cơ sở pháp lý sau:
Nghị quyết 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về Đổi mới căn bản và
toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam đã nêu rõ hơn về quyền tự chủ của các cơ sở
GDĐH. Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Năm 2012, với
việc ban hành Luật GDĐH, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở GDĐH
được tái khẳng định với tinh thần đổi mới mạnh mẽ về tư duy trong quản trị đại học
(Điều 32). Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 về Thí điểm đổi mới cơ
chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017. Nghị
định số 16/2015/NĐ-CP về Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
Mặc dù đạt được một số kết quả nhất định trong quá trình thực hiện tự chủ đại học
song nhìn chung, nhận thức về vấn đề này của cả cơ quan quản lý nhà nước lẫn của
các cơ sở GDĐH còn chưa đầy đủ, thống nhất.
Theo thời gian và trên cơ sở kết quả thí điểm và đánh giá chính sách tự chủ của
trường đại học chúng ta đã có một bước chuyển rất lớn trong hệ thống luật pháp đó là
ban hành Luật số 34/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
đại học và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại
học. Đây là những hành lang pháp lý rất cần thiết để tự chủ đại học tại Việt Nam dần
đi vào thực chất và hiệu quả. Trong tinh thần của luật 34/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Giáo dục đại học vẫn khẳng định cần phải đầu tư cho các
đại học trong đó các đại học được chính phủ cho thí điểm tự chủ nhưng thực chất ngân
sách coi như cắt gần như hoàn toàn và điều này trở thành rào cản rất lớn cho nâng cao
chất lượng đại học tại Việt Nam và làm giảm động lực tự thân phát triển của các
trường đại học trọng điểm quốc gia, là những trường luôn luôn đi đầu trong đổi mới.
Trong khi phần lớn các cơ sở GDĐH đều đồng thuận với sự cần thiết và tầm quan
trọng của tự chủ đại học thì về phía các cơ quan quản lý nhà nước, cơ chế, chính sách
pháp luật về thực hiện tự chủ đại học không nhất quán, thiếu đồng bộ. Khung hành
lang pháp lý cho việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ sở GDĐH còn
bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập đặc biệt là chính sách đầu tư cho giáo dục. Đó cũng
là nguyên nhân chính dẫn tới sự thất bại hoạc là thành công chưa đúng với kỳ vọng.
Xuất phát từ những thực trạng đã và đang tồn tại chúng tôi xin kiến nghị như sau:
1.
Đầu tư trong giáo dục hay cụ thể hơn phân bổ tài chính cho giáo dục đại
học đã và sẽ tiếp tục có một vai trò rất lớn trong hoạch định ngân sách của chính phủ
không nên đặt các trường đang được thí điểm tự chủ đạt được thành quả tốt ra khỏi
danh mục đầu tư, đây là bài toán mà các nhà hoạch định chính sách cần giải quyết tìm
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ra phương án tối ưu tránh phân chia ngân sách theo phương thức phân bổ bình quân.
Cần có một tổng kết đánh giá tổng ngân sách đã đầu tư cho các trường đại học trong
đó có đầu tư cơ bản và các chương trình đặc thù trong mối tương quan với thành quả
và chất lượng phát triển để có cơ chế điều chỉnh và đầu tư hợp lý, hiệu quả. Hạn chế
tình trạng Xin-Cho.
2.
Để thực hiện tốt tự chủ đại học thì một hành lang pháp lý đầy đủ, thông
thoáng là điều kiện cần thiết và tiên quyết để bảo đảm thực hiện quyền tự chủ một
cách đầy đủ và toàn diện cho cơ sở GDĐH nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của
nhà trường trong việc bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo. Vì vậy cần nhanh
chóng sửa đổi các luật chuyên ngành như: luật đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đất
đai, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Ngân sách và các luật về thuế, tài chính...Trong quá
trình thực hiện trình tự sửa đổi theo qui định đòi hỏi một khoảng thời gian khá dài do
đó Quốc hội và Chính phủ cần có ban hành một hành lang pháp lý đặc thù cho hoạt
động tự chủ tại các trường đại học được Chính Phủ, Bộ ngành đánh giá tốt trong thực
hiện đề án thí điểm tự chủ.
3.
Chính phủ có thể chủ động và mời khu vực tư nhân tham gia vào nỗ lực
phát triển giáo dục thông qua một dự án cụ thể; hoặc khu vực tư nhân có thể chủ động
và thuyết phục Chính phủ chấp nhận một phương thức hoạt động mới, trong đó khu
vực tư nhân và Chính phủ cùng cung cấp một hoạt động giáo dục (đề xuất dự án giáo
dục). Mô hình điển hình về PPP là khu vực tư nhân cung cấp cơ sở hạ tầng và cung
cấp dịch vụ; cũng có thể khu vực tư nhân chịu trách nhiệm thiết kế, tài trợ, xây dựng
và điều hành; thu hồi vốn đầu tư thông qua các khoản thanh toán định kỳ theo cam kết
từ Chính phủ. Các lĩnh vực PPP có thể tham gia bao gồm hầu hết các khía cạnh của
giáo dục, bao gồm hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch, đánh giá và thực hiện,
quyền sở hữu, quản lý, tài trợ, điều hành các tổ chức, các khía cạnh học thuật, các
chương trình giáo dục đặc biệt, các khía cạnh học thuật, thi cử, bao gồm kiểm tra đầu
vào, dịch vụ hỗ trợ, ký túc xá, chăm sóc sức khoẻ, vận chuyển, bảo trì, an ninh... mặc
dù các lĩnh vực này thường được coi là đặc quyền của nhà nước.
Kết luận:
Tự chủ đại học là lựa chọn hoàn toàn đúng theo qui luật phát triển. Thực tế đã
chứng minh qua thành công của một số trường được lựa chọn thí điểm. Tuy nhiên đó
chỉ là những bước đi đầu tiên chúng ta cần tiếp tục phân tích, đánh giá điều chỉnh để tự
chủ đại học từng bước được các trường lựa chọn như một bước đi cho sự phát triển
bền vững trên nền hành lang pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ và cơ chế đầu tư hợp lý. Đó
là điều kiện cần thiết và tiên quyết để bảo đảm thực hiện quyền tự chủ một cách đầy đủ
và toàn diện để các trường đại học phát huy tính chủ động, sáng tạo.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.

Nghị quyết số 05 - NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục
đổi mới mô hình tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Nguồn:http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/su-kien-phap-ly-noibat.aspx?ItemID=91

2.

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương về
“đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp
hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
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và hội nhập quốc tế” đã được Hội nghị trung ương 8 (khóa XI) thông qua. Nguồn:
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-29-NQ-TW-nam2013-doi-moi-can-ban-toan-dien-giao-duc-dao-tao-hoi-nhap-quoc-te212441.aspx.
3.

Nghị quyết 14/2005/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo
dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020. Nguồn: https://thukyluat.vn/vb/nghiquyet-14-2005-nq-cp-doi-moi-giao-duc-dai-hoc-2006-2020-1395.html

4.

Thông báo số 292/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp thường trực chính phủ về các trường đại học xuất
sắc Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-bao-292-TBVPCP-xay-dung-phat-trien-cac-truong-dai-hoc-xuat-sac-2015-288146.aspx
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TỰ CHỦ ĐẠI HỌC: NHỮNG VƯỚNG MẮC CẦN ĐƯỢC THÁO GỠ

Từ Quang Hiển
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên
1. Bối cảnh của tự chủ đại học
Quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) là vấn đề mới ở nước ta, được
đưa vào Luật Giáo dục đại học năm 2012 và luật này được sửa đổi, bổ sung vào năm
2018 (xin được gọi ngắn gọn chung cho cả Luật cũ và Luật sửa đổi là Luật 34). Ban đầu
vấn đề này được quy định tại Điều 32 với 2 khoản và nội dung chỉ được gói gọn trong
khoảng 120 từ. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (xin được
gọi ngắn gọn là Luật GDĐH sửa đổi) đã làm rõ hơn vấn đề này với 7 khoản và dung
lượng khoảng 700 từ. Đặc biệt, Điều 32 của Luật Giáo dục đại học sửa đổi đã được Nghị
định 99 của chính phủ quy định chi tiết hơn tại Điều 13 của Nghị định này, ví dụ: "Khoản
1. Quyền tự chủ về học thuật và chuyên môn" có tới 6 điểm hoặc "Khoản 2. Quyền tự
chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự" có 4 điểm; Điều 13 của Nghị định 99 có dung lượng
lên tới khoảng 1700 từ. Điều này chứng tỏ Quốc hội và Chính phủ đã nhận thấy tầm quan
trọng của tự chủ đại học đối với sự nghiệp phát triển giáo dục đại học của nước ta. Tuy
nhiên, đây là vấn đề mới nên cần có thời gian để phát hiện những vướng mắc trong quá
trình thực hiện, từ đó hoàn thiện dần các văn bản pháp lý.
Theo Luật Giáo dục đại học, cơ sở giáo dục đại học tự chủ trong các hoạt động
chủ yếu thuộc lĩnh vực tổ chức và nhân sự, tài chính và tài sản, đào tạo, khoa học và công
nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học. Để có các quyền tự chủ trên,
Khoản 2 Điều 32 Luật GDĐH sửa đổi quy định cơ sở giáo dục đại học phải đáp ứng đủ
các điều kiện được quy định trong 4 Điểm của Khoản 2 (tạm gọi là 4 điều kiện lớn),
trong mỗi điều kiện lớn lại có có các điều kiện nhỏ (tạm gọi là tiêu chí), tổng số có 10
tiêu chí. Đây là điều kiện tiên quyết để cơ sở GDĐH được tự chủ.
Vào thập kỷ 70, nửa đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước nước ta thiếu lương thực
nghiêm trọng (hằng năm phải nhập khẩu khoảng 0,5 - 1 triệu tấn lương thực) nhưng nhờ
có các Nghị quyết của Trung ương Đảng được gọi tắt là Khoán 100 (năm 1981) và
Khoán 10 (năm 1988) tháo rỡ mọi rào cản trong sản xuất nông nghiệp mà từ thiếu ăn
nước ta đã trở thành nước xuất khẩu lương thực nằm trong tốp đầu của thế giới (hằng
năm xuất khẩu 6 - 7 triệu tấn gạo).Tự chủ đại học tháo bỏ các rào cản cho cơ sở GDĐH,
vì vậy nó được kỳ vọng như "Khoán 10" trong giáo dục đại học. Thế nhưng tại sao nó lại
không được cơ sở giáo dục đại học hồ hởi đón nhận như nông dân đón nhận "Khoán 10",
không tạo được bước đột phá như "Khoán 10". Để thúc đẩy nhanh tiến trình này cần
phân tích tình hình chung về thực hiện tự chủ đại học, từ đó tìm ra nguyên nhân và đề ra
giải pháp thúc đẩy thích hợp.
2. Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện tự chủ đại học
* Về phía Nhà nước (Quốc hội, Chính phủ, Bộ chủ quản)
Tự chủ đại học được đưa vào Luật Giáo dục đại học năm 2012 nhưng Nghị định
141/2013 của Chính phủ không có điều, khoản nào quy định và hướng dẫn chi tiết về vấn
đề này. Năm 2018, Luật Giáo dục đại học sửa đổi đã bổ sung thêm các khoản với nội
dung cụ thể, rõ ràng hơn về tự chủ đại học nhưng năm 2019 Chính phủ mới có quy định
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chi tiết và hướng dẫn thi hành về tự chủ đại học (Nghị định 99). Tiến trình trên cho thấy
kể từ lúc vấn đề tự chủ đại học được ra đời thì 8 năm sau nó mới có đầy đủ hành trang để
đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, từ 2019 đến nay hầu như không thấy động tĩnh của cơ quan
chủ quản. Để thực hiện tự chủ đại học thì cơ quan chủ quản cần có kế hoạch hành động
cụ thể, một mặt thúc đẩy cơ sở giáo dục đại học thực hiện tự chủ, mặt khác đóng vai trò
đầu mối để giải quyết các khó khăn vướng mắc của cơ sở giáo dục đại học có liên quan
đến các bộ ban ngành khác.
* Về phía cơ sở giáo dục đại học
Thực tiễn cho thấy các cơ sở giáo dục đai học chưa mặn mà với tự chủ. Nguyên
nhân có thể là: 1) Có suy nghĩ tự chủ thì bị cắt nguồn kinh phí nhà nước cấp cho chi
thường xuyên. Trong 4 điều kiện về tự chủ đại học, không có nội dung nào quy định cơ
sở giáo dục phải tự túc toàn bộ kinh phí chi thường xuyên thì mới được tự chủ. Tuy
nhiên, không ít người nghĩ rằng tự túc hoàn toàn chi thường xuyên hằng năm là điều kiện
tiên quyết để cơ sở giáo dục được tự chủ. Do đó, nhiều cơ sở giáo dục đại học rất dè dặt
với tự chủ; bởi vì chỉ có các cơ sở giáo dục đại học ở tốp đầu (tuyển sinh dễ dàng, có thể
thu học phí chạm trần) thì mới dễ dàng thực hiện được điều kiện trên, còn các cơ sở giáo
dục ở tốp giữa, đặc biệt là tốp dưới tuyển sinh khó khăn, thu học phí thấp thì nguồn kinh
phí do nhà nước cấp mặc dù ít ỏi (chiếm khoảng 20% chi thường xuyên) nhưng nó vẫn là
phao cứu sinh cho các cơ sở này trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Thiết nghĩ cắt chi
thường xuyên của các cơ sở GDĐH phải thực hiện dần dần, từ từ giống như cai sữa trẻ
em. Cũng xin nói rằng nhiều nước trên thế giới vẫn cấp kinh phí chi thường xuyên cho
các trường đại học công lập với tỷ lệ khá lớn trong tổng chi thường xuyên của trường. 2)
Công tác kiểm định chất lượng từ bên ngoài mặc dù đã cố gắng nhưng vẫn không đáp
ứng được tiến độ thời gian của tiến trình tự chủ đại học, bên cạnh đó cơ sở GDĐH gặp
phải không ít phiền hà và rất tốn kém, 3) Một số vướng mắc trong thực hiện tự chủ có
liên quan đến các luật, chính sách khác, các bộ ban ngành khác mà cơ sở giáo dục đại
học không thể tự giải quyết được (đây là vấn đề mấu chốt làm chậm tiến trình tự chủ đại
học), 4) Một số cơ sở giáo dục đại học yếu kém không muốn tự chủ, vì để được tự chủ
phải thông qua kiểm định chất lương; việc công khai hóa kết quả kiểm định chất lượng sẽ
bất lợi cho cơ sở, mặt khác không kiểm định cũng vẫn được tuyển sinh, vẫn được mở
ngành, vẫn được cấp kinh phí chi thường xuyên; 5) Tự chủ hay không tự chủ thì mọi hoạt
động của cơ sở GDĐH vẫn không có gì thay đổi. Các khó khăn, vướng mắc trên được
giải thích rõ thêm như sau:
Về kiểm định chất lương
Kiểm định chất lượng là một trong các điều kiện tiên quyết để cơ sở GDĐH được
trao quyền tự chủ. Tuy nhiên, nước ta có nhiều cơ sở giáo dục đại học (gần 240, chưa kể
các cơ sở GDĐH thuộc quân đội và công an) nhưng lại có rất ít đơn vị làm công tác kiểm
định chất lượng (có 5 đơn vị, trong đó 2 đơn vị đã dừng hoạt động và 2 đơn vị cũng sẽ
dừng trong tương lai vì việc thành lập các đơn vị này không đúng với quy định của Luật
34), các đơn vị này đều mới, chưa có bề dày kinh nghiệm, vì vậy chất lượng kiểm định bị
ảnh hưởng, thời gian kiểm định hết các cơ sở giáo dục đại học sẽ phải kéo dài trong
nhiều năm và khó tránh khỏi tư tưởng cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi... của một số cán bộ
làm công tác kiểm định (sau 7 năm thực hiện công tác kiểm định, đã kiểm định được 155
cơ sở GDĐH, còn lại 81 cơ sở chưa kiểm định, chu kỳ kiểm định của một cơ sở GDĐH
là 5 năm, như vậy một số trong 155 cơ sở GDĐH nêu trên đã cần được kiểm định lại).
Mặt khác, lẽ ra phải kiểm định xong chương trình đào tạo thì mới tiến hành kiểm định cơ
sở đào tạo nhưng công tác kiểm định đang làm ngược lại hoặc làm đan xen cả hai (kiểm
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định chưa đúng quy trình). Hiện nay cả nước mới kiểm định được 325 chương trình đào
tạo (chiếm khoảng 6% tổng số chương trình đào tạo của các cơ sở GDĐH), trong đó có
125 chương trình kiểm định bởi 5 trung tâm kiểm định trong nước và 195 chương trình
được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài. Kiểm định
chương trình đào tạo tiến triển rất chậm, một trong những nguyên nhân là quá phiền hà,
rất tốn kém và không kiểm định cũng không sao.
Về thưc hiện quyền tự chủ
Thực hiện quyền tự chủ về tổ chức và nhân sự: Cơ sở giáo dục đại học công lập
không thể tinh giản biên chế, không thể tuyển dụng viên chức, nâng ngạch bậc, bổ
nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, sa thải vv… vì việc này còn liên quan đến Luật lao động
(2012), Luật viên chức (2010) và các chính sách khác. Cơ sở giáo dục đại học muốn thu
hút nhân tài, tuy nhiên nhân tài phải được bổ nhiệm vào ngạch bậc lương cao ngay (giảng
viên cao cấp) thì mới thỏa đáng, nhưng chính sách lại không cho phép cơ sở giáo dục đại
học quyết định được việc này; một số cán bộ, giảng viên hoàn thành xuất sắc công việc,
cơ sở GDĐH muốn thưởng một bậc lương cũng không được. Mặt khác, việc thi nâng
ngạch đều do cấp có thẩm quyền tổ chức thi và quyết định; có những việc rất đơn giản
như nâng lương định kỳ hoặc vượt khung cho giáo sư, giảng viên cao cấp cũng phải trình
lên bộ chủ quản, Bộ Nội vụ phê duyệt. Với các qui định hiện hành, các cơ sở GDĐH gần
như không có quyền tự quyết trong công tác nhân sự.
Thực hiện quyền tự chủ về tài chính và tài sản: Luật và các văn bản dưới luật về
quản lý tài chính và tài sản đang là rào cản của việc thực hiện tự chủ đại học vì luật và
các văn bản này chưa có sự thay đổi để đảm bảo cho các cơ sở GDĐH được tự chủ. Ví
dụ: Cơ sở giáo dục đại học công lập không thể mang đất đai, tài sản cố định để liên
doanh, liên kết với các đơn vị khác; không có tư cách để vay vốn cho các hoạt động của
đơn vị; không thể tự quyết định đầu tư mua sắm tài sản (đầu tư 100 triệu đồng trở lên
phải do bộ chủ quản phê duyệt); việc thu học phí phải tuân theo Nghị định 86 của Chính
phủ, thiết nghĩ việc này nên để cho cơ sở GDĐH quy định thì đúng hơn vì học phí là phí
trả cho dịch vụ đào tạo, nó cũng tuân thủ theo quy luật cung cầu và do thị trường quyết
định, nếu cơ sở GDĐH quy định học phí quá cao sẽ không thu hút được người hoc; cơ sở
GDĐH không thể sử dụng tiền từ học phí và các nguồn thu hợp pháp khác gửi ngân hàng
hoặc góp vốn kinh doanh như các doanh nghiệp để sinh lời (ví dụ: có thể gửi ngân hàng
thay vì nộp kho bạc, tiền lãi có thể sử dụng mua thêm trang thiết bị đào tạo, cấp học bổng
cho sinh viên, trợ cấp cho cán bộ, sinh viên gặp khó khăn ...); cơ sở GDĐH không thể
khoán lương cho các đơn vị trực thuộc, không thể trả lương cho cán bộ, giảng viên theo
vị trí việc làm và theo hiệu suất công việc, vì chi cho con người theo ngạch bậc lương do
cấp có thẩm quyền quyết định. Luật 34 qui định cơ sở GDĐH được phép thành lập cơ sở
kinh doanh, doanh nghiệp, doanh nghiệp khoa học trong trường đại học nhưng đến nay
vẫn chưa có quy định hoặc văn bản hướng dẫn và kết quả là không cơ sở giáo dục đại
học nào triển khai được hoạt động này. Việc liên kết với doanh nghiệp để chuyển giao
các kết quả nghiên cứu (tài sản sở hữu trí tuệ) trên địa bàn của trường cũng không được
phép. Thực chất việc quản lý tài chính và tài sản trong cơ sở GDĐH không có gì thay
đổi.
Về thực hiện quyền tự chủ về chuyên môn: Quyền tự chủ về chuyên môn là một
chính sách khá cởi mở trong đào tạo, chính sách này cho phép đại học quốc gia, đại học
vùng và các cơ sở GDĐH đạt chuẩn quốc gia được tự chủ mở ngành đào tạo từ bậc đại
học đến tiến sĩ. Các cơ sở GDĐH còn lại được tự chủ trong công tác tuyển sinh, quyết
định trong đánh giá cơ sở giáo dục. Bất cập trong mở ngành mới là việc ấn định danh
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mục ngành đào tạo bậc đại học cấp 4 đã không phù hợp. Công cuộc hiện đại hóa đất
nước, xu thế cạnh tranh toàn cầu trong GDĐH dẫn tới rất nhiều lĩnh vực mới xuất hiện
cần phải đào tạo theo hướng liên ngành, nhưng mở ngành mới mà không có trong danh
mục cấp 4 thì phải xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc này làm cho cơ sở
GDĐH gặp không ít khó khăn, phiền hà và đã lấy đi quyền tự chủ của cơ sở GDĐH.
Chương trình đào tạo cũng không do các cơ sở GDĐH quyết định, Bộ chủ quản chỉ nên
quy định số tín chỉ cho mỗi bậc học, số tín chỉ cho các môn học bắt buộc do nhà nước
quy định, còn lại do cơ sở GDĐH quy định, bởi vì sản phẩm đào tạo do cơ sở GDĐH
chịu trách nhiệm và thị trường lao đông OTK sản phẩm. Nhìn nhận vấn đề tự chủ chuyên
môn trên một khía cạnh khác, đó là các cơ sở GDĐH không được phép quyết định mở
ngành thì có phản ứng thế nào về vấn đề này? Thực tế cho thấy các cơ sở GDĐH này
không vui cũng không buồn, bởi vì nhiều cơ sở giáo dục đại học đã nhận thấy mở mới
một số ngành đào tạo đồng thời đặt cho chúng với những cái tên rất kêu nhưng vẫn
không thu hút được người học và họ cũng nhận thấy người học hiện nay đã thừa biết các
thủ thuật mở ngành mới và đổi tên ngành học nhằm thu hút người học của các trường nên
họ cũng không đăng kí vào các ngành này, từ đó cơ sở GDĐH rút ra bài học: Xây dựng
thương hiệu của một số ngành học truyền thống để thu hút người học vẫn tốt hơn là mở
ngành mới. Một bất cập khác là: Việc qui định chuẩn ngoại ngữ và tin học trong toàn
quốc là không phù hợp, việc này nên để cho các trường đại học tự đưa ra các chuẩn đầu
ra khi tốt nghiệp để có sự phù hợp với từng ngành, từng vùng và từng đối tượng. Ví dụ:
Sinh viên dân tộc thiểu số khi học bằng tiếng kinh đã là "ngoại ngữ thứ nhất", lại học
tiếng nước ngoài là "ngoại ngữ thứ hai" thì yêu cầu về "ngoại ngữ thứ hai" cần phải quy
định ở mức độ thấp hơn.
Trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, thành lập doanh nghiệp
khoa học là vấn đề mới mẻ. Tuy nhiên, doanh nghiệp thì phải có nhân lực, đất đai, tài sản
cố định và vốn. Vậy cơ sở giáo dục đại học có được tự chủ trong việc sử dụng đất đai, tài
sản cố định và tiền từ nguồn thu hợp pháp để đầu tư vào doanh nghiệp khoa học hay
không và có được dùng các nguồn lực trên liên doanh liên kết với các doanh nghiệp
ngoài trường hay không (vấn đề này đã đề cập ở mục tự chủ về tài chính và tài sản, ở đây
chỉ nhắc lại). Đây là những vướng mắc cần có sự tháo gỡ từ phía nhà nước.
3. Giải pháp tháo gỡ những khó khăn
Để giải quyết những khó khăn trên, trước tiên bộ chủ quản cần có một kế hoạch
hành động cụ thể, một mặt thúc đẩy các cơ sở giáo dục phấn đấu đạt được các điều kiện
tự chủ, trực tiếp giải quyết những khó khăn nằm trong phạm vi quyền hạn của mình, mặt
khác đứng ra làm đầu mối giải quyết những khó khăn vướng mắc có liên quan đến các bộ
ban ngành khác. Cụ thể:
Bộ chủ quản quy định lộ trình cho các cơ sở GDĐH thực hiện các điều kiện tự
chủ, hết lộ trình này các cơ sở không thực hiện được thì cần xử phạt nghiêm minh; không
dùng tiêu chí cơ sở GDĐH tự túc hoàn toàn kinh phí chi thường xuyên như một điều kiện
tiên quyết, bắt buộc để cơ sở GDĐH được tự chủ; Thành lập mới các đơn vị kiểm định
chất lượng, khuyến khích các cơ sở GDĐH mời các đơn vị kiểm định chất lượng quốc tế
thực hiện công tác kiểm định; xem xét và giải quyết các vấn đề như mở ngành, chuẩn đầu
ra ngoại ngữ, tin học...; làm việc với Bộ nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để
giải quyết các vấn đề có liên quan đến nhân sự như tuyển dụng, sa thải, trả lương; làm
việc với Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường để giải
quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, tài sản cố định, kinh doanh, thành lập doanh
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nghiệp khoa học trong trường đại học, quyền sử dụng kinh phí từ nguồn thu hợp pháp
của cơ sở GDĐH ...
Nghị quyết 19/NQ-TW đã nêu: “Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội
hóa, trước hết là cơ sở giáo dục đại học công lập… Thực hiện chuyển đổi hoạt động các
đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hạch toán như doanh
nghiệp”. Chính phủ mà trực tiếp là bộ chủ quản cần sớm tháo gỡ những khó khăn để các
cơ sở GDĐH được tự chủ thực sự.
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ĐIỀU CHƯA NÓI TRONG TỰ CHỦ ĐẠI HỌC
Hoàng Xuân Sính
Trường Đại học Thăng Long

1. Giáo dục là lạm chi, một điều cần nói rõ.
Giáo dục là lạm chi, đó là câu chưa từng được viết trong Luật Giáo dục và có lẽ
nhiều người trong chúng ta cũng chưa từng nghĩ đến. Một số bạn Pháp đã nói Giáo dục
là lạm chi khi chúng tôi mới bắt đầu Trường Đại học dân lập Thăng Long và chúng tôi
đã thấm thía ngay lập tức sau ít năm quản trị Trường. Trong khi đó có bạn trong nước lại
bảo rằng Giáo dục là siêu lợi nhuận, và chỉ ít năm sau thành lập, Trường của bạn gặp sự
cố lớn vì theo đuổi mục đích siêu lợi nhuận.

2. Tại sao Giáo dục lại là lạm chi ?
Ở đây tôi chỉ muốn nói đến các trường đại học ngoài công lập mà tôi quen thuộc
vì phải sống hàng ngày hàng giờ với nó. Thực ra đại học công lập cũng như vậy mà thôi.
Ta có thể coi mỗi trường đại học có hai trường con: trường con bậc đại học và trường
con bậc sau đại học gồm bậc thạc sĩ, tiến sĩ và các labo nghiên cứu. Trường bậc đại học
thường đông sinh viên, còn trường sau đại học ít sinh viên hơn; nhưng trường bậc đại
học kiếm được nhiều tiền hơn (chủ yếu là học phí sinh viên) còn trường sau đại học kiếm
được ít tiền hơn, và nghịch lý ở đây là trường kiếm được ít tiền tiêu nhiều tiền hơn và
càng phát triển càng tiêu tiền mạnh hơn. Một trường ngoài công lập khi mới ra đời
thường chỉ có trường bậc đại học, phải một hai chục năm sau mới nhen nhúm xây dựng
được trường sau đại học và nó phát triển chậm nếu không có chi đầu tư ngoài chi thường
xuyên. Tuy khó khăn như vậy, nhưng nhà trường vẫn phải cố gắng xây dựng trường sau
đại học của mình vì nó cũng là nơi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cho trường hay gứi nghiên cứu
sinh đi đào tạo nước ngoài qua hợp tác nghiên cứu quốc tế. Việc tiến sĩ hóa đội ngũ giảng
viên của nhà trường nhanh hay chậm là do thực lực của trường sau đại học cùng với danh
tiếng của các giáo sư đầu ngành của trường. Các giáo sư giỏi là người lôi kéo được các
hợp tác nghiên cứu khoa học quốc tế và tìm được học bổng gửi nghiên cứu sinh đi nước
ngoài làm việc. Tuy biết rất rõ các điều đó, nhưng nếu không tìm được nguồn đầu tư phát
triển thì phải trông cậy vào trường bậc đại học, mà sức trường bậc đại học thì có hạn. Nó
chỉ có thể cố gắng làm tốt việc tuyển sinh hàng năm, nghĩa là năm nào cũng đạt chỉ tiêu
tuyển sinh, bằng cách giữ uy tín cho trường, nghĩa là đầu vào có thể thấp nhưng hàng
năm phải khá lên; cải tiến việc giảng dạy và kiểm soát chặt chẽ thi cử; tóm lại nói như
sinh viên: vào dễ, học khó, ra khó. Đó là tình hình các trường đại học ngoài công lập
hoạt động theo đúng pháp luật. Ở đây có thể có bạn nói rằng tại sao không cho trường
bậc đại học hoạt động theo kiểu: vào dễ, học nhàn, ra nhanh? Phải nói có trường đã nổi
tiếng vì đào tạo như vậy. Một lần tôi được nghe một bà mẹ phát biểu như sau: không cần
phải chọn kỹ trường đại học cho con, tôi đã cho con tôi học trường mà vào thì dễ, học thì
nhàn, ra thì nhanh; sau khi con tôi tốt nghiệp, với một số tiền tôi đã kiếm được một chỗ
làm tử tế cho con. Đúng là hiện giờ có những chỗ làm việc mà chỉ bỏ ra vài trăm triệu là
có thể vào được. Nhưng chúng ta thừa biết trong tương lai và ngay bây giờ có những việc
làm không thể dùng tiền để mua được vì đòi hỏi thực lực của người xin việc. Và kiểu
“vào dễ, học nhàn, ra nhanh” sớm muộn sẽ phải chấm dứt.
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Việc trình bày vừa rồi để các bạn thấy rõ tại sao giáo dục lại lạm chi. Với các
nước phát triển, có nền giáo dục đại học lâu đời, các trường công hay tư phần lớn đều
được sự hỗ trợ về tài chính của nhà nước, doanh nghiệp hay cá nhân. Sự hỗ trợ là khá lớn
khi ta thấy học phí do sinh viên đóng chỉ chiếm trên dưới 50% ngân sách nhà trường
(trong trường hợp nước Pháp, vì chỉ có phí ghi danh, không có học phí, thì sự hỗ trợ của
nhà nước còn lớn hơn nhiều), và sự hỗ trợ hàng năm là để chi thường xuyên, hỗ trợ đầu
tư phát triển lại là khác. Con số trên dưới 50% đó là bất biến, nó đã trở thành quy luật mà
người làm luật giáo dục phải tôn trọng để nhà trường hoạt động được. Họ được hỗ trợ lớn
như vậy, nhưng họ vẫn được tự chủ mà ta cần phải học tập.

3. Phải tôn trọng quy luật giáo dục khi làm luật.
Như đã trình bày ở trên chúng ta thấy rõ giáo dục đại học lạm chi như thế nào.
Nếu không có chi đầu tư, ngoài chi thường xuyên, thì không thể phát triển được. Trong
tự chủ đại học, ta nói đến ba tự chủ: tự chủ tài chính, tự chủ nhân sự và tự chủ học thuật.
Trường đại học nào cũng thích thú với tự chủ nhân sự và tự chủ học thuật. Đúng là có tự
chủ nhân sự ta mới tìm được người giỏi như ý ta và trả lương thích đáng để giữ chân
người tài và tự chủ học thuật sẽ mang lại thực lực, danh tiếng cho nhà trường. Còn tự chủ
tài chính thì ta còn e dè, vì phần lớn các trường đại học tự chủ chỉ trông cậy vào học phí
sinh viên để chi hàng ngày.
Sau khi đã trình bày xong thực tiễn của các trường, bây giờ cho phép tôi nói ra
điều phải nói: nếu chỉ có học phí sinh viên thì trường đại học ngoài công lập chỉ đủ
chi thường xuyên, nói một cách khác thu trừ đi chi bằng số không “O” tròn trĩnh.
Đây là một quy luật mà người làm luật phải tôn trọng. Muốn thu trừ đi chi là một con số
dương thì chỉ có con đường như trên đã nói, đó là: vào dễ, học nhàn, ra nhanh, tức là ăn
gian trong đào tạo. Một số trường gặp sự cố là do đi vào con đường này. Đã là quy luật
thì người làm luật phải biết và tôn trọng nó. Tuy nói như vậy, nhưng không phải lúc nào
nó cũng được biết. Ví dụ trong Luật Giáo dục đại học đã từng có đoạn: Sau khi thu trừ đi
chi, nhà trường phải lấy 25% số tiền thu trừ đi chi để phát triển trường. Điều đó nói lên
nhà làm luật không để ý rằng 25% của số O vẫn là số O, vậy lấy đâu mà phát triển.

4. Kết luận.
Bài viết này nhằm mục đích nêu lên quy luật tối quan trọng: “Giáo dục là lạm
chi”, không tôn trọng nó khi làm luật sẽ dẫn tới những hệ quả không lường được.
Hơn 30 năm nay, từ khi hệ thống đại học ngoài công lập ra đời, hệ thống này không phát
triển như người ta mong muốn. Các nhà hoạch định chính sách đã tuyên bố là số sinh
viên các trường đại học ngoài công lập đến năm 2020 sẽ là 40% tổng số sinh viên toàn
quốc, nhưng đến nay nó vẫn dẫm chân tại chỗ ở con số 14%. Làm luật thì phải tôn trọng
quy luật, đó là đề nghị cấp thiết của chúng tôi. Trên cơ sở đã trình bày, chúng tôi đề nghị
hỗ trợ ngân sách cho các trường đại học, không phải là cho các trường đại học tư vì ngân
sách quốc gia còn eo hẹp, mà cho các trường đại học công lớn. Cần phải làm như các
nước phát triển, nghĩa là học phí chỉ chiếm một phần trong ngân sách nhà trường, còn lại
là phần của nhà nước. Như vậy mới có sự phát triển thực sự được. Muốn có mặt trong
xếp hạng thế giới thì phải làm như người ta, không thể duy ý chí được. Còn đối với các
trường đại học ngoài công lập, nếu không bỏ tiền thì phải bỏ tâm. Chẳng hạn không mất
mát gì cả, khi cho trường đại học ngoài công lập ra đời thì cho nó một chỗ nương thân
mà nó có thể sống được nghĩa là có sinh viên đến học, không nên cho một miếng đất
chẳng hạn ở chân núi Tam Đảo, nên thơ thật đấy, nhưng chẳng ai dám đến học.
Chúng tôi tha thiết kính mong được sự chú ý của các nhà làm luật./.
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TỰ CHỦ ĐẠI HỌC VÀ NHỮNG BƯỚC ĐI CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Trần Trung
Trường Đại học Hòa Bình
Trong lịch trình phát triển bền vững đến năm 2030, được tất cả các nước thành
viên Liên Hiệp Quốc chấp thuận, vì ‘Hòa bình’ và ‘Thịnh vượng’ đối với nhân loại và
hành tinh, hiện tại và hướng tới tương lai, ‘Mười bảy mục tiêu phát triển bền vững’ là
mười bảy lời kêu gọi khẩn cấp để hành động cho tất cả các quốc gia. Và chúng ta nhận ra
rằng: chấm dứt nghèo đói và các thiếu thốn khác, giảm bất bình đẳng và thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế, sử dụng hiệu quả và bảo tồn được tài nguyên rừng và đại dương trước
biến đổi khí hậu, phải đi đôi với các chiến lược cải thiện giáo dục và y tế.
Rõ ràng giáo dục đại học đã và đang đóng góp vào sự phát triển của quốc gia bằng
cách tạo ra các năng lực và kỹ năng cấp cao cần thiết cho sự chuyển dịch sang nền
kinh tế dựa trên tri thức. Vì những lý do này mà Việt Nam, một đất nước đang phát
triển ngày càng dành mối quan tâm đặc biệt để tạo điều kiện học tập ở tất cả các cấp học.
Có thể nói thời điểm bắt đầu cho sự “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”
trong thời kỳ mới là Nghị quyết 29/NQ – TW được ban hành 04/11/2013, định rõ quan
điểm “Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, NHà nước và của toàn
dân”, “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương
trình, kế hoạch phát triểnkinh tế-xã hội”. Quan điểm đó cùng với nhận thức: Giáo dục là
một lợi ích công cộng. Nhà nước là cơ quan quản lý giáo dục như một công ích. Đồng
thời, vai trò của xã hội, cộng đồng, phụ huynh và các bên liên quan khác là rất quan trọng
trong việc cung cấp giáo dục có chất lượng. Sự ra đời Luật Giáo dục đại học 2012, và
Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 tạo cơ sở pháp lý nền tảng cho con em mọi người
dân có thêm cơ hội hoàn thiện thái độ và trách nhiệm, hoàn thiện kiến thức và kỹ năng ở
cấp độ cao. Giáo dục thực sự là nền tảng cho sự hoàn thiện của con người, hòa bình, cho
tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của một quốc gia. Theo đó mỗi công dân sẽ
được hỗ trợ tiếp cận công bằng với giáo dục đại học, sẽ có việc làm tốt, với quyền bình
đẳng giới và quyền công dân toàn cầu có trách nhiệm. Hệ thống các trường đại học Việt
Nam hiện đã đạt 243 trường Đại học, Học viện (không kể các trường thuộc khối an ninh
quốc phòng) [1]. Vượt hơn hẳn so với con số 224 trường Đại học mà Quyết định số
37/2013/QĐ - TTg được Chính phủ ban hành. Theo đó chỉ tiêu tuyển sinh tăng từ
133.000 (năm 2013) [2], đến 455.174 chỉ tiêu (năm 2018) [3], và trên 500.000 chỉ tiêu
(2020) [4]. Vấn đề đặt ra ở đây là: những động lực mới nào cho mỗi trường và cả hệ
thống các trường đại học, khi Việt Nam bắt đầu dịch chuyển hướng đến một nền kinh tế
dựa trên tri thức (Knowledge-based Economics), kể từ khi chính thức gia phập WTO
năm 11/1/2007. Và kể từ đây vai trò đóng góp vào sự phát triển kinh tế quốc gia của giáo
dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng ngày càng sâu rộng theo cách mà người học
nhận được kiến thức và kỹ năng cao hơn, rộng hơn. Không chỉ có vậy giáo dục và giáo
dục đại học còn tạo ra những ngành nghề mới cùng với nhân lực cho các ngành nghề đó,
như thương mại điện tử, sản xuất vắc xin,… Và cao hơn nữa giáo dục đại học sẽ cung
cấp vốn văn hóa và xã hội cần thiết để chuyển đổi các giá trị con người, tầm nhìn chính
trị và các định chế và quy tắc xã hội trong trong công cuộc đổi mới phát triển hướng tới
một nước Việt Nam “Dân giàu, Nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” khi
bước vào quá trình hội nhập và chuyển đổi sang nền kinh tế số hóa.
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Vì những nguyên nhân nêu trên, “Quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học” đã
được khẳng định rõ trong điều 32 Luật giáo dục đại học sửa đổi, Luật số 34/2018/QH14,
cũng như được hướng dẫn thực hiện qua Nghị định 99/2019/NĐ – CP, bao gồm: (1)Quyền tự chủ về học thuật và hoạt động chuyên môn; (2)- Quyền tự chủ về tổ chức bộ
máy và nhân sự; (3)- Quyền tự chủ về tài chính và tài sản; (4)- Trách nhiệm giải trình.
Tuy nhiên cho đến năm học 2019 – 2020, mới chỉ có 23 trong số 171 trường đại học
công lập thí được tự chủ 100% trong quản trị đại học (không kể các trường khối an ninh
quốc phòng). Một nghiên cứu cho thấy có đến 85% số trường đại học có tự chủ tài chính
một phần hay toàn phần có được hệ số thu nhập tăng thêm từ 11.5 lần so với thu nhập
từ lương cơ bản. cá biệt như trường Đại học Quốc tế, ĐHQG HCM hệ số trung bình tăng
khoảng 4.5 lần so với trước tự chủ [5]. Bên cạnh đó số bài báo công bố quốc tế của Việt
Nam trong danh mục dữ liệu Scopus cho thấy trong 10 năm từ 2009 đến 2018 tăng gần 5
lần, từ 1764 công bố (2009) đến 8234 công bố (2018) [6]. Tuy nhiên năm 2019 số công
bố của 50 trường đại học hàng đầu Việt Nam đã là 12.307 công bố, trông đó trường đại
học thấp nhất cũng có đến 43 công bố [7]. Như vậy chúng ta đã có những con số ghi
nhận thành công của tự chủ đại học cả về mặt tài chính và công trình công bố quốc tế.
Nhưng chưa có bất cứ công trình nào đánh giá chất lượng đào tạo đại học thực sự thay
đổi đến cấp độ nào so với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn. Tự chủ đại học, từ văn bản đến
thực hành trong điều kiện Việt Nam hiện nay vẫn là vấn đề còn rất mở. Bởi chưa có bất
cứ công bố nào về các giải pháp, các cải tiến… đã và đang thực hiện có hiệu quả khi
được tự chủ, hay phân nhóm công việc liên quan đến giáo dục đào tạo gắn liền với quyền
tự chủ được phân cấp. Bởi tính phức tạp và tính đa chiều trong “Quyền tự chủ và trách
nhiệm giải trình” nên trong phạm vi bài viết này chúng tôi chỉ đề cập đến quyền tự chủ
và trách nhiệm của Trường đại học, của giảng viên trong hoạt động dạy cùng với
quyền tự chủ và trách nhiệm của sinh viên trong hoạt động học trong công tác đản
bảo chất lượng một quá trình dạy-học. Trước hết ở các cấp độ quản lý trong Nhà
trường, “Quyền Tự chủ và Trách nhiệm giải trình” cần phải được thực hiện theo nguyên
tắc: “Quản lý làm việc đúng, cá nhân làm đúng việc”. Ở đây hàm ý cả làm đúng, đầy
đủ, và không sót việc. Có thể cho rằng quyền tự chủ trong giáo dục đào tạo bao gồm: (1)Quyền tự chủ và giám sát quá trình học tập; (2)- Quyền tự chủ và giám sát quản lý học
tập; (3)- Tự chủ và giám sát nội dung và quá trình nhận thức của người học; (4)- Quyền
tự chủ của người học và tại sao lại phải bồi dưỡng quyền tự chủ của người học. Các hoạt
động ở đây không chỉ liên quan đến quyền tự chủ theo khung pháp lý chung, mà phải
được thực hiện trực tiếp bởi quyền tự chủ và trách nhiệm của lãnh đạo và quản lý các
cấp, quyền tự chủ và trách nhiệm của giảng viên, của nhân viên phục vụ, và quyền tự chủ
cùng trách nhiệm của người học. Điều này đã được ghi rõ trong khoản c, mục 2 của điều
32 Luật giáo dục số 34/2018/QH 14: “Thực hiện phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải
trình đến từng đơn vị, cá nhân trong cơ sở giáo dục đại học”.
Việc phân quyền và bồi dưỡng quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình cho giảng
viên trong ngữ cảnh lấy người học làm trung tâm là rất khó khăn, bởi vì nó liên quan
đến những thay đổi trong chính sách nhằm tạo ra áp lực cùng quyền lợi đi kèm, để có
được thay đổi tích cực trong nhận thức, trong tư duy của người giảng viên về trách nhiệm
xây dựng bài giảng theo chủ đề hướng đến các vấn đề của thực tiễn, và hướng đến sở
thích đam mê nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp, và như vậy mới dần truyền
cảm hứng cho người học. Điều này đặc biệt quan trọng khi ở Việt Nam chất lượng đầu
vào có xu hướng giảm, rõ rệt nhất là ở phần lớn các trường đại học tư thục, khi thực chất
của phương pháp giảng dạy chuyển từ “đọc chép” sang “chiếu chép” còn nguy hiểm hơn
bởi tốc độ truyền tải thông tin tăng lên trong khi khả năng tiếp nhận giảm. Thậm chí có
thể còn dẫn đến nghịch lý “Mất điện là giảng viên không thể giảng bài” với phấn, bảng.
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Một lỗ hổng lớn trong các định chế mà chính các cơ sở giáo dục đại học đang thực hiện
đó là quá trình dạy học “không thể đảm bảo cho tất cả người học hiểu được bài giảng
cũ, hoàn thành các nhiệm vụ được giảng viên giao, trước khi học bài giảng mới”, bởi
quá trình tự học của sinh viên sau mỗi giờ giảng trên lớp không được giám sát, giải đáp
thắc mắc, hướng dẫn thực hiện hoàn thành các bài tập, hay những nhiệm vụ khác mà
giảng viên giao cho. Xin được lấy ra đây ví dụ đề cương chi tiết môn toán môn toán dành
cho ngành kỹ thuật cơ khí (Engineering Mathematics and Scientific Computing Eng.
1002, cho năm 2021, in kèm cuối bài viết như một phụ lục) của University of Exeter,
UK, một trường đại học đứng thứ 15 ở Anh, hạng 150 thế giới (chất lượng đầu vào nói
chung chắc chắn là vượt trội), theo The Times and The Sunday Times Good University
Guide 2019, như là một ví dụ minh họa cho sự khác biệt quá lớn trong quá trình dạy học
ở Việt Nam và ở các nước tiên tiến. Theo đó trong thời lượng 30 Units (300 hours) có
100 hours cho hoạt động học và dạy, 200 hours cho sinh viên tự học có hướng dẫn
(Guided Independent Study) của Tutorials, nhằm đảm bảo nghiên cứu bài giảng vừa học,
và hoàn thành các nhiệm vụ được giao dưới sự hướng dẫn để đảm bảo đủ kiến thức và
tâm lý cho buổi học ngày hôm sau. Như vậy sau mỗi giờ giảng trên lớp tất cả sinh viên
được học nghiên cứu bài cũ trong 2.0 giờ có hướng dẫn, trước khi có thể tiếp tục với bài
giảng mới. Rõ ràng tự chủ học tập là một quá trình khám phá có điều kiện để từng bước
đạt được các nấc thang trong 6 bậc của Bloom Taxonomy “Nhớ – Hiểu – Áp dụng –
Phân tích – Đánh giá – Sáng tạo”. Ngay cả ở bậc cao nhất “Sáng tạo” cũng có nhiều cấp
độ, trong ý nghĩa là tạo ra cái mới từ những điều mà mỗi cá nhân đã có. Dickson [8] coi
“Tự chủ là yếu tố trong chuỗi động lực-thành công” và khẳng định rằng “Thành công
trong học tập ... dường như chỉ dẫn đến động lực lớn hơn cho những sinh viên chấp nhận
chịu trách nhiệm về thành công học tập của chính họ”. Do đó, quyền tự chủ của “người
học được hướng dẫn” cùng số đông sẽ làm tăng động lực của sinh viên, mỗi sinh viên sẽ
được tiếp cận vấn đề với nhiều câu hỏi (nhiều cách tư duy nhận thức) với các cấp độ từ
những sinh viên khác (do tư duy khác nhau), thậm chí với nhiều giải pháp hơn, và thấy
được ưu thế của từng giải pháp, do đó dẫn đến việc học tập hiệu quả hơn, rút ngắn thời
gian đi đến kết quả. Quá trình khám phá trong học tập của mỗi sinh viên không chỉ được
cổ vũ của giảng viên mà cả các sinh viên khác nữa. Quyền tự chủ của người học đã được
văn hóa Việt Nam cổ vũ từ bao đời qua những câu ngạn ngữ “Tiên học Lễ, hậu học
Văn”, và thậm chí còn được hướng dẫn nữa “Ở đây gần bạn, gần Thầy/Có công mài sắt
có ngày nên kim”…
Phân tích ở trên cho thấy để mỗi giờ giảng thành công, đạt được hiệu quả cao
nhất, cần có những giờ người học tự chủ “gần bạn, gần Thầy”. Khi đó mỗi “bài giảng”,
những tế bào tạo nên mỗi học phần/môn học sẽ hoàn thành đầy đủ trọn vẹn chức năng
của nó là: không chỉ cung cấp kiến thức, kỹ năng chuyên môn, mà còn cung cấp khả
năng phân tích nhận biết và giải quyết vấn đề mà bài giảng, học phần/môn học tạo ra,
cùng các vấn đề thực tiễn thuộc đối tượng áp dụng, và qua đó tạo cho sinh viên tâm lý tự
tin và cảm thấy hứng thú với học phần/môn học. Tổ hợp các học phần đó sẽ tạo ra khả
năng cho người học. Tập hợp các tổ hợp đó tạo thành một chương trình đào tạo, cùng
chương trình giảng dạy đi kèm, mà khi người học hoàn thành thành sẽ có được năng lực
“Đạo đức – Tài năng – Ý chí” ở các cấp độ khác nhau mà chúng ta gọi là đạt “Chuẩn
đầu ra”. Vậy những bước đi đảm bảo thực hiện một cách đầy đủ “Quyền Tự chủ và
Trách nhiệm giải trình” trong xây đựng và phát triển chương trình đào tạo đại học, cùng
với phương pháp dạy-học hiệu quả hơn sẽ được bắt đầu như thế nào? Chắc chắn bước đi
đầu tiên để mở ngành đào tạo là phải xuất phát từ nhu cầu thực tế hiện tại và tương lai dài
hạn sau đó, cùng với xu thế hội nhập quốc tế của ngành. Điều này đã được ghi rõ trong
mục 1 điều 35 Luật giáo dục số 34/2018/QH 14. Và chi tiết hơn, cụ thể hơn tại điều 2,
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Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT. Đối với những trường đại học hiện nay làm thế nào để
hội nhập, nâng tầm của giáo dục đại học Việt Nam trên trường quốc tế? Có thể lấy sự ra
đời của “Quy chế đào tại đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” được
ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT là dấu mốc cho đổi mới giáo dục
đại học, bước đi đầu tiên ra khỏi hệ đào tạo theo niên chế, để định hình lại giáo dục đại
học Việt Nam trong tiến trình hội nhập, có thể công nhận lẫn nhau các học phần của một
chương trình đào tạo. Đến nay đã hơn mười năm trôi qua, chúng ta đã thấy xuất hiện các
chương trình tiên tiến, các chương trình chất lượng cao, hay các chương trình được thiết
kế theo quan điểm CDIO, chương trình POHE... nhưng trách nhiệm giải trình về khối
lượng kiến thức và kỹ năng, cấp độ kiến thức và kỹ năng trong một hệ tọa độ so sánh với
một chương trình đào tạo tương ứng của một nền giáo dục đại học tiên tiến trong tiến
trình hội nhập, thì vẫn chưa có câu trả lời. Đây không phải chỉ là vấn đề ở Việt Nam, mà
là vấn đề toàn cầu. Sau 4 năm kể từ ngày ‘Tiến trình Bologna’, Bologna Process, được
khởi động bởi sự ký kết của Bộ trưởng giáo dục 29 nước khu vực châu Âu, tháng
11/2003, tại hội nghị Berlin, các Bộ trưởng giáo dục của các nước ký Tiến trình Bologna
đã mời ENQA (The European Association for Quality Assurance in Higher Education),
mạng lưới các cơ quan chất lượng châu Âu để phát triển “Một tập hợp được thống nhất
các thủ tục, tiêu chuẩn và hướng dẫn về đảm bảo chất lượng”. Nhưng đến tận năm 2007,
các tiêu chuẩn và các hướng dẫn cho đảm bảo chất lượng khu vực châu Âu mới được
ENQA ban hành, cung cấp các định hướng cho các cơ sở giáo dục đại học để cải tiến các
chính sách và các thủ tục liên quan đến đảm bảo chất lượng bên trong [9]. Và ngay sau
đó, tháng 8/2008, EMUS (The European Center for Strategic Management of
Universities) đã phát hành Sổ tay “A Practical Guide Benchmarking in European
Higher Education” [10]. Cuốn sổ tay này không chỉ dành cho những người ra quyết
định, mả cả giảng viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục đại học sẵn sàng khởi xướng
hoặc phát triển thêm sâu hơn các hoạt động đối sánh chuẩn của họ. Sổ tay này cũng
khẳng định cần thiết cho các cơ quan quốc gia và các nhà hoạch định chính sách sẵn sàng
làm quen thêm với các khái niệm và thực tiễn về “Đối sánh chuẩn” (Bechmarking). Bởi
“Đối sánh chuẩn” là một công cụ chiến lược mạnh mẽ để hỗ trợ những người ra quyết
định cải thiện chất lượng và hiệu quả của các quy trình tổ chức.
Vậy “Đối sánh chuẩn” được hiểu cho đúng như thế nào? Theo Nazalkor 2007, dựa
trên đề xuất của Wathson 1995, đã đưa ra định nghĩa “Đối sánh chuẩn” như được giới
thiệu dưới đây:

Hình 1: Sơ đồ mô tả khái niệm “Đối sánh chuẩn”
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“Đối sánh chuẩn” thực sự là nguyên tắc đảm bảo xác định nội hàm cốt lõi của
thực hành đảm bảo chất lượng, và cũng là thể hiện năng lực tự chủ và trách nhiệm giải
trình của cơ sở giáo dục đại học, của mỗi cá nhân với nhận thức “Đối sánh chuẩn” là một
quá trình liên tục, kiên trì, và kiên quyết. Điều này đòi hỏi các trường đại học phải vạch
ra lộ trình với việc xác định cột mốc, cấp độ đạt được sau quá trình phân tích, đánh giá
các quá trình nội tại của một số trường đại học tiên tiến quốc tế, trong một cách nhìn toàn
diện, có phân tích, có tranh luận để lựa chọn. Ở đây chúng tôi không đi sâu vào nội hàm,
phân loại và đặc trưng của khái niệm “Đối sánh chuẩn”, mà đề cập đến những bước đi
thực tiễn khi thực hiện “Đối sánh chuẩn”. Theo đó trước hết cần (sau khi có các quyết
định liên quan được ban hành):
•
Xác định mục tiêu và mục đích và triển vọng: - Xác định rõ các đối tác
chuẩn nội và ngoại cho “Đối sánh chuẩn”; - Kết nối đến công tác đảm bảo chất lượng và
các thước đo khả năng ở phạm vi quốc gia và châu lục.; - Tiếp cận sát nhất đến các chiến
lược của các cơ sở giáo dục đó và đến chiến lược phát triển “Đối sánh chuẩn” cùng văn
hóa chất lượng của chúng; - Cùng với việc thi hành “Đối sánh chuẩn” phải có tiêu điểm
rõ ràng.
•
Việc lựa chọn các quy trình cũng phải phù hợp với sứ mệnh, mục tiêu cụ
thể và sự phát triển của tổ chức. Khi cơ sở giáo dục có thể có một vấn đề cụ thể đã được
xác định rõ ràng để giải quyết, nếu không đúng như vậy, thì cần hướng tới việc nhận định
rõ và thu hẹp các quy trình cho thực thi “Đối sánh chuẩn” thông qua tự đánh giá sẽ là
bước đầu tiên. Trong mọi trường hợp, điều quan trọng là phải hiểu rõ các vấn đề và dựa
trên nhu cầu, sắp xếp thứ tự ưu tiên cho chúng, để có thể đưa ra cách thực thi “Đối sánh
chuẩn” thực tế với đầy đủ các nguồn lực phù hợp. Có thể bao gồm: - Đối sánh chuẩn
quản lý giáo dục kỹ thuật; - Chọn cách tiếp cận “Đối sánh chuẩn” phù hợp cho mục đích
đã xác định. Đơn giản nhất là lựa chọn “Đối sánh chuẩn” one-to-one tại các bộ phận
trong nhà trường, và one-to-one giữa các cơ sở giáo dục nhờ dữ liệu công bố công khai; “Đối sánh chuẩn” chiến lược marketing các bên liên quan; - “Đối sánh chuẩn” để tăng
cường cam kết. Việc thực thi “Đối sánh chuẩn” này cần thực hiện theo cả hai loại tương
tác: Top-Down và Bottom-Up giữa các nhà hoạch định chính sách và nhân viên tại tất cả
các cấp độ. Điều này đảm bảo cả quyền sở hữu quy trình và sự đồng thuận trong thực
hiện; - Lựa chọn các đối tác và tạo một nhóm “Đối sánh chuẩn” từ các bộ phận trong một
cơ sở giáo dục để chia sẻ hiểu biết về “Đối sánh chuẩn”, cũng như các cơ sở giáo dục
được lựa chọn để đưa vào hệ tạo độ “Đối sánh chuẩn”;
•
Lựa chọn các tập hợp dữ liệu: Chọn phương pháp thu thập dữ liệu cho các
dữ liệu định lượng, thông tin chất lượng định tính
•
Đánh giá mức độ hội nhập khu vực và rộng hơn qua “Đối sánh chuẩn” về
chương trình đào tạo: thời lượng, môn học/học phần/cách kiểm tra đánh giá, chuẩn đầu ra
môn học, chuẩn đầu ra của chương trình…và các dịch vụ đối với sinh viên.
•
Cuối cùng là chuyển đổi các kết quả của “Đối sánh chuẩn” thành các giải
pháp và cách thức hành động với một lộ trình rõ ràng, có các mục tiêu cụ thể ở cấp độ
ngày càng cao, bao gồm nội dung truyền tải đến người học và tự quản trị quá trình dạy và
học một cách liên tục: bắt đầu từ người học, lớp học rồi lại quay trở lại phục vụ lớp học
và người học.
•
Cần nhận thức rõ “Tự chủ và trách nhiệm giải trình” trong các hoạt động
dạy và học cần mang tính tiến hóa, năng động, và chuyên biệt riêng. Bởi tự thân nó mang
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tính đa chiều nhiều ngữ cảnh (từ các bên liên quan), không bao giờ là tuyệt đối và hoàn
hảo. Trong xã hội hiện đại, để “Tự chủ và trách nhiệm giải trình” các trường đại học cần
quan hệ có tính đối tác hơn là theo chỉ lệnh trên xuống.
Trước khi kết thúc tôi xin lấy một dữ liệu cơ bản của chương trình “Tiên tiến kỹ
thuật cơ điện tử” (trên web của ĐH BKHN) với thời lượng 188 TC = 2820 giờ học cho 5
năm, tức 564 giờ/năm. Còn chương trình cử nhân cơ khí 133 TC = 1995 giờ (4 năm), tức
gần 499 giờ/năm. So với chương trình ngành kỹ thuật cơ khí 4 năm của Univ. of Exter
với thời lượng 480 Units (4 năm) = 4800 hours, tương đương 1200 hours/năm. Cụ thể
hơn với môn Engineering Mathematics and Scientific Computation với 30 Units = 300
hours gồm 100 hours cho hoạt động học và dạy, 200 hours cho tự học có hướng dẫn
(Guided Independent Study) của Tutorials. Một trường đứng thứ 12 trong ngành kỹ thuật
cơ khí ở Anh, đứng thứ 150 trên thế giới theo đánh giá của The Times and The Sunday
Times Good University Guide 2019. Như vậy sự khác biệt lớn nhất đã rõ là về thời
lượng, thứ hai là sinh viên ngoài giờ tự học của riêng bản thân, còn có giờ tự học được
hướng dẫn mà nhà trường phải chịu trách nhiệm chi phí thông qua Tutorials.

Một nghiên cứu quốc tế [11] ở hình trên đã cho thấy khả năng suy luận và áp dụng
các khái niệm số của sinh viên tốt nghiệp, tăng lên theo mức độ tự chủ về biên chế.
Như vậy “Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của Trường đại học và giảng
viên” khi được thực hiện đầy đủ đã tăng rất mạnh trách nhiệm của nhà trường, của giảng
viên, và thời gian sinh viên được tiếp xúc với giảng viên, trợ giảng, các sinh viên giỏi của
lớp trên,…Và đương nhiên sinh viên tốt nghiệp có khả năng cạnh tranh cao hơn, tăng
được cả số lượng và chất lượng nghiên cứu. do đó ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất của
thị trường lao động. Hiện tại có thể nói “Quyền tự chủ và giải trình trách nhiệm” này
đang bị lu mờ bởi các tranh luận về học phí và sự hỗ trợ sinh viên theo chính sách hiện
tại.
Và đã từ lâu rồi, việc xem quyền tự chủ đã trở thành chìa khóa thành công của
trường đại học. Trên thực tế, các trường đại học cần nhiều hơn một mức độ tự chủ cao.
Trên hết, họ cần quản trị tốt, về cơ cấu và hoạt động của họ, và trước hết họ cần và xứng
đáng được lãnh đạo học thuật có chất lượng tốt.
Một trường đại học độc lập không phải là một tổ chức tự do cho tất cả, cũng
không phải là một thể chế tập trung kiểu gia đình trị hay lợi ích nhóm. Quản trị đại học
không chỉ là từ lãnh đạo cao nhất và trung ương. Chúng ta cần sự lãnh đạo có tâm, có
tầm khái quát với các mục tiêu cụ thể, và biết dung người thỏa đáng trong tổ chức thực
hiện; không có siêu hiệu trưởng hay siêu giám đốc nào có thể tự mình làm tất cả; các
trường đại học cần các trưởng khoa chuyên nghiệp và các lãnh đạo nghiên cứu mạnh mẽ.
Các giảng viên, nghiên cứu viên phải được chuẩn bị để thể hiện phần đóng góp
vào trong học thuật, vào khả năng lãnh đạo. Khó có thể có ai khác hoạt động tốt hơn
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những nhà lãnh đạo học thuật. Với đại học tư thục, mặc dù các khoản đầu tư lớn, hợp tác
kinh doanh, liên doanh và nói chung, việc điều hành một trường đại học đòi hỏi sự quản
lý mạnh mẽ, nhưng những yêu cầu này không đảm bảo quyết định để các tổng giám đốc
không chuyên về học thuật lãnh đạo các trường đại học.
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TỰ CHỦ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỪ THỰC TIỄN
Phạm Hồng Quang
Đại học Thái Nguyên
1. Đặt vấn đề:
Tác giả Nguyễn Xuân Sanh đã viết trên Tạp chí Tia sáng: “Nơi quan trọng và
thiêng liêng nhất mà loài người sở hữu được. Trái tim của cuộc Đại cải cách để chấn
hưng đất nước chính là cuộc cải cách giáo dục và đại học dưới bàn tay của Wilhelm von
Humboldt. Đó là cuộc cách mạng của cái đầu, của trí tuệ, hoàn toàn mới trong lịch sử.
Tự do dạy, tự do học, và sự thống nhất giữa giảng dạy và nghiên cứu là những nguyên lý
mới của đời sống đại học, bứt khỏi truyền thống đại học kinh viện cũ...Humboldt đã quan
niệm sự cứu rỗi của Phổ bằng khoa học. Đại học không còn là nơi để truyền bá kinh viện
nữa, mà là nơi để tư duy, không ngừng sáng tạo, khai phá. Nó độc lập, tự chủ, tự trị.
Chính các ý tưởng đó là nguồn sức mạnh vĩ đại của cuộc phát triển trí tuệ vượt bậc của
Phổ, đem lại ánh hào quang rực rỡ cho nền khoa học Đức suốt hơn một thế kỷ sau đó.
Đại học theo tinh thần Humboldt là đại học của những người đi tìm chân lý. Nó cuốn hút
tất cả nhân tài của đất nước. Sinh viên và giáo sư là những người đồng hành đầy óc
khám phá trong khoa học, vì mục đích khoa học. Và đại học trở thành cái nôi của khoa
học, vừa là cột trụ của sự phát triển công nghiệp hóa đất nước, vừa là nơi đào tạo những
người của bộ máy cầm quyền - những người đã thực hiện thành công cuộc chuyển đổi
kinh tế và chấn hưng đất nước lịch sử ở thế kỷ 19...”
Như vậy có thể xác định trong 3 trụ cột của giáo dục đại học trong thế kỉ XXI là:
đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ thành
công, tư vấn chính sách có hiệu quả của giáo dục đại học đều phải thể hiện rõ tính chất
độc đáo, dẫn dắt và sáng tạo. Để có sức sáng tạo - chức năng quan trọng nhất của trường
đại học và để tầm ảnh hưởng của một trường đại học được lan tỏa và có sức hấp dẫn bởi
một môi trường tốt, môi trường tự chủ và sáng tạo sẽ là điểm then chốt để nâng cao chất
lượng đào tạo, phục vụ cộng đồng. Đây cũng là tư tưởng cốt lõi của Luật sửa đổi một số
điều của Luật giáo dục đại học (Luật 34, năm 2018).
2. Một số vấn đề xuất hiện trong thực tiễn
- Hội đồng trường đại học là một thiết chế mới đã được thực thi trong một số
trường đại học trong khoảng 5-7 năm qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, từ thực tiễn
hoạt động của hội đồng trường, cần tham khảo 2 thiết chế “hội đồng” trong thực tiễn: i)
Thiết chế của Hội đồng nhân dân tỉnh (huyện) do Bí thư hoặc Phó bí thư cấp ủy chủ trì
(chủ tịch Hội đồng nhân dân) hoạt động theo Luật hội đồng nhân dân, hội đồng thông
qua quyết nghị nhân sự ủy ban và các hoạt động của chính quyền; thiết chế hoạt động
này có 2 điểm lưu ý: nhân sự là công chức nhà nước và có ngân sách đảm bảo. ii) Đối
với Hội đồng quản trị của doanh nghiệp hoạt động bởi chi phối của Luật doanh nghiệp và
thành viên là đóng góp cố phần (người chủ trì là góp vốn trên 51%); hoạt động theo thiết
chế kinh tế thị trường, không có tổ chức Đảng…Nhìn chung, hoạt động của 2 thiết chế
hội đồng quản lí và quản trị trên đây được thiết chế cho lĩnh vực hoạt động của nhà nước
hay tư nhân đều có thuận lợi và được điều chỉnh bởi những Luật rất rõ ràng. Các thành
viên hội đồng của 2 thiết chế này chịu ràng buộc bởi trách nhiệm và lợi ích.
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Tuy nhiên, khi xem xét hội đồng của trường đại học thì không có nhiều thuận lợi
như vậy. Những khó khăn của hội đồng trường đại học có thể thấy: Thành viên hội đồng
bên ngoài với sự đóng góp không nhiều khi tham gia hội đồng (họp, tham gia góp ý tài
liệu, biểu quyết nhân sự, trao đổi trực tiếp trong các phiên họp…) vì thời gian hạn hẹp
bởi 100% là kiêm nhiệm (nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa
học, doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động) không hoạt động trực
tiếp tại cơ sở giáo dục đại học. Khả năng đóng góp về trí tuệ thì lớn, đóng góp nhiều kinh
nghiệm hay…nhưng không thường xuyên và nhiều khi bị vướng bởi yêu cầu pháp chế
của các quyết định cá nhân khi không có mặt, đặc biệt là khâu giám sát. Tính chuyên
nghiệp của thành viên chưa cao, chưa dành nhiều thời gian cho hội đồng, thông tin chưa
được cung cấp đầy đủ, các quan hệ của nhà trường cũng như vấn đề nảy sinh chưa có
điều kiện để thấu hiểu đầy đủ…Thành viên trong trường: khó phân vai (giữa vai đảng ủy
viên với giảng viên, vai lãnh đạo nhà trường với thành viên hội đồng); đối với đại diện
sinh viên (có sự thay đổi liên tục vì chu kì của người học ngắn, khi chọn người học hiểu
biết phải từ năm cuối khóa…). Thời gian và thành phần triệu tập chủ chốt để bầu thành
viên hội đồng khi có sự biến động liên tục như: vị trí lãnh đạo thay đổi, giảng viên nghỉ
hưu, thành phần ngoài phải thay đổi do vị trí lãnh đạo, nhà quản lí thay đổi, người học ra
trường…Ví dụ để triệu tập 1500 giảng viên (50% giảng viên của ĐH Vùng để bầu với
thời gian diễn ra thường xuyên) sẽ là những thủ tục hình thức tốn kém mất nhiều thời
gian.
- Mối quan hệ giữa Hội đồng trường và đảng ủy. Mặc dù không xuất hiện mâu
thuẫn lớn nhưng có 2 xu hướng: các Nghị quyết của Đảng ủy được Hội đồng tuân thủ
tuyệt đối! Do vậy, ý kiến khác của các thành viên khác sẽ khó được tiếp thu. Ngược lại,
có nội dung của nghị quyết Hội đồng trường chưa “khớp” vào định hướng của Đảng, do
vậy chưa có sự “đối thoại” trực tiếp giữa Hội đồng và Đảng ủy (trên thực tế chưa diễn ra,
do vậy tính chất chỉ đạo và phản biện, tham gia và quyết định từ 2 chiều giữa Đảng ủy và
Hội đồng tuy đồng nhất nhưng chưa thực sự thống nhất cao). Ví dụ, cấp ủy cấp trên quản
lí nhân sự đến cấp phó cơ sở (hồ sơ, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm…)
theo quy định của Đảng, trong khi Luật quy định cấp phó hiệu trưởng do Chủ tịch hội
đồng trường bổ nhiệm…
- Hội đồng đại học (áp dụng đối với Đại học Vùng): Trong Luật 34, điều 13. Sửa
đổi, bổ sung Điều 18: “a)... Thành viên trong đại học bao gồm bí thư cấp ủy, giám đốc
đại học, chủ tịch công đoàn đại học, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
là người học của đại học; chủ tịch hội đồng trường của đơn vị thành viên (nếu có) hoặc
người đứng đầu đơn vị thành viên trong trường hợp đơn vị không có hội đồng
trường…”. Có thể hiểu “nếu có” là khi xuất phát từ thực tiễn, các trường thành viên
không nhất thiết có Hội đồng trường. Vì Hội đồng ĐH đã có chức năng: “Cơ cấu tổ chức
cụ thể của đại học, mối quan hệ, mức độ tự chủ của đơn vị thành viên và đơn vị thuộc,
trực thuộc đại học được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của đại học”
(Khoản 9 Điều 1 của Luật số 34). Hội đồng đại học có trách nhiệm và quyền hạn: “Quyết
định về cơ cấu tổ chức, đơn vị thành viên của đại học” (Khoản 13 Điều 1 của Luật số
34). Với quy định trong Luật đã rõ nhưng trong Nghị định và thông tư hướng dẫn lại cụ
thể hóa cho các trường thành viên có đủ các quyền như 1 trường đại học độc lập. Ví dụ:
“Điều 8. Các đơn vị thành viên của đại học vùng: 2. Cơ cấu tổ chức của trường đại học
thành viên của đại học vùng thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 1 của Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung Điều 14 Luật Giáo
dục đại học)”. Do vậy khi Hội đồng đại học thiết kế về tổ chức, cơ chế hoạt động các
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trường thành viên gặp khó khăn. Điều này sẽ làm cho nhiệm vụ của Đại học lại them khó
khăn khi thực hiện mục tiêu đã ghi trong Luật: “Đại học quốc gia, đại học vùng là đại
học thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước”
(Khoản 4 Điều 1 của Luật số 34). “Cùng thống nhất thực hiện mục tiêu sứ mạng chung”;
“Cơ cấu tổ chức cụ thể của đại học, mối quan hệ, mức độ tự chủ của đơn vị thành viên
và đơn vị thuộc, trực thuộc đại học được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động
của đại học” (Khoản 9 Điều 1 của Luật số 34); Hội đồng đại học có trách nhiệm và
quyền hạn:“Quyết định về cơ cấu tổ chức, đơn vị thành viên của đại học” (Khoản 13
Điều 1 của Luật số 34).
Ngoài ra, một số vướng mắc, bất cập khác đang xuất hiện: Sự chưa đồng bộ giữa
các Luật có liên quan đến Luật giáo dục đại học và nhiều quy định của nhà nước. Cơ chế
kết nối doanh nghiệp và đầu tư theo các phương thức xã hội hóa; công tác bổ nhiệm cán
bộ theo Luật viên chức; công tác đảng yêu cầu về nhiệm kì và quy hoạch cán bộ trước
khi bổ nhiệm…
3.

Một số giải pháp từ thực tiễn

-Thiết kế Hội đồng đại học theo nhu cầu thực tiễn để đạt mục tiêu chung: sử dụng
nguồn lực chung về con người, cơ sở vật chất và tài chính. Việc thành lập hội đồng
trường tại các trường thành viên do Hội đồng đại học quyết định phù hợp với thực tiễn
hiện nay. Hội đồng trường đại học hoặc hội đồng đại học cần tinh gọn, người của trường;
còn các thành phần khác (ngoài trường) thiết kế là thành phần tham vấn, hội đồng khoa
học, hội đồng chuyên gia…để hoạt động thực sự có hiệu quả.
- Trên thực tế, việc soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật của các trường
đang gặp khó khăn: giữa yêu cầu của hệ thống văn bản pháp luật với thực tế từng trường
đang trong quá trình tinh giản biên chế, thực hiện Nghị quyết 18,19 của Đảng về tinh gọn
bộ máy hiệu quả, hiệu lực; tính chuyên nghiệp về pháp chế văn bản của nhiều đơn vị còn
yếu…Do vậy Bộ chủ quản cần hỗ trợ và kiểm duyệt hệ thống văn bản này (ở mức độ đạt
yêu cầu) sẽ giúp các trường tháo gỡ các vướng mắc, sai sót trong giai đoạn đầu của tự
chủ.
- Từ kinh nghiệm của hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp và hội đồng quản trị
doanh nghiệp, mỗi trường đại học cần thiết chế hệ thống chuyên nghiệp trong xây dựng
hệ thống pháp chế cho nhà trường; kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn và đúng
quy định của pháp luật. Trong quá trình đó, cần một độ “trễ” khi được kiểm tra, kiểm
toán, thanh tra các hoạt động của nhà trường, góp phần tạo động lực mạnh mẽ hơn trong
quá trình tự chủ giáo dục đại học.
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TỰ CHỦ ĐẠI HỌC – TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN THỰC TIỄN
Đỗ Thị Hồng Tươi
Ngô Quốc Đạt
Trần Diệp Tuấn
Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Theo GS.TS. Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đạo tạo, trong năm
2020, một trong hai việc quan trọng nhất được Bộ ưu tiên đẩy mạnh là tự chủ đại học với
thiết chế hội đồng trường đóng vai trò là tổ chức quản trị quyết định các vấn đề mang
tính chiến lược về định hướng phát triển, tổ chức nhân sự, tài chính, đào tạo, nghiên cứu
khoa học, hợp tác quốc tế và những vấn đề quan trọng khác của các cơ sở giáo dục đại
học (GDĐH). Tự chủ đại học là điều kiện cần thiết để thực hiện các phương thức quản trị
đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. Những năm qua, tại Việt
Nam, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, đường lối, chính sách nhằm hiện thực cơ
chế tự chủ đại học như Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Khóa
XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả
hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó đề cập đến đổi mới căn bản và
toàn diện giáo dục; Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và Nghị định số
99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Các chủ trương, chính
sách này đã giúp trao quyền tự chủ cho những cơ sở GDĐH nhiều hơn, khuyến khích các
cơ sở GDĐH mạnh dạn xây dựng chính sách để phát huy quyền tự chủ của mình. Bài
tham luận này muốn trao đổi về mô hình quản trị của hội đồng trường để phát huy hiệu
quả quyền tự chủ để nâng cao hiệu quả và chất lượng của giáo dục đại học đồng thời vẫn
đảm bảo được công bằng xã hội.
Về mô hình quản trị, thiết nghĩ cơ sở GDĐH cần triển khai theo tinh thần của
Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII theo định hướng áp
dụng mô hình quản trị như mô hình quản trị doanh nghiệp. Trong đó, hội đồng trường
thực hiện hai chức năng chính là định hướng chiến lược và giám sát. Hội đồng trường
xây dựng định hướng, chiến lược phát triển, chính sách hoạt động của trường và ban
giám hiệu thực hiện chức năng quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường theo
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Để nhà trường ngày càng phát triển bền
vững, hội đồng trường cần tập trung xây dựng định hướng chiến lược về công tác giáo
dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng theo hướng phù hợp với tình
hình thực tế, hội nhập quốc tế, nâng tầm ảnh hưởng của nhà trường đối với xã hội. Đặc
biệt là xây dựng mô hình quản trị đại học tự chủ kiểu mới trong hoàn cảnh của nước ta
nhằm phát huy tối đa tiềm năng của một cơ sở GDĐH. Nhằm thực hiện chức năng định
hướng chiến lược, hội đồng trường sẽ tổ chức các ban chuyên trách với chức năng thẩm
tra các chính sách, quy chế, quy định, dự án, đề án, báo cáo, tờ trình,… của hiệu trưởng
được chủ tịch hội đồng trường giao. Song song với chức năng định hướng chiên lược,
Hội đồng trường sẽ giám sát công tác quản lý, điều hành hoạt động của trường, việc thực
hiện các quy chế, quy định của trường, nghị quyết của hội đồng trường. Để thực hiện tốt
chức năng giám sát, hội đồng trường cần tập trung xây dựng chính sách trong mối quan
hệ công tác giữa các cấp lãnh đạo của nhà trường gồm cấp ủy, hội đồng trường, ban giám
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hiệu, các cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan, các cơ chế giám sát hoạt
động của nhà trường, các phương pháp, cách thức đánh giá hiệu quả hoạt động điều hành
của ban giám hiệu trường theo hướng công khai, minh bạch làm cơ sở để thực hiện
quyền tự chủ trong công tác nhân sự đối với ban giám hiệu. Nhà trường cần xây dựng
quy định về phân cấp thẩm quyền đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc trường cũng như
các tổ chức thuộc các đơn vị về công tác quản lý trong phạm vi nội dung nhà trường
được quyền tự chủ để phát huy tính chủ động, sáng tạo của cả hệ thống đồng thời nâng
cao tính trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về nội dung, phạm vi được phân cấp thẩm
quyền. Việc phân cấp thẩm quyền dựa trên nguyên tắc đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi
của các đơn vị đối với nhà trường và đảm bảo theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó,
hội đồng trường thành lập ban giám sát với các thành viên có thể là nhân sự ngoài hội
đồng trường, chuyên trách để giúp hội đồng trường giám sát tính hợp pháp, chính xác và
trung thực trong việc quản lý, điều hành hoạt động của trường và việc chấp hành Quy
chế tổ chức và hoạt động của trường, nghị quyết của hội đồng trường. Các ban chuyên
trách cũng tham gia công tác giám sát các nghị quyết của hội đồng trường, các hoạt động
của trường, thực hiện các hoạt động khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do chủ tịch
hội đồng trường phân công; kiến nghị những vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của ban.
Để hội đồng trường chủ động, độc lập trong hoạt động của mình, kinh phí hoạt động
hằng năm của hội đồng trường được quy định trong quy chế quản lý tài chính, quy chế
chi tiêu nội bộ của trường, được dự toán và phê duyệt để đảm bảo các khoản chi hành
chính phục vụ hội đồng trường, khoản chi thường xuyên theo kế hoạch công tác của hội
đồng trường, các khoản chi khác phát sinh.
Theo Luật số 34/2018/QH14, Nhà nước cho phép các cơ sở GDĐH thực hiện
quyền tự chủ đối với các thành tố trong tự chủ đại học theo Anderson và Johnson (1998)
gồm: Tự chủ nguồn nhân lực; tự chủ trong tuyển sinh và quản lý sinh viên; tự chủ trong
học thuật và chương trình giáo dục; tự chủ trong quản lý tài chính và tài sản. Trong mọi
hoạt động và lĩnh vực công tác, yếu tố chính quyết định sự trường tồn của tổ chức chính
là con người. Do đó, quyền tự chủ về bộ máy và nhân sự có ý nghĩa thực sự to lớn và cần
tập trung đẩy mạnh quyền tự chủ này. Để nhà trường phát triển bền vững, điều quan
trọng nhất là tập trung xây dựng đội ngũ kế thừa đủ mạnh, đủ năng lực để hoàn thành tốt
chức năng, nhiệm vụ của trường, tiếp tục thực hiện tầm nhìn của trường với những định
hướng, giá trị cốt lõi, văn hóa ứng xử phù hợp.
Với quyền tự chủ bộ máy và nhân sự, hội đồng trường cần xây dựng những chính
sách hướng đến sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy sức mạnh của cả hệ thống, xây
dựng cơ chế tự chủ trong hệ thống lãnh đạo của cả trường theo hướng phân cấp thẩm
quyền cụ thể cho các đơn vị thuộc, trực thuộc để nâng cao tính hiệu quả dựa trên cơ sở
phát huy tính năng động, sáng tạo của các đơn vị và của cả hệ thống. Cần đổi mới tư duy
trong quản trị và lãnh đạo ở các đơn vị và hệ thống chung của nhà trường với sự tham gia
của các bên liên quan, khích lệ sự đa dạng và từng bước áp dụng hiệu quả mô hình quản
trị theo hướng mô hình quản trị doanh nghiệp với bộ máy tinh gọn, hiệu quả nhưng
không vị lợi nhuận. Nhà trường cần rà soát chức năng nhiệm vụ, kết quả thực hiện nhiệm
vụ được giao của các đơn vị, tổ chức để xác định các nhiệm vụ còn trùng lặp, chồng
chéo; từ đó mạnh dạn giải thể một số đơn vị hoạt động không hiệu quả, sáp nhập đơn vị
có chức năng, nhiệm vụ gần nhau. Trường hợp có thêm chức năng, nhiệm vụ mới xuất
phát từ tình hình thực tế, nhà trường có thể chủ động thành lập các tổ chức nhằm đảm
bảo hoạt động hiệu quả của trường.
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Đối với nguồn nhân lực, cần chủ động hướng đến việc tinh giản nhân sự và cơ cấu
lại đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động; đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động. Tổ chức đánh giá phân loại cán bộ, viên chức,
người lao động thường xuyên dựa trên hiệu quả công việc. Nhà trường cần đổi mới, nâng
cao hiệu quả quản lý số lượng người làm việc, bổ sung và hoàn thiện việc xác định vị trí
việc làm để có cơ sở tuyển dụng, bố trí người làm việc đối với từng đơn vị. Đặc biệt, cần
rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tiêu chuẩn cán bộ, viên chức, người lao
động để sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, xác định rõ yêu cầu về số lượng, chất lượng,
cơ cấu đội ngũ cán bộ, viên chức để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị
trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Để khắc phục hạn chế “thiên về định tính, thiếu tính
định lượng” trong công tác quản lý nói chung và công tác đánh giá viên chức, người lao
động nói riêng, nhà trường cần phát huy quyền tự chủ trong quyết định tiêu chuẩn của
từng vị trí việc làm, quyết định chính sách tiền lương, thưởng theo hiệu quả công việc,
tiến tới thực hiện hệ thống lương 3P dựa trên 3 yếu tố cơ bản: Position (vị trí công việc) Person (năng lực cá nhân) - Performance (kết quả công việc). Hệ thống lương 3P giúp
giữ chân người tài, tạo sự gắn bó lâu dài của đội ngũ nhân sự với nhà trường, thu hút
nhân tài, những người có năng lực tham gia làm việc tại trường. Cùng với việc xây dựng
và triển khai lộ trình phát triển nghề nghiệp, yêu cầu về tiến trình phấn đấu nâng cao
trình độ đối với đội ngũ nhân sự, đặc biệt là đối với giảng viên, nghiên cứu viên, nhân sự
tham gia công tác khám chữa bệnh, viên chức hành chính, hệ thống lương 3P giúp nhà
trường khai thác được năng lực của viên chức, người lao động, tạo mục tiêu và động lực
phấn đấu trong công việc, tạo sự gắn kết giữa sự phát triển của cá nhân với sự phát triển
của tập thể, từ đó việc xây dựng và triển khai chiến lược phát triển của nhà trường sẽ
thuận lợi hơn.
Trong tình hình các cơ sở giáo dục công lập và tư thục tham gia ngày càng nhiều
vào lĩnh vực đào tạo nhân lực y tế dẫn đến khủng hoảng nguồn nhân sự tham gia công tác
đào tạo và giành giật nhân tài, chảy máu chất xám. Điều này đặc biệt quan trọng đối với
nhà trường. Với cơ chế tự chủ, nhà trường có thể chủ động xây dựng, thực hiện kế hoạch
tài chính, quản lý nguy cơ tài chính trên cơ sở dự đoán, định hướng chiến lược tài chính
cũng như giám sát sự phát triển của các chiến lược tài chính để đảm bảo kinh phí tái đầu
tư cho việc phát triển chương trình đào tạo tiên tiến, cơ sở vật chất, đặc biệt là nâng cao
đời sống và giữ chân đội ngũ nhân sự. Nhà trường cần xem xét khả năng kết hợp với các
doanh nghiệp để thu hút các nguồn tài trợ và đầu tư vào sự nghiệp giáo dục, bao gồm
nhưng không giới hạn trong việc đầu tư trang thiết bị hiện đại cho sinh viên, học viên,
giảng viên, viên chức, người lao động thực hành, nâng cao trình độ chuyên môn và
nghiệp vụ. Với cơ chế tự chủ đại học, nhà trường được quyền chủ động quyết định về các
vấn đề liên quan đến điều kiện tuyển dụng, lương, thưởng, sử dụng nguồn nhân lực, bổ
nhiệm, miễn nhiệm các vị trí trong lĩnh vực tham gia trực tiếp công tác đào tạo, nghiên
cứu khoa học, khám chữa bệnh và bộ phận tham gia công tác hỗ trợ,... Từ đó, tạo động
lực cho đội ngũ nhân sự gắn kết lâu dài, tận tâm đóng góp cho sự phát triển của nhà
trường, tránh nguy cơ chảy máu chất xám.
Trên thực tế, việc thực hiện quyền tự chủ đại học vẫn còn một số phát sinh do
xung đột giữa các văn bản pháp luật, độ chênh giữa các quy định và tình hình thực tế dẫn
đến quá trình trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học vẫn còn chậm, chưa thực
sự khai thác hiệu quả như mong muốn. Một số văn bản pháp luật về công tác quản lý nhà
nước nói chung và công tác tổ chức cán bộ nói riêng ban hành trước khi Luật số
34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy
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định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Giáo dục đại học chưa điều chỉnh kịp thời hoặc chưa ban hành các văn bản
pháp luật mới phù hợp với bối cảnh mới dẫn đến thiếu tính đồng bộ, chưa đủ đảm bảo
hành lang pháp lý cho các cơ sở GDĐH thực thi quyền tự chủ của mình. Ngoài ra, trong
bối cảnh thực hiện tự chủ đại học theo định hướng của Đảng và Nhà nước hiện nay, mối
quan hệ giữa cơ quan chủ quản với cơ sở GDĐH cần điều chỉnh cho phù hợp để quá trình
tự chủ ngày càng thực chất, giúp nhà trường có thể quyết định cách thức tổ chức hoạt
động theo mục tiêu, sứ mạng của mình trên cơ sở đảm bảo đúng quy định pháp luật và
thực hiện tốt trách nhiệm giải trình. Vai trò của cơ quan chủ quản được thể hiện thông
qua việc tập trung xây dựng chính sách, giám sát, hậu kiểm công tác quản lý và công tác
đảm bảo chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục. Ngoài ra, các cơ quan có thẩm
quyền có thể tạo điều kiện cho cơ sở GDĐH tháo gỡ một số khó khăn, tồn tại với cơ chế
cho phép thí điểm một số vấn đề chưa thống nhất giữa các văn bản pháp luật.
Tóm lại, cơ chế tự chủ đại học mở ra nhiều cơ hội cho các cơ sở GDĐH đồng thời
cũng dẫn đến không ít khó khăn, thách thức và vướng mắc nhất định. Để vận dụng và
phát huy hiệu quả, các trường cần phải tập trung xây dựng mô hình quản trị, quản lý dựa
trên nguyên tắc hội đồng trường đóng vai trò định hướng, xây dựng chiến lược, chính
sách; ban giám hiệu quản lý, điều hành hoạt động để đạt được các mục tiêu phát triển bền
vững với cơ chế kiểm soát quyền lực tại chỗ, thông tin công khai, minh bạch, thực hiện
nghiêm túc trách nhiệm giải trình. Bên cạnh đó, vì con người là nhân tố quan trọng và
then chốt nhất trong sự thành công của mọi tổ chức nên nhà trường phải đẩy mạnh quyền
tự chủ trong tổ chức và nhân sự, chủ động xây dựng, áp dụng chính sách tinh gọn bộ máy
theo hướng hoạt động hiệu quả, triển khai quy chế đánh giá hiệu quả công việc làm cơ sở
cho chính sách tiền lương và đãi ngộ, thu hút và giữ chân nhân tài nhằm nâng cao chất
lượng giáo dục và đào tạo, năng lực nghiên cứu khoa học và chất lượng phục vụ cộng
đồng, qua đó khẳng định được vị thế và thương hiệu của trường.
Từ các chính sách của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền,
Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện quyền tự chủ đại học quy định tại
Luật số 34/2018/QH14 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai
xuất hiện một số vấn đề vướng mắc liên quan đến sự không thống nhất giữa các văn bản
pháp luật để thực hiện cơ chế tự chủ đại học. Ví dụ, theo Luật số 34/2018/QH14 và Nghị
định số 99/2019/NĐ-CP, cơ cấu tổ chức của trường đại học/đại học gồm: “…
khoa/trường, phân hiệu, viện nghiên cứu, trung tâm, cơ sở dịch vụ, doanh nghiệp, cơ sở
kinh doanh và đơn vị khác (nếu có) theo nhu cầu phát triển của trường đại học/đại học”;
cơ sở GDĐH được “thành lập hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của
pháp luật về doanh nghiệp” và hội đồng trường có quyền quyết định về cơ cấu tổ chức,
thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị. Tuy nhiên, vấn đề này gặp khó khăn
do quy định không rõ tại điểm a, khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020: “Tổ
chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:
a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để
thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình”. Hiện nay, đề
án thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của Nhà trường vẫn chưa được
cơ quan có thẩm quyền quyết định. Từ tình hình thực tế này, Nhà trường kính đề nghị
Quốc Hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ những nội dung chồng chéo, bất cập giữa Luật
Giáo dục đại học và các văn bản pháp luật khác liên quan; Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn
thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục y tế công
lập, đặc biệt là những nội dung liên quan đến cơ chế tự chủ đại học. Về phía Đại học Y
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Dược Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường tiếp tục thực hiện quyền tự chủ đại học quy
định tại Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi
Luật số 34/2018/QH14 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP trên cơ sở nghiên cứu kỹ để áp
dụng đúng các văn bản pháp luật của Đảng, Nhà nước cũng như trình bày, kiến nghị cơ
quan có thẩm quyền các giải pháp chủ yếu hoặc đề nghị cơ chế thí điểm đối với một số
khó khăn, vướng mắc của nhà trường trong quá trình triển khai thực tế.
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chính sách pháp luật, pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức
khỏe nhân dân.

7.

Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 về cơ chế hoạt động, cơ chế tài
chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa
bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

8.

Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

9.

Anderson D. and Johnson R. University autonomy in twenty countries. Department
of employment, education, training and youth affairs, Canberra (1998).

141

142

TỰ CHỦ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC –
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỪ GÓC NHÌN PHÁT TRIỂN
Hồ Văn Thống
Trần Quang Thái
Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt
Cùng với đà phát triển của đất nước kể từ Đổi mới (1986) đến nay, giáo dục đại
học đã có nhiều chuyển biến lớn góp phần đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, thể hiện
vai trò quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp chấn hưng đất nước. Bước chuyển mình
mạnh mẽ gần đây, có thể nói, đó là việc luật hóa quyền tự chủ giáo dục đại học, mở ra
nhiều không gian mới cần thiết cho sự phát triển của giáo dục đại học, qua đó nâng cao
vai trò, sứ mệnh của giáo dục đại học đối với sự phát triển và hội nhập của đất nước.
Qua một thời gian ngắn đi vào thực tiễn, quyền tự chủ của giáo dục đại học đã
phát huy tác dụng, hiệu lực, khai thông nhiều tiềm năng vốn có của hệ thống giáo dục đại
học. Tư duy, tâm thế chủ động, sáng tạo, văn hóa chất lượng, gắn kết chặt chẽ giữa đào
tạo với sử dụng đã xuất hiện ở các cơ sở giáo dục đại học được giao quyền tự chủ. Tuy
nhiên, thực tiễn cũng bộc lộ một số vấn đề cần tiếp tục được quan tâm, xem xét để phát
huy hiệu quả hơn nữa của quyền tự chủ giáo dục đại học trong thời gian tới. Có thể nói,
đó là sự tăng cường vai trò giám sát, hậu kiểm đối với việc thực thi quyền tự chủ, là sự
đồng bộ của hệ thống pháp luật liên quan, là lộ trình tự chủ có tính bắt buộc đối với toàn
hệ thống, là việc bồi dưỡng kỹ năng quản trị đại học ở các trường.
1. Cơ chế quản lý giáo dục đại học: bước chuyển từ bao cấp sang tự chủ
Thực tiễn phát triển giáo dục đại học Việt Nam hiện đang thực hiện bước chuyển
căn bản từ cơ chế quản lý bao cấp sang cơ chế tự chủ, được dánh dấu bởi sự ra đời của
Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung - Luật số: 34/2018/QH14) và Nghị định số:
99/2019/NĐ-CP.
Trước đây, vận hành theo cơ chế quản lý bao cấp (cơ chế quản lý hành chính tập
trung), các trường đại học được Nhà nước thành lập với tư cách là một đơn vị sự nghiệp
trong hệ thống quản lý Nhà nước, toàn bộ quá trình hoạt động được Nhà nước quản lý và
cấp kinh phí, các trường triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch được Nhà
nước giao, và phải tuân theo các quy định, tiêu chuẩn do Nhà nước ban hành. Cơ chế
quản lý này đã phát huy tác dụng, hiệu quả trong bối cảnh lịch sử của nền kinh tế bao cấp
trước đây và một nền kinh tế thị trường chưa hoàn thiện, khi mà sự giao lưu, hội nhập
quốc tế còn hạn chế. Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển của nước ta trong thời kỳ có
nhiều thay đổi lớn về kinh tế-xã hội, khoa học-công nghệ, hội nhập quốc tế, cơ chế quản
lý bao cấp đối với giáo dục đại học đã bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập, nổi bật là sự
nặng nề về quản lý hành chính, thái độ trì trệ, thụ động trong điều hành, tâm lý ỷ lại,
trông chờ vào Nhà nước.
Thực tiễn phát triển của nước ta thời gian qua đặt ra yêu cầu cấp thiết, tất yếu đổi
mới cơ chế quản lý giáo dục đại học. Các động lực của thực tiễn thúc đẩy tiến trình đổi
mới này là: kinh tế thị trường, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng công
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nghiệp 4.0. Giáo dục đại học cần gắn chặt với yêu cầu của thị trường nhân lực trong bối
cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tri thức.
Nhìn từ góc độ thị trường, giáo dục đại học vừa có tính công lợi lẫn tư lợi, vừa có
tính chất phúc lợi xã hội vừa có tính chất hàng hoá dịch vụ, do đó cần đảm bảo vai trò
chủ đạo của Nhà nước kết hợp có hiệu quả với vai trò của cơ chế thị trường, của xã hội
trong quản lý, vận hành, kết hợp có hiệu quả vai trò của yếu tố “công” và yếu tố “tư”, sử
dụng và phát huy những mặt tích cực, hạn chế các mặt tiêu cực của cơ chế thị trường và
hội nhập quốc tế.
Khác với cơ chế quản lý bao cấp, cơ chế quản lý tự chủ mở ra một không gian
rộng lớn cho sự hoạt động của các trường đại học, không gian này bao hàm sự kết nối
hữu cơ với thị trường, với xã hội, với các bên liên quan. Đó là sự tham gia của doanh
nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức xã hội, người dân vào các hoạt động của trường đại học
từ đầu vào cho đến đầu ra. Đó là sự thu gọn, tinh giản các thang bậc hành chính trong
quản lý nhà nước, tạo điều kiện pháp lý để trường đại học tự chủ đi đôi với trách nhiệm
giải trình, trực tiếp chịu trách nhiệm trước xã hội.
Sau 07 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần
thứ 8, khóa XI, 06 năm thực hiện Nghị quyết số 77 của Chính phủ, 01 năm thực hiện
Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung), từ thực tiễn thực hiện tự chủ của 23 trường đại
học được giao quyền tự chủ cho thấy, cơ chế quản lý tự chủ đối với giáo dục đại học
đang phát huy hiệu quả tích cực trên nhiều phương diện, một nguồn năng lượng mạnh mẽ
mới hình thành hứa hẹn gặt hái thêm nhiều thành tựu.
Những tín hiệu tích cực là, chất lượng đào tạo được nâng cao, kết nối hữu cơ với
thị trường lao động, một số ngành nghề đào tạo không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường
nhân lực trình độ cao trong nước mà còn là thị trường khu vực và quốc tế. Hoạt động
nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ giữa trường đại học với các đối tác xã hội,
doanh nghiệp có nhiều thay đổi tích cực. Hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định
được quan tâm, chú trọng. Trình độ của đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý được cải
thiện đáng kể. Kinh phí hoạt động giảm phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước và đi đến tự
cân đối và có tích lũy cho phát triển.
2. Một số vấn đề đặt ra của việc chuyển đổi cơ chế quản lý giáo dục đại học từ
bao cấp sang tự chủ
Kinh nghiệm xây dựng chính sách công cho thấy rằng luôn có khoảng cách đáng
kể giữa ý định chính sách với việc thực thi chính sách trên thực tế. Việc thực hiện tự chủ
của các trường đại học thời gian qua đã bộc lộ một số bất cập, vướng mắc cần được tháo
gỡ để Luật số: 34/2018/QH14 và Nghị định số: 99/2019/NĐ-CP thực sự phát huy hiệu
lực trên toàn hệ thống giáo dục đại học thời gian tới.
Thứ nhất, sức ép của tư duy kinh tế, thương mại hóa giáo dục, xem giáo dục là thị
trường hàng hóa thông thường tồn tại trong quan điểm lãnh đạo, điều hành của nhiều
trường đại học. Điều này dẫn đến việc tận dụng quyền tự chủ trong quản trị, điều hành
các hoạt động của trường theo hướng chú trọng quá mức lợi nhuận, lãi lỗ trước mắt, ngắn
hạn mà bỏ qua, xem nhẹ các tiêu chí đảm bảo chất lượng, lợi ích dài hạn, thậm chí là trái
pháp luật.
Hiện cả nước có 236 trường đại học, trong đó có 171 trường công lập, số còn lại
là tư thực, liên kết nước ngoài, các chủ thể này có sự khác biệt về nguồn lực, tầm nhìn,
sứ mệnh trong thị trường giáo dục đại học, từ đó dẫn đến có những khác biệt về động cơ
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của từng chủ thể trong chuỗi cung ứng hàng hóa dịch vụ công đặc biệt này. Xu hướng
này tất yếu tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh lẫn không lành mạnh giữa các chủ thể đại học,
có thể hình thành sự phân hóa trường giàu trường nghèo, điều này chứa đựng nguy cơ
chệch hướng nguyên lý, mục tiêu của giáo dục đại học.
Bên cạnh đó, điều kiện và khả năng tài chính của sinh viên cả nước cũng khác
biệt, xu thế tự chủ sẽ mở ra khả năng tăng học phí của các trường, điều này phần nào làm
giảm cơ hội học tập của sinh viên miền núi, hải đảo, vùng còn khó khăn về kinh tế. Như
hệ quả tất yếu kéo theo, thực tế này sẽ tác động đến hoạt động tuyển sinh của các trường
đại học tọa lạc ở các vùng miền, địa phương còn khó khăn như Tây Bắc, Tây Nguyên,
Tây Nam Bộ.
Thứ hai, tình trạng chưa khớp nối, tương thông, đồng bộ giữa Luật Giáo dục đại
học (sửa đổi, bổ sung) với các luật khác liên quan. Theo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi,
bổ sung), trường đại học là một thực thể pháp lý độc lập, có quyền tự chủ gần như toàn
diện, từ đào tạo, nghiên cứu, nhân sự, tài chính, tài sản cho đến hợp tác, liên kết, cung
ứng dịch vụ. Thiết định này mở ra không gian hoạt động rộng lớn, mới mẻ, thích ứng với
thuộc tính, chức năng vốn có của các thực thể đại học. Tuy nhiên, thực tế triển khai
quyền tự chủ một số hoạt động như nhân sự, tài chính, tài sản, cung ứng dịch vụ vụ công,
các trường tự chủ thường gặp vướng mắc với các quy định của Luật Viên chức, Luật
Ngân sách Nhà nước, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Tài sản công.
Thực tế các vướng mắc, rào cản pháp lý này khiến các trường tự chủ gặp khó khăn khi
muốn đầu tư, phát triển các hoạt động vĩ mô, mang tầm chiến lược.
Thứ ba, tâm thế sẵn sàng, chủ động thực hiện quyền tự chủ giữa các trường đại
học không đồng đều do sự khác biệt về nguồn lực, sứ mệnh, tầm nhìn giữa các trường.
Một mặt, các trường đủ nguồn lực hoặc chưa đủ nguồn lực nhưng có tâm thế sẵn sàng,
chủ động phát triển mong muốn thúc đẩy nhanh, nhất là các trường tư thục với thế mạnh
về tài chính, và khi được giao quyền tự chủ các trường này tăng thêm lợi thế cạnh tranh
với các trường khác trong các hoạt động tuyển sinh, đào tạo, tuyển dụng, xây dựng cơ sở
vật chất, trang thiết bị thực hành, thí nghiệm, kiểm định chất lượng.
Mặt khác, các trường công lập chưa đủ nguồn lực tự chủ, nhất là về tài chính
nhưng chưa có tâm thế sẵn sàng, chủ động phát triển, có xu hướng trì hoãn, kéo dài lộ
trình tự chủ để tiếp tục được hưởng kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp vì chưa tự cân
đối được tài chính, có nguy cơ tụt hậu lại so với các trường tự chủ trong chuỗi cạnh
tranh, từ đó dẫn đến uy tín, giá trị sụt giảm, về lâu dài tất yếu rơi vào khó khăn. Có thể
nói, sự khác biệt về nguồn lực, sứ mệnh, tầm nhìn giữa các trường trong lộ trình tự chủ
sẽ hình thành một thị trường giáo dục đại học thiếu nhất quán, đồng bộ, vừa có trường tự
chủ, vừa có trường không tự chủ. Điều này, một mặt gây khó khăn trong việc chọn lựa
dịch vụ giáo dục của người học và xã hội, và mặt khác, trong dài hạn có thể đưa tới khả
năng giải thể và sáp nhập các trường với nhiều hệ lụy xã hội.
Thứ tư, việc thực thi trách nhiệm giải trình của các trường tự chủ còn nhiều bất
cập. Khoản 2, Điều 1, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung) quy định: “Trách nhiệm
giải trình là việc cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm báo cáo, minh bạch thông tin đối
với người học, xã hội, cơ quan quản lý có thẩm quyền, chủ sở hữu và các bên liên quan
về việc tuân thủ quy định của pháp luật và thực hiện đúng quy định, cam kết của cơ sở
giáo dục đại học.”. Trên thực tế, hệ thống thông tin dữ liệu được công khai của các
trường tự chủ vẫn chưa phản ánh đầy đủ các hoạt động theo quy định của pháp luật,
thông tin không được cập nhật định kỳ, thường xuyên, các cam kết của các trường tự chủ
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đối với người học, xã hội chưa được trình bày hệ thống, tường minh, thông tin dữ liệu
khó kiểm chứng. Điều này phần nào khiến cho việc giám sát của xã hội đối với hoạt động
của các trường trở nên thiếu khả thi, thiếu hiệu quả. Ngược lại, do thiếu thông tin phản
hồi đầy đủ, thường xuyên từ xã hội nên các trường cũng gặp khó khăn trong việc cải tiến,
nâng cao chất lượng hoạt động một cách liên tục, hiệu quả quản trị chưa đạt như kỳ vọng.
Thứ năm, kỹ năng quản trị đại học còn hạn chế, chưa có sự phân cấp tự chủ trong
bộ máy quản trị nội bộ. Thiết định Hội đồng trường thực hiện chức năng quản trị đại học
với nhiều quyền lực hơn theo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung) đang được các
trường triển khai với kỳ vọng thu hút, tập hợp và phát huy sức mạnh của hệ thống các
tương quan giữa trường đại học với các bên liên quan bên ngoài nhằm hướng tới thực
hiện sứ mệnh, tầm nhìn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy kỹ năng quản trị của Hội đồng
trường thông qua năng lực, phẩm chất của từng thành viên vẫn còn bất cập vì tính chất
mới mẻ của thiết chế này. Việc phát huy trí tuệ tập thể của Hội đồng trường đôi khi chưa
thực sự hiệu quả do sự khác biệt về năng lực, phẩm chất và thậm chí là lợi ích đan xen
giữa các thành viên với nhau, với Ban Giám hiệu trường. Bộ máy Hội đồng trường khó
vận hành suôn sẻ nếu từng mắc xích chưa kết nối chặt chẽ với nhau theo đúng chức năng
của bộ máy, vì thế tính hình thức là đôi khi khó tránh khỏi.
Ngoài ra, một số trường tự chủ chưa thực hiện phân cấp tự chủ trong bộ máy quản
trị nội bộ khiến cho sự vận hành, hoạt động vẫn như trước khi tự chủ, khác hơn, quyền tự
chủ chỉ được thực hiện bởi Hội đồng trường. Thực tế này làm cho quyền tự chủ của
trường chưa thể phát huy đầy đủ tác dụng, thế mạnh và tiềm năng của trường vẫn chưa
được khai thông, “thiếu đất dụng võ”, gây lãng phí rất lớn. Các khoa đào tạo, viện nghiên
cứu, trung tâm cung ứng dịch vụ,…cần được tự chủ, cần có không gian lớn hơn để hoạt
động hướng tới thực thi sứ mạnh, tầm nhìn của trường. Quyền tự chủ cần được phát huy,
thực thi bởi từng thành viên, từng đơn vị trong trường, không chỉ bởi Hội đồng trường,
cả hệ thống cần tương thông với nhau.
3. Một vài đề xuất nhằm phát huy tốt hơn cơ chế quản lý tự chủ
Thứ nhất, cần có biện pháp hữu hiệu trong việc giám sát, hậu kiểm việc thực thi
quyền tự chủ và các quy định của pháp luật đối với trường đại học, đảm bảo tinh thần
thượng tôn pháp luật, các biện pháp chế tài đối với sự vi phạm cần đủ mạnh để có tính
răn đe, phòng ngừa. Phát huy sự giám sát tập thể, từ cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan
chủ quản cho đến người học, báo chí, và các bên liên quan. Hoạt động này cần được thực
hiện thường xuyên, định kỳ nhằm đảm bảo quyền và trách nhiệm của trường đại học
trước xã hội được thực thi đầy đủ, một mặt giúp ngăn ngừa hiện tượng thương mại hóa
giáo dục, mặt khác giúp định hướng các trường phát triển theo đúng nguyên lý, mục tiêu
của giáo dục đại học.
Thứ hai, cần sớm có sự bổ sung, điều chỉnh các luật liên quan đến Luật Giáo dục
đại học (sửa đổi, bổ sung) để tạo sự khớp nối, tương thông và đồng bộ của hệ thống pháp
lý, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các trường đại học có đủ nguồn lực, sứ
mệnh, tầm nhìn chiến lược, mau chóng vươn lên khẳng định uy tín, giá trị đại học Việt
Nam, có khả năng cạnh tranh trên thị trường giáo dục đại học khu vực và quốc tế.
Thứ ba, cần có lộ trình tiến tới tự chủ trong toàn hệ thống giáo dục đại học, với kế
hoạch và thời hạn cụ thể để tới một thời điểm nhất định trong tương lai, tất cả trường đại
học đều tự chủ. Điều này giúp hình thành một thị trường giáo dục đại học nhất quán,
đồng bộ, qua đó các trường buộc phải cạnh tranh lành mạnh để khẳng định uy tín, giá trị
trước xã hội, và ngược lại, người học và xã hội có thể chọn lựa các dịch vụ giáo dục có
146

tính cạnh tranh trên cơ sở mặt bằng chất lượng đồng đều. Đối với học sinh, sinh viên
vùng đồng bào thiểu số, vùng còn khó khăn, Nhà nước và các trường cần có biện pháp hỗ
trợ về tài chính nhằm góp phần thực hiện quyền bình đẳng về cơ hội giáo dục cho các đối
tượng đặc thù này.
Thứ tư, các trường tự chủ hoặc sắp tự chủ cần tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập
huấn kỹ năng quản trị đại học trước hết cho các thành viên Hội đồng trường, rồi sau đó là
tất cả cán bộ quản lý khoa, viện, phòng, trung tâm. Thiết định Hội đồng trường cùng mô
hình quản trị đại học là điều rất mới mẻ ở nước ta, do vậy, các đối tượng liên quan cần
nhận thức, quán triệt đúng đắn trước khi triển khai hành động, bởi lẽ mọi sự vận hành
hiệu quả của bất kỳ thể chế nào đều cần có các chủ thể vận hành phù hợp với nó, nếu
không sẽ rơi vào tình trạng “bình mới, rượu cũ”, “bệnh hình thức”.
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TĂNG CƯỜNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG TỰ CHỦ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Huỳnh Đăng Chính
Huỳnh Quyết Thắng
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
I. Mở đầu
Sau gần 35 năm đổi mới đất nước, giáo dục đại học Việt Nam đã có bước phát
triển rõ rệt về quy mô, huy động được nhiều nguồn lực xã hội và đạt được nhiều kết quả
tích cực cho cung cấp nguồn nhân lực có trình độ (cao đẳng, đại học, sau đại học). Cơ
chế tài chính cho giáo dục đại học đã có nhiều đổi mới, quan hệ quốc tế phát triển nhanh
ở các cấp. Các thay đổi trên đã góp phần quan trọng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội
trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Quyền tự chủ đại học được mở rộng thông qua hệ thống pháp luật tạo xu hướng
tăng chi tiêu xã hội cho giáo dục. Yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo
ngày càng khắt khe, sự cạnh tranh trong đào tạo và thu hút nhân tài ngày càng gia tăng,
cơ chế chính sách về tự chủ đại học còn thiếu đồng bộ, tồn tại những áp lực và rủi ro khi
tiên phong trong đổi mới về mô hình quản trị, đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo.
Bên cạnh đó nhu cầu sử dụng lao động trình độ cao tăng nhanh do tác động của Cách
mạng công nghiệp 4.0 và nền kinh tế tri thức, quan hệ quốc tế cởi mở, sự phổ biến của
công nghệ kỹ thuật số và xu hướng chuyển đổi số. Chính vì vậy bài tham luận này sẽ
nhìn nhận vấn đề tăng cường nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao
công nghệ trong mối liên hệ với tự chủ giáo dục đại học ở góc độ cấu trúc, quản trị, và
chính sách.
II.Cơ sở lý luận và một số quan điểm
Để có thể giải quyết căn bản vấn đề tự chủ giáo dục đại học cũng như tìm ra cách
đầu tư hợp lý cho giáo dục-đào tạo nhưng vẫn mang lại kết quả tốt cho KHCN thì cần hệ
thống giáo dục đứng trên nền tảng triết lý dân tộc. Sứ mạng của giáo dục đại học là “tập
trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng
lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học” [1]. Như vậy, giáo dục đại học
đào tạo ra những con người làm chủ thể của xã hội, cốt lõi là cung cấp cho người học
phương pháp tìm kiếm tri thức và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản. Thực tế khoa học công
nghệ phát triển rất nhanh nên giáo dục đại học phải luôn chủ động trong tư duy và độc
lập để phát triển thay vì chạy đuổi theo nhu cầu xã hội. Nhu cầu các doanh nghiệp về lao
động rất đa dạng và luôn thay đổi nên giáo dục đại học chỉ là phần mở đầu của kiến thức
để trang bị cho người học kỹ năng học tập suốt đời. Sản phẩm của giáo dục đại học đó là
những con người có khả năng sản xuất ra tri thức. Nghiên cứu khoa học tự nhiên, kỹ
thuật gắn với khoa học xã hội-nhân văn.
Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và
hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng với hàng loạt các Hiệp định thương mại tự
do thế hệ mới với các nước và khu vực đã được ký kết, đang đi vào thực thi như CPTPP1,
1

CPTPP: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là Hiệp định CPTPP, là một hiệp
định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, gồm 11 nước thành viên là: Ốt-xtrây-li-a, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê,
Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Niu Di-lân, Pê-ru, Xinh-ga-po và Việt Nam.
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FTA2. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp trong và ngoài nước)
có nhu cầu rất cao về việc sử dụng nguồn nhân lực có trình độ và năng lực phục vụ hoạt
động sản xuất, kinh doanh; tiếp thu và làm chủ công nghệ, … dẫn đến nhu cầu gắn kết và
quan hệ hữu cơ giữa các cơ sở đào tạo (Đại học cũng như Nghề nghiệp) với các doanh
nghiệp là hết sức cần thiết, chặt chẽ để cùng phát triển; quá trình này được diễn ra thông
qua hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực có trình
độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động của xã hội cũng như cho doanh
nghiệp.
Trong nền kinh tế tri thức cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh của sản xuất kinh doanh
doanh nghiệp được tạo ra từ kiến thức và sáng tạo để có được chi phí thấp và sự khác biệt
mà nguồn gốc cơ bản là nguồn vốn nhân lực đang có. Ngoài ra, cuộc Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư đang được phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam,
đã mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ
chức và cá nhân; đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời
sống kinh tế, xã hội [2,3].
Xuất phát từ như cầu doanh nghiệp ý thức được tầm quan trọng của khoa học
công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển. Khoa học công nghệ và đổi
mới sáng tạo là động lực cũng như tạo ra sự khác biệt, lợi thế cạnh tranh trong hoạt động
kinh doanh. Về vấn đề này, nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa quan tâm hoặc mức độ
còn thấp.
Từ đó nhà nước cần quan điểm định hướng đầu tư cho khoa học công nghệ là đầu
tư cho tương lai và tập trung phát triển ở các lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn, liên
ngành có vai trò then chốt trong giai đoạn hiện nay như Big Data & AI, Công nghệ Vật
liệu mới, Năng lượng và Môi trường bền vững, Sức khỏe, Biến đổi khí hậu toàn cầu…
Trên cơ sở đó, các cơ sở giảo dục đại học tự chủ cần xây dựng và phát huy mối
quan hệ với các doanh nghiệp, thông qua hiệu quả trong các nhiệm vụ phối hợp nghiên
cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực.
Về quản trị đại học, cơ sở Giáo dục Đại học vừa có chức năng là tổ chức giáo dục
đào tạo, lại vừa có chức năng là tổ chức khoa học công nghệ. Hoạt động giáo dục đào tạo
và khoa học công nghệ luôn song hành và gắn kết chặt chẽ với nhau trong các cơ sở đào
tạo, nhất là cơ sở giáo dục đại học [4]. Cả hai hoạt động trên đều cùng lấy định hướng và
đối tượng trung tâm để hỗ trợ và phát triển, đó là doanh nghiệp.
III.

Một số bài học kinh nghiệm của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có đội ngũ 1090 cán bộ giảng viên (73,5% TS
; 22,7% PGS, GS), đào tạo 32.184 sinh viên (89 % đại học, 7 % chương trình quốc tế, 4
% sau đại học) trong 19 Khoa-Viện đào tạo, 8 Viện-Trung tâm nghiên cứu, và 12 Phòng
thí nghiệm tập trung và trọng điểm [5]. Thành lập từ 1956 cho đến nay Trường đại học
công nghệ kỹ thuật hàng đầu Việt Nam đã được xếp hạng 33 về ‘Mục tiêu phát triển bền
vững (MTPTBV 7) - Năng lượng sạch với giá thành hợp lý’ theo Times Higher Education
Impact Rankings 22/04/2020; xếp hạng 351-400 đại học hàng đầu thế giới về lĩnh vực
Kỹ thuật và Công nghệ, xếp hạng 601 ngành Khoa học máy tính theo bảng xếp hạng
2

FTA: Việt Nam tham gia 16 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có 12 FTA đã có hiệu lực, trong đó Hiệp
định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) được kỳ vọng sẽ có những tác động sâu rộng đến nền kinh tế
Việt Nam
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THE WUR by Subject 2020; TOP 300 của bảng xếp hạng các trường đại học tại các
nước có nền kinh tế mới nổi của THE. Trong các đại diện đến từ Việt Nam, ĐHBK Hà
Nội đứng đầu về chỉ số ảnh hưởng nghiên cứu (chỉ số trích dẫn khoa học). Có 430 đối tác
trong đó 112 đối tác thân thiết. Hiện nay, hàng năm tổng kinh phí các đề tài NCKH các
cấp đạt hơn 100 tỉ, kinh phí chuyển giao và dịch vụ KHCN đạt 22 tỉ, năm sau luôn tăng
cao hơn năm trước. Hệ thống đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp kết hợp giữa mạng lưới
cựu sinh viên, hệ thống doanh nghiệp BK-Holding, phòng ban chức năng, nhóm nghiên
cứu và sinh viên đã thúc đẩy các kết quả trên.
Để có được các kết quả trên, thực tiễn cho thấy cần hoàn thiện hơn nữa các chính
sách thu hút cán bộ khoa học công nghệ trình độ cao, chuyên gia đầu ngành, nhà khoa
học trẻ có uy tín quốc tế và đặc biệt là đào tạo nghiên cứu sau đại học.
Doanh nghiệp và xã hội cần được tạo tin tưởng năng lực của các trường Đại học
trong việc hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động : Giải mã công nghệ, Làm chủ công
nghệ, Thích ứng công nghệ, Đổi mới công nghệ, Hoàn thiện công nghệ, … Xây dựng cơ
chế ưu tiên cho các trường khi tham gia vào hoạt động đổi mới công nghệ.
Từ đó, các cơ sở giáo dục đại học tự chủ phải chủ động xây dựng định hướng
nghiên cứu khoa học và đào tạo đội ngũ với phương châm lấy doanh nghiệp làm trung
tâm đối tượng thụ hưởng. Phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ để xây dựng
mạng lưới nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ. Thúc đẩy việc ứng dụng công
nghệ thông tin để chia sẻ hệ thống “Công nghệ cần – Công nghệ có”. Điều này sẽ giải
quyết được mâu thuẫn hiện nay, đó là : khi doanh nghiệp cần thông tin về đổi mới công
nghệ, đơn vị hỗ trợ tư vấn đổi mới công nghệ, đơn vị phối hợp để thực hiện việc đổi mới
công nghệ, … mà không biết tìm ở đâu ; trong khi đó các tổ chức khoa học và công nghệ
lại đang thiếu các thông tin về đổi mới công nghệ trong thực tế sản xuất ; thiếu thông tin
về các đơn vị có nhu cầu đổi mới công nghệ.
IV.

Một số đề xuất về chính sách

Để tăng cường gắn kết nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn
nhân lực giữa các cơ sở Giáo dục Đại học với sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước,
cần một hệ thống chính sách thúc đẩy và hỗ trợ tích cực của quản lý nhà nước. Có thêm
cơ chế để đưa Nghị định 95/2014 vào thực tiễn bên cạnh các Nghị quyết, Chương trình,
Đề án để triển khai các hoạt động KHCN: Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của
Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định
hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của việt nam đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2045; Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp
thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ; Quyết định 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 Chính
phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất
lượng sản phẩm, hàng hóa đến 2030…
Xây dựng các mối liên kết chặt chẽ, hữu cơ, tương trợ lẫn nhau giữa Doanh
nghiệp và nhà trường. Xây dựng và triển khai có hiệu quả mô hình liên kết Trường/ Viện
- Doanh nghiệp – Cơ quan quản lý nhà nước. Nâng cao khả năng tự đặt hàng/ đề xuất các
nhiệm vụ liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ. Thông qua sự hợp tác với các
Trường để đặt hàng hoặc tiến hành dự báo/ dự đoán các xu hướng mới về công nghệ, về
sản phẩm để có kế hoạch thích ứng phù hợp.
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Nhà trường chủ động phối hợp với doanh nghiệp để khơi thông và sử dụng có
hiệu quả nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thông qua các Chương trình/ Đề án/Nhiệm
vụ KHCN các cấp từ : Quốc gia/ Bộ, ngành, địa phương/tại cơ sở và doanh nghiệp.
V. Kết luận
Trên đây là cách nhìn của một Trường công nghệ kỹ thuật đang triển khai tự chủ
đại học đối với vai trò của nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công
nghệ. Góc nhìn này xuất phát từ sứ mệnh của giáo dục đại học Việt Nam có vai trò tạo
nguồn vốn nhân lực cho xã hội và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghiệp Việt
Nam bởi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Nghị Quyết 29/TW ngày 04-11-2013 của BCH Trung ương “về đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
[2]. Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội thảo về CM công nghiệp lần thứ
tư ngày 24/6/2019.
[3]. Phát biểu của PTT Vương Đình Huệ tại Hội thảo "Năng lực cạnh tranh và phát triển
bao trùm trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” ngày 17/11/2017.
[4]. Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.
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SỰ TỰ CHỦ BỀN VỮNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHÌN TỪ LÝ THUYẾT TỔ CHỨC
Nguyễn Văn Phúc
Viện Kinh tế - Xã hội và Công nghệ
Về bản chất, tự chủ là cơ chế tồn tại và hoạt động của mỗi chủ thể kinh tế- xã hội,
trong đó chủ thể này có quyền và nghĩa vụ chủ động tự quyết định các vấn đề liên quan
tới định hướng phát triển, tự tổ chức và thực hiện các hoạt động cần thiết để đảm bảo các
điều kiện để duy trì sự hoạt động bền vững của mình mà không bị chi phối bởi các chủ
thể khác. Yếu tố cơ bản và quan trọng nhất của sự tự chủ là tính độc lập của một chủ thể
trong việc tự mình ra quyết định và hành động theo ý chí riêng. Về bản chất, sau khi
được thành lập, một tổ chức sẽ trở thành một pháp nhân hoạt động theo sứ mạng, chức
năng mà nó được giao (theo ý tưởng và quyết định của những chủ thể thành lập ra nó).
Tài sản mà những chủ thể sáng lập đã bỏ ra để thành lập tổ chức mới sẽ trở thành tài sản
thuộc sở hữu của tổ chức này. Lúc đó, tổ chức này sẽ có tư cách độc lập về mặt pháp lý
đối với các chủ thể khác trong xã hội, kể cả đối với chủ sở hữu hoặc cơ quan, tổ chức, cá
nhân thành lập ra nó. Để đảm bảo tính độc lập đó, tổ chức này phải tự chủ về mọi mặt, cả
về pháp lý, hành chính, xã hội và kinh tế. Như vậy, tự chủ là một trạng thái của một chủ
thể trong mối quan hệ với một hoặc một số chủ thể khác xét trên giác độ quyền và nghĩa
vụ về hành vi, nhận thức của chủ thể đó (cả trên giác độ ra quyết định và hiện thực hóa
hành vi, nhận thức của mình). Tổng hợp những quan niệm về tự chủ, Benoist cho rằng tự
chủ thực sự không nằm ở quy định pháp lý, mà là ở ý chí thực hiện những nội dung của
tự chủ1. Jürg Minsch cho rằng trong xã hội hiện đại- offene Gesselschaft (xã hội mở), với
tư cách là một “souveräne Denkrepublik” (Cộng hòa tư duy tự chủ), trường đại học phải
được tự chủ thì mới có thể phát huy được sự tự do tư duy, từ đó tạo ra những tri thức mới
cho xã hội, để tạo ra “Gute Leben für Alle” (Cuộc sống tốt đẹp cho mọi người)2.
Khái niệm tự chủ đã được sử dụng từ sớm, nhưng chính thức được hệ thống hóa
thành hệ quan điểm trong “thời đại khai sáng”, trong đó Bodin, Hobbes und Rousseau là
những đại diện nổi bật. Khái niệm này được mở rộng sang lĩnh vực kinh tế khi xuất hiện
một số tổ chức kinh tế có quy mô đủ lớn để tách ra nhiều bộ phận hoạt động ở nhiều nơi,
nhu cầu tự quyết của chúng ngày càng lớn. Khi các tổ chức đa quốc gia và xuyên quốc
gia hình thành, tính tự chủ của các đơn vị cấu thành thuộc các tổ chức này (cũng như
những tổ chức tương tự khác) càng ngày càng trở thành chủ đề cho các nghiên cứu cả về
lý thuyết lẫn thực tế. Bối cảnh thực hiện sự tự chủ luôn thay đổi khiến cho nội hàm cũng
như phương thức thực hiện tự chủ có thay đổi nhưng bản chất của tự chủ ít biến động3.
Asbach phân biệt tự chủ về mặt pháp lý (rechtliche Souveränität) và tự chủ thực tế
(hoặc tự chủ về mặt vật chất- materielle Souveränität). Ông cho rằng sự tự chủ về mặt
pháp lý càng ngày càng được khẳng định và củng cố bởi các quy định pháp lý thì sự tự
chủ về mặt vật chất càng ngày càng có những biến động phức tạp và trái chiều4. Trong
1
2
3
4

Allain de Benoist (2018), What is Sovereignty?
Jürg Minsch (2019), Offene Gesellschaft & Souveräne Universität.
Patricio Valdivieso (1999), Is the Concept of Sovereignty Changing?
Olaf Asbach (2013), Politische Herrschaft und Autonomie: Souveränität bei Bodin, Hobbes und Rousseau.
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mối quan hệ này, tự chủ về mặt pháp lý chỉ là sự thừa nhận (hoặc cho phép) một thủ thể
chính thức có quyền và nghĩa vụ tự chủ. Tự chủ thực tế là trạng thái mà một chủ thể thực
hiện quyền và nghĩa vụ tự chủ của mình (kể cả quyền/ nghĩa vụ được thừa nhận hoặc
không được thừa nhận) như thế nào. Trong khi nội hàm của tự chủ pháp lý tương đối ổn
định thì tự chủ thực tế lại liên tục biến động, đặc biệt là năng lực tự chủ. Bởi thế, trên
thực tế, luôn có sự bất cập, không tương thích giữa tự chủ về pháp lý và tự chủ trên thực
tế. Nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước là xác định rõ khoảng cách giữa tự chủ
về pháp lý so với tự chủ thực tế và giải pháp để thu hẹp khoảng cách này.
Khái niệm về sự tự chủ như trên khác với quan niệm hiện nay của nhiều người,
coi sự tự chủ của một tổ chức đồng nghĩa với việc từ bỏ bao cấp, từ bỏ các khoản thu từ
ngân sách nhà nước, tự tìm kiếm các nguồn thu ngoài ngân sách để trang trải các chi phí
hoạt động và phát triển bền vững của mình. Chính vì thế, sự tự đảm bảo nhu cầu tài chính
được coi là cốt lõi của quá trình chủ hóa và cơ chế tự chủ tài chính là trung tâm của cơ
chế tự chủ nói chung. Thực ra, khi nói tới sự bao cấp và các khoản cấp phát là nói tới
nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của một tổ chức, còn sự tự chủ là phương thức hoạt
động của tổ chức đó; nội hàm của hai phạm trù này hoàn toàn không đồng nhất với nhau
và không thể ghép với nhau thành một cặp phạm trù, điều sẽ dẫn tới nhiều ngộ nhận
không đáng có. Có thể nêu một ví dụ rất rõ ràng cho trường hợp này là một doanh nghiệp
tư nhân sản xuất sản phẩm cung cấp toàn bộ sản phẩm của mình cho Nhà nước. Lúc đó,
toàn bộ nguồn thu của doanh nghiệp là từ ngân sách, nhưng doanh nghiệp không hề bị
mất sự tự chủ của mình. Phương thức “đặt hàng” của Nhà nước chính là thể hiện tinh
thần này.
Theo lý thuyết tổ chức, với tư cách là một tổ chức, mỗi trường đại học là một thực
thể kinh tế- chính trị- xã hội, có một cấu trúc và cơ chế hoạt động xác định, hoạt động
theo một hoặc một số mục tiêu chung, được hình thành và hoạt động trong khuôn khổ
pháp luật quốc gia và những quy định riêng của mình5. Ở nhiều nước phương Tây, tính
độc lập của các trường đại học đã được coi là sự đương nhiên từ khá sớm. Tuy nhiên, yêu
cầu này trở thành chủ đề cho những phong trào xã hội rộng rãi trong các thế kỷ 18 và 19
khi các trường đại học và giới học giả đòi phải được tự do tư tưởng, tách khỏi sự chi phối
của nhà thờ. Vấn đề được tranh luận nhiều lúc đó không phải là tính tự chủ, mà là sự tự
do (freedom) và tính độc lập (authonomy) của các trường, đặc biệt là tự do tư tưởng của
các nhà khoa học. Những chủ đề này vẫn tiếp tục được tranh luận sau này, ngay cả khi
nhà trường không còn bị nhà thờ chi phối về mặt tư tưởng/ tinh thần nữa. Tính tự chủ của
các trường đại học lại trở thành chủ đề của xã hội một lần nữa ở châu Âu vào thập kỷ 90
của thế kỷ XX khi một loạt nước Tây Âu thực hiện chính sách tư nhân hóa hệ thống dịch
vụ thuộc sở hữu công (đặc biệt là chính sách tư nhân hóa đối với hệ thống giáo dục và y
tế ở Anh) và khi các nước xã hội chủ nghĩa trước đây thực hiện sự chuyển đối từ cơ chế
kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế kinh tế thị trường (trong đó sự bao cấp của
Nhà nước cho các trường đại học công lập được giảm dần, thậm chí bỏ hẳn). Xu hướng
chung là yêu cầu đảm bảo sự độc lập và tự chủ toàn diện của các trường đại học.
Về mặt lý thuyết, cơ sở để xác định nội hàm sự tự chủ của trường đại học, kể cả
nội dung lẫn cơ chế và tổ chức thực hiện, là bản chất của trường đại học, trước hết là sự
định vị trường đại học trong hệ thống các tổ chức xã hội. Nếu những nội dung này được
xác định một cách chính xác và hợp lý, việc xác định nội hàm của sự tự chủ cho các
5
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trường đại học cũng sẽ chính xác hơn. Ở Việt Nam, vị trí của trường đại học trong xã hội
lại tùy thuộc rất nhiều vào sứ mạng của nó, đặc biệt là những sản phẩm, dịch vụ mà nó
cung cấp cho xã hội (trước hết là công dụng, tính chất và sự cần thiết của nó). Hiện nay,
giáo dục được xác định là một dịch vụ công ích, nhưng không xác định rõ là giáo dục ở
bậc nào nên nhận thức chung đều cho rằng cả giáo dục phổ thông các cấp lẫn giáo dục
đại học đều thuộc nhóm dịch vụ công ích. Đảm nhận nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công
ích, Nhà nước thành lập và duy trì hoạt động của các trường đại học với tư cách là những
đơn vị trực tiếp cung cấp các dịch vụ này6. Lô gic tiếp theo là: Một khi Nhà nước thành
lập các trường đại học, cung cấp các nguồn lực để chúng hoạt động thì hoạt động của
trường sẽ do Nhà nước quyết định. Tuy nhiên, do các trường có nguồn thu ngoài ngân
sách ngày càng lớn nên họ được chủ động đối với việc sử dụng các nguồn thu này. Bởi
vậy, lô gic để xác định sự tự chủ này là tuần tự thực hiện các bước trong quy trình chung
sau đây: Xác định dịch vụ mà trường cung cấp cho xã hội (bản thân dịch vụ, công dụng
của dịch vụ, chất lượng của dịch vụ, vai trò và tác dụng của dịch vụ đối với xã hội, …);
xác định vị thế thực tế của trường; xác định năng lực của trường và các chủ thể liên quan;
cuối cùng là xác lập vị thế của trường trong hệ thống các chủ thể xã hội (trong đó có nội
dung như trường có độc lập hay không, nếu không thì sẽ phụ thuộc vào chủ thể/ những
chủ thể nào, với mức độ và quan hệ cụ thể ra sao, …).
Theo quy định hiện hành của Việt Nam hiện nay, trường đại học được xác định
“là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện chức năng đào tạo các
trình độ của giáo dục đại học, hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng”7.
Các trường đại học công lập cung cấp dịch vụ đào tạo ở bậc đại học và trên đại học, được
coi là những đơn vị hành chính sự nghiệp, cung cấp dịch vụ công. Bên cạnh các trường
đại học công lập, các trường đại học thuộc các loại hình sở hữu khác cũng cung cấp dịch
vụ đào tạo, nhưng không được coi là tổ chức cung cấp dịch vụ công8. Bởi dịch vụ đào tạo
do các trường đại học công lập và ngoài công lập cung cấp đều như nhau, sự phân biệt
như trên rõ ràng là bất hợp lý. Theo tinh thần đảm bảo sự bình đẳng của các cơ quan, tổ
chức thuộc các hình thức hình thức sở hữu khác nhau, được tổ chức theo những phương
thức khác nhau, quan niệm trên cần được điều chỉnh. Hơn nữa, tính “thiết yếu” của mỗi
dịch vụ cũng thay đổi theo thời gian, đặc biệt là theo sự biến đổi của bối cảnh kinh tế- xã
Ở đây đã có sự đồng nhất giữa việc Nhà nước đảm nhận việc cung cấp dịch vụ công cho xã hội với việc Nhà
nước trực tiếp tạo ra dịch vụ công và trực tiếp cung cấp dịch vụ đó cho xã hội. Trong thời kỳ thực hiện cơ chế kế
hoạch hóa tập trung, Nhà nước đã thành lập các trường đại học, coi các trường đại học là một bộ phận trong hệ
thống nhà nước, chỉ đào tạo đại học cho một nhóm học sinh tốt nghiệp phổ thông sau khi đã tuyển chọn một cách
kỹ càng. Sau khi tốt nghiệp, toàn bộ sinh viên đại học được sử dụng trong hệ thống nhà nước. Theo lý thuyết tổ
chức, ngay trong bối cảnh này, các trường đại học cũng đã là những tổ chức độc lập. Khi cơ chế kinh tế thị trường
được thực hiện ở Việt Nam, hệ thống giáo dục đại học không chỉ bao gồm các trường công lập, mà còn có các
trường ngoài công lập. Các trường cùng tham gia đào tạo nhân lực theo những chương trình tương tự, đều được
cơ quan chức năng của Nhà nước chấp thuận. Do vậy, việc Nhà nước đảm nhận việc cung cấp dịch vụ công cho
xã hội và việc Nhà nước trực tiếp tạo ra dịch vụ công và trực tiếp cung cấp dịch vụ đó cho xã hội hoàn toàn có thể
tách rời nhau: Các trường đại học trực tiếp tạo ra dịch vụ đào tạo để cung cấp cho xã hội; Nhà nước đặt hàng để
các trường đại học cung cấp dịch vụ đào tạo cho những đối tượng mà Nhà nước nhận trách nhiệm cung cấp dịch
vụ cho họ. Trong bối cảnh này, yêu cầu đảm bảo sự bình đẳng giữa các tổ chức thuộc các thành phần kinh tế khác
nhau đòi hỏi các trường đại học công lập phải thay đổi cơ chế hoạt động mà tự chủ hóa chỉ là một nội dung. Vấn
đề hiện một số người còn lấn cấn là có nên thừa nhận thị trường dịch vụ giáo dục đào tạo đại học hay không! Một
khi thống nhất được quan điểm, thừa nhận sự tồn tại của thị trường này thì sự tự chủ của các trường đại học cũng
sẽ rõ ràng hơn rất nhiều.
7
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hội và tiến bộ khoa học- công nghệ cũng như nhu cầu của con người. Bản thân chức năng
của Nhà nước trong việc cung cấp những dịch vụ cụ thể cũng thay đổi theo nguyên lý
“Nhà nước chỉ làm những gì mà tư nhân không làm được hoặc không muốn làm”. Bởi
vậy, một trong những tiền đề để làm việc này là cần có sự nhìn nhận lại tính chất của
dịch vụ đào tạo đại học trong bối cảnh và điều kiện hiện nay cũng như trong giai đoạn
tới, có coi nó là dịch vụ công ích hay không.
Lâu nay, hệ thống giáo dục nói chung có chức năng “đào tạo con người”, trong đó
mục tiêu của giáo dục đại học là “a) Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân
tài; nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; b) Đào tạo
người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp,
năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình
độ đào tạo; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với
môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân”9. Xem xét mục tiêu trên, có thể thấy
rằng không chỉ các trường đại học công lập, mà cả các trường ngoài công lập đều tham
gia thực hiện những mục tiêu này. Tuy nhiên, cả về lý thuyết lẫn thực tế, dù có vai trò
quan trọng đến đâu thì riêng các trường đại học không thể một mình mình thực hiện
những mục tiêu trên. Đảng và Nhà nước cũng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc xây
dựng con người mới (rộng hơn là đào tạo con người với tư cách là chủ thể của xã hội nói
chung), là sự nghiệp của cả xã hội, bởi con người là tổng hòa các quan hệ xã hội, là sản
phẩm của cả xã hội. Nếu nhìn nhận các cơ sở giáo dục nói chung, các trường đại học nói
riêng, là những tổ chức cung cấp dịch vụ, dù là dịch vụ đặc biệt, góp phần quan trọng vào
việc hình thành con người mới tư cách là chủ thể xã hội (chứ không chỉ là nguồn lực cho
phát triển kinh tế), thì việc xem xét sự tự chủ của chúng sẽ rành mạch, rõ ràng hơn, nhiều
vấn đề phức tạp trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Được coi và tự coi là một “đơn vị hành chính sự nghiệp”, tuy được xã hội nhìn
nhận sứ mạng của các trường đại học công lập to lớn và quan trọng như trên, nhưng thực
ra các trường vẫn chỉ tập trung vào nhiệm vụ giảng dạy là chính và các nội dung quản lý
trường học nói chung, đặc biệt là quản trị đội ngũ nhân sự của trường nói riêng, cũng tập
trung vào nhiệm vụ này. Dù có sự giải thích, trình bày dưới nhiều hình thức khác nhau,
bản thân Nhà nước, các tổ chức xã hội cũng như bản thân các trường đại học coi việc
Nhà nước phải cấp kinh phí để mình thực hiện nhiệm vụ đào tạo là đương nhiên và việc
nhà trường tạo các nguồn thu ngoài ngân sách trước hết là nhằm bổ sung cho nguồn cấp
phát từ Nhà nước, cải thiện thu nhập và đời sống, nâng cao phúc lợi cho cán bộ, giảng
viên, nhân viên của nhà trường. Những dịch vụ phục vụ quá trình đào tạo, việc khai thác
các nguồn lực của trường, đặc biệt là nguồn nhân lực của trường, để cung cấp các dịch
vụ phục vụ đào tạo và các hoạt động kinh tế- xã hội khác để tạo nguồn thu nhằm đảm
bảo cân đối tài chính của trường chưa được coi trọng và triển khai đúng mức10.
9
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nhân của họ mà nhà trường không quản lý, theo dõi nữa.

156

Hiện nay, ở Việt Nam, có hai yếu tố rất cơ bản chi phối sự hình thành và hiện thực
hóa các quan điểm về sự độc lập của các trường đại học.
Một là, sự nhận thức về sự tự chủ của các trường đại học. Sự tự chủ của các
trường đại học Việt Nam phải được nhìn nhận trên cả hai giác độ: quyền của các trường
và trách nhiệm/ nghĩa vụ của họ. Với tư cách là một tổ chức độc lập, được thành lập hoặc
chuyển đổi một cách hợp pháp, các trường đại học được toàn quyền lựa chọn sứ mạng,
quyết định tầm nhìn, phương thức và cơ chế hoạt động cũng như các hoạt động cụ thể
của mình, từ sản phẩm mà mình cung cấp cho xã hội, chất lượng sản phẩm đó, phương
thức tạo ra sản phẩm, cách thức cung cấp sản phẩm cho người sử dụng, người mua hoặc
người thụ hưởng, tạo ra lợi ích và phân chia lợi ích đó cho những chủ thể có liên quan. Ở
chiều ngược lại, các trường đại học phải tuân thủ pháp luật, thực hiện các cam kết của
mình và thực hiện trách nhiệm xã hội. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, sự tự chủ của các
trường đại học chủ yếu mới được nhìn nhận dưới giác độ quyền của các trường. Theo
cách tiếp cận này, Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo
dục Đại học do Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018 định nghĩa “Quyền tự
chủ là quyền của cơ sở giáo dục đại học được tự xác định mục tiêu và lựa chọn cách thức
thực hiện mục tiêu; tự quyết định và có trách nhiệm giải trình về hoạt động chuyên môn,
học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và hoạt động khác trên cơ sở quy định của
pháp luật và năng lực của cơ sở giáo dục đại học”11. Như trên đã trình bày, tự chủ không
chỉ là quyền, mà còn là trách nhiệm của trường đại học với tư cách là một tổ chức kinh
tế- xã hội. Nếu không nhận thức rõ từ khía cạnh này, sẽ không thể tránh được tình trạng
một số trường đại học cố gắng “xin” được tự chủ một phần, hoặc chậm thực hiện tự chủ
(mà thực chất là kéo dài thời gian được hưởng bao cấp từ Nhà nước). Theo lý thuyết tổ
chức cũng như theo các quy định tại Luật Dân sự của Việt Nam, sau khi được thành lập,
mỗi trường đại học là một pháp nhân, lúc đó, nó “phải chịu trách nhiệm dân sự về việc
thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện nhân danh pháp
nhân”12. Điều đáng lưu ý là: Theo các quy định của pháp luật, một khi một tổ chức, một
pháp nhân được thành lập, nó chỉ được phép hoạt động (thông qua việc cơ quan nhà nước
có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động hoặc cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh) khi
nó đáp ứng được những yêu cầu theo quy định của pháp luật. Nhưng đối với các trường
đại học, sau khi được thành lập và đăng ký hoạt động, các trường vẫn chỉ được tự chủ
(tức là được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một pháp nhân) với những điều kiện
nhất định13. Tuy vẫn có những quan điểm và đánh giá khác nhau, nhưng thực chất, nhiều
“điều kiện” do Luật và các cơ quan quản lý nhà nước quy định vẫn mang tính chất của
những “giấy phép con” hạn chế tính chất tự chủ của các trường đại học. Nhiều quy định
về cách thức (hoặc phương thức) hoạt động của các trường còn mang tính áp đặt và thực
sự là sự can thiệp sâu vào những hoạt động tác nghiệp của các trường. Một điểm khác
cũng đáng lưu ý là ở Luật Giáo dục đại học, trong khi cho phép có những “đơn vị thành
viên” là các đơn vị độc lập thuộc các đại học, nhưng không có quy định nói rõ các cơ sở
đại học (kể cả các đại học lẫn các trường đại học không có các “đơn vị thành viên” như
vậy) là những pháp nhân! Năm 2015, tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Chính phủ mới
xác định rõ “Đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành
11

12

13

Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học do Quốc hội thông qua ngày 19
tháng 11 năm 2018. Mục 11, điều 2 về việc sửa đổi Điều 4 của Luật Giáo dục năm 2012.
Luật Dân sự năm 2015. Luật số 91/2015/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015. Điều 74 và
mục 1, điều 87.
Xem Luật Giáo dục sửa đổi năm 2018, mục 17, điều 1 về việc sửa đổi điều 32 Luật Giáo dục năm 2012.
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lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ
quản lý nhà nước”14.
Hai là, yêu cầu và sức ép tự sự chuyển đổi cơ chế kinh tế và điều kiện hoạt động
của các trường đại học. Sự phát triển của cơ chế kinh tế thị trường, sự đa dạng hóa và
phân hóa chất lượng dịch vụ đào tạo đại học là cơ sở cho sự hình thành và mở rộng cơ
chế tự chủ của các trường đại học. Bên cạnh đó, những yêu cầu và thách thức đối với
việc nâng cao chất lượng đào tạo đại học một cách nhanh chóng trên phạm vi rộng, quy
mô lớn và trong điều kiện Nhà nước chỉ có nguồn lực hạn chế để dành cho các trường
nhằm đáp ứng những yêu cầu đặt ra đối với việc cung cấp dịch vụ đào tạo đại học là
những nhân tố thúc đẩy sự hiện thực hóa cơ chế tự chủ của các trường đại học. Trong
nhiều năm qua, “xã hội hóa” công tác giáo dục nói chung, “xã hội hóa” giáo dục đại học
nói riêng, đã trở thành hiện tượng ngày càng phổ biến và có vai trò ngày càng quan trọng.
Xu hướng này không chỉ diễn ra trong khu vực ngoài công lập, mà ngay trong hệ thống
các trường đại học công lập. Hiện chưa có số liệu thống kê tổng hợp được công bố chính
thức, nhưng có thể thấy các khoản thu ngoài ngân sách đang tăng lên rất đáng kể so với
nguồn kinh phí nhà nước cấp cho các trường đại học công lập. Trong trường hợp các cơ
quan, tổ chức đầu tư xây dựng trường không thể hoặc không muốn bao cấp mà vẫn muốn
kiểm soát các hoạt động của trường thì rõ ràng không hợp lý.
Việc khẳng định tính tự chủ của các trường đại học cho phép và buộc các trường
năng động hơn, gắn chặt hoạt động và định hướng phát triển của mình với thị trường lao
động một cách chặt chẽ hơn, giảm bớt yêu cầu đối với Nhà nước và các tổ chức bao cấp
cho trường, đồng thời cho phép loại bớt những trường không đáp ứng được yêu cầu của
xã hội đối với dịch vụ của trường. Đảm bảo tính tự chủ của các trường đại học đồng
nghĩa với việc điều chỉnh mối quan hệ giữa các trường với các cơ quan quản lý nhà nước
theo hướng giảm bớt sự can thiệp trực tiếp có tính tác nghiệp của các cơ quan quản lý
nhà nước, nâng cao trách nhiệm và quyền tự quyết của các trường cũng như nâng cao
trách nhiệm của trường đối với xã hội về sản phẩm/ dịch vụ của mình và về chất lượng
của chúng. Thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm của nhiều nước đã thực hiện cơ chế bao
cấp đối với hệ thống giáo dục (kể cả các nước xã hội chủ nghĩa trước đây cũng như
những nước khác ở Tây Âu) cho thấy việc chuyển đổi các trường đại học sang mô hình
tự chủ là xu hướng tất yếu ở Việt Nam.
Việc thực hiện cơ chế tự chủ của trường đại học ở Việt Nam, kể cả trường công
lập lẫn trường ngoài công lập, không những là cần thiết, mà hoàn toàn có thể thực hiện
được dù có những khó khăn, thách thức từ cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan.
Những căn cứ chủ yếu cho phép kết luận như vậy là:
- Trước hết, bằng những cách thức khác nhau, hiện các trường đại học đã phải
“vượt rào”, “lách luật”, tự quyết định nhiều vấn đề mà họ phải xin phép.
- Thứ hai, thực tiễn thử nghiệm cơ chế tự chủ ở một số trường công lập cho thấy
việc chuyển đổi cơ chế đều đem lại những kết quả tích cực.

14

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự
nghiệp công lập. Tuy nhiên, Nghị định này xác định tư cách của các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung chứ
không chỉ là các trường đại học. Hơn nữa, theo tinh thần của Nghị định này, không chỉ các trường đại học, mà cả
các trường công lập được coi là đơn vị sự nghiệp công lập khác, đều có quyền hưởng quy chế tự chủ. Mặt khác,
quy định “phục vụ quản lý nhà nước” trong điều này cũng có thể được hiểu theo những cách khác nhau.
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- Thứ ba, các trường đại học ngoài công lập dù không được bao cấp, cơ sở vật
chất ban đầu kém hơn các trường đại học công lập nhưng có mức độ độc lập cao hơn,
vẫn có thể tồn tại và phát triển, thậm chí có tích lũy hiệu quả hơn các trường công lập.
Trên thực tế, nội dung và phạm vi tự chủ của các trường đại học ở Việt Nam, đặc
biệt là các trường đại học công lập, đã được mở rộng dần và các trường cũng đã chuyển
dần trọng tâm từ yêu cầu tự chủ về tài chính sang các lĩnh vực khác (mặc dù cũng vẫn
còn có những khác biệt trong yêu cầu tự chủ về tài chính của các trường thuộc các loại
hình sở hữu khác nhau).
Việc chuyển đổi các trường đại học chưa tự chủ thành tự chủ ở Việt Nam hiện nay
gắn liền với quá trình xã hội hóa hoạt động của các trường, kể cả trong xây dựng và phát
triển cơ sở vật chất- kỹ thuật, nhân lực và các yếu tố cấu thành khác của trường. Để sự
chuyển đổi này có hiệu quả, bốn vấn đề cốt lõi cần sớm giải quyết dứt điểm và đồng bộ
là 1) lựa chọn người đứng đầu có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu tự chủ của
trường; 2) xây dựng cơ chế hoạt động thích hợp với trường; 3) tái cấu trúc đội ngũ nhân
lực của các trường theo hướng nâng cao trình độ cho họ và chuyên nghiệp hóa các hoạt
động của họ và 4) nâng cấp có trọng điểm một số hạng mục thuộc cơ sở vật chất của
trường. Tuy nhiên, tiền đề để có những chủ trương và chính sách hợp lý, có hiệu quả
nhằm chuyển đổi cơ chế hoạt động của các trường đại học từ không tự chủ hoặc tự chủ
một phần sang cơ chế tự chủ đầy đủ là nhận thức lại về tính chất của dịch vụ mà các
trường cung cấp cho xã hội và tính chất của mô hình tổ chức, hoạt động của các trường.
Nếu xem dịch vụ đào tạo đại học nói chung như những dịch vụ xã hội khác mà không
phải là dịch vụ công và trường đại học hoạt động theo mô hình như doanh nghiệp cung
cấp dịch vụ như nhiều nước đang thực hiện thì vấn đề tự chủ của các trường trở nên rõ
ràng và dễ giải quyết hơn rất nhiều15. Đương nhiên, do dịch vụ đào tạo đại học có liên
quan nhiều tới sự hình thành con người với tư cách là chủ thể của xã hội nên tiêu chuẩn
đối với đầu ra của quá trình đào tạo và việc đánh giá chất lượng đầu ra này cần được đặc
biệt quan tâm. Một điều kiện quan trọng khác là sự hoàn thiện và phát triển của thị
trường lao động, trong đó có cơ chế tuyển dụng nhân sự cho các cơ quan quản lý nhà
nước và các cơ quan có sử dụng ngân sách nhà nước.
Mỗi trường đại học là một thực thể độc lập, tuy có hoạt động theo một hoặc một
số “mô hình” nhất định, nhưng có tính đặc thù rất cao, đòi hỏi phải được tổ chức và điều
hành một cách phù hợp. Ngay cả khi các cơ quan chức năng có đưa ra điều lệ mẫu về tổ
chức và hoạt động của các trường, việc vận dụng và triển khai thực hiện điều lệ này cũng
phải rất kinh hoạt. Chính vì thế, vai trò cá nhân của người lãnh đạo trường có ý nghĩa rất
quyết định đối với sự sẵn sàng, đối với việc thực hiện và đối với kết quả thực hiện sự tự
chủ của mỗi trường. Những thay đổi trong các quy định pháp lý về chức danh (không chỉ
là tên gọi) và thẩm quyền của những vị trí đóng vai trò là người đứng đầu trường đại học
15

Theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ đã định nghĩa “Sản phẩm, dịch vụ
công là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư hoặc bảo
đảm quốc phòng, an ninh mà Nhà nước phải tổ chức thực hiện” (mục 1, điều 3). Hơn nữa, không chỉ các đơn vị
sự nghiệp công lập mới cung cấp các dịch vụ công, mà các tổ chức thuộc các thành phần kinh tế khác cũng có thể
cung cấp dịch vụ công, tùy thuộc hình thức mà Nhà nước áp dụng để chọn đơn vị, tổ chức cung cấp dịch vụ công.
Tại Phụ lục 1 của Nghị định 32/ 2019 nói trên, giáo dục đại học được xếp vào loại dịch vụ công được cung cấp
theo phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng. Chính quy định về phương thức đặt hàng này đã góp phần khẳng
định và làm rõ thêm cơ chế tự chủ của trường đại học. Tuy nhiên, trên thực tế, ở Việt Nam hiện nay, chỉ một phần
dịch vụ đào tạo đại học thực sự là dịch vụ công ích nhưng chính “phần công ích” trong giáo dục đại học này lại
chưa được xác định rõ.
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cho thấy tầm quan trọng cũng như tính đa dạng của vị trí này đã được nhận thức ngày
càng rõ nhưng vẫn còn nhiều lúng túng trong xác định nội dung của vai trò này.
Trong việc xây dựng và lựa chọn cơ chế hoạt động của các trường, vấn đề trước
hết phải xác định rõ là vai trò và quyền can thiệp của chủ sở hữu vào các hoạt động của
nhà trường. Theo lý thuyết tổ chức, chủ sở hữu và người điều hành hoạt động của một tổ
chức có những vai trò, chức năng có tính bản chất khác nhau. Tất nhiên, chủ sở hữu có
thể tự mình điều hành tổ chức được hình thành từ tài sản của mình, nhưng vai trò chủ sở
hữu và vai trò người điều hành vẫn phải được tách biệt rõ ràng. Cách tiếp cận chủ đạo
hiện nay ở Việt Nam là chủ sở hữu trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động của trường.
Vấn đề gây ra nhiều bất cập và vướng mắc là ở chỗ vai trò chủ sở hữu và vai trò điều
hành chưa được xác định rõ. Đây chính là nguyên nhân rất cơ bản dẫn đến tình trạng các
cơ quan quản lý nhà nước can thiệp sâu vào hoạt động của trường đại học, thực hiện cả
nhiều nhiệm vụ, quyết định cả nhiều vấn đề thuộc chức năng, quyền hạn của trường.
Một khi các trường đại học tự chủ, nội dung, phương pháp quản lý nhà nước đối
với các trường sẽ phải được đổi mới mạnh mẽ. Việc áp dụng một cách nhất quán một
phương thức quản lý chủ đạo (và có thể áp dụng một số khía cạnh của các phương thức
quản lý khác như một cách để bổ khuyết cho những nhược điểm và hạn chế của phương
thức chủ đạo đã chọn) là rất cần thiết16. Trong số những vấn đề phải xử lý, một vấn đề rất
quan trọng là giám sát hoạt động của trường để đảm bảo nhà trường tuân thủ đúng các
quy định pháp luật và cam kết của chính bản thân trường. Nhà nước kiểm tra, giám sát
xem các trường đại học có thực hiện đúng cam kết của mình về sản phẩm và chất lượng
sản phẩm mà mình đã đăng ký/ công bố hay không, có tuân thủ những quy định của Nhà
nước và các quy định của chính bản thân các trường hay không. Bản thân cộng đồng, các
tổ chức xã hội- nghề nghiệp, chính bản than người học và các chủ thể có liên quan đảm
nhận vai trò, chức năng giám sát hoạt động của các trường trong phạm vi chức năng và
năng lực của họ. Minh bạch hóa chính sách và hoạt động của các trường trở thành một
trong những yêu cầu rất cơ bản đối với mỗi trường.
Một trong những yếu tố tác động tới sự “tự chủ hóa” các trường đại học là quan
niệm và đánh giá về sự cần thiết của việc Nhà nước kiểm soát chất lượng đào tạo. Theo
đó, các cơ quan chức năng của Nhà nước có trách nhiệm xác định các tiêu chí và tiêu
chuẩn chất lượng đào tạo. Những quy định này thể hiện rất rõ cách tiếp cận với khái
niệm chất lượng theo quan điểm của “nhà sản xuất” (tức là người cung cấp dịch vụ). Tuy
nhiên, theo quan điểm thị trường, các tiêu chí và tiêu chuẩn chất lượng đào tạo đại học
phải xuất phát từ yêu cầu của khách hàng. Mặt khác, chất lượng đào tạo của các trường
đại học phải được xác định trên cơ sở thiết kế và đăng ký của các trường đại học và nên
do các tổ chức kiểm định chất lượng chuyên nghiệp đánh giá, chứ không phải do cơ quan
quản lý nhà nước (ít nhất cũng là không phải chỉ do các cơ quan quản lý nhà nước tiến
hành theo phương thức như hiện nay). Việc đánh giá chất lượng đào tạo phải được nhìn
nhận trên cả hai giác độ: 1) So với các tiêu chí đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền và
16

Theo các quy định hiện hành, phương thức quản lý theo quá trình và quản lý theo kết quả, quản lý theo mục tiêu,
quản lý theo hoạt động (điều hành trực tiếp) có sự đan xen khá nhiều, không thể hiện rõ phương thức quản lý nào
là chủ đạo và việc áp dụng những phương thức khác nhau đối với những vấn đề khác nhau trong đào tạo đại học
không được thuyết minh/ lý giải một cách rõ ràng, minh bạch. Đối với việc quản lý chất lượng đào tạo đại học
hiện nay, vẫn còn có sự đan xen giữa quản lý theo quá trình, quản lý theo hoạt động, quản lý các yếu tố đầu vào,
trong khi những tiêu chỉ phản ánh chất lượng đầu ra chỉ mới nặng về định tính và khái quát, thậm chí trong nhiều
trường hợp còn chưa rõ chính bản thân đầu ra (con người hay chỉ là kiến thức, kỹ năng và thái độ, hành vi của
họ?!).
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công bố chính thức với xã hội và 2) so với yêu cầu mà xã hội đặt ra. Trong kinh doanh
thông thường, một khi doanh nghiệp sản xuất sản phẩm không đạt chuẩn thì sẽ không
được đưa ra thị trường, khi doanh nghiệp chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để sản xuất
và kinh doanh thì chưa được phép hoạt động. Tuy nhiên, mặc dù giáo dục được coi là
dịch vụ đặc biệt quan trọng, đối với các trường đại học, khi một trường chưa đáp ứng
được đầy đủ các yêu cầu theo quy định, việc cung cấp dịch vụ (đào tạo những ngành
nghề, những bậc học nhất định) chỉ bị hạn chế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn
có thể “quyết định cho phép mở ngành đối với cơ sở giáo dục đại học chưa đủ điều kiện
được tự chủ mở ngành đào tạo quy định tại khoản 3 Điều này và đối với các ngành thuộc
lĩnh vực sức khỏe, đào tạo giáo viên, quốc phòng, an ninh”17.
Việc tái cấu trúc đội ngũ nhân sự đòi hỏi các trường đại học phải giải quyết bốn
vấn đề: Trước hết, cần tạo động lực làm việc và sự gắn kết bền vững) của đội ngũ nhân
lực của trường; hai là đảm bảo cho đội ngũ này có cơ cấu cần thiết về năng lực; ba là xây
dựng cơ cấu lao động phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ của trường (tức
là đảm bảo cả đội ngũ cán bộ quản lý/ giám sát, đội ngũ giảng viên và đội ngũ phục vụ
của các trường đủ để cung cấp được dịch vụ đào tạo theo chất lượng mà nhà trường cam
kết với xã hội) và cuối cùng, bốn là nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân sự trong
các trường đại học. Đặc biệt trong việc tái cấu trúc đội ngũ nhân sự của trường đại học và
trong công tác quản lý, sử dụng đội ngũ này, cần quán triệt ngày càng đầy đủ tính chất thị
trường. Tuy thị trường lao động trên thực tế đã hình thành ở Việt Nam, nhưng đối với đội
ngũ nhân sự của các trường đại học, cơ chế này vẫn chỉ phát huy một cách có mức độ do
khả năng “thích ứng” của đội ngũ nhân sự trong các trường vẫn còn “cao”, cán bộ, giáo
viên (kể cả trong các trường dân lập, tư thục) sẵn sàng chấp nhận “làm thêm”, sử dụng
các nghề “tay trái” để đảm bảo thu nhập, chưa sẵn sàng bỏ việc ở những nơi có thu nhập
thấp và chế độ đãi ngộ kém. Hiện tượng này chưa tạo ra sức ép thực sự đối với các
trường khi thực hiện tự chủ. Nhưng thực ra, chính bản thân việc họ không tận tâm làm
việc cho một trường mà họ là nhân sự cơ hữu đã là sự “bỏ việc” không chính thức và
không hoàn toàn. Hiện tượng này lâu nay được cho là xuất phát từ nhận thức, ý thức và
“sự thích ứng” và “năng động” của đội ngũ nhân sự của các trường đại học, nhưng thực
ra lại chính là từ công tác quản lý nhân sự của các trường. Nó không chỉ ảnh hưởng tới
chất lượng đào tạo mà còn ảnh hưởng nhiều mặt tới hoạt động và phát triển của chính
bản thân các trường.
Nâng cấp cơ sở vật chất của trường là yêu cầu thiết yếu trong quá trình chuyển các
trường sang thực hiện cơ chế tự chủ. Sự thực là lâu nay nhiều trường đại học công lập
còn ỷ lại rất nhiều vào sự đầu tư từ ngân sách nhà nước nhằm xây dựng cơ sở vật chất
của trường. Bên cạnh đó, nhiều trường (kể cả những trường thí điểm thực hiện cơ chế tự
chủ lẫn các trường chưa áp dụng cơ chế này) đã khai thác các nguồn lực để bổ sung,
nâng cấp cơ sở vật chất của mình dưới nhiều hình thức (hợp tác nghiên cứu với nước
ngoài và với các doanh nghiệp trong nước, khai thác trang thiết bị của các doanh nghiệp
và các tổ chức kinh tế- xã hội và giữa các trường đại học để phục vụ quá trình đào tạo,
…). Vấn đề cơ bản ở đây là nhận thức và năng lực tìm kiếm và khai thác các nguồn lực
bổ sung cho cơ sở vật chất của trường, đặc biệt là nhận thức và năng lực của đội ngũ cán
bộ lãnh đạo các trường, trong đó có vai trò của người đứng đầu. Hiện nay, khả năng đầu
tư của Nhà nước để xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường đại học, trước
17

Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2019. Mục 18 điều 1 về sửa đổi Điều 33 Luật Giáo dục năm 2012. “Điều này”
ở đây là điều 33 Luật Giáo dục năm 2012.
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hết là cho các trường đại học công lập, đã rất hạn chế. Việc giảm thiểu và cắt hẳn sự trợ
cấp này là không thể tránh khỏi. Do vậy, cần sớm chuyển sự bao cấp này sang hình thức
đầu tư theo nhiệm vụ đặt hàng của Nhà nước. Khả năng và kết quả thực hiện nhiệm vụ
này cần được coi là một trong những tiêu chí để lựa chọn cán bộ làm người đứng đầu các
trường18.
Quan điểm phổ biến lâu nay ở Việt Nam là các trường đại học tư thục và dân lập
đã độc lập ngay từ khi thành lập; vấn đề tự chủ của trường đại học và việc chuyển đổi mô
thình từ chưa tự chủ sang tự chủ chỉ đặt ra đối với các trường đại học công lập. Tuy
nhiên, thực tế không hoàn toàn như vậy: Nhiều trường đại học tư thục ở Việt Nam, đặc
biệt là những trường đại học mà chủ sở hữu là các tập đoàn/ doanh nghiệp lớn hoặc
người sáng lập/ góp vốn chủ yếu là chủ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn ở Việt Nam, cũng
chưa hoàn toàn hoặc chưa thực sự độc lập. Không ít trường còn phụ thuộc rất nhiều vào
cá nhân chủ sở hữu, chưa có chiến lược, quy hoạch phát triển thực sự, thậm chí nhiều tài
sản chưa được phân định rạch ròi về mặt pháp lý giữa chủ sở hữu với pháp nhân nhà
trường. Có lẽ cho tới nay, chưa có những khảo sát đầy đủ và khoa học, chưa có những
đánh giá toàn diện về vấn đề này. Hơn nữa, theo các quy định hiện hành, nhiều hoạt động
có tính tác nghiệp của các trường đại học, kể cả công lập lẫn tư thục, đều cần phải xin
phép các cơ quan quản lý nhà nước.
Mở rộng sự tự chủ của trường đại học không phải là việc của riêng các trường đại
học, mà trước hết là của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, trong đó có Bộ Giáo
dục và đào tạo. Nó cũng đòi hỏi sự thay đổi nhận thức của cộng đồng, trong đó có sinh
viên, gia đình họ và người sử dụng họ sau khi quá trình đào tạo kết thúc. Quan điểm phổ
biến hiện nay cho rằng sự tự chủ của trường đại học từ tự chủ sang tự chủ từng phần và
tự chủ hoàn toàn là một quá trình. Tính chất “quá trình” cần được hiểu là có sự chuẩn bị
để mỗi trường có điều kiện thực hiện được cơ chế tự chủ chứ không phải là “cho” trường
tự chủ dần mỗi năm một ít bởi việc thực hiện “tự chủ từng phần” không thể tạo ra sự tự
chủ thực sự. Ngay từ rất sớm, Bodin đã kết luận rằng sự tự chủ không thể “bị cắt thành
từng mảnh”, mà phải là sự tự chủ toàn diện19. Thực tế chuyển đổi cơ chế hoạt động thành
tự chủ từng phần cũng cho thấy rằng các trường đại học hoạt động theo cơ chế tự chủ
từng phần đều gặp nhiều khó khăn, tuy được cho tự chủ nhưng vẫn bị “bó chân bó tay”.
Quá trình chuyển đổi cơ chế hoạt động của các trường đại học theo hướng đảm
bảo sự tự chủ thực sự của các trường đại học ở Việt Nam đòi hỏi phải có sự đổi mới thực
sự ngành giáo dục đại học của đất nước. Nó đòi hỏi phải nhận thức đầy đủ và chính xác
hơn về vai trò, vị trí của các chủ thể có liên quan và tham gia vào các hoạt động của
ngành để từ đó có sự điều chỉnh thích hợp đối với hành vi của mỗi chủ thể. Trong quá
trình này, bản thân mỗi trường đại học phải tự nỗ lực để nâng cao năng lực và ý chí tự
Một thực tế cũng cần nói tới ở đây là nhiều trường công lập quyết định và lập dự án đầu tư xin Nhà nước cấp vốn
xây dựng các công trình cơ sở vật chất kỹ thuật căn cứ vào “sự cần thiết” của các công trình dựa trên đánh giá của
chính các trường. Phân tích “hiệu quả” của các công trình này nếu có tính tới khi xây dựng dự án để xin cấp vốn
cũng chỉ là phân tích định tính. Yêu cầu “thu hồi vốn” để tái đầu tư cũng như kinh phí duy trì, khai thác và nâng
cấp các công trình này cũng ít được tính tới. Chính vì thế, các trường thường cũng chưa khai thác tốt những trang
thiết bị đã được đầu tư, mua sắm trong những năm trước đây, càng khó nói tới việc chủ động tìm kiếm kinh phí
để nâng cấp, thay thế chúng khi hết thời hạn sử dụng. Dù nguyên nhân của tình trạng này là gì thì việc giảm bao
cấp của Nhà nước cũng buộc các trường cân nhắc một cách thận trọng khi quyết định đầu tư và tính toán một
cách kỹ lưỡng yêu cầu sử dụng để các trang thiết bị có thể được đầu tư một cách đồng bộ và sau đó được khai
thác, sử dụng có hiệu quả.
19
Jean Bodin (1576), The Six Bookes of a Commonweale. Cambridge: Harvard University Press, 1962.
18
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chủ của mình. Một khi có được năng lực và ý chí cần thiết, mỗi trường sẽ đảm bảo được
sự tự chủ thực sự của mình.
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TỰ CHỦ ĐẠI HỌC TRONG NỀN KINH TẾ CHUYỂN ĐỔI Ở VIỆT NAM
Trần Ngọc Giao
Học viện Quản lý giáo dục
1. Tự chủ đại học- truyền thống và hiên tại
1.1 Tự chủ đại học – môi trường quản lý của truyền thống đại học
Từ thế kỷ 12 đến đầu thế kỷ 16 là thời kỳ hình thành và phát triển các trường
đại học có tính quốc tế ở châu Âu, các trường đại học đã có tác động to lớn trong cải
cách và phá bỏ các trật tự trong trị hà khắc của tôn giáo trung cổ. Đại học trở thành
thế lực thứ ba sau nhà nước và nhà thờ. Đại học truyền thống hoạt động theo kiểu
“Hiệp hội” , là nguyên mẫu về quản lý đại học theo thông lệ, tôn trọng quyền lực
tương ứng với học thuật [1;7].
Tiếp theo nhứng thành công là đến thoái trào , đó là giai đoạn quốc gia hóa
trường đại học với việc xuất hiện các nhà nước dân tộc chiếm dụng thành quả cải cách
và lôi kéo giới học giả trong cuộc chiến tôn giáo.
Cuộc Cách mạng Công nghiệp bắt đầu ở Anh, lan khắp mọi miền châu Âu
nhưng lại nằm ngoài các trường đại học. Các trường đại học thường bảo tồn các kiến
thức truyền thống. Vào giữa thế kỷ XIX, để đáp ứng nhu câu phát triển cơ giới cả xã
hội về vận dung các kết quả nghiên cứu cảu các nhà khoa học ( lừng danh) và thành
quả của cuộc Các mạng công nghiệp lần thứ nhất, ở Đức và Scotland đã xuất hiện các
trường đại học kiểu mới vừa giảng dạy vừa nghiên cứu. Vua quyết tâm xây dựng
trường Đại học Berlin (1810) là nơi bảo đảm dạng thức cao nhất về tri thức. Wilhelm
von Humboldt là kiến trúc sư của mô hình đại học đó với các nguyên tắc:
- Bao đảm quyền tự chủ nội bộ,
- Tự do học thuật và
- Gắn kết giảng dạy và nghiên cứu khoa học [1;7 ]
Trường đại học của Đức nhanh chóng khẳng định uy tin và vị thế, khởi nguồn
cho sự ra đời và phát triển của mô hình đại học nghiên cứu trong thời đại công nghiệp
và có sức lan tỏa lớn ra thế giới bên ngoài.
Thế kỉ XX và đầu thế kỉ XXI, giáo dục đại học Hoa Kỳ là một nền GDĐH được
thế giới ngưỡng mộ, có ảnh hướng không nhỏ đến sự phát triển của đại học ở nhiều
quốc gia ( kể cả Việt Nam). Theo Ph. Altbach (2007)[8]:
“Nền GDĐH Hoa Kỳ hiện đại được hình thành từ ba mối ảnh hưởng: truyền
thống giáo dục khai phóng của Anh quốc, đại học nghiên cứu của Đức và ý tưởng
phục vụ được thể hiện bởi các viện đại học được cấp đất ở các bang”. Đại học Hoa kì
có các đặc điểm: tính phi tập trung (không có cơ quan chủ quản), tính đại chúng, tính
thực tiễn, tính thị trường (tận dụng thế mạnh của thị trường, không phải là phó mặc
cho thị trường)[8].
Từ nửa sau của thế kỉ XX, việc chuyển từ GDĐH tinh hoa sang GDĐH đại
chúng.GD ĐH ở tất cả các quốc gia chịu sự tác đông sâu sắc của xu thế toàn cầu hóa,
sự phát triển kinh tế tri thức, công nghệ thông tin và truyền thông. Trước các áp lực về
sự bùng nỏ sỹ số, áp lực tài chính và để đáp ứng nhu cầu nhân lực của nền kinh tế tri
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thức và nhu cầu dịch vụ hết sức phức tạp của đội ngũ lao động tri thức, các trường đại
học phải thích ứng và tìm con đường để đáp ứng kịp thời. Để cung ứng nhanh hớp các
yêu cầu trong một xã hội chuyển biến quá nhanh, GD ĐH cần sự linh hoạt và tính
mềm dẻo, những điều dó liên quan chặt ché với quyền tự do học thuật và sự chủ động
của GD ĐH. Quản trị đại học theo tinh thần tự chủ và chịu trách nhiệm xã hội ( trách
nhiệm giả trình) là sự tiếp nối tất yếu.
1.2 Quản lý cung ứng dịch vụ công trong các nền kinh tế chuyển đổi
Khi WTO đã hính thức mở cửa cho dịch vụ giáo dục, đặc biệt là dịch vụ GD
ĐH đi vào thị trường (và không còn con đường quay lại), các nước có nền kinh tế
chuyển đổi gặp ít nhiều mơ hồ trong quản lý cung cấp dịch vụ công trong đó có dịch
vụ GD ĐT trong cơ chế thị trường. Sự phức tạp đa dạng đến mức căng thẳng là đặc
điểm của quản lý cung cấp dịch vụ công ở các nước có nền kinh tế chuyển đổi thể hiện
qua các cuộc khảo sát, thảo luận về cải cách hành chính và cung ứng dịch vụ công
(trong đó có dịch vụ giáo dục đào tạo) ở Trung, Đông Âu và một số quốc gia. Trong
khuôn khổ chung của lý thuyết xã hội với tư tưởng biện chứng, Osborne và Gaebler.
Osborne và Gaebler [9; 6], đã tổng kết thành mười nguyên tắc.
Mười nguyên tắc
Một cách quan niệm đã được chấp nhận khá rộng rãi ở châu Âu về quản lý công
và cung cấp dịch vụ công. Lý thuyết xã hội áp dụng chung cho bộ máy quan liêu, nhà
nước, và hành chính đang tồn tại trong thực tế của nền kinh tế chuyển đổi, quản lý
cung cấp dịch vụ công cần tuân thủ một tập hợp các nguyên tắc hoạt động mang tính
phổ quát.
(1) Nguyên tắc đầu tiên, Chính phủ có trách nhiệm "chỉ đạo" cung cấp các dịch
vụ công và giải quyết các vấn đề công cộng, trong đó phản ánh một quan niệm rằng
Chính phủ không nhất thiết phải được trực tiếp tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ
công.
(2) Nguyên tắc thứ hai, Chính phủ phải "thuộc sở hữu cộng đồng" và vai trò
của Chính phủ là trao quyền cho công dân và cộng đồng để thực hiện quyền tự quản.
Quan niệm này ngược lại với quan niệm rằng các công dân chỉ là người nhận các dịch
vụ công và không cần tham gia vào quá trình quyết định những gì liên quan đến việc
cung cấp các dịch vụ công.
(3) Nguyên tắc thứ ba, Cạnh tranh được xem như động lực tốt, thông qua cạnh
tranh, những ý tưởng tốt nhất và hiệu quả nhất cho dịch vụ "giao hàng" có thể xuất
hiện. Cạnh tranh có thể tạo được các dữ kiện mới, được trao quyền cho công dân và
người nhận để tạo ra những cách thức mới và tốt hơn đối với công việc cung cấp dịch
vụ công.
(4) Nguyên tắc thứ tư, Chính phủ cần được thúc đẩy bởi nhiệm vụ chính của
mình, xuất phát từ mục đích chính để có thể tạo ra các dữ kiện hoạt động của mình dựa
trên việc đáp ứng yêu câu của cộng đồng vì lợi ích công và lợi ích của khách hàng
(công dân) . Quá trình quản lý có thể có hoặc không có liên quan đến các trường hợp
cụ thể.
(5) Nguyên tắc thứ năm, các cơ quan và các đơn vị liên quan cần được đánh
giá dựa trên các kết quả mà họ tạo ra. Quy trình tổ chức như chu trình ngân sách cần
được hướng dẫn đánh giá chi phí và lợi ích của kết quả đầu ra, khả năng cung ứng của
các đơn vị.
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(6) Nguyên tắc thứ sáu, coi công dân, người tiêu dùng, sử dụng dịch vụ công là
khách hàng. Khách hàng có quyền lựa chọn theo phương pháp tiếp cận cạnh tranh và
sự khác biệt có thể được thực hiện để cung cấp dịch vụ.
(7) Nguyên tắc thứ bảy, cơ quan nhà nước hoặc được trao quyền (quan liêu)
tìm kiếm sự phân bổ các nguồn lực bằng cách chứng minh giá trị về lợi ích công cộng
họ tạo ra.
(8) Nguyên tắc thứ tám, ngăn chặn thay vì chữa trị các căn bệnh liên quan đến
các vấn đề công cộng. Mặc dù nguyên tắc này đã được xem như là một sự phê phán tính
quan liêu nói chung, nó không phải chỉ ám chỉ đến phân chia nguồn lực.
(9) Nguyên tắc thứ chín, tối đa hóa sự tham gia lớn nhất có thể của người dân,
khách hàng và các tổ chức trong quá trình ra quyết định. Đây là liệu pháp chống quan
liêu, chống độc quyền, trong đó cách cung cấp dịch vụ công cụ thể được coi là một
chức năng phải được quan tâm của các cộng đồng địa phương, của những người tham
gia quyết định về việc cung cấp dịch vụ công.
(10) Nguyên tắc thứ mười, cần tận dụng lực lượng thị trường trong chiến lược và
hoạt động cung cấp dịch vụ công.
Các yếu tố cốt lõi
Mười nguyên tắc này giúp hình thành một kế hoạch thực hiện cung cấp dịch vụ
công nói chung và dịch vụ GD ĐH nói riêng, trong đó có năm yếu tố có tầm quan
trọng đặc biệt [9; 6]:
(i) Cốt lõi: Tạo ra sự rõ ràng của mục tiêu cốt lõi nhằm cho phép các tổ chức,
các nhà trường tập trung vào trọng điểm sẽ đạt được kết quả trong hoạt động cung
ứng.
(ii) Kết quả: Kết nối kết quả các hành động của các tổ chức, nhà trường và tập
thể để những hành động có ý nghĩa tác động thực sự đến lợi ích cộng đồng.
(iii) Khách hàng: Tập trung vào khách hàng( người học cũng được xep là khách
hàng) để nhận ra rằng mục đích của dịch vụ công là tạo ra sản phẩm và giao nhận một
cách tốt nhất cho mỗi người, cho công chúng và cho xã hội.
(iv) Kiểm soát: Thay đổi hình thức kiểm soát, có thể chuyên qua giám sát, của cấp
trên hoặc của trung tâm để trao quyền cho cá nhân, tổ chức và cộng đồng để giải quyết
vấn đề cung cấp dịch vụ công và giải quyết các vấn đề công cộng.
(v) Văn hóa: Thay đổi văn hóa tổ chức của các cơ quan, nhà trường liên quan
đến cung cấp dịch vụ công bằng cách "thay đổi thói quen, chạm vào trái tim, và chiến
thắng trong tâm trí ". Mở cửa thông tin liên lạc, bảo đảm tính minh bạch của tổ chức,
đơn vị trong trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng và cộng đồng.
Các quan chức, cơ quan, tập thể, và cộng đồng có các hoạt động trong lĩnh vực
quản lý cung cấp dịch vụ công cần dự đoán về kết quả (hậu quả) kết hợp với hành
động của họ, nếu có hậu quả tiêu cực sẽ phải yêu cầu những nơi tạo ra những hậu quả
sẽ phải giải trình và phải chịu trách nhiệm .
Ở cuối thế kỉ XX, để đổi mới quản lý công, nhiều quốc gia đã xây dựng mô
hình quản lý công mới (New Public Management) với ý tưởng cơ bản: “Giữ vững các
chuẩn mực của quản lý công, khai thác áp dụng các điểm mạnh của cơ chế thị
trường”[5]. Cũng cần lưu ý rằng cơ chế thị trường có nhiều thế mạnh nhưng cũng có
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các kiếm khuyết rất khó khắc phục, đó là : Tồn tại một số dịch vụ độc quyền ; thông
tin thiếu minh bạch gữa bên cung cấp và bên tiếp nhận; nhiều dichịch vụ công không
ai lo; và tác động bất lợi đến các bên không tham gia giao dịch. Áp dụng mô hình quản
lý công mới vào quản lý giáo dục cần thực hiện[10] :
- Phân cấp, giao quyền tự chủ cao hơn cho nhà trường.
- Tinh giản bộ máy hành chính.
- Chấp nhận cạnh tranh vì chất lượng bằng cách:
+ Đa dạng hóa các loại hình cung cấp dịch vụ giáo dục (GD),
+ Chính sách ưu tiên khách hàng thu hút người học và nguồn lực.
+ Có hạch toán để gắn chi phí với hiệu quả.
- Tăng cường quản lý giám sát đảm bảo chất lương.
- Minh bạch hoạt động của Nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục.
Trong xã hội hiện đại với nền kinh tế thị trường, để thích ứng va giữ vững
những giá trị cốt lõi của giáo dục đào tạo, Chính phủ các nước kiên trì thực hiện
phương châm :
- Cam kết quyết tâm về mặt chính sách của Chính phủ đối với phát triển chất
lượng giáo dục đào tạo.
- Cam kết huy động sự tham gia của các lực lượng xã hội vào việc phát triển
giáo dục đào tạo.
- Cam kết huy động tổng hợp các nguồn lực từ nhà nước và nhân dân cho sự
phát triển giáo dục đào tạo.
- Cam kết tạo sự bình đẳng về cơ hội đối với các đối tượng thụ hưởng giáo dục
đào tạo
Nhiều đại học khá danh tiếng dần trở thành đại học quần chúng, với các đại học
công, tăng quy mô tạo ra sức ép lớn. Từ đó, cần phải trao quyền tự chủ nhiêu hơn cho
nhà trường khai thác nguồn lực tài chính từ học phí, lệ phí, từ chuyên giao công nghệ,
hợp tác đào tạo,…, điều đó cũng khá tự nhiên. Tuy nhiên , dù đã hoạt động trong nền
kinh tế thị trường lâu năm hay đang trong nền kinh tế chuyển đổi, tự chủ đại học trước
hết phải thực hiện một số nguyên tắc (chẳng hạn 10 nguyên tắc đã nêu ở trên) và lưu ý
thích đáng đến những giá trị cơ bản, tạo sự rõ ràng đối với mục tiêu cốt lõi, đó là mục
tiêu chất lượng, chất lượng phải phù hợp với các loại hình và các trình độ đào tạo. Các
lớp đào tạo đại học có thể có các yêu cầu chất lượng khác nhau( chẳng hạn theo đinh
hướng nghiên cứu, định hướng ứng dụng, v,,v,) những đào tạo tiến sỹ phải yêu cầu
nghiêm ngặt theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế.
Văn hoá là cả một tiến trình để đạt tới chân thiện mỹ, trong môi trường đại học ,
nó có vẻ trầm lắng nhưng thương xuyên ám ảnh mọi suy nghĩ, hành động, quan hệ
giao tiếp và tương tác giữ các đối tượng có liên quan. Văn hóa đại học chỉ có thể thăng
hoa khi được xây dựng trên nền tảng một môi trường quản lý đại học cởi mở, không
độc quyền quyền uy theo những tiêu chuẩn dân chủ phổ quát tiến bộ, tự chủ nội bộ, tự
do học thuật. Tuy nhiên trong mối quan hệ giữ việc nắm quyền chỉ đạo của Nhà nước
và phân công, trao quyền tự chủ cao hơn cho nhà trường không phải bao giờ cũng rõ
ràng thông tỏ, khi phải lựa chọn trong các tình huống thiếu rõ ràng thì "thay đổi thói
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quen, chạm vào trái tim, và chiến thắng trong tâm trí " lại là cách xử lý suôn sẻ nhất.
Chẳng hạn, việc bổ nhiệm chức danh cho giảng viên, thức tế khá phổ biến ở rất nhiều
quốc gia trên thế giới việc đó là của trường đại học, nhưng ở nước ta (vì nhiều lý do
mà có khi người viết cũng chưa rõ) Hội đông chức danh nhà nước đang nắm quyền chỉ
đạo ở công đoạn quan trọng, dù trong bổi cảnh được giao quyền tự chủ nhiều hơn hay
viện lý do theo thông lệ quốc tế, trường ĐH nào cung tự quyết phong hết các chức
danh , tình hình sẽ đi đên đâu?, được gắn chức danh không chỉ là danh xưng, còn vị trí
việc làm, lương thưởng, và những thứ khác mà nhà nước đang quy định.
Dù được giao quyền tự chủ về chuyên môn, tổ chức nhân sự, và tài chính thì
chức năng trọng yếu của GD ĐH vẫn là: (i) Đáp ứng nhu cầu và khao khát chiếm lĩnh
tri thức của mỗi ngưới để họ tự khai thác và cống hiến cho xã hội; (ii) Cung cấp cho
xã hội một lực lượng lao động chuyên nghiệp, cần thiết cho sự tăng trưởng,giàu mạnh
của một nền kinh tế; (iii) Khai hóa xã hội, hướng dẫn dư luận, góp ý về đường lối
chính sách của nhà nước;(iv) Thu thập,sáng tạo ra tri thức qua nghiên cứu và chuyển
giao đến xã hội[8]. Như vậy, dù trong cơ chế và hoàn cảnh nào, tự chủ không có nghĩa
là phó mặc, nhà nước phải cam kết và thực hiện cam kết đầu tư, huy động các nguồn
lực và các lực lượng xã hội cho phát triển giáo dục đại học.
2. Tự chủ đại học Việt Nam – thực tế và các thách thức
2.1. Thực tế về chủ trương và các quy định
So với lịch sử phát triển GD ĐH thế giới, tiên trình xây dựng và phát triển GD
ĐH Việt Nam (theo mô hình lan tỏa từ phương Tây như hiện nay) quả là còn ngắn
ngủi nhưng trải qua những tác động to lớn của bối cảnh. Trải qua chiến tranh, đất nước
thống nhất, những tưởng sẽ an bình xây dựng lại đất nước và phát triển GD ĐH, nhưng
ngay sau đó nước ta phải chịu đựng sự khủng khoảng trầm trọng về kinh tế xã hội và
an ninh quốc phòng (chiến tranh biên giới). Tác động thì có nhiều, riêng với giới đại
học thì quá băn khoăn (có khi đến mức xót xa) khi miếng cơm manh áo đã níu kéo,
deo dẳng và rất nhiều năm về sau nhiều giảng viên đại học vẫn chưa thể thể hiện đúng
diện mạo và tính chủ động của trí thức, nhiều trường Đại học cũng chưa lấy lại được
vị thế và khả năng tự chủ của mình.
Đất nước đổi mới đã đem lại sức sống mới, đời sống nhân dân, diện mạo và vị
thế đất nước không ngừng được nâng cao. Đổi mới cơ chế quản lý, sự tăng trưởng vè
kinh tế đã có những tác động quyết định đến quản lý va phát triển giáo dục đại học.
Mở đầu là hội nghị GD ĐH Nha Trang ( 1987), đổi mới đào tạo đại học những năm
chín mươi của thế kỉ XX, vấn đề giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình cho các
cơ sở GD ĐT được luật hóa… .Những bước đi đó đã khẳng định sự phát triển và hội
nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của GD ĐH Việt Nam. Sau những cố gắng bền bỉ,
thành tựu có nhiều, tuy nhiên trong qua trình lựa chọn quyết định và triển khai chính
sách, có thể chăng trong suy tư, ở một vài chỗ, cũng cần dừng lại để ngẫm nghĩ thêm.
Chẳng hạn, đầu thời kì đổi mới, Khoán 10 trong nông nghiệp đã tạo ra khâu đột phá
trong đổi mới và phát triển kinh tế. Nhiều giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục hy
vọng sẽ có một Nghị định của Chính phủ tạo ra khâu đột phá về Giáo duc đào tạo
‘kiểu’ Khoán 10 trong nông nghiệp. Sau hàng chục năm tìm kiếm khảo sát, Nghị định
10/2002/NĐ-CP về việc giao quyền tự chủ về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công
lập, tiếp đến là các Nghị định khác nói về quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp ra
đời. Kết quả triển khai cũng đã tạo được một số chuyển biến về giáo dục đào tạo
nhưng chưa được như mong đợi, và chưa thể tạo ra khâu đột phá. Gần đây có một số
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sáng kiến vận dụng các cơ chế quản lý kinh tế cho quản lý giáo dục nhưng không tạo
được sự đồng thuận trong xã hội. Như vậy , trong quản lý về giáo dục đào tạo, cơ chế
là quan trọng nhưng khác với cơ chế kinh tế, cơ chế trong giáo dục phải được đặt trên
nền của chính sách nhân văn sâu sắc mới hy vọng đi đời sống giáo dục đào tạo.
Vấn đề tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở GD ĐT đã được đề cập
theo xu hướng ngày càng cụ thể hơn trong các Luật Giáo dục ( 2005, 2009, 2019) và
Luật giáo dục đại học ( 2012, 2018). Tăng cường tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập
trong đó có các cơ sở GD ĐH là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết số
19-NQ/TW(2017) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất
lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, coi đổi mới hệ thống
tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự
nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu. Nghị quyết
19/NQ-TW cũng chỉ ra cần phải sửa đổi, bổ sung pháp luật về công chức, viên chức,
đội ngũ nhà giáo và pháp luật có liên quan, đẩy mạnh phân cấp, giao quyền tự chủ cho
các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng phân định rõ việc quản lý nhà nước với việc
quản lý đơn vị sự nghiệp công lập và việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Chính
phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW. Thực
hiện Chương trình hành động của Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước có liên
quan đã rà soát sửa đổi các quy định, trình Quốc hội sửa đổi bổ sung và đã thông qua
như: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (2018); Luật Đầu tư
công (2019); Luật Giáo dục (2019); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán
bộ, công chức và Luật Viên chức năm (2019)
Luật Giáo dục đại học(2018) được sửa đổi theo hướng trao quyền tự chủ cao
hơn về cho cơ sở giáo dục đại học bao gồm: quyền tự chủ về học thuật, quyền tự chủ
về tổ chức bộ máy và nhân sự; quyền tự chủ về tài chính và tài sản. Cụ thể, Điều 32
quy định :
- Quyền tự chủ trong học thuật, trong hoạt động chuyên môn bao gồm ban
hành, tổ chức thực hiện tiêu chuẩn, chính sách chất lượng, mở ngành, tuyển sinh, đào
tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế phù hợp với quy
định của pháp luật.
- Quyền tự chủ trong tổ chức và nhân sự bao gồm ban hành và tổ chức thực
hiện quy định nội bộ về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, danh mục, tiêu chuẩn, chế độ
của từng vị trí việc làm; tuyển dụng, sử dụng và cho thôi việc đối với giảng viên, viên
chức và người lao động khác, quyết định nhân sự quản trị, quản lý trong cơ sở giáo
dục đại học phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quyền tự chủ trong tài chính và tài sản bao gồm ban hành và tổ chức thực
hiện quy định nội bộ về nguồn thu, quản lý và sử dụng nguồn tài chính, tài sản; thu hút
nguồn vốn đầu tư phát triển; chính sách học phí, học bổng cho sinh viên và chính sách
khác phù hợp với quy định của pháp luật.
Đối với cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường
xuyên, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi 2018) cho phép hội đồng trường, hội đồng đại
học tự quyết định việc sử dụng nguồn tài chính là nguồn thu hợp pháp ngoài ngân
sách nhà nước cấp để đầu tư các dự án thực hiện hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa
học, chuyển giao công nghệ, quyết định nội dung và mức chi từ nguồn thu học phí và
thu sự nghiệp, nguồn kinh phí đặt hàng, giao nhiệm vụ, bao gồm cả chi tiền lương, chi
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hoạt động chuyên môn, chi quản lý theo quy định của quy chế chi tiêu nội bộ của
mình.
Luật đầu tư công(2019) chỉ rõ: Chính phủ sẽ quy định phân cấp thẩm quyền,
trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án sử dụng vốn
từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để
đầu tư phù hợp với quy định về quyền tự chủ tài chính của các cơ quan, đơn vị.
2.2 Một số khó khăn thác thức
- Theo Luật Giáo dục đại học, Hội đồng trường là một mắt xích quan trọng
trong việc xác lập quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình. Cho đến hiện nay trên thực
tế, vị thế và tác động thực sự của Hội đồng trường trước các quyết định và hoạt đông
quản lý trong môi trường tự chủ ở phần lớn các trường đại học chưa được xác lập
tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ được quy định. Tâm lý, thói quen của quản lý theo
kiểu chế độ thủ trưởng, việc xây dựng mối quan hệ đủ rõ ràng trong hoạt động lãnh
đạo quản lý giữa Đảng ủy, Hội đồng trường và Hiệu trưởng (cùng bộ máy quản lý) còn
gặp khó khăn.
- Ai đã từng trực tiếp tham gia quản lý thu chi tài chính trong các hoạt động ở
trương đại học dều đã được chứng kiến sự phức tạp đến mức khó hình dung trước các
yêu cầu và các quy định kế toán, kiểm toán , phí, giá (dịch vụ sự nghiệp), đầu tư, xây
dựng, sữa chữa, đấu thầu, mua sắm…, (dó là danh sách bao gồm vô vàn các khoản
mục với các quy định khác nhau). Vấn đề tự chủ tài chính còn vấp phải khá nhiều trở
ngaị, hiện tại vẫn còn nhiều quy định cũ; chồng chéo, “cản trở” quyền tự chủ của các
nhà trường:
- Tự chủ tài chính liên quan đến chất lượng, hiệu quả, liên quan đến thu chi tài
chính, thu chi tài chính liên quan đến việc định giá sản phẩm dịch vụ giáo dục đại học
và định giá dịch vụ giáo dục đào tạo không thể là việc dẽ dàng như định giá sản phẩm
của các doanh nghiệp. Tinh thần áp dụng mô hình quản trị như doanh nghiệp, thành
lập doanh nghiệp đa sở hữu trong các trường đại học là như thế nào vẫn la vấn đề cần
được cụ thể hóa để bảo đảm tính khả thi khi Luật Doanh nghiệp chưa sửa đổi.
- Việc xác định lại nguồn vốn đầu tư của các đơn vị sự nghiệp công lập liên
quan đến việc phân loại nguồn vốn, nguồn trích lập quỹ, tiếp nhận biếu tặng…trên các
văn bản hiện hành sự phân loại chưa đủ cụ thể đến mức cần thiết để chủ động đầu tư,
chi tiêu đầu tư. Luật Kế toán và những quy định về kế toán, kiểm toán vẫn phải áp
dụng theo quy định đã ban hành. Luật Đấu thầu còn phức tạp, có nhiều điều kiện ràng
buộc có chỗ mâu thuẫn với tinh tự chủ mà Luật Giáo dục đại học ( 2018) quy định.
3. Một số số đề nghị
Trong điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ công, dịch vụ giáo dục đào tạo
trong một nền kinh tế chuyển đổi, những vấn đề liên quan có thể chưa rõ ràng như các
trường đại học của các quốc gia có nền kinh tế thị trường lâu đời vấn đề tự chủ đại học
chắc chắn phải tiếp tục từng bước hoàn thiện. Chung tôi xin phép đề nghị :
(1) Để thực hiện chủ trương của Đảng và các luật định, quy định của Nhà nước
về vấn đề tự chủ đại học, để tạo sự đồng bộ, khả thi Nghị quyết số 19/NQ-TW yêu
cầu các bộ, ngành liên quan điều chỉnh nhiều quy định của pháp luật hiện hành cho
phù hợp với chủ trương, đường hướng, mục tiêu và các giải pháp. Trao quyền tự chủ
đại học có mục tiêu cốt yêu là nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục đại
học, bởi vậy khi điều chỉnh, bổ sung các quy định cần phải căn cứ vao tiêu chuẩn tiêu
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chi hoạt động của trường đại học, cụ thể hơn là quá trình rà soát chỉnh sửa bổ sung
trước hết cần có sự tham khảo thích đáng, đối chiếu cẩn thận với bộ tiêu chuẩn tiêu
chí kiểm định chất lượng giáo dục đại học.
(2) Việc định giá, lượng giá sản phẩm của các hoạt động giáo dục đại học liên
quan đến chất lượng hiệu quả hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, đó là việc
quá khó khăn. Để đạt được kết quá có thể chấp nhận được cần phải tăng cường việc so
sánh, đối sánh chất lượng hiệu quả hoạt động giữa các trường đại học trong nước,
trong vùng và quốc tế.
(3) Khẩn trương điều chỉnh các quy định của pháp luật và ngay cả khi các quy
định đã điều điều chỉnh cũng cần có sự liên kết chặt chẽ giữa đánh giá, kiểm toán
chất lượng và đánh giá kiểm toán tài chính.
(4) Khi giải quyết các tình huống có vẻ bất thường trong giáo dục đào tạo thì
linh cảm, trực cảm về đung, sai vẫn hết sức quan trọng bởi vậy khi nhìn nhận và quyết
định liên quan đến vấn đề tự chủ đại học cần biết "thay đổi thói quen, chạm vào trái
tim, và chiến thắng trong tâm trí "
(5) Để thực hiện vai trò tự chủ, khi ban hành các quyết định quản lý cần coi
trọng vai trò của cộng đồng học giả, có sự tham gia của giảng viên, cán bộ quản lý và
các bên liên quan.
(6) Để đổi mới quản trị theo hướng tự chủ, Hội đồng Trường đại học cần khảng
định dúng vai trờ vị trí theo luật định. Cụ thể đề nghị Hội đồng các trường đại học thực
hiện các công việc sau :
(i) Xác lập cơ chế quản trị, xây dựng quy định và quy trình ra quyết định, giám
sát , đánh giá những vấn đề lớn; cơ chế làm việc của Hội đồng trường đại học;
(ii) Phát huy quyền tự do học thuật (chịu trách nhiện tập thể về tự do học thuật)
(iii) Xây dựng quan hệ phối hợp mới: quan hệ giữa Đảng ủy- Hội Đồng trườngHiệu trưởng (và bộ máy quản lý); quan hệ nội bộ trung trường đại học, giữa nhà
trường và cơ quan quản lý ; giữa nhà trường với các bên liên quan
(iv) Xây dựng cơ chế bảo đảm chất lượngtheo các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất
lượng cơ sở giáo dục đại học
(v) Xây dựng cơ chế giải trình khi thực thi quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình.
Trách nhiệm quyên hạn đến đâu cần giải trình đến đó. Giải trình với nội bộ nhà trường,
với cơ quan quản lý, với các bên liên quan trong đó yêu cầu giải trình chất lượng kết
quả đầu ra là quan trọng nhất.
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NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG LỘ TRÌNH TỰ CHỦ TRONG
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG - TỪ CƠ CHẾ ĐẾN THỰC TIỄN
Nguyễn Đức Vượng
Nguyễn Văn Chung
Trường Đại học Quảng Bình
Tóm tắt
Tự chủ đại học là cơ sở cho các cơ sở giáo dục đại học công lập nói chung và
các trường đại học địa phương nói riêng sẽ vận hành tốt hơn nếu họ được nắm vận
mệnh của chính trường mình. Tự chủ sẽ tạo động lực để trường Đại học đổi mới nhằm
đạt hiệu quả cao hơn trong hoạt động đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học, đồng
thời cũng làm tăng tính cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục Đại học từ đó tăng chất
lượng đào tạo cho từng trường. Nghiên cứu này tiến hành đánh giá thực trạng lộ trình
tự chủ giáo dục Đại học địa phương từ cơ chế chính sách đến thực tiễn như tự chủ
nguồn nhân lực, tự chủ trong tuyển sinh và đào tạo và đặc biệt tự chủ tài chính của
trường. Nhóm tác giả đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm giúp lộ trình tự chủ của
các trường Đại học địa phương diễn ra nhanh hơn và kịp thời hòa đồng vào sự phát
triển giáo dục Đại học hiện nay của cả nước trong vấn đề tự chủ.
Từ khóa: Tự chủ, Đào tạo, tuyển sinh, tài chính, địa phương, đại hoc, công lập.
1. Giới thiệu
Các thành tố trong tự chủ Đại học bao gồm tự chủ nguồn nhân lực, tự chủ
trong các vấn đề liên quan đến tuyển sinh và quản lý sinh viên, tự chủ trong các hoạt
động học thuật, tự chủ trong các chuẩn mực học thuật, tự chủ trong nghiên cứu và xuất
bản, quyền tự do xuất bản và tự chủ trong các vấn đề liên quan đến quản lý hành chính
và tài chính, quản lý và sử dụng ngân sách, các nguồn tài chính của trường (Anderson
& Johnson, 1998). Trường Đại học cũng nên đa dạng hóa các nguồn thu nhập của
mình thay vì dựa vào trợ cấp của chính phủ và nên tự chủ điều hành công việc của
mình mà không cần chỉ đạo hoặc ảnh hưởng từ bất kỳ cấp chính quyền nào (Mulatu
Dea Lerra, 2014). Có thể nói, tự chủ tài chính là một trong những yếu tố quan trọng
cho phép các trường Đại học để đạt được các mục tiêu chiến lược của họ. Theo IIEP
(2013), tự chủ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình cải cách của các
trường Đại học châu Á hiện nay. Tuy nhiên sẽ không có một mô hình cụ thể nào cho
tất cả các trường mà mỗi trường phải có một lộ trình mô hình tự chủ riêng phù hợp với
bối cảnh địa phương và nhà trường. Quá trình cải cách của một số nền giáo dục châu
Á diễn ra khá mạnh mẽ điển hình như: Tại Indonesia bắt đầu với chương trình PP61
năm 1999; tại Nhật Bản Chính sách tập đoàn hóa năm 2004; và tại Việt Nam chương
trình cải cách Giáo dục Đại học (HERA) năm 2005. Lasse Oulasvirta and Maciej
Turala (2009) nghiên cứu quyền tự chủ tài chính và sự nhất quán trong chính sách của
chính phủ trung ương Phần Lan và Ba Lan đối với chính quyền địa phương cho rằng
việc thực hiện quyền tự chủ tài chính là cơ sở để đánh giá tính nhất quán của chính
sách của chính quyền trung ương đối với chính quyền địa phương. Quyền tự chủ tài
chính giúp các trường Đại học địa phương không có nhiệm vụ bắt buộc do trung ương
quyết định và họ có thể tự quyết định loại thuế, phí mà họ sử dụng. Nếu thu nhập của
các trường Đại học địa phương được bổ sung với các khoản trợ cấp từ chính quyền
trung ương cũng như các nhà tài trợ khác là các khoản tài trợ có mục đích chung
không ràng buộc thì quyền tự chủ tài chính của các trường sẽ vẫn rất mạnh. Ngược lại,
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khi không tự chủ được tài chính thì quyền lực của các trường bị hạn chế khá nhiều và
ngày càng yếu đi. Tại Việt Nam Nghị quyết số 77/NQ-CP – 2014 về thí điểm đổi mới
cơ chế hoạt động đối với một số cơ sở giáo dục Đại học công lập bước đầu cho kết quả
tích cực cho các trường công lập lớn. Tuy nhiên ở các trường địa phương còn gặp
nhiều khó khăn trên con đường tự chủ. Nghiên cứu này tiến hành đánh giá thực trạng
lộ trình tự chủ giáo dục Đại học địa phương từ cơ chế chính sách đến thực tiễn nhằm
giúp lộ trình tự chủ của các trường Đại học địa phương diễn ra nhanh hơn đáp ứng
theo sự phát triển giáo dục Đại học hiện nay.
2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng ma trận tự chủ về tài chính của tác giả xây dựng dựa trên
ma trận tự chủ về tài chính của Oulasvirta, 2005. Trong bảng ma trận này trình bày
quyền tự chủ tài chính dựa trên hai khía cạnh chính là thu nhập và chi tiêu để đánh giá
quyền tự chủ tài chính của các trường Đại học. Theo đó đường chéo thẳng đi từ góc
trên cùng bên trái đến góc dưới cùng bên phải tượng trưng cho nguyên tắc nhất quán
trong hệ thống tài chính của chính quyền địa phương. Đường này đại diện cho tất cả sự
kết hợp của quyền tự chủ dẫn đến sự gắn kết 'hoàn hảo' được hiểu là sự kết hợp chính
xác giữa quyền tự chủ dựa trên thu nhập và quyền tự chủ dựa trên chi tiêu, ô 1a (quyền
tự chủ mạnh) luôn tốt hơn ô 3c (yếu hoặc không có quyền tự chủ).
Chính quyền trung ương nên thể hiện sự nhất quán, theo đó nguồn tiền được
phân bổ đồng đền theo chiều dọc. Trong trường hợp quyền tự chủ của trường Đại học
được nâng ở mức cao nhất thì các ô 1 c (Hệ thống yếu) và 3a (Hệ thống yếu) đóng vai
trò khá quan trọng. Đường chéo 1a (Quyền tự chủ mạnh nhất) 2b và 3 c sẽ mang tính
nhất quán cao nhất.
Bảng 1. Ma trận mức độ tự chủ tài chính cho các trường Đại học.
Quyết định chi tiêu- Quyền tự chủ
Giảm mức độ tự chủ →

a)
b)
c)
Nhiệm vụ tình Nhiệm vụ bắt Nhiệm vụ bắt
nguyện không buộc
(Khung buộc (luật cụ
bắt buộc
luật)
thể chi tiết)

Giảm mức độ tự chủ →

Tự chủ về nguồn thu nhập

1.
Thu
Quyền
nhập riêng về
tự chủ mạnh
thuế và các khoản
nhất
thu nhập khác
2.
Thu
nhập từ tài trợ
Quyền
cho mục đích tự chủ mạnh
chung
3.
Thu
Hệ
nhập từ tài trợ cụ
thống yếu
thể

Quyền tự
chủ mạnh

Hệ
thống yếu

Quyền tự
Quyền
chủ trung bình
tự chủ yếu
ĐH địa phươngViệt
Nam
Quyền

Quyền tự
tự chủ yếu
chủ yếu
nhất

Nguồn: Tác giả dựa trên mô hình Oulasvirta, 2005
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Khi đánh giá các hệ thống cụ thể được sử dụng để cấp vốn cho các hoạt động
của chính quyền địa phương ở các quốc gia khác nhau, có hai tiêu chí cơ bản cần được
đánh giá và xem xét. Đó là tính nhất quán và tính tự chủ. Có nhiều ý kiến cho rằng hệ
thống càng nhất quán thì nền giáo dục đó càng tốt tuy nhiên quyền tự chủ là một yếu
tố vô cùng quan trọng cần đề cập đến. Hay nói cách khác, một điểm hoàn toàn nhất
quán trên đường thẳng vẫn có thể tốt hơn hoặc kém hơn một điểm hoàn toàn nhất quán
khác trên đường thẳng. Một xã hội phát triển hiện đại có thể được chuẩn bị tốt và phù
hợp hơn để xử lý quyền tự chủ cao hơn và do đó có trách nhiệm lớn hơn một xã hội
kém phát triển.
3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Dựa trên ma trận đánh giá về khả năng tự chủ tài chính
Một vấn đề cực kỳ quan trọng của tự chủ tại các trường Đại học địa phương tại
Việt Nam là khả năng tự chủ về tài chính của các trường Đại học. Trong nghiên cứu
này, chúng tôi chủ yếu tập trung phân tích đánh giá thực trạng lộ trình tự chủ giáo dục
Đại học địa phương từ cơ chế chính sách đến thực tiễn gồm các yếu tố chính như: tự
chủ nguồn nhân lực, tự chủ trong tuyển sinh và đào tạo và đặc biệt tự chủ tài chính của
trường. Tự chủ tài chính là khả năng hoặc không có khả năng của các trường Đại học
về việc quyết định học phí đối với sinh viên cũng như đáp ứng các quy định quốc gia
về tiền lương cho cán bộ viên chức tại trường. Do đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thu
hút nhân tài phục vụ cho trường cũng như khả năng tuyển sinh của nhà trường. Kết
quả tham khảo từ các trường Đại học địa phương cho thấy hiện nay các trường Đại
học địa phương đang gặp nhiều khó khăn về vấn đề tài chính cũng như các nguồn tài
trợ khác là khá hạn chế do khó tiếp cận được với các doanh nghiệp mạnh. Bên cạnh đó
việc cố gắng đăng ký thực hiện các đề tài cấp bộ không đem lại nhiều kết quả do đó
nguồn tài chính của các cơ sở này là khá khó khăn và nhiều hạn chế. Đáng chú ý các
nguồn chủ yếu dựa vào chính quyền cấp tỉnh tuy nhiên chỉ dừng ở mức độ cơ sở vật
chất hạ tầng. Như vậy dựa vào bảng 1 có thể thấy mức độ tự chủ về tài chính của các
trường công lập địa phương việt nam nằm ở ô 2b thể hiện quyền tự chủ ở mức độ
trung bình yếu.
3.2. Tự chủ về đội ngủ cán bộ giảng viên
Trong những năm qua các trường ĐH địa phương không những khó tuyển dụng
các giảng viên giỏi có trình độ cao mà còn xuất hiện hiện tượng chảy máu chất xám
bởi một lượng không nhỏ giảng viên có trình độ chuyên môn cao từ các cơ sở Đại học
này có xu hướng chuyển đi các trường Đại học lớn khác. Nguyên nhân chính đó là do
thu nhập của cán bộ, giảng viên còn thấp so với mặt bằng chung của xã hội, chi phí
cho việc nâng cao trình độ của giảng viên là không nhỏ cùng với áp lực đổi mới quản
lý và nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục Đại học địa phương ngày
càng cao để cạnh tranh tuyển sinh với các trường trong nước và quốc tế. Khả năng tự
chủ về đội ngủ cơ hữu của các trường Đại học địa phương vẫn còn khá hạn chế bởi các
thủ tục và phải thông qua cơ quan quản lý cấp Tỉnh do đó việc linh động cho đội ngủ
này còn nhiều khó khăn. Như vậy dựa vào bảng 1 có thể thấy mức độ tự chủ về tài
chính của các trường công lập địa phương việt nam nằm ở ô 2b thể hiện quyền tự chủ
ở mức độ trung bình yếu.
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3.3. Tự chủ tuyển sinh và mở mã ngành đào tạo Đại học và sau Đại học
Đầu vào tuyển sinh với các trường Đại học thì chỉ cần thí sinh có năng lực tiếp
thu, tư duy, học và nghiên cứu, chứ không phải năng lực để làm một việc hay một
nghề nào đó cụ thể. Do đó cần có nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau để không
bỏ sót nhân tài cho đất nước. Việc các trường còn khá bị động trong tự chủ về tuyển
sinh và mở mã ngành đào tạo Đại học sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tự chủ
toàn diện của trường. Hiện nay việc mở mã ngành đào tạo ở các trường Đại học địa
phương còn vướng hiều thủ tục do đó các cơ sở này phải dồn khá nhiều nguồn lực cho
khâu mở mã ngành dẫn tới ảnh hưởng không nhỏ đến khâu tuyển sinh. Như vậy dựa
vào bảng 1 có thể thấy mức độ tự chủ về tài chính của các trường công lập địa phương
việt nam nằm ở ô 2b thể hiện quyền tự chủ ở mức độ trung bình yếu.
3.4. Đề xuất các bước tự chủ cho trường ĐH địa phương
- Bước 1: Hội đồng khoa học nhà trường nên đề xuất các khóa học có chất
lượng cao mang tính đột phá từ đó đưa ra học phí tương xứng nhằm nâng cao chất
lượng đào tạo.
- Bước 2: xây dựng các chương trình đào tạo đảm bảo chất lượng được đánh giá
kiểm định chất lượng một cách khách quan
- Bước 3: Hình thành các quy chế, cơ chế phù hợp với việc tự chủ của mỗi
trường theo từng địa phương cụ thể
- Bước 4: Nâng cao năng lực của đội ngũ quản lý, đội ngũ chuyên môn hoàn
chỉnh bộ máy quản lý khi tiến đến tự chủ hoàn toàn.
- Bước 5: Đặc biệt chú ý đến tầm quan trọng của tiếng Anh và các ngoại ngữ
khác trong việc nâng cao giáo dục Đại học của các trường địa phương vì ngôn ngữ có
thể giúp các trường Đại học địa phương trở thành một phần không thể thiếu trong môi
trường học thuật toàn cầu, cho phép trao đổi không giới hạn các ý tưởng, công nghệ và
thực tiễn.
3.5. Ứng dụng các bước vào tự chủ Đại học cho Trường Đại học Quảng Bình
Như vậy để mức độ tự chủ của các trường Đại học địa phương được nâng lên ở
mức độ cao hơn trong ma trận mức độ tự chủ tài chính cho các trường Đại học của
Oulasvirta thì cần áp dụng các bước sau:
+ Đặt nền tảng cho mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa các trường Đại học
Quảng Bình với các doanh nghiệp và các hiệp hội người sử dụng lao động trên địa
bàn, giảm bớt áp lực của nhà nước đối với việc phát triển các chương trình giảng dạy
+ Cho phép các trường Đại học Quảng Bình tự ấn định mức phí mà họ tính cho
các dịch vụ đào tạo. Cho phép các trường Đại học Quảng Bình thiết lập thang lương
nội bộ để đưa ra mức lương cạnh tranh cho giảng viên và nhân viên tạo động lực làm
việc hiệu quả
+ Luôn nâng cao khẩu hiệu “tự chủ Đại học có ý nghĩa sống còn đối với sự phát
triển của trường Đại học chất lượng cao” đó là yêu cầu cấp bách cho môi trường giáo
dục ngày nay. Các trường Đại học đại phương cần cung cấp giáo dục theo định hướng
tạo ra giá trị cao, phát triển bền vững và đa dạng văn hóa. Đảm bảo có sự lãnh đạo phù
hợp ở tất cả các cấp quản lý, sắp xếp lại các mục tiêu, sứ mệnh và chiến lược đồng thời
tạo ra một văn hóa nội bộ có trách nhiệm hơn
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4. Kết luận
Nghiên cứu cung cấp cái nhìn sơ lược về thực trạng lộ trình tự chủ giáo dục Đại
học địa phương từ cơ chế chính sách đến thực tiễn như tự chủ nguồn nhân lực, tự chủ
trong tuyển sinh và đào tạo và đặc biệt tự chủ tài chính của trường gặp phải ở thời
điểm hiện tại và trong những giai đoạn tiếp theo. Trong nghiên cứu này chúng tôi đề
cập đến 3 vấn đề chính như sau: Thứ nhất là tự chủ nguồn nhân lực Các trường ĐH địa
phương còn gặp không ít khó khăn trong tuyển dụng các giảng viên giỏi có trình độ
cao bên cạnh hiện hiện tượng chảy máu chất xám do thu nhập của cán bộ, giảng viên
còn thấp so với mặt bằng chung của xã hội. Vì vậy tự chủ nguồn nhân lực cũng như
các nguồn lương thưởng cho cán bộ giảng viên gặp nhiều khó khăn thách thức nhất là
trong thời kỳ hiện nay trước đại dịch COVID-19. Thứ hai là vấn đề tài chính, Hiện nay
mức tài trợ cho các trường Đại học địa phương ở Việt Nam ở mức thấp, hơn nữa việc
tài trợ là ngắn hạn gây khó khăn cho việc lập kế hoạch tài chính trong dài hạn tại các
cơ sở giá dục Đại học địa phương vì các trường này thường thiếu khả năng độc lập tài
chính. Bên cạnh đó các trường còn thiếu quyền sở hữu các tòa nhà cũng như cơ sở vật
chấthạ tầng, việc hạn chế về chính sách tuyển dụng cũng như các báo cáo thường niên
cho chính quyền địa phương còn cồng kềnh chưa phát huy được các thế mạnh khác
của trường dẫn tới khả năng cạnh tranh không cao. Mặt khác quan hệ giữa nhà trường
với chính quyền địa phương và các bộ ngành có liên quan chịu trách nhiệm đối với các
trường Đại học đôi khi còn rắc rối. Các cơ quan quản lý thiếu tầm nhìn dài hạn cũng
như thiếu kinh nghiệm trong việc chỉ đạo các trường Đại học. Điều này dẫn đến việc
phát triển chung của các trường Đại học địa phương thiếu tính bền vững và dài hạn.
Do đó Cơ sở giáo dục Đại học địa phương cần tích cực tìm kiếm, thu hút nguồn lực tài
chính từ các dự án, viện trợ nước ngoài, tài trợ của các quỹ nghiên cứu, từ hoạt động
tư vấn, liên kết với doanh nghiệp. Thứ ba là các Trường Đại học địa phương còn thiếu
khả năng tự chủ về tuyển sinh, mở mã ngành đào tạo Đại học và sau Đại học do còn
thiếu đội ngũ có trình độ cao theo yều cầu của Bộ Giáo dục và đào tạo.
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PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỰ CHỦ
Bùi Đức Hùng
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Tóm tắt: Bài viết này đề cập đến vai trò của tổ chức Đảng trong công tác lãnh
đạo chỉ đạo hoạt động của trường đại học nói chung và trường đại học Bách khoa Hà
Nội nói riêng trong cơ chế tự chủ, đồng thời cũng đề cập đến vai trò của các tổ chức
đoàn thể, đặc biệt là vai trò của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.
I. Mở đầu
Trường Đại học Bách khoa (ĐHBK) Hà Nội ra đời năm 1956. Đây là trường
đại học kỹ thuật đầu tiên của Việt Nam, có nhiệm vụ đào tạo kỹ sư công nghiệp cho
công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất
đất nước. Kể từ khi thành lập đến nay, Trường luôn là trung tâm đào tạo, nghiên cứu
khoa học và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực với sứ mạng:”Phát triển con người, đào
tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ và chuyển giao
tri thức, phục vụ xã hội và đất nước” [5] và tầm nhìn “Trở thành một đại học nghiên
cứu hàng đầu khu vực với nòng cốt là kỹ thuật và công nghệ, tác động quan trọng vào
phát triển nền kinh tế tri thức và góp phần gìn giữ an ninh, hòa bình đất nước, tiên
phong trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam”[5].
II. Vai trò của tổ chức đảng trong cơ chế tự chủ đại học
1. Cơ sở lý luận
Ngày 20 tháng 8 năm 1956 Đảng uỷ Giáo dục đã ra Quyết định số 967/ĐBGD
thành lập Chi bộ lâm thời Đại học Bách khoa với nhiệm vụ cơ bản là nhanh chóng tập
hợp số đảng viên mới về trường, phát huy tác dụng tiên phong gương mẫu, làm nòng
cốt trong việc phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ công tác, góp phần quan trọng trong
việc chuẩn bị thành lập Trường, đồng thời chuẩn bị cho việc thành lập tổ chức Đảng
chính thức của Trường. Các tổ chức quần chúng như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội
phụ nữ cũng được nhanh chóng hình thành nhằm đẩy mạnh các sinh hoạt tập thể, chăm
lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên [5]
Kể từ khi thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Trường ĐHBKHN
đã không ngừng phấn đấu vươn lên và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Danh
tiếng và vị thế của Trường ngày càng được nâng cao và tiếp tục khảng định vị trí tiên
phong trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
Trong giai đoạn hiện tại, trên thế giới và trong nước đang có những thay đổi hết
sức nhanh chóng do tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển
đổi số. Đảng và Nhà nước ta tiếp tục khẳng định phát triển nguồn nhân lực, nhất là
nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những khâu đột phá chiến lược và vì thế
vai trò, vị thế của các trường đại học cũng phải đổi mới để kịp thời đáp ứng việc đào
tạo và nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển. Một trong những giải pháp
quan trọng đó là tự chủ đại học đã được Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Nghị quyết
29-NQ/TW khóa XI và Nghị quyết 19-NQ/TW khóa XII chỉ rõ và đã được luật hóa
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trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (Luật 34) với trọng
tâm là tăng cường tự chủ đại học. Đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn đặc
biệt là cạnh tranh trong lĩnh vực đào tạo cả trong nước và quốc tế ngày càng gay gắt đã
thúc đẩy hệ thống giáo dục đại học Việt Nam cần có những cải tổ mạnh mẽ để tồn tại
và vươn lên, mà tự chủ đại học là một tất yếu để phát triển, vì vậy chủ trương về tự
chủ đại học của Đảng là chủ trương hết sức đúng đắn.
Tự chủ đại học là một chính sách đột phá nhằm thúc đẩy các trường đại học
phát huy nội lực, tăng cường huy động nguồn lực từ xã hội, trên cơ sở đó nâng cao
chất lượng, hiệu quả đào tạo và nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước, nhu cầu của người học và hội nhập quốc tế.
Tổ chưc Đảng ở các trường đại học luôn đóng vai trò quan trọng đặc biệt để bảo
đảm sự lãnh đạo của Đảng trong cơ chế tự chủ đại học mà không một tổ chức Đảng ở
bên ngoài nào hay một cơ quan hành chính nào có thể làm thay được [3].
Muốn phát huy được vai trò của tổ chức Đảng trong cơ chế tự chủ đại học cần
phải làm rõ vai trò, chức năng và phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong cơ chế này.
Theo Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, Phó chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao
đẳng Việt Nam (nguyên UVTƯ Đảng khóa XI, Nguyên Phó Ban tuyên giáo TƯ) thì :
“Xét về tính chất, đảng chính trị là tổ chức luôn lấy giá trị văn hóa làm nền tảng và cốt
lõi, đảng không phải là Nhà nước, mà Nhà nước mới là cơ quan quyền lực được nhân
dân giao phó, đảng dù là cầm quyền cũng không phải là cơ quan quyền lực. Vì vậy cần
thiết phải đổi mới căn bản phương thức lãnh đạo của đảng theo hướng tập trung cho
nhiệm vụ khai hóa văn minh và bằng phương thức thuyết phục, bằng các cơ sở khoa
học, chứ không phải chỉ huy mọi công việc bằng cách sử dụng trực tiếp quyền lực,
chồng chéo với các cơ quan quyền lực khác. Làm được như thế vừa đúng tính chất,
chức năng và tổ chức Đảng sẽ trưởng thành, phát triển về trí tuệ, năng lực tư duy tăng
lên, đủ sức để theo kịp và lãnh đạo công cuộc đổi mới nếu không sẽ tụt hậu và kìm
hãm.
Vận dụng tinh thần đó vào công việc của Nhà trường, phương án tốt nhất sẽ là
tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo phát triển tư duy về giáo dục hiện đại hướng đến chất
lượng cao, để từ đó mà tham gia thúc đẩy công cuộc khai hóa văn minh, chứ không
phải can thiệp vào công việc của Hội đồng trường hay của Ban giám hiệu”[3]
Vậy cụ thể tổ chức Đảng phải làm gì để phát huy vai trò của mình trong cơ chế
tự chủ đại học?
Thứ nhất: Đảng bộ tập trung lãnh đạo đảng viên phát huy trí tuệ, thực hiện vai
trò tiên phong, nòng cốt của người đảng viên trong việc tham gia xây dựng và tổ chức
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chiến lược của Trường
Thứ hai: Đảng lãnh đạo thông qua các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã
hội, vận động toàn thể cán bộ và sinh viên thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm
vụ chiến lược của Trường để đạt được mục tiêu đã đặt ra.
Thứ ba: Tăng cường khối đại đoàn kết thống nhất trong tổ chức Đảng và trong
toàn trường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và nhiệm vụ chính trị đã đặt ra.
Thứ tư: Vận dụng sáng tạo, linh hoạt và phù hợp các Nghị quyết của Trung
ương và Đảng ủy cấp trên, Ban hành các Nghị quyết thực sự trí tuệ, phù hợp, tạo sự
thống nhất và đồng thuận cao nhằm thu hút được tài năng, phát huy được trí tuệ của
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đội ngũ cán bộ, trí thức và sinh viên cũng như hiệu quả các nguồn lực trong từng giai
đoạn để tạo sức mạnh tổng thể phát triển Trường.
Thứ năm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác chính trị, tư tưởng,
tạo môi trường ổn định giúp cán bộ và sinh viên yên tâm công tác, cống hiến và học
tập, nghiên cứu.
Thứ sáu: Đảng ủy tăng cường sự lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng cấp dưới phối
hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể phấn đấu hoàn thành xuât sắc các mục
tiêu và nhiệm vụ chính trị đặt ra.
Thứ bảy: Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, coi đây là một nhiệm vụ
trọng tâm hàng đầu. Cần chú trọng cả về số lượng và chất lượng đảng viên kết nạp.
Mỗi đảng viên phải thực sự là những người ưu tú, dám nghĩ, dám làm, tiên phong,
xung kích và nòng cốt trong thực hiện mọi nhiệm của Trường.
Thứ tám: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính
trị xã hội để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các mục tiêu
phát triển Trường.
Thứ chín: Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và luôn coi đây là
yếu tố quan trọng đặc biệt đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
của tổ chức đảng, nâng cao hiệu quả công tác đảng, củng cố và tăng cường sự đoàn
kết, nhất trí trong đảng và trong cán bộ, sinh viên toàn trường.
Thứ mười: Đề cao dân chủ, công khai, minh bạch.

2. Một số kinh nghiệm thực tế của ĐHBKHN
Với trên 1100 đảng viên, Đảng bộ trường ĐHBK Hà Nội là một đảng bộ lớn
trực thuộc Đảng bộ khối các trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội. Kể từ tháng 10 năm
2016, Trường đã thực hiện thí điểm tự chủ toàn diện. Thực hiện Nghị quyết Đại hội
đảng bộ lần thứ XXIX, Đảng uỷ trường nhiệm kỳ 2015-2020 đã lãnh đạo xây dựng và
triển khai Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2017-2025, cụ thể hoá Đề án Quy
hoạch tổng thể xây dựng và phát triển Trường ĐHBK Hà Nội giai đoạn 2006-2030
phù hợp với bối cảnh mới, thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp
chủ yếu giai đoạn 2020-2025 nhằm hiện thực hoá tầm nhìn “Trở thành một đại học
nghiên cứu hàng đầu khu vực với nòng cốt là kỹ thuật và công nghệ, tác động quan
trọng vào nền kinh tế tri thức và góp phần gìn giữ an ninh, hòa bình đất nước, tiên
phong trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam”[1]
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đang chứng tỏ là một hình mẫu đổi mới
thành công trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, tiếp tục khẳng định vị thế là
một trường đại học kỹ thuật và công nghệ hàng đầu của đất nước. Thực hiện sứ mạng
đã được xác định, Trường càng phải thể hiện vai trò dẫn dắt hệ thống giáo dục đại học
đối với sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực khoa
học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời đại mới.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ XXIX đã xác định mục tiêu
trong nhiệm kỳ 2015-2020 là tăng cường đoàn kết, tập trung trí tuệ, nâng cao hiệu quả
trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, tận dụng và phát huy mọi nguồn lực, tạo những
bước đột phá về chất lượng, hiệu quả trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Trường. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy trường,
toàn Đảng bộ đã tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại,
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tăng cường sức mạnh đoàn kết tập thể, kiên định quá trình đổi mới theo hướng tự chủ
và tự chịu trách nhiệm, chú trọng đầu tư theo chiều sâu nhằm nâng cao chất lượng và
hiệu quả mọi mặt hoạt động.
Đảng ủy trường cùng toàn thể Đảng bộ xác định lãnh đạo về chính trị và tư
tưởng có vị trí quan trọng hàng đầu, là nền tảng tạo nên sự thống nhất về quan điểm
chính trị, định hướng phát triển và tư tưởng thực hiện. Phát huy cao độ trí tuệ tập thể
và truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, lãnh đạo tốt công tác tư
tưởng trong tập thể lãnh đạo các cấp và trong toàn thể cán bộ, đảng viên trong Trường.
Dưới sự lãnh đạo thống nhất và xuyên suốt từ Đảng ủy trường tới cấp ủy các
đơn vị, cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường luôn giữ vững quan điểm, lập
trường chính trị, tư tưởng theo đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà
nước; đoàn kết đấu tranh đẩy lùi mọi tư tưởng, quan điểm lệch lạc, sai trái. Với sự
tham gia rộng rãi và dân chủ, sự đóng góp trí tuệ của tập thể cán bộ, đảng viên, hệ
thống văn bản như: Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế công tác cán bộ, Quy chế
quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế dân chủ cơ sở đã được xây dựng
và hoàn thiện, tạo nên một khung pháp lý nội bộ cho mọi mặt hoạt động của Trường
trên cơ sở cụ thể hóa các quy định của pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế của
Trường. Đặc biệt, Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế công tác cán bộ là hai văn
bản quan trọng nhất được Đảng ủy trường trực tiếp thảo luận chi tiết, thể hiện quan
điểm chính trị và ý chí lãnh đạo của Đảng trong công tác tổ chức cán bộ và xây dựng
chính quyền Nhà trường. Công tác truyền thông nội bộ trong cán bộ, giảng viên được
tăng cường qua nhiều hình thức như sử dụng mạng nội bộ, hội nghị tập huấn cán bộ,
tọa đàm chuyên đề, hội nghị giao ban, hội nghị cán bộ viên chức các cấp. Qua đó, cán
bộ, đảng viên được tập huấn, quán triệt về những chủ trương, chính sách lớn của
Trường và của ngành. Qua khảo sát tỉ lệ cán bộ nắm bắt được về các chủ trương, chính
sách lớn của Trường đạt 96%, tạo sự đồng thuận cao để thực hiện thành công những
đổi mới quan trọng của Trường trong giai đoạn thí điểm tự chủ. Công tác truyền thông
đối với người học được tăng cường và đổi mới cả về hình thức và nội dung, tận dụng
mạng nội bộ và mạng xã hội để tiếp cận nhanh chóng và thân thiện tới một số lượng
đông đảo sinh viên. Các chủ trương, chính sách lớn liên quan tới quyền lợi và trách
nhiệm của người học có sự tham gia ý kiến của người học và được truyền thông đầy
đủ và kịp thời, tạo sự đồng thuận cao của người học và gia đình.
Phát huy các giá trị truyền thống, đổi mới tư duy và phong cách làm việc, đưa
người học trở thành trung tâm và chủ thể của các hoạt động trong Trường. Trên cơ sở
phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Bách khoa, đổi mới tư duy và
phong cách làm việc theo tinh thần phục vụ, thực sự coi người học là trung tâm và chủ
thể của các hoạt động. Cán bộ, giảng viên ĐHBK Hà Nội luôn thể hiện chuẩn mực đạo
đức cao của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, hết lòng tận tụy với người học, cống
hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đóng góp trách nhiệm với cộng đồng. Tỉ lệ
sinh viên hài lòng với thái độ ứng xử của giảng viên trên lớp đạt trên 96% năm 2019.
Về phía người học cũng đã có những thay đổi tích cực, phát huy tinh thần trách
nhiệm, tích cực tham gia một cách hiệu quả vào các hoạt động của Trường, chủ động
tổ chức các hoạt động hỗ trợ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện, các hoạt động tình
nguyện vì cộng đồng; giúp lan tỏa các giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa Bách
khoa Hà Nội.
Đảng ủy Trường đã xây dựng Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ
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chức, đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ theo hướng tinh gọn và chuyên nghiệp
nhằm nâng cao hiệu quả trong mọi mặt hoạt động, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện.
Song song với đó, Đảng uỷ trường lãnh đạo tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
Đảng uỷ trường đã lãnh đạo toàn diện trong quá trình hoàn thiện tổ chức bộ
máy và cải tổ hệ thống quản trị Nhà trường, tiếp cận mô hình của các đại học tiên tiến
trên thế giới. Hội đồng trường được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, với
các thành viên có năng lực và uy tín tiêu biểu được Đảng ủy giới thiệu, lãnh đạo Nhà
trường và tập thể cán bộ bầu chọn. Qua thực tế hoạt động, Hội đồng trường đã khẳng
định được vai trò là tổ chức quản trị và đại diện quyền sở hữu, quyết định những vấn
đề quan trọng liên quan tới chiến lược, cơ cấu tổ chức, phân bổ nguồn lực và giám sát
kết quả hoạt động của Trường.
Việc tinh gọn bộ máy tổ chức, hệ thống quản lý Nhà trường ngày càng được
nâng cao hiệu lực và hiệu quả trên cơ sở tăng cường phân cấp, phân quyền, dân chủ và
minh bạch. Tư duy bao cấp dần được xóa bỏ, thay bằng tư duy phân cấp, tự chủ và tự
chịu trách nhiệm. Ban giám hiệu điều hành, quản lý các lĩnh vực hoạt động dựa trên
mục tiêu, kế hoạch và các chỉ số hoạt động chính. Các đơn vị chức năng chuyển đổi
dần vai trò từ quản lý hành chính sang điều phối hoạt động và cung cấp các dịch vụ hỗ
trợ chung. Các đơn vị chuyên môn chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động chuyên
môn, chủ động tìm kiếm và tối ưu hoá sử dụng các nguồn lực, nâng cao chất lượng và
hiệu quả hoạt động. Qua đổi mới hoạt động, đội ngũ cán bộ, đảng viên và sinh viên đã
có thay đổi rõ nét về nhận thức và tư duy hành động, chủ động tham gia vào quá trình
đổi mới các mặt hoạt động của Trường. Chất lượng và hiệu quả sử dụng đội ngũ được
nâng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế.
Công tác quy hoạch, rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ đã được triển khai
thường xuyên, tạo động lực phấn đấu cho cán bộ đồng thời chuẩn bị nguồn nhân sự
dồi dào cho các vị trí lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo Nhà trường và cán bộ quản lý các đơn
vị. Cơ chế quản lý phân cấp và minh bạch, cùng với quy định mới về chế độ làm việc
của cán bộ đã tăng trách nhiệm và tạo động lực cho các đơn vị chủ động bố trí, sắp xếp
và sử dụng đội ngũ cán bộ một cách hiệu quả và công bằng hơn.
Chế độ làm việc và chính sách tiền lương được cải cách, tạo điều kiện cho cán
bộ yên tâm công tác và động lực cho cán bộ phát huy năng lực, thu hút cán bộ giỏi về
Trường. Chế độ làm việc dựa trên giao kết và định mức hợp lý cùng với chính sách
phân bổ thu nhập dựa trên vị trí việc làm, năng lực và hiệu quả thực hiện công việc đã
góp phần giảm thiểu bất hợp lý trong thu nhập cán bộ, tạo cơ hội cho cán bộ trẻ được
tham gia giảng dạy nhiều hơn và tăng thu nhập, đồng thời khuyến khích cán bộ tham
gia nghiên cứu và công bố những công trình có chất lượng
Đảng ủy trường đã tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức đảng gắn với
quá trình sáp nhập, tái cấu trúc các đơn vị, góp phần nhanh chóng ổn định về tư tưởng
và hoạt động của các đơn vị mới. Quy trình tổ chức đại hội đảng các cấp được Đảng
ủy trường chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, lựa chọn được những người có đủ
năng lực, phẩm chất và uy tín vào cấp ủy các cấp.
Đảng ủy trường luôn quan tâm đến khối đại đoàn kết toàn Trường, coi công tác
lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, phát triển và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động
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của các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội trong toàn Trường là một trong những
nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đảng. Đảng ủy đã chỉ đạo sát sao công tác tổ chức
đại hội Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội sinh viên, đặc
biệt về công tác tổ chức và nhân sự. Thường vụ Đảng ủy đã có các buổi làm việc với
các tổ chức chính trị - xã hội để nghe ý kiến, cùng thảo luận giúp công tác chỉ đạo,
lãnh đạo sát và phù hợp với tình hình thực tiễn.
Công đoàn trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh đã có
nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả cùng Nhà trường hoàn thành thắng lợi các nhiệm
vụ chính trị và gây ảnh hưởng tốt trong xã hội, được các tổ chức cấp trên đánh giá cao.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn trường đã không ngừng lớn mạnh,
khẳng định vị trí là tổ chức chính trị - xã hội quan trọng, phát huy được vai trò trong
hệ thống chính trị của Trường, góp phần đắc lực vào xây dựng và phát triển Trường
Công đoàn trường đã xây dựng được tổ chức nhân sự mạnh, tổ chức thực hiện
và hoàn thành tốt các mặt công tác, vận động cán bộ đoàn viên thực hiện tốt các chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của Nhà trường,
tích cực thực hiện, tham gia các phong trào thi đua, đồng thời chú trọng chăm lo đời
sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức; thực sự trở thành trung tâm đoàn kết,
chỗ dựa vững chắc và là sợi dây gắn kết quần chúng với Đảng
Đoàn thanh niên, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã phát huy rất tốt vai trò là lực
lượng nòng cốt của đội ngũ cán bộ trẻ và sinh viên, đội dự bị tin cậy và cánh tay phải
của Đảng, chỗ dựa vững chắc của Nhà trường.
Với truyền thống và thế mạnh của một trường đại học kỹ thuật lớn, uy tín hàng
đầu Việt Nam, Đoàn thanh niên đã xây dựng được lực lượng đông đảo và mạnh mẽ
trong cán bộ trẻ và sinh viên. Đoàn thanh niên đã tổ chức thực hiện tốt những chủ
trương, định hướng của Đảng ủy trường và của Thành đoàn, đồng thời chủ động xây
dựng và triển khai các chương trình, các hoạt động thiết thực đối với cán bộ trẻ và sinh
viên, đặc biệt các phong trào học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học. Đoàn thanh
niên là nguồn chủ yếu cho công tác phát triển đảng, đồng thời là môi trường rèn luyện,
thử thách cán bộ chuẩn bị cho Đảng và cho Nhà trường. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy
các cấp, Đoàn thanh niên không những đã hỗ trợ đắc lực trong tổ chức các sự kiện lớn,
các hoạt động quan trọng của Trường, mà còn triển khai nhiều hoạt động tình nguyện
có tác động xã hội to lớn.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy trường và vai trò định hướng trực tiếp của Đoàn
thanh niên, Hội sinh viên Trường luôn khẳng định là tổ chức chính trị - xã hội đại diện
xứng đáng cho sinh viên, phát huy vai trò người học là trung tâm và chủ thể của các
hoạt động. Hội sinh viên đã xây dựng tổ chức và hoạt động hiệu quả, thực sự trở thành
tiếng nói đại diện của toàn thể sinh viên. Thực hiện quan điểm sinh viên là trung tâm
và chủ thể của các hoạt động, Hội sinh viên đã vận động sinh viên đóng góp ý kiến và
tích cực tham gia vào các hoạt động của Nhà trường; đồng thời chủ động tổ chức nhiều
hoạt động hỗ trợ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện. Các câu lạc bộ sinh viên nghiên
cứu khoa học, câu lạc bộ sinh viên hỗ trợ học tập, câu lạc bộ nghệ thuật và mạng lưới
cộng tác viên tư vấn tuyển sinh đã trở thành các điểm sáng đáng biểu dương trong hoạt
động chung của Trường.
Hội cựu chiến binh đã tổ chức các hoạt động giáo dục cho cán bộ, sinh viên
hiểu rõ và trân trọng truyền thống của trường đại học anh hùng cả trong kháng chiến
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và trong lao động, từ đó tiếp tục xây dựng và phát triển Trường xứng đáng với truyền
thống mà các thế hệ trước để lại. Bên cạnh đó, Hội cựu chiến binh còn làm tốt vai trò
quan trọng trong việc tổ chức và vận động cán bộ viên chức thực hiện chủ trương,
chính sách của Đảng ủy và Nhà trường, tăng cường đoàn kết và phát huy dân chủ của
cán bộ, đóng góp vào thành công chung của toàn Trường.
Công tác phát triển đảng viên mới, đặc biệt là phát triển Đảng trong sinh viên
luôn được sự quan tâm và chỉ đạo đặc biệt. Đảng ủy đã ra Nghị quyết chuyên đề về
công tác phát triển đảng; hằng năm đều tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
cho quần chúng ưu tú tạo nguồn kết nạp đảng và các lớp bồi dưỡng đảng viên mới kết
nạp để tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho đảng viên mới, không ngừng nâng
cao chất lượng đảng viên. Bên cạnh đó, toàn Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác vận
động, kiên quyết đấu tranh đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực, kịp thời chấn chỉnh và
giải quyết những vụ việc thực hiện chưa hoặc thiếu chuẩn mực. Công tác kiểm tra,
giám sát được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên nhằm hạn chế tối đa các biểu hiện suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò và tầm quan
trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng ủy trường coi công tác
kiểm tra, giám sát là yếu tố quan trọng đặc biệt đối với việc nâng cao năng lực lãnh
đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao hiệu quả công tác đảng, củng cố và
tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc và trong toàn
Đảng bộ trường.
Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện khách quan, nghiêm túc, góp phần
tăng cường sức chiến đấu của Đảng bộ trường, xây dựng Đảng bộ trường trong sạch,
vững mạnh
Công tác kỷ luật đảng được thực hiện thận trọng, khách quan, đúng nguyên tắc,
thủ tục quy định; bám sát chỉ đạo của UBKT Đảng ủy Khối và các cơ quan đảng cấp
trên, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật
trong Đảng, góp phần giáo dục đảng viên và hạn chế, ngăn ngừa vi phạm, xây dựng tổ
chức đảng trong sạch vững mạnh, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ
[1].
3. Các bài học kinh nghiệm
Qua quá trình hoạt động, Đảng bộ ĐHBK Hà Nội đã rút ra các bài học quan
trọng nhằm nâng cao vai trò của tổ chức đảng trong cơ chế tự chủ như sau [1]:
Một là, quán triệt quan điểm và tư tưởng, vận dụng chủ động và sáng tạo đường
lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy cao độ trí
tuệ tập thể để lãnh đạo xây dựng, điều chỉnh và triển khai chiến lược phát triển cùng hệ
thống văn bản quy chế nội bộ của Trường phù hợp với bối cảnh và điều kiện thực tiễn.
Hai là, phát huy truyền thống của một trường đại học anh hùng, đoàn kết thống
nhất ý chí và hành động từ tập thể lãnh đạo tới các cấp uỷ đảng và trong toàn bộ hệ
thống chính trị; Thông qua hệ thống truyền thông nội bộ, các tổ chức đoàn thể chính
trị, xã hội lan tỏa các giá trị cốt lõi, củng cố niềm tin yêu, khơi dậy niềm tự hào và tinh
thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và sinh viên đối với Trường, ý thức trách
nhiệm đối với xã hội và đất nước.
Ba là, không ngừng nâng cao năng lực, đổi mới tư duy và phong cách lãnh đạo,
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chỉ đạo của các cấp uỷ, phong cách quản lý, điều hành của các cấp trưởng đơn vị, đáp
ứng yêu cầu phát triển của Trường trong mỗi giai đoạn, khẳng định vai trò dẫn dắt và
vị trí tiên phong của một trường đại học kỹ thuật-công nghệ đứng đầu đất nước.
Bốn là, chú trọng chính sách thu hút và phát triển tài năng, đặc biệt quan tâm
nâng cao thu nhập và cải thiện môi trường làm việc cho cán bộ viên chức; coi trọng
công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đặc biệt quan tâm công tác phát triển đảng viên
trong cán bộ và sinh viên.
Năm là, đề cao dân chủ, công khai và minh bạch, phát huy vai trò của cả hệ
thống chính trị, tận dụng tối đa công nghệ trực tuyến, làm tốt công tác truyền thông nội
bộ về chủ trương, định hướng phát triển, những chính sách lớn của Trường đến từng
cán bộ, đảng viên và sinh viên; đặc biệt chú trọng công tác an ninh chính trị, tư tưởng
trong sinh viên qua mạng xã hội.
Như vậy tổ chức đảng đã làm tốt công tác của mình trên cơ sở nhận thức đúng
về vai trò, nhiệm vụ và phương thức lãnh đạo, thể hiện tính tổng thể và toàn diện trong
cơ chế tự chủ đại học song không làm thay bộ máy quản lý như Hội đồng trường, Ban
giám hiệu.
III. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong cơ chế tự chủ đại học
1. Cơ sở lý luận
Như đã trình bày ở trên, chủ trương tự chủ đại học là một chính sách đột phá
nhằm thúc đẩy các trường đại học phát triển. Để thực hiện tự chủ đại học, các trường
đại học công lập phải có những đổi mới mang tính toàn diện từ tư duy đến hành động,
từ tinh giản bộ máy đến phát huy nội lực của mỗi thành viên. Những thay đổi mạnh mẽ
và đột phá đó chắc chắn sẽ tác động không nhỏ đến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ,
nha giáo, người lao động và sinh viên toàn trường. Đứng trước bối cảnh đó tổ chức
Công đoàn trong cơ sở giáo dục đại học công lập nói chung và Công đoàn trường
ĐHBK Hà Nội nói riêng cần phải rà soát, điều chỉnh vai trò của mình trong cơ cấu tổ
chức tổng thể của trường đại học để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của đoàn
viên công đoàn và đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động khi các trường tổ chức
hoạt động theo cơ chế tự chủ.
Làm thế nào để tổ chức công đoàn phát huy được vai trò của mình một
cách hiệu quả trong cơ chế tự chủ đại học? Trước hết công đoàn phải thực hiện tốt các
chức năng của mình là đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của
cán bộ viên chức (CBVC), nhà giáo (NG), người lao động (NLĐ); tham gia tích cực và
hiệu quả vào công tác quản lý Trường và giáo dục, động viên, phát huy quyền làm chủ
của CBVC, NG, NLĐ, thực hiện tốt nghĩa vụ, xây dựng Trường thành một tập thể
vũng mạnh, xuât sắc.
2. Kinh nghiệm thực tế ở ĐHBKHN
Để thực hiện tốt được các chức năng trên, giải pháp hiệu quả nhất có thể nói
đến là công đoàn cần thể hiện được vai trò trong phát huy dân chủ cơ sở. Như vậy
công đoàn phải đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân
chủ (QCDC) cơ sở. Xây dựng và thực hiện tốt QCDC ở cơ sở là tiền đề quan trọng
trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Ngày 19 tháng 5 năm
2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra thông tư 11/2020/TT-BGDĐT Hướng dẫn thực
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hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập đã thể hiện rõ tầm
quan trọng của việc xây dựng và thực hiện QCDC.
Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong trường đại học phải được
xem là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện phương châm để
CBVC, NG, NLĐ và người học trong Trường được biết, được bàn, được tham gia ý
kiến và được kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ của Nhà trường, góp phần
nâng cao hiệu quả hoạt động của trường đại học trong cơ chế tự chủ.
Công đoàn Trường có vai trò quan trọng trong nghiên cứu quán triệt, cụ thể hóa
các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Chủ
động đề xuất với Hiệu trưởng thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế
dân chủ. Công đoàn tham gia là thành viên Ban Chỉ đạo, tham gia tích cực và có trách
nhiệm vào quá trình xây dựng cũng như tổ chức thực hiện quy chế dân chủ.
Nội dung quy chế dân chủ phải thể hiện đầy đủ quyền của CBVC, NG, NLĐ
được biết, được bàn, được quyết định và được kiểm tra giám sát những chủ trương,
chính sách, chế độ liên quan đến họ. Tổ chức để CBVC, NG, NLĐ được tham gia góp
ý vào quá trình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ. Căn cứ vào điều kiện cụ thể và
tính đặc thù của Trường, công đoàn đề xuất các hình thức thực hiện dân chủ phù hợp
[2].
Phối hợp với chính quyền tuyên truyền, phổ biến quy chế dân chủ ở cơ sở tới
CBVC, NG, NLĐ; theo dõi, phối hợp với chính quyền định kì kiểm tra, đánh giá việc
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Hàng năm có văn bản liên tịch, hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị
CBVC. Nghiên cứu, nắm vững các quy định hiện hành, chuẩn bị nội dung thuộc trách
nhiệm công đoàn, như báo cáo kiến nghị của CBVC; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích
CBVC, NG, NLĐ, tình hình thực hiện, nội quy, quy chế của Nhà trường.
Công đoàn tham gia chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của
CBVC, NG, NLĐ từ các đơn vị trực thuộc, khuyến khích họ phát huy tinh thần dân
chủ, chủ động tích cực tham gia đề xuất sáng kiến, kiến nghị nhằm thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và
hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.
Công đoàn phối hợp với chuyên môn phổ biến Nghị quyết Hội nghị CBVC tới
toàn thể CBVC, NG, NLĐ trong Trường; tổ chức giám sát, kiểm tra và định kỳ đánh
giá kết quả thực hiện Nghị quyết.
Công đoàn tham gia công tác quản lý bằng việc đóng góp ý kiến và quan điểm
của mình trong các hệ thống văn bản, quy chế, quy định của Trường như Quy chế tổ
chức hoạt động, Quy chế về công tác cán bộ, Quy chế tài chính, Quy chế chi tiêu nội
bộ …Tham gia các Hội đồng như Hội đồng Chế độ chính sách, Hội đồng lương, Hội
đồng tuyển dụng, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật…Tiếng nói của tổ chức công đoàn sẽ
mang lại hiệu quả và phát huy vai trò của tổ chức đại diện cho đội ngũ CBVC, NG,
NLĐ trong trường.
Thông qua các hoạt động tập thể, tổ chức triển khai các phong trào thi đua, các
cuộc vận động, công đoàn sẽ phát huy được vai trò của mình trong công tác tuyên
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truyền, vận động đoàn viên phát huy quyền làm chủ, đoàn kết, xây dựng Trường thành
một đơn vị vững mạnh.
Tại Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến do Công đoàn giáo dục Việt
nam tổ chức, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát biểu chỉ đạo:” Tổ chức công
đoàn ngoài việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, còn phải là
nơi kích hoạt tinh thần đổi mới, sáng tạo của giáo viên; là nơi để đội ngũ thầy, cô giáo
gửi gắm tâm, tư nguyện vọng và tạo điều kiện, động lực để giáo viên được làm việc,
cống hiến”. Để hoạt động của công đoàn trở nên hấp dẫn, quy tụ được giáo viên, công
đoàn viên, Bộ trưởng đề cập đến yêu cầu phải đổi mới hình thức, nội dung tổ chức các
hoạt động công đoàn, trong đó mở rộng hình thức trực tuyến, tạo điều kiện để giáo
viên được chia sẻ kinh nghiệm, giãi bày tâm tư, chứ không chỉ đơn thuần là trao đổi,
thông tin một chiều. Một mặt tuyên truyền, cập nhật để CBVC, NG, NLĐ có đầy đủ
thông tin về các chính sách, hoạt động liên quan đến quá trình đổi mới, tránh việc vì
thiếu thông tin mà cán bộ“tâm tư”; mặt khác, kiên quyết bảo vệ mọi quyền lợi chính
đáng cho đội ngũ CBVC, NG, NLĐ [4].
Thường xuyên quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động
như: Dạy tốt - học tốt; Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; Mỗi thầy cô giáo là một
tấm gương đạo tự học và sáng tạo với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…
Trong những năm qua, nhờ xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của mình khi
Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện thí điểm tự chủ theo Quyết định 1924/QĐ-TTg ngày
06/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Công đoàn trường đã phát huy tốt vai trò của
mình như chủ trì xây dựng QCDC, tham gia tích cực và có trách nhiệm trong việc xây
dựng các văn bản, Quy chế, Quy định mới. Tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm
tăng cường khối đại đoàn kết trong CBVC, NG, NLĐ toàn trường. Tổ chức các đợt tập
huấn, tuyên truyền, vận động, giải thích để CBVC nắm bắt và thấu hiểu những quyết
sách quan trọng của Nhà trường để từ đó ủng hộ và tham gia tích cực vào quá trình đổi
mới. Sự phát triển vượt bậc của ĐHBK Hà Nội trong những năm qua khi chuyển sang
cơ chế tự chủ có phần đóng góp quan trọng của tổ chức công đoàn trường.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu đảng bộ trường ĐHBK Hà Nội khóa XXX,
nhiệm kỳ 2020-2025.
[2] Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại trường ĐHBK Hà Nội giai đoạn
2017-2019
[3] Vũ Ngọc Hoàng, Tự chủ đại học: Hội đồng trường, cơ quan chủ quản và vai trò
của tổ chức Đảng, https://giaoduc.net.vn/
[4] Trung tâm Truyền thông Giáo dục, Công đoàn phải là nơi "kích hoạt" tinh thần đổi
mới, sáng tạo của giáo viên, https://moet.gov.vn
[5] https://www.hust.edu.vn/tong-quan
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BA ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI GIÁM SÁT THỰC THI
TỰ CHỦ ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM
Phạm Duy Nghĩa
Trường Đại học Fulbright
Do không có điều kiện tham dự trực tiếp tại Hội thảo vào ngày 27/11/2020, tôi
xin đóng góp bài viết ngắn dưới đây, góp phần dự báo những trục trặc có thể xảy ra
trong thực thi tự chủ đại học ở nước ta, bước đầu tìm hiểu các nguyên nhân, và gợi ý
thảo luận các định hướng chính sách điều chỉnh phù hợp.
Sự đa dạng trong quan niệm về tự chủ đại học: Tùy bối cảnh mỗi quốc gia,
khái niệm tự chủ đại học được hiểu rộng-hẹp rất khác nhau. Không có đủ bằng chứng
để cho rằng tự chủ đại học là xu thế tất yếu. Càng không thể khẳng định tự chủ đại học
sẽ là chìa khóa dẫn tới cải thiện chất lượng đại học. Ngược lại, xử lý tinh tế mối quan
hệ Nhà nước-Nhà trường-Xã hội mới là điều kiện rất căn bản để đảm bảo thực hiện tự
chủ đại học thành công. Nếu trao quyền mà thiếu kiểm soát từ phía Nhà nước, cũng
như thiếu sự giám sát của Xã hội, trục trặc sớm hay muộn sẽ xuất hiện. Vụ việc liên
quan đến Trường Đại học Tôn Đức Thắng gần đây có thể giúp dự báo nhiều trục trặc
như thế. Tại Việt Nam, phải mất gần 25 năm mới tạm thống nhất được nhận thức xã
hội về tự chủ đại học như ngày nay. Song song với chuyển đổi khu vực doanh nghiệp
nhà nước và chuyển đổi khu vực dịch vụ công (y tế, văn hóa) thành các đơn vị tự chủ,
từ 1994 cho đến nay, các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) cũng đã phân tầng, song việc
tự chủ đại học diễn ra chậm hơn. Tiếp sau hai Đại học Quốc gia Hà Nội và TPHCM,
từ số lượng 3, rồi 16, cho đến nay hơn 30 trường đại học được thí điểm tự chủ từng
phần. Chính sách này được mở rộng cả về số lượng trường và phạm vi tự chủ. Vào
thời điểm hiện nay, xét về khía cạnh tự chủ, các trường đại học công lập nước ta có thể
phân thành 3 loại: tự chủ cao, tự chủ một phần, và chưa thể tự chủ, tức là hầu như còn
lệ thuộc vào các cơ quan chủ quản.
Quy định của pháp luật hiện hành: Sau nhiều nỗ lực lập pháp, nguyên tắc
pháp luật về tự chủ đại học đã được quy định tại Điều 32 Luật GDĐH sửa đổi năm
2018 và nhắc lại tại Điều 13 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP. Có thể chia các quy định
pháp luật này theo hai nhóm nội dung: (i) các điều kiện để một trường đại học được tự
chủ, và (ii) các khía cạnh thể hiện quyền tự chủ ấy, nhất là về nghiên cứu-đào tạo,
quản trị nhà trường, quản lý nhân sự, tài sản-tài chính. Tương ứng với trao quyền tự
chủ, các trường cũng phải thực hiện trách nhiệm giải trình, minh bạch, công bố thông
tin, chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, người học, và xã hội nói chung. Các quy định
này có tính khái quát, trong quá trình tổ chức thực hiện có thể xuất hiện các trục trặc
cần được nhận diện và điều chỉnh. Trục trặc có thể diễn ra trong lĩnh vực lập pháp (ví
dụ tiếp tục phải sửa đổi để đồng bộ hóa pháp luật đầu tư công, quản lý công sản, pháp
luật đất đai, ngân sách cho phù hợp với tinh thần tự chủ đại học), song dự báo sẽ diễn
ra trong quá trình thực thi Luật GDĐH sửa đổi năm 2018, nhất là bởi năng lực, nhận
thức, và các lợi ích phức tạp giữa các bên liên quan trong quá trình thực thi đạo luật
này (cơ quan quản lý, ban lãnh đạo hiện hữu tại các trường).
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Ba điểm cần lưu ý khi giám sát thực hiện tự chủ đại học: Cũng như việc
thực thi các chính sách trong các lĩnh vực khác, việc thực thi pháp luật về tự chủ đại
học có thể gặp trục trặc do ba nguyên nhân chính dưới đây:

Nguyên nhân từ
nhận thức, tầm
nhìn của các bên
liên quan

Trục trặc trong trển
khai thực hiện các quy
định về tự chủ đại học

Nguyên nhân từ động cơ,
lợi ích của các bên liên
quan

Nguyên nhân từ năng
lực triển khai, thi hành
của các bên liên quan

Nhận thức & Tầm nhìn: Tự chủ không có nghĩa thoát khỏi chủ sở hữu, độc
lập hoàn toàn. Được cấp quyền sử dụng đất không thu tiền, cấp kinh phí đầu tư cơ bản,
được ưu tiên nguồn lực để phát triển nguồn nhân lực, sau khi tự chủ, trường đại học
công lập vẫn là một thực thể thuộc sở hữu 100% vốn của cơ quản chủ quản (bộ, tập
đoàn DNNN, tổ chức chính trị, hoặc UBND cấp tỉnh). Không có căn cứ nào để buông
lỏng hay bỏ chế độ chủ quản, mà đúng ra chỉ là thay đổi cách thực thi các quyền sở
hữu ấy một cách hợp thời hơn, ví dụ một phần thông qua các đại diện của chủ sở hữu
tại Hội đồng trường, một phần khác thông qua chế độ báo cáo, thanh tra, giám sát tuân
thủ. Nếu chủ sở hữu buông lỏng quản lý, nếu Hội đồng trường không thực quyền, chế
độ minh bạch thông tin chưa được thiết lập, thì công sản đã đầu tư vào các đại học
công lập có nguy cơ bị khai thác vì lợi ích tư. Chất lượng đại học và công bằng xã hội
khó có thể được cải thiện. Vì thế, cần thảo luận thêm rằng, với đại học công lập, tự chủ
không phải là bỏ hẳn chế độ chủ quản cũ, mà là một hình thức quản lý mới, trao quyền
nhiều hơn cho những người đại diện ở Hội đồng trường, tăng minh bạch và giám sát
của xã hội với đại học công lập.
Minh họa 1: Từ các thông tin báo chí, dường như có trục trặc trong mối quan hệ
giữa Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TĐTU) và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.
Khối công sản đầu tư vào TĐTU, dù ban đầu là của Công đoàn TPHCM, hoặc UBND
TPHCM, hoàn toàn có thể được chuyển giao cho Tổng Liên đoàn quản lý với tư cách
là đại diện chủ sở hữu công sản. Với khối công sản đó, không thể yêu cầu xóa bỏ
quyền quản lý của chủ sở hữu, mà chỉ có thể tìm cách làm rõ, thực thi các quyền của
chủ sở hữu. TĐTU không thể né tránh các quy định thanh tra, kiểm toán đối với công
sản, càng không thể khước từ các quyền của chủ sở hữu.
Năng lực triển khai, thi hành: Theo quy định hiện hành, để hưởng cơ chế tự
chủ, một trường đại học chí ít phải đáp ứng các điều kiện: (i) đã thành lập/vận hành
hội đồng trường, (ii) đã được kiểm định, (iii) đã ban hành và thực hiện các quy chế
quản lý nội bộ, tuân thủ các quy định về công khai, công bố thông tin. Trong điều kiện
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nước ta, tất cả các điều kiện này có thể trở nên hình thức, không thực chất. Khi các
tiêu chí này chỉ là hình thức, các quyền hưởng dụng công sản đã đầu tư vào các trường
đại học công có thể được trao cho những nhóm nhà quản lý cá nhân, mà thiếu đi sự
quản lý chặt chẽ của các cơ quan điều tiết.
Minh họa 2: Cơ quan chủ quản có thể thu hẹp quyền can thiệp khi Hội đồng
trường hoạt động hiệu quả. Việc thành lập Hội đồng trường thì không quá khó, song
vận hành hiệu quả Hội đồng trường, thay thế một phần chức năng quản lý của chủ sở
hữu, cần thời gian. 10 năm qua chắc là chưa đủ để hình thành nhận thức, thói quen,
năng lực và kỹ năng cho các thành viên hội đồng. Đại diện chính quyền, đại diện giới
doanh nghiệp, đại diện tập thể giảng viên và nhân viên cần có sự tập huấn để hiểu và
thực hành quyền thành viên của mình. Họ cần được cung cấp thông tin trước các cuộc
họp, được quyền tham gia vào chương trình nghị sự, được quyền nêu ý kiến, thương
thảo trước khi Hội đồng trường ban hành các nghị quyết. Các văn hóa, thói quen này
cần được thúc đẩy bởi các cơ quan quản lý, song song với quá trình trao quyền cho
Hội đồng trường.
Minh họa 3: Đã được kiểm định là một chỉ báo, song nếu thiếu kiểm soát liên
tục, chứng chỉ kiểm định chỉ là một tờ giấy. Đạt được chứng chỉ kiểm định không nên
là mục đích duy nhất của các đại học công, mà sức ép liên tục cải cách quản trị nội bộ,
sức ép tuân thủ và cải thiện mức độ tuân thủ đo lường theo các tiêu chí kiểm định mới
đem lại thay đổi đích thực cho cơ sở đào tạo. Nếu các tổ chức kiểm định thiếu năng
lực giám sát tuân thủ sau khi cấp chứng chỉ, và coi như đã hoàn thành nhiệm vụ sau
khi cấp chứng chỉ cho trường đại học, thì việc kiểm định sẽ ít ý nghĩa.
Minh họa 4: Tuân thủ quy chế nội bộ và minh bạch thông tin có nhiều nguy cơ
trở nên một điều kiện hết sức hình thức, do thiếu các thiết chế, thói quen, và văn hóa
giám sát đại học. Trường đại học công lập, về bản chất phải tuân thủ một chế độ báo
cáo và minh bạch hơn cả công ty đại chúng hoặc công ty cổ phần niêm yết, bởi tài sản
của trường công lập được hình thành nên bởi phần do đầu tư của nhà nước, phần do
công đóng góp của tập thể viên chức và người lao động, và phần lớn bởi học phí được
đóng góp bởi gia đình người học. Tính đại chúng cao buộc trường phải tuân thủ chế độ
báo cáo và kỷ luật minh bạch khắt khe. Khi chưa có các Ủy ban kiểm toán nội bộ độc
lập, khi chưa thiết kế được các tiền đề để theo dõi, đánh giá, chế tài nghĩa vụ tuân thủ
của các trường công lập, thì việc trao quyền tự chủ sẽ trở nên rủi ro (xét từ khía cạnh
quản lý công sản và đảm bảo công bằng xã hội).
Động cơ lợi ích của các bên liên quan: Trong bối cảnh khái niệm tự chủ đại
học mới đạt được sự đồng thuận về nguyên tắc, các nội dung chi tiết có thể được giải
thích, suy diễn, khai thác rất khác nhau giữa cơ quan quản lý, nhà quản lý trường, nhân
viên và người học. Suy cho cùng các bên liên quan này theo đuổi những lợi ích khác
nhau. Hiển nhiên, nhà quản lý trường muốn sự thuận tiện, linh hoạt, tăng quyền định
đoạt tài sản ở những lĩnh vực mang lại lợi ích cho trường (trong đó có lợi ích cá nhân
nhà quản lý), song sẽ cố gắng né tránh trách nhiệm ở các quyết định ít mang lại lợi ích
cho họ. Khai thác có tính chất thương mại đất công để hưởng dụng lâu dài, tăng học
phí, ví dụ núp bóng dưới các chương trình chất lượng cao hoặc quốc tế, tối đa hóa sử
dụng lao động, ví dụ tăng giờ giảng, trì hoãn tăng thu nhập cho người lao động có thể
là các chiến lược ưu tiên của các nhà quản lý. Như vậy, các nhà quản lý đại học công
sẽ ưu tiên diễn giải quyền tự chủ đại học để theo đuổi các lợi ích riêng. Bởi vậy, khi
giám sát thực thi tự chủ đại học, cần hình dung được sự phức tạp cố hữu của các lợi
ích này, để các đánh giá bám sát các mục tiêu mà tự chủ đại học muốn hướng tới.
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Minh họa 5: Khi trợ cấp ngân sách giảm, nguồn vốn đầu tư cơ bản eo hẹp dần,
cộng với ảnh hưởng sau covid-19, tài chính đại học công lập dự báo sẽ rung lắc. Hiển
nhiên, với đất công đã được cấp, các trường có động cơ sẽ tìm cách “vốn hóa” chúng
một cách khéo léo để có thêm các nguồn thu. Song điều này có thể dẫn tới các rủi ro
pháp lý, xung đột với luật đất đai, luật quản lý công sản, và các lĩnh vực pháp luật
chuyên ngành khác. Trường cũng buộc phải duy trì và mở rộng các nguồn thu học phí
(khi cần, đôi khi phải đánh đổi các tiêu chí chất lượng). Điều này khẳng định nghi vấn
rằng tự chủ đại học chưa chắc đã giúp cải thiện chất lượng đào tạo. Ngoài ra, nếu tăng
số lượng người học, tăng áp lực công việc cho giảng viên và nhân viên, mà việc trả
lương không tương xứng, không công bằng, sẽ ủ mầm cho mâu thuẫn nội bộ. Điều này
cũng cho thấy, nếu không giám sát tốt, tự trị đại học chưa chắc đã giúp nền quản trị đại
học trở nên hiện đại hơn.
Kết luận: Tự chủ đại học đã được Luật GDĐH sửa đổi năm 2018 quy định. Rút
kinh nghiệm từ hơn 30 năm đổi mới Doanh nghiệp nhà nước, với khá nhiều thất bại,
có thể dự báo việc triển khai thực hiện các quy định về tự chủ đại học sẽ gặp rất nhiều
khó khăn. Trở ngại có thể do các quan niệm khác nhau về tự chủ đại học, năng lực
thực thi của các bên liên quan, và ẩn sau đó là lợi ích đa dạng của họ. Tôi không cho
rằng tự chủ đại học là mục đích, nó chỉ là một công cụ để chuyển đổi cách thực thi
quyền sở hữu của Nhà nước tại các trường công lập, thúc đẩy đa dạng hóa tài chính đại
học, và tập dượt để hình thành các thói quen, văn hóa ứng xử đối với các thiết chế đại
chúng. Trong quá trình giám sát thực thi tự chủ đại học, cơ quan dân cử vừa có thể
phát hiện nhu cầu điều chỉnh, ban hành mới pháp luật liên quan để đồng bộ hóa với
Luật GDĐH sửa đổi năm 2018, song cũng nên chỉ ra nhu cầu xây dựng bộ máy, thể
chế ở các bên liên quan khác. Ví dụ, việc thống kê, đánh giá hoạt động của các hội
đồng trường, việc tập huấn kỹ năng cho các thành viên hội đồng, việc đánh giá mức độ
tuân thủ, minh bạch của các trường tự chủ… là điều cấp bách nên làm. Khi các tiền đề
này chưa được chuẩn bị đầy đủ, thì chưa nên đẩy mạnh tự chủ đại học. Thiếu bàn tay
điều tiết hiệu quả của Nhà nước, thiếu công cụ giám sát của Xã hội, trong một thị
trường giáo dục vốn bất cân xứng thông tin một cách kinh điển, tự chủ đại học chưa
chắc đã giúp cải thiện chất lượng các trường đại học nước ta.
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THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC,
MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Lê Thị Kim Dung
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mở đầu
Quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) là quyền của cơ sở GDĐH
được tự xác định mục tiêu và lựa chọn cách thức thực hiện mục tiêu; tự quyết định và
có trách nhiệm giải trình về hoạt động chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài
chính, tài sản và hoạt động khác trên cơ sở quy định của pháp luật và năng lực của cơ
sở GDĐH. Trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học là việc cơ sở GDĐH có
trách nhiệm báo cáo, minh bạch thông tin đối với người học, xã hội, cơ quan quản lý
có thẩm quyền, chủ sở hữu và các bên liên quan về việc tuân thủ quy định của pháp
luật và thực hiện đúng quy định, cam kết của cơ sở GDĐH. Quyền tự chủ của cơ sở
giáo dục đại học được thực hiện theo quy định tại Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo
dục đại học năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2018), Nghị định, Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ và các Thông tư của các Bộ.
I. CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN TỰ CHỦ CỦA CƠ SỞ
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Luật Giáo dục đại học được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày
18/06/2012 là đạo Luật đầu tiên điều chỉnh riêng về tổ chức hoạt động của GDĐH.
Luật GDĐH năm 2012 đã thể hiện vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển
của GDĐH Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong
hệ thống giáo dục quốc dân nói chung và GDĐH nói riêng. Luật GDĐH xác định mục
tiêu: “Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học,
công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội,
bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế”, phù hợp với yêu cầu, điều kiện của
đất nước hệ thống các cơ sở GDĐH đã phát triển đa dạng loại hình với 170 trường
công lập, 60 trường tư thục và 05 trường có vốn đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, có 04
trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài và 05 trường đại học tư thục được thành lập
trong giai đoạn này, góp phần phát triển GDDH ngoài công lập, nâng tỷ lệ loại hình
này lên 25% tổng số trường trong hệ thống, trong đó một số trường đã khẳng định
được vị trí trong nước và quốc tế.
Luật Giáo dục đại học năm 2012, đã đặt nền móng pháp lý cho tự chủ đại học
điều mà tại thời điểm đó, vấn đề tự chủ vẫn còn là vấn đề mới mẻ ở Việt Nam. Điều 32
quyền tự chủ của cơ sở GDDH đã khẳng định: “Cơ sở giáo dục đại học tự chủ trong
các hoạt động chủ yếu thuộc các lĩnh vực tổ chức và nhân sự, tài chính và tài sản, đào
tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học. Cơ
sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ ở mức độ cao hơn phù hợp với năng lực,
kết quả xếp hạng và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục. Cơ sở giáo dục đại học
không còn đủ năng lực thực hiện quyền tự chủ hoặc vi phạm pháp luật trong quá trình
thực hiện quyền tự chủ, tùy thuộc mức độ, bị xử lý theo quy định của pháp luật”. Theo
đó, cơ sở giáo dục đã được giao quyền tự chủ đối với một số vấn đề cơ bản như: quyết
định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức thuộc trường (điểm b khoản 3
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Điều 20); Đại học quốc gia, các cơ sở GDĐH đạt chuẩn quốc gia được tự chủ mở
ngành, tự chịu trách nhiệm trong việc mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo (Điều 33);
xác định chỉ tiêu tuyển sinh trên cơ sở các quy định về đảm bảo chất lượng (Điều 34);
quyết định số học phần và khối lượng tín chỉ tích lũy cho từng chương trình và trình
độ đào tạo (Điều 35); xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo (Điều 36);
in phôi văn bằng, cấp văn bằng cho người học (Điều 38)…
Ngoài ra, Luật còn có quy định thể hiện tư duy mới về việc “Cơ sở giáo dục đại
học thực hiện quyền tự chủ ở mức độ cao hơn phù hợp với năng lực, kết quả xếp hạng
và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục”. Để cụ thể hóa nội dung về quyền tự chủ, tự
chịu trách nhiệm theo quy định của Luật, đồng thời để thúc đẩy hoạt động tự chủ đại
học tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014
về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai
đoạn 2014-2017 (sau đây gọi là NQ 77). Theo NQ 77, các cơ sở giáo dục đại học công
lập cam kết tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư sẽ được tự chủ, tự chịu
trách nhiệm toàn diện về các mặt: đào tạo và nghiên cứu khoa học; tổ chức bộ máy và
nhân sự; tài chính; chính sách học bổng, học phí đối với đối tượng chính sách; đầu tư,
mua sắm. Trên cơ sở đó, từ năm 2014 đến năm 2018 đã có 23 trường đại học công lập
được thực hiện thí điểm chủ trương tự chủ đại học ở mức độ cao theo Nghị quyết 77.
Thực tế cho thấy, việc thực hiện tự chủ tại các cơ sở GDĐH bước đầu đạt được một số
kết quả đáng khích lệ, giúp giảm bớt các thủ tục hành chính, tăng tính chủ động, linh
hoạt trong tổ chức thực hiện các hoạt động của nhà trường. Mô hình tự chủ bước đầu
được đánh giá tích cực, các cơ sở GDĐH đã có những thành tựu nhất định và được xã
hội công nhận. Bên cạnh những kết quả đạt được, tự chủ GDĐH của nước ta hiện nay
vẫn còn có một số hạn chế, bất cập vì tính chất thí điểm cũng như sự thiếu nhất quán,
đồng bộ trong một số quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó là sự vào cuộc chưa thật sự
quyết liệt của các Bộ, ngành có liên quan. Các cơ sở GDĐH công lập đã được giao thí
điểm dường như vẫn kỳ vọng được tăng thêm quyền tự chủ, đặc biệt trong các lĩnh vực
quản lý tài chính, bộ máy, nhân sự, tuyển sinh, trang thiết bị, cơ sở vật chất. Những bất
cập từ nhiều phía đã hạn chế hiệu quả của việc thực hiện tự chủ của các cơ sở GDĐH;
tự chủ chưa thực sự trở thành động lực giúp các cơ sở GDĐH phát huy khả năng chủ
động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường cạnh tranh và đa dạng hoá
các loại hình giáo dục trong hệ thống GDĐH nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp
ứng yêu cầu về nguồn nhân lực của đất nước.
Luật giáo dục năm 2012, đã bước đầu đổi mới quản lý nhà nước để thực hiện tự
chủ đại học thông qua các quy định khung để hình thành một số chuẩn chất lượng như
chuẩn mở trường, mở ngành, chuẩn giảng viên, chuẩn các điều kiện đảm bảo chất
lượng để xác định chỉ tiêu tuyển sinh, chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học...
Các chuẩn chất lượng này đã trở thành công cụ quản lý hữu hiệu để thực hiện tự chủ
đại học, giảm thiểu cơ chế hành chính trong quản lý giáo dục đại học.
Luật giáo dục đại học năm 2012 cũng là văn bản đầu tiên quy định tương đối rõ
nét về công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng, tạo cơ sở pháp lý nhằm
nâng cao chất lượng giáo dục đại học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình độ
cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do đó, có thể khẳng
định Luật GDĐH năm 2012 đã có nhiều quy định đổi mới trong giáo dục đại học, đặt
nền móng pháp lý ban đầu đối với tự chủ đại học, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở
GDĐH nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của
GDĐH trong hệ thống giáo dục quốc dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất
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nước và nâng cao sức cạnh tranh của quốc gia trong khu vực thế giới. Tuy nhiên, thực
tế những năm qua đã cho thấy tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ
cũng như sự vận động, biến đổi không ngừng của đời sống văn hóa, chính trị, kinh tếxã hội trên toàn thế giới. Giáo dục đại học cần có môi trường pháp lý thuận lợi hơn để
bắt kịp và thích ứng với những thay đổi này. Cuộc cách mạng 4.0 với dự báo thay đổi
cơ cấu ngành nghề, phương thức sử dụng lao động; sự bùng nổ của các phương thức
đào tạo từ xa tận dụng triệt để những lợi thế của khoa học công nghệ dẫn đến những
thay đổi về quan điểm, tiêu chí về trường đại học; xu hướng học tập suốt đời và xây
dựng xã hội học tập… đã tác động không nhỏ tới quá trình đào tạo nhân lực trình độ
cao. Giáo dục đại học ngay nay không chỉ phát triển trong phạm vi quốc gia mà còn
phải có tính cạnh tranh toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Luật giáo dục đại học năm 2012
đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập trước yêu cầu mới của thực tiễn quản lý, tổ chức và
hoạt động giáo dục đại học trong điều kiện phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc
tế ngày càng sâu rộng. Cùng với yêu cầu thực hiện các chủ trương đổi mới của Đảng
và Nhà nước, những hạn chế bất cập này của Luật Giáo dục đại học năm 2012 đã trở
thành những điểm nghẽn trong quá trình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
đại học.
Ngày 19/11/2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày
01/7/2019. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học đã tạo cơ sở
pháp lý quan trọng thúc đẩy thực hiện tự chủ đại học, sử dụng hiệu quả các nguồn lực,
nâng cao chất lượng hiệu quả GDĐH, bảo đảm sự hội nhập quốc tế, đáp ứng tốt hơn
nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của nền kinh tế thi trường định hướng xã hội chủ
nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các nội dung được sửa đổi,
bổ sung tromg Luật hướng tới việc phân cấp, phân quyền rõ ràng giữa cơ quan quản lý
nhà nước và cơ sở giáo dục đại học. Theo đó, những vấn đề về tuyển sinh, chỉ tiêu, mở
ngành hoặc bổ nhiệm nhân sự, định mức học phí là trách nhiệm và quyền của các
trường đại học. Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, Bộ GDĐT tập trung xây dựng
các chuẩn chất lượng, cơ chế, chính sách, hướng dẫn, tổ chức thực hiện; thúc đẩy cạnh
tranh, nâng cao chất lượng… và thông qua việc thanh tra, kiểm tra cùng với sự giám
sát của xã hội để quản lý, phát hiện những cơ sở giáo dục vi phạm áp dụng chế tài xử
phạt theo quy định của Luật, công khai kết quả xử lý vi phạm để phòng ngừa chung.
Luật đã mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả tự chủ đại học trong toàn hệ
thống. Luật đã sửa đổi, bổ sung Điều 32 về quyền tự chủ của cơ sở GDĐH quy định
tại Luật Giáo dục đại học năm 2012, ngay từ tên Điều “Quyền tự chủ và trách nhiệm
giải trình của cơ sở GDĐH”, theo đó Luật tiếp tục khẳng định: “Cơ sở giáo dục đại
học thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật. Các
cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tôn trọng và bảo đảm quyền tự chủ của cơ sở
GDĐH. Nếu so sánh với quy định của Luật giáo dục đại học năm 2012, thì được sửa
đổi, bổ sung nhiều nội dung bao gồm, gắn quyền tự chủ với trách nhiệm giải trình, xác
định các điều kiện cụ thể để thực hiện quyền tự chủ của cơ sở GDĐH đó là:
“Đã thành lập hội đồng trường, hội đồng đại học; đã được công nhận đạt
chuẩn chất lượng bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hợp pháp.
Đã ban hành và tổ chức thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động; quy chế tài
chính; quy chế, quy trình, quản lý nội bộ khác và có chính sách bảo đảm chất lượng
đáp ứng chất lượng do nhà nước quy định.
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Thực hiện phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đến từng đơn vị, cá
nhân trong cơ sở giáo dục đại học.
Công khai điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả kiểm định, tỷ lệ sinh viên tốt
nghiệp có việc làm và thông tin khác theo quy định của pháp luật”.
Như vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học đã sửa
đổi, bổ sung một cách toàn diện, cụ thể, mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả tự chủ
đại học. Các cơ sở giáo dục đại học thực hiện tự chủ có điều kiện và tự chủ gắn với với
trách nhiệm giải trình trước xã hội, người học và gia đình người học. Bài viết này xin
được tập trung vào hai trong bốn điều kiện để thực hiện tự chủ của trường đại học, đó
là: đã thành lập hội đồng trường, đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng, đã ban
hành và tổ chức thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động.
Đối với việc thành lập hội đồng trường, theo quy định của Luật (cả trường công
lập và tư thục) là hội đồng thực quyền, thực hiện chức năng quản trị trong trường đại
học tự chủ. Thành phần của Hội đồng trường cơ bản độc lập với bộ máy quản lý của
hiệu trưởng, có các quyền của tổ chức quản trị trường, quyết định định hướng phát
triển trường, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính… của Trường.
Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý, điều hành hoạt động của trường theo quy
định của pháp luật và theo quyết nghị của Hội đồng trường. Việc thành lập hội đồng
trường, hội đồng đại học được sửa đổi, bổ sung tại Điều 16 (đối với hội đồng trường
của trường đại học công lập), Điều 17 (đối với hội đồng trường của trường đại học tư
thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận), Điều 18 (đối với hội đồng
đại học). Đối với hội đồng trường của trường đại học công lập, luật đã sửa đổi, bổ
sung Điều 16 và khẳng định “Hội đồng trường của trường đại học công lập là tổ chức
quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan”.
Luật quy định cụ thể trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng trường; số lượng, cơ cấu
và trách nhiệm của thành viên Hội đồng trường; tiêu chuẩn, việc bầu chủ tịch hội đồng
trường và trách nhiệm, quyền hạn của chủ tịch hội đồng trường; danh sách, nhiệm kỳ,
nguyên tắc làm việc của hội đồng trường…Đối với hội đồng trường của trường đại học
tư thục và trường đại học tư thục không vì lợi nhuận được sửa đổi, bổ sung tại Điều 17
và khẳng định: “Hội đồng trường của trường đại học tư thục, trường đại học tư thục
hoạt động không vì lợi nhuận là tổ chức quản trị, đại diện cho nhà đầu tư và các bên có
lợi ích liên quan”. Luật giao nhà đầu tư bầu và quyết định theo tỷ lệ vốn góp thành
viên hội đồng trường gồm thành viên trong và ngoài trường đại học tư thục. Luật cũng
sửa đổi, bổ sung Điều 18 quy định hội đồng đại học, quy định cụ thể trách nhiệm và
quyền hạn; số lượng, thành viên; tiêu chuẩn, việc bầu chủ tịch hội đồng đại học. Ngoài
ra, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo
dục đại học (Nghị định 99) đã quy định cụ thể quy trình, thủ tục thành lập, công nhận
hội đồng trường; công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng trường, bổ
nhiệm, miễn nhiệm thành viên khác của hội đồng trường; công nhận hiệu trưởng của
trường đại học công lập, tư thục và hội đồng đại học tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9.
Đối với việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục bao gồm kiểm định cơ sở
và kiểm định chương trình là bắt buộc đối với cơ sở giáo dục đại học và là một trong
các điều kiện để thực hiện tự chủ. Trước đây, Luật giáo dục đại học 2012 quy định
“kết quả kiểm định chất lượng giáo dục” là căn cứ để cơ sở giáo dục đại học thực hiện
quyền tự chủ ở mức độ cao hơn. Hiện nay cả nước có 05 trung tâm kiểm định chất
lượng giáo dục đại học (trong đó, 04 trung tâm trực thuộc cơ sở giáo dục đại học và 01
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trung tâm trực thuộc tổ chức xã hội nghề nghiệp). Tính đến ngày 30/9/2020, cả nước
có 155 trường đại học và 9 trường cao đẳng sư phạm đã được đánh giá ngoài (trong
đó, 145 trường đại học và 9 trường cao đẳng sư phạm đã được công nhận); 148
chương trình đào tạo đã được đánh giá ngoài (trong đó, 125 chương trình đào tạo đã
được công nhận) theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có 08 cơ sở
giáo dục và 195 chương trình đào tạo được công nhận theo tiêu chuẩn của nước ngoài.
Nhận thức về chất lượng và quản trị nhà trường của các cơ sở giáo dục đại học đã có
những chuyển biến tích cực, chất lượng của cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo được
cải thiện. Văn hóa chất lượng trong trường đại học từng bước được hình thành và phát
triển cùng với thay đổi từ nhận thức đến hành động của lãnh đạo nhà trường, cán bộ,
giảng viên, nhân viên, người học. Nhiều trường đã có những cam kết mạnh mẽ và thực
hiện cải tiến chất lượng ngay trong và sau đánh giá. Công tác quản lý nhà trường từng
bước chuyên nghiệp và chuẩn hóa. Các tài liệu lưu trữ liên quan đến công tác quản lý
hoạt động của trường cũng được hệ thống hóa và chuẩn hóa; việc giám sát chất lượng
nội bộ trường đại học được quan tâm mang tính tự giác và tự chủ. Luật sửa đổi, bổ
sung các điều liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục đó là Điều 49 quy định bảo
đảm chất lượng giáo dục đại học; mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng kiểm định chất
lượng giáo dục đại học; Điều 50 quy định trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học
trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục đại học; Điều 52 quy định tổ chức kiểm định
chất lượng giáo dục. Theo đó, Luật khẳng định: ”Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học
là quá trình liên tục, mang tính hệ thống, bao gồm các chính sách, cơ chế, tiêu chuẩn,
quy trình, biện pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Hệ thống
bảo đảm chất lượng giáo dục đại học bao gồm hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong
và hệ thống bảo đảm chất lượng bên ngoài thông qua cơ chế kiểm định chất lượng giáo
dục đại học”. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học trong việc bảo đảm chất lượng
giáo dục đại học đã được bổ sung theo đó, cơ sở giáo dục đại học tự đánh giá, cải tiến,
nâng cao chất lượng đào tạo; định kỳ đăng ký kiểm định chương trình đào tạo và kiểm
định cơ sở giáo dục đại học. Cơ sở giáo dục đại học không thực hiện kiểm định
chương trình theo chu kỳ kiểm định hoặc kết quả kiểm định chương trình không đạt
yêu cầu phải cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm cho người học đáp ứng
chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Sau 02 năm, kể từ ngày Giấy kiểm định chất
lượng đào tạo hết hạn hoặc từ ngày có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu, nếu
không thực hiện kiểm định lại chương trình hoặc kết quả kiểm định lại vẫn không đạt
yêu cầu thì cơ sở giáo dục đại học phải dừng tuyển sinh đối với chương trình đào tạo
đó và có biện pháp bảo đảm quyền lợi cho người học. Tổ chức kiểm định chất lượng
giáo dục có nhiệm vụ đánh giá, công nhận cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào
tạo đạt tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học. Tổ chức kiểm định chất lượng
giáo dục có tư cách pháp nhân, độc lập về tổ chức với cơ quan quản lý nhà nước và cơ
sở giáo dục đại học, có trách nhiệm giải trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về
hoạt động kiểm định và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Điều 12 Nghị
định 99 của Chính phủ quy định cụ thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, trong
đó quy định trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại
học trong việc xây dựng cơ cấu, tổ chức, bộ máy; bồi dưỡng, sử dụng, quản lý kiểm
định viên; ban hành các văn bản nội bộ để tổ chức triển khai các hoạt động kiểm định
chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đối với việc đã ban hành và tổ chức thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của
trường. Theo quy định của Luật giáo dục năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); Luật
giáo dục đại học năm 2012 và Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
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số điều của Luật giáo dục đại học (Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013),
Thủ tướng Chính phủ ban hành điều lệ trường đại học áp dụng chung đối với các
trường đại học bao gồm cả các trường đại học thành viên của đại học vùng và đại học
quốc gia, các học viện đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ (khoản 1 Điều 2).
Ngày 10/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ban
hành điều lệ trường đại học, theo đó hiệu trưởng ban hành theo quyết nghị của hội
đồng trường (đối với trường công lập) hoặc hội đồng quản trị (đối với trường tư thục)
trên cơ sở cụ thể hóa các quy định của Điều lệ, phù hợp với điều kiện đặc thù của nhà
trường, không trái với các quy định pháp luật có liên quan và phải được công bố công
khai. Hiện nay, theo quy định của Luật giáo dục 2019; Luật giáo dục đại học năm
2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2018), Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật, Hội đồng trường (bao gồm trường công lập và tư thục) ban hành
quy chế tổ chức hoạt động của trường đại học phù hợp với quy định của Luật giáo dục
đại học năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2018) và quy định khác của pháp luật có liên
quan. Quy chế tổ chức hoạt động của trường quy định: cơ cấu, tổ chức cụ thể của
Trường; mối quan hệ và mức độ tự chủ của đơn vị thuộc, trực thuộc trường đại học;
Tiêu chuẩn, số nhiệm kỳ, việc ủy quyền của chủ tịch hội đồng trường; Tiêu chuẩn,
nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục bầu, miễn nhiệm phó chủ tịch (nếu có) và thư ký hội
đồng trường; Số lượng, cơ cấu thành viên; việc bổ sung, thay thế thành viên; hình thức
quyết định của hội đồng trường đối với từng loại hoạt động; Thủ tục hội đồng trường
quyết định nhân sự hiệu trưởng trường đại học, việc quyết định chức danh quản lý
khác của trường đại học trong quy trình bổ nhiệm nhân sự; căn cứ và thủ tục đề xuất
bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường đại học; số lượng cán bộ quản lý cấp phó;
thời gian tối đa giữ chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và chức danh quản lý khác
của trường đại học; Ngân sách hoạt động, cơ quan thường trực, cơ quan kiểm soát và
bộ máy giúp việc của hội đồng trường; thủ tục, thành phần của hội nghị toàn thể hoặc
hội nghị đại biểu của trường đại học; Phân định trách nhiệm và quyền hạn khác giữa
hội đồng trường và hiệu trưởng trường đại học; tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể
của hiệu trưởng…
Luật quy định các quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học bao gồm:
“Quyền tự chủ trong học thuật, trong hoạt động chuyên môn bao gồm ban
hành, tổ chức thực hiện tiêu chuẩn, chính sách, chất lượng, mở ngành, tuyển sinh, đào
tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế phù hợp với quy
định của pháp luật.
Quyền tự chủ trong tổ chức và nhân sự bao gồm ban hành và tổ chức thực hiện
quy định nội bộ về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, danh mục, tiêu chuẩn, chế độ của
từng vị trí việc làm; tuyển dụng, sử dụng và cho thôi việc đối với giảng viên, viên chức
và người lao động khác, quyết định nhân sự quản trị, quản lý trong cơ sở GDĐH phù
hợp với quy định của pháp luật.
Quyền tự chủ trong tài chính và tài sản bao gồm ban hành và tổ hức thực hiện
quy định nội bộ về nguồn thu, quản lý và sử dụng nguồn tài chính, tài sản; thu hút
nguồn vốn đầu tư phát triển; chính sahs học phí, học bổng cho sinh viên và chính sách
khác phù hợp với quy định của pháp luật”.
Khoản 1, 2 và 3 Điều 13 Nghị định 99 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thực hiện các quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học. Đối với quyền tự
chủ về học thuật và hoạt động chuyên môn các trường đại học được quyền ban hành
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và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về hoạt động tuyển sinh, đào tạo, khoa học và
công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế phù hợp quy định của pháp luật. Xác định
công bố, công khai phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định của Bộ GDĐT, trừ
lĩnh vực quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý trực tiếp.
Quyết định phương thức và quản lý đào tạo đối với các trình độ, hình thức đào tạo; xây
dựng thẩm định ban hành chương trình đào tạo phù hợp với quy định về khung trình
độ quốc gia Việt Nam, về chuẩn chương trình đào tạo; biên soạn, lựa chọn, thẩm định,
phê duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học (trừ các môn học
bắt buộc); tổ chức thực hiện, đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo của giáo
dục đại học; thiết kế mẫu, in phôi, cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ phù hợp với
quy định của pháp luật. Quyết định đào tạo từ xa, liên kết đào tạo trình độ đại học theo
hình thức vừa làm vừa học với cơ sở giáo dục trong nước đủ điều kiện theo quy định
của pháp luật. Nếu đủ điều kiện thực hiện quyền tự chủ theo quy định thì được tự chủ
mở ngành đào tạo, được tự chủ liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định. Các đại
học được tự chủ ra quyết định mở ngành, liên kết đào tạo với nước ngoài cho trường
đại học thành viên và đơn vị đào tạo thuộc đại học khi đáp ứng điều kiện mở ngành
theo quy định và điều kiện liên kết đào tạo với nước ngoài quy định của Luật Giáo
dục đại học. Các trường đại học thành viên của đại học được tự chủ ra quyết định mở
ngành, liên kết đào tạo với nước ngoài khi đáp ứng điều kiện mở ngành theo quy định
và điều kiện liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định của Luật Giáo dục đại học
(đã được sửa đổi, bổ sung), phù hợp với quy chế tổ chức và hoạt động của đại học.
Đối với quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự, cơ sở giáo dục đại học
công lập thực hiện quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự theo quy định của Luật
Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các
quy định hiện hành về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; về số
lượng người làm việc và vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; có quyền tự
chủ về tổ chức, bộ máy và nhân sự để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhưng không
được làm tăng số lượng người làm việc hưởng lương, mức lương (bao gồm cả lương
và phụ cấp) từ quỹ lương do ngân sách nhà nước cấp. Cơ sở giáo dục đại học tư thục,
cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận thực hiện quyền tự chủ về
tổ chức bộ máy và nhân sự theo quy định của Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; có trách nhiệm công bố công khai về cơ
cấu tổ chức, người đại diện theo pháp luật trên trang thông tin điện tử của nhà trường.
Các cơ sở giáo dục đại học phải ban hành, tổ chức thực hiện quy định nội bộ về tổ
chức bộ máy và nhân sự; thực hiện các quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự
khác theo quy định của Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Giáo dục đại học và pháp luật có liên quan. Việc thành lập phân hiệu của cơ sở
giáo dục đại học, thành lập doanh nghiệp trực thuộc cơ sở giáo dục đại học thực hiện
theo quy định của pháp luật hiện hành.
Đối với quyền tự chủ về tài chính và tài sản, cơ sở giáo dục đại học công lập
thực hiện quyền tự chủ về tài chính và tài sản theo quy định của Luật Giáo dục đại
học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các quy định hiện
hành về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Cơ sở giáo dục đại học tư thục,
cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận thực hiện quyền tự chủ về
tài chính và tài sản theo quy định của Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Giáo dục đại học và các quy định của pháp luật khác có liên
quan; được Nhà nước hỗ trợ phát triển phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước
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và các quy định về đầu tư phát triển giáo dục đại học. Các cơ sở giáo dục đại học phải
ban hành, tổ chức thực hiện quy định nội bộ về tài chính và tài sản, thực hiện các
quyền tự chủ về tài chính và tài sản khác theo quy định của Luật Giáo dục đại học,
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và pháp luật khác có liên
quan.
Song song với các quy định về việc thực hiện quyền tự chủ, Luật quy định trách
nhiệm giải trình của cơ sở GDĐH đối với chủ sở hữu, người học, xã hội; cơ quan quản
lý có thẩm quyền và các bên liên quan, bao gồm:
“Giải trình về việc thực hiện tiêu chuẩn, chính sách chất lượng, về việc quy
định, thực hiện quy định của cơ sở giáo dục đại học; chịu trách nhiệm trước pháp luật
nếu không thực hiện quy định, cam kết bảo đảm chất lượng hoạt động.
Công khai báo cáo hàng năm về các chỉ số kết quả hoạt động trên trang thông
tin điện tử của cơ sở GDĐH; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với chủ sở
hữu và cơ quan quản lý có thẩm quyền.
Giải trình về mức lương, thưởng và quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo,
quản lý của cơ sở GDĐH tại hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động; thực hiện
kiểm toán đối với báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán hàng năm, kiểm toán đầu tư
và mua sắm; giải trình về hoạt động của cơ sở giáo dục đại học trước chủ sở hữu, cơ
quan quản lý có thẩm quyền.
Thực hiện công khai trung thực báo cáo tài chính hàng năm và nội dung khác
trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Bộ Giáo dục
và Đào tạo.”
Khoản 4 Điều 13 Nghị định 99 của Chính phủ quy định cụ thể nội dung trách
nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học, theo đó cơ sở giáo dục đại học thực hiện
đầy đủ các quy định, yêu cầu về chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất của chủ sở hữu và cơ
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; gửi các quy định nội bộ và các quy định, quyết
định theo quy định về Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ban
hành để phục vụ công tác quản lý nhà nước về giáo dục đại học. Chịu trách nhiệm
trước người học, chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các bên liên
quan về việc bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ
và cam kết của cơ sở giáo dục đại học. Thực hiện công khai đầy đủ trên trang thông tin
điện tử của cơ sở giáo dục đại học về các nội dung: sứ mạng, tầm nhìn của cơ sở giáo
dục đại học; các quy chế, quy định nội bộ; danh sách giảng viên theo ngành, trình độ,
chức danh và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo khác; kết quả kiểm định
chương trình đào tạo, kiểm định cơ sở giáo dục đại học; chuẩn đầu ra của chương trình
đào tạo, hình thức đào tạo, kế hoạch tổ chức đào tạo; đề án tuyển sinh và kế hoạch
tuyển sinh, danh sách nhập học và tốt nghiệp hằng năm theo ngành, trình độ đào tạo,
quy mô đào tạo và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp; mẫu văn bằng,
chứng chỉ, danh sách cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học hằng năm; chi phí đào
tạo, mức thu học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu khác của người học
cho từng năm học và dự kiến cả khóa học; chế độ, chính sách miễn, giảm học phí, học
bổng; các nội dung khác theo quy định của pháp luật. Công khai thông báo chỉ tiêu
tuyển sinh, quyết định mở ngành, quyết định liên kết đào tạo cùng với hồ sơ chứng
minh đủ điều kiện theo quy định lên trang thông tin điện tử của nhà trường trước khi
thực hiện ít nhất 30 ngày làm việc; gửi thông báo, quyết định tới Bộ Giáo dục và Đào
tạo trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày thông báo hoặc ra quyết định. Thường xuyên
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cập nhật cơ sở dữ liệu của nhà trường lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục
đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu trách nhiệm trước pháp luật
về các văn bản đã ban hành, các quyết định, các hoạt động tự chủ thực hiện. Thực hiện
chế độ báo cáo tài chính theo quy định và công khai trên trang thông tin điện tử của cơ
sở giáo dục đại học, trừ những thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước.
Để triển khai thực hiện Luật giáo dục đại học năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm
2018), nghị định 99 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, đặc biệt là để các
quy định về tự chủ của các trường đại học sớm đi vào cuộc sống, Bộ Giáo dục và Đào
tạo đã ban hành văn bản mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản hiện hành như: Thông
tư số 07/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TTBGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các
ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Thông tư số 09/2020/TTBGDĐT ngày 07/05/2020 ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; Thông tư số
10/2020/TT-BGDĐT ngày 15/05/2020 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại
học vùng và các trường đại học thành viên; Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày
27/07/2020 quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học… các văn
bản này là căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học ban hành các quy định cụ thể phù hợp
tình hình thực tế của Trường, thực hiện quyền tự chủ theo quy định của pháp luật.
II. THỰC TRẠNG VIỆC ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN QUYỀN
TỰ CHỦ CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Bài viết này chỉ tập trung vào các điều kiện như: Thành lập hội đồng trường; Đã
được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học; Ban hành, thực hiện quy
chế tổ chức hoạt động của trường.
Trong thời gian qua, mặc dù Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ,
ngành có liên quan đã rất khẩn trương và kịp thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn
thi hành Luật, các văn bản theo thẩm quyền để các cơ sở giáo dục đại học có căn cứ
triển khai thực hiện, ban hành các quy định nội bộ của Trường, góp phần nhanh chóng
đưa các quy định của Luật đi vào cuộc sống, nhất là các quy định về quyền tự chủ của
cơ sở GDĐH. Tuy nhiên, vẫn còn một số lĩnh vực hệ thống văn bản chưa được ban
hành đồng bộ, nên các cơ sở giáo dục đại học khi triển khai thực hiện vẫn còn khó
khăn, vướng mắc.
Về việc thành lập Hội đồng trường, các trường đại học rất quan tâm triển khai
thực hiện nên ngay khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học
ban hành và có hiệu lực thi hành (01/07/2019), một số trường đã tiến hành thành lập,
kiện toàn Hội đồng trường. Nhưng đến khi Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành luật ban hành và có hiệu lực (15/02/2020), trong đó có quy định cụ thể quy
trình, thủ tục thành lập, cômg nhận hội đồng trường, đặc biệt Nghị định hướng dẫn chi
tiết việc thành lập hội đồng trường trong từng trường hợp cụ thể: Đối với trường mới
thành lập; Đối với trường đại học đang hoạt động nhưng chưa thực hiện quy định pháp
luật về thành lập hội đồng trường; Đối với trường đại học đang có hội đồng trường. Vì
vậy, một số trường đã thành lập Hội đồng trường trong một thời ngắn lại phải rà soát
tiến hành thành lập theo quy định của Nghị định.
Về việc thực hiện công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học, hiện
nay số lượng các cơ sở giáo dục đại học được các tổ chức kiểm định trong nước và
nước ngoài công nhận đạt chuẩn chất lượng là 153 trường; số chương trình đào tạo
được công nhận là 320. Như vậy, số lượng cơ sở giáo dục đại học đã được công nhận
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chiếm khoảng hơn 64%, chưa tính đến thời hạn Giấy chứng nhận có giá trị 5 năm, nên
một số cơ sở GDĐH sắp hết hạn phải thực hiện công nhận. Trong thời qua, Bộ Giáo
dục và Đào tạo đã kịp thời ban hành theo thẩm quyền khá đầy đủ hệ thống văn bản
quy định, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục nói chung và
giáo dục đại học nói riêng. Việc ban hành văn bản đã tạo được hành lang pháp lý làm
cơ sở để các trường triển khai thực hiện công nhận đạt chuẩn chất lượng, các tổ chức
kiểm định chất lượng thực hiện các hoạt động kiểm định theo quy định của pháp luật.
Kết quả công nhận cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo nêu trên là minh
chứng cho hoạt động quản lý của Bộ về lĩnh vực kiểm định chất lượng trong thời gian
qua. Mặc dù vậy, nhưng hệ thống văn bản đã được ban hành và thực hiện trong một
thời gian nên cần được rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế để phù hợp với các văn
bản pháp luật mới ban hành và thực tế triển khai.
Hơn nữa, theo quy định của Luật giáo dục đại học và luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật giáo dục đại học thì ”Tổ chức kiểm định chất lượng có tư cách pháp
nhân, độc lập về tổ chức với cơ quan quản lý nhà nước và cơ sở giáo dục đại học, có
trách nhiệm giải trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật...”. Hiện nay, cả nước có
05 tổ chức kiểm định chất lượng, trong đó 04 tổ chức thuộc các cơ sở giáo duc đại học,
nếu theo quy định của Luật là chưa phù hợp. Trong khi đó, nhu cầu các cơ sở giáo dục
đại học thực hiện công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào
tạo để thực hiện quyền tự chủ là rất lớn. Về đội ngũ kiểm định viên theo số liệu thống
kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay có 346 kiểm định viên, trong khi có khoảng
hơn 1500 người học đã có chứng chỉ kiểm định viên, nhưng chưa được tham gia xét
chọn để cấp thẻ.
Về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của trường đối với một số trường
đại học trong quá trình soạn thảo chưa bám sát các quy định của Luật, chưa thấy được
vị trí, tầm quan trọng của Quy chế đối với tổ chức, hoạt động của Trường, nhất là khi
Luật không quy định có một điều lệ quy định chung cho các trường đại học. Các
trường đại học phải căn cứ quy định của Luật, Nghị định và thực tế hoạt động của
Trường để ban hành quy chế tổ chức hoạt động làm cơ sở để điều chỉnh mọi hoạt động
của trường. Từ đó dẫn đến có trường ban hành Quy chế quá cụ thể, một số nội dung
vượt qua thẩm quyền của trường, đó là viết lại các nội dung đã quy định tại Luật và
Nghị định; có trường thì lại quy định chung chung nên khi thực hiện không có cơ sở;
có trường thì ban hành nhiều văn bản quy định nhiều nội dung khác nhau như: cơ cấu
tổ chức của các đơn vị thuộc trường; chức năng, nhiệm vụ các đơn vị, phòng, ban,
khoa... mà các nội dung này theo quy định phải quy định tại quy chế.
III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN TỰ CHỦ
TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Căn cứ các quy định của Luật giáo dục đại học 2012 về các điều kiện thực hiện
quyền tự của cơ sở giáo dục đại học, Tác giả xin đề xuất một số giải pháp sau đây:
1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội
dung được giao tại Luật giáo dục đại học năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2018), Nghị
định hướng dẫn thi hành; Ban hành theo thẩm quyền các văn bản có liên quan quy
định về tổ chức, hoạt động giáo dục đại học. Trong đó, ưu tiên tập trung các văn bản
quy định, hướng dẫn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; giám sát đánh giá tổ
chức kiểm định chất lượng giáo dục.
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2. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở giáo dục đại học thành lập hội đồng trường
theo quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 của Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày
30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiét và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (Nghị định 99). Việc
thành lập hội đồng trường phải phù hợp với từng lại hình trường (công lập, tư thục, tư
thục không vì lợi nhuận), tình hình thực tế của cơ sở giáo dục đại học (đối với trường
đại học mới thành lập; đối với trường đại học đang hoạt động nhưng chưa thực hiện
quy định của pháp luật về thành lập hội đồng trường; đối với trường đại học đang có
hội đồng trường.
3. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở giáo dục đại học ban hành và tổ chức thực
hiện quy chế tổ chức và hoạt động của trường; quy chế tài chính; quy chế, quy trình,
quy định quản lý nội bộ khác. Đối với việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của
Trường, hiệu trường nhà trường tổ chức xây dựng, lấy ý kiến của tổ chức, đơn vị, cá
nhân có liên quan trong Trường trình hội đồng trường hoặc hội đồng đại học ban hành.
Căn cứ quy định tại Luật giáo dục đại học 2012 (sửa đổi, bổ sung 2018); Nghị định 99
của Chính phủ nội dung Quy chế quy định cụ thể: cơ cấu tổ chức cụ thể của trường
hoặc của đại học; mối quan hệ và mức độ tự chủ của đơn vị thuộc, trực thuộc trường
đại học hoặc đại học; các nội dung về hội đồng trường quy định tại khoản 6 Điều 16
của Luật giáo dục đại học (đối với trường đại học), khoản 5 Điều 18 (đối với hội đồng
đại học); quy định về hội nghị nhà đầu tư và các phương thức hoạt động của nhà đầu
tư...; tỷ lệ đại diện nhà đầu tư trong tổng số thành viên hội đồng trường (đối với trường
đại học tư thục và trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận); tiêu chuẩn cụ
thể của hiệu trưởng và các chức danh quản lý khác của trường...
4. Đối với kiểm định chất lượng giáo dục đại học, hiện nay hệ thống văn bản
quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn chủ yếu được ban hành sau khi có Luật
giáo duc đại học năm 2012 và trước khi có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
giáo dục đại học năm 2018 và Nghị định 99. Vì vậy, một số nội dung của văn bản
đang còn hiệu lực thi hành nhưng không còn phù hợp với nội dung của Luật và Nghị
định, một số nội dung gặp khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành. Do đó, cần
rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản để phù hợp với các quy
định của Luật và nghị định hướng dẫn thi hành, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc
trong quá trình thực thi. Trong đó, cần có quy định cụ thể hướng dẫn các quy định của
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học năm 2018 và nghị định 99
về: cơ cấu tổ chức bộ máy của tổ chức kiểm định; bồi dưỡng, sử dụng, quản lý kiểm
định viên; giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học thực hiện theo quy định của
Luật giáo dục đại học năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2018); Nghị định 99 hướng
dẫn thi hành Luật; Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 quy định về điều kiện
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 135) và
các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật giáo dục đại học năm 2018 quy định: ”Tổ chức kiểm định chất lượng giáo
dục có tư cách pháp nhân, độc lập về tổ chức với cơ quan quản lý nhà nước và cơ sở
giáo dục đại học...”(khoản 2 Điều 52). Hiện nay nước ta có 05 tổ chức kiểm định chất
lượng giáo dục đại học, nhưng chỉ có một tổ chức đáp ứng được quy định này của
Luật. Trong khi đó, một trong các điều kiện tự chủ của cơ sở giáo dục đại học theo quy
định của Luật ”Công khai điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả kiểm định...”, nên
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nhu cầu các cơ sở giáo dục đại học thực hiện việc kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
và chương trình đào tạo là rất lớn.
Theo quy định của Luật giáo dục 2019: ”Tổ chức kiểm định chất lượng giáo
dục bao gồm: Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do nhà nước thành lập; tổ chức
kiểm định chất lượng giáo dục do tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài thành lập;
Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài”. Tuy nhiên, chưa có văn bản
hướng dẫn việc tổ chức lại các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để đảm bảo tuân
thủ các quy định của Luật. Vì vậy, cần sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện, thủ
tục thành lập, điều kiện, thủ tục cho phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục;
đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; giải thể tổ chức kiểm định chất
lượng giáo dục tại Nghị định 46 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 135) làm căn cứ để
các tổ chức, cá nhân đáp ứng các quy định có thể thành lập tổ chức kiểm định chất
lượng giáo dục. Để kiểm soát và đảm bảo được số lượng các trung tâm kiểm định chất
lượng giáo dục phù hợp với công tác kiểm định, một vấn đề đặt ra là cũng cần có quy
định về hệ thống các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, làm cơ sở để thành lập
các tổ chức kiểm định.
Mặt khác, khẩn trương quy định và hướng dẫn việc tổ chức, chuyển đổi các tổ
chức kiểm định chất lượng giáo dục (04 tổ chức) đang hoạt động nhưng không đáp
ứng quy định của Luật giáo dục đại học (các tổ chức này trực thuộc cơ sở giáo dục đại
học). Theo quy định, việc quy định nội dung này thuộc thẩm quyền của Chính phủ, để
nhanh chóng ổn định tổ chức hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, theo quy định
của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (sửa đổi, bổ sung 2020) về các
trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, tủ tục rút
gọn: ”trường hợp cần sửa đổi ngay cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới
được ban hành...”(khoản 3 Điều 146). Vì vậy, có thể sửa đổi, bổ sung Nghị định 46
theo thủ tục rút gọn để phù hợp với các quy định của Luật giáo dục đại học./.
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14. Kỷ yếu hội thảo “Tác động của kiểm định chất lượng giáo dục” (tháng 10/2020),
Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục -Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt
Nam.
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MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ TỰ CHỦ ĐẠI HỌC
Vũ Ngọc Hoàng
Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam
1. Tự chủ là một đặc trưng cơ bản của quản trị đại học
- Thuở xưa, khi mới ra đời, các đại học đầu tiên phần nhiều là của tôn giáo hoặc
của nhà nước để đào tạo ra những con người truyền đạo hoặc làm công chức nhà nước.
Ngày đó đại học chưa có tự chủ. Sau này đại học được thế tục hóa, phục vụ mục tiêu
phát triển con người và sự phát triển xã hội nói chung. Từ đó đại học có nhu cầu tự
chủ, tạo ra một bước tiến lớn trong phát triển giáo dục đại học nói riêng và phát triển
xã hội nói chung.
- Đại học gắn với tự chủ, đương nhiên là tự chủ, quan niệm hiện đại là vậy.
- Chưa tự chủ chưa phải là đại học theo đúng nghĩa của nó.
- Phân biệt với phổ thông cấp 4
- Mà ngay cả trung học phổ thông (cấp 3) rồi cũng phải tự chủ dần, vì phổ
thông cơ bản cũng sẽ kết thúc ở trung học cơ sở. Còn phổ thông trung học là giai đoạn
bắt đầu hướng vào nghề nghiệp. Trong đó, sẽ có tự chủ về chương trình, lúc đầu là một
nửa, sau là toàn bộ.
2. Vì sao phải có tự chủ đại học?
- Tính đa dạng của con người và nghề nghiệp đòi hỏi quản trị phải phù hợp với
đối tượng. Tự chủ đáp ứng kịp thời hơn so với không được tự chủ. Ngày nay thế giới
và tiến bộ của khoa học – công nghệ rất nhanh, càng đòi hỏi sự ứng phó linh hoạt,
năng động.
- Đại học phải tập trung cho phát triển năng lực Người. Mà năng lực Người
trước tiên là năng lực tư duy độc lập. Khả năng tư duy độc lập là dấu hiệu và biểu hiện
của sự trưởng thành. Không thể tạo ra sản phẩm tư duy độc lập khi nhà trường và thầy
cô giáo không được tự chủ trong đào tạo.
- Mặt khác, chủ quản như ở VN thì phần nhiều là một cơ quan hành chính hay
đoàn thể, không phải đơn vị sự nghiệp đào tạo, về mặt chương trình và quản trị đào
tạo, sẽ không có chuyên môn sâu, không thể giỏi bằng tập thể một trường đại học trên
phương diện đó. Vì thế, cơ chế tự chủ thay cho cơ chế chủ quản là khách quan.
- Chỉ trừ trường hợp đối với các trường thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công An
vì tính đặc thù (đào tạo riêng cho ngành đó sử dụng, có yêu cầu quản lý đầu vào, đầu
ra và xây dựng môi trường, tác phong quân sự).
3. Tình hình ở nước ta? Và thế giới?
- Trước đây khoảng 10 năm hầu như chưa nói gì đến tự chủ, thậm chí nghe còn
mới và xa lạ. Cá biệt còn kiêng dè, cảnh giác. Mấy năm gần đây đã bắt đầu nói nhiều.
Theo nghĩa ấy đã có tiến bộ về tư duy, nhận thức. Rồi đến một lúc nữa nó sẽ là đương
nhiên trong nhận thức chung cả xã hội như ở nhiều nước có nền giáo dục tiên tiến.
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- Chủ trương của Đảng và Nhà nước cơ bản đã có, khá rõ ràng, đầy đủ và đồng
bộ. Nghị Quyết Đảng, Luật của Quốc hội, Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn của Bộ
Giáo dục-đào tạo.
- Thế giới thì phần lớn đã thực hiện từ lâu, trước chúng ta khá xa, thậm chí hơn
nửa thế kỷ hoặc cả thế kỷ.
- Ở VN đã có chủ trương, nhưng tổ chức thực hiện thì còn nhiều khó khăn, lúng
túng, dập dừng, không nhất quán với chủ trương. Đã có một số kết quả tốt ở một số cơ
sở đào tạo, đủ để khẳng định sự đúng đắn của chủ trương tự chủ. Tuy nhiên, khó khăn
vẫn nhiều, thậm chí các khó khăn ấy đang thử thách ý chí và năng lực đổi mới của
chúng ta, thử thách cả việc tổ chức thực hiện thành công hay thất bại đối với chủ
trương quan trọng này. - Sự lúng túng đó thể hiện: Cơ quan chủ quản vẫn còn, trong
khi tự chủ là tự nhà trường làm chủ lấy. Hội đồng trường là cơ quan quyền lực cao
nhất nhưng trên thực tế thì chưa được (do cơ quan chủ quản và hiệu trưởng chi phối).
Xem xét đúng sai của nhà trường thì trên cơ sở những quy định cũ, khi chưa tự chủ.
Hội đồng trường quyết định ai là hiệu trưởng nhưng thực chất thì ngược lại, hiệu
trưởng quyết định hội đồng trường. Luật pháp quy định việc chọn hiệu trưởng hay
cách chức, cho thôi chức hiệu trưởng là việc của hội đồng trường, nhưng có cơ quan
chủ quản vẫn tự quyết định thôi chức, cách chức hiệu trưởng và bổ nhiệm người khác
thay thế, bất chấp pháp luật, nhưng cũng chẳng thấy các cơ quan hành pháp và bảo vệ
pháp luật can thiệp gì. Lại có tình trạng song song tồn tại hai cơ chế, tự chủ và không
tự chủ. Sau khi có chủ trương thì Chính phủ đã cho thí điểm tự chủ. Thí điểm đã mấy
năm rồi nhưng tổng kết toàn diện và chỉ đạo tiếp theo thì chưa mạnh mẽ, rõ ràng.
Trong khi đang có sự dằng co về quyền và lợi giữa các bên.
- Vì sao vấn đề tự chủ lại khó khăn như vậy, kể cả khi đã có chủ trương đúng
đắn của Đảng và Nhà nước? Bởi đây thực chất đằng sau nó là vấn đề phân chia quyền
lực, tranh giành quyền lực, ngay trên đầu của lớp trẻ, bất kể tương lai của các thế hệ
nối tiếp sẽ ra sao. Sự tranh giành ấy liên quan trực tiếp vấn đề “lợi ích nhóm” và các
nhóm lợi ích, họ lại có sức mạnh của đồng tiền kết hợp với quyền lực trong tình trạng
thoái hóa.
4. Cần tiếp tục làm gì để thực hiện thành công chủ trương này?
- Tiếp tục nhận thức cho sâu sắc tầm quan trọng lớn lao của vấn đề này và ý
nghĩa của nó đối với tương lai của dân tộc và đất nước khi thực hiện thành công. Nếu
không giải quyết được vấn đề tự chủ thì đại học VN không có lối ra, sẽ tiếp tục lúng
túng và khủng hoảng.
- Các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước cần khẩn trương đi sâu để
tổng kết đánh giá kết quả làm thí điểm vừa qua, kiến nghị rõ ràng các giải pháp cần bổ
sung và sự chỉ đạo quyết liệt để thực hiện thành công chủ trương tự chủ. Tổng kết nói
ở đây là để đi tiếp một cách mạnh mẽ và vững vàng, chứ không phải để kết luận làm
hay không, tiến hay lùi.
- Vấn đề tự chủ đại học đang liên quan đến quyền lực và lợi ích của nhiều bộ
ngành, nhiều cơ quan và cấp chủ quản, nên khi thực hiện sẽ đụng chạm đến nhiều cơ
quan có quyền lực. Vì vậy, cần có sự chỉ đạo tập trung của Thường trực Chính phủ và
Thường trực Ban Bí thư.
- Phải bảo vệ kiên quyết chủ trương tự chủ đại học và những vấn đề có tính
nguyên tắc, cốt lõi của tự chủ như là: Tự chủ đầy đủ cả 4 mặt về chương trình, nhân
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sự, tài chính và quản trị, trong đó, việc tự chủ chương trình là quan trọng nhất và chi
phối các mặt tự chủ kia; quyền tự chủ được giao cho tập thể hội đồng trường (chứ
không phải cho cá nhân hiệu trưởng hay bí thư) và hội đống ấy được hình thành trên
cơ sở bầu chọn theo cơ cấu thành phần do pháp luật quy định; không còn cơ quan chủ
quản từ khu vực hành chánh như lâu nay; hội đồng trường là cơ quan quyền lực cao
nhất; hội đồng trường quyết định chọn hiệu trưởng; tự chủ gắn với trách nhiệm xã hội,
trách nhiệm giải trình và sự minh bạch thông tin; hội đồng trường và hiệu trưởng có
nghĩa vụ tuân theo pháp luật chung về quản lý xã hội và quản lý giáo dục. Việc vi
phạm các quy định về tự chủ phải được phê phán mạnh mẽ và xử lý trách nhiệm bằng
hành chánh và luật pháp.
- Đề nghị Chính phủ sớm có quy định và hướng dẫn việc chuyển từ cơ chế có
cơ quan chủ quản sang cơ chế tự chủ của các trường đại học và giải quyết các vấn đề
liên quanvề tài sản, tài chính và nhân sự, để bảo đảm cho các trường được vận hành
bình thường và thông suốt./.
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NHÂN TỐ CỐT LÕI TRONG THÀNH CÔNG CỦA
TỰ CHỦ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM
Nguyễn Thị Nội
Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Đại học Thái Nguyên
1- Đặt vấn đề
Sau khi Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2018 và có
hiệu lực thi hành, nhiều cơ sở giáo dục đại học trong cả nước đã và đang triển khai,
thực hiện. Tự chủ đại học không phải là vấn đề mới lạ ở nước ta, tuy nhiên, không phải
cơ sở giáo dục đại học nào cũng “bắt nhịp” một cách nhanh chóng để thành công,
nhiều cơ sở đại học vẫn đang trong tình trạng “loay hoay” nhằm tìm ra cách thức phù
hợp nhất cho mình trong quá trình phát triển. Bài viết đề cập đến nhân tố cốt lõi và có
ý nghĩa nền tảng trong tự chủ giáo dục đại học hiện nay đó là nhân tố con người, bao
gồm: các nhà quản lý, giảng viên cơ hữu, nhân viên.
2- Nội dung
2.1. Một số khái niệm
Tự chủ giáo dục đại học
Tự chủ là “tự điều hành, quản lý mọi công việc của mình không bị ai chi
phối” , theo đó, quyền tự chủ của một cơ sở giáo dục và đào tạo là quyền được tự tổ
chức, quản lý các hoạt động của cơ sở một cách chủ động, tích cực, sáng tạo nhằm
thực hiện chức năng, nhiệm vụ, sứ mệnh của cơ sở giáo dục và đào tạo. Quyền tự chủ
của cơ sở giáo dục và đào tạo được hiểu theo hai cấp độ: Cấp độ lớn là quyền tự chủ
của cơ sở giáo dục và đào tạo đối với quyền điều hành, kiểm soát của cơ quan quản lý
nhà nước về giáo dục và đào tạo. Cấp độ nhỏ hơn là quyền tự chủ trong nội bộ của cơ
sở giáo dục và đào tạo.
1

Nhân tố cốt lõi trong tự chủ giáo dục đại học
Nhân tố là một trong những điều kiện kết hợp với nhau để tạo ra một kết quả.
Nếu quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, có phương pháp khoa học, có ý chí vươn lên của chủ
thể khi gặp bất cứ một khó khăn, cản trở nào đều mang đến thành công. Trong số các
nhân tố tác động đó, có những nhân tố đóng vai trò cốt lõi trong suốt quá trình phát
triển của nguyên nhân dẫn đến kết quả.
Thành công trong tự chủ giáo dục đại học là kết quả của một chuỗi các nhân tố,
trong đó, con người là nhân tố cốt lõi của quá trình đó. Không chỉ có vai trò của các
nhà quản lý cơ sở giáo dục đại học mà bao gồm cả giảng viên cơ hữu, nhân viên. Mỗi
người trong số họ đảm nhận vai trò của các bộ phận khác nhau trong một hệ thống
phát triển chung của trường đại học. Với các cán bộ quản lý, họ giữ vai trò chủ thể
thực hiện quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học. Họ đứng đầu các bộ phận và là
những người chịu trách nhiệm chính trong quá trình thực hiện ở các cơ sở giáo dục đại
học, bao gồm: Hội đồng trường, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó khoa chuyên
1

Trung tâm từ điển học (1994), Tự điển Tiếng Việt, NXB Khoa học xã hội - Hà Nội - Việt Nam.
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môn, Trưởng, Phó phòng chức năng, lãnh đạo các viện nghiên cứu trực thuộc cơ sở
giáo dục, lãnh đạo các trung tâm….
Với giảng viên cơ hữu, họ là những người đóng vai chính trong quá trình thực
thi các quyết sách của cơ sở giáo dục đại học. Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, nghiên
cứu khoa học hiện nay đã trở thành một giá trị học thuật có ý nghĩa quan trọng. Theo
đó, nghiên cứu khoa học không còn là nhiệm vụ bắt buộc đối với giảng viên mà nó trở
thành động lực để họ phấn đấu nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho họ và gia đình
họ.
Với nhân viên là những người đóng vai trò hỗ trợ trong quá trình thực hiện tự
chủ đại học từ công tác tổ chức trường đại học đến công tác đào tạo, hỗ trợ sinh
viên,… Những chiến lược phát triển riêng của các trường đại học thông qua nội dung
chương trình giảng dạy, chất lượng các mặt hoạt động - yếu tố cho sự phát triển, tồn
tại của nhà trường rất cần sự đóng góp từ nguồn lực con người.
2.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong các cơ
sở giáo dục đại học Việt Nam hiện nay
Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo qua hai năm học 2017-2018
và 2018-2019, tổng số cán bộ quản lý, giảng viên cơ hữu, nhân viên có sự thay đổi
nhẹ, từ 84.071 người (năm học 2017-2018) xuống 83.587 người (năm học 2018-2019).
Trong đó, số lượng giảng viên có số lượng thay đổi rõ nhất, năm học 2017-2018, tổng
số giảng viên trong các trường đại học là 74.991 người (công lập: 59.232 người; ngoài
công lập: 15.795 người). Trong đó, số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ là 20.198
người (chiếm 26,9%); trình độ thạc sĩ là 45.266 người (chiếm 60,36%); trình độ đại
học 9.495 người (chiếm 12,66%); trình độ khác là 32 người (chiếm 0,08%).

BIỂU ĐỒ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN
TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Giảng viên cơ hữu

Nhân viên

769

727

8311

9548

73312

74991

Cán bộ quản lý

NĂM HỌC 2017-2018

NĂM HỌC 2018-2019

Nguồn: Thống kê giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019
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Năm học 2018-2019, tổng số giảng viên trong các trường đại học là 73.312
người (công lập: 56.985 người; ngoài công lập: 16.327 người). Trong đó, số lượng
giảng viên có trình độ tiến sĩ là 21.106 người (chiếm 28,8%); trình độ thạc sĩ là 44.705
người (chiếm 60,98%); trình độ đại học là 7.489 người (chiếm 10,2%); trình độ khác
là 12 người (chiếm 0,02%).
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Nguồn: Thống kê giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019
Trong 5 năm gần nhất từ 2012 đến 2017 mỗi năm số giảng viên tăng (cơ học)
bình quân khoảng 5%, do đó, số giảng viên tăng thêm trong năm tới sẽ khoảng trên
3.000 người, trong đó số tăng mới này được xác định là hầu hết chưa được đào tạo
thạc sĩ. Tuy nhiên, nhìn biểu đồ trên, số lượng giảng viên đại học giữa hai năm học
2017-2018 và 2018-2019 cho thấy số lượng giảng viên đang có xu hướng giảm (từ
74.991 người xuống 73.312 người).
Theo các biểu đồ trên, trình độ giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học chưa
được cao, nhiều giảng viên vẫn chưa đạt trình độ chuẩn (tức là chưa đạt trình độ Thạc
sĩ). Thêm nữa, nhiều giảng viên còn yếu về năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm,
thiếu các hoạt động văn hóa – xã hội. Do đó, chưa đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao
trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong khi đội ngũ giảng viên
được coi là nhân tố quyết định của sự thành công trong đào tạo.
Nghiên cứu khoa học có vai trò quan trọng trong việc nâng cao trình độ khoa
học của người giảng viên, nó có tác dụng tích cực trong chất lượng đào tạo, đồng thời
khẳng định thương hiệu của cơ sở giáo dục trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Nghiên cứu
khoa học được coi là tiêu chí hàng đầu để đánh giá thành tích của mỗi giảng viên của
các cơ sở giáo dục trên thế giới, nhưng đối với Việt Nam hiện nay, nhiều trường đại
học chưa quan tâm vấn đề này.
Trong thời gian qua, hoạt động nghiên cứu khoa học ở nhiều trường đại học
thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau kể cả trường công lẫn trường tư còn yếu cả về chất
lượng và số lượng, hoạt động chính chủ yếu là giảng dạy. Theo thống kê, số bài báo
đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc các công trình được công bố ở các
cấp độ khác nhau trên đầu giảng viên đại học cho thấy, có rất nhiều giảng viên đại học
có học vị tiến sĩ, phó giáo sư hoặc tham gia giảng dạy rất lâu năm nhưng hầu như
không có được nhiều công trình nghiên cứu tương xứng hoặc chưa thực hiện được một
công trình nào. Thêm nữa, số trường cơ sở giáo dục đại học có bài báo được công
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nhận quốc tế (có bài báo ISI/SCOPUS) rất khiêm tốn, mặc dù, số lượng giảng viên và
chức danh khoa học tương đối lớn. Nhìn chung, số lượng các công trình nghiên cứu
khoa học của giảng viên tại các cơ sở đào tạo đại học đều ít, chất lượng chưa cao, chưa
tương xứng với tiềm năng của họ.
2.3. Thực trạng “di động nghề nghiệp” của cán bộ quản lý, giảng viên, nhân
viên trong các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam hiện nay
Trong phạm vi bài viết này, tác giả sử dụng thuật ngữ Di động nghề nghiệp để
đề cập đến việc các cá nhân có sự thay đổi cơ hội nghề nghiệp trong quá trình công
tác. Họ có thể chuyển nghề này sang nghề khác, hoặc có thể chuyển công tác từ đơn vị
này sang đơn vị khác mà vẫn giữ nguyên ngạch, bậc của mình.
Quá trình thực hiện tự chủ giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay đã và đang
triển khai tại nhiều cơ sở giáo dục đại học. Qua 3 năm triển khai Nghị quyết 77, năm
2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành khảo sát thực tế, tổ chức Hội nghị tổng kết
đánh giá kết quả thực hiện, cụ thể: Tiến hành khảo sát thực tế tại 27 trường, trong đó
có 19 trường đã được giao thí điểm tự chủ (gồm 12 trường tự chủ trên 24 tháng, 7
trường tự chủ dưới 24 tháng tính đến tháng 6/2017) và 8 trường chưa tự chủ để đối
sánh kết quả. Kết quả cho thấy, Nghị quyết 77 đã tạo điều kiện cho các trường công
lập khi cam kết tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư
thì được thực hiện tự chủ về tất cả các phương diện: đào tạo và nghiên cứu khoa học;
tổ chức bộ máy và nhân sự; chính sách học bổng, học phí đối với sinh viên đối tượng
chính sách; đầu tư, mua sắm. Thực tế cho thấy việc thực hiện tự chủ tại các trường
bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, giúp giảm bớt các thủ tục hành
chính, tăng tính chủ động, linh hoạt trong các tổ chức thực hiện hoạt động của nhà
trường. Mô hình thí điểm tự chủ bước đầu được đánh giá tích cực, các trường đã có
những thành tựu nhất định và được xã hội công nhận.2
Thực tiễn đã chứng minh, một trường đại học muốn tuyển sinh được nhiều sinh
viên, học viên, nghiên cứu sinh cần đảm bảo những người học giỏi nghề và dễ dàng
trong tìm kiếm việc làm. Đây có thể coi là mắt xích quan trọng để xây dựng và phát
triển nhà trường đại học. Theo đó, không cần phải dành quá nhiều thời gian, công sức
và tiền bạc cho công tác tuyển sinh mà cơ sở giáo dục đó vẫn tuyển sinh đủ và thậm
chí vượt định mức. Chất lượng đầu vào cao sẽ là nguyên nhân dẫn chủ yếu quyết định
đến việc đào tạo ra những “sản phẩm” chất lượng cao. Tuyển sinh tốt sẽ tạo nhiều việc
làm cho cán bộ, giảng viên, thu nhập ắt hẳn sẽ tăng lên. Khi tài chính tốt, các cơ sở
giáo dục đại học sẽ dùng ngân sách nhà trường hỗ trợ cho giảng viên học tập nâng cao
trình độ, nhà trường chủ động trong phân bổ ngân sách và sử dụng ngân sách trong
nghiên cứu khoa học thúc đẩy số đề tài nghiên cứu tăng lên cả số lượng và chất lượng.
Từ đó sẽ tạo động lực cho các cán bộ, giảng viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục đại
học đó không ngừng cống hiến trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường đại
học.
Bên cạnh đó, không ít các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước đang gặp phải
nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh. Nhiều trường đại học vì muốn thu hút sinh
viên vào học và để sinh viên dễ xin việc nên đã có suy nghĩ tạo điều kiện cho các sinh
viên của mình lấy được tấm bằng một cách dễ dãi. Điều này càng phổ biến hơn trong
2
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Trường Đại học Tôn Đức Thắng về thí điểm tự chủ đại học, ngày 23/09/2020.
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những trường đại học top dưới, nơi mà nhà trường có suy nghĩ theo kiểu thí sinh kém
mới vào đây, dạy những cái cao siêu sinh viên không thể tiếp thu được và không thể
tốt nghiệp ra trường được. Một số nhà trường còn yêu cầu tỷ lệ sinh viên khá, giỏi, tỷ
lệ sinh viên thi đạt lần 1 là bao nhiêu phần trăm và coi đó là thước đo đánh giá chất
lượng giảng dạy của thầy cô nhưng lại không quan tâm tới năng lực và thái độ của sinh
viên trong quá trình học tập. Đặc biệt, nếu giảng viên có tư duy chấm đúng, coi chặt là
có thể bị khoa và nhà trường nhắc nhở vì gây khó dễ cho sinh viên. Điều này đã dẫn
đến một số trường hợp sinh viên đề nghị thay giảng viên vì học giảng viên đó gây áp
lực về bài vở hay trả lời câu hỏi trên lớp, và đặc biệt hơn là nhà trường lại đồng ý với
quan điểm này của sinh viên. Cuối cùng, những sinh viên sau khi tốt nghiệp hầu hết
đều thất nghiệp hoặc thất bại mặc dù cầm những tấm bằng khá, giỏi. Kết quả là càng
khó tuyển sinh vì bị mất danh tiếng và nguy cơ đóng cửa rất cao.

Những luẩn quẩn trong tuyển sinh sẽ dẫn đến hàng loạt các hệ lụy trong công
tác tổ chức của nhà trường đại học. Hiện nay, một thực tế đã và đang xuất hiện tình
trạng nhân lực của các cơ sở giáo dục đại học có thu nhập thấp di động sang các cơ sở
đại học có thu nhập tốt hơn. Tình trạng này xuất hiện chủ yếu ở những cán bộ, giảng
viên có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề, có thâm niên nghề nghiệp và có
nhiều công trình nghiên cứu khoa học chất lượng. Với những cơ sở giáo dục đại học
khó khăn trong tuyển sinh, định mức giảng dạy của giảng viên không được đảm bảo,
nhiều giảng viên bị trừ lương hằng tháng để bù vào số tiết thiếu hụt trong định mức
giảng dạy năm học. Nghiên cứu khoa học của giảng viên cũng không được động viên,
bù đắp xứng đáng với công sức mà họ đã bỏ ra.
Bên cạnh đó, nhiều cơ sở giáo dục đại học đang thực hiện giảm biên, với lý do
là khi ngân sách hạn hẹp, khi tuyển sinh kém, khi các nguồn thu của nhà trường bị
giảm,… cho nên cắt giảm là biện pháp hữu hiệu nhất. Theo lập luận của một số đại
diện lãnh đạo, giảm nhân sự tức là giảm gánh nặng tài chính cho nhà trường, chỉ có
như vậy nhà trường mới có khả năng tập trung cho những mục tiêu phát triển khác.
Tuy vậy, bài toàn giảm nhân sự trong các cơ sở giáo dục đại không phải là bài toán
đơn giản vì nó còn liên quan đến rất nhiều vấn đề khác. Theo đó, các nhà trường rà
soát các vị trí việc làm, giảm các khoản thu nhập tăng thêm, cắt kinh phí hỗ trợ coi thi,
chấm thi, thừa giờ,… Đứng trước hàng loạt những khó khăn đó, một số cán bộ quản
lý, giảng viên có trình độ cao, nhân viên có kinh nghiệm sẵn sàng xin chuyển công tác
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sang các đơn vị mà họ cho là “dễ thở” hơn. Từ đây, nảy ra một vấn đề, đó là, những
cán bộ, giảng viên, nhân viên “hạt giống” có xu hướng lần lượt rời cơ sở giáo dục
trong niềm tiếc nuối của người học, và rất có thể những người gắn bó ở lại chưa chắc
đã trở thành những người làm việc tốt nhất, có trách nhiệm nhất để giúp cho nhà
trường đó phát triển. Thay vì đó, nếu những người đứng đầu các cơ sở giáo dục nhận
thức rõ và hành động phù hợp thông qua các chính sách “trọng người tài” sẽ tận dụng
được nhiều lợi thế trong quá trình phát triển.
“Có thực mới vực được đạo” – khi cuộc sống giảng viên vẫn còn những lo toan
về “cơm – áo – gạo – tiền” thì những bài giảng chất lượng, những công trình khoa học
tầm cỡ cũng bị lấn át bởi mưu sinh. Nhìn chung, mức thu nhập của giáo dục là thấp so
với các ngành nghề khác trong xã hội, nhưng nếu thu nhập không đảm bảo cho đời
sống thường ngày thì ắt hẳn họ phải tìm kiếm những cơ hội mới với những mức thu
nhập hấp dẫn hơn.
3- Kết luận
Tự chủ đại học hiện nay là cơ hội thể hiện vai trò chủ thể của trường đại học
trên thị trường giáo dục đại học. Mỗi cơ sở giáo dục đại học có chiến lược phát triển
riêng thông qua nội dung chương trình giảng dạy, chất lượng các mặt hoạt động
(nghiên cứu khoa học; hợp tác trong nước và quốc tế…). Quyền tự chủ của các cơ sở
giáo dục và đào tạo thường có bốn nội dung cơ bản là: Tự chủ về tổ chức bộ máy, biên
chế, nhân sự; Tự chủ về thực hiện tuyển sinh, chương trình, giáo trình, quy trình đào
tạo; Tự chủ về tài chính; Tự chủ về liên kết, hợp tác trong đào tạo. Trong đó, tự chủ về
tài chính là vấn đề quan trọng nhất.
Các cơ sở giáo dục đại học cần nhận thức đúng đắn về vấn đề nhân tố cốt lõi
trong thành công của tự chủ giáo dục đại học hiện nay. Cần có những chính sách hợp
lý để nâng cao đời sống vật chất và đời sống tinh thần của các cán bộ quản lý, giảng
viên cơ hữu và nhân viên trong các nhà trường. Khi mức sống của cán bộ, giảng viên
tốt hơn, đảm bảo cho họ “sống khỏe” bằng chính nghề của họ, chắc chắn các cơ sở
giáo dục đại học sẽ “giữ chân” được những người giỏi, người tài, nhất là các trường
đại học ở top dưới hiện nay. Và, ngược lại, không coi trọng các nhân tố cốt lõi đó, các
cơ sở đại học này sẽ thiếu nguồn lực tinh nhuệ.
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VẤN ĐỀ TỰ CHỦ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM HIỆN NAY
Hoàng Văn Thái
Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
Tóm tắt: Tự chủ đại học là vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm của toàn
xã hội và là xu thế tất yếu trong quản trị/quản lý cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam.
Tự chủ sẽ là đòn bẩy giúp các cơ sở giáo dục đại học chuyển mình mạnh mẽ theo
hướng tích cực nhằm đạt mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước
trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong bài
viết này, sau khi làm rõ những vấn đề lí luận về tự chủ đại học, tóm tắt khái quát về
thể chế chủ trương tự chủ trong giáo dục đại học của Việt Nam, tác giả đề xuất những
giải pháp, khuyến nghị nhằm tăng cường hiệu quả triển khai tự chủ của các cơ sở giáo
dục đại học công lập ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Tự chủ đại học; Giáo dục đại học; Cơ sở giáo dục đại học.
1. Mở đầu
Đổi mới quản trị/quản lý các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) hướng đến mô
hình tự chủ là xu hướng phát triển tất yếu của GDĐH Việt Nam trước tác động mạnh
mẽ của toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp 4.0 và trong giai đoạn GDĐH thế giới
đang chuyển mình mạnh mẽ từ giáo dục tinh hoa sang giáo dục đại chúng. Tự chủ đại
học (TCĐH) là điều kiện, bước đi quan trọng để các cơ sở GDĐH đổi mới công tác
quản trị và phát huy tính chủ động, sáng tạo, thích ứng nhằm hoạt động một cách có
hiệu quả, gắn kết đào tạo với như cầu của thị trường lao động.
Tới thời điểm hiện nay, trải qua hơn hai thập kỷ, Đảng và Nhà nước đã ban
hành nhiều cơ chế, chính sách, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện để nhiều cơ sở GDĐH
trên phạm vi cả nước thí điểm triển khai tự chủ và thực hiện trách nhiệm giải trình.
TCĐH ở Việt Nam đang được triển khai thực hiện tích cực với việc hoàn thiện và ban
hành mới nhiều cơ chế, chính sách, hướng dẫn tạo cở sở pháp lí cho tự chủ của các cơ
sở GDĐH. Đặc biệt, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH đã được Quốc
hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 (Luật GDĐH sửa đổi năm 2018) vào ngày
19/11/2018 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ sẽ có tác
động lớn tạo ra thay đổi, chuyển biến tích cực trong tiến trình hoàn thiện cơ chế tự chủ
ở các cơ sở GDĐH tại Việt Nam.
Để triển khai thực hiện tốt tự chủ trong thực tiễn các cơ sở GDĐH, các nhà
quản lý các cấp và những người tham gia cần nhận thức đầy đủ, tường minh những
vấn đề lí luận cơ bản về TCĐH, những vấn đề thể chế liên quan và triển khai đồng bộ
các giải pháp phù hợp với thực tiễn của cơ sở GDĐH.
2. Tự chủ đại học
2.1. Quan niệm về tự chủ đại học
Trên thế giới hiện đang có nhiều quan niệm khác nhau về TCĐH (University
autonomy) tùy theo nhận thức về vai tròn của nhà nước đối với GDĐH như [dẫn theo
Julia Iwinska & Liviu Matei (2014), tr.18-19]: “TCĐH là mức độ tự do của trường đại
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học trong việc tự điều hành” hoặc “TCĐH là một điều kiện ở đó cơ sở GDĐH quyết
định cách thức triển khai các công việc của mình” hoặc “TCĐH là sự độc lập trong
xây dựng chiến lược cho trường đại học và lựa chọn công cụ và phương pháp tiếp cận
để đạt mục đích đã xác định” hoặc “TCĐH là mức độ tự do của cơ sở GDĐH trong
việc vận hành các công việc của mình mà không có việc điều hành và ảnh hưởng của
cơ quan quản lý các cấp”...
Trong bài viết này, có thể hiểu, TCĐH là mức độ tự do cần thiết đối với các tác
nhân can thiệp bên ngoài của cơ sở GDĐH trong việc quyết định những công việc
chính của mình; thể hiện khả năng chủ động của cơ sở GDĐH trong việc xác định và
lựa chọn cách thức thực hiện mục tiêu, tự quyết định về hoạt động chuyên môn, học
thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và các hoạt động khác trên cơ sở quy định
của pháp luật và năng lực của mình.
2.2. Mục đích tự chủ đại học
TCĐH giúp các cơ sở GDĐH có điều kiện để hoạt động hiệu quả hơn; nâng cao
không ngừng chất lượng, hiệu quả và hiệu suất của mình; đáp ứng tốt hơn các quy luật
giá trị và quy luật cạnh tranh của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;
giúp cho việc chuyển đổi nền kinh tế nước ta và hội nhập khu vực, thế giới của Việt
Nam thuận lợi, nhanh và hiệu quả hơn.
2.3. Các dạng thức tự chủ đại học
TCĐH có thể phân chia thành hai dạng thức là tự chủ thực chất (substantive
autonomy) và tự chủ về thủ tục (procedural autonomy). Tự chủ thực chất còn được gọi
là tự chủ học thuật hay tự chủ chuyên môn là quyền tự chủ của các cơ sở GDĐH trong
việc xác định mục tiêu học thuật và chương trình đào tạo, chủ yếu tập trung vào vấn đề
tuyển sinh và mở các chuyên ngành đào tạo. Các nội dung cơ bản liên quan đến tự chủ
thực chất như: quyền quyết định về thiết kế chương trình giảng dạy, chính sách nghiên
cứu khoa học, tiêu chuẩn và quy mô tuyển sinh, cơ chế đảm bảo chất lượng, chính
sách lương cho giảng viên, chuyên viên nghiên cứu và các mức độ khen thưởng... Tự
chủ thủ tục thể hiện quyền xác định các phương tiện trong việc thực hiện mục tiêu và
chương trình đã đặt ra mà không được quyền quyết định các mục tiêu, các phương tiện
này như là: quyền sở hữu và quản lý tài sản, quyền tự chủ về tài chính (quyền quyết
đinh chính sách học phí, chính sách huy động vốn, chính sách chi tiêu để đạt mục tiêu,
thiết kế chính sách lương...)
2.4. Các thành tố của tự chủ đại học
Theo Hiệp hội các trường đại học châu Âu (European University Association –
EUA), TCĐH được quan tâm chủ yếu ở bốn cấu phần [5]: Tự chủ về mặt tổ chức; tự
chủ về tài chính, tự chủ về mặt nhân sự và tự chủ về hoạt động học thuật.
- Tự chủ về mặt tổ chức (Organisational autonomy): Về bản chất, đó là sự chủ
động về cách thức quản lí nguồn lực bên trong của cơ sở GDĐH nhằm mục tiêu phát
triển; hiểu khác đi chính là khả năng của các cơ sở GDĐH trong việc tự đưa ra các
quyết định liên quan đến cơ cấu tổ chức nội bộ và quy trình ra quyết định, như đội ngũ
lãnh đạo, các bộ phận có quyền đưa ra quyết định, tư cách pháp nhân và cơ cấu tổ
chức nội bộ.
- Tự chủ về tài chính (Financial autonomy): là khả năng của các cơ sở GDĐH
trong việc tự đưa ra các quyết định liên quan đến tài chính chi tiêu nội bộ hay chính là
sự tự do của cơ sở GDĐH trong sử dụng các nguồn lực tài chính theo chiến lược ưu
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tiên lựa chọn, bao gồm các vấn đề tài chính như: phân bổ kinh phí, cung cấp tài chính
tự nguyện, vận hành tài chính và trách nhiệm giải trình. Về bản chất, đó là sự chủ động
về việc đảm bảo các nguồn lực bên trong phục vụ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
khoa học của cơ sở GDĐH.
- Tự chủ về mặt nhân sự (Staffing autonomy) đề cập đến khả năng của cơ sở
GDĐH trong việc tự quyết định các vấn đề liên quan đến quản lý nguồn nhân lực, bao
gồm việc tuyển chọn nhân sự, mức tiền lương, sa thải và thăng tiến trong nghề nghiệp.
- Tự chủ về hoạt động học thuật (Academic autonomy) đề cập đến khả năng của
cơ sở GDĐH trong việc tự quyết định các vấn đề liên quan đến nội dung học thuật,
nghiên cứu, giảng dạy như tuyển chọn, thu nhận sinh viên, nội dung giảng dạy, đảm
bảo chất lượng giảng dạy, đưa ra các chương trình đào tạo và ngôn ngữ giảng dạy
trong cơ sở GDĐH.
3. Khái quát pháp luật về tự chủ trong giáo dục đại học ở Việt Nam
Thực hiện chủ trương đổi mới GDĐH, một số văn bản chính thức được ban
hành đã tạo hành lang pháp lý cho TCĐH và trách nhiệm giải trình của cơ sở GDĐH.
Có thể kể đến các văn bản tiêu biểu là:
- Luật Giáo dục năm 1998 (Luật số 11/1998/QH10) đánh dấu sự chuyển biến
tích cực trong nhận thức của các cấp quản lí về TCĐH bằng sự ghi nhận quyền tự chủ
và tự chịu trách nhiệm của trường cao đẳng, trường đại học.
- Luật Giáo dục năm 2005 (Luật số 38/2005/QH11) xác lập quyền tự chủ và
trách nhiệm xã hội của cơ sở GDĐH, ghi nhận quyền tự chủ của trường đại học với
nội dung tương tự quan niệm của các nước phát triển, thể hiện tập trung ở những quy
định về thực hiện phân công, phân cấp quản lí giáo dục, tăng cường quyền tự chủ, tự
chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục; khẳng định Nhà nước sẽ tăng cường quyền tự
chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục.
- Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ chính thức trao
quyền tự chủ về tài chính cho các trường đại học.
- Luật GDĐH năm 2012 (có hiệu lực năm 2013) quy định về quyền tự chủ cho
các trường đại học.
- Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/06/2014 của Chính phủ về Chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm
đó là “Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở
GDĐH”.
- Mới đây nhất, Luật GDĐH sửa đổi năm 2018 và Nghị định số 99/2019/NĐCP đã có nhiều quy định mới về nhiều vấn đề liên quan đến tự chủ và trách nhiệm giải
trình của các cơ sở GDĐH. Trong đó, tại Điều 32 của Luật GDĐH sửa đổi năm 2018
và Điều 13 của Nghị định số 99/2019/NĐ-CP đã quy định rõ các điều kiện để thực
hiện quyền tự chủ của các cơ sở GDĐH, nội hàm quyền tự chủ học thuật và hoạt động
chuyên môn, tự chủ về tổ chức và bộ máy nhân sự, tự chủ về tài chính và tài sản, trách
nhiệm giải trình của các cơ sở GDĐH Việt Nam.
Nhìn chung, thông qua các quy định văn bản pháp luật liên quan đến TCĐH
được đề cập cho thấy, Đảng và Nhà nước đã chú trọng và cố gắng tạo ra hành lang
pháp lí cho quyền tự chủ của các cơ sở GDĐH. TCĐH trên các văn bản pháp lí đã có
những thay đổi theo hướng các cơ sở GDĐH ngày càng được giao nhiều quyền hơn.
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Quá trình hoàn thiện quyền tự chủ cho thấy chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà
nước, vừa khẳng định vừa tăng quyền tự chủ cũng như sự chuyển biến trong nhận thức
về vấn đề trao quyền cho các cơ sở GDĐH từ rất e ngại đến thừa nhận chính thức về
mặt pháp lí; góp phần đưa hệ thống GDĐH Việt Nam bước ra khỏi thời kì khó khăn và
đem lại nhiều thành tựu mới. Mặc dù nhận thức pháp lí về tự chủ có bước tiến nhưng
còn thiếu triệt để, phần nào còn thiếu nhất quán và sự đồng bộ trong các chủ trương
chính sách. Lý do căn bản cho sự chưa đồng bộ và tình trạng còn thiếu nhiều văn bản
quản lý điều hành trong thực hiện TCĐH ở Việt Nam là chưa có đủ cơ sở khoa học
cũng như thực tiễn làm căn cứ cho việc xây dựng hệ thống văn bản này. Thực tế cho
thấy, việc triển khai TCĐH đang gặp mâu thuẫn, bất cập giữa một bên là những điều
kiện biên với một bên là những điều kiện thực tế.
4. Đề xuất khuyến nghị, giải pháp
Để góp phần nâng cao hiệu quả triển khai tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình
trong các cơ sở GDĐH hiện nay, cần triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp ở cả cấp
độ vĩ mô và cấp độ vi mô. Trong nội dung bài viết, tác giả xin đề xuất một số khuyến
nghị, giải pháp sau:
Thứ nhất, tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các văn bản pháp luật về tự
chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở GDĐH. Luật GDĐH sửa đổi năm 2018 và
Nghị định 99/2019/NĐ-CP đã có những bước tiến đáng kể về pháp luật liên quan đến
TCĐH và trách nhiệm giải trình của cơ sở GDĐH. Tuy nhiên, hệ thống văn bản hướng
dẫn triển khai chưa được cụ thể, chưa phù hợp với đặc điểm của từng nhóm cơ sở
GDĐH (định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng); hệ thống tiêu chuẩn đánh
giá năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở GDĐH Việt Nam hiện nay
chưa có. Luật GDĐH sửa đổi năm 2018 đã quy định chức năng của Hội đồng trường là
giám sát trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn
của mình. Tuy nhiên, hiện nay không có quy định và hướng dẫn liên quan đến quyền
lợi của từng thành viên hội đồng cho phù hợp với văn hóa Việt Nam. Cần có những
văn bản pháp luật và hướng dẫn cụ thể hơn nữa về tự chủ học thuật xác định quyền
quyết định những vấn đề được nghiên cứu, giảng dạy và cách thức triển khai của cơ sở
GDĐH.
Thứ hai, đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ và đổi mới, nâng cao nhận
thức cho đội ngũ. Vấn đề truyền thông nội bộ đóng vai trò quan trọng giúp các thành
viên (cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên, sinh viên...) hiểu rõ, hiểu đúng về đổi mới
hoạt động của cơ sở GDĐH theo hướng tự chủ, từ đó mỗi thành viên hình thành thái
độ tích cực, quan điểm phù hợp với các hoạt động theo hướng tự chủ. Các cơ sở
GDĐH cần tổ chức nâng cao nhận thức cho đội ngũ để tư tưởng tự chủ là tư tưởng chủ
đạo trong hoạt động chuyên môn của từng đơn vị, từng cá nhân; hình thành nhận thức
sâu sắc, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo hướng tự chủ là xu thế chung của nhiều
nước trên thế giới; giúp phân biệt cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ và không theo
hướng tự chủ. Để thực hiện giải pháp này, mỗi cơ sở GDĐH cần tăng cường tổ chức
quảng bá, công khai minh bạch thông tin về các hoạt động trên website song ngữ Việt
– Anh của cơ sở mình; tăng cường tổ chức tập huấn, trao đổi, thảo luận cho các thành
viên của cơ sở GDĐH tại các buổi sinh hoạt chuyên môn ở đơn vị, sinh hoạt tập thể ở
mỗi tổ chức đoàn thể; lãnh đạo cơ sở GDĐH, các đơn vị, khoa trực thuộc cần tăng
cường động viên các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, tăng cường sử dụng
công nghệ thông tin, công nghệ số và mạng internet trong nâng cao chất lượng thực
hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình.
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Thứ ba, đổi mới, nâng cao năng lực quản trị cơ sở GDĐH theo hướng tự chủ.
Thực tiễn hiện nay ở các cơ sở GDĐH cho thấy, phần lớn đội ngũ lãnh đạo, quản lý và
thành viên của cơ sở là những nhà chuyên môn. Do đó, kiến thức và kỹ năng quản trị
chủ yếu dựa vào kinh nghiệm mang nặng dấu ấn của phong cách quản lý không theo
hướng tự chủ và trách nhiệm giải trình. Để triển khai hiệu quả tự chủ, mỗi cơ sở
GDĐH cần xây dựng đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý có phẩm chất đạo đức đủ về
số lượng và có chất lượng; cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá năng
lực thực hiện nhiện nhiệm vụ phù hợp với từng đơn vị chuyên môn trực thuộc, chú
trọng vào sự tự chủ và chịu trách nhiệm của mọi thành viên trong đơn vị. Các cơ sở
GDĐH cần tăng cường nghiên cứu áp dụng mô hình quản trị đồng cấp (quản lý
ngang), ở đó các đơn vị trực thuộc cùng nhau xây dựng các bộ tiêu chuẩn chất lượng
để tạo sự đồng thuận trên mọi hoạt động của cơ sở GDĐH.
Thứ tư, tăng cường triển khai hoạt động đảm bảo chất lượng nội bộ và xây
dựng văn hóa tự chủ. Thực hiện tốt công tác đảm bảo chất lượng nội bộ là nền tảng
quan trọng của hoạt động quản trị trong cơ sở GDĐH một cách chủ động, bền vững và
nâng cao năng lực sáng tạo, thích ứng với những thay đổi trong thực tiễn của mọi
thành viên trong cơ sở GDĐH. Xây dựng văn hóa tự chủ thực chất là việc xây dựng
văn hóa chất lượng phù hợp đặc trưng ở mỗi một cơ sở GDĐH, theo đó, mọi thành
viên của cơ sở GDĐH (từ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, nhân viên, sinh viên,
học viên...) đều biết rõ công việc của mình và các công việc liên quan đến công việc
của mình đảm nhiệm thế nào là có chất lượng. Từ đó, mỗi thành viên mới chủ động
thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu chất lượng ấy và đây được coi là một trong những
minh chứng quan trọng cho việc triển khai tự chủ đầy đủ nhất của một cơ sở GDĐH.
Thứ năm, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát và tăng cường kiểm định chất
lượng. Các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm
tra, giám sát việc triển khai tự chủ tại các cơ sở GDĐH; xử lý nghiêm những cơ sở
GDĐH không đảm bảo đủ điều kiện chất lượng theo quy định; cần mạnh tay xử lý
những cơ sở GDĐH có vi phạm, vi phạm kéo dài, không khắc phục những vi phạm đã
được chỉ ra bằng việc đình chỉ tuyển sinh, cắt giảm chỉ tiêu tuyển sinh, có thể đình chỉ
hoạt động. Cơ quan quản lý cần tăng cường và nâng cao hiệu quả kiểm định chất
lượng giáo dục, phân tầng, xếp hạng cơ sở GDĐH trong nước; kiểm tra, giám sát
thường xuyên việc công khai minh bạch các thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng
và chất lượng đào tạo của các cơ sở GDĐH đã được giao quyền tự chủ.
5. Kết luận
Tăng cường TCĐH là một yêu cầu quan trọng đầu tiên trong quá trình đổi mới
GDĐH trên thế giới. Tự chủ là một thuộc tính vốn có của mỗi cơ sở GDĐH. Tăng
cường tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình của mỗi cơ sở GDĐH Việt Nam trong giai
đoạn hiện nay là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với chủ trương, đường lối mở cửa và
hội nhập của Đảng, Nhà nước ta. Nhìn chung, các văn bản pháp luật liên quan đến
TCĐH ở nước ta ngày càng được hoàn thiện, có những bước tiến theo hướng tháo gỡ
khó khăn cho các cơ sở GDĐH. Luật GDĐH sửa đổi năm 2018 và Nghị định
99/2019/NĐ-CP đã tạo một hành lang pháp lý tương đối phù hợp về vấn đề TCĐH gắn
với trách nhiệm giải trình. Việc vận dụng phù hợp pháp luật liên quan đến tự chủ cập
nhật nhất của Việt Nam và triển khai đồng bộ các khuyến nghị, giải pháp được bài viết
đề xuất sẽ có tác động tạo ra thay đổi, chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả trong
tiến triển khai TCĐH, giúp các cơ sở GDĐH thực hiện quyền tự chủ một cách rộng
rãi, hiệu quả trên cơ sở tận dụng tốt các nguồn lực do nhà nước đầu tư ban đầu, phát
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huy nội lực, tinh thần chủ động, sáng tạo, sự hợp tác toàn diện để nâng cao chất lượng
đào tạo nguồn nhân lực, hội nhập quốc tế theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện
giáo dục của đất nước.
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LÀM GÌ KHI SINH VIÊN LÀ KHÁCH HÀNG
LÀ THƯỢNG ĐẾ TRONG NỀN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TỰ CHỦ?
Lê Văn Tư
Công ty TNHH Khởi nghiệp Hoa Sinh Tân HD, Cần Thơ
“Thật là điên rồ khi cứ làm theo cách cũ mà muốn có kết quả mới”! Albert
Einstein
“Đầu tiên, họ có thể làm ngơ bạn, sau đó, họ cười nhạo bạn, sau đó, họ đối đầu
với bạn và sau đó nữa, bạn sẽ thắng” . Mahatma Gandhi
Tóm tắt
Đại học công lập truyền thống đã đi theo suốt hành trình lịch sử phát triển của
đất nước và thành quả mang lại là vô cùng to lớn.
Tuy nhiên, thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, yêu cầu nguồn nhân
lực ngày càng thay đổi và luôn nâng cao không ngừng. Đại học công lập truyền thống
đã bộc lộ nhiều tồn tại và vướng mắc Tự chủ đại học đã ra đời và phát triển từ rất lâu
trên thế giới. Nhiều vĩ nhân, danh nhân đều thân từ những ngôi trường đại học tự chủ.
Điều nầy cho thấy tự chủ đại học có những ưu việt vốn có.
Nếu tự chủ đại học khi xem sinh viên là khách hàng, trường học là một công ty
thì giảng viên là nhân viên kỹ thuật, nhân viên bán hàng, chăm sóc khách hàng, hiệu
trưởng là CEO.
Mỗi doanh nghiệp phải xây dựng cho mình tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý kinh
doanh thiết thực. Xây dựng và phát triển thương hiệu, chất lượng phục vụ và giá cả
cạnh tranh, … là để đáp ứng và làm hài lòng khách hàng-thượng đế-sinh viên.
Từ khóa: Tự chủ đại học, sinh viên, trường học, công ty, khách hàng, thượng đế.
Abstract
Traditional public universities have followed through the history of
development of the country and the results have been extremely great.
However, the world is changing at a dizzying speed, requiring ever-changing
human resources and constantly improving. Traditional public universities have
revealed many shortcomings and problems University autonomy has been born and
developed for a long time in the world. Many great men and celebrities are from
autonomous universities. This shows that university autonomy has inherent
advantages.
If university autonomy sees students as customers, schools are a company,
teachers are technical staff, salespeople, customer care staff, principals are CEOs.
Each enterprise must build its own vision, mission, and practical business
philosophy. Building and developing brand, service quality and competitive price,… is
to satisfy and satisfy customers-God-students.
Keywords: Autonomous universities, students, schools, companies, customers,
god.
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Giới thiệu
Thế giới và Việt Nam đang vào thời kỳ của cách mạng công nghiệp 4.0. Với
cuộc cách mạng này, giáo dục đại học phải hành động tiên phong, nhằm đào tạo ra
nguồn nhân lực chất lượng cao với độ sẵn sàng mạnh mẽ nhất.
Để thực hiện thành công sứ mạng này, cần có rất nhiều yếu tố, nhưng quan
điểm và triết lý giáo dục phải có sự thay đổi theo của thực tiễn và xu thế tương lai.
Ngành giáo dục Việt Nam hay sử dụng sologan đầy nhân văn khi nói đến học
sinh, sinh viên“Tất cả vì tương lai con em chúng ta”. Còn giới kinh doanh thì quá quen
với giá trị cốt lõi “Khách hàng là thượng đế”. Nếu đặt giáo dục là hoạt động kinh
doanh dịch vụ đặc thù thì người học vừa là sản phẩm đầu ra của dịch vụ, cũng đồng
thời là khách hàng đặc biệt.
Từ tư duy nêu trên, slogan “khách hàng là thượng đế” sẽ linh hoạt hơn, mạnh
mẽ hơn so với khẩu hiệu “vì tương lai con em chúng ta” trong nền giáo dục đại học
tự chủ!.
Trong thời gian qua, sự thật là học sinh , sinh viên Việt Nam đã, đang và sẽ ra
nước ngoài du học, thậm chí là học xong và định cư luôn nước sở tại. Một thực tế đáng
để cho chúng ta suy nghĩ!
I. Một số vấn đề về giáo dục đại học:
Nhiều thông tin trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội hoạt động giáo
dục Việt Nam đã và đang tôn tại một số mặt như sau:
- Tình trạng học sinh, sinh viên Việt Nam ra nước ngoài học rất nhiều.
- Một giảng viên nhận định: “Số đông nhà giáo mắc bệnh nghề nghiệp: chạy
theo lý thuyết kinh điển, bám vào tri thức có sẵn trong sách giáo khoa (mặc dù nó đã
lạc hậu cả về khoa học lẫn thực tiễn) không gắn với thực tiễn đời sống, luôn cho mình
là đúng coi thường những đóng góp của đồng nghiệp, khó chịu với những thắc mắc
của học sinh. Luôn nói nhiều, không chịu lắng nghe, luôn đổ lỗi cho học sinh, cho cha
mẹ học sinh và nhà trường, đồng nghiệp, còn bản thân luôn cho là hoàn hảo”,
Một hạn chế khác là đa phần giáo viên chưa thể hiện được đặc trưng nghề
nghiệp của mình: những người luôn khát khao học hỏi, luôn mong muốn làm giàu tri
thức khoa học, tri thức đời sống cho bản thân, luôn là tấm gương, là “thần tượng” của
học trò.
- Nhiều giảng viên luôn đổ lỗi cho sinh viên, không là tấm gương giá trị,
thiếu nắm bắt tâm sinh lý người học dẫn đến nhiều lạc hậu, sai lầm trong phương
pháp giảng dạy.
- Theo Nguyễn Mạnh Hà, (htnc, Đại học Công nghiệp Việt Hung), thì hiện nay,
ở Việt Nam, nhiều trường đại học vì muốn thu hút sinh viên vào học và để cho sinh
viên dễ xin việc nên đã có suy nghĩ tạo điều kiện cho các sinh viên của mình lấy được
tấm bằng một cách dễ dãi. Đây là một hiện tượng giảm chất lượng đào tạo. Điều này
được phổ biến hơn trong những trường đại học top dưới, nơi mà nhà trường có suy
nghĩ theo kiểu là các em đó dốt thì các em đó mới vào đây, dạy những cái cao siêu thì
các em đó không thể tiếp thu được và không thể tốt nghiệp ra trường được.
Cuối cùng, những học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp hầu hết đều thất nghiệp hoặc
thất bại tuy cầm những tấm bằng khá, giỏi.
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- Sinh viên đại học chưa tận dụng hết các nguồn lực và các cơ hội học tập mà
trường đại học mang lại, học ít nghiêm túc hơn, kết quả học tập kém hơn so với
những người đi trước. Chất lượng giảng dạy của nhiều trường chậm cải tiến, nhiều
yếu kém, thầy cô đổ lỗi cho sinh viên , chưa trở thành tấm gương cho sinh viên, yếu
kém và sai lầm trong phương pháp giáo dục. Công tác quy hoạch đào tạo vĩ mô , vi
mô còn nhiều bất cập và nhiều tồn tại khác,... Số lượng sinh viên cả nước thất nghiệp,
việc làm không ổn định khoảng 220.000 người (Viện khoa học lao động và xã hội,
7/2019), là một gánh nặng cho nền kinh tế.
- Theo TS Nguyễn Xuân Hải ( Cục trưởng Cục CNTT Bộ Giáo dục và Đào tạo)
cho rằng các nhà trường đã đi ngược lại với xu thế của CMCN 4.0 trong giáo dục như
là rút ngắn thời gian đào tạo cho sinh viên, không ít đại học đã tiến hành học dồn.
Thay vì chỉ học 1 buổi trong ngày thì sinh viên phải lên lớp cả 2 buổi, bản thân họ sẽ
không còn thì giờ để trải nghiệm thực tế trong các công việc phù hợp chuyên môn
hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa khác.
- Cả nước hiện có 237 trường đại học . Rất nhiều trường đại học đạt nhiều thành
tích đáng nễ, bên cạnh đó vẫn còn nhiều trường yếu kém, chậm đổi mới.
-Theo Nguyễn Mạnh Hà, (htnc, Đại học Công nghiệp Việt Hung), bàn về giáo
dục đại học của thế giới đã có những gam màu tối như sau:
+Ngay như ở Mỹ, là nơi có chất lượng đào tạo số một trên thế giới, nhưng
nhiều chuyên gia, nhà giáo dục cũng có sự cảnh báo là giáo dục đang ngày càng dễ dãi
và có sự đi xuống. Điều này được thể hiện rất rõ ở trong tác phẩm “chân dung nước
Mỹ” của một số tác giả, hay là trong tác phẩm “Nước Mỹ nhìn từ bên trong” của
Donald
Trump.
+Những quốc gia đang phát triển, các trường đại học ngày càng có sự dễ dãi trong
giảng dạy, đánh giá năng lực người học, vì vậy, những năm gần đây, chất lượng đào
tạo trong các trường ngày càng thấp.
- Chủ trương, chính sách về quyền tự chủ của trường đại học đã được thừa nhận
từ lâu nhưng chưa tạo ra chuyển biến đáng kể, còn nhiều vướng mắc về cơ chế, phần
khác là do các trường chưa đủ năng lực và thiếu sự sẵn sàng.
II. Về tự chủ đại học hiện nay:
1. Nhiệm vụ của giáo dục đại học:
Giáo dục đào tạo có nhiều chức năng và nhiệm vụ, xin nêu một mặt cơ bản như sau:
- Giáo dục đại học là biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo.
- Các trường đại học sẽ đào tạo và dẫn dắt sinh viên phát triển những loại năng
lực: kỹ năng khám phá tri thức nhân loại, tổng hợp, áp dụng tri thức mới,.. cùng với tư
duy học tập suốt đời.
- Học tập giúp sinh viên thay đổi và trưởng thành hơn và chuẩn bị cho họ vào
đời phục vụ cuộc sống và phát triển sự nghiệp.
- Giáo dục đại học phải được chuẩn bị: kỹ năng nghề nghiệp hữu dụng; một
lượng kiến thức về nhiều chủ đề liên quan tới cuộc sống và thế giới mà sinh viên
hoạt động.
- Hiện nay xu thế giáo dục cấp đại học sẽ rút ngắn khoảng cách giữa lý luận và
thực tiễn với nội dung, kiến thức mang tính ứng dụng cao.
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2. Tự chủ đại học
2.1. Tự chủ đại học là gì?
Căn cứ Luật giáo dục đại học, Nghị quyết 77/NQ-CP năm 2014 của Chính phủ
về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai
đoạn 2014 – 2017 và quy định khác đã có chủ trương, chính sách về quyền tự chủ của
trường đại học đã được thừa nhận từ lâu. Nhiều mô hình phát triển vượt bậc, nhưng
vẫn chưa tạo ra chuyển biến đáng kể, còn nhiều vướng mắc , tồn tại từ nhiều phía:
- Tự chủ giáo dục đại học là xu thế phát triển trên thế giới áp dụng và trong
thời gian qua nước ta cũng đã thí điểm đề án tự chủ ở một số trường đại học, trong
quá trình triển khai đã và đang cho thấy những cơ hội và thách thức xuất hiện.
- Tự chủ đại học là gì?
Theo các chuyên gia giáo dục đại học thì “Tự chủ đại học là quyền của cơ sở
giáo dục đại học quyết định sứ mạng và chương trình hoạt động của mình, cách thức
và phương tiện thực hiện sứ mạng và chương trình hoạt động đó, đồng thời tự chịu
trách nhiệm trước công chúng và pháp luật về mọi quyết định cũng như hoạt động của
mình”.
Đây là hình thức quản trị thích hợp với những tổ chức không thuộc hệ thống
hành chính.
Tự chủ đại học bao gồm 4 thành phần: tự chủ về tổ chức, tự chủ về tài chính, tự
chủ về học thuật và tự chủ về nhân sự.
Tự chủ đại học có nhiều mặt ưu điểm như giúp các trường đại học tháo gỡ được
nhiều vướng mắc về quản lý nhà nước, về hoạt động của nhà trường, quản lý của bộ
chủ quản. Tự chủ đại học là cơ hội để nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Quyền tự
chủ đại học được thể hiện ở nhiệm vụ và quyền hạn của Luật như Hội đồng trường,
Hiệu trưởng, Hội đồng quản trị, của cơ sở giáo dục, chương trình giáo dục, tuyển sinh,
văn bằng, học phí, lệ phí tuyển sinh…
2.2. Cơ hội , thách thức của các trường đại học khi áp dụng cơ chế tự chủ
Sau khi quyền tự chủ đại học được triển khai, một số mô hình phát triển, đạt
nhiều thành tích đáng nễ. Bên cạnh đó thì thời cơ và thách thức tự chủ đại học xuất
hiện rất nhiều:
- Về cơ hội:
Khi áp dụng chính sách tự chủ, các trường đại học có nhiều cơ hội phát triển
hơn như đầu tư nghiên cứu khoa học, thay đổi chương trình đào tạo kịp thời theo yêu
cầu của thị trường và khẳng định thương hiệu.
+ Tự chủ đại học, là xu thế, là con đường để các trường đại học phát triển hiệu
quả và bền vững thì quyền lợi nhận được của người học sẽ được chú trọng khác biệt.
Đó chính là một trong những vấn đề mà sinh viên-khách hàng- thượng đế các trường
Đại học rất quan tâm.
+ Tự chủ Đại học là gắn liền quyền lợi với trách nhiệm cho nên mỗi trường sẽ
tự lựa chọn cho mình một hướng đi phù hợp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của xã hội.
+ Tự chủ đại học sẽ đưa ra các giải pháp thúc đẩy sự xuất sắc về học thuật,
quản lý tài chính, và nghệ thuật quản trị:
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Đầy đủ quyền quyết định về học thuật: chương trình, tài liệu giảng dạy, phương
pháp sư phạm, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên.
Toàn quyền sắp xếp và tổ chức nhân sự, các sự kiện, các mối quan hệ cho đến
công việc lập kế hoạch, tổ chức và điều phối.
Tự chủ giáo dục đại học sẽ giúp cơ sở chủ động, linh hoạt và sáng tạo các hoạt
động của trường.
Công tác đánh giá về chất lượng uy tín, thương hiệu, có khả năng thu hút được
sinh viên là những mặt bắt buộc nhà trường phải thường xuyên thực hiện.
Bên cạnh những cơ hội thì tự chủ đại học cũng đặt ra không ít thách thức, khó
khăn, nhất là đối với các trường đại học địa phương.
- Thách thức:
Bên cạnh những cơ hội có được thì tự chủ đại học cũng đặt ra rất nhiều thách
thức, khó khăn:
+ Nhiều quy định pháp lý chưa kịp thay đổi để hỗ trợ cho các trường đại học tự
chủ. Nghị quyết 77/NQ-CP về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở
giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017 của Chính phủ chỉ mới là thí điểm
nên các văn bản pháp luật không thay đổi theo.
+ Các cơ quan quản lý nhà nước thiếu định hướng cho các trường đại học, làm
cho các cơ sở lúng túng trong việc xây dựng chiến lược và tầm nhìn phù hợp cho mình.
+ Quyền tự chủ của trường đại học đã có chủ trương của nhà nước nhưng chưa
tạo ra chuyển biến đáng kể, do cơ chế thiếu thống nhất. Một số văn bản quy phạm
pháp luật về chế độ tự chủ chậm ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, dẫn đến thiếu tính
đồng bộ, chưa điều chỉnh khung học phí của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục dạy
nghề theo lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí.
+ Các trường thiếu năng lực và lúng túng khi triển khai . Đại học công lập hoạt
động trong tư duy bao cấp quá lâu và thiếu tự tin, chưa có tinh thần đương đầu với
thách thức của thị trường.
+ Trường lệ thuộc nguồn thu học phí là chính, trong khi các nguồn thu khác rất
dồi dào như chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp đặt hàng, tư vấn pháp luật, kinh tế,
kỹ thuật,...
+ Nhiều trường tự chủ mở ngành mới, nhưng liệu các trường có đảm bảo về
chất lượng và quyền lợi đối với người học?
+ Khó khăn về cơ sở vật chất là nội dung cần phải quan tâm. Quỹ này được
trích từ nguồn thu nhưng đáp ứng được nhu cầu của trường, vì vậy việc xây dựng cơ
sở vật chất còn bị động. Khi tự chủ hoàn toàn, sẽ hoàn thiện về mặt hạ tầng, cơ sở vật
chất, nghĩa là tự chủ nhưng cần Nhà nước đầu tư ban đầu.
Theo PGS, TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật
TP Hồ Chí Minh nêu vấn đề mà nhiều trường đại học tự chủ đang gặp phải là nguồn
thu lớn nhưng chủ yếu cất ngân hàng vì không được toàn quyền tái đầu tư. “Trường có
rất nhiều tiền bỏ trong ngân hàng nhưng không được sử dụng để mua sắm thiết bị, đầu
tư vào cơ sở vật chất phục vụ sinh viên. Tiền do mình làm ra nhưng khi muốn đầu tư
phải xin qua nhiều cấp ngành với không ít công đoạn, thủ tục rắc rối. “Đây là bất cập
rất lớn. Rồi còn khó khăn về việc sử dụng cơ sở vật chất. Trường tự chủ nhưng chưa
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được toàn quyền sử dụng cơ sở vật chất mà vẫn phải xin đủ đường. Nếu có cơ chế sở
hữu các mặt bằng để hợp tác nhằm thu hút đầu tư từ bên ngoài thì nhà trường sẽ có
thêm nguồn nhằm giảm tỷ trọng học phí, SV thì có thêm điều kiện thực hành, thực
nghiệm. Nhưng nói thật, rất khó”.
II. Trường Đại học là “doanh nghiệp”, sinh viên là “khách hàng” là
“thượng đế”.
1.Trường Đại học là “doanh nghiệp”
Dù là trường đại học hay “doanh nghiệp” thì khi hoạt động vì quyền lợi
của chính mình, thì mình mới phục vụ tận tâm, tận lực và cảm thấy xứng đáng nhận
được thành quả với những gì mình đã cống hiến:
- Tự chủ đại học thì cơ sở giáo dục đại học và đội ngũ giảng viên phải nâng cao
trách nhiệm rất nhiều, nếu chưa nói là hoàn toàn. Trường phải đảm bảo chất lượng
đào tạo đầu vào và đầu ra trong chương trình đại học theo từng chuyên ngành là một
nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và lợi thế để sinh viên hứng thú và vững tâm theo học. Dĩ
nhiên, kèm theo là rất nhiều thách thức đang chào đón!.
- Dù là khách hàng hay doanh nghiệp thì chính vì lợi ích của mình nên người ta
mới hành động hết 100% năng lực.
- Đội ngũ giảng viên cố gắng dạy tốt hơn, chất lượng hơn để được tăng thu
nhập; sinh viên tích cực học tốt hơn để không đóng tiền học phí và có học bổng.
Người Trung quốc có câu: “ Người không vì mình thì trời tru đất diệt!”.
Một khi đã làm việc vì cho mình thì năng suất và hiệu quả tăng là điều hiển nhiên.
Chất lượng , hiệu quả tăng trong giáo dục đại học , đó chính là thương hiệu, là
giá trị cốt lõi của nhà trường-doanh nghiệp.
Theo một tác giả kể câu chuyện: Một bên là một cái áo trắng trơn, giá 5 đồng,
bên kia cũng là cái áo trắng đó, thêm một cái logo, giá 50 đồng. Vậy đó, người nghèo
mặc áo trắng, người giàu mặc áo có logo, quan trọng là mọi người đều có áo để mặc,
không phải mặc áo rách hay ở trần. Đó cũng chính là tác dụng tích cực khi xem giáo
dục là một ngành kinh doanh.
- Trường đại học là doanh nghiêp: Điều này có thực tế không?
Rất thực tế! Nước ngoài làm nhiều và từ lâu rồi! Đại học Harvard là ví dụ
hùng hồn nhất. Harvard là đại học tư thục lừng danh trên thế giới. Rất nhiều lãnh tụ
kiệt xuất, những tỷ phú đã từng học ở ngôi trường danh giá nầy.
Theo một bài viết: Chất lượng giáo dục của các nước phương Tây tốt hơn nước
ta nhiều, chuyện đó khỏi bàn. Điều khác biệt là triết lý, cách nhìn với giáo dục của họ
khác phương Đông. Dưới đây là vài điểm khác biệt thú vị: Trong khi phương Đông
chúng ta tôn sư trọng đạo, chúng ta có nhiều bài học, nhiều câu ca dao, tục ngữ, danh
ngôn… nói về bổn phận của người học trò, thì ở phương Tây ngược lại, các câu danh
ngôn của họ phần lớn là nói về bổn phận của người thầy!
“The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher
demonstrates. The great teacher inspires.” — William Arthur Ward Tạm dịch là:
“Giáo viên bình thường nói. Giáo viên tốt giải thích. Giáo viên giỏi minh họa. Giáo
viên tuyệt vời truyền cảm hứng.”
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Theo các khảo sát, nhiều trường quốc tế, trường tư ở Việt Nam, chất lượng vẫn
chưa đều nhau nhưng vẫn hiệu quả hơn một số trường công nổi tiếng lâu đời. Nước
ta vẫn còn nhiều người quan niệm rằng trường công thì tốt hơn trường tư, quan niệm
đó lỗi thời lâu rồi. Về vấn đề học phí cao thì như đã nói trên “tiền nào của nấy”, nhưng
dân ta ngày nay giàu lắm, nếu trong nước không có chỗ cho họ xài thì họ mang tiền ra
nước ngoài xài càng lỗ hơn.
Một chuyên gia nhận định: Hãy nhìn sự phát triển của các bệnh viện, phòng
khám tư nhân thì rõ. Sự phát triển của nó thúc đẩy sự phát triển của chất lượng y tế
trong cộng đồng, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dân, góp phần giảm tải cho
các bệnh viện công. Điểm khác biệt lớn nhất chính là chất lượng phục vụ. Làm kinh
doanh thì phải khác so với làm bổn phận, làm cho mình thì tích cực hơn là chuyện
bình thường!
- Bản chất tự chủ đại học đích thực phải tạo ra những tri thức mới, phải đào tạo
ra những con người đáp ứng yêu cầu của một thế giới liên tục thay đổi.
-Giáo dục đại học là đào tạo, trang bị nghề nghiệp, không phải giáo dục phổ
cập, nên sinh viên phải trả học phí để có được kiến thức, kỹ năng nhằm thay đổi bản
thân tốt hơn. Nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục, mặt khác vẫn cân đối thu chi,
khi thực hiện tự chủ thì việc tăng học phí là điều hiển nhiên.
+Mức tăng học phí như thế nào sẽ là giải pháp để các trường tính toán, đảm
bảo tính cạnh tranh trong thu hút người học, hấp dẫn khách hàng.
+Có rất nhiều cách để xử lý học phí cho sinh viên thuộc diện nghèo, diện chính
sách; có học lực tốt và nguyện vọng được học tập tại một ngôi trường đẳng cấp,
không cần thiết phải hạ học phí xuống để ngang bằng với tất cả các em, vì làm vậy sẽ
đẩy lùi chất lượng giáo dục tự chủ.
- Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng nguồn thu tăng lên của các trường đại học tự
chủ vẫn là tăng số lượng sinh viên. Nhà trường chưa khai thác hết được các nguồn
thu từ các hoạt động dịch vụ: chuyển giao khoa học công nghệ, dịch vụ tư vấn giáo
dục đào tạo theo hợp đồng cho các tổ chức và cá nhân trong nước,…
2. Giảng viên của tự chủ đại học
Giảng viên của tự chủ đại học phải dạy sinh viên thành thạo nghề nghiệp , nhân
cách tốt, chuẩn bị một kiến thức nền cho công việc và học tập suốt đời .
Cách mạng công nghiệp 4.0 là thách thức rất lớn với giáo dục đại học Việt
Nam. Những kiến thức dù là đỉnh cao được giảng dạy hôm nay rất có thể sẽ trở nên lạc
hậu trong tương lai. Phải làm cho sinh viên hiểu rằng cầm trong tay tấm bằng tốt
nghiệp không phải là giá trị tuyệt đối mà phải biết thích nghi, chủ động, tích cực với
sự thay đổi! .
3. Sinh viên là “khách hàng” là “thượng đế”:
“Trong bán hàng hãy đóng vai là người đi câu. Mồi câu không phải là sở thích
của người đi câu mà phải hợp khẩu vị của con cá”. Chuyên gia bán hàng Mỹ.
Một chuyên gia nói rằng: “Nếu xem giáo dục đại học là một lĩnh vực kinh
doanh, có người mua và người bán thì phải trả lời được câu hỏi là thầy cô và nhà
trường có muốn đứng ở vị trí người bán hay không, còn sinh viên khi ấy có thực sự
được xem là khách hàng hay không? Bởi lẽ, chính tâm lý “thầy cô luôn luôn đúng” đã
biến quyền phản biện của học trò với thầy cô giáo trên lớp thành thái độ vô lễ, vô
phép,…”
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3.1. Thực tế “Thượng đế” sinh viên
Theo bài viết “Thượng đế” sinh viên của tinnong.thanhnien , 11/3/2013:
Không những được sống trong một môi trường thoải mái, 13 ngàn sinh viên
(SV) tại Ký túc xá (KTX) Đại học Quốc gia TP.HCM còn hưởng được những dịch vụ
tiện ích với giá cả rất... sinh viên.
Giặt đồ phục vụ tại chỗ
Hoạt động từ tháng 10.2012, dịch vụ giặt đồ cho SV tại khu B (KTX ĐH Quốc
gia TP.HCM, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) đã thu hút hầu hết các bạn trẻ nơi đây.

Dịch vụ giặt đồ cho sinh viên tại Khu B, KTX ĐH Quốc gia TP.HCM
Hồ Thái Dương (SV năm 3, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) cho biết: “Trước
đây mỗi khi bận học hành hoặc thi cử, mình không có thời gian để giặt quần áo, phải
mang đồ ra tiệm nhờ giặt, rồi lại đến tiệm lấy về. Bây giờ dịch vụ giặt đồ tại chỗ rất
tiện lợi, cứ có đồ dơ cần giặt, mình cứ bỏ vào những chỗ quy định của dịch vụ là có
nhân viên đến lấy về giặt cho mình”.
Giá cả dịch vụ ở đây rẻ hơn bên ngoài. Đàm Nam Hải (SV năm 3, Trường ĐH
Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) so sánh: “Giá giặt đồ bên ngoài hiện nay thấp
nhất cũng phải 8.000 đồng/kg, còn tại đây chỉ 7.000 đồng/kg. Nếu mình mang đồ đến
máy tự giặt (xà bông, nước xả do dịch vụ cung cấp) thì giá chỉ có 5.000 đồng/kg”.

Từ quần áo đến mùng mền đều được dịch vụ giặt đồ đảm nhiệm
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Xem phim 3D có khuyến mãi
Tại khu A của KTX này còn có một phòng chiếu phim 3D với sức chứa 60 chỗ
ngồi (chiếu 5 suất/ngày) phục vụ nhu cầu giải trí của SV. Đỗ Thiện Chiến (SV Trường
ĐH Bách khoa TP.HCM) cho biết: “Giá xem phim 3D ngày thường 20.000 đồng/suất,
còn ngày thứ bảy và chủ nhật thì 30.000 đồng/suất, được tặng một ly nước ngọt hoặc
bịch thức ăn nhẹ”.
Còn bạn Nguyễn Thị Thùy Linh (SV Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn
TP.HCM) thường xuyên đến rạp xem phim là vì: “Đến đây không những được thưởng
thức những bộ phim hay mà còn trau dồi vốn tiếng Anh theo giọng người nước ngoài
thông qua phim”.
Theo chị Phùng Thị Hương Lan, phó giám đốc Trung tâm Quản lý KTX ĐH
Quốc gia TP.HCM, sắp tới Ban quản lý KTX sẽ ký kết với một số đơn vị bên ngoài
đưa vào dịch vụ cà phê đọc sách, câu lạc bộ thể hình, thẩm mỹ… để phục vụ các bạn
sinh viên.

KTX tại khu B khang trang như chung cư cao cấp
Bài, ảnh: Lê Thanh
- “Ở nước ngoài người ta dùng tự trị đại học gắn liền với tự do học thuật. Còn ở
Việt Nam lại lấy tự chủ tài chính làm trọng tâm để phát triển lên các quyền khác về nhân
sự, tổ chức, học thuật… Chúng ta đang đi theo trục 'có tiền - có quyền', rất thực dụng".
Một chuyên gia nhận định.
3.2. Sinh viên là “Khách hàng” là “thượng đế”:
Một tác giả viết: “Sẽ là không thừa để nói đến yếu tố kinh tế thị trường với giáo
dục đại học khi mà người học phải trả tiền để mua kiến thức cho mình. Bởi thế, vào
cuối thập kỷ 1980 khi các đại học quốc lập từ chỗ cấp học bổng cho sinh viên chuyển
sang thu học phí, thì một tờ báo trào phúng đã có lời rằng “Không mày đố thầy dạy
ai” thay vì câu ngạn ngữ “Không thầy đố mày làm nên”.
Vậy sinh viên là “Khách hàng” là “thượng đế” là gì?
- Giáo dục đại học trong thị trường cạnh tranh thì phải biết đến khái niệm
“khách hàng là thượng đế”. Có quan điểm cho rằng “sinh viên với những khoản tiền
học phí do bố mẹ chu cấp thì họ không đủ tư cách là “thượng đế”.
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+Tại Đại học Dân lập Hải Phòng không dùng khái niệm “đuổi học” với các sinh
viên có học lực quá kém hoặc vi phạm kỷ luật. Thay vào đó, nhà trường sử dụng thuật
ngữ “từ chối đào tạo” với các đối tượng này.
- Một đối tượng rất đáng giá được gọi là “thượng đế” với các đại học và sinh
viên. Đó chính là các nhà tuyển dụng sinh viên từ các đại học. Nhà tuyển dụng, chẳng
những họ hợp tác tích cực với các trường, mà còn cung cấp nguồn kinh phí đào tạo
sinh viên theo giải pháp “đặt hàng”.
- Theo Nguyễn Mạnh Hà, (htnc, Đại học Công nghiệp Việt Hung) Tư duy tạo
mọi điều kiện để sinh viên thi điểm cao, dễ lấy bằng ra trường của một số trường do
xem người học là khách hàng, và khách hàng là thượng đế như vậy trong giáo dục
không thực sự đúng đắn vì điều này có thể đưa người dạy đến tâm lý nuông chiều
người học và người học thiếu phấn đấu nhưng lại được thỏa mãn những cái trước mắt
như là điểm số, bằng cấp như đã nêu. Phải chăng, sinh viên chỉ nên được coi là khách
hàng đặc biệt? Tư duy sinh viên là khách hàng chỉ thực sự đúng khi người học có thể
nhận thức thực sự đúng đắn về tầm quan trọng của học tập và nỗ lực để học tập tốt,
thầy cô nhận thức đúng trách nhiệm của mình để trau dồi kiến thức và có phương pháp
giảng dạy hiệu quả.
Nhà trường khi đó, sẽ luôn phải cố gắng làm sao để nâng cao chất lượng thông
qua những đòi hỏi của người học thông qua đầu tư vào cơ sở vật chất, chương trình
học linh hoạt, cân bằng giữa lý thuyết và thực hành, cho phép sinh viên chọn thầy,
chọn môn học, chọn giờ học…, cùng với cách thức đánh giá khoa học, sự hỗ trợ tích
cực từ các hội, đoàn của nhà trường trong quá trình học tập, nghiên cứu sẽ là tiền đề để
sinh viên tiếp thu tri thức một cách tốt nhất.
- Khi “thượng đế” là sinh viên nghèo:
Theo đề xuất của một tác giả: “Khách hàng sẽ được phục vụ tốt hơn, nhưng bên
cạnh đó cũng xuất hiện sự phân hóa giàu –nghèo. Điều này đối với xã hội nói chung là
một cái gì đó hơi khó chịu, một chút buồn tủi cho người nghèo. Tuy nhiên đối với từng
cá nhân, từng gia đình, đây vẫn là một chuyện tốt và hợp quy luật. Đó là một nguồn
động lực để mọi người vươn lên đến cuộc sống tốt hơn, đặt ra nhiều mục tiêu có thể
đạt đến hơn trong cuộc sống: Có tiền nhiều – học trường sang; tiền không nhiều – học
trường trung bình; nghèo – học trường bèo. Dù là trường bèo thì nó cũng tốt hơn nhiều
trường miễn phí như hiện nay”.
- Vẫn còn nhiều nhược điểm:
+ Sinh viên chưa tận dụng đầy đủ các nguồn lực và các cơ hội học tập mà
trường đại học tự chủ mang lại.
+Ngày nay, sinh viên học tập kém hơn hoặc ít nghiêm túc hơn so với đàn anh,
tiền bối của họ.
III.Giải pháp cho “doanh nghiệp”, “Khách hàng”- “thượng đế” trong tự
chủ đại học:
Các giải pháp để giải quyết mối quan hệ thầy - trò dần dần được thay thế bằng
quan hệ mua – bán, đương nhiên cần rất nhiều thời gian và tính toán, được phân tích
như sau:
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1. Đối với sinh viên là khách hàng- thượng đế:
- Tại Hội thảo quốc tế với chủ đề “Đào tạo và nghiên cứu về kinh tế thị trường
của các trường đại học Việt Nam" ngày 4/11/2016, do trường Đại học Kinh tế Quốc
dân tổ chức đã đề cập đến “Vấn đề đào tạo và khuyến khích tinh thần doanh nhân cho
sinh viên các trường” thì bên cạnh những chức năng xã hội của trường đại học cần
phải thực hiện, có thể coi trường đại học là một doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ giáo
dục đại học là một loại hình kinh doanh. Trường đại học là đơn vị cung cấp dịch vụ,
sinh viên là khách hàng. Nhưng nhu cầu của sinh viên lại chịu ảnh hưởng mạnh của
nhu cầu của các nhà tuyển dụng trong xã hội.
Có nghĩa là trên ghế nhà trường sinh viên sẽ làm quen với môi trường và phong
cách doanh nghiệp, doanh nhân, khách hàng.
- Theo Ncs. Lê Hồng Ngọc, thì tác giả Nguyễn Đình Thọ (2008) dựa theo
nghiên cứu của Noe (1986) cho rằng, động cơ học tập của sinh viên là lòng ham muốn
tham dự và học tập những nội dung của chương trình học.
Như vậy, có thể chia động cơ học tập thành 2 loại (động cơ bên trong và động
cơ bên ngoài). Động cơ bên trong (nội lực) là động cơ xuất phát từ nhu cầu, sự hiểu
biết, niềm tin của người học đến đối tượng đích thực của hoạt động học tập, là mong
muốn khao khát chiếm lĩnh, mở rộng tri thức, say mê với việc học tập. Loại động cơ
này giúp người học luôn nỗ lực ý chí, khắc phục trở ngại từ bên ngoài, đồng thời, giúp
sinh viên duy trì hứng thú và ham muốn học hỏi, tìm tòi, vượt qua những trở ngại khó
khăn để đạt được những mục tiêu trong học tập.
Động cơ bên ngoài là loại động cơ chỉ những tác động từ bên ngoài lên hoạt
động học tập của sinh viên như: Đáp ứng mong đợi của cha mẹ, lòng hiếu danh, sự lôi
cuốn vào bài giảng của giảng viên, sự khâm phục của bạn bè… Tuy động cơ này mang
tính tiêu cực nhưng nó cũng góp phần vào việc kích thích, tạo hứng thú và nhu cầu cho
người học tiếp thu tri thức, kỹ năng trong quá trình học tập.
+ Mẫu nghiên cứu cũng thực hiện ngẫu nhiên và có đại diện đầy đủ sinh viên
thuộc các đối tượng khu vực khác nhau đại điện cho khu vực thành phố (KV3), khu
vực ngoại ô, các thị trấn, thị xã (KV2), khu vực nông thôn (KV2NT), khu vực miền
núi (KV1)
Nghiên cứu khảo sát ngẫu nhiên không phân biệt sinh viên học năm thứ mấy,
kết quả sinh viên năm thứ 3 có số quan sát nhiều nhất (43,9%) sinh viên năm thứ 4 có
số quan sát ít hơn).
Từ đó, nghiên cứu nhận thấy, việc tự học của sinh viên Việt Nam hiện tại còn
khá thấp. Mặc dù có 3,9% không tự học tập tại nhà nhưng số sinh viên dành trên 4 giờ
học tập cho một ngày tại nhà lại đạt 6,4%, số đông (44,7%) sinh viên mỗi ngày tự học
tập nghiên cứu từ 1 đến 2 giờ
-Để là thượng đế thì sinh viên phải tích cực, chủ động hơn trong học tập. Họ
phải thiết lập và tự giác khả năng tự học, ở thư viện, tại nhà, ký túc xã hay bất cứ nơi
đâu thuận tiện cho việc học tập. Sinh viên tận dụng các cơ hội học tập bổ ích: giao tiếp
với sinh viên bạn, tham gia hoạt động phong trào sinh viên, môi trường đại học.
Một chuyên gia nêu ví dụ: Ngành luật thì hàng năm Quốc hội và các bộ ngành
phải xây dựng rất nhiều bộ luật mới cùng các văn bản mới. Các thành viên tham gia
soạn thảo cũng rất vui mừng vì có sinh viên tham gia giúp việc cho họ.Thế nhưng,
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đáng tiếc là có những sinh viên dũng cảm đi theo con đường này đã bị nhà trường cản
lại với lý do là học lực không đủ tư cách để nhận đề tài mới.
- Tự chủ giáo dục đại học thì sinh viên- khách hàng sẽ được phục vụ đào tạo
chất lượng hơn, nhưng sẽ xuất hiện sự phân hóa giàu –nghèo. Điều này sẽ gây khó
chịu, tự ti cho người nghèo. Tuy nhiên đối với cơ chế thị trường đây vẫn là một điều
bình thường và hợp quy luật. Đó là thực tiễn xã hội để mọi người vươn lên sự nghiệp
tốt hơn. Và giải pháp hợp lý của một chuyên gia: Có tiền nhiều – học trường đẳng cấp;
tiền không nhiều – học trường trung bình; nghèo – học trường bèo. Dù là trường bèo
thì nó cũng tốt hơn nhiều trường miễn phí như hiện nay.
- Thông qua khảo sát nghiên cứu thực tế của một tác giả thì động cơ học tập
của sinh viên Việt Nam hiện nay khá thấp, còn mơ hồ, chưa dành nhiều thời gian cho
việc học tập. Hãy dẫn dắt sinh viên đại học tự chủ có động lực học tập giá trị và thực
tiễn.
2. Nhà trường là doanh nghiệp
-Mục tiêu đại học tự chủ: Sinh viên có việc làm theo chuyên ngành được đào
tạo thể hiện giá trị hiệu quả và thực tiễn của quá trình đào tạo với thị trường . Kết nối
doanh nghiệp, tìm kiếm việc làm phù hợp cho sinh viên có năng lực, sau khi tốt
nghiệp là hoạt động cần thiết của nhà trường.
- Theo Viện Công Nghệ Quản Lý Giáo Dục “Dù muốn hay không, Việt Nam
phải ứng xử với Dịch vụ giáo dục là Thương Mại Dịch vụ. Có người nói hàm ý rằng
thương mại hóa giáo dục là xấu. Đúng ra nên nói rằng gian lận thương mại trong giáo
dục là không thể chấp nhận được”. Bài báo viết tiếp:
+Trong trường học, không phân biệt ở cấp học nào, học sinh – sinh viên là
khách hàng bên ngoài trực tiếp của cán bộ, nhân viên, giảng viên và ban giám hiệu.
Học sinh – sinh viên là người trực tiếp tiêu dùng dịch vụ giáo dục. Họ có quyền phát
biểu ý kiến của mình về cách đào tạo, cách giảng dạy của thầy/cô giáo. Nhất là các
trường đại học/cao đẳng, việc thăm dò ý kiến người học về giảng dạy và tổ chức đào
tạo là điều cần thiết, cần phải làm thường xuyên
+ Người học, phụ huynh học sinh – sinh viên, tổ chức/cá nhân sử dụng lao động
là những khách hàng bên ngoài rất quan trọng của nhà trường
+ Kinh nghiệm thực tế đã chỉ ra rằng: “ý kiến phản hồi của người học, người
sử dụng lao động và xã hội phản ảnh quan trọng chất lượng giáo dục – đào tạo của
nhà trường”.
- Theo bài viết 10/1/2017 của Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung thì với
mục tiêu hoạt động vì người học và sự phù hợp, nhà trường luôn coi trọng mối quan hệ
sinh viên - nhà trường và coi “Sinh viên vừa là khách hàng vừa là sản phẩm của nhà
trường”. Trong mối quan hệ này, nhà trường đóng vai trò vừa là nhà sản xuất, vừa là
nhà cung ứng sản phẩm, dịch vụ đào tạo, còn sinh viên được coi là khách hàng sử
dụng dịch vụ và cũng là sản phẩm của quá trình đào tạo trong nhà trường:
- Nhìn từ góc độ nhà sản xuất, Nhà trường đã và đang đổi mới mình để nâng
cao chất lượng và hiệu quả của quá trình đào tạo thông qua các hành động sau:
+ Đổi mới nội dung, chương trình và mục tiêu đào tạo nhằm hình thành 3 khối
kiến thức cơ bản: Kiến thức chuyên môn, kiến thức quản lý và kiến thức thực tế
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+ Đổi mới quy trình, phương pháp quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên đáp
ứng được các môi trường khắt khe của các doanh nghiệp khi sinh viên tham gia vào
thế giới nghề nghiệp tại doanh nghiệp
+ Nâng cao chất lượng thí sinh thông qua việc tư vấn và hỗ trợ thí sinh từ khi
các thí sinh còn đang ở trên ghế trường THPT, định hướng cho thí sinh lựa chọn đúng,
phù hợp với năng lực và sở trường của các ngành nghề
+ Đầu tư hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu
và hoạt động văn hóa thể thao của 15.000 sinh viên
+ Xây dựng kế hoạch đào tạo mềm dẻo, linh động, giúp sinh viên chủ động xây
dựng tiến độ học tập phù hợp với thời gian, học lực và điều kiện thực tế, hoàn cảnh gia
đình
+ Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên phục vụ có trình
độ, có năng lực thực tế, có tâm huyết và sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn học sinh,
sinh viên
- Nhìn từ góc độ nhà cung cấp, Nhà trường đã cải thiện môi trường và đa dạng
hóa các dịch vụ phục vụ Trước - Trong - Sau quá trình đào tạo như:
+ Nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp trong phục vụ sinh viên thông quá
Hệ thống Hành chính điện tử một cửa sinh viên
+ Xây dựng hệ thống Quản lý học vụ trực tuyến cho phép sinh viên hoặc người
nhà sinh viên được toàn quyền sử dụng ở bất kỳ nơi đâu, vào bất kỳ lúc nào
+ Tạo dựng các câu lạc bộ sinh viên để sinh viên được học,sống hết mình,
được khẳng định mình và được tham gia vào các hoạt động cộng đồng
- Theo PGS.TS Lê Phước Lượng, với tư cách là khách hàng trong đào tạo, sinh
viên có những điểm khác biệt so với khách hàng của các dịch vụ thông thường
(Kamvounias, 1999) các điểm khác biệt cơ bản có thể kể ra sau đây:
+ Khách hàng có quyền chi trả tiền để có được bất cứ sản phẩm dịch vụ nào mà họ
mong muốn. Sinh viên thì chỉ có thể được học một số môn học/học phần giới hạn.
+ Khách hàng chi trả cho sản phẩm dịch vụ bằng tiền của mình, nhưng sinh
viên thì chưa hẳn, vì có thể họ được tài trợ của gia đình và xã hội.
+ Khách hàng không cần phải chứng minh năng lực tiêu thụ của mình, nhưng sinh
viên thì phải chịu sự kiểm soát/kiểm tra và đánh giá về học tập của Nhà trường;
thậm chí phải buộc ngưng tiêu thụ dịch vụ đào tạo (thôi học).
+ Sinh viên đồng thời là sản phẩm của dịch vụ đào tạo đại học. Họ vào trường với
tư cách là một nguyên liệu, trải qua quá trình đào tạo rèn luyện phức tạp của Nhà
trường, họ tích lũy kiến thức, kỹ năng và trở thành thành phẩm sau khi kết thúc quá
trình đào tạo. Như vậy, sinh viên đã tham gia vào quá trình cung ứng dịch vụ với tư
cách của một “nhân viên” và phải chịu trách nhiệm một phần về chất lượng đào tạo.
Tóm lại, sinh viên đã tham gia trực tiếp, đóng vai trò quan trọng trong dịch vụ đào tạo
đại học và là khách hàng đặc biệt của Nhà trường
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Các yếu tố ảnh hưởng Sự hài lòng của sinh viên. PGS.TS Lê Phước Lượng
Theo nghiên cứu của TS. Hà Nam Khánh Giao và Trần Thị Mỹ Vân
(Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn) thì:
+ “Và sinh viên là những "khách hàng" của một trường đại học” (Huang, 2009).
+Berry (1995) cho rằng “Dịch vụ là một trong những yếu tố quan trọng nâng
cao giá trị tích cực và có thể ảnh hưởng đến sự thành công của một trường đại học.
Nhận thức của sinh viên về sự hài lòng như là một công cụ cần thiết để nâng cao chất
lượng dịch vụ các trường đại học”. Oldfield & Baron (2000) thêm vào “Giáo dục đại
học có thể được xem như là một "dịch vụ thuần túy", cho thấy nó có tất cả các đặc
điểm độc đáo của một dịch vụ”. Chính vì vậy, “Cố gắng để đánh giá mức độ chất
lượng dịch vụ và sự hiểu biết về các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến chất lượng dịch
vụ tổng thể là rất quan trọng, đó là yếu tố để các tổ chức giáo dục đại học có thể thiết
kế dịch vụ của họ theo cách tốt nhất có thể” (Firdaus, 2006).
- Theo Nguyễn Mạnh Hà,( Đại học Công nghiệp Việt Hung), Suốt năm học,
mọi chủ đề của nhà trường đều hướng đến hoạt động tuyển sinh, trong đó câu hỏi đặt
ra là làm thế nào để tuyển đủ chỉ tiêu hàng năm.
Đầu tiên, đó là việc thông tin về chỉ tiêu và hình ảnh của nhà trường tới các học
sinh phổ thông. Ban đầu, các trường với tư duy coi người học là sản phẩm của nhà
trường. Sau đó, để đảm bảo cho việc tuyển sinh khả thi hơn, và để thỏa mãn tối đa nhu
cầu khách hàng, tư duy của các trường đã thay đổi thành người học là khách hàng, là
thượng đế của mỗi nhà trường.
- Thay vì cách giảng dạy là thầy đọc, sinh viên chép bài thì các nhà trường
phải tạo điều kiện và hướng dẫn người học tích cực nghiên cứu thực tế đang diễn ra
xung quanh họ.
- Một chuyên gia nói về bí kíp giảng dạy hiện nay“Giáo viên bình thường nói.
Giáo viên tốt giải thích. Giáo viên giỏi minh họa. Giáo viên tuyệt vời truyền cảm
hứng”
- Theo NCS. Lê Hồng Ngọc, thì kết quả nghiên cứu của LeBlanc & Nguyen
(1999) với sinh viên đại học ngành Quản trị kinh doanh tại các trường đại học ở
Canada cho thấy, cảm nhận của sinh viên về kiến thức và chất lượng đào tạo thông qua
giảng viên là yếu tố quan trọng để tạo ra giá trị trong đào tạo.
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- Cũng theo NCS. Lê Hồng Ngọc, thì Phan Đình Nguyên (2013) dựa trên mô
hình nghiên cứu Cheng & Tam (1997), Kwek & cộng sự (2010) để xây dựng mô hình
nghiên cứu "các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của các trường đại học và
cao đẳng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh". Nghiên cứu đã xem xét 8 nhân tố ảnh hưởng
tới chất lượng đào tạo đại học và cao đẳng của một số trường trên địa bàn TP. Hồ Chí
Minh, các nhân tố tác giả đã đề xuất gồm: Cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, tổ chức
quản lý đào tạo, môi trường học tập, đánh giá kết quả học tập, chương trình đào tạo,
chất lượng dịch vụ hỗ trợ và năng lực người học. Nghiên cứu đã khảo sát sinh viên của
nhiều trường đại học, cao đẳng không phân biệt ngành đào tạo trên địa bàn TP. Hồ Chí
Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhân tố cơ sở vật chất đóng vai trò quan trọng
nhất trong chất lượng đào tạo.
- Các trường đại học phải chủ động thay đổi nhận thức, sáng tạo, đột phá nâng
cao chất lượng giáo dục theo cơ chế thị trường. Trong đó, giảng viên phải xem sinh
viên là “khách hàng, thượng đế”, các bạn được lắng nghe, được tôn trọng và được
phản hồi.
- Chuyện giàu, nghèo của sinh viên thì trường đại học không cần quan tâm quá
mức. Sự sống còn ở một ngôi trường là chất lượng, hiệu quả giáo dục, tỷ lệ sinh viên
có việc làm cao.
-“Tiền nào của nấy”:
Nếu giáo dục là một mô hình kinh doanh dịch vụ, cạnh tranh là đương nhiên và
phải đạt chất lượng cao, nếu xét thấy cần thiết thì “hạ giá thành”, nhưng cần phải cân
nhắc kỹ trước khi quyết định . Kinh doanh thì phải có lợi nhuận, cho nên khách hàng
phải trả số tiền tương ứng với chất lượng dịch vụ, sản phẩm họ muốn nhận. Nếu sinh
viên cho rằng trường này phí cao mà chất lượng kém, thì chọn trường khác! Đó là
hành động bình thường! Mà những đại học như thế cũng chẳng sống được bao lâu
trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.
- Xem giảng viên là đòn bẩy của chất lượng giáo dục, TS. Nguyễn Tùng Lâm
nhấn mạnh ngành Giáo dục cần đổi mới nhận thức về bồi dưỡng tay nghề nhà giáo.
Phải coi công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng nghiệp vụ nhà giáo là nhiệm vụ cấp
bách, cần tập trung nguồn nhân lực để giải quyết căn bản, toàn diện, trong vòng 3 đến
5 năm tới cho 100% đội ngũ nhà giáo, nếu không làm nổi điều này coi như chưa thể có
chất lượng giáo dục.
- Làm sao để giáo viên “sống thật bằng nghề”?
Sản phẩm đầu ra của giáo dục đại học tự chủ là kiến thức và nhân cách của sinh
viên, phải tạo cho người học nếp tư duy “TÀI-ĐỨC”. Giảng viên phục vụ không chỉ
là trí tuệ mà còn là bằng phong độ đỉnh cao, bằng tận tâm, đồng cảm với sinh viên. Tất
nhiên, không phải ai hễ muốn trở thành nhà giáo là sẽ làm tốt được đâu!.
Như John C. Maxwell, nhà đào tạo danh tiếng người Mỹ nói rằng “ Doanh
nghiệp sẽ phát triển theo đẳng cấp của người lãnh đạo”, giáo dục cũng vậy. Sản phẩm
đầu ra của đại học không thể vượt được tầm của mỗi giảng viên ở nền giáo dục đó.
Muốn có một nguồn nhân lực sinh viên “đỉnh” thì phải có thầy “ đỉnh”. Tòa nhà cao,
sàn gỗ, điều hòa, công viên hoành tráng,... chưa là quyết định chất lượng giáo dục đại
học. Chất lượng sinh viên đẳng cấp là phải phải thuộc người thầy đẳng cấp.
Từ đó để thu hút, giữ chân giảng viên viên giỏi, xuất sắc phải thay đổi chính
sách đãi ngộ nhân tài “đất lành chim đậu”!
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- Theo Nguyễn Mạnh Hà, (htnc, Đại học Công nghiệp Việt Hung), thì như ở
nước Mỹ, chúng ta có thể thấy cách nghĩ về mối quan hệ thầy trò của họ khác biệt
ngay trong việc bố trí lớp học. Bạn có thể thấy lớp học của Mỹ hầu hết đều được thiết
kế theo hình quả đồi, trong đó thầy giáo là người đứng ở dưới chân đồi, là tầng thấp
nhất, còn học sinh luôn ở phía cao hơn thầy. Đây là một suy nghĩ rất tiến bộ, thầy cô
giáo là nền tảng cho học sinh, dìu dắt học sinh.
- TS. Đặng Trọng Hợp,(Phó Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Công nghiệp Hà
Nội),
Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường là thước đo chất lượng đào tạo và
sự đáp ứng với nhu cầu xã hội. Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trong số rất ít
trường có đơn vị chuyên trách về hợp tác doanh nghiệp, mối quan hệ với trên 2000
doanh nghiệp đã góp phần tạo nên con số trên 95% sinh viên có việc làm sau khi ra
trường 1 năm.
Đặc biệt từ năm 2018 số lượng thí sinh và nguyện vọng đăng ký vào Trường đã
có mức tăng vượt bậc: từ 72.826 nguyện vọng (NV) năm 2017 lên 103.889 NV năm
2018 và 103.199 năm 2019 (chiếm 4% tổng số nguyện vọng xét tuyển cả nước), từ
40.000 thí sinh năm 2017 lên trên 63.000 thí sinh năm 2018 và 2019 (chiếm gần 10%
tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển của cả nước).
Mỗi CBVC của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phải coi người học là
khách hàng để thường xuyên, chủ động nâng cao chất lượng phục vụ tại các đơn vị
như chất lượng tư vấn học vụ, tư vấn hướng nghiệp, đơn giản hóa các thủ tục hành
chính, công tác quản lý sinh viên.
-Theo Mỹ Dung, ( 25-12-2019) thì PGS, TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh cho biết: “Chúng tôi yêu cầu giảng
viên cạnh tranh lẫn nhau từ cách thiết kế bài giảng, trình bày giáo án điện tử, dạy học
online đến thu hút sinh viên. Giảng viên làm tốt sẽ có thu nhập cao và ngược lại. Thay
vì phải đợi cả năm để hoàn tất quy trình xin phép mở ngành học mới từ phía Bộ Giáo
dục và Đào tạo , giờ đây chỉ cần Hội đồng trường thông qua là chúng tôi có thể làm
được. Nhờ vậy, mà chúng tôi chủ động mở thêm nhiều ngành học phù hợp với nhu cầu
thực tế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Dạy tốt, ngành học hay, tỷ lệ hồ sơ đăng
ký tuyển sinh hai năm nay tăng mạnh. Nhờ chủ động nguồn thu nên ngân sách trường
tăng cao, thu nhập giảng viên bình quân tăng gấp đôi. Nếu như trước đây trường chi
nhiều nhất mỗi năm 20 tỷ đồng cho đầu tư trang thiết bị thì riêng năm 2018 con số này
đã đạt hơn 300 tỷ đồng. Sinh viên là người hưởng lợi nhiều nhất từ sự thay đổi này”.
- Tiêu chí quan trọng của giáo dục đại học tự chủ là phải công khai điều kiện
bảo đảm chất lượng, kết quả kiểm định, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao.
- Học chế tín chỉ sẽ buộc sinh viên phải “động não”, quyết định các môn học
cho bản thân và chủ động hơn trong kế hoạch học tập. Đảm bảo chất lượng đào tạo
đầu vào và đầu ra, nhất là đầu ra phải nghiêm túc trong chương trình đại học: phải
thông báo trước cho sinh viên có sự chuẩn bị từ đầu khóa là đầu ra sẽ là thử thách
quyết định!.
- Nhà trường cần chủ động cụng cấp mọi nguồn lực, tạo mọi điều kiện cho
sinh viên tham gia tích cực vào các chương trình trải nghiệm cụ thể và thực tiễn. Cần
nhiều giải pháp rút ngắn khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn các chương trình mang
tính ứng dụng: đầu tư phòng thí nghiệm, trung tâm thực hành hay các dự án khởi
240

nghiệp, tăng cường trang thiết bị cơ sở vật chất đảm bảo cho việc dạy - học, tương tác
môi trường doanh nghiệp,...
-Nhà trường chủ động hơn trong khai thác đầu vào, marketing, PR chương trình
đào tạo chất lượng cao và thực tiễn. Đẩy mạnh liên kết, đào tạo ngắn hạn, dịch vụ tư
vấn thu hút sinh viên trong và ngoài nước
- Cần xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ thiết thực và hiệu quả. Nâng cao tính
tích cực chủ động, sáng tạo trong quản lý tài chính và tài sản của đơn vị, sử dụng tiết
kiệm NSNN giao.
Lưu ý một số trường đại học được tự chủ cân đối thu chi chưa tương xứng, dẫn
tới hiệu quả của tự chủ không được bao nhiêu.
- Về hợp tác thì cả nhà trường lẫn doanh nghiệp đều không bên nào được coi
mình là quan trọng hơn, thì hợp tác mới thực sự có giá trị và kết quả bền lâu.Một thực
tế khác là ít trường đại học thực hiện thường xuyên khảo sát, đánh giá nhu cầu nhân
lực của các doanh nghiệp, nhằm có giải pháp điều chỉnh phương án đào tạo cho phù
hợp với thực tiễn.
- Rất cần duy trì mối quan hệ bền vững với hệ thống cựu sinh viên như các đại
học do nước ngoài đầu tư thường làm. Chính các thế hệ đi trước cần có sự chủ động
làm hướng đạo cho sinh viên đến với những thực tế của khoa học, của đời sống không
ngững thay đổi.
3. Tổ chức khác và xã hội tham gia tự chủ đại học
Tự chủ đại học không thể giải quyết nổi tất cả những vấn đề khó khăn trong
cuộc sống của sinh viên mà cần có quan tâm của các cơ quan, đoàn thể và tổ chức
khác:
- Theo nhiều bài viết thì một số ngành và địa phương đã “trải thảm đỏ” để thu
hút nhân tài nên trích một phần kinh phí từ chương trình này để đài thọ chi phí cho các
em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đã thi đỗ vào các trường đại học thuộc top đầu cả
nước nhưng không có tiền đóng học phí, với điều kiện sau khi học xong sẽ trở về cống
hiến cho địa phương. Đồng thời, các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh cũng có
thể tham gia tài trợ cho chương trình thông qua nhiều hình thức.
-Theo PGS.TS Lê Phước Lượng(Sử dụng mô hình thang đo
SERVPERFnghiên cứu sự hài lòng của sinh viên trongdạy – học, kỷ yếu nghiên cứu
khoa học 2011 - trường ĐH Nha Trang), đối với dịch vụ đào tạo đại học, có thể
nhận diện các
loại khách hàng sau đây:
1) Phụ huynh của sinh viên: là người chi trả để sinh viên – con em của họ nhận tiện ích của dịch vụ, với mong muốn con em của họ sẽ nhận được kiến thức,
kỹ năng cần thiết, có thể sống tự lập sau quá trình đào tạo tại trường.
2) Tổ chức, cơ quan tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp: là nơi sẽ sử
dụng
và khai thác trực tiếp kết quả đào tạo của Nhà trường.
3) Giảng viên: là những người được mời sử dụng các dịch vụ của Nhà
trường, tổ chức giảng dạy, truyền đạt kiến thức và kỹ năng cho sinh viên.
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4) Chính quyền hay xã hội: với tư cách là người thiết lập, vận hành chính
sách, hỗ trợ tài chính cho Nhà trường để đảm bảo cho sự đóng góp hiệu quả của
kết quả đào tạo vào sự phát triển kinh tế - xã hội.
5) Sinh viên: là người có quyền chọn trường, chọn ngành, chọn giảng viên
và cũng là người trực tiếp sử dụng các dịch vụ mà nhà trường cung cấp cho họ
4. Nhà nước và chính sách
Một thành phần quan trọng và quyết định sự thành bại của tự chủ đại học là nhà
nước và các chính sách. Thực tế vừa qua tự chủ đại học bộc lột nhiều tồn tại và vướng
mắc rất cần một hành lang pháp lý dễ thực hiện và hiệu quả thiết thực:
- Theo Mỹ Dung (Thứ Tư, 25-12-2019) thì TS Vũ Ngọc Hoàng, Phó Chủ tịch
Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam, trong điều kiện hiện nay, muốn thực hiện
thành công mô hình tự chủ cần thay đổi tư duy từ các cơ quan lãnh đạo và quản lý ở
cấp vĩ mô. Điều này sẽ giúp mở rộng khung pháp lý, giúp các trường ĐH tiến dần đến
tự chủ thật sự chứ không phải vướng chỗ này, hạn chế chỗ kia như mấy năm qua. “Để
giải quyết tốt vấn đề tự chủ, theo tôi chúng ta cần hội đủ bốn điều kiện. Thứ nhất, cấp
trên phải đủ độ chín về tư duy, văn hóa, nhân cách, biết chăm lo cho sự trưởng thành
của con người hơn là quyền lực của bản thân. Thứ hai, cấp dưới phải đủ phẩm chất và
trách nhiệm với động cơ trong sáng, không có ý định lợi dụng việc phân cấp để tìm
kiếm lợi ích cá nhân. Thứ ba, xã hội phải đủ nhận thức để tác động bằng dư luận, phê
phán và phản đối cách làm bảo thủ không chịu phân cấp, không cho tự chủ. Thứ tư,
phải có cơ chế kiểm soát quyền lực tại chỗ và minh bạch thông tin, trách nhiệm giải
trình”, TS Vũ Ngọc Hoàng phân tích.
- Các bộ, ngành, sớm ban hành các văn bản hướng dẫn, các tiêu chí đánh giá kết
quả và chất lượng nhiệm vụ được giao tự chủ. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn về cơ
chế, chính sách. Đẩy mạnh và tăng cường kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành
mới các tiêu chuẩn, định mức và mở rộng lĩnh vực giao quyền tự chủ cho các đơn vị;
- Các trường đại học công lập được nhiều quyền tự chủ về nguồn và mức thu
hơn nữa như thu học phí, lệ phí: chi phí khấu hao tài sản cố định trong học phí, đảm
bảo nguyên tắc lấy thu bù chi. Nhà nước sẽ giải quyết hỗ trợ học phí cho các đối
tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số, người ở vùng sâu, vùng xa, … tạo điều
kiện thuận lợi cho mọi người dễ dàng tiếp cận giáo dục đại học.
- Đổi mới phương pháp phân bổ kinh phí NSNN cho các cơ sở giáo dục đại học
gắn với kết quả đầu ra.
- GS Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng GD&ĐT cho rằng, bản thân cơ chế
chủ quản đang vô hiệu hóa vai trò hội đồng trường trong khi hội đồng trường là điều
kiện không thể thiếu trong tự chủ ĐH: “Chúng ta phải đề nghị về phương diện thí điểm
phải vượt qua một số quy định, thậm chí cả luật, cái gì chưa sửa mà cản trở sự phát
triển. Tự chủ ĐH là giải pháp mang tầm chiến lược để phát triển ĐH, khó chỗ nào gỡ
chỗ đó. Trong trường hợp chưa đủ căn cứ thì cho thí điểm để quyết định nên sửa luật
hay không”.
- Theo nhandan, 25/12/2020, một hiệu trưởng một trường ĐH tại TP Hồ Chí
Minh cho rằng, cần cổ phần hóa trường ĐH và trao cho GV, cán bộ, công nhân viên cổ
phần tương xứng để họ phấn đấu, nỗ lực hết mình thay vì cứ giữ thái độ muốn được
bao cấp như hiện nay.
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IV. Kết Luận
Tự chủ đại học khi xem sinh viên là khách hàng, trường học là một công ty thì
giảng viên là nhân viên kỹ thuật, nhân viên bán hàng, chăm sóc khách hàng, Hiệu
trưởng là CEO. Mỗi doanh nghiệp phải xây dựng cho mình tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý
kinh doanh thiết thực. Xây dựng và phát triển thương hiệu, chất lượng phục vụ và giá
cả cạnh tranh, … là để đáp ứng và làm hài lòng khách hàng:
Giảng viên giảng dạy nhưng sinh viên không hiểu, không ứng dụng được vào
thực tiễn, không thay đổi bản thân thì thầy cô phải xem lại mình, phải luôn kiến thức
không ngừng, kỹ năng giảng dạy mới hay hơn, h ấp dẫn hơn. Nếu không làm như vậy,
khách hàng-sinh viên sẽ không chọn mua sản phẩm của doanh nghiệp và thầy cô sẽ
mất việc.
Các vị lãnh đạo của nhà trường sẽ không chạy theo phóng đại thành tích mà là
phải vì lợi nhuận của công ty và sản phẩm đầu ra chất lượng cao. Muốn thu hút khách
hàng-sinh viên, phải đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng phù hợp, nhân lực đỉnh cao,
kỹ thuật tiên tiến.
- Giáo dục đại học tự chủ là một ngành kinh doanh cao quý, chất lượng phải
thường xuyên nâng cao theo sự thay đổi của cuộc sống. Tất cả mọi thành viên nhà
trường phải biết rõ vị trí của mình, “phục vụ” vì lợi ích của của sinh viên – khách
hàng- thượng đế và cũng là lợi ích của thầy cô giáo. Giải pháp nầy là những bước
phát triển hữu hiệu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, để Việt Nam dần bớt
tụt hậu so với bạn bè trong khu vực và quốc tế.
- Các trường đại học tự chủ phải chủ động thay đổi nhận thức. Chủ động, sáng
tạo, đột phá, thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở mỗi cơ sở theo
đúng quy luật kinh tế thị trường. Theo đó, mỗi nhà trường phải là một “thương hiệu”;
sinh viên luôn là “khách hàng”, là “thượng đế” được tôn trọng, được lắng nghe.
Trong bán hàng hãy đóng vai là người đi câu. Mồi câu không phải là sở thích
của người đi câu mà phải hợp khẩu vị của con cá. Chuyên gia bán hàng người Mỹ.
Và Charles Darwin từng nói rằng “ Những loài tồn tại không phải là loài thông
minh nhất, cũng không phải là loài mạnh nhất mà là loài thích nghi tốt nhất với sự
thay đổi”.
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CƠ CHẾ BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ CHỦ
CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM
Phan Thị Lan Hương
Nguyễn Thị Thanh Tú
Trường Đại học Luật Hà Nội
Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam không có các viện nghiên cứu mạnh như
Ấn Độ, đại học nghiên cứu kiểu truyền thống Humboldt để là đầu tầu, hay đại học
nhân văn của Anh,… Không thể phủ nhận, giáo dục đại học tại Việt Nam đang thua
kém nhiều so với các nước trong khu vực, mặc dù những biến chuyển trong chính sách
phát triển hệ thống giáo dục đại học thời gian gần đây cho thấy rõ quyết tâm cải tổ,
nâng cao chất lượng đào tạo. Trong các biện pháp được thiết lập, tự chủ đại học được
xem là điểm bản lề giữ vai trò mấu chốt hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào
tạo đại học, đồng thời góp phần giảm gánh nặng ngân sách trong chi thường xuyên.
Tuy nhiên, từ yếu tố lịch sử và đặc thù của hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam,
việc triển khai tự chủ đại học trong thời gian qua gặp không ít những khó khăn thách
thức, cần thiết phải xem xét, đánh giá và đưa ra giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo thực
hiện tự chủ hiệu quả, đạt mục tiêu của giáo dục đại học.
1. Cơ sở pháp lý và nội dung của tự chủ đại học
Về cơ sở pháp lý của thực hiện chủ đại học tại Việt Nam
Nhìn chung, chính sách và pháp luật tại Việt Nam đã tạo cơ sở pháp lý tương
đối đầy đủ, rõ ràng trong triển khai tự đại học tại Việt Nam. Vấn đề tự chủ của các cơ
sở giáo dục – đào tạo nói chung, đặc biệt cơ sở giáo dục đại học, đã được đề cập trong
các văn bản chính thức của Đảng và Nhà nước từ khá sớm. Nghị Quyết số 14/2005 của
Chính phủ năm 2005 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học Việt Nam đã nêu
rõ : “Trên cơ sở đổi mới tư duy và cơ chế quản lý giáo dục đại học, kết hợp hợp lý và
hiệu quả giữa việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước và việc đảm
bảo quyền tự chủ, tăng cường trách nhiệm xã hội, tính minh bạch của các cơ sở giáo
dục đại học. Phát huy tính tích cực và chủ động của các cơ sở giáo dục đại học trong
công cuộc đổi mới mà nòng cốt là đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và sự hưởng
ứng, tham gia tích cực của toàn xã hội”; “Chuyển các cơ sở giáo dục đại học công lập
sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, có pháp nhân đầy đủ, có quyền quyết định và chịu
trách nhiệm về đào tạo, nghiên cứu, tổ chức, nhân sự và tài chính.”
Luật Giáo dục đại (Luật GDĐH) năm 2012 đã quy định quyền tự chủ của cơ sở
GDĐH theo hướng xác định phạm vi tự chủ bao gồm “lĩnh vực tổ chức và nhân sự, tài
chính và tài sản, đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng
giáo dục đại học” (Điều 31, khoản 1).
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị
quyết số 29-NQ/TW) cũng xác định “tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các
cơ sở giáo dục, đào tạo” là một trong những nhiệm vụ cải cách giáo dục, đào tạo. Tiếp
đó Chính phủ ban hành Nghị quyết 77/NQ-CP về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động
đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 – 2017, Nghị quyết là văn
bản pháp quy đầu tiên hướng dẫn thực hiện tự chủ cho các trường đại học hình thức tự
chủ có điều kiện.
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Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP
hướng dẫn thi hành Luật GDĐH sửa đổi đã tiếp tục quy định cụ thể và chi tiết hơn
quyền tự chủ của cơ sơ đào tạo đại học. Các nội dung quyền tự chủ, các nội dung tự
chủ học thuật, tự chủ trong tổ chức và nhân sự, tự chủ trong tài chính và tài sản của
trường đại học được quy định cụ thể (Điều 4, Điều 32).
Cùng với các quy định tại Luật GDĐH, nội dung quyền tự chủ đại học cũng
được đặt ra trong các quy định về quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao
chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) nêu rõ:
đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo
đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu
quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công; cung ứng
dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao. Cụ thể hoá nội
dung tự chủ của đơn vụ sự nghiệp công lập, Chính phủ đã văn bản triển khai như:
Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ,
tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối
với đơn vị sự nghiệp công lập; Từ năm 2015 thay thế bởi Nghị định 16/2015/NĐ-CP
theo hướng quy định các vấn đề chung, làm căn cứ cho các bộ, cơ quan liên quan xây
dựng các văn bản riêng đối với từng lĩnh vực cụ thể. Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy
định các nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
trong đó có lĩnh vực giáo dục (Điều 1).
Về nội dung quyền tự chủ đại học tại Việt Nam
Quy định chung về tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập xác định “Cơ chế tự
chủ của đơn vị sự nghiệp công là các quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm
trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị sự
nghiệp công1. Theo quy định này, cơ chế tự chủ bao gồm 3 lĩnh vực chính đó là tự chủ
về thực hiện nhiệm vụ, tự chủ về tổ chức bộ máy, và tự chủ về tài chính.
Luật Giáo dục đại học thể hiện tính đặc thù hơn của vấn đề tự chủ tại cơ sở đào
tạo đại học, theo Điều 4 Luật GDĐH 2018,“Quyền tự chủ là quyền của cơ sở giáo dục
đại học được tự xác định mục tiêu và lựa chọn cách thức thực hiện mục tiêu; tự quyết
định và có trách nhiệm giải trình về hoạt động chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân
sự, tài chính, tài sản và hoạt động khác trên cơ sở quy định của pháp luật và năng lực
của cơ sở giáo dục đại học.”2 .. Quyền tự chủ gắn với trách nhiệm nhiệm giải trình của
cơ sở đào tạo đại học. Có thể thấy, tự chủ đại học, đặt trong bối cảnh thành lập, thực
trạng tổ chức và hoạt động tại Việt Nam hiện nay, sẽ được hiểu là quyền tự quyết định
các vấn đề trong phạm vi chức năng và phụ thuộc vào năng lực của chính cơ sở đào
tạo đó. Nói cách khác bảo đảm quyền tự chủ đó là hạn chế bớt sự can thiệp của cơ
quan chủ quản, trao quyền cho đơn vị sự nghiệp nói chung – cơ sở đào tạo đại học nói
riêng quyền chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, giảm
bớt nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

1

2

Điều 3 khoản 1, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về chế độ tự chủ của đơn vụ sự
nghiệp công lập, sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.
Luật Ciáo dục đại học sửa đổi năm 2018, Điều 4 (11).
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Nhìn nhận quy định về quyền tự chủ đại học hiện nay tại Việt Nam có thể thấy,
cách tiếp cận đã tiệm cận với nội hàm tự chủ đại học ở châu Âu. Theo Hiệp hội các
trường đại học Châu Âu- UAE (University Autonomy in Europe) tự chủ đại học gồm
bốn nội dung chính: Tự chủ về tổ chức; tự chủ về tài chính; tự chủ về nhân sự; tự chủ
về học thuật3. Tại Việt Nam, quyền tự chủ về học thuật đại học hiện nay được xem xét
trong quyền tự chủ về chuyên môn, nghiệp vụ. Cụ thể các nội dung quyền tự chủ đại
học tại Việt Nam được thể hiện như sau:
(i) Tự chủ về học thuật, hoạt động chuyên môn và nhiệm vụ khác
Quy định về tự chủ đối với đơn vị SNCL xác định, đối với quyền tự chủ trong
thực hiện nhiệm vụ, đơn vị SNCL có quyền tự chủ trong xây dựng kế hoạch thực hiện
nhiệm vụ của đơn vị, bao gồm phần kế hoạch do đơn vị tự xác định phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ, năng lực của đơn vị theo quy định của pháp luật và phần kế hoạch
theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ cũng được
phân thành 02 nhóm: (1) đối với đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
thì đơn vị sự nghiệp công tự xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, báo cáo cơ quan
quản lý cấp trên để theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện; (2) đối với dịch vụ sự
nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thì đơn vị sự nghiệp công xây dựng
kế hoạch thực hiện nhiệm vụ báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để phê duyệt và quyết
định phương thức giao kế hoạch cho đơn vị thực hiện4. Theo quy định này, thì kế
hoạch thực hiện nhiệm vụ của đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước phải được
sự phê duyệt và quyết định của cơ quan cấp trên, nghĩa là tự chủ không hoàn toàn
(100%). Quy định này cho thấy điều kiện tự chủ về thực hiện nhiệm vụ gắn liền hay bị
chi phối bởi điều kiện tự chủ về tài chính. Nếu như một cơ sở đại học chưa tự chủ
hoàn toàn về tài chính thì quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ cũng bị hạn chế hơn.
Luật GDĐH và văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định chi tiết đặc thù trong tự chủ
hoạt động của cơ sở đào tạo đại học về học thuật và hoạt động chuyên môn. Quyền tự
chủ trong học thuật, trong hoạt động chuyên môn bao gồm ban hành, tổ chức thực hiện
tiêu chuẩn, chính sách chất lượng, mở ngành, tuyển sinh, đào tạo, hoạt động khoa học
và công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật.5
(ii) Tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự:
Quy định về tự chủ của đơn vị SNCL 6 xác định đơn vị SNCL thực hiện quyền
tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự; về số lượng người làm việc và vị trí việc làm
trong đơn vị sự nghiệp công lập; có quyền tự chủ về tổ chức, bộ máy và nhân sự để
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhưng không được làm tăng số lượng người làm việc
hưởng lương, mức lương (bao gồm cả lương và phụ cấp) từ quỹ lương do ngân sách
nhà nước cấp. Cơ sở giáo dục đại học được “quyền tự chủ trong tổ chức và nhân sự
bao gồm ban hành và tổ chức thực hiện quy định nội bộ về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao
động, danh mục, tiêu chuẩn, chế độ của từng vị trí việc làm; tuyển dụng, sử dụng và
cho thôi việc đối với giảng viên, viên chức và người lao động khác, quyết định nhân sự
quản trị, quản lý trong cơ sở giáo dục đại học phù hợp với quy định của pháp luật.

3
4

5
6

https://www.university-autonomy.eu/, truy cập ngày 22/9/2020.
Điều 5 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về chế độ tự chủ của đơn vụ sự nghiệp công
lập, sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.
Khoản 3, Điều 32 Luật Giáo dục đại học sửa đổi bổ sung năm 2018
Điều 6 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, tlđd.
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(iii) Tự chủ về tài chính.
Quyền tự chủ về tài chính là điều kiện tiên quyết để đảm bảo quyền tự chủ về
thực hiện nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, nhân sự. Theo quy định của Luật giáo dục đại
học “Quyền tự chủ trong tài chính và tài sản bao gồm ban hành và tổ chức thực hiện
quy định nội bộ về nguồn thu, quản lý và sử dụng nguồn tài chính, tài sản; thu hút
nguồn vốn đầu tư phát triển; chính sách học phí, học bổng cho sinh viên và chính sách
khác phù hợp với quy định của pháp luật.7”
Trong áp dụng, đối với các cơ sở đại học công lập, thực hiện quyền tự quản lý
tài sản, tài chính, nguồn thu – chi được cụ thể và viện dẫn đến các văn bản chuyên
ngành.
Về nguồn thu, nguồn thu của các trường đại học chủ yếu từ nguồn học phí của
sinh viên. Đối với khoản học phí này, được xác định cụ thể hai nhóm đối đối tượng,
đối với đơn vị sự nghiệp tự chủ không sử dụng kinh khí ngân sách nhà nước thì quyền
quyết định về dịch vụ giáo dục, đào tạo thực hiện theo quy định pháp luật về giá; đối
với đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thì trong phạm vi khung giá dịch vụ
sự nghiệp công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.8 Như vậy, mức thu học
phí (giá dịch vụ) sẽ phụ thuộc vào khung giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền
quyết định.
Về quản lý tài sản: quản lý tài sản công phải tuân thủ quy định Luật Quản lý, sử
dụng tài sản công (Luật số 15/2017/QH14) có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Theo đó,
việc sử dụng tài sản của trường đại học công lập phải tuân thủ nguyên tắc quản lý và
sử dụng tài sản công. Khi đơn vị sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho
thuê, liên doanh, liên kết phải đảm bảo yêu cầu không ảnh hưởng đến việc thực hiện
chức năng, nhiệm vụ, sư dụng đúng mục đích được giao, phát huy công suất, hiệu
quả,…., phải lập đề án sử dụng tài sản trình cấp có thẩm quyền thẩm định.9
Cũng cần lưu ý, tự chủ đại học dù ở mức độ nào vẫn luôn tồn tại vai trò của
Nhà nước và tồn tại mối quan hệ giữa kiểm soát và tự chủ. Theo John Fielden (2008)
địa vị của trường đại học có sự khác nhau, có thể xếp vào 4 mô hình ((i) nhà nước
kiểm soát (State control như Malayxia); (ii) Bán tự chủ (Semi- Autonomous như Niuzi-lan, Pháp); (iii) Bán độc lập (Semi-Independent như Singapore); (iv) Độc lập
(Independent như Úc, Anh). Song mô hình nào Nhà nước thường thông qua Bộ Giáo
dục có sự can thiệp nhất định, ngay trong mô hình tự chủ, độc lập hoàn toàn cũng có
sự thừa nhận vai trò của Bộ Giáo dục với trách nhiệm trong nhiều mặt và phải giữ
kiểm soát chiến lược tổng thể toàn ngành10. Do đó, các nội dung tự chủ tài chính, nhân
sự, chuyên môn,… trong sự đánh giá hiệu quả thực hiện vẫn luôn đặt trong yêu cầu
chung của định hướng phát triển và quản lý giáo dục đại học.
2. Thực trạng thực hiện quyền tự chủ của các trường đại học công lập
Năm 2020 đánh dấu năm cuối cùng thực hiện chiến lược đổi mới giáo dục giai
đoạn 2010 – 2020, trong đó giáo dục đại học đã có kết quả rất đáng ghi nhận về quy
mô đồng thời đa dạng về hình thức, nội dung đào tạo. Nhiều trường đại học thí điểm tự
7
8
9

10

Khoản 5 Điều 32 Luật Giáo dục đại học sửa đổi bổ sung năm 2018
Điều 9, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, tlđd.
Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, hướng dẫn tại điều 42 đến 44 Nghị định số
151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
John Fielden, Global trends in university governance, World Bank, tr.13.
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chủ thành công, điển hình như đại học Tôn Đức Thắng. Tuy nhiên, thực tế triển khai
tự chủ đại học cũng phát sinh nhiều vấn đề cần xem xét và có biện pháp điều chỉnh
trong giai đoạn thực hiện tiếp theo.
Thứ nhất, thực hiện quyền tự chủ về học thuật, hoạt động chuyên môn và
nhiệm vụ khác
Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của cơ sở giáo dục đại học đó là đào tạo chuyên
ngành. Trong những năm gần đây, hoạt động về học thuật và chuyên môn của các
trường đại học đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Việc mở các chương
trình liên kết, chất lượng cao, ngành học đa dạng phù hợp với nhu cầu thị trường lao
động góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế nhiều trường đai học. Tuy nhiên,
với những cơ sở giáo dục đại học chưa tự chủ về tài chính thì việc xây dựng, phát triển
mã ngành đào tạo mới, xây dựng các chương trình liên kết đào tạo vẫn chưa thực sự
chủ động, vướng mắc không chỉ nằm ở chủ quan các trường mà còn từ chính một số
quy định cứng nhắc của pháp luật.
Một là, hiện nay trong tổ chức hoạt động giáo dục đào tạo không có sự phân
hóa giữa hai loại hình: đào tạo theo nhu cầu thị trường và đào tạo để thực hiện cung
cấp dịch vụ công (giáo dục, y tế, an ninh). Do sự phân bổ thiếu tính đặc thù nên chính
sách áp dụng với tất cả các cơ sở đào tạo dựa trên cơ chế tự chủ về tài chính sẽ không
đảm bảo được sự phát triển với những cơ sở đào tạo ngành nghề không theo nhu cầu
thị trường, ví dụ như các Trường đại học Sư phạm khó khăn trong tuyển sinh vì tỷ lệ
sinh viên ứng tuyển thấp, hơn nữa nếu không được đầu tư về tài chính thì cơ sở để
nâng cao chất lượng đào tạo cũng sẽ bị hạn chế.
Hai là, một số quy định còn thiếu linh hoạt gây khó khăn nhất định cho trường
trong mở mã ngành, đặc biệt ngành liên quan đến ứng dụng. Điều lệ trường đại học
năm 2014 quy định về tự chủ học thuật ở Điều 5 là “tự chủ trong tuyển sinh, phát triển
chương trình đào tạo, lựa chọn và biên soạn giáo trình, quản lý và cấp văn bằng, triển
khai các hoạt động khoa học công nghệ, đảm bảo chất lượng và lựa chọn tổ chức kiểm
định chất lượng”. Tuy nhiên trong các quy định cụ thể triển khai hoạt động này chưa
thật sự thể hiện được tinh thần này. Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT quy định cụ thể
hơn về các yêu cầu của chương trình đào tạo các cấp học và quy trình phát triển
chương trình đào tạo (tối thiểu 120 tín chỉ trình độ cử nhân, thạc sĩ – 30-60 tín chỉ, tiến
sĩ 90-120 tín chỉ). Tiếp đó, điều kiện mở ngành đào tạo, số lượng sinh viên được quy
định theo số giảng viên cơ hữu. Điều kiện này hiện nay ở mức cao, nhiều ý kiến cho
rằng chỉ thích hợp với loại trường đại học theo hướng học thuật chứ không phải theo
hướng ứng dụng11.
Thứ hai, thực hiện quyền tự chủ về bộ máy và nhân sự
Nhìn chung, các cơ sở giáo dục đại học đã có quyền chủ động trong việc quyết
định chỉ tiêu biên chế tuyển dụng đội ngũ cán bộ, giảng viên theo quy định chung của
pháp luật (Luật Viên chức) và theo định hướng xây dựng đề án vị trí việc làm. Vấn đề
còn tồn tại phát sinh qua nghiên cứu thể hiện ở hai điểm cơ bản sau:

11

Thông tư số 22/2017/TT-BGD ĐT ngày 06/9/2017 ban hành quy định điều kiện, trình tự thủ tục mở ngành
đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, quy định ngành đào tạo
phải có ít nhất 01 tiến sĩ chịu trách nhiệm chủ trì, ít nhất 10 giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trở lên cùng
ngành hoặc gần ngành đăng kí,… (Điều 2)
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Môt là, việc trả lương theo vị trí việc làm tạo ra thách thức nhất định cho các cơ
sở giáo dục đại học chưa tự chủ về chi thường xuyên và đầu tư. Theo quy định tại
Nghị định 99/2019/NĐ-CP, Điều 12, khoản 2 về quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và
nhân sự, cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và
nhân sự nhưng “không được làm tăng số lượng người làm việc hưởng lương, mức
lương (bao gồm cả lương và phụ cấp) từ quỹ lương do ngân sách nhà nước cấp.” Việc
quy định không được làm tăng số lượng người làm việc hưởng lương, mức lương từ
quỹ lương do ngân sách nhà nước cấp rõ ràng không bảo đảm quyền tự chủ của cơ sở
đại học công lập. Nếu như yêu cầu mở rộng mã ngành đào tạo, liên kết đào tạo nhưng
chưa tự chủ về tài chính thì cơ sở đại học công lập không có quyền tăng biên chế. Điều
đáng nói là, số lượng giảng viên cơ hữu sẽ là căn cứ để xác định chỉ tiêu tuyển sinh.
Theo Thông tư 07/2020 của Bộ GD&ĐT quy định: “Giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo
dục công lập là viên chức được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo quy định của
pháp luật về viên chức hoặc người lao động của các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng
quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật Giáo dục Đại học, được tuyển dụng, sử dụng
và quản lý theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 99/2019/NĐ-CP
ngày 30 ngày 12 tháng 2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.” Như vậy, nếu cơ sở
giáo dục đại học công lập muốn tăng chỉ tiêu tuyển sinh thì phải tăng số lượng giảng
viên cơ hữu, tuy nhiên nếu chưa tự chủ về tài chính thì các cơ sở giáo dục đại học công
lập lại không có quyền tăng số lượng giảng viên. Quy định này lại cho thấy sự chồng
chéo trong cách tiếp cận của các cơ chế, chính sách bảo đảm tự chủ ở nước ta.
Hai là, cấu trúc của tự chủ đại học đặt trọng tâm vào hội đồng trường ở trường
công và một phần với hội đồng quản trị với trường tư, coi đây là “khâu đột phá” trong
tự chủ đại học, tuy nhiên thực tế cho thấy hội đồng trường đến nay vẫn chưa thực sự
hiệu quả, nhiều trường còn nặng về hình thức. Tinh thần Luật GDĐH và văn bản
hướng dẫn quy định về vai trò, nhiệm vụ của Hội đồng trường tương đối toàn diện ở
10 vấn đề bao trùm hoạt động cơ bản của nhà nước. Hội đồng trường tổ chức quản trị,
thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan, chịu trách nhiệm
toàn diện về hoạt động của trường. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai, Hội đồng
trường chưa phải là tổ chức có tiếng nói quyết định trong các đại học công. Vướng
mắc không chỉ ở việc các tổ chức nội bộ trong trường đại học (bao gồm ban giám hiệu,
hội đồng khoa học, Đảng ủy, hội đồng trường) có chức năng và nhiệm vụ chồng chéo
trong các vai trò lãnh đạo, điều hành, vận hành, quản lý, giám sát…
Thứ ba, thực hiện quyền tự chủ về tài chính
Tự chủ về tài chính là nội dung rất được quan tâm trong việc thực hiện tự chủ
đại học tại Việt Nam. Tại Việt Nam hiện nay, nguồn thu của các trường đại học chủ
yếu từ học phí, ngân sách nhà nước (đối với trường công lập) và các nguồn khác như
từ hoạt động dịch vụ, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ nhưng không đáng
kể.
Về nguồn thu từ học phí, mặc dù đã có nhiều thay đổi song các quy định hiện
hành chưa thực sự tạo cơ chế tự do cho các trường công lập trong quyết định học phí.
Hiện nay, tại các trường đại học công lập, nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, bao gồm
nguồn thu từ sinh viên và các nguồn thu khác chiếm khoảng 60% - 70% tổng nguồn
thu. Bình quân các trường đại học công lập tự đảm bảo cân đối chi thường xuyên được
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khoảng 75% từ nguồn thu sự nghiệp.12 Trên thực tế, mặc dù việc cải cách, đổi mới
chính sách học phí, lộ trình tăng học phí của các trường đại học trong thời gian qua đã
được thực hiện theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 15/5/2010 của Chính phủ cho
giai đoạn 2010-2015 và Nghị định số 86/2015/NĐ-CP từ năm học 2015 - 2016 đến
năm học 2020 - 2021, tuy nhiên, việc thực hiện cải cách này vẫn còn tồn tại nhiều vấn
đề về việc phân loại nhóm ngành, mức học phí vẫn còn thấp, chưa phù hợp với chi phí
đào tạo thực tế của các nhóm ngành và các loại hình đào tạo bậc đại học.
Hiện nay, trung bình trong một năm học tại các trường đại học công , mỗi sinh
viên chỉ phải nộp khoảng 4,5 triệu đồng học phí13. Mức thu này có linh hoạt cho các
lớp chất lượng cao nhưng điều này vẫn chưa mang tính chất phổ biến. Việc trả lương
cho giảng viên vẫn chủ yếu theo hệ số, cấp bậc, phụ thuộc vào thang bảng lương theo
quy định của Nhà Nước, dẫn đến các trường đại học gặp khó khăn nhất định trong thu
hút giảng viên, chuyên gia tham gia đào tạo chất lượng cao. Ví dụ, trong đào tạo
chuyên ngành luật, do đặc thù ngành yêu cầu kĩ năng, kinh nghiệm của người hành
nghề như các luật sư, chuyên gia, cán bộ tại các cơ quan như toà án, viện kiểm soát,…
là rất lớn. Kinh nghiệm, kĩ năng tích luỹ không chỉ có ý nghĩa về truyền tải kiến thức,
kinh nghiệm mà còn làm cảm hứng, tình yêu nghề. Tuy nhiên, định mức chi trả cho
mời giảng viên, chuyên gia tuân theo quy chế, phần nào gây khó khăn cho hoạt động
đào tạo. Sự tham gia của các luật sư, chuyên gia chủ yếu dựa trên quan hệ cá nhân và
mang tính chất khuyến khích, hỗ trợ, hợp tác đối với nhà trường, bộ môn đào tạo.
Tiếp đó, theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP về mức trần học phí của
cơ sở giáo dục từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021so sánh 02 loại mức học
phí này có sự khác biệt tương đối lớn, có thể chênh nhau đến 2,09 lần (so sánh mức
học phí khối khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm, thủy sản năm học 2020-2021
giữa đơn vị tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư (2.050.000 đồng/tháng/sinh viên
) với đơn vị chưa tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư (980.000 đồng/tháng/sinh
viên). Cách quy định này dẫn đến sự khác biệt lớn trong mức học phí giữa các cơ sở
đào tạo đại học có cùng chuyên ngành, ví dụ giữa Khoa Luật Trường Đại học Kinh tế
Quốc dân là đơn vị tự chủ toàn bộ với Trường Đại học Luật Hà Nội (chưa tự chủ toàn
bộ). Có thể thấy cách áp đặt mức trần khung học phí dựa trên tiêu chí tự chủ về tài
chính (chi thường xuyên và chi đầu tư) mà không tính theo chất lượng đào tạo sẽ là rào
cản đầu tiên làm hạn chế việc thực hiện quyền tự chủ. Quy định mức trần học phí sẽ
“trói” các cơ sở giáo dục đại học chưa tự chủ hoàn toàn về tài chính và đây cũng chính
là rào cản để các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ về nhiệm vụ, xây dựng
chương trình đào tạo, tổ chức bộ máy và nhân sự. Ngoài ra, việc chưa tự chủ về chỉ
tiêu tuyển sinh, ngành nghề đào tạo do phụ thuộc vào điều kiện về tự chủ tài chính
cũng đã làm hạn chế nguồn thu của cơ sở giáo dục đại học. Kết quả là các cơ sở giáo
dục đại học vẫn đang loay hoay với giải pháp tăng nguồn thu để đảm bảo mục tiêu tự
chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư.
Ngoài ra, chính sách miễn giảm học phí đối với các đối tượng cũng ảnh hưởng
đến nguồn thu của cơ sở đào tạo đại học. Chưa có quy định rõ về kinh phí mà cơ sở
giáo dục đại học nhận được nếu áp dụng chính sách miễn giảm học phí theo quy đinh.
Hoàng Thị Cẩm Thương (2017), Giải pháp tăng cường tự chủ đại học ở Việt Nam, Tạp chí tài chính, kì 1, số
thàng 3/2017.
13
Đọc thêm Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định mức trần học phí của cơ sở giáo dục từ năm
học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
12
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Thông thường một số quốc gia sẽ tiến hành chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các đối
tượng để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn thu của cơ sở giáo dục, ví dụ ở Nhật
bản chương trình học bổng sẽ bao gồm sinh hoạt phí và học phí, học phí sẽ trả trực
tiếp cho nhà trường,
Về nguồn thu từ NSNN, nguồn thu từ NSNN chiếm từ 30-40% tổng thu của các
trường đại học hàng năm. Điểm đáng lưu ý là việc phân bổ ngân sách vẫn chưa thực sự
gắn với kết quả đầu ra, chất lượng của hoạt động. iệc phân bổ NSNN cho các trường
ĐHCL thông qua cơ quan chủ quản khác nhau của các trường ĐHCL (các Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh), dẫn đến biểu hiện có sự không thống nhất về tiêu
chí phân bổ, chưa thực sự công bằng trong việc thụ hưởng NSNN. Điều này dẫn đến
giảm động lực cạnh tranh giữa các trường, ít nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng
ngân sách.
Trong sử dụng tài sản công, mặc dù có Luật Quản lý, sử dụng tài sản công,
Nghị định số 15/2015/NĐ-CP song nhìn chung vẫn chưa có cơ chế thực sự rõ ràng và
linh hoạt hướng dẫn quá trình liên kết giữa các đơn vụ sự nghiệp về giáo dục với đói
tác, trong sử dụng tài sản. Do đó, đến hiện nay, việc khai thác tài sản công mới chỉ
dừng ở mức các trường cho thuê tài sản công dưới hình thức là tận dụng cơ sở vật chất
như cho thuê tận dụng phòng học, phòng thí nghiệm, hội trường, sân bãi tập thể thao,
trông giữ xe, cung cấp dịch vụ căng tin… Về cơ bản là chưa thực sự tiến hành sử dụng
tài sản công vào mục đích kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết một cách
sâu sắc và chưa hiệu quả.
Như vậy, có thể thấy các quy định về điều kiện tự chủ tài chính cũng làm hạn
chế quyền tự chủ trong lĩnh vực nhân sự, tổ chức bộ máy, kết quả là các cơ sở giáo dục
đại học công lập gặp khó khăn trong việc nâng cao năng lực, mở rộng mã ngành, tăng
nguồn thu.
3. Một số khuyến nghị
Bảo đảm quyền tự chủ là một yêu cầu cần thiết trong bối cảnh hội nhập và toàn
cầu hóa, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đại học đạt tiêu
chuẩn khu vực và quốc tế. Hiện nay số lượng các trường đại học ở Việt Nam được xếp
hạng trong khu vực và thế giới còn hạn chế. Một trong những nguyên nhân đó là vẫn
thiếu các chính sách để thúc đẩy sự phát triển, nâng cao năng lực của các cơ sở giáo
dục đại học. Bảo đảm quyền tự chủ là một trong những yêu cầu cấp thiết để giảm bớt
gánh nặng ngân sách của nhà nước, tăng quyền chủ động, sáng tạo của các cơ sở giáo
dục đại học. Tuy nhiên, cần có cách tiếp cận hợp lý về các cơ chế bảo đảm quyền tự
chủ.
Thứ nhất, kiến nghị trong thực hiện quyền tự chủ về học thuật, hoạt động
chuyên môn và nhiệm vụ khác
Đầu tiên, trong các quy định về tự chủ của trường đại học cần đề cập đến tự do
học thuật. Các trường đại học cần nghiên cứu, xây dựng các cơ chế cho phép và
khuyến khích tự do học thuật như là một khía cạnh của tự chủ đại học để phát huy tốt
nội lực của đội ngũ giảng viên.
Hai là, cần nghiên cứu việc trao quyền tự chủ cho các trường trong việc xây
dựng các kế hoạch hoạt động theo yêu cầu phát triển của xã hội: đào tạo đại học gắn
liền với nhu cầu của thị trường, các trường đại học cần chủ động xây dựng kế hoạch
phát triển cho các giai đoạn trung hạn và dài hạn, đảm bảo chuẩn đầu ra đáp ứng các
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yêu cầu của nhà tuyển dụng trong và ngoài nước. Các chương trình đào tạo cần được
cải tiến cho phù hợp với các chương trình đào tạo tiên tiến trong khu vực và trên thế
giới, dần xóa bỏ khoảng cách trong các chương trình đào tạo (chương trình đào tạo hội
nhập).
Ba là, cần xây dựng cơ chế kiểm tra và đánh giá chất lượng đào tạo của các
trường đại học: tự chủ tạo điều kiện cho các trường đại học chủ động trong học thuật,
đào tạo và nghiên cứu. Tuy nhiên, Nhà nước vẫn cần giữ vai trò quản lý chất lượng
đào tạo của các trường. Bên cạnh việc quy định các trường đại học tự kiểm soát và tự
đánh giá thì việc thành lập một cơ quan kiểm tra, đánh giá chất lượng dựa trên bộ tiêu
chí cụ thể là hết sức cần thiết. Các tiêu chí đánh giá phải được xây dựng theo chuẩn
của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới để góp phần nâng cao chất lượng đào
tạo trong nước, rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển trong khu vực, đảm bảo
yêu cầu hội nhập và toàn cầu hóa. Nhà nước cần phải thay đổi phương thức quản lý
các trường đại học bằng cách tập trung vào đánh giá kết quả hoạt động và không can
thiệp quá sâu vào các công việc nội bộ của trường. Nâng cao quyền chủ động của mỗi
trường, đồng thời quy định rõ trách nhiệm, bảo đảm xử lý nghiêm minh các vi phạm
Thứ hai, kiến nghị trong thực hiện quyền tự chủ về tổ chức và nhân sự
Một là, các trường đại học cần đổi mới mô hình quản trị theo dạng tập đoàn hay
doanh nghiệp, trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Các trường đại học
được vận hành theo bộ máy của một tập đoàn, công ty có chủ tịch và hội đồng quản trị,
bên cạnh đó có hệ thống các Hội đồng quản lý, Hội đồng giáo dục và nghiên cứu, bộ
phận giúp việc, có sự phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn. Chủ tịch tập đoàn là người
có quyền đưa ra các quyết định và chịu trách nhiệm về các quyết định đó. Cơ chế này
đảm bảo việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, giảm các quyết định mang
tính chất tập thể (giảm số lượng các cuộc họp quyết định các vấn đề theo đa số).
Hai là, cơ chế tự chủ cần đảm bảo cho các trường đại học có quyền chủ động
quyết định về biên chế (số lượng người lao động): có chính sách thu hút nhân tài
(không chỉ theo hình thức tuyển dụng viên chức như hiện nay), có cơ chế trả lương
theo vị trí việc làm và không áp dụng hệ thống thang bảng lương theo thâm niên. Chủ
động trong việc tuyển dụng và sử dụng nhân sự là điều kiện để các trường thu hút
được những người đang làm việc ở các công ty tư nhân, ở nước ngoài trở thành các
giảng viên, chuyên gia trong các trường đại học. Để làm được điều này, cần thiết phải
thự hiện được một trong ba điểm yếu mà giáo sư Hoàng Tuy cho rằng đã dẫn đến sự
lạc lối trong giáo dục địa học tại Việt Nam, đó là hệ thống thù lao không hợp lý mà
hiện đang là một trở ngại nguy hiểm chết người ở những khoa nghiên cứu.
Ba là, về Hội đồng trường, mô hình tổ chức hoạt động của Hội đồng trường cần
được nghiên cứu kỹ lưỡng và xác định rõ ràng về cấu trúc quản trị. Bất kể là cấu trúc
“đơn viện” (Hội đồng trường là cấp cao duy nhất) hay “lưỡng viện” (Hội đồng trường
song song giữ vai trò lãnh đạo cùng với một tổ chức khác như Đảng ủy) cũng cần
được làm rõ để xác định đầy đủ sự tham gia và vai trò của các tổ chức nội bộ trong hệ
thống quản trị nhà trường.
Thứ ba, kiến nghị trong thực hiện quyền tự chủ về tài chính
Giáo dục có ý nghĩa hết sức quan trọng trong định hướng phát triển bất kì quốc
gia nào, do đó, chi cho giáo dục luôn là khoản chi được ưu tiên và có xu hướng tăng
lên trong cơ cấu ngân sách. Nghiên cứu cho thấy, tự chủ tài chính song vẫn cần thiết
253

có sự hỗ trợ tài chính của nhà nước. Vấn đề mấu chốt trong tự chủ tài chính là tạo ra
cơ chế hợp lí, linh hoạt để khai thác được năng lực của các cơ sở đào tạo. Nhận thức
được cơ cấu, vị trí và đặc thù các khoản thu của các cơ sở đào tạo đại học tại Việt
Nam, chúng tôi cho rằng trong quy định về vấn đề tự chủ tài chính của cơ sở đào tại
đại học cần xem xét một số vấn đề sau:
Trước hết, các trường đại học cần được tự quyết định và chủ động về khai thác,
tìm kiếm các nguồn tài chính; cách thức sử dụng các nguồn tài chính và tài sản hiện
có, đầu tư cho tài sản tương lai; cân đối các nguồn tài chính thu, chi nhằm đảm bảo hệ
thống tài chính minh bạch, tuân thủ pháp luật và không vụ lợi. Các trường có quyền tự
chủ trong quyết định các nguồn thu và mức chi theo quy chế chi tiêu nội bộ của
trường.
Về khoản thu liên quan học phí, trường Đại học cần có cơ chế khai thác tối đa
khả năng huy động nguồn học phí trong khuôn khổ cho phép như xây dựng các
chương trình chất lượng cao, liên kết. Để làm được điều này, cần thu hút nguồn nhân
lực có chất lượng cao, tăng cường các quan hệ hợp tác quốc tế với các cơ sở đào tạo
các nước có nền giáo dục tiên tiến. Hoạt động này không chỉ nâng cao vị thế, tạo điều
kiện để các cơ sở đào tạo đại học phát triển quy mô, chất lượng, vị thế, đồng thời còn
tạo điều kiện, môi trường nâng cao chất lượng giáo viên, chương trình đào tạo. Việc
quyết định dạy và học bằng tiếng nước ngoài cũng được ghi nhận trong Luật Giáo dục
đại học, theo đó “cơ sở giáo dục đại học quyết định việc dạy và học bằng tiếng nước
ngoài trong nhà trường” (Điều 10).
Về khoản thu từ NSNN, xem xét áp dụng kết hợp nhiều phương thức phân bổ
ngân sách nhằm tạo tính cạnh tranh và góp phần khuyến khích nâng cao hiệu quả hoạt
động nghiên cứu và giảng dạy tại các trường.
Theo nghiên cứu của WorldBank (2008), phân bổ ngân sách cho các trường đại
học công được thực hiện theo nhiều phương thức khác nhau như: Phân bổ hàng năm
cho hoạt động giáo dục; đàn phán hàng năm; xác định mức phân bổ theo số lượng sinh
viên; phân bổ theo kết quả công việc (số sinh viên tốt nghiệp) hoặc đấu thầu cạnh
tranh. Trong đó các nước OEDC thường thực hiện sự phân bổ nguồn quỹ kết hợp
nhiều hình thức, thông thường sẽ tách biệt giữa tài trợ cho hoạt động giảng dạy và hoạt
động nghiên cứu, hoặc phân bổ quỹ trong thời gian trung hạn để các trường có thực
hiện lập kế hoạch sử dụng,….14. Ví dụ tại Nhật Bản, nguồn kinh phí cho các trường
đại học ở Nhật Bản chủ yếu được chia thành ba loại: kinh phí chi cho hoạt động
thường xuyên; kinh phí cạnh tranh dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học của mỗi
cá nhân; nguồn trợ cấp cho sinh viên. Nhà nước sẽ cấp các khoản kinh phí này cho các
trường đại học quốc gia. Bên cạnh đó, Nhật Bản áp dụng chính sách phân bổ ngân
sách dựa trên sự cạnh tranh giữa các trường đại học quốc gia, đại học công lập và đại
học tư thục thông qua các nguồn kinh phí tài trợ (các dự án). Các trường đại học cần
phải đẩy mạnh cải cách, xây dựng các dự án để xin các nguồn tài trợ từ Chính phủ
Nhật Bản15.

14
15

John Fielden, Global trends in university governance, World Bank, 2008, tr.28-30.
Phan Thị Lan Hương, 2019, trao quyền tự chủ đại học tại Nhật Bản và kinh nghiệm đối với Việt Nam, tạp chí
Tổ chức nhà nước, https://tcnn.vn/news/detail/45861/Trao-quyen-tu-chu-dai-hoc-cua-Nhat-Ban-va-kinhnghiem-doi-voi-Viet-Nam.html, truy cập ngày 25/9/2020.
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Tại Việt Nam hiện nay, xu hướng tự chủ ở các trường đại học lớn ở Việt Nam
là phấn đấu tự chủ 100% về nguồn tài chính. Tuy nhiên, nếu áp dụng tự chủ 100% có
thể dẫn đến tình trạng một số trường không thu hút được sinh viên, không thể có đủ
nguồn thu; hoặc phải tăng mức học phí tối đa để đảm bảo nguồn thu. Hai khả năng này
có thể ảnh hưởng tiêu cực đến người học cũng như không đảm bảo cho một số ngành
đào tạo đặc thù. Do đó, cơ chế tự chủ không đồng nghĩa với việc xóa bỏ hoàn toàn
phần ngân sách nhà nước cấp, mà việc cấp ngân sách sẽ được thực hiện trên cơ sở kế
hoạch hoạt động của mỗi trường cũng như mục tiêu mà cơ quan quản lý đã đề ra để
đảm bảo việc phân bổ và sử dụng ngân sách hiệu quả.
Về quản lý tài sản nhà nước, cần khuyến khích các đơn vị sự nghiệp giáo dục
đào tạo công lập nói chung và đào tạo đại học nói riêng tập trung khai thác có hiệu
quả, đồng thời quản lý chặt chẽ tài sản công. Một số giải pháp cụ thể cần xem xét như
sau: cần phân cấp cụ thể hơn nữa vấn đề quản lý tài sản công, tạo điều kiện cho các bộ,
ngành, địa phương có thẩm quyền quyết định phương án xử lý tài sản công ở đơn vị,
địa phương mình; cần có hướng dẫn chi tiết về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản
chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo để các đơn vị chủ quản có sơ sở xây
dựng, ban hành tiêu chuẩn, định mức cho cơ sở đào tạo xây dựng ban hành tiêu chuẩn.
Tóm lại, tự chủ là một trong những nội dung rất quan trọng trong đào tạo đại
học, tồn tại như một nguyên tắc có tác động lớn và đảm bảo tính hiệu quả và các mục
tiêu khác của đào tạo đại học. Triển khai tự chủ đại học tại Việt Nam đã và đang được
nhận thức tương đối rõ ràng thể hiện qua chính sách và quy định tương đối đầy đủ và
toàn diện. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả hơn, cần thiết có những giải pháp mạnh
mẽ và lộ trình cụ thể, rõ ràng từ cơ quan quản lý và từng cơ sở đào tạo đai học.
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GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHO TỰ CHỦ ĐẠI HỌC
TRƯỚC XU THẾ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
Nguyễn Thị Hiền Oanh
Trường Đại học Sài Gòn
Tóm tắt
Tự chủ đại học là một yêu cầu hàng đầu trong quá trình đổi mới giáo dục đại
học trên thế giới. Hiện nay, tự chủ đại học được khẳng định là một công cụ quan trọng
trong việc đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ các hoạt động cần thiết của một trường
đại học và làm tròn sứ mạng của nó đối với xã hội. Giao quyền tự chủ cho các cơ sở
giáo dục, đào tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết Đại hội XII
của Đảng đã xác định nhằm đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo.
Tự chủ đại học là yếu tố cơ bản trong quản trị đại học. Tại Việt Nam, tự chủ đại
học đã và đang mở ra một cơ hội lớn cho các trường đại học. Bài viết nghiên cứu một
số vấn đề về tự chủ đại học và đề xuất một số giải pháp cơ bản trong tự chủ đại học
trước xu thế cách mạng công nghiệp 4.0: Thứ nhất, xây dựng cơ chế nhà trường hiện
đại; Thứ hai, cải cách cơ chế lãnh đạo trong các nhà trường; Thứ ba, cải cách chế độ
nhân sự trong trường học; …
Từ khóa: Tự chủ đại học, quản trị đại học, cách mạng công nghiệp 4.0,…
1. Dẫn nhập
Tự chủ được coi là một xu thế tất yếu, là điều kiện cần thiết đối với các trường
đại học. Quản lý nhà trường theo tinh thần tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội
hiện nay đang là nhu cầu bức thiết đối với hiệu trưởng và cán bộ quản lý trong trường
học nói chung, trường đại học nói riêng.
2. Nội dung
2.1. Quyền tự chủ đại học
Quyền tự chủ đại học: tự trị đại học là quyền của các cơ sở giáo dục đại học
được quyết định sứ mạng và chương trình hoạt động của mình, cách thức và phương
tiện thực hiện sứ mạng và chương trình hoạt động đó, đồng thời tự chịu trách nhiệm
trước công chúng và pháp luật về mọi quyết định cũng như hoạt động của mình.
Quyền tự chủ về nhân sự của các trường đại học có thể hiểu: Quyền được tự
quyết của các trường đại học trong việc tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực một
cách phù hợp nhất theo yêu cầu của trường (Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế. 2018).
2.2. Những tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với hoạt động
quản lý nhà trường ở Việt Nam
2.2.1. Cải cách hành chính nhà nước và những tác động quan trọng đến
quản lý giáo dục
Kể từ khi Việt Nam chuyển đổi mô hình kinh tế, từ nền kinh tế kế hoạch, tập
trung bao cấp sang phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, một
sự chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính nhà nước cũng đã được ghi nhận trên
tất cả các lĩnh vực. Đó là cuộc cải cách cả về lượng lẫn về chất nhằm giảm thiểu thủ
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tục hành chính không cần thiết, đồng thời cập nhật những có chế quản lý phù hợp với
nền kinh tế mới, phục vụ cho hội nhập và toàn cầu hóa trên mọi lĩnh vực.
Trong qui trình đổi mới, hội nhập phải kể đến sự kiện gia nhập Tổ chức thương
mại thế giới (WTO) vào năm 2007, trong đó có những cam kết về dịch vụ giáo dục
trong khuôn khổ Hiệp định GATS năm 1995; từ đó nhiều thủ tục hành chính đã được
điều chỉnh theo thông lệ quốc tế. Đề án Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 20112020 cùng với Nghị quyết của Chính phủ (NQ 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011) cũng là
một căn cứ pháp lý quan trọng để tiến hành cải tổ các cơ chế quản lý trong đó có giáo
dục.
Công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo được khởi xướng từ
năm 2013, sau khi có Nghị quyết số 29-NQ/TW có những vấn đề liên quan trực tiếp
đến quản lý giáo dục.
Một trong những mục tiêu đặt ra là: Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục,
đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các
cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng. Nhằm thực hiện thành công công
cuộc đổi mới, một mặt cần xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước
về giáo dục, đào tạo và trách nhiệm quản lý theo ngành, lãnh thổ của các bộ, ngành,
địa phương, mặt khác cần phân định công tác quản lý nhà nước với quản trị của cơ sở
giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm, tạo động lực và tính
chủ động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục, đào tạo. Ngoài ra, một trong những điểm
nhấn của đổi mới lần này là các cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo địa phương tham
gia quản lý giáo dục, đào tạo địa phương tham gia quyết định về quản lý nhân sự, tài
chính cùng với quản lý thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của giáo dục mầm non, giáo
dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp. Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm được giao
cho các cơ sở giáo dục, đào tạo. Phát huy vai trò của hội đồng trường. Thực hiện giám
sát của các chủ thể trong nhà trường và xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra
của các cơ quan quản lý các cấp, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.
2.2.2. Yếu tố quản lý công mới trong đổi mới quản lý giáo dục ở Việt Nam
Nhìn từ góc độ của mô hình quản lý công mới thì đó là kiểu phân cấp quản lý
tới cấp trường và được gọi là quản lý dựa vào nhà trường. Nó cũng có nhiều tên gọi
khác như quản lý phân cấp, quản lý trao quyền, tự chủ trường học,…
Ở nước ta cũng như nhiều nước đang phát triển khác, tuy mô hình quản lý công
mới và quản lý dựa vào nhà trường chưa chính thức được đưa vào trong quản lý giáo
dục nhưng do tác động của tiến trình toàn cầu hóa, nhiều ý tưởng của các mô hình trên
đã được chia sẻ, thâm nhập, chuyển hóa vào trong tiến trình đổi mới quan điểm về
giáo dục nước ta.
Nếu trong giáo dục đại học, những vấn đề quản lý công mới đang ngày càng
hiện hữu và mang lại những kết quả mong đợi. Như vấn đề tự chủ đại học (nhân lực,
tài chính, đào tạo, nghiên cứu khoa học), vấn đề xã hội hóa trong các dịch vụ đào tạo,
vấn đề phân cấp, phân quyền trong đó có ghi tập trung trong quản lý (thí điểm một số
trường không có bộ chủ quản), thành lập các Hội đồng trường,… Vấn đề cần được
nhận thức rộng rãi, nhưng trên thực tế ít được đề cập, đó là tính hệ thống, mối liên hệ
tương tác giữa các yếu tố của quản lý công mới, có thể được giải thích như sau: Tự
chủ luôn gắn liền với tự chịu trách nhiệm, với phân quyền, phân cấp trong quản lý;
Mặt khác, khi có tự chủ, có trách nhiệm giải trình, được phân quyền thì hoạt động
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quản lý phải được đa dạng hóa, vai trò của người đứng đầu phải cao hơn; Sẽ không
còn trách nhiệm chung chung. Tất cả những quyền và nhiệm vụ đều phải được kiểm
tra, giám sát, đánh giá bởi một cơ chế mở, dân chủ và thực chất.
Luật Giáo dục đại học 2012: Cơ sở giáo dục đại học tự chủ trong các hoạt động
chủ yếu thuộc các lĩnh vực tổ chức và nhân sự, tài chính và tài sản, đào tạo, khoa học
và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng đại học” (Luật Giáo dục đại học.
2012).
2.3. Một số giải pháp cơ bản đảm bảo cho tự chủ đại học trước xu thế Cách
mạng công nghiệp 4.0
2.3.1. Nhóm giải pháp chung
Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” có nêu: Đổi mới căn bản
công tác quản lý giáo dục và đào tạo, đảm bảo dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ
và trách nhiệm xã hội đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; coi trọng quản lý chất
lượng.…Các cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo địa phương tham gia quyết định về
quản lý nhân sự, tài chính công với quản lý thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của giáo
dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp” (Đảng Cộng sản Việt
Nam. 2013).
- Một là, xây dựng cơ chế quản lý nhà trường hiện đại
Nhà trường với vai trò là một tổ chức xã hội, bất kể là trường công lập hay
trường tư thục cần phải là một hệ thống có sức sống, luôn biết tự đổi mới mình. Chỉ
khi có một số quyền tự chủ nhất định, nhà trường mới có được sức sống, mới có sự
thích ứng, tính chủ động và khả năng sáng tạo tương đối lớn. Dưới cơ chế quản lý tập
trung quan liêu bao cấp trước đây, các nhà trường thường mất đi mục tiêu theo đuổi cá
tính hóa, năng lực thích nghi với nhu cầu của xã hội và năng lực sáng tạo, nhà trường
ngày một trở nên thiếu sức sống. Đương nhiên hành vi của nhà trường tất yếu phải
chịu sự kiểm soát. Vấn đề trung tâm trong xây dựng cơ chế quản lý nhà trường hiện
đại là phân định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của nhà trường trong mối liên hệ tương hỗ
lẫn nhau giữ chính quyền, nhà trường và xã hội.
Kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, các quốc gia trên thế giới đã dần hình
thành cơ chế trường công. Cơ chế trường công này về cơ bản đều do chính phủ tổ
chức, quản lý và duy trì. Kể từ những năm 80 của thế kỷ XX trờ lại đây, trong trào cải
cách các trường học trên thế giới đã đưa ra tư tưởng trường học tự quản lý, đề nghị
chính quyền trao lại quyền cho trường học, xây dựng mối quan hệ kiểu mới giữa
trường học với bên ngoài (cơ quan chủ quản cấp trên, chính quyền nơi đứng chân) và
mối quan hệ bên trong trường học (hiệu trưởng, giảng viên, sinh viên). Thực hiện sự
chuyển đổi trong quản lý nhà trường từ mô hình “bên ngoài quản lý” sang mô hình
“bên trong tự quản lý”, thúc đẩy quyền tự phát triển của nhà trường. Tại rất nhiều các
quốc gia như Ôxtrâylia, Anh, Mỹ, Canada, Niu Dilân,…. đều đã xuất hiện xu thế
chuyển dịch quyền và trách nhiệm giáo dục xuống cho chính nhà trường.
Xây dựng cơ chế quản lý nhà trường hiện đại là một trong những nội dung của
đi sâu cải cách thể chế quản lý trong nội bộ trường học, hạt nhân của nó chính là hoàn
thiện cơ chế pháp nhân của nhà trường, theo phương hướng quản lý công hiện đại,
tăng cường xây dựng các quy định, chế độ pháp luật là một pháp nhân, quy phạm các
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mối quan hệ bên trong nội bộ nhà trường, không ngừng hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, cơ
chế quản lý và cơ chế giám sát dân chủ. Quan hệ giữa chính quyền với nhà trường, nhà
trường với xã hội là tiền đề quan trọng để tìm tòi xây dựng cơ chế quản lý nhà trường
hiện đại. Xét từ mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau giữa nhà trường, xã hội và
chính quyền, xu thế phát triển chung sẽ là chính quyền và các cơ quan quản lý hành
chính giáo dục sẽ dần từ bỏ quyền quản lý giáo dục, giao chúng xuống cho các nhà
trường, một bộ phận quyền lực này sẽ giao cho xã hội, cổ vũ xã hội tham gia mở
trường và giám sát việc dạy học. Một bộ phận quyền lực sẽ được giao cho trường học,
cho phép và cổ vũ các trường tự mở trường chiêu sinh. Đối với nhà trường việc có
được quyền lực không phải là kết quả hay mục đích chính của của cải cách cơ chế
quản lý trường học hiện đại mà chỉ là một xuất phát điểm cho thực hiện quyền tự chủ
của trường học. Quan trọng hơn là, cần có sự đảm bảo về quyền lực và cơ chế để cân
bằng lại với nó nhằm bảo đảm cho việc sử dụng có hiệu quả quyền lực của nhà trường,
thúc đẩy sự phát triển của nhà trường.
Xét một cách tổng thể, cần thông qua tìm tòi cơ chế quản lý nhà trường hiện đại
để hình thành nên cơ chế vận hành, trong đó chính phủ điều tiết, kiểm soát vĩ mô, nhà
trường tự quản lý và có sự tham gia hiệu quả của xã hội. Vừa cần mở rộng mức độ
tham gia vào việc mở trường dạy học của xã hội, lại cần tăng cường sự giám sát, tham
dự của xã hội đối với nhà trường, các thông tin liên quan tới nhà trường như tài sản, tài
chính, các khoản phí thu,…. đều cần được công khai cho toàn xã hội biết.
Xây dựng cơ chế quản lý nhà trường hiện đại chịu sự ràng buộc của xu hướng
chính sách giáo dục công. Sau khi một chính sách giáo dục công nào đó được định
hình một cách cơ bản, phương hướng vận hành và mô hình điều hành của nhà trường
về cơ bản cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn, có thể không cần thiết phải tiếp tục tìm kiếm
các chi tiết nhỏ hơn nữa quy định về cơ chế vận hành.
Xây dựng cơ chế quản lý giáo dục hiện đại chính là để cho nhà trường trở thành
một thực thể pháp nhân tự chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiệm lãi lỗ, tự phát triển và
tự ràng buộc mình; thực hiện chế độ cổ phần hóa đi theo mô hình vận hành của công
ty chính là phương hướng chiến lược quan trọng trong xây dựng cơ chế quản lý giáo
dục hiện đại. Quan điểm và cách làm này xét về thực chất chính là một cách trực tiếp
hay gián tiếp đem bê nguyên si mô hình quản lý doanh nghiệp hiện đại vào lĩnh vực
giáo dục. Nếu làm như vậy, toàn xã hội sẽ không còn tồn tại “cơ quan thứ ba” hoạt
động theo nguyên tắc phi lợi nhuận, toàn xã hội sẽ dần “thị trường hóa toàn bộ”.
Nguyên Tổng thống Pháp Lionel Jospin có câu: Cần thực hiện kinh tế thị trường,
nhưng không được thị trường hóa xã hội (Vương Bân Thái. 2014).
- Hai là, cải cách cơ chế lãnh đạo trong các nhà trường
Cơ chế lãnh đạo trong các nhà trường chỉ các quy phạm, cơ chế về lập các cơ sở
nội bộ, phân chia quyền hạn, bổ nhiệm hay cãi miễn nhân sự, tổ chức quản lý,…. Đây
chính là khâu hạt nhân trong sự phát triển, vận hành của nhà trường. Người ta gọi các
nội dung này là cơ chế lãnh đạo trong các nhà trường, nhưng thực chất có rất nhiều nội
dung, trong đó lại không chỉ đóng khung trong phạm vi nội bộ nhà trường, ví dụ việc
bổ nhiệm đã không còn là vấn đề nội bộ của trường.
Cơ chế quản lý trong nhà trường là cơ chế cơ bản của trường học. Nó mang ý
nghĩa căn bản so với tác dụng cá nhân, trách nhiệm cá nhân, tư tưởng chủ quan và tác
phong cá nhân của lãnh đạo nhà trường. Có thể nói rằng, nó là “trung khu thần kinh”
trong quản lý nhà trường. Cơ chế lãnh đạo trực tiếp chi phối tới công tác quản lý, ảnh
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hưởng tới toàn cục của nhà trường. Những quy định pháp luật hiện hành mới chỉ tiến
hành quy định về mặt nguyên tắc đối với một số mặt cơ bản nhất, chủ yếu nhất trong
cơ chế lãnh đạo trong nhà trường, vẫn còn rất nhiều mối quan hệ về quyền lợi và nghĩa
vụ còn chờ được quy phạm, thậm chí điều chỉnh, còn có rất nhiều mâu thuẫn còn chờ
sự sáng tạo về mặt cơ chế để giải quyết. Tại rất nhiều trường đại học, cao đẳng tồn tại
phổ biến vấn đề mối quan hệ giữa quyền lực hành chính với quyền lực học thuật. Tại
các trường dân lập tồn tại phổ biến vấn đề phân chia quyền hạn, chức trách giữa hội
đồng quản trị với hiệu trường. Tại một số trường dân lập, mối quan hệ này thậm chí
còn còn trở thành mối quan hệ giữa “nhà doanh nghiệp” với “người hoạt động sự
nghiệp”, quan hệ giữa phụ huynh với hiệu trường. Cần thông qua giải quyết dần từng
vấn đề và mâu thuẫn này, đẩy mạnh, hoàn thiện thêm một bước nữa cơ chế lãnh đạo
trong các nhà trường.
Phương hướng cải cách cơ chế lãnh đạo trong các nhà trường là thúc đẩy dân
chủ hóa, pháp chế hóa trong vận hành, quản lý nhà trường, xây dựng cơ cấu bộ máy
quản lý “tinh giản, hiệu quả cao” dần hình thành nên cơ chế “tự quản lý, tự phát triển,
tự ràng buộc, do xã hội giám sát”. Cần hoàn thiện cơ chế pháp nhân cho nhà trường,
căn cứ theo pháp luật để quy phạm các mối quan hệ bên trong nội bộ nhà trường, tăng
cường xây dựng cơ chế, nội quy, xây dựng pháp chế hóa vận hành quản lý trong nhà
trường. Cần căn cứ phương hướng cải cách quản lý công hiện đại để xây dựng và hoàn
thiện cơ chế tổ chức quản lý và cơ chế giám sát dân chủ đối với trường học.
- Ba là, cải cách chế độ nhân sự trong trường học
Cốt lõi trong công tác quản lý nằm ở việc dùng người. Con người là chủ thể của
sự nghiệp, của sự phát triển. Cái sai lầm sâu xa của nền kinh tế kế hoạch hóa là nằm ở
chỗ nó đã dùng chủ nghĩa bình quân tuyệt đối để đè nén tính tích cực, chủ động, sáng
tạo của mọi người. Xét một cách căn bản, cải cách hành chính là phát huy tính tích
cực, chủ động và khả năng sáng tạo của con người. Một khi tính tích cực, chủ động,
sáng tạo của mọi người được phát huy, sự phát triển của nhà trường có được nguồn
động lực quan trọng nhất.
Cải cách cơ chế nhân sự là vô cùng quan trọng, nhưng cũng là vấn đề vô cùng
khó khăn. Nó liên quan tới hàng loạt các mặt khác như giải quyết công ăn việc làm,
thu nhập, an sinh xã hội, ….
Cải cách cơ chế nhân sự bên trong nhà trường cần tập trung vào xây dựng cơ
chế dùng người có sự điều chỉnh lên xuống linh hoạt, có vào có ra, động viên khích lệ
một cách có hiệu quả, giám sát chặt chẽ, thông qua cạnh tranh để lựa chọn người ưu
tú, có đủ sức sống và hình thành nên cơ chế phân phối coi trọng thành tích thực tế, coi
trọng cống hiến. Cần triển khai toàn diện cơ chế thuê, tuyển lãnh đạo. Đơn vị và công
nhân viên chức ngành giáo dục cần căn cứ theo các quy định, pháp luật có liên quan
của Nhà nước, xác định rõ chức trách, nghĩa vụ và quyền hạn của cả hai bên, có như
vậy mới có thể vừa đảm bảo quyền chọn việc cho công nhân viên chức. Cần căn cứ
các nguyên tắc “ưu tiên hiệu quả hoạt động, chú ý công bằng”, dần thực hiện cơ chế
phân phối, xác định lương dựa vào vị trí công tác, xác định lương theo nhiệm vụ, xác
định mức lương theo thành tích công tác thực tế; dần hình thành nên cầu nối trực tiếp
giữa thu nhập của công nhân viên chức giáo dục với chức trách, thành tích công tác,
cống hiến thực tế cùng với hiệu quả kinh tế - xã hội do những thành quả lao động của
người giám viên mang lại; dần dần hình thành cơ chế phân phối mang tính khích lệ
nghiêng về ưu tiên nhiều hơn cho những cá nhân ưu tú, vị trí công tác quan trọng.
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2.3.2. Nhóm giải pháp cụ thể
- Thứ nhất, các trường đại học cần được giao quyền tự chủ thông qua việc sớm
ban hành các văn bản pháp quy quy định một cách cụ thể về quyền tự chủ đại học, phù
hợp với đặc điểm tổ chức cũng như chức năng, nhiệm vụ của các trường đại học. Các
văn bản pháp quy được ban hành cần có sự thống nhất cao nhằm đảm bảo trọn vẹn
quyền tự chủ cho các trường đại học.
- Thứ hai, các trường đại học sau khi đạt được quyền tự chủ cần thực hiện tái
cấu trúc nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phân bổ lại nguồn lực nhằm phát huy được
thế mạnh của mình. Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu
trách nhiệm cho các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc phù hợp với năng lực, điều
kiện và hiệu quả hoạt động của từng đơn vị.
- Thứ ba, đẩy mạnh liên thông, liên kết giữa các đơn vị, kết hợp chặt chẽ giữa
đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát huy lợi thế chuyên môn hóa, đội ngũ giảng viên,
cơ sở vật chất… trong khuôn khổ quản lý và điều phối của đại học.
- Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển
giao công nghệ trong nước và quốc tế; nâng cao chất lượng đào tạo cũng như cơ sở vật
chất nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn lực chất lượng cao.
- Thứ năm, nâng cao khả năng tự chủ tài chính thông qua tăng nguồn thu
ngoài ngân sách và kiểm soát chi hiệu quả (Đỗ Thị Tuyết Mai, Đoàn Thị Lâm. 2018).
3. Kết luận
Việc đổi mới quản lý giáo dục nói chung và đẩy mạnh cơ chế tự chủ nói riêng ở
nước ta hiện nay là rất quan trọng và cần thiết. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hứa
hẹn những bước đột phá mới trong hoạt động đào tạo, thay đổi mục tiêu đào tạo, mô
hình đào tạo truyền thống bằng cách chuyển tải và đào tạo kiến thức hoàn toàn mới về
nội dung lẫn phương thức, đặc biệt tác động lớn đến việc quản trị trường đại học.
Những cơ hội và thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, các cơ sở giáo dục
đại học muốn đáp ứng được nhu cầu nhân lực có chất lượng cao và đa dạng ngành
nghề, lĩnh vực của nền kinh tế 4.0 cần phải đổi mới mạnh mẽ từ hoạt động đào tạo đến
quản trị nhà trường để tạo ra nguồn lao động có năng lực làm việc trong môi trường
sáng tạo và cạnh tranh.
Tự chủ đại học là một xu thế tất yếu trong sự phát triển của các trường đại học
công lập. Trước những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện thí điểm tự chủ đại
học, các trường đại học cần được sớm trao quyền tự chủ một cách toàn diện bằng
những văn bản pháp quy có tính thống nhất cao.
Đồng thời, bản thân các đại học cần có cuộc cải cách nội bộ về cơ cấu tổ chức,
phân bổ nguồn lực cũng như đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học
nhằm phát huy tối ưu các tiềm năng trong thời kỳ mới - thời kỳ tự chủ đại học./.
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TỰ CHỦ ĐẠI HỌC: MỘT TRÀO LƯU ĐANG ĐI CHỆCH HƯỚNG
Châu Dương Quang
Khoa Chính sách và Quản lý giáo dục, Trường ĐH SUNY Albany
Các trường đại học công lập của Việt Nam gần đây đã bắt đầu đòi hỏi
quyền tự chủ - một đòi hỏi rất tự nhiên sau nhiều năm chung sống với hệ thống
kinh tế mệnh lệnh. Tuy nhiên, tôi cho rằng, trào lưu kêu gọi tự chủ đại học hiện
nay ở Việt Nam đúng thì ít, sai nhiều hơn, mà nhiều nhất là nhầm lẫn.
Tự chủ đại học là vấn đề liên quan sâu rộng đến nhiều lĩnh vực khác trong xã
hội. Ở bài viết này, tôi chỉ tập trung vào vấn đề tự chủ của các đại học công lập.
Một đúng
Cái đúng duy nhất là các đòi hỏi kêu gọi tự chủ đại học đã xuất hiện rất đúng
thời điểm, và nhờ vậy, nhanh chóng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều tầng lớp
xã hội: giới lãnh đạo trường, giới nghiên cứu, phần đông dư luận, và ngay cả nhiều nhà
hoạch định chính sách. Thật ra, các chính sách đầu tiên về tự chủ đại học đã được GS
Trần Hồng Quân cùng các cộng sự đề xuất từ cuối thập niên 1980, trong thời gian ông
làm Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Tuy nhiên, các chính sách
này đều gây ra tranh cãi, thậm chí là chống đối, và vì vậy nhiều chính sách đã không
sống sót được sau nhiệm kỳ của vị Bộ trưởng đã khai sinh ra chúng. Giờ đây, sau
nhiều năm mở cửa, chúng ta đã có một nhóm người tiếp xúc đủ với các tư tưởng quản
trị phương Tây và họ là những người đang nuôi dưỡng trào lưu tự chủ đại học ở Việt
Nam. Xét cho cùng thì tự chủ đại học là một bước đi tất yếu của các nền đại học trên
thế giới.
Hai sai
Cái đáng tiếc thứ nhất là trong số nhiều khía cạnh của tự chủ đại học, thì tự chủ
tài chính nhanh chóng trở thành khía cạnh được nhà nước và lãnh đạo các trường quan
tâm trước tiên, và nhiều nhất. Tại Việt Nam, tự chủ đại học gần như được hiểu là tự
chủ tài chính. Trên thực tế, tài chính đúng là một trong những lí do chủ yếu thúc đẩy
các ý tưởng cải cách giáo dục trên thế giới. Tuy nhiên, điều đáng nói là ở Việt Nam, sự
tập trung vào khía cạnh tài chính trong các cải cách giáo dục đại học đang ở mức cực
đoan. Theo tôi biết, chẳng ở đâu mà nhà nước lại hoàn toàn ngừng cấp ngân sách cho
các trường đại học công lập, và cũng chẳng ở đâu mà các trường đại học công lập lại
hớn hở đón nhận việc tự chủ thu chi như ở Việt Nam. Nhiều người lập luận rằng ở
Việt Nam hiện nay, chỉ có tự chủ tài chính là thực hiện được ngay, còn tự chủ các mặt
khác thì phải chờ. Lập luận này nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực tế thì luôn có kha khá
không gian để các trường đại học tự do vùng vẫy, quan trọng là họ có thật sự muốn và
dám nhận lấy sự tự do đó, và có đủ quyết tâm để dần dần nới rộng vùng tự do ra hay
không.
Cực đoan thứ hai trong trào lưu tự chủ đại học hiện nay là sự phủ nhận vai trò
của nhà nước. Ở hầu hết các nước, nền đại học công lập được xem là một công cụ
quan trọng mà nhà nước sử dụng để điều hành xã hội. Đương nhiên là tùy từng nước
mà khái niệm “điều hành” mang ý nghĩa khác nhau. Ngay cả tại Mỹ, nơi vai trò của
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nhà nước trong nền đại học rất mờ nhạt so với các nước ở châu Âu, thì nhà nước vẫn
có những cơ chế dẫn dắt đại học theo một số định hướng nhất định. Ví dụ, chỉ khi nào
một trường đại học được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định được Bộ Giáo dục công
nhận thì sinh viên trường đó mới được vay vốn của chính phủ liên bang. Xét cho cùng
thì nhà nước là một trong nhiều nhóm đối tượng mà nền đại học công lập có sứ mạng
phải phục vụ.
Trong khi đó, tại Việt Nam, ẩn phía sau những kêu gọi tự chủ đại học là sự phủ
định vai trò của nhà nước. Những ý tưởng tự chủ đại học đầu tiên đã nêu ra đầy đủ 2
khía cạnh: tự chủ và trách nhiệm giải trình; và nhà nước là một đối tượng quan trọng
mà các đại học cần phải giải trình. Có người ví đây là chân ga và chân thắng, đảm bảo
cho các đại học phát triển đúng đắn. Tuy nhiên, nhiều nhà ủng hộ tự chủ đại học sau
này đã tỏ ra thờ ơ với trách nhiệm giải trình, trong khi họ chỉ chăm chăm đạp ga mà
thôi.
Và nhiều nhầm lẫn
Cả hai cái sai ở trên đều xuất phát đầu tiên từ việc tiếp nhận không đầy đủ các ý
tưởng về tự chủ đại học của phương Tây, nhất là Mỹ - nước mà các nhóm ủng hộ tự
chủ đại học Việt Nam hiện nay tham khảo nhiều nhất, để rồi cũng có nhiều ngộ nhận
nhất. Xin nêu ra ví dụ liên quan đến hội đồng trường, một trong những chính sách
được cho là cốt lõi của trào lưu tự chủ đại học Việt Nam hiện nay. Ở Mỹ, chỉ các đại
học tư thục phi lợi nhuận mới lựa chọn phần lớn các thành viên hội đồng trường thông
qua bầu cử - còn tại đa số các đại học công lập, phần lớn hội đồng này là do chính
quyền bang bổ nhiệm. Khi về đến Việt Nam, khái niệm hội đồng trường thường được
hiểu với một sắc thái dân chủ quá đà: hội đồng trường cần phải thông qua bầu cử. Vì
thế, Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018, dưới áp lực của trào lưu tự chủ đại học, đã
quy định rằng một số lượng đáng kể thành viên hội đồng trường của đại học công lập
được lựa chọn thông qua bầu cử. Nói cách khác, các nhóm kêu gọi tự chủ đại học Việt
Nam đã đem mô hình tự chủ của đại học tư thục phi lợi nhuận Mỹ áp vào mô hình tự
chủ của đại học công lập Việt Nam, trong khi hai loại trường này rất khác nhau tại Mỹ.
Việc một trường đại học công lập tự chủ tài chính gần đây có những tiến bộ
nhất định trong hoạt động nghiên cứu khoa học và có những thứ hạng cao trong các
bảng xếp hạng trong và ngoài nước đã làm nhiều người khẳng định rằng tự chủ đại học
mang lại chất lượng. Đây là một nhận định nhầm lẫn! Tự chủ đúng là một yếu tố quan
trọng thúc đẩy chất lượng. Nhưng đây không phải là yếu tố duy nhất – và cũng không
chắc là yếu tố quan trọng nhất – quyết định chất lượng. Điều mà chúng ta có thể kết
luận là: các chính sách tự chủ đúng đắn sẽ tạo ra một bệ phóng cho trường đại học phát
triển. Và các bạn đã nghe đến nhiều vụ phóng tên lửa thất bại rồi chứ?
Nhầm lẫn thứ ba là nhầm lẫn khái niệm: phi tập trung hóa (decentralization) và
tự chủ (autonomy). Phi tập trung hóa là giao quyền quản lí xuống cho cấp dưới, trong
khi nội hàm của tự chủ là kêu gọi sự tham gia của đông đảo cộng đồng trong việc quản
trị. Phi tập trung hóa tạo điều kiện cho tự chủ, nhưng không bảo đảm sẽ có tự chủ. Ở
Việt Nam, những tiếng nói kêu gọi tự chủ hiện nay, thực chất chỉ mới dừng lại ở việc
kêu gọi phi tập trung hóa: giao quyền xuống cho (hiệu trường/ hội đồng) các trường.
Điều này làm tôi nhớ đến bài viết “Nhân vật thứ ba” của GS. Phạm Phụ trong cuốn
“Về khuôn mặt mới của Giáo dục Đại học Việt Nam” (NXB ÐH Quốc gia TP.HCM).
Vị giáo sư này kể rằng, chính sách học phí – một chính sách có ảnh hưởng lớn và trực
tiếp đối với sinh viên – đã được quyết định trong các cuộc họp của lãnh đạo ngành: Bộ
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Giáo dục và Đào tạo và trường đại học (thành phần thứ nhất). Sinh viên (thành phần
thứ hai) hoàn toàn không có mặt, và dĩ nhiên không có tiếng nói – nói chi đến thành
phần thứ ba (các tổ chức độc lập). Các thảo luận, đề xuất về tự chủ đại học hiện nay
cũng vậy: chúng ta rất ít khi nghe (hầu như không thấy) lãnh đạo bộ và lãnh đạo
trường tham khảo ý kiến của giảng viên và sinh viên về các kế hoạch tự chủ. Dường
như quyền quản lí chỉ đang được nhóm dưới giành lấy từ nhóm trên, chứ nó chưa hề
được “xã hội hóa” cho cộng đồng!
Xây nhà từ móng
Tôi nghĩ trào lưu tự chủ đại học sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên,
nhiều khả năng kết quả sẽ chỉ dừng lại ở các mục tiêu tài chính, và tệ hơn là còn có thể
sẽ cản trở các mục tiêu khác cốt lõi hơn: tự do nghiên cứu, tự do giảng dạy, tự do học
tập ... Vì thế, tôi cho rằng nhà nước cần tích cực hơn với vai trò “trọng tài lâm thời”:
trước khi giao quyền tự chủ, nhà nước cần buộc các trường phải công khai kế hoạch
hành động nhằm khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia vào việc quản trị
trường, và đồng thời tham gia giám sát việc thực thi các kế hoạch này. Chỉ khi nào
chạm đến được giảng viên và sinh viên thì khi đó tự chủ đại học mới đi đúng hướng và
mới bền vững.
Bên cạnh đó, các thầy cô cũng có thể góp phần đưa trào lưu tự chủ đại học Việt
Nam trở về đúng ý nghĩa của nó bằng cách hãy cùng sinh viên thay đổi cách tư duy,
cách học – bắt đầu từ việc thực hành tư duy phản biện. Chỉ khi nào sinh viên và thầy
cô có khả năng suy nghĩ độc lập thì khi đó, các đại học mới có thể tự quản được. Và
việc thực hành tư duy phản biện thì chưa cần đến một cải cách tài chính cực đoan như
hiện nay.
Các tổ chức xã hội và doanh nghiệp cũng có thể đóng góp cho quá trình tự chủ
bằng cách tạo điều kiện – thậm chí là thúc ép, bắt buộc – giáo viên và sinh viên tiếp
cận và thực hành tư duy phản biện.
May mắn thay, hiện nay, Việt Nam cũng đã bắt đầu chú ý nhiều đến tư duy
phản biện/ giáo dục khai phóng, và đây là một điều kiện thuận lợi có thể hỗ trợ tốt cho
xu hướng tự chủ đại học.
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TỰ CHỦ ĐẠI HỌC TỪ GÓC NHÌN CỦA MỘT TRƯỜNG TƯ THỤC
Lê Trường Tùng
Trường Đại học FPT

Tự chủ: tự túc, tự trị và tự quyết
Luật Giáo dục Đại học 2018 quy định “Quyền tự chủ là quyền của cơ sở giáo
dục đại học được tự xác định mục tiêu và lựa chọn cách thức thực hiện mục tiêu; tự
quyết định và có trách nhiệm giải trình về hoạt động chuyên môn-học thuật, tổ
chức-nhân sự, tài chính-tài sản và các hoạt động khác trên cơ sở quy định của pháp
luật và năng lực của cơ sở giáo dục đại học”. Tự chủ là một khái niệm rộng, có nhiều
cách hiểu khác nhau theo các góc nhìn xã hội, pháp luật. Khái niệm tự chủ được đưa
vào Luật Giáo dục ngay từ 1998, cũng được đưa vào Luật Giáo dục Đại học năm
2012, nhưng chỉ được cụ thể hóa trong giáo dục đại học qua triển khai thí điểm 20152017, sau đó chi tiết hóa trong Luật Giáo dục Đại học 2018.
Từ góc độ quản trị một trường đại học, tự chủ có thể hiệu theo các cách: “tự
quyết” – tự ra quyết định trong các hoạt động của trường dựa trên các hàng lang pháp
lý, “tự túc” - có thể tồn tại và phát triển không cần dựa vào ngân sách nhà nước, hoặc
kết hợp cả 2 nghĩa trên như đa số đang hiểu hiện nay: tự chủ là tự quyết và tự túc. Tự
chủ cũng có thể hiểu là “tự trị” – hoạt động hoàn hoàn toàn dựa trên các quy định pháp
lý, không có chỉ đạo, can thiệp trực tiếp của cơ quan cấp trên. Tự chủ khi kèm theo yêu
cầu “tự túc” đã mang thêm yếu tố kinh tế, kèm theo yêu cầu “tự trị” đã mang thêm sắc
thái chính trị - chứ không đơn thuần là khái niệm xã hội, pháp luật nữa.
Tự quyết có nhiều mức độ tùy thuộc vào có hành lang pháp lý nào được mở, và
được mở rộng hay hẹp – tức hoạt động nào được cho phép tự chủ, và trong từng hoạt
động, hành lang pháp lý được quy định cho những đối tượng nào đi vào. Tự túc cũng
vậy, có thể tự túc một phần – chẳng hạn tự đảm bảo chi thường xuyên, hoặc tự túc
mức cao hơn, gồm tự đảm bảo từ chi thường xuyên đến chi phí đầu tư. Tự trị là vấn để
gây tranh cãi, thường là do cách hiểu khác nhau.

Tự túc
Về tự túc, bài toán tài chính cho các trường đại học bao giờ cũng là vấn đề nan
giải, luôn là một trong những công việc trọng tâm của các trường đại học kể cả trong
và ngoài nước. Không giải quyết được vấn đề tài chính (có nền tảng tài chính vững
chắc) thì các trường đại học không phát triển được. Tài chính của trường đại học có
thể đến từ nhiều nguồn, từ học phí người học, từ ngân sách nhà nước, từ hiến tặng, từ
các nguồn thu qua hoạt động dịch vụ và nghiên cứu khoa học.
Thử xem bức tranh doanh thu đại học của các nước có nền giáo dục lớn. Ở
Australia, doanh thu của cả hệ thống giáo dục đại học năm 2019 là 34 tỷ đô la Úc,
trong đó từ hỗ trợ ngân sách là 18 tỷ đô chiếm 54%, học phí chiếm 31% - và học phí
thu chủ yếu từ sinh viên ngoại (chiếm 85% tổng thu học phí) với mức thu của sinh
viên nội địa chỉ bằng khoảng 1/4 học phí sinh viên ngoại quốc. Ở Mỹ, doanh thu của
cả hệ thống giáo dục đại học năm 2019 là 671 tỷ USD, trong đó tài trợ từ chính phủ là
198 tỷ chiếm 29%, học phí chỉ chiếm 25% (171 tỷ). Với các trường công, tài trợ nhà
nước lên đến 41%, trường tư không vì lợi nhuận 12%. Ở Anh, doanh thu giáo dục đại
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học năm 2019 là 40.5 tỷ bảng Anh, trong đó doanh thu từ học phí gần 20 tỷ chiếm
49%, tài trợ từ nhà nước 5.3 tỷ chiếm tỷ lệ thấp hơn Australia và Mỹ - chỉ 13%.

Doanh thu các trường đại học Autralia. Nguồn: Finance 2017. Financial Reprt of Higher Education
Providers, Australia Government, Department of Education and Training

Doanh thu các trường đại học Mỹ. Nguồn: US Postsecondary Education Revenue,
https://nces.ed.gov/programs/coe/indicator_cud.asp

Doanh thu các trường đại học Anh. Nguồn:
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn05440/
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Cũng phải thấy rằng giáo dục đại học là một dịch vụ vừa mang tính công ích
(tạo nguồn nhân lực trình độ cao nâng cao vị thế cạnh tranh của quốc gia, giảm tệ nạn
xã hội - việc phải chăm sóc xã hội thường tập trung vào những người văn hóa thấp),
vừa mang tính tư ích (đáp ứng nhu cầu học tập, tạo cơ hội có thu nhập cao hơn cho
từng cá nhân) - cho nên giáo dục đại học nói chung đều phải hoạt động với nguồn thu
từ cả công và tư, theo nguyên tắc ai hưởng lợi người đó trả tiền. Ở Việt nam, nguồn
lực công cho giáo dục đại học thể hiện qua đầu tư xây dựng cơ bản, qua chi ngân sách
hàng năm cho trường công, và hỗ trợ các trường tư qua chính miễn giảm thuế và ưu
đãi đất giáo dục, còn nguồn lực tư là đầu tư mở trường từ các thành phần ngoài công
lập, và quan trọng nhất cho cả trường công và tư là từ nguồn học phí của người học.
Việc chi từ ngân sách cho giáo dục đại học không chỉ là thực hiện chính sách phúc lợi
cho người học, mà thực tế là nghĩa vụ của nhà nước chi cho những gì mà quốc gia
được thụ hưởng sau này. Vấn đề hiện nay là ngân sách nhà nước hạn chế, cần dành chi
nhiều cho giáo dục phổ thông, còn với giáo dục sau phổ thông thì ngân sách nhà nước
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chỉ tập trung chi cho các trường, các ngành trọng điểm và các đối tượng người học cần
ưu tiên, còn lại dựa vào nguồn thu học phí, nguồn thu khác của trường, và hiện nay
lồng nội dung “tự túc” này vào việc tự chủ.
Dù đầu tư từ nguồn nào, thì một trong các yếu tổ để đảm bảo chất lượng là chi
phi đào tạo/sinh viên (định mức kinh tế kỹ thuật) phải đủ lớn. Hiện nay mức chi phí
trung bình đào tạo đại học ở Việt Nam dưới 1000 đô la Mỹ/năm/sinh viên, chỉ bằng
1/20 chi phí của Australia. Trong các năm tới, Việt Nam cần phải nâng suất đầu tư từ
nhiều nguồn, chắc phải lên gấp 5 con số này trong 10 năm tới (tương đương với
Thailand, và bằng 5-10% Mỹ, Australia hiện nay) để có điều kiện đảm bảo chất lượng
đào tạo ở mức tối thiểu. Tự chủ đại học cần phải góp phần giải quyết vấn đề này. Do
ngân sách hạn chế, Việt Nam chỉ có một cách để tăng chi phí đào tạo/sinh viên theo 2
cách: (i) thực hiện lộ trình tự chủ gắn với lộ trình tăng học phí trường công như hiện
nay, và (ii) tăng tỷ trọng sinh viên trường tư song song với giảm tỷ trọng sinh viên
trường công để tối ưu việc sử dụng ngân sách nhà nước chi cho giáo dục đại học. Cách
(i) không thể tăng học phí quá nhiều, cho nên sẽ đến lúc phải dùng đến cách (ii), giới
hạn sinh viên trường công từ khoảng 85% hiện nay xuống còn khoảng 65% là tạm ổn
(chẳng hạn mỗi năm giảm 5% chỉ tiêu trường công), cũng để tỷ lệ sinh viên trường
công trường tư tương xứng với các nước khác trong khu vực.
Một vấn đề cũng cần xây dựng hành lang pháp lý là việc vay, bảo lãnh nợ vay
và trả nợ vay của các trường công tự chủ tài chính (quyền tự chủ trong “thu hút nguồn
vốn đầu tư phát triển” – điều 32.5 Luật Giáo dục Đại học). Vay từ các nguồn (vay
ngân hàng, phát hành trái phiếu học đường, vay cán bộ giảng viên…) để đầu tư phát
triển trường là một giải pháp để phát triển nhanh, nhưng việc trả nợ (là nợ công vì của
trường công) trong tương lai có thể lại thuộc về nhiệm kỳ tiếp sau, và nếu như không
trả nợ được thì sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp. Về việc vay vốn, Nghị định
16/2015/NĐ-CP đang quy định khá chung chung: “Khi thực hiện vay vốn, huy động
vốn, đơn vị sự nghiệp công phải có phương án tài chính khả thi, tự chịu trách nhiệm
trả nợ vay, lãi vay theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hiệu quả của
việc vay vốn, huy động vốn”.

Tự quyết
Tự quyết là quyền tự chủ của các trường đại học được quyết định các vấn đề về
chuyên môn-học thuật, về tổ chức-nhân sự, về tài chính-tài sản trong hành lang pháp lý
(“theo quy định của pháp luật”) và các quy định nội bộ khác. Đây là quyền rất quan
trọng, khác cơ chế xin cho - được phép mới được làm như trước đây. Luật Giáo dục
Đại học năm 2018 chính thức cho các trường đại học tự chủ trong việc mở ngành, liên
kết quốc tế, còn tự chủ trong xác định chỉ tiêu và cách thức tuyển sinh đã thực hiện
trước đó.
Lưu ý rằng hệ thống giáo dục nghề nghiệp đến nay vẫn chưa được hưởng các
quyền này, trừ các trường cao đẳng công lập tự chủ tài chính hoàn toàn. Trong lĩnh
vực giáo dục đại học, các trường được thử nghiệm tự chủ từ năm 2015, và Luật Giáo
dục Đại học 2018 đã hình thành khung pháp lý để hệ thống giáo dục đại học tự chủ về
chuyên môn nghiệp vụ, về tổ chức nhân sự và tài chính tài sản. Các trường đại học - cả
công lập và tư thục – đều đã được tự chủ trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh phù
hợp với hành lang chất lượng, được chủ động mở ngành đào tạo và hợp tác liên kết
quốc tế. Rất tiếc là đến nay hệ thống giáo dục nghề nghiệp vẫn đứng ngoài dòng chảy
tự chủ. Nghị định 143/2016/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định
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về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp vẫn quy định rất
chi tiết về thủ tục giấy chứng nhận đăng ký lần đầu và đăng ký bổ sung hoạt động giáo
dục nghề nghiệp như một dạng giấy phép con (điều 18). Ngoài việc đăng ký ban đầu
sau khi có quyết định thành lập, các trường cao đẳng phải thường xuyên làm thủ tục
đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước để bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp với
những hoạt động lẽ ra thuộc quyền tự chủ của các trường, ví dụ như tăng chỉ tiêu tuyển
sinh 10% trở lên, giảm quy mô tuyển sinh hoặc mở ngành đào tạo mới là phải đăng ký
bổ sung, và không đăng ký bổ sung sẽ bị cơ quan quản lý nhà nước chế tài nghiêm
khắc (điều 6, nghị định 75/2015/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực
giáo dục nghề nghiệp). Việc hợp tác liên kết giáo dục nghề nghiệp với nước ngoài vẫn
phải do cơ quan nhà nước cấp phép (điều 24, Nghị định 15/2019/NĐ-CP quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục Nghề nghiệp). Với giáo dục đại
học, đây là các quyền tự chủ mặc định thực hiện theo hành lang pháp lý, còn với cao
đẳng thì không. Hiện nay Luật Giáo dục Nghề nghiệp 2014 quy định “cơ sở giáo dục
nghề nghiệp tự chủ trong các hoạt động thuộc các lĩnh vực tổ chức và nhân sự, tài
chính và tài sản, đào tạo và công nghệ, hợp tác quốc tế… theo quy định của pháp luật”
(điều 25), và đến nay đã 6 năm trôi qua, chưa có cơ chế tự chủ nào liên quan đến xác
định chỉ tiêu tuyển sinh, mở ngành, hợp tác quốc tế được quy định và áp dụng cho giáo
dục nghề nghiệp.
Thông thường chúng ta hay nói về việc tự chủ và “cởi trói” cho các trường
công. Trên thực tế các trường tư cũng không được hoàn toàn “tự trị” căn cứ vào các
quy định quản trị nội bộ - bên trên hiệu trưởng là hội đồng trường, bên trên hội đồng
trường là đại hội đồng cổ đông. Ví dụ như với trường ĐH FPT, về nhân sự quyết theo
quy tắc trên 2 cấp, về tài chính ngoài việc tuân thủ các quy định như một doanh nghiệp
độc lập, còn có các quy định nội bộ giới hạn định mức phê duyệt cho mỗi cấp.
Một trong những vấn đề thường gây tranh cãi là với việc tự chủ của các trường
đại học, việc “tự quyết” và nguyên tắc “làm những gì không cấm” được hiểu và vận
dụng như thế nào, nguyên tắc “làm những gì không cấm” có áp dụng cho các trường
đại học công hay không, nguyên tắc “chưa có hành lang pháp lý chưa được làm” xung
khắc với “làm những gì không cấm” như thế nào? Chúng ta đã từng chứng kiến nhiều
lãnh đạo đại học công sau khi nghỉ việc về làm lãnh đạo đại học tư nhưng không thành
công. Có nhiều lý do chủ quan lẫn khách quan, nhưng có lẽ môi trường tư thục không
thuận lợi để các lãnh đạo trường công phát huy kinh nghiệm trước đây của mình. Ba lý
do chính ở đây là: (i) phải chuyển từ tư duy làm những gì được phép sang làm những
gì không cấm; (ii) ngoài việc phải ứng xử với cơ quan quản lý nhà nước, với cơ quan
chủ quản, với giáo viên, sinh viên và xã hội, còn phải ứng xử với chủ đầu tư đại diện
bởi hội đồng quản trị/hội đồng trường; (iii) quản lý tài chính chuyển từ tư duy dòng
tiền sang tư duy hạch toán.
Mức độ tự quyết được quy định bởi hành lang rộng hay hẹp và dành cho đối
tượng nào được vào hành lang này. Từ khía cạnh quản lý nhà nước, việc quy định mức
độ tự chủ được xác định trên quan điểm không chỉ bảo vệ người học, bảo vệ cơ quan
quản lý - mà quan trọng hơn là tạo môi trường cho các trường phát triển. Hiện nay
hành lang pháp lý trong cơ chế tự chủ đại học dù đã từng bước chuyển từ tiền kiểm
sang hậu kiểm, giao việc tự quyết về tuyển sinh, mở ngành, liên kết cho các trường
nhưng vẫn vướng một bất cập cơ bản, đó là yêu cầu “chất lượng đi trước”. Trong các
quy định về mở ngành và đăng ký chỉ tiêu đào tạo hiện nay (quy định xác định chỉ tiêu
tuyển sinh đại học - Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT, quy định xác định chỉ tiêu tuyển
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sinh cao đẳng - Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH, quy định mở ngành đại học Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT, quy định mở ngành cao đẳng - Nghị định
143/2016/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 140/2018/NĐ-CP) đều quy định phải có trước
cơ sở vật chất và lực lượng giảng viên. Đây là các quy định mang tính đảm bảo chất
lượng theo dạng tiền kiểm - để thực hiện một công việc dự kiến, nhà trường phải
chuẩn bị trước tất cả những gì cần thiết để thực hiện công việc đó, ví dụ trong thủ tục
mở một ngành đào tạo mới, yêu cầu phải chuẩn bị giảng viên sẵn sàng cho tất cả các
môn học – kể cả môn dạy ở năm học cuối, hoặc để chuẩn bị tuyển sinh cho năm học
mới bắt đầu từ tháng 9, đội ngũ giáo viên (là giảng viên viên chức thuộc trường công
hoặc hoặc ký hợp đồng 3 năm trở lên với trường tư) phải chuẩn bị đủ từ ngày 31 tháng
12 năm trước để đưa vào đề án tuyển sinh – mặc dù còn 9 tháng nữa mới bắt đầu năm
học mới và chưa biết tuyển sinh liệu có được hay không. Điều này gây tốn kém khi
phải chi phí cho lực lượng giảng viên và cơ sở vật chất chưa dùng tới, đặc biệt trong
môi trường đầy biến động, và cuối cùng thì các chi phí lãng phí này cũng tính hết vào
học phí của người học. Về vấn đề này, đề nghị thay đổi các chính sách “chất lượng đi
trước” bằng chính sách “chất lượng trong quá trình”, sửa đổi các văn bản có liên quan
theo hướng thay cho việc phải chuẩn bị tất cả những gì cần thiết để tiền kiểm - thì chỉ
yêu cầu chuẩn bị ở mức tối thiểu, và các chỉ tiêu chất lượng thì cần được hậu kiểm,
kiểm soát trong quá trình hoạt động – nhằm tối ưu việc sử dụng nguồn lực.
Một bất cập nữa là điều kiện để được tự chủ hoặc được cấp phép. Theo quy
định hiện nay, trường đại học phải không có vi phạm gì trong 3-5 năm mới được tự
chủ trong một số hoạt động như mở ngành, liên kết đào tạo, tăng chỉ tiêu… Thời gian
5 năm là một nhiệm kỳ của hiệu trưởng, nếu hiệu trưởng nhiệm kỳ trước trót vi phạm
thì hiệu trưởng nhiệm kỳ này hết quyền tự chủ, rồi có thể hiệu trưởng này lại sẽ vi
phạm gì đó (nhẹ thôi) để lại “án tích” cho hiệu trưởng nhiệm kỳ tiếp theo. Đề nghị các
cơ quan chức năng xem xét lại điều này, điều chỉnh thời hạn phạt tối đa là 1 năm.
Trường đại học FPT đến nay vẫn vẫn chưa được đào tạo tiến sĩ CNTT, lý do là có lỗi
tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu từ năm 2017, đến nay chưa đủ 3 năm để “xóa án”.
Tự chủ cũng liên quan đến việc các hành lang pháp lý nhiều hay ít. Đề nghị mở
hành lang pháp lý cho việc các trường đại học được tự chủ cấp phép cho giảng viên và
cán bộ nghiên cứu là người nước ngoài (đưa diện này vào đối tượng không phải cấp
phép lao động). Hiện nay nghị quyết chính phủ 36/2015/NQ-CP mới mở hành lang tự
chủ này cho 3 trường là ĐH BK Hà nội, ĐH Kinh tế Quốc dân và ĐH Kinh tế TP
HCM). Cũng đề nghị mở hành lang pháp lý các trường đại học được tự chủ trong việc
công nhận văn bằng do các trường đại học nước ngoài cấp.
Một trong những vấn đề cũng gây hiểu lầm khi cho rằng tự chủ là “tự trị” và
đồng nhất việc bỏ cơ chế chủ quản với việc bỏ cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà
nước. Bỏ cơ chế chủ quản là xu thế lành mạnh hóa cơ cấu quản lý nhà nước – doanh
nghiệp, với cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO 2006 là “chính phủ không tác
động trực tiếp hay gián tiếp tới các quyết định thương mại của doanh nghiệp thuộc sở
hữu nhà nước”, “tách chức năng đại diện chủ sở hữu với chức năng quản lý nhà nước”
nhằm xóa bỏ tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi. Bỏ cơ chế chủ quản trong giáo dục
đại học thực chất không phải là bỏ cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước với trường
đại học, mà giới hạn chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước, chỉ còn là thành lập hội
đồng trường và phê duyệt hiệu trưởng. Hội đồng trường sẽ thực hiện các chức năng
quản trị trường đại học theo luật định, và Bộ Giáo dục Đào tạo thực hiện chức năng
quản lý nhà nước.
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Trách nhiệm giải trình
Từ năm 2019, Bộ GDDT đã yêu cầu các trường công khai Đề án tuyển sinh
hàng năm với các thông tin về đào tạo, giảng viên, cơ sở vật chất và tài chính, tiếp nối
các Báo cáo 3 công khai trước đây. Đây là một bước tiến tới minh bạch thông tin.
Ở các nước có nền giáo dục phát triển, việc các trường đại học phải công bố
công khai Báo cáo thường niên (Annual Report) là bắt buộc, trong đó phần Báo cáo tài
chính được cơ quan kiểm toán xác nhận. Tìm kiếm trên Internet sẽ dễ dàng có được
các báo cáo công bố hàng năm từ các trường đại học Mỹ, Anh, Australia với đầy đủ
thông tin về trường, chiến lược phát triển, các số liệu, kết quả hoạt động trong năm và
kế hoạch năm tiếp theo.

Báo cáo Tài chính ĐH Harvard 2019, báo cáo thường niên ĐH Cambridge, RMIT 2019

Bước theo của Đề án tuyển sinh hàng năm mà Bộ GDĐT đang yêu cầu các
trường công bố để phục vụ tuyển sinh - có lẽ chính là Báo cáo Đại học Thường niên
bao gồm Báo cáo Tài chính Đại học có kiểm toán – việc này sẽ góp phần chuẩn hóa
các nội dung quản trị đại học, tạo sự minh bạch thông tin, cụ thể hoá trách nhiệm giải
trình đối với giào dục đại học, đặc biệt trong bối cảnh tăng cường tự chủ. Việc này
cũng là để cụ thể hóa điều 32.6.b, 32.6.d, 66.5 trong Luật Giáo dục Đại học 2018 về
trách nhiệm giải trình: trường đại học phải “công khai báo cáo hàng năm về các chỉ số
kết quả hoạt động”, “công khai trung thực báo cáo tài chính hàng năm”, “hàng năm cơ
sở giáo dục đại học phải thực hiện kiểm toán và công khai tài chính”. Báo cáo thường
niên của trường đại học thông thường bao gồm 4 mục lớn về Giới thiệu chung, Các
hoạt động trong năm (Operation), Các chỉ tiêu hiệu quả (Performance Indicators) và
Báo cáo tài chính (Financial Statement).

Kết luận và tóm lược
Tự chủ là cơ chế rất quan trọng để hệ thống giáo dục đại học – nơi đào tạo nhân
lực tạo sức cạnh tranh cho quốc gia trong bối cảnh quốc tế hóa, toàn cầu hóa - gỡ bỏ
được các rào cản mang tính xin cho để có thể phát triển nhanh hơn, giúp Việt nam thu
hẹp khoảng cách với các nước đi trước trong khu vực và trên thế giới. Tự chủ cũng là
nền tảng để giải phóng tư duy và hành động đổi mới của các trường – và việc đổi mới
sáng tạo của các trường đại học sẽ hỗ trợ đào tạo ra những con người sáng tạo đổi mới.
Và một điều quan trọng trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và trào lưu
chuyển đổi số là đi nhanh để theo kịp xu hướng, là nâng cao năng lực cạnh tranh bằng
tốc độ - cá nhanh nuốt cá chậm, chức không còn là lớn nuốt bé nữa – thì tự chủ là việc
bắt buộc phải làm.
Tự chủ giáo dục đại học cần mang lại lợi ích cho cả 3 đối tượng là người học,
các trường đại học và cơ quan quản lý nhà nước – và bao trùm lên là lợi ích xã hội.
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Khi đánh giá tự chủ đại học cần quan tâm đến cả 3 đối tượng này, không để tình trạng
với người học thì dường như tự chủ đại học là đóng học phí nhiều hơn, với cơ quan
quản lý nhà nước thì dường như tự chủ đại học là mất kiểm soát. Cũng cần có lộ trình
nhanh chóng thành lập hội đồng trường tại các trường đại học công, khi đến nay mới
có 1/3 số trường công có hội đồng trường, trong khi lẽ ra phải xong từ tháng 8/2020
theo tinh thần của Nghị định 99/2019/NĐ-CP – cần thiết có thể có các quy định chế
tài, chẳng hạn nếu không thành lập hội đồng trường sẽ giảm chỉ tiêu hoặc thậm chí
ngưng tuyển sinh năm 2021.
Tóm lược lại một số kiến nghị bổ sung thêm như sau:
- Tự chủ là một khái niệm mang tính triết học, xã hội. Khi gắn tự chủ với tự
túc thì khái niệm này mang thêm tính kinh tế, gắn với tự trị thì khái niệm này mang
tính chính trị.
- Tự chủ hiện đang hiểu là tự quyết và gắn với mức độ tự túc. Thực chất tự chủ
không nhất thiết liên quan đến tự túc, vì hỗ trợ từ ngân sách cho giáo dục đại học là
nghĩa vụ của nhà nước (đề nghị xem xét quan điểm này, không gắn tự chủ với tự túc
như tinh thần của nghị định 16/2015/NĐ-CP). Tự chủ cũng không phải là tự trị, và bỏ
cơ chế chủ quản không phải là bỏ cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước với trường.
- Tự quyết phụ thuộc vào hành lang pháp lý nhiều hay ít, rộng hay hẹp, và
cách vận dụng quy tắc “không cấm thì được làm”, hay “chưa có hành lang thì chưa
được đi”. Tự túc cũng có nhiều mức độ khác nhau từ từng phần đến toàn phần.
- Để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cần phải nâng
cao nhiều lần chi phí trung bình chi cho việc đào tạo một sinh viên. Cần kết hợp tự chủ
với việc sử dụng hợp lý ngân sách và xã hội hóa để giải quyết việc này.
- Có quy định kịp thời về tự chủ của các trường đại học trong “thu hút vốn đầu
tư”, trong đó có việc vay, bảo lãnh, trả nợ của trường công.
- Gỡ bỏ các quy định bất cập về hành lang cho việc tự chủ (thay chính sách
“chất lượng đi trước” bằng chính sách “chất lượng trong quá trình”), và về đối tượng
được/không được tự chủ (bỏ việc phạt 3-5 năm mất quyền tự chủ hoặc cấm hoạt động
và thay bằng thời hạn ngắn hơn nếu cần).
- Mở rộng quyền tự chủ giáo dục đại học liên quan đến sử dụng giảng viên–
cán bộ nghiên cứu là người nước ngoài, và việc công nhận văn bằng do đại học nước
ngoài cấp.
- Sớm cụ thể hóa việc công bố mẫu Báo cáo Đại học Thường niên và yêu cầu
các trường đại học công bố hàng năm để nâng cao trách nhiệm giải trình và minh bạch
thông tin.
- Áp dụng tự chủ cho Giáo dục Nghề nghiệp (từ 2021) theo tinh thần của Luật
Giáo dục Nghề nghiệp 2014.
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TÓM TẮT

Hiện nay, tự chủ đại học công lập đã được bắt buộc tiến hành trong hệ thống
đại học công lập Việt Nam. Với hơn hai mươi năm chuẩn bị lộ trình, quá trình tự chủ
đại học hiện đã hoàn thiện khung pháp lý vận hành. Tuy nhiên, việc nảy sinh các vấn
đề phát sinh trong quá trình tự chủ như quản lý quỹ, quản lý dự án, sử dụng nhân lực,
vận hành trong thời điểm dịch bệnh đòi hỏi các giải pháp liên ngành, từ pháp luật cho
đến quản trị. Các giải pháp được khuyến nghị sẽ dừng ở phạm vi quyền hạn và nghĩa
vụ cấp ở những cấp khoa chuyên ngành trực thuộc (trong trường hợp cụ thể chúng tôi
lấy ví dụ là trong Khoa Hàng Hải) trong bối cảnh khó khăn đặc biệt do dịch bệnh gây
ra, dưới góc nhìn luật học giáo dục.
TỪ KHÓA: Quản lí quỹ, quản lí dự án, quản trị nhân lực, tự chủ đại học công,
khoa Hàng hải, đại học Hàng hải Việt Nam.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Kể từ khi Chính phủ đưa ra sáng kiến và thành lập các trường đại học Quốc gia
vào năm 1994, vấn đề tự chủ đại học đã được đặt ra và cho đến thời điểm hiện tại, tự
chủ đại học đã không còn là tương lai, nhiệm vụ chính trị. Đây là con đường mà tất cả
các đại học công lập, vốn nhận ngân sách từ Nhà nước đang và sẽ phải trải qua. Tự
chủ đại học là việc mà Hội đồng trường đại học sẽ có quyền quyết định hoàn toàn đối
với mọi vấn đề quan trọng như quản trị, tài chính, kế hoạch phát triển, nhân sự của
trường. Đánh đổi lấy tự chủ, phần ngang giá của quá trình này đó là sự cắt giảm kinh
phí Nhà nước. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại phải tự chủ đã là một câu hỏi cổ điển trước
những con số thống kê về tỉ lệ người lao động có trình độ cao ra trường thất nghiệp
hay tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ” khi nói về chất lượng đào tại. Vấn đề sẽ nằm ở
việc có nên cắt giảm ngân sách từ Nhà nước cho các trường công lập nhằm thúc đẩy tự
chủ. Câu trả lời phụ thuộc vào hoàn cảnh và đặc thù của từng chuyên ngành đào tạo.
Là một trong hai trường đại học duy nhất của Việt Nam (trong tổng số 05 trường đại
học và cao đẳng của cả nước đào tạo nghề đi biển) được phép cấp bằng cử nhân các
nghề đi biển, đại học Hàng hải Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải đã bước
vào lộ trình tự chủ từ nhiều năm nay, đặc biệt kể từ tháng 01/2020 khi nguồn ngân
sách hưởng từ phía Bộ Giao thông vận tải đã bị cắt giảm đáng kể. Với cương vị là
khoa truyền thống đào tạo cử nhân điều khiển tàu biển và các chức danh quan trọng
phục vụ vận tải đường biển, Khoa Hàng hải cũng như các đơn vị trực thuộc nằm trong
một đại học công lập bị cắt giảm ngân sách đã gặp phải một số vấn đề khi triển khai tự
285

chủ và mạnh djan đề cập một số giải pháp phù hợp với pháp luật thực định, phù hợp
với đặc điểm phát triển để cố gắng không bị thụt lùi trong cơn lốc tự chủ và cạnh tranh
khốc liệt của thị trường.
Trước đó, một nghiên cứu của nhóm chúng tôi nêu khảo sát những nhân tố tích
cực của việc tự chủ trong giáo dục đã được công bố trong tạp chí IJIET (International
Journal of Information and Education Technology) [1] của Singapour; một nghiên cứu
khác của nhóm chúng tôi nêu lên một số khó khăn căn bản của vấn đề này trong hội
thảo giáo dục của viện IAMES (Institute for Africa and Middle East Studies) [2]; hai
công bố khác của nhóm chúng tôi liên quan đến việc tự chủ giáo dục dưới mô hình kết
hợp doanh nghiệp trong một hội thảo của Saigon Times Magazine [6], [7]. Trong bài
này, chúng tôi muốn khảo sát kỹ lưỡng những vấn đề còn lại thuộc về giải pháp kỹ
thuật trong hoạch định tự chủ ở cấp bên dưới (cấp Khoa hay cấp Ban), chủ yếu lấy ví
dụ từ thực tiễn ở Khoa Hàng Hải của chúng tôi.
2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ GẶP PHẢI KHI TIẾN HÀNH TỰ CHỦ Ở CẤP KHOA

Cũng giống như các khối ngành khác, vấn đề của các trường đại học công nói
chung và đại học Hàng hải nói riêng khi tự chủ đó là nhóm các vấn đề tài chính, định
hướng phát triển và quản trị nhân lực.
2.1. Vấn đề về quản lí quỹ
Bài toán kinh tế là bài toán đau đầu và xuất hiện ngay trước mặt khi ngân sách
Nhà nước dành cho đại học công bị cắt giảm hoặc thậm chí là bị rút đi toàn bộ. Một
trường đại học dù công hay tư cũng sẽ có các nguồn thu chủ yếu từ học phí đọc định kì
của sinh viên, học viên các cấp học, nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học được
đưa vào ứng dụng (thù lao cho quá trình chuyển giao sáng chế, giải pháp kĩ thuật),
nguồn thu từ các hoạt động kinh tế hợp pháp của nhà trường (cho thuê mặt bằng, xuất
bản, in ấn, hay tìm kiếm lợi nhuận từ việc thành lập công ty...).
Trong giai đoạn đầu chuẩn bị khi ngay cả khung pháp lý chưa được kiện toàn,
việc cắt giảm ngân sách Nhà nước được giải quyết bằng cách thu hút càng đông số
lượng người học càng tốt. Điều này dẫn đến tình trạng bùng nổ của việc xin mở thêm
mã ngành, khoa mới đi xa hoàn toàn với định hướng ban đầu của trường đại học. Đồng
thời là việc hạ điểm chuẩn xét tuyển, mở rộng các hình thức xét tuyển khiến cho chất
lượng đầu vào không đảm bảo. Mở rộng quy mô giảng dạy và số lượng người học
không thực sự đi vào trọng tâm của vấn đề tự chủ.
Rõ ràng khi ngân sách cấp bị cắt giảm, các trường đại học công có sự lúng túng
trước hết về mặt pháp lý với câu hỏi thường trực về tính hợp pháp của các hoạt động
tài chính như: chi phí và hoạt động cho tổ chức gây quỹ, chứng nhận gây quỹ (ảnh
hưởng đến thủ tục miễn thuế doanh nghiệp), quản lí và kiểm toán quỹ so với Luật thu
chi ngân sách nhà nước, luật doanh nghiệp và quy chế chi tiêu nội bộ.
Việc thu hút nguồn đóng góp từ xã hội không phải là một bài toán quá khó nếu
chất lượng giáo dục được đảm bảo, tỉ lệ học viên có việc làm sau ra trường và mức thu
nhập cao được ghi nhận, đặc biệt nếu ngành đào tạo của trường là ngành đặc thù gần
như độc quyền.
2.2. Lúng túng khi thành lập Hội đồng trường
Thành phần, cách thức tổ chức ra cơ quan có quyền hoạch định chính sách phát
triển trường đại học là Hội đồng trường đã được nêu chi tiết theo Luật giáo dục đại
học. Tuy nhiên, thay vì được định hướng từ các cấp lãnh đạo như trước đây, trường đại
286

học công lập đứng trước cơ hội tự quyết định vận mệnh của chính mình. Hội đồng
trường chính là một Quốc hội thu nhỏ nơi đại biểu cho tiếng nói của nhà quản lí, giảng
viên, doanh nghiệp và người học. Hiệu trưởng được làm gì và Hội đồng trường nên kế
thừa và xử lí các công việc mới như thế nào vẫn là một toán tìm lời giải thấu đáo.
2.3. Vấn đề quản trị nguồn nhân lực
Nhà trường được tự chủ có thể dưa ra các mức lương khác nhau giữ chân người
tài hay vẫn sử dụng hệ số và bậc lương truyền thống nhất là trong bối cảnh bị cắt giảm
ngân sách? Dự toán ngân sách thuộc về quyền hạn của Hội đồng trường còn thực hiện
là nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trong khi tất cả các thành viên của Hội
đồng trường đều có mặt của các thành viên ban giám hiệu...?
Việc cắt giảm các ngành đào tạo không hiệu quả sẽ dẫn tới hệ luỵ về thất
nghiệp và tái cấu trúc nhân sự đại học khiến cho những bất ổn và lo lắng cống hiến của
người lao động dao động không ngừng trong cuộc cạnh tranh trường công- trường tư,
bỏ trường - ra ngoài làm.
3. CÁC GIẢI PHÁP KHUYẾN NGHỊ RÚT RA TỪ TIẾN HÀNH TỰ CHỦ Ở
ĐƠN VỊ

Thuộc một trong số ít các trường đại học được cấp bằng cử nhân đại học cho
các nghề đi biển tại Việt Nam và là cơ sở đào tạo đại học duy nhất tại miền bắc cho
ngành điều khiển tàu biển và các chức danh thuộc định biên hàng hải (sĩ quan, thuyền
phó 3,2,1; thuyền trưởng theo các quy chuẩn của tổ chức hàng hải quốc tế IMO và Cục
Hàng hải, Bộ Giao thông vận tải), khoa Hàng hải thuộc đại học Hàng hải Việt Nam có
nhiều thuận lợi trong việc triển khai tự chủ đào tạo và có những giải pháp khuyến nghị
như sau:
3.1. Giải pháp cho vấn đề tài chính
3.1.1 Đảm bảo tính hợp pháp của các hoạt động xã hội hoá giáo dục
Trong điều kiện bình thường, các khoa, các trường “nhìn nhau mà làm” để
tránh cô độc trong các họt động tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý trong bối csrnh kinh phí
hạn hẹp. Cẩn trọng hơn, các đơn vị có thể tham vấn luật sư, kiểm tosn để chắc chắn
cho hoạt động có tính nhạy cảm cao như gây quỹ. Họat động gây quỹ trên thực tế
không hề bị bài xích. Ngược lại, trong ...
Có một điều may mắn cho Khoa Hàng hải là tồn tại từ năm 2017 cho đến nay,
Trung tâm tư vấn luật hàng hải phụ trách các vấn đề pháp lý cho tòan trường nói chung
và các hoạt động của Khoa nói riêng, quy tụ nhiều chuyên gia đa ngành trong lĩnh vực
pháp lý và hàng hải.
3.1.2. Linh hoạt hoạt động giảng dạy và chương trình đào tạo
Để đào tạo ngành đi biển, thực hành là điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên với
một số môn có thể triển khai giảng dạy trực tuyến, đặc biệt trong bối cảnh gĩan cách xã
hội, Khoa Hàng hải đã sáng tạo, lựa chọn giảng dạy online và công nhận kết quả giảng
dạy elearning ngang hàng với hình thức giảng dạy truyền thống như điều ... Sự khuyến
khích này làm giảm chi phí mặt bằng, chi phí hỗ trợ đi lại cho cả người học lẫn giảng
viên.
Chương trình đào tạo được cập nhất từng năm một theo hướng sát với năng lực
của người học và nhu cầu xã hội. Những cựu sinh viên cũ, nay thành chủ hãng tàu, đại
lý tàu biển và hoạt động các ngành dịch vụ hàng hải khác chính là nguồn ủng hộ, tham
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vấn quan trọng đồng thời cũng là nơi cam kết đầu ra việc làm cho sinh viên mới tốt
nghiệp.
3.1.3. Đảm bảo nguồn gây quỹ
Thực tế hai đợt giãn cách xã hội đã chứng minh dù có nhiều ngành nghề bị ảnh
hưởng thậm chí đóng băng, chính phủ các nước vẫn luôn giữ cho các cảng thương mại
hoạt động và lao động hàng hải di chuyển ở mức tối đa sau khi đáp ứng đủ các yêu cầu
cách ly y tế. Điều này càng khẳng định nhu cầu lao động hàng hải luôn ở mức cao và
nếu trường đại học làm tốt được khâu đào tạo, các doanh nghiệp sẽ luôn đứng về phía
cơ sở đào tạo.
3.2. Giải pháp về hoạch định chính sách
Pháp luật đã làm hết khả năng cho phép của mình là hoạch định nên khung phát
triển cho quá trình tự chủ, thành lập Hội đồng trường. Bản thân một khoa cũng chỉ có
nhiều nhất từ 1-2 đại diện hoặc thậm chí không có. Chắc chắn sẽ có nhiều lúng túng và
cả sai lầm khi vận hành theo cơ chế mới, tuy nhiên quả thực có hàng nghìn con đường
dẫn tới thành công và không có mẫu số chung nào cho từng trường đại học dù là công
lập hay tư thục.
3.3. Giải pháp quản trị nguồn nhân lực
Khi ngân sách cắt giảm, ảnh hưởng trực tiếp tới đồng lương người lao động
được trả. Một khi tâm lí bị ảnh hưởng và dao động, nếu không phải thực sự đam mê
với nghề, sẽ có hàng loại đơn nghỉ việc xuất hiện.
Ngược lại với những ngành đào tạo không có người học, bài toán hỗ trợ việc
làm sau thất nghiệp sẽ lại làm gánh nặng. Câu chuyện tái cấu trúc trường đại học khác
xa với tái cấu trúc dónh nghiệp, bán nợ xấu, quản lí tài sản. Điều quan trọng là trường
đại học nên xác định rõ thế mạnh truyền thống của mình để phát huy sáng tạo thay vì
xác nhập hay tách bỏ.
Bên cạnh đào tạo nghề đi biển là điều khiển tàu biển, Khoa Hàng hải thuộc
trường đại học Hàng hải Việt Nam còn có các ngành phụ trợ phái sinh quan trọng là
quản lí hàng hải và luật hàng hải.
4. KẾT LUẬN

Tóm lại, tự chủ đại học chính là bước chuẩn bị cho một xã hội chuyên nghiệp
hoá các ngành nghề. Và muốn làm được tự chủ, muốn đứng vững trong thị trường giáo
dục cần phải xác định rõ các thế mạnh và định hướng của cơ sở đào tạo theo cách trả
lời chính xác các câu hỏi W (What – Thế mạnh được biết đến của trường; Who –
trường đại học sẽ phục vụ đối tượng nào; When , Where – Chỗ đứng của ngôi trường
trên các bảng xếp hạng cạnh tranh trong các mốc xác định và How – Làm thế nào để
thực hiện các mục tiêu trên, những phân tích và khuyến nghị về cách xác định và
phương pháp thực hiện nêu trên.
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MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ TỰ CHỦ ĐẠI HỌC VÀ TRÁCH NHIỆM
GIẢI TRÌNH TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM
Bùi Thị Vân
Trường Đại học Giao thông vận tải
Phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh đổi mới giáo
dục và hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới đang được cả xã hội hết
sức quan tâm. Chủ trương, chính sách về tự chủ được trao cho một số trường đại học
từ nhiều năm trước nhằm tạo điều kiện phát triển giáo dục đại học. Tuy nhiên, đến nay
hệ thống giáo dục đại học ở nước ta vẫn ở trình độ phát triển thấp, mức độ thực hiện tự
chủ của các trường đại học có bước chuyển biến chậm. Bài viết đề cập một số nội
dung về tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình, khái quát chính sách tự chủ đại học ở
nước ta và đưa ra một số khuyến nghị.
1. Tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình
Tự chủ đại học là xu thế phát triển chung, là động lực để các trường đại học đổi
mới nhằm đạt hiệu quả cao hơn và làm tăng tính cạnh tranh giữa các trường, tạo điều
kiện để đa dạng hóa các hoạt động giáo dục. Mức độ tự chủ của một trường đại học
phản ánh quan hệ giữa nhà nước với trường đại học. Theo đó có thể phân chia thành:
Các trường đại học do nhà nước kiểm soát hoàn toàn và được bao cấp kinh phí ở mức
độ cao; Các trường đại học tự chủ một phần, nhà nước vẫn can thiệp vào một số khâu;
Các trường đại học độc lập, tự chủ hoàn toàn, không có sự can thiệp trực tiếp của nhà
nước.
Các nội dung trong tự chủ đại học
Tự chủ về tổ chức, bộ máy: Là quyền tự chủ của trường đại học trong việc quyết
định cơ cấu tổ chức và cơ chế tự ra quyết định. Tự chủ về tổ chức là sự chủ động về
cách thức quản lý các nguồn lực khác nhau nhằm mục tiêu phát triển của nhà trường.
Trường đại học được tự quyết định và chủ động trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức;
tiến hành thành lập, cơ cấu tổ chức hay giải thể các đơn vị trực thuộc; thực hiện công
tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đãi ngộ, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển trường
theo tầm nhìn và định hướng riêng.
Một số nội dung chủ yếu của tự chủ đại học về mặt tổ chức, bộ máy như: tuyển
dụng hiệu trưởng; quyết định nhiệm kỳ/miễn nhiệm hiệu trưởng; lựa chọn thành viên
bên ngoài vào Hội đồng trường; quyết định về tổ chức các khoa, bộ môn; quyết định
chu trình, tiêu chí bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư.
Tự chủ về tài chính: Là quyền tự chủ của trường đại học về quản lý và phân bổ
nguồn tài chính một cách độc lập, cho phép trường huy động các nguồn lực để thực
hiện các mục tiêu chiến lược của mình. Trường đại học được tự quyết định và chủ
động trong hoạt động khai thác, tìm kiếm các nguồn tài chính; cách thức sử dụng các
nguồn lực tài chính, tài sản hiện có; thực hiện cân đối thu chi các nguồn tài chính
nhằm đảm bảo tính minh bạch của toàn hệ thống tài chính, đảm bảo hoạt động tài
chính trong đơn vị tuân thủ đúng pháp luật.
Một số nội dung chủ yếu của tự chủ đại học về mặt tài chính như: quyết định
mức học phí; trả lương cho giảng viên theo hiệu quả công việc nghiên cứu và giảng
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dạy; phân bổ nguồn lực tài chính hiệu quả; sở hữu bất động sản và tài sản tài chính;
vay mượn đầu tư ở thị trường tài chính.
Tự chủ về học thuật: Là quyền tự chủ trong việc đưa ra các quyết định về học
thuật trong nội bộ trường một cách độc lập nhằm đạt được những mục tiêu đề ra.
Trường đại học chủ động trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, trong các
vấn đề liên quan đến tuyển sinh, quyết định số lượng và tiêu chuẩn tuyển sinh. Tự chủ
trong học thuật, chương trình và phương pháp giảng dạy, kiểm tra và đánh giá kết quả
học tập, nội dung chương trình và giáo trình học liệu; các chuẩn mực học thuật như
tiêu chuẩn của văn bằng hay những liên quan đến kiểm định chất lượng; tự chủ trong
nghiên cứu và xuất bản.
Trường đại học được tự quyết định về các ngành học cũng như chương trình
đào tạo, tự quyết định các tiêu chuẩn học thuật và đảm bảo chất lượng; lựa chọn ngôn
ngữ giảng dạy và cơ quan kiểm định phù hợp; tự xác định mục tiêu và vấn đề nghiên
cứu, các hình thức thực hiện cũng như phương thức liên kết trong việc theo đuổi các
mục tiêu khoa học công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội cũng như nhu cầu phát
triển của từng lĩnh vực học thuật.
Tự chủ về nhân sự : Là quyền tự chủ của trường trong việc tuyển dụng và sử
dụng nguồn nhân lực phù hợp nhất theo yêu cầu của trường. Một số nội dung chính
của tự chủ về nhân sự như: tuyển dụng giảng viên và nhân viên; quyết định tiêu chí,
quy trình tuyển chọn, sa thải nhân sự; quyết định mức lương theo năng lực của giảng
viên, nhân viên; quyết định các tiêu chí tăng lương, thưởng; quyết định các tiêu chí
thăng chức vụ.
Sự chủ động của các trường đại học về các phương diện tổ chức, học thuật, tài
chính và nhân sự là không thể tách rời. Thực hiện quyền chủ tự chủ, các trường đại
học vừa đạt được mục tiêu phát triển bền vững, vừa thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và
năng động, đóng góp chung vào sự phát triển giáo dục đại học trong bối cảnh kinh tế
thị trường và cạnh tranh toàn cầu.
Cần chú ý rằng tự chủ đại học không có nghĩa là trường đại học có sự tự do
hoàn toàn mà tự chủ đại học luôn được giới hạn trong khuôn khổ luật pháp. Tự chủ đại
học bao gồm quyền tự quyết và trách nhiệm giải trình, gắn với tự chịu trách nhiệm,
yêu cầu công khai minh bạch và kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước và xã hội.
Trách nhiệm giải trình có thể hiểu là trách nhiệm, trách nhiệm giải thích. Trước
hết, liên quan tới những người có thẩm quyền và quy định họ cần thực thi nhiệm vụ
của mình như thế nào. Trong trường đại học, trách nhiệm giải trình nghĩa là người
được giao quyền lực phải chịu trách nhiệm trước một cá nhân hoặc một nhóm người
nào đó. Đó là sự sẵn sàng giải thích các quyết định có kèm theo minh chứng khi sinh
viên, đồng nghiệp hoặc các bên liên quan đặt câu hỏi.
Tự chủ đại học luôn đi liền với trách nhiệm giải trình bởi đó là nghĩa vụ của
trường đại học trước người học, xã hội và chính phủ về mọi hoạt động của mình. Tự
chủ để đảm bảo hiệu quả và hiệu suất cao, trách nhiệm giải trình là để đảm bảo chất
lượng giáo dục và công bằng xã hội trong giáo dục. Tùy theo mối quan hệ giữa nhà
nước và nhà trường trong việc trao quyền tự chủ mà có các hệ thống giải trình khác
nhau. Khái quát chung, thường có giải trình theo chiến lược đã phê duyệt, theo hợp
đồng đã ký kết giữa nhà trường và nhà nước, theo quy chế về kết quả hoạt động của
nhà trường.
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2. Khái quát chung về tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình ở Việt Nam
Về khung khổ pháp lý
Cùng với công cuộc đổi mới, mở cửa nền kinh tế, lĩnh vực giáo dục đại học ở
nước ta đã và đang từng bước được cải cách theo hướng cho phép mọi thành phần kinh
tế tham gia cung ứng dịch vụ giáo dục đại học. Phát triển giáo dục đại học để phát
triển nguồn nhân lực trở thành yêu cầu bức thiết trong quá trình công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước. Chủ trương phát triển giáo dục đại học, đổi mới quản lý được thể
hiện trong Luật Giáo dục năm 1998. Luật này mới đề cập đến vấn đề tự chủ đại học và
trách nhiệm giải trình theo nghĩa là tự chịu trách nhiệm. Theo đó, các cơ sở giáo dục
đại học được trao quyền tự chủ ở một số nội dung như: xây dựng chương trình, giáo
trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức tuyển sinh, tổ chức quá trình đào tạo; tổ
chức bộ máy nhà trường; hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa. Như vậy,
về mặt pháp lý, các cơ sở giáo dục đại học ở nước ta được trao quyền tự chủ khá cao.
Đây là bước tiến lớn trong chính sách phát triển giáo dục đại học ở nước ta.
Tuy nhiên, việc thực hiện quyền tự chủ lại phải tuân theo quy định của pháp
luật và theo Điều lệ nhà trường. Cụ thể là đến năm 2002 mới có Nghị định về chế độ
tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu, hướng dẫn quyền tự chủ tài chính của
các đơn vị này trong đó có cơ sở giáo dục đại học (Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày
16/01/2002). Năm 2003, Điều lệ trường đại học được ban hành. Do việc chậm ban
hành các văn bản hướng dẫn luật và nhiều lý do khác nên chủ trương về tự chủ đại học
đã không được triển khai trong nhiều năm ở nước ta. Bước chuyển trong quản lý giáo
dục đại học từ quản lý tập trung thời bao cấp sang mô hình tự chủ đại học diễn ra hết
sức chậm chạp.
Luật Giáo dục năm 2005 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong việc thực
hiện quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học. Do những chồng chéo về pháp lý,
những quy định cụ thể hay còn gọi là những “giấy phép con” khiến kéo dài cơ chế xin
cho nên cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học còn chưa
được thực hiện đầy đủ và thiếu đồng bộ.
Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã
hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao. Đây văn bản quan trọng
trong việc định hướng phát triển giáo dục đại học ngoài công lập từ năm 2005 đến nay.
Năm 2006, nước ta là thành viên của WTO, cam kết mở cửa cho giáo dục như là một
ngành dịch vụ. Điều này thể hiện rõ quan điểm phát triển giáo dục của Nhà nước ta mà
không phải nước nào cũng làm được. Năm 2009, Việt Nam cho phép thành lập cơ sở
giáo dục đại học 100% vốn nước ngoài.
Luật Giáo dục đại học năm 2012 ra đời đã đánh dấu sự đổi mới mạnh mẽ về đổi
mới trong phát triển giáo dục đại học. Theo đó, nhà nước chỉ quản lý vĩ mô, xây dựng
và hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục đại
học được được tự chủ trong các hoạt động chủ yếu thuộc các lĩnh vực tổ chức, nhân
sự, tài chính và tài sản, đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế và bảo đảm
chất lượng giáo dục đại học. Luật này hướng tới thực hiện xã hội hóa giáo dục đại học,
ưu tiên cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học tư thục có vốn đầu tư lớn, khuyến
khích các cơ sở giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước
ngoài hoạt động không vì lợi nhuận.
Điều 32 của Luật Giáo dục đại học năm 2012 nêu rõ cơ sở giáo dục đại học tự
chủ trong các hoạt động chủ yếu thuộc các lĩnh vực tổ chức và nhân sự, tài chính và tài
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sản, đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại
học. Trường đại học được tự quyết định chương trình, tuyển sinh, in và cấp bằng. Tuy
nhiên, nhà nước vẫn giữ vai trò kiểm soát về sứ mạng, vị trí, phân tầng, xếp hạng các
trường đại học. Cơ quan chủ quản (Bộ, Ủy ban…) của các trường đại học vẫn giữ vai
trò quyết định việc thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể trường, bổ hiệm hiệu
trưởng, quyết định biên chế, lương. Trên thực tế, số trường đại học công lập có Hội
đồng Trường chỉ chiếm tỷ lệ nhất định và đóng vai trò hình thức, hoạt động không
thường xuyên.
Ngày 09/8/2012 Chính phủ ra nghị quyết về Chương trình hành động của Chính
phủ thực hiện thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt
động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại dịch vụ sự
nghiệp công” (Nghị quyết số 40/NQ-CP). Cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết số 40
vào lĩnh vực giáo dục đại học, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày
24/10/2014 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học
công lập giai đoạn 2014-2017. Theo đó, các cơ sở giáo dục đại học công lập khi cam
kết tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư được thực
hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện ở các lĩnh vực về đào tạo và nghiên cứu
khoa học; tổ chức bộ máy, nhân sự; tài chính; chính sách học bổng, học phí đối với các
đối tượng chính sách và đầu tư mua sắm. Tính đến năm 2017, cả nước có 23 trường
đại học công lập tham gia thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 77.
Cụ thể, các trường đại học được tự chủ trên các lĩnh vực như sau:
Về tổ chức bộ máy: (1) Hiệu trưởng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ
nhiệm hoặc công nhận theo các tiêu chuẩn được quy định tại Luật Giáo dục đại học và
miễn nhiệm cũng theo quy định của Luật này; Nhiệm kỳ của hiệu trưởng là 05 năm;
Hiệu trưởng được bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ và không quá hai nhiệm
kỳ liên tiếp. (2) Việc thành lập, giải thể các đơn vị thuộc trường đại học; cơ cấu tổ
chức, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị được thực hiện theo quy định của pháp
luật, của Điều lệ trường đại học và được cụ thể hóa trong quy chế tổ chức và hoạt động
của nhà trường. (3) Bộ GD&ĐT, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước QĐ tiêu chí và
quy trình bổ nhiệm/miễn nhiệm giáo sư, phó giáo sư.
Về nhân sự: (1)Trường đại học tuyển dụng giảng viên theo nhu cầu của đơn vị
và định biên nhân lực. (2) Tiêu chuẩn và quy trình tuyển dụng, sa thải giảng viên theo
quy định tại Luật Giáo dục ĐH, các văn bản quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và
của cơ quan quản lý trực tiếp. (3) Quyết định mức lương theo thang bậc và theo mức
độ hoàn thành hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định của Bộ Nội vụ. (4)
Nhà nước quy định mức lương và thời gian nâng lương cho giảng viên theo ngạch, bậc
cố định. Các cơ sở giáo dục không được quyết định. (5) Các tiêu chuẩn bổ nhiệm các
chức vụ bằng hoặc cao hơn theo quy định Điều lệ trường đại học tại Quyết định số
70/2014/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Về tài chính: (1) Các trường quyết định mức học phí theo NĐ số 43/2006/NĐCP ngày 25/04/2006 của Chính phủ được thay bằng NĐ số 16/2015/NĐ-CP ngày
14/02/2015. (2) Quyết định chi trả lương theo lương, ngạch, bậc; chức vụ và các khoản
phụ cấp do nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công. (3) Quyết định các
khoản chi thường xuyên được giao tự chủ theo quy định. (4) Quyết định việc phân bổ
ngân sách chi hoạt động thường xuyên. (5) Tự chủ trong giao dịch tài chính.
Về học thuật: (1) Bộ chủ quản quy định chỉ tiêu tuyển sinh cho từng trường. (2)
Bộ GD&ĐT quy định như sau: Đại học Quốc gia, đại học vùng và một số trường (đạt
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chuẩn quốc gia hoặc được giao quyền tự chủ mở ngành đào tạo) được tự chủ mở
ngành mới. Các cơ sở đào tạo còn lại phải được sự cho phép của Bộ GD&ĐT.(3) Các
cơ sở đào tạo được quyền quyết định về ngôn ngữ giảng dạy. (4) Các cơ sở đào tạo
được được quyền lựa chọn cơ quan kiểm định. (5) Bộ GD&ĐT quy định tổng số tín
chỉ tối thiểu, quy định một số môn học bắt buộc.
Chủ trương đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công
lập theo hướng tự chủ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện
kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế là hết sức đúng đắn, nhằm
khuyến khích các trường chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực
để nâng cao chất lượng đào tạo đại học.
Tự chủ đại học luôn đi đôi với trách nhiệm giải trình. Thuật ngữ “trách nhiệm
giải trình” được đề cập trong Điều lệ trường đại học năm 2014. Trách nhiệm giải trình
của trường đại học thể hiện qua các hoạt động như: (1) Báo cáo, công khai và giải
trình với cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan về các hoạt động của nhà
trường theo quy định của pháp luật; (2) Cam kết với cơ quan quản lý nhà nước và chịu
trách nhiệm về mọi hoạt động để đạt được các cam kết.
Tuy nhiên, trên thực tế hoạt động của các trường đại học công lập nói chung,
các trường thí điểm tự chủ và các trường đại học ngoài công lập vẫn không đạt được
những mục tiêu như chủ trương đổi mới. Tiến độ thực hiện tự chủ của các trường đại
học công lập diễn ra rất chậm, bức tranh giáo dục đại học ở nước ta thời gian qua cho
thấy sự lúng túng trong quản lý nhà nước.
Nhằm đẩy mạnh đổi mới giáo dục đại học một cách mạnh mẽ hơn nữa để đáp
ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 có
hiệu lực từ ngày 01/7/2019 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.
Theo đó, các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ ở mức độ cao hơn.
Một số kết quả đạt được của việc thực hiện chủ trương, chính sách về tự chủ
đại ở Việt Nam
Từ thời điểm được giao thí điểm tự chủ, các trường đã có sự điều chỉnh cơ cấu
nhân lực theo hướng gia tăng lực lượng lao động trực tiếp (giảng viên), giảm đội ngũ
lao động gián tiếp (chuyên viên và nhân viên). Tính đến tháng 7/2017, số lượng giảng
viên chiếm 63,12% tổng số lực lượng lao động của các trường, lao động gián tiếp
chiếm 29,78% . Tỷ lệ giảng viên có học hàm giáo sư và phó giáo sư chiếm khoảng 8,4%
tổng số giảng viên của các trường đại học đã tự chủ so với mức 6% trong toàn bộ hệ thống
giáo dục đại học. Số lượng cán bộ/giảng viên có học hàm giáo sư, phó giáo sư và học
vị từ thạc sĩ trở lên tại các trường đã tự chủ tăng lên đáng kể, số lượng cử nhân giảm
xuống so với giai đoạn trước tự chủ. Số lượng các bài báo khoa học, bằng sáng chế, đề
tài các cấp gia tăng đáng kể so với thời điểm trước khi tự chủ [2].
Tự chủ cho phép các trường đẩy mạnh quá trình xã hội hóa giáo dục, nâng cấp
cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm đáp ứng đầy đủ hơn điều kiện giảng dạy, thúc đẩy
các trường liên kết với thị trường lao động, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu
khoa học. Liên kết phát triển các chương trình quốc tế đã giúp các trường tự chủ tiệm
cận với chất lượng đào tạo quốc tế thu hút người học theo định hướng công dân toàn
cầu. Từ đó làm tăng tính cạnh tranh trong hệ thống giáo dục đại học, mang lại những
kết quả nhất định trong những năm học tiếp theo.
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Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến năm 2019 cả nước có 237
trường đại học, trong đó có 172 trường công lập (chiếm khoảng 72,5%) và 65 trường
ngoài công lập (chiếm khoảng 27,5%). Trong đó có 5 trường 100% vốn đầu tư nước
ngoài. Năm học 2018 – 2019 trên cả nước, tỷ lệ về quy mô người học thuộc khu vực
đại học công lập: sinh viên đại học chiếm 82,7%, học viên cao học chiếm 87,2%,
nghiên cứu sinh chiếm 97,8%. Số còn lại thuộc khu vực ngoài công lập. (Theo tính
toán từ Bảng 1).
Tỷ lệ số sinh viên đại học ngoài công lập tăng so với thời kỳ đầu đổi mới, năm
học 2018-2019 chiếm 17,3%. Tuy nhiên, nếu so sánh trong tổng số sinh viên cả nước,
đây là tỷ lệ khá khiêm tốn. Trên thế giới, thường tỷ lệ sinh viên ngoài công lập thấp
thuộc về đa số các nước đang hoặc kém phát triển hoặc ở một số nước rất phát triển
mà ngân sách nhà nước tài trợ hầu như toàn bộ chi phí giáo dục các cấp học. Việt Nam
đạt ngưỡng thu nhập trung bình, là nền kinh tế mở, năng động, năm 2006 đã gia nhập
WTO, cam kết mở cửa cho lĩnh vực giáo dục như là một ngành dịch vụ. Tuy nhiên đến
nay hệ thống giáo dục đại học Việt Nam vẫn nặng về công lập với những số liệu
khiêm tốn của khu vực ngoài công lập như trên.
Bảng 1: Số liệu chung Giáo dục Đại học ở Việt Nam
Năm học 2017-2018
Ngoài
Tổng số Công lập
công lập

Năm học 2018-2019
Ngoài
Tổng số Công lập
công lập

Số trường
236
171
65
237
172
Quy mô sinh viên 1.707.025 1.439.495 267.530 1.526.111 1.261.529
đại học

65
264.582

Quy mô đào tạo
thạc sĩ, tiến sĩ
-Học viên cao học
-Nghiên cứu sinh

121.253

106.983

14.270

108.134

95.464

12.670

106.567
14.686

92.586
14.397

13.981
289

97.134
11.000

84.706
10.758

12.428
242

Giảng viên cơ hữu
-Giáo sư
-Phó giáo sư

74.991
729
4.538

59.232
529
3.796

15.759
200
742

73.312
519
4.139

56.985
379
3.525

16.327
140
614

Chia theo trình độ:
-Tiến sỹ
-Thạc sỹ
-Đại học
-Trình độ khác

20.198
45.266
9.495
32

17.003
36.224
5.989
16

3.195
9.042
3.506
16

21.106
44.705
7.489
12

17.336
35.123
4.516
10

3.770
9.582
2.973
2

Ghi chú: Số liệu không bao gồm các trường đại học, học viện thuộc khối An
ninh, Quốc phòng.
Nguồn: Bộ Giáo dục đào tạo; https://moet.gov.vn/
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Một số bất cập và những vấn đề đặt ra đối với vấn đề tự chủ đại học và trách
nhiệm giải trình ở nước ta trong bối cảnh mới.
Đến thời điểm tháng 7/2017, khi mà thời hạn thí điểm tự chủ đại học theo tinh
thần Nghị quyết 77/NQ-CP sắp kết thúc, cơ quan quản lý Nhà nước vẫn chưa có
hướng dẫn cụ thể về việc chuyển tiếp từ giai đoạn thí điểm sang giai đoạn chính thức
thực hiện hoặc tiếp tục kéo dài thời gian thí điểm. Điều này gây khó khăn cho các
trường trong việc lập kế hoạch phát triển dài hạn, đầu tư vào cơ sở vật chất và con
người. [2]
Việc thực hiện thí điểm tự chủ chưa có tác động đến hệ thống giáo dục đại học
như mong muốn vì còn một số hạn chế, khó khăn. Những hạn chế, bất cập một phần
do các yếu tố bên ngoài như cơ chế, chính sách, một phần do thời gian thực hiện thí
điểm tự chủ ngắn, các trường tham gia thí điểm chưa phát huy hết các các quyền tự
chủ của mình. Một phần quan trọng xuất phát từ chính các yếu tố nội tại bên trong của
các trường đại học thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ như năng lực của nhà trường, tư
duy quản trị đại học của lãnh đạo, trình độ của cán bộ, giảng viên, tâm lý cầu an, thụ
động của các trường cũng như trách nhiệm giải trình thấp.
Một số trường tỏ ra miễn cưỡng, hình thức trong việc minh bạch hoá các thông
tin về tài chính, đào tạo, việc làm, kiểm định chất lượng giáo dục. Quá trình kiểm toán,
giám sát tài chính nội bộ chưa được thực hiện.
Vấn đề học phí thấp đang là khó khăn lớn của các trường đại học công lập.
Điều này có liên quan đến việc các trường công lập khó khăn trong giữ chân nhân lực
chất lượng cao và đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại phục vụ cho hoạt động giảng
dạy, nghiên cứu.
Mặc dù Luật Giáo dục Đại học sửa đổi và Nghị định 99 trao quyền tự chủ cho
các trường, nhưng các thủ tục đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất vẫn còn nhiều vướng
mắc bởi các Luật khác ( Luật đấu thầu, Luật quản lý tài sản công, Luật Xây dựng...)
không theo kịp.
Một vấn đề khác là cơ chế “cơ quan chủ quản” với sự can thiệp vào các vấn đề
tự chủ đặc biệt là bộ máy quản lý và nhân sự và đầu tư của nhà trường. Ở chiều ngược
lại, văn bản hướng dẫn về tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học không có cơ
quan chủ quản vẫn chưa được ban hành. Điều này làm cho quyền tự chủ của các
trường đại học bị lu mờ. Tự chủ đại học là chìa khóa để thực hiện đổi mới giáo dục ở
nước ta nhưng thực tế diễn ra vẫn chưa được thực thi toàn diện mà có phần đang chậm lại.
Giáo dục đại học ở nước ta đã có những đổi mới nhất định, nhưng vẫn còn quá
nhiều bất cập, cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong đó cốt lõi của sự đổi mới là ở khâu quản
lý nhà nước, đó là luật, cơ chế, chính sách từ Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ.
Nhiều thách thức đặt ra trong bối cảnh mới, cần có sự đổi mới trong tư duy quản lý để
thúc đẩy sự phát triển giáo dục đại học.
Theo tinh thần của Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018, các cơ sở giáo dục
đại học thực hiện quyền tự chủ ở mức độ cao hơn. Tuy nhiên, trong Luật này vẫn còn
mục quy định trường đại học công lập và trường đại học tư thục, có nghĩa là vẫn có sự
phân biệt đối xử giữa các trường đại học.
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4. Một số khuyến nghị chính sách phát triển giáo dục đại học trong điều
kiện đổi mới giáo dục
Để thực hiện đổi mới mạnh mẽ giáo dục đại học cần phải đổi mới từ tư duy.
Trước hết, cần đột phá đổi mới tư duy quản lý Nhà nước về giáo dục đại học, đẩy
mạnh thực hiện tự chủ đại học. Đổi mới công tác quản lý nhà nước trong điều kiện
thực hiện tự chủ đại học, đảm bảo chất lượng và quản lý có hiệu quả giáo dục đại học,
phù hợp với yêu cầu thực tế quản lý giáo dục đại học theo hướng giảm dần sự can
thiệp trực tiếp của cơ quan quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học. Nhà
nước quản lý ở tầm vĩ mô để điều tiết trong toàn hệ thống, các cơ sở giáo dục đại học
tự chủ hoạt động theo các điều kiện, tiêu chuẩn chất lượng do pháp luật quy định.
Cơ chế, chính sách, luật pháp, các văn bản pháp quy cần được sửa đổi
nhanh nhất. Mặc dù Luật giáo dục đại học đã được sửa đổi nhưng các văn bản hướng
dẫn cần được chỉnh sửa nhằm tạo hành lang pháp lý tốt cho các trường phát triển theo
chủ trương lớn của Đảng.
Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng trong hệ thống giáo dục đại
học. Để tạo môi trường tự do cạnh tranh, bình đẳng giữa các trường nhằm phát triển
cung ứng dịch giáo dục đại học theo hướng nâng cao chất lượng.
Với mức độ tự chủ cao hơn của các trường đại học, Nhà nước chuyển từ mô
hình kiểm soát sang giám sát. Đổi mới tư duy, cơ chế quản lý, giám sát của các cơ
quan quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học. Chức năng cơ bản trong quản lý nhà
nước là định hướng phát triển, tạo lập khung khổ pháp lý, thực hiện việc kiểm tra,
thanh tra, giám sát việc thực thi pháp luật, tạo dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh
trong lĩnh vực giáo dục đại học.
Mở rộng và nâng cao hiệu quả của việc trao quyền tự chủ cho các trường đại
học. Quyền tự chủ đại học không trao cho một cá nhân nào mà là trao cho tòan bộ nhà
trường bao gồm giảng viên, cán bộ, sinh viên mà Hội đồng trường là đại diện. Nhà
nước không can thiệp quá sâu vào các công việc mang tính chuyên môn của các
trường đại học. Cần đẩy nhanh quá trình giao quyền tự chủ cho các trường đại học.
Nhà nước chỉ nên tập trug vào một số khâu, lĩnh vực như kiểm duyệt chất lượng về
chương trình, giảng viên, cơ sở vật chất và chất lượng đầu ra của người học. Muốn
vậy, cần nâng cao năng lực về thế chế, bộ máy và nhân sự ở khu vực nhà nước. Mở
rộng quyền tự chủ cần có sự đổi mới đồng bộ ở các khâu, tạo điều kiện để các trường
cạnh tranh bình đẳng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Cải cách các cơ chế tài chính cho hệ thống các trường đại học cần tập trung đẩy
mạnh thực hiện hóa xã hội hóa để thu hút đầu tư toàn xã hội đồng thời đổi mới cơ chế
phân bổ ngân sách đối với từng trường, nhóm sinh viên. Chuyển dần từ kênh hỗ trợ
trực tiếp cho các trường sang hỗ trợ học bổng, tín dụng sinh viên và tài trợ nghiên cứu
khoa học. Cần xây dựng tiêu chí cơ bản để phân bổ trên cơ sở khuyến khích các
trường có động cơ nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu mà không phân biệt
trường công, trường tư. Căn cứ vào mức độ các tiêu chí về chất lượng đào tạo, nghiên
cứu mà các trường đạt được để phâ bổ ngân sách.
Nhà nước cần xây dựng cơ chế tài chính sao cho việc cung cấp kinh phí cho các
trường đại học theo hình thức cạnh tranh, theo năng lực để đạt hiệu quả cao nhất. Trừ
một số trường, một số ngành đặc biệt đáp ứng yêu cầu về lâu dài cho xã hội mà nhà
nước cần cung cấp kinh phí theo cơ chế đặc biệt (đây là vai trò của nhà nước cần thiệp
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để giảm thiểu những khiếm khuyết của thị trường như chỉ tập trung đào tạo theo nhu
cầu ngắn hạn của thị trường, xem nhẹ những ngành có lợi ích lâu dài cho xã hội). Còn
lại, việc hỗ trợ chính sách đầu tư nghiên cứu, cho hạ tầng cơ sở phục vụ nghiên cứu
kinh phí nên căn cứ vào hiệu quả hoạt động thực tế, trường nào làm tốt sẽ được cấp
kinh phí nhiều hơn.
Chính sách hỗ trợ kinh phí nghiên cứu gắn với đào tạo sau đại học, chính sách
học bổng cho nghiên cứu sinh. Chính sách về tự chủ nhiều hơn trong chi kinh phí đề
tài cũng như các chương trình nghiên cứu.
Nhà nước cần tạo cơ chế thuận lợi để các trường đại học trong nước hợp tác với
các trường đại học lớn ở các nước về chương trình đào tạo liên kết hoặc theo các
phương thức hợp tác khác. Qua đó, giúp cho các trường đại học ở nước ta tiếp cận các
chương trình đào tạo, giáo trình, kỹ năng quản trị tiên tiến. Đồng thời, sinh viên có cơ
hội tiếp cận với các phương pháp học tập hiệu quả, với chương trình và kiến thức học
tập mang tính quốc tế.
Nhà nước cần trao quyền tự chủ để các trường tự xây dựng cơ chế tuyển dụng
và trả lương, thưởng cho giảng viên. Nên bãi bỏ chế độ biên chế suốt đời trong các
trường đại học công lập.
Quan điểm rõ ràng về vị trí của sinh viên trong lĩnh vực dịch vụ giáo dục đại
học. Mở rộng quyền chọn và nâng cao hiệu quả hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Mở
rộng quyền chọn cho sinh viên về chuyển đổi trường, ngành. Nhà nước hỗ trợ, cấp học
bổng, tín dụng cho sinh viên mà không phân biệt trường công hay tư.
Tạo cơ chế thuận tiện cho sinh viên đánh giá chất lượng giảng viên, giáo trình
và chương trình học và coi đây như là một bên độc lập trong việc đánh giá.
Nhà nước cần có cơ chế để các trường tham gia kiểm định chất lượng và xếp
hạng bởi cơ quan xếp hạng độc lập. Cần có các quy định nhằm đảm bảo việc đánh giá
kiểm định thực sự khách quan và công bằng.Việc mở rộng quyền tự chủ cần đi kèm
với hệ thống đánh giá và xếp hạng chất lượng các trường đại học.
Kết luận
Vấn đề tự chủ đại học ở nước ta đã và đang có những chuyển biến nhất định.
Từ 20 năm trước, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam như một trường đại học lớn,
chịu sự quản lý chặt chẽ của nhà nước (thông qua Bộ GD&ĐT) về mọi mặt, đến nay
các trường đại học đã dần được trao quyền tự chủ nhiều hơn. Mặc dù nhà nước đã có
chính sách, tạo hành lang pháp lý cho tự chủ đại học nhưng do nhiều lý do như sự
thiếu nhất quán, chưa triệt trong các văn bản pháp quy và do sự e ngại, ỷ lại, chưa đủ
năng lực, chưa sẵn sàng của các trường nên thực tế các trường đại học vẫn chưa thực
sự phát huy quyền tự chủ. Trong bối cảnh mới, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ
đại học gắn với trách nhiệm giải trình của các trường đại học nước ta.
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TỰ CHỦ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN THỰC TẾ:
TIẾP CẬN PHÂN TÍCH DỰA TRÊN QUAN NIỆM HỆ THỐNG ĐẠI HỌC
VÀ LÝ THUYẾT GIÁO DỤC
Phạm Huy Dũng
Trường Đại học Thăng Long
1. Đặt vấn đề
Chính sách tự chủ đại học Việt Nam bắt đầu với một nghị quyết chính phủ do
Thủ tưởng Phan Văn Khải ký năm 20051. Nghị quyết có nêu: “kết hợp hợp lý và hiệu
quả giữa việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước và việc đảm bảo
quyền tự chủ, tăng cường trách nhiệm xã hội, tính minh bạch của các cơ sở giáo dục
đại học”. Từ năm học 2006 – 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương “cởi trói” cho
các trường đại học về tuyển sinh,tổ chức nhân sự, cấp phát văn bằng, mở ngành nghề,
chương trình đào tạo, liên thông, học phí, tự chủ tài chính, hợp tác quốc tế. Luật Giáo
dục Đại học 2012 quy đinh về quyền tự chủ cho các trường đại học tại điều 32 của luật
do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ký năm 20122. Song, khái niệm này, chưa
có một nội hàm cụ thể thế nào là tự chủ, tự chủ thì sẽ được làm gì, và không được
làm gì. Năm 2013 có nghị quyết Trung ương 29-NQ/TW đổi mới căn bản và toàn diện
giáo dục và đào tạo do Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ký và ban hành ngày 4 tháng
11 năm 20133. Trong tinh thần đó, năm 2014, lại có nghị quyết Chính phủ về thí điẻm
đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 –
2017, số 77/NQ-CP do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký và ban hành ngày 24 tháng 10
năm 20144. Do đó, việc triển khai tự chủ đại học đã được thực hiện thí điểm giai đoạn
2014 – 2017 ở 4 trường đại học trực thuộc Bộ như: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học
Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại thương, Đại học Hà Nội và về sau mở rộng
thêm ở các trường như : Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, Viện Đại học Mở Hà
Nội, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Tài chính – Marketting…có thể xem là những
bước đi đầu tiên trong việc thực hiện tự chủ đại học. Trong giai đoạn này có nhiều
chồng chéo về quyền hạn, chức năng, và nhiệm vụ giữa ban giám hiệu và hội đồng
trường. Năm 2018, luật giáo dục đại học số 34/2018/QH145 sửa đổi đã làm rõ những
vấn đề này. Nhưng, vẫn còn rất nhiều tác động trái chiều từ những co quan chủ
quản như trường hợp trường Đại học Tôn Đức Thắng, trường đại học của một số bộ
ngành chủ quản, ... Và tự chủ đại học cũng đang gây một số rối loạn phải quan tâm.
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2
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Thủ tướng Phan Văn Khải 2005. Nghị quyết chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt
Nam giai đoạn 2200- 2020, số 14/2005/NQ-CP, ký và ban hành ngày 02 tháng 11 năm 2005
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng 2013. Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 được Quốc Hội thông
qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. và ban hành ngày 01 tháng 01 năm 2013.
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng 2013. Nghị quyết Hội nghị Trung Ương 8 Khóa XI về đỏi mới căn bản,toàn
diện giáo dục và đào tạo, số 29-NQ/TW ký và ban hành ngày 4 tháng 11 năm 2013.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 2014
Nghị quyết Chính phủ về thí điẻm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai
đoạn 2014 – 2017, số 77/NQ-CP ký và ban hành ngày 24 tháng 10 năm 2014.
Chủ tịch Quốc hội Ngyễn Thị Kim Ngân 2018. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại hcj só
34/2018/QH14 ký và ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực ngày 01 tháng 07nnawm 2019
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Vietnam Net 20186 nêu: “Về tự chủ giáo dục đại học, đồng tình với các ý kiến cho
rằng đang được triển khai rất tốt, Thủ tướng (Nguyễn Xuân Phúc) lưu ý, bước đi, cách
làm phải hết sức chặt chẽ, tốt hơn để không gây rối loạn” . Việc thực hiện tự chủ đại
học từ chính sách đến thực tế đã gập nhiều trắc trở, và vẫn còn gập nhiều trắc trở trong
các giai đoạn của quá trình thực hiện tự chủ đại học tại Việt Nam. Vậy, làm thế nào để
thực hiện tự chủ, và làm thế nào để việc thực hiện tự chủ không gây rối loạn khiến
phải lo ngại. Báo cáo này thử đưa ra tiếp cận nghiên cứu hệ thống để giải quyết vấn đề
được nêu trên.
2. Phương pháp nghiên cứu
Vậy, phương pháp nghiên cứu tìm lời giải cho câu hỏi trên là phương pháp sử
dụng tiếp cận nghiên cứu hệ thống. Tuy nghiên cứu hệ thống (system} không được
quan tâm bằng nghiên cứu cơ sở (institution) giáo dục từ cuối những năm 1990
(Kyvik, Svein. 20087, Kyvik, Svein, and Benedetto Lepori. 20108), báo cáo này vẫn
đặt lại vấn đề hệ thống, trở lại những vấn đề đã được nêu lên rất nhiều vào những năm
1980 và đầu nhũng năm 1990 (Clark, Burton R. 19989, Teichler, Ulrich. 198810,
Cerych, Ladislav, and Paul A. Sabatier. 198611), coi nghiên cứu hệ thống là chủ yếu để
nghiên cứu chính sách nhằm giải quyết những trắc trở và rối loạn liên quan đến tự chủ
đại học tại Việt Nam hiện nay. Với tiếp cận nghiên cứu hệ thống, báo cáo này “phân
tích hệ thống” tình hình tự chủ đại học tại Việt Nam so sánh với thực tế thực hiện tự
chủ đại học tại các hệ thống đại học thuộc các quốc gia khác, phân tích những tác động
trái chiều và sự cân đối giữa các quyền lực liên quan đến thực hiện tự chủ đại học
trong một hệ thống đại học, và phân tích vai trò của quản lý Nhà nước trong thực hiện
tự chủ đại học của một hệ thống giáo dục trên cơ sở tham khảo những cải cách gần đây
nhằm tăng cường tự chủ đại học, nêu bật những căng thẳng khác nhau trong các hệ tư
tưởng cải cách khác nhau, xem xét các giải thích truyền thống về tự chủ đại học, và tự
chủ đã được mở rộng như thế nào thông qua các lý do cải cách. Tiếp cận nghiên cứu
hệ thống dựa trên một khung phân tích cho phép phát hiện cách thức tự chủ trong
trường đại học, tìm hiểu những tác động của việc nâng cao quyền tự chủ đại học.
Khung phân tích này còn cho phép vượt ra ngoài sự giám sát với các quy ước chính
thức hiện hành để có thể mô tả được thực tiễn của tự chủ trường đại học mà người ta
thường gọi là tự chủ thật sự, trong cuộc sống thật (living autonomy) của đại học như
thế nào. Cuối cùng, báo cáo này giới thiệu các ý tưởng để nghiên cứu thêm về quyền
tự chủ trong cuộc sống thật với việc sử dụng khung phân tích này. Báo cáo này chủ
yếu dựa trên khung phân tích (analytical framework) của Jens Jungblut và Peter
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Vietnamnet 12/09/2020 15:53:05 (GMT +7). Thủ tướng: Không để tự chủ đại học "gây rối loạn".
https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/thu-tuong-som-dua-khoi-nghiep-vao-chuong-trinh-giang-daydai-hoc-453892.htm. 29/05/2018 22:05 GMT+7
Kyvik, Svein. 2008. The dynamics of change in higher education, Dynamics of Change in Higher Education:
Expansion and Contraction in an Organisational Field. Vol. 27. Dordrecht: Springer.
Kyvik, Svein. 2008. The dynamics of change in higher education, Dynamics of Change in Higher Education:
Expansion and Contraction in an Organisational Field. Vol. 27. Dordrecht: Springer.
Clark, Burton R. 1998. Creating entrepreneurial universities: Organizational pathways of transformation,
issues in higher education. New York: Pergamon
Teichler, Ulrich. 1988. Changing patterns of the higher education system. The experience of three decades,
Higher education policy series. Vol. 5. London: Jessica Kingsley Publishers.
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302

Maassen, 201712 để nghiên cứu vấn đề “Tự chủ giáo dục đại học_ Từ chính sách đến
thực tiễn”. Khung phân tích này cho rằng hệ thống giáo dục đại học có 3 thành tố: (1)
các cơ sở giáo dục dục đại học được phân loại theo chiều ngang (các trường đại học
công lập và các trường đại học ngoài công lập), và phân loại theo chiều dọc (theo chức
năng và năng lực, thí dụdaiijhocj nghiên cứu dạy tiến sĩ, đại học “grade school” dạy
thạc sĩ _ Master, đại học dạy cử nhân 4 năm), (2) Những quyền lực chi phối các cơ sở
giáo dục đại học được cân dối như thế nào, và (3) Quản lý Nhà nước (governance) một
hệ thống giáo dục tự chủ phải như thế nào. Những quan điểm này cũng rất phụ thuộc
vào cách nghĩ của những người quan tâm về tri thức, coi tri thức là một hàng hóa công
(public good), hay hàng hóa tư (private good), hay hàng hóa công tư (public private
good) theo mô tả của Quentin David, 201013. Từ khung phân tích này, tự chủ đại học
thuộc thành tố thứ 2 “Các quyền lực chi phối các cơ sở giáo dục đại học được cân dối
như thế nào”
3. Một vài kết quả của nghiên cứu
Một vài kết quả nghiên cứu với tiếp cận hệ thống sử dụng khung phân tích Jens
và Peter 2017 bao gồm: -kết quả phân tích hệ thống giáo dục Việt Nam với tự chủ đại
học so sánh với thực tiễn thực hiện tự chủ đại học tại các hệ thống giáo dục đại học
khác, -kết quả phân tích cân bằng các hệ thống quyền lực ảnh hưởng đến tự chủ đại
học, và -kết quả phân tích quản lý nhà nước với tự chủ đại học.
3.1. Tự chủ đại học tại Việt Nam và thực tế tự chủ tại các hệ thống giáo dục
đại học
Một số tác giả như Meek và cộng sự 199614 hay Huisman 199815 cho rằng kỳ
vọng chiếm ưu thế cao của giáo dục đại học vào những năm 1990 là các cơ sở giáo dục
đại học và các hệ thống giáo dục đại học quốc gia sẽ hội tụ về một mô hình chung,
toàn cầu. Động lực thúc đẩy kỳ vọng này là giả định rằng các xu hướng liên quan đến
thể chế và quyền tự chủ đại học, giảm bớt kiểm soát trực tiếp của chính quyền, tăng
cường cạnh tranh với các quy định hướng thị trường và các biện pháp kiểm soát trách
nhiệm giải trình của các cơ sở đại học có thể giúp giảm bớt gánh nặng của các chính
phủ thúc đẩy phát triển (Goedegebuure et al. 199316). Nhìn lại, rõ ràng là những kỳ
vọng này đã không thành hiện thực. Nếu giả định răng cải cách giáo dục giúp cho
các hệ thống giáo dục đại học trở nên giống nhau hơn, các cơ sở giáo dục đại học trở
nên đồng nhất hơn thì thực tế đã ngược lại.Cải cách đã tạo ra nhiều phân khúc tổ chức
hơn và ngày càng tăng sự đa dạng giữa các cơ quan và nội bộ của từng cơ quan
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Jens Jungblut and Peter Maassen, 2017. Higher Education Systems, Types of. In: J.C. Shin, P. Teixeira (eds.),
Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions, DOI 10.1007/978-94-017-95531_21-1
13
Quentin David, 2010. "Comparaison Internationale des Modes d’Organisation et de Financement de
l’Enseignement Supérieur," CREA Discussion Paper Series 10-24, Center for Research in Economic Analysis,
University of Luxembourg.
14
Meek, V. Lynn, Leo Goedegebuure, Osmo Kivinen, and Risto Rinne. 1996. The Mockers and mocked.
Comparative perspectives on differentiation, convergence and diversity in higher education, issues in higher
education. Oxford: Pergamon
15
Huisman, Jeroen. 1998. Differentiation and diversity in higher education systems. In Higher education:
Handbook of theory and research, vol. XIII, ed. J.C. Smart, 75–110. New York: Agathon Press.
16
Goedegebuure, Leo, Frans Kaiser, Maassen Peter, V. Lynn Meek, Frans van Vught, and Egbert De Weert.
1993. Higher education policy. An international comparative perspective: Issues in higher education. Oxford:
Pergamon Press
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(Rosinger và cộng sự 201617; Fumasoli và cộng sự. 201418), đặc biệt là về sự khác biệt
giữa các hệ thống giáo dục đại học quốc gia (Gorntzka và Maassen 201419), hoặc hợp
đồng xã hội giữa giáo dục đại học, các cơ quan chính trị và xã hội nói chung. Điều này
có thể hiểu là nhiều quy tắc nền tảng riêng của tổ chức đại học chưa được các hệ thống
chính trị và xã hội xác nhận (Gornitzka và cộng sự 200720). Điều này cũng ngụ ý rằng
chúng ta hiện đang trong giai đoạn chuyển tiếp trong đó những cách hiểu truyền
thống và cach hiểu mới về phân quyền trong hệ thống giáo dục đại học còn được
hiểu khác nhau.
Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam cũng đang ở trong giai đoạn chuyển tiếp
này. Điểm 5 phần Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 29-NQ/TW đổi mới
căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo do Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ký và
ban hành ngày 4 tháng 11 năm 2013 nêu: “Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở,
linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào
tạo. Chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo”. Song, luật giáo dục đại học 20122
và luật giáo dục nghề nghiệp 201421 lại tạo thêm phân khúc tổ chức tạo thêm sự đa
dạng giữa các cơ quan (trường cao đẳng và trường đại học) và nội bộ của từng cơ quan
trong trường cao đẳng và trường đại học theo quản lý khác nhau của Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm mất đi tính hệ thống, liên
thông và linh hoạt. Hai bộ luật này lại chưa được thống nhất tại bộ luật giáo dục
chung. Từ đó các tiêu chí chất lượng đào tạo trong hệ thống giáo dục nói chung cũng
khó được thống nhất (Lê Viết Khuyến 201822).
3.2. Cân băng quyền lực thực hiện tự chủ đại học
Để giải tỏa những quyết định trái chiều này, cần xác định cốt lõi của vấn đề liên
quan đến phân bổ thẩm quyền trong hệ thống giáo dục đại học. Đó là quyền tự chủ.
Đàng sau các chương trình cải cách bao giờ cũng có sự tìm kiếm một thỏa thuận
(hoặc hợp đồng xã hội) giữa giáo dục đại học, các cơ quan chính trị, và xã hội nói
chung. Sự thỏa thuận này có thể được mô tả là “... một cam kết văn hóa khá lâu dài
cho trường đại học và từ trường đại học được xác nhận bởi hệ thống chính trị xã hội
trong đó trường đại học hoạt động, coi trường đại học là một tổ chức có các quy tắc
nền tảng của riêng mình về các hoạt động phù hợp, về niềm tin nhân quả và quy phạm,
và về các nguồn lực” (Gornitzka et al. 2007: 184). Điều này ngụ ý rằng chúng ta hiện
đang ở trong một giai đoạn chuyển đổi, trong đó cách hiểu ”truyền thống” về việc
phân bổ thẩm quyền trong hệ thống giáo dục đại học không còn được áp dụng nữa. Và,
một khái niệm mới để hiểu được sự phát triển liên quan đến việc phân bổ thẩm quyền
17
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trong hệ thống giáo dục đại học là quyền tự chủ. Mối quan tâm và tranh luận về tự chủ
đại học cũng lâu đời như chính bản thân trường đại học từ khi nó ra đời. Điều này cho
thấy luôn có sự tìm kiếm cân bằng hiệu quả được cả hai bên chấp nhận được; sự cân
băng giữa một bên là yêu cầu của xã hội cần kiểm soát giáo dục đại học và một bên là
nhu cầu của các cơ sở giáo dục đại học mong muốn một mức độ tự do thích hợp đối
với công việc của chính họ. Lý do khiến cho vấn đề tự chủ đại học luôn là một vấn dề
nóng từ khi có trường đại học chính vì một sự tự chủ đại học lý tưởng, theo nghĩa là
một mức độ ổn định và hoàn hảo về thể chế tự chủ chưa hề tồn tại. “Tại bất kỳ thời
điểm nào trong lịch sử, mức độ tự chủ về thể chế phản ánh tầm nhìn cơ bản chủ đạo
đối với mô hình quản lý và tổ chức trường đại học như một tổ chức xã hội cốt lõi”
(Olsen 2007). Một lần nữa, những gì được coi là mức độ tự chủ thích hợp là một vấn
đề quan trọng trong các cuộc tranh luận chính sách liên quan đến cách thức giáo dục
đại học phải được quản lý, tổ chức và tài trợ như thế nào. Tóm lại, vài thập kỷ qua đã
chứng kiến sự thay đổi trong mối quan hệ chính thức giữa nhà nước và các trường đại
học trong nhiều hệ thống giáo dục đại học. Từ 2005 vấn đề tự chủ đại học tại Việt
Nam đã được nêu lên, đã được thí điẻm, đã được tranh luận, đã được đưa vào luật. Tổ
chức “Hội đồng trường”, “Ban Giám hiệu”, “Đảng ủy” hiện nay có thể được coi là
một thỏa thuận cam kết giữa trường đại học và hệ thống chính trị xã hội với kinh tế
thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong đó các trường đại học Việt Nam
hoạt động để thúc đẩy đào tạo và nghiên cứu trong các trường đại học đáp ứng yêu
cầu nhân lực cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội thời kỳ cách mạng công nghệ và hội
nhập. Việc tồn tại một vài trắc trở hay một vài “rối loạn” cũng là tất yếu. Vấn đề là bản
cam kết giữa trường đại học và quản lý xã hội cần chỉnh sửa thế nào cho phù hợp hơn
dựa trên nghiên cứu hệ thống để chỉnh sửa mặt này không ảnh hưởng tới mặt khác của
vấn đề, của hệ thống.
Trong thập kỷ qua, một số nghiên cứu về quyền tự chủ đại học đã được thực
hiện (ví dụ, Estermann và cộng sự 2011; Enders và cộng sự 2013) đưa ra một góc nhìn
rộng khi kể đến một số quốc gia đã chính thức thực hiện quyền tự chủ đại học có thể
quan sát và nhận xét được. Tuy nhiên, kết quả quan sát và nhận xét vẫn chưa đưa ra
được một cái nhìn sâu sắc dựa trên thực nghiệm về Hệ thống Giáo dục Đại học, chưa
nêu lên được ảnh hưởng của những thay đổi cơ chế tự chủ bên trong các cơ sở giáo
dục đại học như thế nào. Các nghiên cứu này nói chung mới chỉ tập trung vào các
khuôn khổ pháp lý, các quy định, các đề xuất cải cách, các chính sách, hoặc các mô
hình tài chính. Những nghiên cứu này mới mô tả hệ thống vá cấp độ tự chủ đại học,
chưa mở rộng quan sát về những gì xảy ra bên trong tổ chức học thuật. Nghiên cứu về
tự chủ đại học ở Việt Nam chưa có nhiều. Một vài báo cáo về thí điểm thực hiện tự
chủ đại học của một số trường mới chỉ mô tả tình hình thực hiện tự chủ của những
trường này như thế nào, chưa có nhận xét về ảnh hưởng của những thay đổi bên trong
trường liên quan đến những thay đổi này (Nguyễn Thị Phước 201923; Trần Quang Huy
và Phạm Thị Bích Ngọc 201624; Nguyễn Tài Năng. Trường Đại học Luật, Đại học Huế
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Nguyễn Thị Phước 2019.Thực trạng quyền tự chủ của các trường đại học công lập ở Việt nam hiện nay.
Trường Đại Học Hà Tĩnh. http://eba.htu.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thuc-trang-quyen-tu-chu-cua-cac-truong-daihoc-cong-lap-o-viet-nam-hien-nay.html. Được đăng: Thứ hai, 19 Tháng 8 2019
Trần Quang Huy và Phạm Thị Bích Ngọc 2016. Học hỏi của tổ chức trong bối cảnh tự chủ đại học. Tạp chí
Khoa học Giáo dục số 127, tháng 4 năm 2016. http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/tu-chu-tai-chinh-khi-thuchien-tu-chu-dai-hoc-nghien-cuu-tai-truong-dai-hoc-luat-dai-hoc-hue-70035.htm
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202025). Cũng có nhận xét rằng trường Đại học Tôn Đức Thắng nhờ có tự chủ đại học
mà vượt trội thuộc top 500 trường đại học tốt nhất thế giới (Lâm Quang Thiệp 2019 26);
song, vấn đề hiện nay đang xẩy ra ở trường Đại học Tôn Đức Thắng đang đặt ra nhiều
câu hỏi phải nghiên cứu để trả lời liên quan đến pháp lý, đến tài chính.
Fumasoli et al. 2014 18 cho rằng quan tâm nghiên cứu về mối quan hệ chính
thức giữa các trường đại học công lập và cơ quan Nhà Nước chỉ ở một mức độ rất hạn
chế. Quan tâm tiếp theo vê học thuật là “quyền tự chủ sống”, nghĩa là cách thức mà
những thay đổi trong mối quan hệ giữa quản trị Nhà nước và các trường đại học
được nhận thức, diễn giải, phiên dịch, vận hành và sử dụng bên trong các tổ chức
đại học như thế nào. Do đó, cả hai vấn đề cùng được quan tâm; đó là quyền hạn được
phân phối chính thức như thế nào trong hệ thống giáo dục đại học và cách thức tự chủ
đại học được giải thích và sử dụng trên thực tế trong các cơ sở giáo dục đại học như
thế nào. Hai vấn đề này tạo thành một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng liên quan với
nhau để tăng cường hiểu biết về động lực thay đổi trong các hệ thống giáo dục đại học.
Vấn đề nghiên cứu tự chủ đại học ở Việt Nam cũng vậy. Để giải quyết những trắc trở
hay những rối loạn có thể xẩy ra, nghiên cứu cần được thực hiện có hệ thống, quan
tâm đến sự cân đối giữa các quyền hạn được phân phối chính thức trong hệ thống giáo
dục (Đảng, Chính quyền và cơ sở đại học), quan tâm đến nhận thức, cách diễn giải,
cách vận hành tự chủ trong các tổ chức đại học với quan hệ giữa Nhà nước và cơ sở
đại học dựa trên cam kết thực hiện tự chủ đại học.
3.3. Quản lý Nhà nước thực hiện tự chủ đại học
Quản lý Nhà nước (governance) bao gồm cả quản lý sự cân đối giữa các thế lực
quyền lực trong và ngoài hệ thống giáo dục đại học. Việc tự chủ đại học còn nhiều trắc
trở và rối loạn như nêu ở trên. Để giải quyết những trắc trở và rối loạn này, hệ thống
giáo dục đại học cần có sự cân đối giữa các thế lực quyền lực trong và ngoài hệ thống
cũng như đã trình bầy ở trên. Ngoài ra cấn có sự quản lý Nhà nước (governance) để
quản lý và điều hòa cân đối những thế lực quyền lực này. Như vậy, quản lý nhà nước
cần phân loại các trường đại học theo chiều ngang cũng như theo chiều dọc để quan lý,
điều hòa cân đối các thế lực quyền lực trong và ngoài hệ thống giáo dục đại học để
”quản lý nhằm tnhằ” hiện tự chủ đại học. Vấn đề ở đây là xây dựng các mô hình quản
lý cấp hệ thống của nhà nước (system level governance) đối với giáo dục đại học.
Clark 19839 đã đưa ra cách nhìn về các mô hình này. Nếu sự phân phối của thẩm
quyền có thể được hiểu là "cái gì _ What " của quản trị cấp hệ thống thì quản trị cấp hệ
thống nhà nước được sử dụng để trả lời câu hỏi “như thế nào _ How”. Quản lý giáo
dục và giáo dục đại học Việt Nam đã có những thay đổi cùng với thay đổi kinh tế xã
hội nói chung. Việc điều hòa phân phối trách nhiệm giữa cơ quan chủ quản, cơ sở giáo
dục, các cấp quản lý hành chính xã hội liên quan (ngoài trường) cũng như việc điều
hòa phân phối trách nhiệm giữa Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Hội đồng trường (trong
Nguyễn Tài Năng (Trường Đại học Luật, Đại học Huế) 2020. Tự chủ tài chính khi thực hiện tự chủ đại học Nghiên cứu tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế. http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/tu-chu-tai-chinh-khithuc-hien-tu-chu-dai-hoc-nghien-cuu-tai-truong-dai-hoc-luat-dai-hoc-hue-70035.htm. 28/03/2020 lúc 11:00
(GMT). Tạp chí Công thương online
26
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Hồng Thủy: Những quy định nào đang bó chặt chủ trương tự chủ đại học của Trung ương? (GDVN) – Chậm
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trường) được hiểu là cái gì (WHAT?) của quản trị. Vấn đề còn lại ở đây là quản trị như
thế nào (HOW?).
Tương tự như các bộ phận khác của khu vực công, giáo dục đại học trải qua
những thay đổi đáng kể trong mối quan hệ của nó với nhà nước, đặc biệt là sau sự “đổi
mới _ nâng cấp” của “Quản lý công kiểu mới” (New-Publiv-Management “NPM”) với những ý tưởng và lý tưởng liên quan trong những năm 1980, gắn với niềm tin rằng
những hình thức mới về quản lý Nhà nước (state governance) sẽ dẫn đến cải thiện hiệu
quả của các dịch vụ công và hy vọng rằng sẽ có các tác động ảnh hưởng tốt đến cấu
trúc hệ thống. Trong phần mở đầu, báo cáo này đã nêu qúa trình thực hiện tự chủ đại
học ở Việt Nam, được coi là một quá trình đổi mới quản lý giáo dục từ 2005 đến nay.
Cụ thể hơn, nghị định chính phủ số 127/ 2018/ND_CP do Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Văn Phúc ký ngày 21/ 9/ 2018 thay thế nghị định chính phủ số 115/ 2010/
NĐ_CP do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 24/ 12/ 2010 đã phân
định rõ hơn công tác quản lý Nhà nước với quản trị cơ sở ngành giáo dục, đẩy mạnh
phân cấp, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý giáo dục và chính
quyền địa phương, tạo động lực và tính chủ động cho cơ sở. Nghị định này cũng có thể
coi là một NPM của Việt Nam. Song, vẫn còn nhiều trác trở, nhiều rối loạn, vì vậy cần
những nghiên cứu hệ thống để giải quyết vấn đề. Vught (1997)27, chẳng hạn, phân biệt
sự kiểm soát trực tiếp của nhà nước đối với giáo dục đại học so với sự giám sát của
nhà nước. Trong khi cái đầu tiên (kiểm soát trực tiếp) đại diện cho sự kiểm soát trực
tiếp của các chủ thể nhà nước đối với hầu hết các vấn đề liên quan đến giáo dục đại
học, thì cái sau đó (giám sát của nhà nước) lại thể hiện cách thức quản lý Nhà nước
(governance) về những gì Nhà nước có trách nhiệm để xác định những điều kiện
khung trong đó giáo dục đại học dự kiến sẽ hoạt động với mức độ tự chủ đáng kể của
cơ sở đại học. Neave (200928; 201229), đã đề cập đến sự gia tăng của “trạng thái đánh
giá” chuyển trọng tâm của nó từ kiểm soát quá trình trực tiếp sang đánh giá đầu ra.
Gornitzka và Maassen (2000)30 phân biệt bốn mô hình (modes) được Nhà nước sử
dụng để quản lý các hệ thóng giáo dục đại học. Các mô hình này khác nhau bởi 2 điểm
là vai trò quản lý Nhà nước và bản chất của quyền tự chủ nghề nghiệp trong giáo dục
đại học. Bốn mô hình này là: (1) Mô hình chủ quyền có giới hạn hợp lý (sovereign
rationality-bounded mode); (2) Mô hình thể chế cơ sở (institutional mode), với các
quyết định từ bản thân các cơ sở đại học; (3) Mô hình đa nguyên doanh nghiệp
(corporate-pluralist mode) có sự thương thảo đồng thuận trong các quyết định theo
phương thức doanh nghiệp, và (4) Mô hình siêu thị (supermarket mode) sử dụng cơ
chế thị trường để điều khiển. Báo cáo này cho rằng mô hình quản lý Nhà nước giáo
dục đại học của Việt Nam không thuộc một mô hình cụ thể nào nói trên. Theo kinh
nghiệm điều tra sự phát triển quốc gia (bỏ qua thỏa thuận trong quản lý giáo dục) cho
thấy bối cảnh thể chế hiện tại định hình các đường lối cải cách, dẫn đến sự đa dạng các
27
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loại hình quản trị. Cũng như vậy, nghiên cứu thực nghiệm cho phát triển các dàn xếp
để quản lý Nhà nước (governance) hệ thống giáo dục đại học quốc gia gợi ý rằng bối
cảnh hiện tại của cơ sở đại học tạo lối đi cho đổi mới, dẫn tới sự đa dạng lâu dài của
những loại hình quản lý Nhà Nước. Vì vậy, mô hình quản lý quản trị Việt Nam về cơ
bản dựa theo bối cảnh thể chế hiện tại. Cùng các mô hình quản lý Nhà nước nói trên,
ba quá trình đã được xác định, với giả định xảy ra song song để dẫn đến sự khác biệt
trong giáo dục đại học quốc gia, và được sắp xếp như sau: (1) lấy cảm hứng từ NPM
tập trung vào các thị trường coi như công cụ chỉ đạo giáo dục đại học, (2) thể chế hóa
hành động tập thể trong khuôn khổ quản trị mạng (network governance), và (3) Tiếp
cận Neo-Weberian tập trung vào các chức năng quản trị và chính thức hóa các khía
cạnh mới của các hoạt động công cộng (Paradeise et al. 2009)31.
Báo cáo này cho rằng: “việc nghiên cứu hệ thống giáo dục đại học Viêt Nam
để tìm kiếm một mô hình quản lý Nhà nước thích hợp với quá trình giả định được
xác định xẩy ra song song là cần thiết cho tự chủ đại học”. Những phương pháp tiếp
cận nói trên được lập luận để cùng tồn tại trong mỗi lĩnh vực giáo dục đại học với các
trọng điểm quốc gia khác nhau và dẫn đến “các hình thức thể hiện khác nhau của
quyền lực công cộng”(Paradeise et al. 200930; p. 246). Theo cách tương tự, Olsen nhấn
mạnh sự tồn tại của các cách tiếp cận chỉ đạo khác nhau và đặt câu hỏi "Loại trường
đại học nào để làm gì cho loại loại xã hội nào? ” (Olsen 2007, trang 25) 32 cho thấy sự
cạnh tranh tiềm ẩn giữa các chủ thể chính trị về câu hỏi làm thế nào để quản lý giáo
dục đại học. Nghiên cứu mô hình quản lý và quá trình giả định cần quan tâm đến câu
hỏi “Loại trường đại học nào phải làm gì cho xã hội?” Nói như vậy có nghĩa là trong
quản lý Nhà nước giáo dục đại học cần phân loại trường đại học để quản lý. Các hệ
thống và các loại hình “Giáo dục đại học” tùy thuộc vào sở thích của các vai trò liên
quan đến thỏa thuận giữa “giáo dục đại học” và “xã hội”. Vì vậy, nếu các trường đại
học có thể là công cụ để định hình xã hội, và nếu mô hình quản lý Nhà Nước quản trị
giáo dục đại học phản ánh những tiếp cận khác nhau đối với chỉ đạo khu vực công,
người ta có thể mong đợi rằng các tác nhân chính trị sẽ thể hiện sở thích khác nhau
liên quan đến câu hỏi này (Jungblut 2015)33. Vì vậy, những thay đổi chính trị kinh tế
xã hội (như chuyển đổi kinh tế xã hội chủ nghĩa sang kinh tế thị trường theo định
hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam) có thể tạo ra các quá trình phân lớp các cách tiếp
cận chỉ đạo khác nhau, và các quốc gia có thể tạo ra nhiều mô hình quản lý Nhà nước
đối với giáo dục đại học thay vì một mô hình “quản trị công” thuần túy (Jungblut và
Vukasovic 2013)34. Tổng quát lại, người ta có thể quan sát thấy một số xu hướng cải
cách liên quan đến quản trị hệ thống giáo dục đại học tiếp theo sau các cải cách liên
quan đến NPM, trong khi các hệ thống giáo dục đại học vẫn mang đặc trưng của các
mô hình quản trị công đa dạng bắt nguồn từ cấu trúc của cơ sở đại học và được định
hình theo sở thích của tác nhân chính trị quốc gia, vùng hay địa phương.
31
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4. Thảo luận
Một số phát hiện của nghiên cứu cho báo cáo này như sau:
-Tự chủ giáo dục đại học ở Việt Nam đã xẩy ra theo một quá trình từ năm 2005
đến nay, qua các giai đoạn: (1) từ nghị định chính phủ cho tự chủ đến luật giáo dục
đại học, (2) từ luật đến nghị định chính phủ cho thí điểm mô hình tự chủ giáo dục đại
học, và (3) từ thí điểm đến sủa đổi luật giáo dục đại học. Trong quá trình này, mô hình
tự chủ giáo dục đại học đã dần dần hoàn chỉnh, Mỗi giai đoạn đều có việc làm được và
việc chưa làm đươc. Giai đoạn (1) chưa rõ nội hàm của tự chủ giáo dục đại học, chưa
quy định cụ thể cái gì dược làm và cái gì không được làm; giai đoạn (2) hình thành
dần khái niệm Hội đồng trường, song chưa định rõ quan hệ giữa Hội đồng trường, Ban
giám hiệu, và Đảng ủy; giai đoạn (3) luật sửa đổi quy định được quan hệ giữa Hội
đồng trường và Ban giám hiệu, song chưa quy định rõ quan hệ giữa cơ quan chủ quản
và quản lý Nhà nước (quản trị công) và cơ sở giáo dục đại học, chưa hình thanh mô
hình quản lý Nhà nước cho một hệ thống gồm trường công và trường tư, việc bầu Hội
đồng trường tại trường tư còn có thể rối loạn (vấn đề của trường Đại học Kinh tế và
Công Nghệ), chưa quy định rõ vai trò của cơ quan chủ quản và mức tự chủ của cơ sở
giáo dục (vấn đề của trường Đại học Tôn Đức Thắng).
-Tình hình tự chủ ở các hệ thống giáo dục đai học của nhiều quốc gia khác cũng
có những vấn đề tương tự. Nhìn chunNhì”người ta kỳ vọng có một mô hình cơ sở đại
học chung, toàn cầu với xu hướng liên quan đến tự chủ đại hch”. Song, kỳ vọng này đã
không thành hiện thực. Vấn đề được cho là chúng ta đang ở giai đoạn chuyển tiếp,
trong đó cách nhìn truyền thống và cách nhìn mới về phân quyền trong hệ thống giáo
dục đại học còn được hiểu khác nhau. Đôi khi không thống nhất ở tầm cao. Cách hiểu
khác nhau này không chỉ dẫn đến những trắc trở trong thực hiện tự chủ giáo dục đại
học, mà còn có thể dẫn đến những sai lệch hệ thống. Nghị quyết 29 của Đảng cho răng
đổi đổi mới giáo dục phải theo hướng mở, linh hoạt, liên thông. Trong khi đó luật giáo
dục đại học và giáo dục nghề nghiệp lại tách dạy cao đẳng nghề nghiệp khỏi dạy cử
nhân truyền thống, tách trường cao đẳng ra khỏi trường đại học. Có ý kiến cho rằng
việc tách này làm cho hệ thống giáo dục và hệ thống giáo dục đại học không mở, thiếu
linh hoạt và không liên thống cho tự chủ (Lê Viết Khuyén, Liên hiệp hội các trường
đại học và cao đẳng Việt Nam, 201935). Vấn đề trắc trở và hỗn lọan trong tụ chủ đại
học không những phải xem xét đươi góc độ nhận thức mà còn cần được xem xét dưới
góc độ quyền lực, xem xét những quyền lực quyết định trong hệ thống giáo dục đại
học (cơ quan chủ quản, bộ hay chuyên ngành chủ quản, nhà đầu tư, cổ đông, ...) bên
cạnh các hệ thống hành chính, xã hội và chính trị đã có hướng giải quyết trong quan hệ
giữa Hội đồng trường, Ban giám hiệu và Đảng ủy với cơ cấu tổ chức của các cơ sở
thuộc hệ thống giáo dục đại học Việt Namh
Từ nhận xét trê, cùng vói thực trạng thực hiện tự chủ đại học tại Việt Nam và
một số nước khác, và cùng với mong muốn thực hiện tốt tự chủ đại học đáp ứng yêu
cầu đẩy mạnh giáo dục đại học, phuc vụ công nghiệp hóa đất nước và hội nhập thời kỳ
cách mạng công nghệ, báo cáo này thử đưa ra một tiếp cận phân tich những trắc trở và
những rối loạn nói trên dẫn đến việc tìm kiếm giải pháp thích hợp cho vấn đè.Tiếp cận
này dựa vào khoa học nghiên cứu hệ thống “giáo dục đại học” (higher education
system research). Vá, khoa học nghiên cứu hệ thống giáo dục này với kết cấu 3 thành
35
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tố của hệ thống giáo dục đại học là các cơ sở giao dục đại học, các quyền lực tác động
đến quyết định trong cơ sở giáo dục đại học và quản trị công (quản lý Nhà nước) các
cơ sở giáo dục đại học, cho ngay một hướng nghiên cứu. Đó là phải tạo ra được một sự
thỏa thuận (hợp đồng xã hội) nội bộ của cơ sở đào tạo, và một sự thỏa thuận giữa
những giữa những thế lực bên ngoài với cơ sở đào tạo. Hiện nay mô hình cấu trúc Việt
Nam với sự hiện diện của Đảng ủy, Hội đồng trường và Ban giám hiệu đã được chấp
nhận. Vấn đề còn lại là mối quan hệ giữa 3 thành tố này với nhau với những tổ chức
ngoài trường. Tuy luật giáo dục đại học sửa đổi 2018 đã quy định tổ chức và quan hệ
giữa 3 thành tố này. Song, vận hành cụ thể còn nhiều trục trặc cần một quá trình chỉnh
sửa cho thích hợp trong thực tế. Thí dụ việc kết hợp vai trò chủ tịch Hội đồng trường
kiêm bí thư Đảng ủy có hai cách nghĩ khác nhau. Việc kết hợp này tăng quyền lực cho
chủ tịch Hội đồng trường, song lại giảm tính giám sát lẫn nhau nhằm hạn chế sai lầm.
Nói một cách khác, việc quản lý cơ sở đào tạo cần đổi mơi và hoàn chỉnh dần trong
thực hiện tự chủ giáo dục đào tạo.
Một vấn đề nữa cần quan tâm trong thực hiện tự chủ giáo dục đại học là vấn đề
quản lý Nhà nước hay quản lý công (governance) hệ thống các cơ sở giáo dục đại hoc.
Quản lý một ”hệ thống các cơ sở giáo dục đại học chủ yéu là công” khác với quản lý
một ”hệ thống vừa có các cơ sở công, vừa có các cơ sở tc”. Cả hai loại cơ sở đào tạo
công và tư đều cần một mức độ tự chủ học thuật nhất định. Mức độ tự chủ học thuật
của cơ sở đào tạo rất phụ thuộc vào năng lực để tự chủ. Năng lực của một trường để tự
chủ không phải chỉ là thầy giáo giỏi và phương tiện dạy học tốt, nó còn phụ thuộc vào
nhiều yếu tố khác thí dụ định hướng của Hội đồng trường, và đàng sau Hội đồng
trường là các cổ đông nếu là trường tư, hoắc là thế lực tiềm ẩn nếu là trường công.
Việc xác định xu thế ưa thích của các thế lực tiềm ẩn tại trường công, hay các cổ đông
chủ chốt tại trường tư là một trách nhiệm của quản lý Nhà nước nhằm có sự hỗ trợ
thích hợp cho phát triển. Việc hỗn loạn của một số trường có thể có nguyên nhân từ
các cổ đông hay các thế lực tiềm ản này. Quản lý Nhà nước một hệ thống giáo dục đại
học có cả trường công và trường tư cần quan tâm đến một khoa học nữa là kinh tế giáo
dục. Có thể coi kinh tế giáo dục là một phần của nghiên cứu hệ thống giáo dục, hoặc
coi kinh tế giáo dục là một khoa học luôn đi cạnh, song hành với khoa học nghiên cứu
hệ thống giáo dục. Và nói đến kinh tế giáo dục đòi hỏi phải nói ngay tài chính cho giáo
dục. Trong giáo dục, tài chính cho giáo dục và kinh tế giáo dục gắn với nhau vì giáo
dục phải có tiền để sau đó sử dụng tiền như thế nào cho hiệu quả nhất. Giáo dục không
phải là một lĩnh vực làm ra tiền. Vì vậy, những chính sách liên quan đến tài chính giáo
dục cần được rõ ràng. Việc thu phí tại các đại học công lập và chi tại các đại học
này, cũng như cái gọi là quỹ chung không chia cho các trường đại học tư thục cần
được nghiên cứu toàn diện. Thực hiện quỹ chung không chia có thể làm cho các nhà
đầu tư, các cổ đông không sẵn sàng mở rộng hoạt động đào tạo, có thầy giỏi, có
phương tiện tốt để có đủ năng lực tự chủ học thuật.
Việc sử dụng khoa học nghiên cứu hệ thống giáo dục và khoa học kinh tế giáo
dục (là một bộ phận của khoa học nghiên cứu hệ thống giáo dục, hoặc là một khoa học
song hành với khoa học nghiên cứu hệ thống giáo dục) để giải quyết một số trắc trở và
hỗn loạn trong thực hiện tự chủ đại học trước hết đòi hỏi định nghĩa hệ thống giáo dục
đại học là gđ, và sau đó định nghĩa tự chủ đại học là gì. Nghiên cứu cũng phải phân
loại các hệ thống giáo dục đại học, và hệ thống giáo dục đại học việt Nam là hệ thống
gì, thiết kế và phương pháp nghiên cứu hệ thống giáo dục là gì. Nhiều vấn đề về hệ
thống giáo dục và phân loại giáo dục đã được Clark Burton 10839, và nhiều tác giả
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khác mô tả. Song, nghiên cứu hệ thống giáo dục có lẽ phải sử dụng kinh nghiệm từ
nghiên cứu hệ thống y tế. Thật ra, nghiên cứu hệ thống giáo dục như trình bầy ở trên
đã rất được quan tâm vào thập kỷ 1980 và đầu thập kỷ 1990, sau đó sự quan tâm này
đã được thay thế bởi nghiên cứu cơ sở đại học (institutional research) đẫn đến chuẩn
hóa các đại học, xếp loại các trường đại học thuộc top bao nhiêu đó trên thế giới. Khoa
học này trong y tế vẫn được phát triển. Việt Nam đã có 30 năm hợp tác với Thụy Điển
trong nghiên cứu hệ thống y tế tìm kiếm bằng chứng cho chính sách thực hiện đổi mới
y tế. Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội trong nhiều năm đã cùng Bộ Y tế sử dụng
khoa học nghiên cứu hệ thống y tế tìm kiếm bằng chững cho những chính sách y tế
xây dựng luật. Quyết định của Quốc hội Việt Nam về “một hệ thống y tế chăm sóc sức
khỏe toàn dân (universal health coverage) dựa trên bảo hiểm y tế bắt buộc toàn dân
(universal compulsory health insurance) dựa trên những bằng chứng của nghiên cứu hệ
thống y tế đã được thế giới hoan nghênh. Thành công của Nhà nước và ngành y tế Việt
Nam trong phòng chống Covit 19 có sự tham gia của màng lưới y tế cơ sở Việt Nam
thực hiện “Chăm sóc sức khỏe ban đầu” từ Alma Ata đến Astana cũng là một thành
quả của hệ thống y tế Viêt Nam được thế giới hoan nghênh. Việc sử dụng kinh nghiệm
của nghiên cứu hệ thống y tế để phát triển nghiên cứu hệ thống giáo dục là một hoạt
động có thể và nên làm, vì chỉ có thể giải quyết những vấn đề mang tính hệ thống bằng
nghiên cứu hệ thống.
Thật ra cho đến nay, ai cũng nói tự chủ đại học. Song, khi hỏi tự chủ đại học là
gì, ai cũng có câu trả lời. Nhưng, những câu trả lời này lại rất khác nhau. Chính sự
khác nhau này đã là một trắc trở không nhỏ cho việc thực hiện tự chủ đại học từ chính
sách đến thực tế. Sự khác nhau này, không phải do thiếu hiểu biết mà chủ yếu là do
quan điểm khác nhau. Những quan điểm này đôi khi cũng có sự thay đổi ngay đối với
một quốc gia (Keiko Yokoyama, 2007)36; và sự thay đổi này đòi hỏi nhiều thay đổi
kèm theo để giải quyết những trắc trở nhất thiết có. Tác giả Keiko Yokoyama nhận xét
các quốc gia khác nhau có thể có định nghĩa khác nhau về tự chủ đại học; thí dụ so
sánh trường hợp Anh Quốc và Nhật Bản. Trường hợp Anh Quốc coi tự chủ đại học
như lý tưởng của đại học, bảo vệ các trường đại học khỏi bị áp lực từ bên ngoài.
Trường hợp Nhật Bản hiểu tự chủ đại học trong quan hệ điều phối của Bộ Giáo dục và
các bộ liên đới. Xu thế của chính sách thị trường hóa tại 2 quốc gia này đã làm thay
đổi ý nghĩa của tự chủ đại học tại quốc gia của họ thành tự chủ theo hợp đồng
(contractual autonomy) tại Anh Quốc, và tự chủ của cơ sở đào tạo (institutional
autonomy) tại Nhật Bản. Câu hỏi ở đây là: “Định nghĩa tự chủ đại học tại Việt Nam là
gì thông qua các văn bản nào đã công bố”. Tự chủ đại học không phải chỉ xuất phát từ
mong muốn của một quốc gia, một cộng đồng vơi định nghĩa về tự chủ của quốc gia,
của cộng đồng đó; nó còn phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống giáo dục đại học của quốc
gia đó. Báo cáo này sử dụng mô tả của Burton Clark, 198337, phân tích hệ thống giáo
dục đại học tương quan với tự chủ đại học. Các thành tố cấu thành một hệ thống giáo
dục đại học gồm các cơ sở đào tạo đại học, các vị trí quyền lực được phân bổ trong các
hệ thống học thuật, và mô hình quản lý hệ thống của Nhà nước. Các cơ sở đào tạo
đựơc phân theo chiều ngang và theo chiều dọc. Phân theo chiều ngang gồm 4 loại: (1)
Một loại trường công trong một cấp quản lý Nhà nước, (2) Nhiều loại trường công (đại
36
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học và trường nghề bậc cao) trong một cấp quản lý Nhà nước, (3) Nhiều loại trường
công trong nhiều cấp quản lý Nhà nước (Nhà nước, chính quyền tỉnh, chính quyền
huyện, và chính quyền xã), (4) Các trường công và tư với nhiều loại trường trong
nhiều cấp quản lý Nhà nước. Phân loại theo chiều ngang thể hiện tính đã dạng của hệ
thống giáo dục đại học có sự bổ xung và cạnh tranh. Chính sách tự chủ đối với các loại
hình trường khác nhau có thể khác nhau. Phân loại theo chiều dọc là phân loại trên
dưới, cái này hơn cái kia, có 2 cách; hoặc dựa trên chức năng và bản chất của cơ sở
đào tạo (thí dụ đại học nghiên cứu, đại học 4 năm hay đại học nói chung, và đại học
cộng đồng); hoặc dựa trên uy tín gắn với xã hội đánh giá. Việc xếp hạng các cơ sở đào
tạo có nhiều cách khác nhau bao gồm cả mức độ tài chính và tự chủ nhất định. Có thể
xếp hạng như sau, hoặc xếp hạng trên dưới kết hợp độc quyền vị trí công việc cao
trong xã hội, hoặc xếp hạng trên dưới nhưng không có độc quyền vị trí công việc cao
trong xã hội, hoặc xếp hạng trên dưới cao thấp không rõ ràng. Việc xếp loại trên dưới
cao thấp này có thể được thực hiện chính thức bởi những cấp thẩm quyền nhất định,
hoặc không chính thức dựa trên lựa chọn của sinh viên và gia đình họ. Câu hỏi ở đây
là hệ thống giáo dục Việt Nam là hệ thống gì, gồm những cơ sở đào tạo nào, những cơ
sở này được phân loại như thế nào, dưới những khuân khổ quản lý nào, và liên quan
thế nào với tự chủ đại học? Phân tích trắc trở của tự chủ đại học có thể phải trả lời các
câu hỏi sau: 1. Quan niệm “tự chủ đại học”, coi tự chủ đại học là mục đích hay coi tự
chủ đại học là phương tiện? 2. Đặc thù kinh tế xã hội cua hệ thống giáo dục đại học,
coi tri thức là hàng hóa công, là hàng hóa tư, hay là hàng hóa nửa công và nửa tư? 3.
Nhà nước và cách quản lý Nhà nước tập quyền, phân quyền hay thị trường? 4. Có
những quyền lực nào có thể tác động vào học thuật của cơ sở đào tạo đại học? 5. Các
cơ sở đào tạo có trách nhiệm gì và ktráchcos trách nhiệm gì? Việc trả lời những câu
hỏi này phần nào giúp xác định được nguyên nhân của trắc trở trong tự chủ đại học.
Tiếp cận phân tích trắc trở dựa trên quan niệm hệ thống giáo dục đại học.Lý thuyết
nghiên cứu hệ thóng giáo dục đại học cho tự chủ đại học
5. Kết luận
Kết luận của nghiên cứu bàn giây (desk study) trong báo cáo này cho rằng tự
chủ đại học là câu chuyện cũng lâu đời như sự ra đời của đại học. Cơ sở đại học vốn
cần một mức độ tự chủ (nhất là tự chủ học thuật) để phát triển. Trong những năm gần
đây, khoa học và công nghệ phát triển nhanh chóng. Giáo dục đại học cần đổi mới toàn
cầu. Một xu thế đổi mới quan trọng được nhiều quốc gia quan tâm là “tự chủ đại học”,
coi tự chủ đại học là một công cụ cởi trói cho sự phát triển và truyền bá trí thức thời
đại. Song, các cơ sở giáo dục đào tạo đại học ngày nay nằm trong một hệ thống quốc
gia với những đặc thù của từng quốc gia. kỳ vọng chiếm ưu thế cao của giáo dục đại
học vào những năm 1990 là các cơ sở giáo dục đại học và các hệ thống giáo dục đại
học quốc gia sẽ hội tụ về một mô hình chung, toàn cầu. Động lực thúc đẩy kỳ vọng
này là giả định rằng các xu hướng liên quan đến thể chế và quyền tự chủ đại học,
giảm bớt kiểm soát trực tiếp của chính quyền, tăng cường cạnh tranh với các quy
định”hướng thị trường”, và các biện pháp kiểm soát trách nhiệm giải trình của các cơ
sở đại học, có thể giúp giảm bớt gánh nặng của các chính phủ thúc đẩy phát triển
(Goedegebuure et al. 199338). Nhìn lại, rõ ràng là những kỳ vọng này đã không thành
38

Goedegebuure, Leo, Frans Kaiser, Maassen Peter, V. Lynn Meek, Frans van Vught, and Egbert De Weert.
1993. Higher education policy. An international comparative perspective: Issues in higher education. Oxford:
Pergamon Press

312

hiện thực. Việc thực hiện tự chủ đại học tại Việt Nam cũng như tại nhiều quốc gia
khác trên thế giới chưa có đủ bằng chứng thuyết phục và mô hình thích hợp cho ý
tưởng này. Tại Việt Nam, tự chủ đại học còn có những trắc trở nhất định và còn có
một số hỗn loạn gắn với nội dung này. Việc tiến hành nghiên cứu tìm nguyên nhân và
giải pháp cho tự chủ đại học là một việc nên và cần làm. Những sự việc đang xẩy ra tại
trường Đại học Kinh tế và Công nghệ, tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, ... đòi hỏi
có một lời giải đáp thỏa đáng. Câu trả lời không hề dễ dàng. Đây là những vấn đề
mang tính hệ thống, cần có biện pháp hệ thống, không thể là biên của từng cơ sở đào
tao.
Báo cáo này đề xuất giáo dục và giáo dục đại học quay trở lại những năm 1980
và đầu 1990 để không chỉ quan tâm đến tiêu chí của các cơ sở đào tạo, giáo dục đại
học, mà còn quan tâm đến cac tiêu chí hệ thống. Chính sự kết hợp giữa tiêu chí cơ sở
và tiêu chí hệ thống sẽ là chìa khóa để giải quyết những trắc trở, những hỗn loạn trong
tự chủ đại học.

313

314

CHÍNH SÁCH TỰ CHỦ ĐẠI HỌC CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NĂNG LỰC
THỰC TẾ CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM HIỆN NAY
Nguyễn Mậu Hùng
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Tóm tắt
Tự chủ đại học không chỉ là một xu hướng phát triển tất yếu, mà còn là nhu cầu
cấp thiết của nhiều các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, quá trình
xây dựng mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ trong giáo dục đại học phải tuân thủ một
số nguyên tắc khoa học và điều kiện thực tiễn nhất định. Tất cả các nguyên tắc này đều
đã được đề cập trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về tự
chủ đại học bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau, nhưng về cơ bản có thể được
tóm gọn lại trong 5 yếu tố cụ thể, gồm: 1) tự chủ mục tiêu, sứ mệnh, và nhiệm vụ, 2)
tự chủ học thuật, 3) tự chủ về cơ cấu tổ chức và nhân sự, 4) tự chủ tài chính, và 5) tự
chủ cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo. Mặc dù vẫn còn không ít vấn đề
cần phải được tiếp tục cập nhật và bổ sung, nhưng hệ thống các cơ chế, chính sách, và
quy định của phát luật Việt Nam về tự chủ đại học đã tạo hành lang pháp lý cho quá
trình ra đời, vận hành, và phát triển của mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ trong hệ
thống giáo dục đại học nước nhà thời gian qua. Tuy vậy, khả năng triển khai thực hiện
trong thực tế của mỗi trường đại học không chỉ một khác nhau, mà còn tương đối hạn
chế so với các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam định xét về tổng thể. Ngoài
các trường đại học ngoài công lập và một số trường đại học công lập có tiềm lực, phần
lớn các trường đại học còn lại của Việt Nam hiện đang gặp rất nhiều khó khăn trong
quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động có tính chất bước ngoặt này. Bên cạnh cơ chế
kiểm soát toàn diện của các cơ quan chủ quản và chủ sở hữu, thì hệ thống giáo dục đại
học Việt Nam được cấu thành bởi nhiều bộ phận khác nhau, nhưng đến nay vẫn chưa
có các văn bản quy định rõ ràng đối với cơ chế tự chủ của từng mô hình cụ thể này.
Thực tế đó đòi hỏi phải hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về mặt
quản lý nhà nước trên lĩnh vực tự chủ đại học, nhưng bản thân các cơ sở giáo dục đại
học cũng phải phấn đấu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cụ thể của cơ chế tự chủ theo
quy định, thì người học cũng phải nâng cao năng lực tự giác, trong khi sự tham gia của
bên thứ ba ngày càng trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết.
Từ khóa: chính sách, tự chủ đại học, năng lực thực tế, hệ thống giáo dục đại
học, Việt Nam
Abstract
State’s policies on university autonomy and the actual capacity of
Vietnsm’s current higher education system
University autonomy is not only an inevitable development trend, but also an
urgent need of many Vietnam’s current higher education institutions. However, the
process of building the governance model according to the autonomy mechanism in
higher education must comply with a certain number of scientific principles and
practical conditions. All of these principles have been mentioned in Vietnam’s system
of legal documents on university autonomy in various forms and degrees, but they can
basically be summarized in 5 elements, including: 1) autonomy in goal, mission, and
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task, 2) academic autonomy, 3) autonomy in organization and personnel, 4) financial
autonomy, and 5) autonomy in facility and equipment for training. Although there are
still many issues that need to be further updated and supplemented, the system of
mechanisms, policies, and regulations of Vietnam’s law on university autonomy has
created a legal corridor for the birth, operation, and development of the governance
model according to the autonomy mechanism in the national higher education system
in recent years. However, the implementation capacity of each university is in practice
not only different, but also relatively limited compared to the current provisions of
Vietnam’s law in general. In addition to non-public universities and a number of
potential public universities, most of Vietnam’s remaining universities are facing a
number of difficulties in this turning-point transformation of the operational model.
Apart from the comprehensive control mechanism of the governing bodies and
owners, Vietnam’s higher education system is constructed by several different
components, but there have so far been no clear legal documents and regulations for
the autonomy mechanism of each of these particular models. That fact requires further
improvements of the system of legal documents in terms of state management in the
field of higher university autonomy, but higher education institutions themselves must
strive to fully satisfy the specific standards of autonomy mechanism in accordance
with regulations, learners must also enhance their self-awareness, while third-party
participation become more increasingly essential than ever.
Keywords: policy, university autonomy, actual capacity, higher education
system, Vietnam
1. Đặt vấn đề
Mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ không còn là một hiện tượng không còn xa
lạ trong hệ thế giáo dục đại học của các nước công nghiệp phát triển, nhưng điều đó
không có nghĩa đã được thống nhất hoàn toàn. Ở Việt Nam, mặc dù mô hình quản trị
theo cơ chế tự chủ trong giáo dục đại học chưa hình thành được những truyền thống
lâu dài, nhưng bước đầu cũng đã đạt được một số kết quả rất đáng khích lệ. Trên
phương diện chính sách và các quy định của nhà nước, thì theo Điều 4 của Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018 hay còn được gọi là
Luật số: 34/2018/QH14, quyền tự chủ là quyền của cơ sở giáo dục đại học được tự xác
định mục tiêu và lựa chọn cách thức thực hiện mục tiêu của mình, tự quyết định và có
trách nhiệm giải trình về hoạt động chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính,
tài sản và hoạt động khác trên cơ các sở quy định hiện hành của pháp luật và năng lực
thực tế của các cơ sở giáo dục đại học.1 Tương tự như vậy, theo Điều 32 của Luật số:
34/2018/QH14, các trường đại học Việt Nam có quyền thực hiện quyền tự chủ, nhưng
phải có trách nhiệm giải trình đối với các bên liên quan về các hoạt động của mình
theo các quy định hiện hành của pháp luật. Tất cả các cơ quan, tổ chức, và cá nhân có
liên quan phải tôn trọng và bảo đảm quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học.2 Tuy
nhiên, để có thể thực hiện thành công các quyền tự chủ của mình như đã quy định, hệ
thống các cơ sở giáo dục đại học phải đáp ứng được ít nhất các tiêu chí và điều kiện cụ
thể như sau: Một là đã thành lập hội đồng trường, hội đồng đại học, và đã được các tổ
1
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chức kiểm định chất lượng giáo dục hợp pháp công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở
giáo dục đại học. Hai là đã ban hành và triển khai thực hiện quy chế tổ chức và hoạt
động của nhà trường, quy chế tài chính, các quy trình và quy định quản lý nội bộ khác,
và có chính sách bảo đảm chất lượng hoạt đông nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn đã quy
định của nhà nước. Ba là đã thực hiện phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đến
từng đơn vị cũng như cá nhân chịu trách nhiệm trong cơ sở giáo dục đại học. Bốn là đã
công khai các điều kiện và tiêu chí đảm bảo chất lượng hoạt động, các kết quả kiểm
định chất lượng giáo dục đại học gần nhất, tỷ lệ người học tìm được việc làm sau khi
tốt nghiệp, và các thông tin có liên quan khác theo quy định của pháp luật.3 Điều đó có
nghĩa là các chính sách và quy định của nhà nước về tự chủ đại học ngày càng toàn
diện và cụ thể hơn, nhưng không thể nói tất cả đều đã hoàn hảo đến mức không cần
nghiên cứu thêm. Vậy hệ thống các quy định và chính sách của Việt Nam về tự chủ đại
học hiện nay như thế nào, khả năng triển khai trong thực tế của hệ thống các trường
đại học ra sao, và trong thời gian tới cần thực hiện những giải pháp gì để mô hình quản
trị theo cơ chế tự chủ có thể phát huy tối đa giá trị của mình trong quá trình hội nhập
của giáo dục đại học nước nhà? Câu hỏi này đã nhận được sự quan tâm của cả các cơ
quan chức năng lẫn giới nghiên cứu trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức và mức
độ khác nhau, nhưng đến nay vẫn còn nhiều vấn đề chưa thể được giải quyết một cách
triệt để. Chính vì thế, dựa trên cơ sở kết quả phân tích nhiều nguồn tư liệu khác nhau
bằng các phương pháp định tính và định lượng cũng như phương thức tiếp cận chuyên
ngành và liên ngành, bài viết không chỉ phân tích thực trạng hệ thống các quy định và
chính sách tự chủ đại học của Việt Nam hiện nay và khả năng đáp ứng của các trường
đại học trong thời gian qua, mà còn đưa ra một số biện pháp nhằm giúp các bên liên
quan có cái nhìn chân xác hơn về mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ của hệ thống
giáo dục đại học đại học nước nhà đương đại.
2. Lịch sử vấn đề và cơ sở tư liệu
Vấn đề này đã được quy định rõ ràng và chi tiết trong một số nguồn tài liệu
khác nhau. Thứ nhất là các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về tự chủ đại
học. Các văn bản này bắt đầu từ Nghị quyết số 04-NQ/HNTW về tiếp tục đổi mới sự
nghiệp giáo dục và đào tạo ngày 14 tháng 1 năm 19934 và Nghị định số 97/CP về việc
thành lập đại học quốc gia Hà Nội ngày 10 tháng 12 năm 19935 cho đến Luật Giáo dục
năm 2019. Tuy nhiên, tiêu biểu nhất trong số này là các Nghị định thành lập các Đại
học Huế,6 Đại học Thái Nguyên,7 Đại học Đà Nẵng8 ngày 4 tháng 4 năm 1994, và Đại
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 1 năm 1995,9 Điều lệ trường đại

3
4

5

6

7

8

9

Công báo (2018, ngày 22 tháng 12), Số 1135 + 1136, tr. 84.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1993, ngày 14 tháng 1), Nghị quyết về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục
và đào tạo, Số: 04-NQ/HNTW, ngày 14 tháng 1 năm 1993, Hà Nội.
Chính phủ (1993, ngày 10 tháng 12), Nghị định của Chính phủ về việc thành lập đại học quốc gia Hà Nội, Số:
97/CP. ngày 10 tháng 12 năm 1993, Hà Nội.
Chính phủ (1994, ngày 4 tháng 4), Nghị định của Chính phủ Số 30-CP ngày 4-4-1994 ngày 4-4-1994 về
việc thành lập Đại học Huế, Số: 30-CP, ngày 4 tháng 4 năm 1994, Hà Nội.
Chính phủ (1994, ngày 4 tháng 4), Nghị định của Chính phủ Số 31-CP ngày 4-4-1994 về việc thành lập Đại
học Thái Nguyên, Số: 31-CP, ngày 4 tháng 4 năm 1994, Hà Nội.
Chính phủ (1994, ngày 4 tháng 4), Nghị định của Chính phủ Số 32-CP ngày 4-4-1994 về việc thành lập Đại
học Đà Nẵng, Số: 32-CP, ngày 4 tháng 4 năm 1994, Hà Nội.
Chính phủ (1995, ngày 27 tháng 1), Nghị định Chính phủ Số: 16/cp ngày 27 tháng 1 năm 1995 về việc
thành lập đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Số: 16-CP, ngày 27 tháng 1 năm 1995, Hà Nội.
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học năm 2003,10 Luật Giáo dục năm 2005,11 Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6
năm 2012,12 Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng
yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày 4 tháng 11 năm 2013,13 Điều lệ trường đại
học ngày 10 tháng 12 năm 2014,14 Nghị quyết về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động
đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 ngày 24 tháng 10
năm 2014,15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật
số: 34/2018/QH14) ngày 19 tháng 11 năm 2018,16 và Luật Giáo dục (Luật
số: 43/2019/QH14) ngày 14 tháng 6 năm 2019.17 Các văn bản này đã phác thảo ra
những nội dung cơ bản có tính chất pháp lý cho toàn bộ quá trình hoạt động của hệ
thống giáo dục đại học Việt Nam thời gian quan cũng như và là một trong những
nguồn tư liệu gốc quan trọng nhất cho quá trình thực hiện nghiên cứu này.
Bên cạnh đó, mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ của hệ thống giáo dục đại học
Việt Nam còn được nghiên cứu và tiếp cận bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau
trong một số công trình trong và ngoài nước. Tiêu biểu nhất trong số này là Bàn về tự
chủ và phân cấp quản lý đào tạo trong trường đại học của Đào Văn Khánh năm
2004,18 Thiết lập môi trường cho sự vận hành tự chủ của hệ thống đậi học của Phan
Huy Hùng năm 2005,19 Bước đầu tìm hiểu về quản lí tài chính trong giáo dục đại học
theo hướng tự chủ của Nguyễn Thị Yến Nam năm 2013,20 bài báo khoa học Học hỏi
của tổ chức trong bối cảnh tự chủ đậi học tại Việt Nam của Trần Quang Huy và Phạm
Thị Bích Ngọc năm 2016,21 luận án tiến sỹ Quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại
học công lập ở nước ta hiện nay của Nguyễn Trọng Tuấn năm 2018,22 Cơ chế quản trị
đại học tự chủ và yêu cầu hoàn thiện pháp luật tự chủ đại học ở Việt Nam của Đỗ Đức
Thủ tướng Chính phủ (2003, ngày 30 tháng 7), Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Số 153/2003/QĐTTG ngày 30 tháng 7 năm 2003 về việc ban hành “Điều lệ trường đại học,” Số: 153/2003/QĐ-TTg, ngày 30
tháng 7 năm 2003, Hà Nội.
11
Quốc hội (2005, ngày 14 tháng 6), Luật Giáo dục của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Số
38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005, ngày 14 tháng 6 năm 2005, Hà Nội.
12
Quốc hội (2012, ngày 18 tháng 6), Luật Giáo dục đại học, Luật số: 08/2012/QH13, ngày 18 tháng 6 năm
2012, Hà Nội.
13
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2013, ngày 4 tháng 11), Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Số: 29-NQ/TW, ngày 4 tháng 11 năm 2013.
14
Thủ tướng Chính phủ (2014, ngày 10 tháng 12), Quyết định ban hành Điều lệ trường Đại học, Số:
70/2014/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 12 năm 2014, Hà Nội.
15
Chính phủ (2014, ngày 24 tháng 10), Nghị quyết về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo
dục đại học công lập giai đoạn 2014 – 2017, Số: 77/NQ-CP, ngày 24 tháng 10 năm 2014.
16
Quốc hội (2018, ngày 19 tháng 11), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật
số: 34/2018/QH14, Ngày 19 tháng 11 năm 2018, Hà Nội.
17
Quốc hội (2019, ngày 16 tháng 6), Luật Giáo dục, Luật số: 43/2019/QH14, ngày 14 tháng 6 năm 2019, Hà
Nội.
18
Đào Văn Khánh (2004), Bàn về tự chủ và phân cấp quản lý đào tạo trong trường đại học, Tạp chí Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ, Số 1, tr. 179-189.
19
Phan Huy Hùng (2005), Thiết lập môi trường cho sự vận hành tự chủ của hệ thống đậi học, Tạp chí Nghiên
cứu Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số 4, tr. 216-221.
20
Nguyễn Thị Yến Nam (2013), Bước đầu tìm hiểu về quản lí tài chính trong giáo dục đại học theo hướng tự
chủ, Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM, Số 54, tr. 155-164.
21
Trần Quang Huy và Phạm Thị Bích Ngọc (2016), Học hỏi của tổ chức trong bối cảnh tự chủ đậi học tại Việt
Nam, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Số 127, tháng 4 năm 2016, tr. 1-9.
22
Nguyễn Trọng Tuấn (2018), Quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập ở nước ta hiện nay, Luận
án tiến sỹ Luật học, Ngành: Luật hiến pháp và Luật hành chính, Mã số: 9.38.01.02, Viện Hàn lâm Khoa học
Xã hội Việt Nam.
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Minh năm 2018,23 Tăng cường tự chủ chương trình đào tạo – yếu tố căn bản nâng cao
chất lượng đào tạo của các trường đại học Việt Nam của Nguyễn Việt Phương năm
2019.24 Đây trong thực tế cũng chính là một trong những nguồn tài liệu thứ cấp
chủ yếu của bài viết này.
Trên cơ sở kế thừa thành quả nghiên cứu của các công trình trên, bài viết
còn sử dụng thêm một hệ thống các nguồn tư liệu có liên quan trong quá trình
triển nghiên nghiên cứu đề tài. Đầu tiên là các số liệu thống kê của các cơ quan
chức năng và các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước.
Tiêu biểu nhất trong số này là Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt
Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020 năm
2007,25 Lao động trình độ cao - Nhân tố quyết định để phát triển bền vững đất nước
năm 2014,26 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại
buổi làm việc với Đại học Huế Số 38/TB-VPCP năm 2018.27 Bên cạnh đó, bài viết
còn sử dụng hệ thống các văn bản báo cáo chính thức, các đề án, kế hoạch, và
chiến lược phát triển của chính bản thân các cơ sở giáo dục đại học theo quy định
ba công khai trong quá trình thực hiện mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ của
hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Không thể bỏ qua trong số này là Đề án phát
triển Đại học Huế thành đại học quốc gia năm 2019,28 Thông báo công khai thông tin
chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Quảng Nam năm 2019,29 Báo cáo ba
công khai năm học 2019-2020 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà
Nội năm 2019,30 Thông báo Công khai tài chính năm học 2018-2019 của Trường Đại
học Sư phạm Hà Nội năm 2019,31 Thông báo Công khai tài chính của trường Đại học
Kinh tế Quốc dân năm 2019-2020.32 Cùng lúc đó, hệ thống thông tin cập nhật và đa
dạng của các cơ quan thông tấn báo chí cũng đóng một vai trò quan trọng trong
quá trình phân tích mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ của hệ thống giáo dục
đại học Việt Nam hiện nay.
Đỗ Đức Minh (2018), Cơ chế quản trị đại học tự chủ và yêu cầu hoàn thiện pháp luật tự chủ đại học ở Việt
Nam, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Luật học, Tập 34, Số 4, tr. 72-73.
24
Nguyễn Việt Phương (2019), Tăng cường tự chủ chương trình đào tạo – yếu tố căn bản nâng cao chất lượng
đào tạo của các trường đại học Việt Nam, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 4 năm 2019, tr. 96-99, 123.
25
Nguyễn Tấn Dũng (2007), Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường
đại học và cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020, Số: 121/2007/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 7 năm 2007, Hà Nội, trong:
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13751 (truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2020).
26
Viện Khoa học Lao động và Xã hội và Tổ chức Lao động Quốc tế (2014), Lao động trình độ cao - Nhân tố
quyết định để phát triển bền vững đất nước - Nhân tố quyết định để phát triển bền vững đất nước, Bản tin tóm
tắt chính sách, Số 1 năm 2014, tr. 1-2.
27
Văn phòng Chính Phủ (2018), Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm
việc với Đại học Huế Số 38/TB-VPCP, ngày 24 tháng 1 năm 2018, Hà Nội.
28
Đại học Huế (2019), Đề án phát triển Đại học Huế thành đại học quốc gia, tháng 9 năm 2019, Thừa Thiên
Huế.
29
Trường Đại học Quảng Nam (2019), Thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường
Đại
học
Quảng
Nam,
Biểu
mẫu
18A,
trong:
https://drive.google.com/file/d/12IGimBn1ThDY1t7p4n4WaIhJ1JzdDZjh/view (truy cập ngày 31 tháng 3 năm
2020).
30
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đại học quốc gia Hà Nội (2019), Báo cáo ba công khai năm
học 2019-2020, Số 4874/XHNV-KHTC, ngày 24 tháng 12 năm 2019, Hà Nội, tr. 21.
31
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2019), Thông báo Công khai tài chính năm học 2018-2019, tr. 2, trong:
https://hnue.edu.vn/Portals/0/Users/haind//Bieu%20214243281525112019.pdf (truy cập ngày 3 tháng 3 năm
2020).
32
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2019), Thông báo Công khai tài chính của trường Đại học Kinh tế Quốc
dân năm 2019-2020, Hà Nội.
23
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3. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
Tự chủ đại học về mặt bản chất không có gì khác ngoài việc thực hiện mục tiêu
tự thân vận động để tồn tại và phát triển trong thế cạnh tranh ngày càng khốc liệt của
môi trường giáo dục toàn cầu hóa. Tuy nhiên, cần phải khẳng định rằng tự chủ đại học
là một mô hình quản trị và phương thức vận hành của hệ thống các cơ sở giáo dục đại
học chứ không phải là một mục tiêu hướng tới có tính chất định mệnh của tất cả các
trường đại học. Trong thực tế, hiện tất cả các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới đều
đang thực hiện cơ chế tự chủ của riêng mình bằng nhiều hình thức và mức độ khác
nhau, nhưng mỗi nền giáo dục đại học và thậm chí mỗi cơ sở giáo dục đại học lại
thường có những cách hiểu và phương thức áp dụng mô hình quản trị theo cơ chế tự
chủ rất khác nhau. Điều đó có nghĩa là hiện thế giới không tồn tại một mô hình quản
trị theo cơ chế tự chủ thống nhất và chung nhất tuyệt đối cho toàn thể nhân loại. Trong
bối cảnh đó, mặc dù các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học có đưa ra các
bộ tiêu chí khác nhau và bản thân các bảng xếp hạng giáo dục đại học cũng tiến hành
đánh giá dựa trên cơ sở các nguyên tắc không giống nhau, nhưng về cơ bản tất cả các
cơ sở giáo dục đại học trên thế giới này đều phải tuân thủ các quy định của nước sở tại
và thực hiện các chính sách của quốc gia mình. Thực tế đó làm cho mô hình quản trị
theo cơ chế tự chủ của giáo dục đại học Việt Nam trong bài viết này được đánh và
định nghĩa theo các cơ chế, chính sách, và quy định của hệ thống các văn bản quy
phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam và trong các mối liên hệ thực tế của các điều
kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, và xã hội cụ thể của Việt Nam hiện nay.
Trên cơ sở hệ thống các cơ chế, chính sách, và quy định về tự chủ đại học của
nhà nước, bài viết tiến hành khảo sát thực tiễn quá trình triển khai thực hiện mô hình
quản trị theo cơ chế tự chủ của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam hiện nay bằng các
phương pháp nghiên cứu khoa học có tính chất định tính và định lượng cũng như các
phương thức tiếp cận liên ngành và chuyên ngành. Cụ thể hơn, bài viết trước hết tìm
hiểu các chủ trương, chính sách, và quy định của Việt Nam cả trên phương diện đồng
đại lẫn lịch đại để có được một cái nhìn tổng quan về mô hình quản trị theo cơ chế tự
chủ của hệ thống giáo dục đại học nước nhà dựa trên các quy định cụ thể của pháp
luật. Quá trình này được tiến hành cả bằng các phương pháp lịch sử và phương pháp
logic lẫn các phương pháp định tính. Rất nhiều các văn bản quy phạm pháp luật về tự
chủ đại học đã được triển khai thực hiện trong thực tế và cũng nhận được không ít
nhận xét cũng như đánh giá của các bên liên quan. Chính vì thế, bài viết đã kế thừa các
nhận định đã được thực tiễn kiểm chứng và kết luận đã được khoa học công nhận này
để bổ sung cho các luận cứ của mình theo các trình tự thời gian cũng như logic khoa
học nhất định. Cùng lúc đó, quá trình triển khai thực hiện mô hình quản trị theo cơ chế
tự chủ của hệ thống các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lại gắn liền với những con số
chính xác và dữ liệu thống kê cụ thể. Các con số và dữ liệu này không chỉ được phân
tích, tổng hợp, so sánh để tạo ra các thông tin mới, mà còn được sử dụng để minh
chứng cho các luận cứ và luận điểm mà bài viết đưa ra. Tất cả các con số, sự kiện, và
giữ liệu khoa học này sẽ được dùng để đối chiếu với hệ thống các cơ chế, chính sách,
và quy định cụ thể của Việt Nam hiện nay về tự chủ đại học và trình bày theo các
nguyên tắc khoa học của trình tự thời gian hoặc logic biện chứng nhất định. Dựa trên
cơ sở các kết quả phân tích, tổng hợp, và so sánh nêu trên, bài viết đưa ra một số giải
pháp có khả năng ứng dụng thực tiễn cao nhất đối với hệ thống giáo dục đại học trong
bối cảnh cụ thể của Việt Nam hiện nay.
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4. Kết quả nghiên cứu: Mô hình quản trị và thực tiễn tự chủ của hệ thống
giáo dục đại học Việt Nam hiện nay
4.1. Chính sách tự chủ đại học của Việt Nam
Tự chủ mục tiêu, sứ mệnh, và nhiệm vụ: Theo Khoản 11, Điều 4 của Luật Giáo
dục đại học năm 2018, quyền tự chủ là quyền của cơ sở giáo dục đại học được tự xác
định mục tiêu và lựa chọn cách thức thực hiện mục tiêu của mình.33 Tuy nhiên, theo
Khoản 3, Điều 16 của Luật Giáo dục năm 2019, các tổ chức, gia đình, và cá nhân có
trách nhiệm phối hợp với các cơ sở giáo dục thực hiện các mục tiêu giáo dục và xây
dựng môi trường giáo dục lành mạnh.34 Theo Điều 5 của Điều lệ trường đại học năm
2014, các trường đại học có quyền quyết định mục tiêu, chiến lược, và kế hoạch phát
triển của nhà trường.35 Theo Khoản 3, Điều 60 của Luật Giáo dục năm 2019, các
trường dân lập và trường tư thục tự chủ và tự chịu trách nhiệm để thực hiện mục tiêu
giáo dục.36 Theo Khoản 5, Điều 50 của Luật Giáo dục đại học năm 2018, hằng năm
các cơ sở giáo dục đại học phải báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu chất lượng giáo
dục đại học theo kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, công bố công khai các
điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo đại học, kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học,
và phục vụ cộng đồng, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng trên trang thông tin
điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của cơ sở giáo dục đại học, và các phương tiện
thông tin đại chúng phổ biến của địa phương và vùng miền.37 Theo Điểm c, Khoản 2,
Điều 51 của Luật Giáo dục năm 2019, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc nhà
trường bị giải thể là do mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập
hoặc cho phép thành lập nhà trường không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tếxã hội. Chính vì thế, theo Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 110 của Luật Giáo dục năm
201938 và Điểm a, b, Khoản 4, Điều 49 của Luật Giáo dục đại học năm 2018, một
trong những mục tiêu quan trọng nhất của công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại
học là nhằm xác nhận mức độ đáp ứng các mục tiêu đã đề ra của cơ sở giáo dục đại
học hoặc chương trình đào tạo trong từng giai đoạn nhất định.39
Thứ nhất là tự chủ học thuật. Theo điều 35 của Điều lệ trường đại học năm
2014, các trường đại học của Việt Nam có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong
việc xây dựng, thẩm định, và ban hành chương trình đào tạo.40 Theo Khoản 3, Điều 32
của Luật số: 34/2018/QH14, các trường đại học của Việt Nam có quyền tự chủ trong
học thuật cũng như trong quá trình hoạt động chuyên môn.41 Quá trình này bao gồm
các hoạt động chủ yếu là ban hành và tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn và chính sách
chất lượng trong giáo dục và đào tạo, mở ngành đào tạo, tuyển sinh đầu vào, tổ chức
Quốc hội (2018, ngày 19 tháng 11), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật
số: 34/2018/QH14, Ngày 19 tháng 11 năm 2018, Hà Nội.
34
Quốc hội (2019, ngày 16 tháng 6), Luật Giáo dục, Luật số: 43/2019/QH14, ngày 14 tháng 6 năm 2019, Hà Nội.
35
Thủ tướng Chính phủ (2014, ngày 21 tháng 12), Điều lệ trường đại học (Ban hành kèm theo Quyết định Số
70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ), Công báo, Số 1075+1076, tr. 12.
36
Quốc hội (2019, ngày 16 tháng 6), Luật Giáo dục, Luật số: 43/2019/QH14, ngày 14 tháng 6 năm 2019, Hà Nội.
37
Quốc hội (2018, ngày 19 tháng 11), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật
số: 34/2018/QH14, Ngày 19 tháng 11 năm 2018, Hà Nội.
38
Quốc hội (2019, ngày 16 tháng 6), Luật Giáo dục, Luật số: 43/2019/QH14, ngày 14 tháng 6 năm 2019, Hà Nội.
39
Quốc hội (2018, ngày 19 tháng 11), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật
số: 34/2018/QH14, Ngày 19 tháng 11 năm 2018, Hà Nội.
40
Thủ tướng Chính phủ (2014, ngày 21 tháng 12), Điều lệ trường đại học (Ban hành kèm theo Quyết định Số
70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ), Công báo, Số 1075+1076, tr. 41.
41
Công báo (2018, ngày 22 tháng 12), Số 1135 + 1136, tr. 84.
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thực hiện các chương trình đào tạo đã được thẩm định và thông qua, triển khai các
hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ đào tạo và thực tiễn cuộc sống, và tiến hành
hợp tác với các bên liên quan cả trong lẫn ngoài nước để nâng cao chất lượng phục vụ
khách hàng và cải thiện điều kiện làm việc của chính mình trong khuôn khổ của Hiến
pháp và pháp luật hiện hành.42 Theo Khoản 2, 3, 4, Điều 33 của Luật số:
34/2018/QH14, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết điều kiện mở
ngành đào tạo,43 nhưng các cơ sở giáo dục đại học tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh,
công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng đào tạo và các điều kiện bảo đảm
chất lượng đào tạo, tỷ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp, bảo đảm chuẩn đầu ra
của chương trình đào tạo đã công bố.44 Theo Điều 5 của Điều lệ trường đại học năm
2014, các trường đại học có quyền quyết định phương thức tuyển sinh và phát triển
chương trình đào tạo, tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình giảng dạy phù hợp
với mục tiêu đào tạo của từng chương trình đào tạo phù hợp, in phôi văn bằng, quản lý
và cấp bằng, chứng chỉ cho người học theo quy định của pháp luật.45
Thứ hai là tự chủ cơ cấu tổ chức bộ máy và công tác nhân sự. Theo Điều 5 của
Điều lệ trường đại học năm 2014, các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam có quyền tự
quyết định thành lập cơ cấu tổ chức bộ máy, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản
lý, đội ngũ nghiên cứu, và cán bộ phục vụ đào tạo dựa trên cơ sở chiến lược hành động
và quy hoạch phát triển của nhà trường.46 Theo Khoản 4, Điều 32 của Luật Giáo dục
đại học năm 2018, quyền tự chủ trong tổ chức và nhân sự bao gồm ban hành và tổ
chức thực hiện quy định nội bộ về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, danh mục, tiêu
chuẩn, chế độ của từng vị trí việc làm, tuyển dụng, sử dụng và cho thôi việc đối với
giảng viên, viên chức và người lao động khác, quyết định nhân sự quản trị, quản lý
trong cơ sở giáo dục đại học phù hợp với quy định của pháp luật.47 Theo Điều 32 của
Luật sửa Luật số: 34/2018/QH14, các trường đại học Việt Nam có quyền tự chủ trong
cơ cấu tổ chức bộ máy và công tác nhân sự. Trong số này, quan trọng nhất là ban hành
các văn bản quy định và tổ chức thực hiện quyết định nội bộ về cơ cấu tổ chức, cơ cấu
lao động, danh mục, tiêu chuẩn, chế độ đãi ngộ cho từng vị trí việc làm cụ thể, tuyển
dụng, sử dụng, và cho thôi việc đối với các giảng viên, viên chức, và người lao động
khác đã hết thời giạn hợp đồng, quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự, phương
thức quản trị, và biện pháp quản lý trong cơ sở giáo dục đại học phù hợp với thực tiễn
hiện có và các quy định của hiến pháp và pháp luật.48 Theo Mục 2, Khoản 2, Điều 32
của Luật Giáo dục đại học năm 2018, các trường đại học phải thực hiện phân quyền tự
chủ và trách nhiệm giải trình đến từng đơn vị và cá nhân trong các cơ sở giáo dục đại
học.49
Quốc hội (2018, ngày 19 tháng 11), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật
số: 34/2018/QH14, Ngày 19 tháng 11 năm 2018, Hà Nội.
43
Quốc Hội (2018, ngày 22 tháng 12), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số:
34/2018/QH14), Công báo, Số 1135 + 1136, tr. 85-86.
44
Công báo (2018, ngày 22 tháng 12), Số 1135 + 1136, tr. 86.
45
Thủ tướng Chính phủ (2014, ngày 21 tháng 12), Điều lệ trường đại học (Ban hành kèm theo Quyết định Số
70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ), Công báo, Số 1075+1076, tr. 12.
46
Thủ tướng Chính phủ (2014, ngày 21 tháng 12), Điều lệ trường đại học (Ban hành kèm theo Quyết định Số
70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ), Công báo, Số 1075+1076, tr. 12.
47
Quốc hội (2018, ngày 19 tháng 11), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật
số: 34/2018/QH14, Ngày 19 tháng 11 năm 2018, Hà Nội.
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Công báo (2018, ngày 22 tháng 12), Số 1135 + 1136, tr. 84.
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Quốc hội (2018, ngày 19 tháng 11), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật
số: 34/2018/QH14, Ngày 19 tháng 11 năm 2018, Hà Nội.
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Thứ ba là tự chủ tài chính. Theo Điều 5 của Điều lệ trường đại học năm 2014,
các trường đại học có quyền tự quyết định chế độ thu chi tài chính và đầu tư phát triển
để thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật, tự
quyết định mức thu học phí tương ứng với điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của
các chương trình đào tạo chất lượng cao, và các quy định về tự chủ tài chính đối với
các trường đại học.50 Theo Khoản 5, Điều 32 của Luật số: 34/2018/QH14, các trường
đại học Việt Nam có quyền tự chủ trong tài chính và tài sản bao gồm ban hành và tổ
chức thực hiện quy định nội bộ về nguồn thu, quản lý và sử dụng nguồn tài chính cũng
như tài sản, có các biện pháp phù hợp để thu hút các nguồn vốn đầu tư cho phát triển,
nhưng đồng thời phải thực hiện các chính sách học phí và học bổng cho sinh viên cũng
như các chính sách khác phù hợp với thực tiễn địa phương và các quy định của pháp
luật.51 Theo Điểm a, Khoản 2, Điều 65 của Luật số: 34/2018/QH14 năm 2018, cơ sở
giáo dục đại học tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường xuyên được tự chủ xác định
mức thu học phí52 cho trường mình. Các cơ sở giáo dục đại học tư thục được tự chủ
quyết định mức thu học phí. Mức thu dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu dịch vụ
khác được xác định trên nguyên tắc tính đủ chi phí hợp lý thực tế phát sinh. Tuy nhiên,
các cơ sở giáo dục đại học phải công bố công khai các chi phí đào tạo, mức thu học
phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh cũng như các khoản thu dịch vụ khác cho lộ trình cả
khóa học và từng năm học cùng với thông báo tuyển sinh và trên trang thông tin điện
tử của cơ sở giáo dục đại học. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm
trích một phần các nguồn thu học phí để hỗ trợ cho các sinh viên có hoàn cảnh khó
khăn53 và các vấn đề xã hội thiết yếu khác. Theo Khoản 6, Điều 66 của Luật số:
34/2018/QH14, Chính phủ quy định chi tiết mức độ tự chủ tài chính của cơ sở giáo
dục đại học công lập, cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ
công sử dụng ngân sách nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học.54 Các cơ sở giáo dục
đại học công lập tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường xuyên, thì hội đồng trường và
hội đồng đại học có quyền quyết định việc sử dụng các nguồn lực tài chính của trường.
Các trường đại học của Việt Nam được nhà nước đặt hàng thực hiện các nhiệm vụ có
liên quan và gắn liền với các nguồn thu từ ngân sách nhà nước để thực các điều khoản
đã được thống nhất có trách nhiệm quản lý và sử dụng các nguồn ngân sách nhà nước
theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về quản lý hệ thống tài chính
công và tài sản công.55
Tự chủ cơ sở vật chất: Theo Điều 66 của Luật số: 34/2018/QH14, tài sản của cơ
sở giáo dục đại học công lập được quản lý và sử dụng theo nguyên tắc quản lý và sử
dụng tài sản công của nhà nước. Cơ sở giáo dục đại học được sử dụng tài sản công vào
việc kinh doanh, cho thuê, liên doanh, và liên kết theo quy định của pháp luật nhằm
mục đích phát triển giáo dục đại học và theo nguyên tắc bảo toàn và phát triển những
gì đang có một cách phù hợp nhất có thể với môi trường giáo dục đại học. Tài sản của
các cơ sở giáo dục đại học tư thục và các cơ sở giáo dục đại học tư thục phi lợi nhuận
Thủ tướng Chính phủ (2014, ngày 21 tháng 12), Điều lệ trường đại học (Ban hành kèm theo Quyết định Số
70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ), Công báo, Số 1075+1076, tr. 12.
51
Công báo (2018, ngày 22 tháng 12), Số 1135 + 1136, tr. 84.
52
Quốc hội (2018, ngày 19 tháng 11), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật
số: 34/2018/QH14, Ngày 19 tháng 11 năm 2018, Hà Nội.
53
Công báo (2018, ngày 22 tháng 12), Số 1135 + 1136, tr. 95.
54
Quốc hội (2018, ngày 19 tháng 11), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật
số: 34/2018/QH14, Ngày 19 tháng 11 năm 2018, Hà Nội.
55
Công báo (2018, ngày 22 tháng 12), Số 1135 + 1136, tr. 95, 96.
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được quản lý và sử dụng theo các nguyên tắc nhất định.56 Theo các quy định này,
quyền tự chủ về cơ sở vật chất của các trường đại học công lập được thực hiện trên 3
phương diện chính. Một là quyền được thừa hưởng, sở hữu, và sử dụng tất cả các tài
sản hiện có thuộc phạm vi quản lý của nhà trường cho dù được kế thừa, hiến tặng, hay
tự phát triển thêm cho đến hiện tại. Hai là quyền được đầu tư và phát triển thêm các hệ
thống cơ sở vật chất mới kể cả từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc các nguồn ngân
sách tự kiếm để phát triển nhà trường. Ba là có quyền cho thuê hoặc tạo điều kiện sinh
lời để tái đầu tư phát triển nhà trường.
Nhìn chung, các văn bản quy phạm pháp luật đã tạo ra hành lang pháp lí cho
quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học. Tự chủ của các đại học trên các văn bản
pháp lí đã có những thay đổi theo hướng các đại học ngày càng được giao nhiều quyền
hơn. Quá trình hoàn thiện quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học đã góp phần
đưa hệ thống giáo dục đại học Việt Nam bước ra khỏi thời kì khó khăn và đem lại
nhiều thành tựu mới. Mặc dù nhận thức pháp lí về tự chủ đại học có bước tiến lớn,
nhưng còn thiếu triệt để, nhất quán, và đồng bộ trong các chủ trương chính sách.
Quyền tự chủ được xác lập theo quan niệm “cho” hay “phân” lại quyền hơn là dựa trên
địa vị pháp lí độc lập và mặc dù bao quát được nhiều nội dung tự chủ nhưng vẫn còn
thiếu một số quyền trọng yếu khác. Vẫn còn tình trạng một số quy định trong các văn
bản pháp quy còn chưa thực sự rõ ràng và đầy đủ, nên hiệu quả của các văn bản này
chưa được như mong muốn, các quyền tự chủ vẫn chưa thật sự phát huy hết tác dụng.
Cùng lúc đó, việc tăng cường quyền tự chủ theo cách cục bộ và dựa trên ưu tiên chính
sách ngắn hạn có nguy cơ tạo ra đặc quyền và cơ chế cạnh tranh không lành mạnh giữa
các cơ sở giáo dục đại học. Những bất cập này được xem là một nguyên nhân hạn chế
tính tự chủ, kéo theo hạn chế của chất lượng đào tạo. Thực tế quá trình thực hiện cơ
chế tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học thời gian vừa qua đã chứng minh rằng mặc
dù hành lang pháp lý đã có, nhưng thực tiễn triển khai thực hiện không đơn giản như
những gì được ghi trong giấy tờ.57
4.2. Năng lực thực tế và quá trình triển khai mô hình quản trị theo cơ chế
tự chủ của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
hiện nay
Mặc dù hệ thống các cơ chế, chính sách, và quy định về tự chủ đại học của Việt
Nam đã tương đối toàn diện và ngày càng hoàn thiện, nhưng tiềm lực thực tế, khả
năng thực hiện, điều kiện hiện có, và phương thức thực hiện mô hình quản trị theo cơ
chế tự chủ của mỗi cơ sở giáo dục đại học lại tương đối khác nhau. Dựa trên các quy
định nêu trên, mục này tìm hiểu tình hình triển khai trong thực tế của các trường đại
học Việt Nam theo 5 nhóm vấn đề như sau:
Tự chủ mục tiêu, sứ mệnh, nhiệm vụ: khả năng tự chủ của các trường đại học lệ
thuộc vào năng lực thực tế của chính bản thân các trường và độ mở của cơ quan chủ
quản cũng như chủ sở hữu. Xét trên phương diện này, trong khi hệ thống các trường
thuộc khối an ninh và quốc phòng gẫn như miễn nhiễm với chức năng này, thì hệ
thống các trường đại học ngoài công lập hoàn toàn được giao quyền tự quyết định tối
đa có thể. Vấn đề còn lại chỉ là cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập trung
ương và địa phương. Ví dụ, các đại học quốc gia và đại học vùng của trung ương có
quyền tự đưa ra và xác định mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh, chức năng, và nhiệm vụ phát
56
57

Công báo (2018, ngày 22 tháng 12), Số 1135 + 1136, tr. 96-97.
Đỗ Đức Minh (2018), Cơ chế quản trị đại học tự chủ và yêu cầu hoàn thiện pháp luật tự chủ đại học ở Việt
Nam, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập 34, Số 4, tr. 72-73.
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triển của mình cả trong thời gian ngắn hạn trước mắt lẫn kế hoạch chiến lược lâu dài
về sau. Cụ thể hơn, với những gì đang có Đại học Huế phấn đấu đến năm 2027 xếp ở
tốp 3 các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, tốp 250 châu Á và tốp 1.000 thế giới, đến
năm 2030 trở thành một trong những đại học nghiên cứu hàng đầu Đông Nam Á, hoạt
động theo tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và khu vực,58 là một cơ sở đào tạo tiên
phong, nòng cốt của hệ thống giáo dục đại học vùng.59 Tuy nhiên, Đại học Huế cũng
được Thủ tướng Chính phủ giao 5 nhiệm vụ để tiếp tục đầu tư phát triển.60 Điều đó có
nghĩa là Đại học Huế vừa tự đặt ra mục tiêu phát triển của chính mình, nhưng đồng
thời cũng chấp nhận thực hiện các mục tiêu chiến lược của cơ quan cấp trên. Thực tế
đó cho thấy Đại học Huế đang ở vào giao đoạn chuyển giao giữa một cơ sở giáo dục
đại học công lập bắt buộc phải thực hiện các nhiệm vụ chính trị của toàn hệ thống,
nhưng đồng thời cũng muốn lột bỏ các ràng buộc không cần tiết của cơ chế xin cho để
tự mình phát huy tối đa các tiềm năng và nguồn lực vốn có phục vụ cho phát triển
trong thời gian tới.61 Trong khi đó, hệ thống các trường đại học công lập địa phương
chủ yếu được đầu tư nhằm mục đích đào tạo đội ngũ nhân lực lành nghề cho địa
phương,62 nhưng trong thời đại quốc tế hóa của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện
nay, về cơ bản gần như không cơ sở giáo dục đại học công lập địa phương nào còn có
thể giữa nguyên mục tiêu, sứ mệnh, và nhiệm vụ địa phương của riêng mình nữa. Thực
tế này không chỉ khiến các trường đại học địa phương hết sức bối rối trong việc lựa
chọn mô hình quản trị và phương thức phát triển, mà không ít trường trong số này còn
đang mất phương hướng, mục tiêu, sứ mệnh, và nhiệm vụ cốt lõi của riêng mình.63
Tự chủ học thuật của các cơ sở giáo dục đại học được thể hiện ra trên rất nhiều
phương diện khác nhau, nhưng trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam hiện nay được nhìn
thấy rõ ràng nhất trên các khía cạnh: tuyển sinh, mở ngành mới, nghiên cứu khoa học,
và vị trí trên các bảng xếp hạng. Xét trên phương diện này, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của
hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam năm 2019 là 489.637 sinh viên (tăng khoảng
7,5% so với năm 2018) trong tổng số hơn 653.000 đăng ký xét tuyển đại học của 887.173
thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và tương đối ổn
định trong khoảng 3 năm vừa qua.64 Tuy nhiên, trong khi các trường đại học lớn đã
phần nào phát huy được các ưu điểm của cơ chế tự chủ trong công tác tuyến sinh, thì
các trường đại học địa phương vẫn rất khó tuyển sinh năm 2019.65 Ví dụ, trong
Đại học Huế (2019), Đề án phát triển Đại học Huế thành đại học quốc gia, tháng 9 năm 2019, Thừa Thiên
Huế, tr. 3, 27.
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hai năm liên tục 2018 và 2019, nhiều ngành cơ bản của Trường Đại học Đồng Nai
không thể tuyển được thí sinh nào.66 Mặc dù vậy, hàng năm Việt Nam có khoảng 0,8
triệu học sinh đủ điều kiện học và có nhu cầu học tiếp lên bậc đại học, nhưng không
được đáp ứng.67 Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do mới chỉ có 28%
các trường đại học thực sự thực hiện tự chủ về vấn đề tuyển sinh và khoảng 44%
trường đại học có quyền tự chủ về vấn đề đào tạo.68 Kết quả là tỷ lệ người dân trong độ
tuổi đi học đại học (từ 18-29 tuổi) của Việt Nam tham gia học đại học rất thấp (28%) so
với Thái Lan (43%) và Malaysia (48%). Con số này làm cho tỷ lệ học đại học của dân số
Việt Nam được xếp vào hàng thấp nhất thế giới.69 Trước tình hình đó, các trường đại học
Việt Nam tăng cương mở các chương trình đào tạo mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu học
tập của người dân. Ví dụ, năm 2019, Đại học Huế có 139 ngành đào tạo đại học, 92
ngành đào tạo thạc sĩ, 56 ngành đào tạo tiến sĩ, 63 chuyên ngành đào tạo bác sĩ
chuyên khoa I và II, và 12 ngành đào tạo bác sĩ nội trú và được xem là một trong
những đại học đa ngành và đa lĩnh vực nhất của Việt Nam hiện nay.70 Tuy nhiên,
chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm đến 70% khối lượng nội dung
chương trình và các trường chỉ tự chủ có 30% khối lượng nội dung còn lại.71 Đó trong
thực tế là một trong những nguyên nhân chính khiến những người giỏi đều tìm cách đi
đào tạo ở nước ngoài.72 Các trường đại học Việt Nam phản ứng lại bằng các thành tích
công bố quốc tế và tham gia vào các bảng xếp hạng đại học thế giới. Trong 10 năm
qua, số lượng các công bố quốc tế thuộc hệ thống Scopus của các nhà khoa học Việt
Nam đã tăng lên gần 5 lần (1.764 bài năm 2009 lên 8.234 bài năm 2018, nhưng vẫn
còn tương đối khiêm tốn so với các nền giáo dục tiên tiến.73 Tương tự như vậy, mặc dù
theo đánh giá của Times Higher Education ngày 11 tháng 9 năm 2019, Việt Nam đã có
hai trường đại học quốc gia lọt vao danh sách 1.000 trường đại học hàng đầu thế
giới,74 nhưng mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có một số trường đại học của Việt Nam
được xếp hạng trong số 200 trường đại học hàng đầu thế giới75 còn xa mới đạt được.
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Tự chủ tổ chức, nhân sự, và cơ chế hoạt động: quyền tự chủ về cơ cấu tổ chức
bộ máy, phương thức quản lý, và công tác nhân sự trong các cơ sở giáo dục đại học
công lập của Việt Nam vẫn chưa được công bằng, công khai, và khoa học. Ngoại trừ
các đại học quốc gia có quyền tự quyết định mức lương và các chế độ đãi ngộ đối với
cán bộ và viên chức của mình, tất cả các cơ sở giáo dục đại học còn lại của Việt Nam
vẫn phải thực hiện theo các quy định của chung của toàn hệ thống.76 Chính vì thế, tính
đến hết năm học 2016-2017, mới chỉ có 23 trường đại học công lập trong tổng số 235
cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam được thí điểm thực hiện cơ chế tự chủ. Trong khi
Trường Đại học Trà Vinh là cơ sở giáo dục đại học công lập địa phương đầu tiên trong
cả nước được thí điểm thực hiện cơ chế tự chủ,77 thì Đại học Huế là một trong 5 đại
học quản lý theo mô hình 2 cấp, có quy mô tổ chức nhân sự lớn thứ 3 cả nước, và
không thua kém nhiều đối với hai đại học quốc gia,78 nhưng vẫn phải cố gắng hết
mình để được tự chủ nhiều hơn. Trong bối cảnh chung đó, đến hết tháng 4 năm 2017,
mới chỉ có 58 (34,3%) trong tổng số 169 trường đại học công lập thành lập Hội đồng
trường. Có đến 7 trong tổng số 23 trường đại học được thực hiện cơ chế tự chủ theo
Nghị quyết 77 chưa có Hội đồng trường.79 Các trường đại học công lập ở Việt Nam
chính vì thế về cơ bản vẫn được quản lý theo cơ chế cơ quan chủ quản.80 Cơ chế cơ
quan chủ quản này không chỉ ảnh hưởng đến quy mô phát triển và cơ cấu tổ chức, mà
còn cả chất lượng và số lượng đội ngũ nhân lực của các trường đại học công lập. Ví
dụ, mặc dù trong năm học 2017-2018, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam có 20.198
tiến sĩ,81 nhưng nếu Trường Đại học Quảng Nam (208 cán bộ)82 năm 2019 muốn bổ
sung thêm nhân sự, thì không chỉ phải lệ thuộc quyết định của chính quyền địa
phương, mà còn gặp phải chính sách tinh giản biên chế của nhà nước. Thực tế đó buộc
rất nhiều trường đại học của Việt Nam phải chấp nhập một tỷ lệ không nhỏ giảng viên
đại học có trình độ cử nhân tham gia giảng dạy, trong khi mục tiêu đến năm 2020 có
trên 75% giảng viên đại học và ít nhất 20% giảng viên cao đẳng có trình độ tiến sĩ83
không thể nào đạt được trong thực tế.
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Tự chủ tài chính và cơ chế thu chi: đến năm 2017, cơ chế tự chủ đối với giáo
dục đại học đã nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính.84 Trong năm học 20152016, Việt Nam mới chỉ có 23 cơ sở giáo dục đại học công lập trên 233 trường đại học
được cho thí điểm tự chủ 100% kinh phí.85 Phần lớn các trường đã tự đảm bảo tương
đối tốt toàn bộ các hoạt động chi thường xuyên, đồng thời tăng cường thực hiện trách
nhiệm xã hội đối với người học86 Ví dụ, nguồn tài chính của Đại học Huế tăng trưởng
trung bình từ 12-15%/năm. Mức độ tự đảm bảo kinh phí chi hoạt động từ 72% đến
75%, trong đó nhiều trường đại học thành viên có mức tự đảm bảo từ 92% đến 95%.
Tổng nguồn thu của Đại học Huế năm 2019 ước đạt 1.413 tỷ đồng, trong đó nguồn thu
từ học phí, thu dịch vụ khoa học và sự nghiệp khác 1.021 tỷ, ngân sách nhà nước 392
tỷ đồng.87 Bình quân các trường đại học tự bảo đảm cân đối chi thường xuyên khoảng
75% từ nguồn thu sự nghiệp.88 Nhiều cơ sở giáo dục đại học công lập đã tăng thu nhập
của người lao động lên khoảng từ 0,5 đến 1,5 lần, riêng con số này ở Đại học Quốc tế
của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lên đến khoảng 2-3 lần.89 Tuy nhiên,
70% các nguồn thu sự nghiệp của các trường vẫn đến từ việc thu từ học phí và lệ phí.90
Ví dụ, trong tổng số 178,5 tỷ đồng mà Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
đại học quốc gia Hà Nội, dự kiến thu được năm 2019, có đến 80,95 tỷ thu từ ngân sách
nhà nước và 92,66 tỷ thu từ các nguồn khác, trong khi chỉ có 4,89 tỷ thu từ các hoạt
động khoa học công nghệ.91 Tương tự như vậy, tổng thu của Trường Đại học Sư phạm
Hà Nội trong năm học 2018-2019 là hơn 523.795 tỷ đồng. Trong đó, thu từ ngân sách
nhà nước là 252.939 tỷ đồng, thu từ nghiên cứu khoa học chỉ có hơn 19.920 tỷ đồng,
thu từ các hoạt động khác lên đến hơn 133.311 tỷ đồng, và thu từ học phí và lệ phí lên
đến hơn 117.623 tỷ đồng.92 Tổng nguồn thu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà
Nội năm 2018 là 749 tỷ đồng. Trong đó, thu từ ngân sách nhà nước chỉ còn 16 tỷ
đồng. Thu từ các nguồn khác lên đến 127 tỷ đồng, trong khi thu từ học phí và lệ phí
lên đến 604 tỷ đồng, còn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chỉ là
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2 tỷ đồng.93 Thực tế cho thấy những trường tự chủ được kinh phí hiện nay chủ yếu là
giảng dạy các ngành kinh tế, xã hội, nhân văn, kỹ thuật, công nghệ. Hầu hết trường
trong số đó không phải đầu tư nhiều máy móc thiết bị.94 Mặc dù vậy, phần lớn các cơ
sở giáo dục này vẫn chủ yếu sống dựa vào các nguồn thu từ học phí, lệ phí, và các
khoản thu hợp pháp khác. Tỷ lệ nguồn thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học và
chuyển giao công nghệ của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam còn vô cùng hạn
chế.95
Tự chủ cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư: do cơ cấu đầu tư cho giáo dục và
đào tạo chưa hợp lý, nên hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị nghiên cứu và đào
tạo của các trường đại học của Việt Nam còn quá yếu kém so với nhiều nước trong
khu vực và trên thế giới.96 Điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ nghiên
cứu và đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam nhìn chung không được cải
thiện đáng kể trong thời gian vừa qua và chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn cơ bản của
Điều lệ trường đại học. So với các tiêu chuẩn thiết kế trường đại học (55-85m²/sinh
viên), có đến trên 50% số trường đại học và cao đẳng của Việt Nam không đạt chuẩn.
Bình quân diện tích đất cho một sinh viên đại học và cao đẳng mới chỉ đạt 35,7m²/sinh
viên. Tỷ lệ diện tích bình quân phục vụ cho việc học của sinh viên chỉ đạt 3,6m²/sinh
viên, trong khi quy định chung ở Việt Nam là 6m²/sinh viên.97 Mặc dù vậy, tình hình
tương đối khác nhau đối với từng cơ sở giáo dục đại học cụ thể. Ví dụ, hiện Đại học
Huế đang quản lý và sử dụng 161 ha đất và 342.222 m2 sàn và hoàn toàn đảm bảo
các tiêu chuẩn đã quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 9 năm
2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở
giáo dục đại học.98 Tổng số diện tích đất đã đưa vào sử dụng của Đại học Huế năm
2015 là 1.267.624 m2. Tổng diện tích sàn xây dựng cùng năm là 125.956 m2. Tổng
diện tích phòng học là 47.767 m2. Khu vực thực hành thí nghiệm là 12.875 m2.99 Các
đơn vị đều đảm bảo tỷ lệ diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo (3m2/1 SV).
Một số đơn vị còn vượt xa quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BGDĐT.100 Xét trên
phương diện này, các trường đại học công lập địa phương cũng có nhiều tiến bộ. Ví
dụ, năm 2017, Trường Đại học Quảng Nam có tổng diện tích là 6,8516 ha, tương
đương 68.516m2 đất,101 diện tích đất/sinh viên là 20,1m2/sinh viên, diện tích sàn/sinh
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viên là 16,1m2/sinh viên.102 Năm 2018, Trường Đại học Hoa Lư có tổng diện tích cơ
sở giáo dục quản lý và sử dụng là 57.000 m2, trong đó: diện tích đất/sinh viên là
56,4m2/sinh viên, diện tích sàn/sinh viên là 20,8m2/sinh viên.103 Năm 2018, Trường
Đại học Phú Yên có tổng diện tích là 269.244m2, trong đó: diện tích đất/sinh viên là
192,3m2 và diện tích sàn/sinh viên là 26m2.104 Mặc dù vậy, trong khi tỷ lệ chi ngân
sách nhà nước cho giáo dục đại học khoảng 12% tổng chỉ ngân sách,105 thì có đến
khoảng 82% trong số này được dùng cho việc chi thường xuyên. Kết quả là quy mô
diện tích của nhiều trường đại học quá nhỏ, trong khi tình trạng thiếu phòng học, giảng
đường, phòng máy tính, phòng học ngoại ngữ, thư viện, bể bơi, sân vận động khá phổ
biến.106 Điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo của các cơ sở giáo
dục đại học Việt Nam là một thách thức không nhỏ trong thời gian tới.
4.3. Vấn đề, khuyến nghị, và giải pháp
Trên cơ sở kết quả các phân tích nêu trên, bài viết nhận định một số vấn đề vẫn
còn tồn tại và mạnh dạn đề xuất một số giải pháp mang tính chất tham khảo để mô
hình quản trị theo cơ chế tự chủ được triển khai một cách hiệu quả hơn trong hệ thống
giáo dục đại học Việt Nam trong thời gian tới với các nội dung cụ thể như sau:
Thứ nhất là đối với các cơ quan chức năng và quản lý nhà nước: các cơ quan
chức năng và quản lý nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình đối
với toàn bộ các hoạt động của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Một trong những
công cụ quan trọng nhất mà các cơ quan chức năng và quản lý nhà nước thường hay sử
dụng nhất để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình là hệ thống các cơ chế, chính
sách, các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, ngoài Điều lệ
trường đại học năm 2014, Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018, và Luật Giáo dục
năm 2019 dùng chung cho toàn bộ hệ thống giáo dục đại học, thì các mô hình quản trị
theo cơ chế tự chủ trong các loại hình trường đại học khác nhau lại chưa được điều
chỉnh bởi những quy định phù hợp với đặc trưng, chức năng, và nhiệm vụ của mình.
Cụ thể, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam thường được chia thành hai loại: công lập
và ngoài công lập. Trong khi hệ thống giáo dục đại học công lập bao gồm các trường
trực thuộc các bộ ngành trung ương, các trường trực thuộc các địa phương, và các
trường đại học thuộc khối an ninh, quốc phòng, và hệ thống chính trị nội bộ, thì hệ
thống giáo dục đại học ngoài công lập không chỉ có các trường đại học tư thục, mà còn
các trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài. Trong số các trường có vốn đầu tư nước
ngoài này, có những trường hoàn toàn do nước ngoài làm chủ, có những trường liên
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dianh giữa Việt Nam với các đối tác nước ngoài, và cũng có những chương trình đào
tạo do các trường đại học nước ngoài mở ở Việt Nam hoặc liên kết đào tạo với Việt
Nam. Mỗi loại hình giáo dục đại học này đều cần một hệ thống các cơ chế, chính sách,
quy định cụ thể để triển khai mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ theo đặc trưng của
mình. Bên cạnh đó, chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan chức năng và quản lý nhà
nước như thế nào trong mối quan hệ với các cơ sở giáo dục đại học thực hiện mô hình
quản trị theo cơ chế tự chủ cũng cần được quy định bằng các văn bản quy phạm pháp
luật cụ thể.
Thứ hai là đối với các cơ quan chủ quản: cơ quan chủ quản và chủ sở hữu là
bên chịu trách nhiệm chủ yếu và cao nhất đối với toàn bộ quá trình và kết quản hoạt
động của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, nhưng tất cả lại lệ thuộc trực tiếp vào
chất lượng vận hành của chính bản thân các trường đại học. Thực tế này đặt ra một câu
hỏi rất lớn trong mối quan hệ giữa các cơ quan chủ quản và chủ sở hữu với bản thân
các cơ sở giáo dục đại học. Trong mối quan hệ này, các cơ quan chủ quản và chủ sở
hữu thường nắm vai trò chủ động và quyết định, còn các cơ sở giáo dục đại học cả
công lập lẫn ngoài công lập đều đóng vai trò bị động và lệ thuộc. Tuy nhiên, khi nói
đến mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ, thì rõ ràng yếu tố lệ thuộc hay quyết định và
chủ động hay bị động không còn đóng vai trò chủ đạo, mà thay vào đó là các mối quan
hệ theo chức năng và nhiệm vụ. Điều đó có nghĩa là trong các mối quan hệ này, vấn đề
không phải nằm ở chỗ ai quyết định và ai lệ thuộc, mà tất cả đều có các chức năng và
nhiệm vụ của riêng mình và nếu tất cả các đều hoàn thành tốt tất cả các chức năng và
nhiệm vụ đã được giao trong khuôn khổ của pháp luật, thì cũng có thể xem như đã
phần nào thực hiện được cơ chế tự chủ bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng các trường có tiềm lực và có khả năng tự vận động,
thường yêu cầu được tự chủ nhiều hơn. Ngược lại, các cơ sở giáo dục đại học còn
nhiều khó khăn và khó có thể tự đứng trên đôi chân của chính mình thường vẫn muốn
dựa dẫm vào các cơ quan chủ quản và chủ sở hữu nhiều hơn. Chính mối quan hệ
chồng chéo và phức tạp này làm cho bức tranh tự chủ và mô hình quản trị theo cơ chế
tự chủ của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nhiều lúc thiếu tính thống nhất và đồng
bộ nghiêm trọng. Chính vì vậy, bên cạnh các cơ chế và chính sách đã có, chính các cơ
quan chủ quản và chủ sở hữu và các trường đại học cần đưa ra một hệ thống các bộ
tiêu chí rõ ràng và tiêu chuẩn cụ thể để luật hóa các mức độ tự chủ của các trường đại
học. Điều đó có nghĩa là các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam cần phải hội tụ đầy đủ
một số yếu tố nhất định nào đó để được thực hiện cơ chế tự chủ, nhưng một khi đã đạt
được các tiêu chuẩn theo quy định, thì họ cũng tự động được triển khai mô hình quản
trị theo cơ chế tự chủ của mình.
Thứ ba là đối với các cơ sở giáo dục đại học: các cơ sở giáo dục đại học là đầu
tàu và trung tâm sáng tạo tri thức lớn nhất cả nước. Cho dù được sở hữu bởi bất cứ ai
và vận hành theo bất cứ mô hình nào, nhưng một trong những chức năng cơ bản và
quan trọng nhất của các trường đại học là phải sáng tạo ra các tri thức mới cho cộng
đồng, dân tộc, và nhân loại. Dựa trên cơ sở các tri thức mới đó, các trường đại học mới
có thể cung cấp các dịch vụ khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, và các gói hàng
hóa có liên quan cho thị trường. Theo mô hình phát triển này, việc đào tạo và cung cấp
cho thị trường lao động một đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao và đáp ứng đến
mức tối đa các nhu cầu học tập ngày càng đa dạng và phong phú của cộng chỉ là một
bộ phận rất nhỏ trong hệ thống các chức năng và nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục đại
học hiện đại. Tuy nhiên, trước khi nói đến các chức năng cơ bản và nhiệm vụ mấu chốt
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đó, muốn thực hiện mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ một cách lâu dài và bền vững,
bản thân các trường đại học phải tự đứng trên đôi chân của chính mình. Điều đó có
nghĩa là các cơ sở giáo dục đại học phải tự sống được bằng hệ thống các hàng hóa và
dịch vụ mà mình có thể cung cấp cho thị trường và các bên có nhu cầu. Để có thể cung
cấp cho thị trường một hệ thống các dịch vụ giáo dục và đào tạo cũng như khoa học và
công nghệ càng phong phú và chất lượng chừng nào tốt chừng đó, bản thân các cơ sở
giáo dục đại học phải chứng minh được năng lực thực tế và chất lượng hoạt động của
mình. Để khẳng định được vị trí của mình trên bản đồ giáo dục đại học trong và ngoài
nước, bản thân các trường đại học phải có tiềm lực và chiến lược phát triển đúng
hướng. Tuy nhiên, ngoài các trường đại học ngoài công lập và một số ít các trường đại
học đã bước đầu thực hiện có hiệu quả mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ, thì đa phần
các trường đại học công lập của Việt Nam hiện nay gần như không thể tồn tại được,
nếu thiếu vắng bầu sữa ngân sách nhà nước. Chính vì thế, ngoài năng lực tự thân vận
động của chính bản thân các cơ sở giáo dục đại học, thì bản thân họ cũng cần phải có
một lộ trình rõ ràng và cụ thể để biến các khoản viện trợ không hoàn lại của nhà nước
trở thành một nguồn thu càng nhỏ và không đáng kể trong tổng thu ngân sách của
mình chừng nào tốt chừng đó. Chỉ có thể độc lập và tự chủ trên lĩnh vực tài chính, mới
có thể triển khai một mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ hiệu quả, nhưng năng lực
sáng tạo và khả năng giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn cuộc sống mới thực
sự là thước đo giá trị tự chủ của các trường đại học trong thời gian tới.
Thứ tư là người học và xã hội: một trong những bộ phận quan trọng và không
thể thiếu trong quá trình tồn tại và phát triển của các trường đại học là người học.
Trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay, người học không chỉ là nguồn cung cấp tài
chính chủ yếu cho quá trình vận hành và hoạt động của hệ thống các cơ sở giáo dục
đại học ngoài công lập và các trường bước đầu thực hiện thành công mô hình quản trị
theo cơ chế tự chủ, mà còn là sản phẩm đầu ra quan trọng nhất của hệ thống giáo dục
đại học Việt Nam. Thành công của người học là một trong những tiêu chí quan trọng
để khẳng định chất lượng đào tạo của hệ thống các cơ sở giáo dục đại học. Mô hình
quản trị theo cơ chế tự chủ cho phép người học có thể thỏa mãn đến mức tối đa các
nhu cầu học tập đa dạng và yêu cầu nghiên cứu phong phú của bản thân mình. Tuy
nhiên, mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ trong các trường đại học cũng buộc người
học phải có tinh thần chủ động và tự chịu trách nhiệm cao hơn đối với chính tương lai
của bản thân mình và tất cả các bên liên quan. Với cơ chế tự chủ, người học có quyền
lựa chọn tất cả các gói dịch vụ giáo dục và đào tạo phù hợp nhất với nhu cầu, mong
muốn, và điều kiện thực tế của bản thân mình, nhưng họ cũng tự chịu trách nhiệm đối
với quyết định của mình. Trong cơ chế tự chủ, không ai có quyền bắt người học phải
chọn ngành nào, học bằng cách nào, và lúc nào thì mới bắt đầu. Tuy nhiên, cần lưu ý
thêm rằng một khi người học đã lựa chọn các gói dịch vụ giáo dục, tham gia vào các
mối quan hệ giáo dục, và thực hiện các hợp đồng giáo dục đã được ký kết với cơ sở
giáo dục đại học bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau, họ buộc phải thực hiện
các điều khoản đã được ký kết trong hợp đồng đó. Ví dụ, không một ai có quyền bắt
người học phải tham gia học chương trình cao học công nghệ thông tin trong một
trường đại học nào đó. Vì không ai có quyền buộc họ phải học, nên họ có quyền lựa
chọn phương thức học và lúc bắt đầu khóa học. Tuy nhiên, một khi họ đã lựa chọn
khóa học nói trên, thì người học buộc phải thực hiện các điều khoản đã ký kết trong
toàn bộ khóa học theo quy định của cơ sở giáo dục đại học. Ở đây, cần lưu ý thêm là
trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay có rất nhiều điều khoản không được ký kết bằng
các hợp đồng giấy trắng mực đen rõ ràng, mà thường được quy định trong quy chế
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hoạt động của nhà trường và các tiêu chí hoàn thành khóa học. Điều đó có nghĩa là
mặc dù có nhiều quyền chủ động và nhiều lựa chọn hơn, nhưng bản thân người học
cũng buộc phải có trách nhiệm với quyết định của mình nhiều hơn. Thực tiễn cho thấy
trước khi đưa ra quyết định các nền giáo dục đại học tiên tiến với một truyền thống tự
chủ lâu dài thường khuyên người học nên nghiên cứu và tìm hiểu kỹ càng trước khi
đưa ra quyết đinh, nhưng các chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục đại học cũng
cung cấp thêm nhiều cơ hội có thể thay đổi lựa chọn bất cứ lúc nào và trong mọi điều
kiện có thể.
Thứ năm là thị trường lao động, xã hội, và bên thứ ba: cho đến hiện nay một
trong những tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động quan trọng nhất của các trường đại
học là năng lực giải quyết việc làm của thị trường lao động đối với người học sau khi
tốt nghiệp. Trong một chừng mực nhất định nào đó có thể nói rằng thị trường lao động
là một trong những thước đo quan trọng nhất đối với chất lượng hoạt động của hệ
thống các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, cần lưu ý thêm mối
quan hệ giữa năng lực đào tạo thực tế của các trường đại học và khả năng giải quyết
việc làm của nền kinh tế. Xét về bản chất, chức năng và nhiệm vụ của các cơ sở giáo
dục đại học là cung cấp các gói dịch vụ giáo dục và đào tạo cũng như khoa học và
công nghệ cho các bên có nhu cầu, chứ không phải giải quyết việc làm cho người học.
Quyền lựa chọn ngành học, phương thức đào tạo, và quy mô gói dịch vụ thuộc về
người học, còn chức năng giải quyết việc làm cho người lao động là của thị trường lao
động và nền kinh tế. Tuy nhiên, đó là các lập luận mang tính chất lý thuyết của cơ chế
thị trường, còn trong thực tế một khi hiện tượng thị trường lao động thừa đội ngũ
nguồn nhân lực đã qua đào tạo hàng loạt, thì chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục
đại học cũng cần phải được xem xét lại. Mặc dù khả năng kiếm được việc làm trên thị
trường lao động là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng hoạt
động của các trường đại học, nhưng thành công của các cơ sở giáo dục đại học còn
được quyết định bởi nhiều yếu tố khác nữa, chứ không nhất thiết chỉ duy nhất yếu tố
người học. Trong bối cảnh đó, xã hội có thể tham khảo thêm các thông số nghiên cứu
khoa học, hợp tác quốc tế, và chuyển giao công nghệ. Tất cả các thông số này không
chỉ có ý nghĩa ngày càng quan trọng đối với chất lượng đào tạo, mà còn ảnh hưởng
trực tiếp đến vị thế xã hội và uy tín lâu dài của các cơ sở giáo dục đại học trong cộng
đồng. Bên thứ ba chính vì thế nên được khuyến khích tham gia một cách tích cực và
chủ động hơn vào trong các quá trình hoạt động của các trường đại học muốn thực
hiện mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ. Trong thực tế, bên thứ ba không chỉ là một
trong những nguồn cung cấp ngân quỹ quan trọng nhất cho quá trình hoạt động của
các trường đại học và quỹ học bổng cho người học, mà còn là lực lượng thường xuyên
tham gia và có một tiếng nói rất có trọng lượng trong toàn bộ quá trình thiết kế chương
trình, mở chuyên ngành đào tạo, và thậm chí cả kiểm tra và đánh giá của các cơ sở
giáo dục đại học của các nước công nghiệp phát triển. Mặc dù khả năng này chắc còn
xa mới cỏ thể được áp dụng đại trà ở Việt Nam, nhưng những mô hình tự chủ thành
công thời gian gần đây đều không thể thiếu các đóng góp tích cực của các yếu tố thị
trường lao động, đóng góp của xã hội, và sự tham gia tích cực và chủ động của bên thứ
ba vào trong quá trình hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học. Ví dụ, hội đồng
trường của rất nhiều trường đại học hiện nay đều có sự tham gia của đại diện chính
quyền, doanh nghiệp, và thậm chí của cả người học.
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5. Kết luận
Tóm lại, tự chủ đại học không chỉ là một quy luật tất yếu khách quan, mà còn là
nhu cầu cấp thiết của nhiều nền giáo dục đại học trên thế giới. Hệ thống giáo dục đại
học Việt Nam hiện nay là một trong số đó. Tuy nhiên, quá trình triển khai xây dựng
mô hình quản trị theo phương thức tự chủ trong giáo dục đại học phải tuân thủ theo
một số nguyên tắc khoa học và thực tiễn nhất định. Một trong số đó là tự vận hành và
tự hoạt động. Mặc dù vậy, cho dù có được tự do hoạt động đến đâu, cơ chế tự chủ của
các cơ sở giáo dục đại học cũng phải tuân thủ và vận hành trong khuôn khổ của pháp
luật. Điều đó có nghĩa là mặc dù cơ chế tự chủ có thể cho phép các cơ sở giáo dục đại
học phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế của mình trong quá trình hoạt động, nhưng
đồng thời cũng đặt ra các yêu cầu ngày càng cấp thiết về mức độ tuân chủ các quy
chuẩn pháp luật. Một trong những yếu tố như thế chính là tự chủ đại học phải nằm
trong quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học của cả nước cũng như chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội của từng vùng miền. Bên cạnh đó, ngoài nguyên tắc tự giải trình
và tự chịu trách nhiệm, chấp nhận sự giám sát của bên thứ ba mới là một bằng chứng
thực sự cho năng lực tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học. Tất cả các nguyên tắc này
đã được đề cập trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về tự
chủ đại học bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau, nhưng tựu chung lại một khi
nói đến mô hình quản thị theo cơ chế tự chủ thì các trường đại học phải thực hiện được
ít nhất 5 tiêu chí cụ thể, gồm: 1) tự chủ mục tiêu, sứ mệnh, và nhiệm vụ, 2) tự chủ học
thuật, 3) tự chủ về cơ cấu tổ chức và nhân sự, 4) tự chủ tài chính, và 5) tự chủ cơ sở
vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo. Trong số này, tự do học thuật, tự chủ nguồn
thu, và cạnh tranh nhân giáo dục đại học lực đóng vai trò quyết định hàng đầu. Mô
hình quản trị theo cơ chế tự chủ này đã được cụ thể hóa trong hệ thống các cơ chế,
chính sách, và quy định của pháp luật Việt Nam từ lúc bắt đầu thành lập các trường đại
học quốc gia và đại học vùng đầu tiên trong những năm 1993-1995 và hoàn thiện dần
dần cho đến Luật Giáo dục năm 2019. Mặc dù vẫn còn không ít vấn đề cần phải được
tiếp tục nghiên cứu, sửa chữa, và bổ sung, nhưng hệ thống các cơ chế, chính sách, và
quy định của Việt Nam về tự chủ đại học đã tạo hành lang pháp lý cho quá trình ra đời,
vận hành, và phát triển của mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ trong hệ thống giáo
dục đại học Việt Nam trong gần 3 thập kỷ qua. Tuy vậy, năng thực tế, tiềm lực vốn có,
và khả năng triển khai thực hiện trong thực tế của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam
không chỉ rất khác xa nhau, mà còn tương đối hạn chế so với luật định xét về tổng thể.
Ngoài các trường đại học ngoài công lập thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, cơ sở
vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo, và cơ cấu tổ chức và nhân sự ngay từ đầu
cũng như một số trường đại học công lập có tiềm lực đã bước đầu thực hiện thành
công mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ, phần lớn các trường đại học công lập còn lại
của Việt Nam hiện đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi mô hình
hoạt động có tính chất bước ngoặt này. Điều đó có nghĩa là mặc dù hành lang pháp lý
đã sẵn sàng, nhưng tự chủ đại học trong thực tế không phải là câu chuyện ngày một
ngày hai của cả một hệ thống. Bên cạnh truyền thống chưa muốn cởi trói của một số
cơ quan chủ quản và chủ sở hữu, thì năng lực thực tế của không ít cơ sở giáo dục đại
học của Việt Nam hiện nay chưa thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tự chủ đại học theo
quy định bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Trong khi hệ thống giáo dục đại
học Việt Nam được cấu thành bởi nhiều bộ phận khác nhau, thì cho đến nay vẫn chưa
có các văn bản quy định rõ ràng đối với cơ chế tự chủ đối với từng mô hình cụ thể này.
Thực tế đó đòi hỏi ngoài việc hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về
mặt quản lý nhà nước, thì các cơ quan chủ quản và chủ sở hữu cũng cần xác định một
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mối quan hệ rõ ràng trong mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ đối với các chính các bộ
phận cấu thành của mình theo nguyên tắc chức năng và nhiệm vụ. Cùng lúc đó, bản
thân các cơ sở giáo dục đại học cũng phải phất đấu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cụ
thể của cơ chế tự chủ theo quy định và từng bước khẳng định năng lực thực tế của
mình trên bản đồ giáo dục đại học trong cũng như ngoài nước để triển khai mô hình
quản trị theo cơ chế tự chủ một cách lâu dài và bền vững. Tuy nhiên, năng lực tự giác,
tự chủ động, và tự chịu trách nhiệm của người học cũng là một yếu tố không thể thiếu,
trong khi sự tham gia của bên thứ ba ngày càng đóng một vai trò ngày càng quan trọng
trong mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ của các trường đại học. Trong bối cảnh đó,
tăng cường khả năng năng giải quyết việc làm của nền kinh tế, xây dựng mô hình đại
học nghiên cứu, và chấp nhận sự giám sát của bên thứ ba là các nhân tố có tính chất
quyết định cho thành công của mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ của các trường đại
học Việt Nam trong thời gian tới. Mặc dù vậy, không bao giờ được phép nhầm lẫn
giữa mục tiêu phục vụ cộng đồng của hệ thống giáo dục đại học tự chủ theo đúng bản
chất của nó với mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học.
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỀ TỰ CHỦ ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM
TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
Ngô Văn Hùng
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Tóm tắt tham luận: Hiện nay cả nước có khoảng hơn 235 trường đại học, học
viện (bao gồm hệ thống các trường công lập, tư thục, dân lập, viện nghiên cứu, cao
đẳng, trung cấp). Tuy nhiên, hệ thống giáo dục nước ta nói chung và giáo dục đại học
nói riêng còn có nhiều bất cập, tồn tại từ chất lượng giáo dục thấp, điều kiện vật chất
còn nghèo, cơ chế quản lý còn nhiều hạn chế, đội ngũ giảng viên từ chất lượng đến
phân bố không đồng đều, chỗ thừa, chỗ thiếu dẫn đến tình trạng bất cân đối so với tốc
độ phát triển của quy mô đào tạo. Mặt khác, quy mô các trường đại học của Việt Nam
lại nhỏ, phân tán theo kiểu manh mún là một trong những nguyên nhân chính làm cho
sự quản lý của nhà nước đối với các trường đại học còn gặp nhiều khó khăn như:
thiếu cơ chế kiểm tra, giám sát hoặc kiểm tra, giám sát một cách lỏng lẻo dẫn đễn hiệu
quả không cao. Vậy trong chiến lược phát triển của các trường đại học ở Việt Nam sẽ
tiến hành tự chủ ra sao? Nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp hiện đại hoá giáo dục
Việt Nam đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước? Để
làm rõ câu hỏi này, trước hết chúng ta cần định vị rõ thực chất của vấn đề tự chủ giáo
dục đại học ở Việt Nam là gì? Nó bao hàm những nội dung sau: tự chủ về con người (
nguồn nhân lực); tự chủ về tài chính; tự chủ về tuyển sinh và quản lý sinh viên; tự chủ
về nghiên cứu khoa học.
Từ khoá: tự chủ đại học, vấn đề đặt ra.
1. Đặt vấn đề
Tự chủ là quyền của các trường đại học được tự quyết định các vấn đề liên quan
đến phát triển đại học mà không bị ràng buộc bởi các quy định bên ngoài, điều này
khác hoàn toàn với tự lo. Nhưng tự chủ cũng không có nghĩa là tự do. Tự chủ đại học
(ĐH) ở Việt Nam bắt đầu từ những năm 1990, được luật hóa và thí điểm đổi mới cơ
chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục ĐH công lập giai đoạn 2014-2017, nhưng
đến nay nhìn chung việc thực hiện tự chủ ĐH công lập chưa thực sự tạo ra chuyển biến
đáng kể, do nhiều nguyên nhân, trước hết là do có nhiều quan điểm, nhận thức khác
nhau về những nội dung cơ bản của tự chủ ĐH. Thậm chí có những nội dung hết sức
quan trọng, chẳng hạn như vấn đề trách nhiệm giải trình của nhà trường trước các cơ
quan quản lý nhà nước, người học và xã hội về các hoạt động đã hoặc sẽ được thực
hiện, hầu như chưa được đề cập đến. Trong bài tham luận này, tác giả cố gắng đưa ra
những quan điểm, giải pháp và những đánh giá về vấn đề tự chủ đại học hiện nay ở
Việt Nam
2. Nội dung
2.1. Chủ trương của Đảng và Nhà nước về tự chủ đại học
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách
đối với tự chủ đại học. Quyền tự chủ của trường đại học được ghi nhận từ năm 2005
trong Luật Giáo dục với các nội dung tự chủ tương tự như ở các nước phát triển. Tiếp
đó, nhiều văn bản chính sách khác tiếp tục tái khẳng định các nội dung tự chủ đại học.
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Có thể kể đến như: Luật Giáo dục đại học (GDĐH) 2012; Nghị quyết số 77/NQ-CP
ngày 24/10/2014 cuả Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ
sở GDĐH công lập giai đoạn 2014 - 2017. Chính phủ đã ban hành: Nghị định số
130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử
dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Nghị định số
43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực
hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
(SNCL); Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ
chế tự chủ của đơn vị SNCL; đồng thời, nhiều chính sách, văn bản hướng dẫn khác
cũng được các bộ, ngành ban hành. Kể từ khi Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày
25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị SNCL được thực thi,
đã có nhiều chuyển biến tích cực: Việc mở rộng trao quyền tự chủ cho đơn vị sự
nghiệp đã góp phần nâng cao số lượng và chất lượng dịch vụ công; tạo điều kiện cho
người dân có thêm cơ hội lựa chọn, tiếp cận các dịch vụ công với chất lượng ngày
càng cao. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Nghị định số 43/2006/NĐCP cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập cần được sửa đổi: Các đơn vị sự nghiệp
chưa được giao quyền tự chủ một cách đầy đủ; chưa thực sự khuyến khích các đơn vị
có điều kiện vươn lên tự chủ ở mức cao hơn… Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động,
nhiều đơn vị phát sinh các hoạt động liên doanh, liên kết, mở rộng cung ứng dịch vụ
công chưa được điều chỉnh trong các văn bản pháp luật. Do đó, việc ban hành Nghị
định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của
đơn vị SNCL đã kịp thời đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của hoạt động sự nghiệp
công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Có thể thấy, cơ chế tự chủ đối với khu vực hành chính sự nghiệp nói chung và
đối với GDĐH nói riêng đã liên tục được đổi mới về cơ bản theo hướng tiết kiệm và
nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính. Cơ chế tài chính trong việc cung cấp
dịch vụ công theo hướng khuyến khích các tổ chức kinh tế và nhân dân đầu tư để thực
hiện và cung cấp một số dịch vụ công, đẩy mạnh xã hội hóa một số lĩnh vực sự nghiệp,
thu hút được nguồn nội lực đáng kể cho phát triển sự nghiệp.
2.2. Quá trình thực hiện và kết quả đạt được
Tổng kết sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 77/ NQ-CP về thí điểm tự chủ ở
các cơ sở GDĐH cho thấy, tính đến cuối năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết
định phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2015-2017 theo
Nghị quyết số 77/NQ-CP cho 23 cơ sở GDĐH công lập trực thuộc các bộ, ngành
Trung ương. Trong đó, 12 trường có thời gian tự chủ trên 2 năm, 3 trường có thời gian
tự chủ từ 1 - 2 năm, 5 trường có thời gian tự chủ dưới 1 năm và 4 trường mới được
giao quyết định tự chủ từ tháng 7/2017. Kết quả thực hiện tự chủ tài chính của các
trường cho thấy, phần lớn các trường đã đảm bảo tương đối tốt toàn bộ hoạt động chi
thường xuyên, đồng thời thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người học thông qua
việc miễn giảm học phí cho các đối tượng chính sách, trích học bổng khuyến khích
theo quy định và có chênh lệch thu lớn hơn chi, thu nhập bình quân của người lao
động tăng lên so với giai đoạn trước.
Tổng nguồn thu của các trường có xu hướng tăng lên qua các năm, tuy nhiên cơ
cấu nguồn thu chưa có sự thay đổi nhiều giữa giai đoạn trước và sau khi thực hiện tự
chủ. Thu sự nghiệp (chủ yếu là thu từ học phí và lệ phí) vẫn chiếm tỷ trọng lớn (trên
70%) và còn phụ thuộc nhiều vào quy mô đào tạo và mức tăng học phí. Thu từ dịch
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vụ, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp đồng tư vấn… vẫn còn chiếm
tỷ trọng nhỏ và có xu hướng giảm trong cơ cấu nguồn thu. Nguồn ngân sách nhà nước
(NSNN) cấp cho các trường chủ yếu là nguồn kinh phí cho các dự án đang triển khai
từ trước khi tự chủ, hỗ trợ miễn, giảm học phí đối với sinh viên thuộc đối tượng chính
sách.Cùng với đó, thực hiện tự chủ đã tạo điều kiện cho các trường chủ động trong
quản lý, sử dụng các nguồn tài chính để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa
học trên cơ sở chấp hành quy chế thu - chi nội bộ của nhà trường và các quy định của
Nhà nước. Sau khi thực hiện tự chủ, cơ cấu chi thay đổi theo hướng tăng chi hoạt động
sự nghiệp và giảm chi dịch vụ. Chi sự nghiệp tăng từ 70,6% giai đoạn trước tự chủ
(2013 - 2014) lên 72,4% giai đoạn sau tự chủ (2015 - 2016) tập trung chủ yếu vào chi
cho con người, chi học bổng sinh viên, chi nghiệp vụ chuyên môn, chi mua sắm. Chi
từ NSNN cấp vẫn ưu tiên cho các hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản và chi thường
xuyên. Tốc độ tăng thu lớn hơn so với tăng chi, nguồn chênh lệch thu - chi được các
trường trích lập các quỹ, đầu tư mua sắm trang thiết bị, chính sách học bổng cho sinh
viên, đầu tư hoạt động tư vấn và nghiên cứu khoa học. Nhìn chung, các chính sách của
Nhà nước về tự chủ đại học nói chung và tự chủ tài chính nói riêng, thời gian qua đã
đạt được nhiều kết quả tích cực, giúp các trường chủ động hơn trong khai thác nguồn
thu và quản lý chi tiêu, mở rộng và quảng bá chương trình đào tạo chất lượng cao, liên
kết, đào tạo ngắn hạn, dịch vụ tư vấn nhằm nâng cao chất lượng và uy tín để thu hút
sinh viên trong và ngoài nước. Các trường thực hiện thí điểm tự chủ tài chính cũng đã
xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng các quy chế, định mức chi tiêu phù hợp
hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số vấn đề đặt ra trong
tự chủ tài chính đối với GDĐH.Trong điều kiện nguồn ngân sách dành cho GDĐH còn
hạn hẹp thì thực hiện tự chủ tài chính của các trường đại học công lập (ĐHCL) là tất
yếu, để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đồng thời vận động các nguồn lực của xã
hội cho phát triển GDĐH.
Việc trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các cơ sở giáo
dục ĐHCL đã mở ra, tạo cơ hội cho các cơ sở giáo dục ĐHCL nâng cao tính tích cực
chủ động, sáng tạo trong quản lý tài chính và tài sản của đơn vị, sử dụng NSNN được
giao tiết kiệm, hiệu quả hơn. Khi thực hiện chế độ giao, khoán mức chi như điện thoại,
văn phòng, công tác phí… sẽ giảm đáng kể chứng từ, hóa đơn, các đơn vị sử dụng tiết
kiệm các nguồn kinh phí để từ đó góp phần vào việc tăng thu nhập cho giảng viên và
công nhân viên. Thực tế cho thấy, nguồn tăng thu của các trường đại học hiện nay vẫn
là tăng quy mô đào tạo chưa huy động được các nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ
chuyển giao khoa học công nghệ và dịch vụ tư vấn giáo dục đào tạo theo hợp đồng cho
các tổ chức và cá nhân trong nước…Một số trường đại học được tự chủ về mức chi
nhưng tự chủ về thu chưa tương xứng, dẫn tới hiệu quả của việc thực hiện tự chủ
không hơn là bao so với không tự chủ. Trong thời gian dài, do bị khống chế về trần
học phí, mức trần học phí thường thấp, thu không đủ chi, cho nên một số cơ sở giáo
dục ĐHCL xé rào, ban hành nhiều khoản thu ngoài quy định, dẫn đến thiếu công khai,
minh bạch trong việc sử dụng nguồn thu.
Việc duy trì mức học phí thấp dẫn đến các cơ sở giáo dục ĐHCL không có đủ
nguồn để cải thiện thu nhập cho giảng viên từ nguồn học phí chính quy, không thu hút
và giữ được những giảng viên có trình độ tham gia giảng dạy. Để có nguồn bổ sung
thu nhập, các trường phải khai thác từ các hoạt động đào tạo không chính quy, dẫn đến
thời gian đứng lớp của giảng viên đại học phần lớn bị quá tải.
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Hầu hết các giảng viên đại học đều vượt định mức giờ giảng theo quy định, có
những trường hợp vượt tới 150% - 200% định mức giờ giảng. Điều này khiến cho việc
giảng viên đại học không có thời gian để nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ
nghiệp vụ, đổi mới nội dung bài giảng, phương pháp sư phạm... Đây cũng là một trong
những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.
3. Đánh giá
3.1.Tự chủ đại học là xu thế tất yếu
Trước đó, Chính phủ đã có nghị quyết cho thí điểm 23 cơ sở giáo dục đại học.
Quá trình thực hiện cho thấy ưu điểm nổi trội của việc thực hiện tự chủ. Từ đó, Bộ
GD&ĐT tham mưu Chính phủ đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Giáo dục đại học. Những năm gần đây đặc biệt năm 2019 giáo dục đại học có nhiều
khởi sắc trên nền tảng của tự chủ đại học. Cụ thể, năm 2019, ngành giáo dục đã nâng
12 bậc và xếp thứ 68/196 nước và vùng lãnh thổ. Việt Nam đã cải thiện nhiều thứ hạng
rõ nét trong bảng xếp hạng danh tiếng thế giới như QS quốc tế, QS châu Á, 1.000
trường tốt nhất thế giới
Cùng với những kết quả đạt được, việc thực hiện tự chủ đại học cũng đặt ra một
số vấn đề phải chấn chỉnh, xử lý để giáo dục đại học tiến tới minh bạch về chất lượng,
bình đẳng trong cạnh tranh, tiếp cận đến chất lượng thực và chất lượng quốc tế. Nhằm
thực hiện hiệu quả lộ trình tự chủ, nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong thời
gian tới Bộ GD&ĐT cần lưu ý một số nội dung quan trọng cần thống nhất nhận thức
trong Luật 34, Nghị định 99 như: Nhóm vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức nhà
trường, thành lập trường trong đại học, trường đại học; điều kiện từ "trường đại học"
sang "đại học"; nhóm vấn đề về thiết chế Hội đồng trường. Hội đồng trường phải thực
quyền, chỉ như vậy thì Luật 34 và Nghị định 99 mới đi vào cuộc sống. Ngoài ra, một
số vấn đề liên quan đến văn bằng, các trình độ đặc thù; tên giao dịch quốc tế của
trường, trách nhiệm của Hội đồng trường… cũng cần được các cơ sở đào tạo quan tâm
thực hiện triệt để. Với Bộ GD&ĐT, trước hết, Bộ có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ
sung, ban hành các văn bản để triển khai Nghị định 99 và các văn bản khác liên quan,
không phát sinh các thủ tục hành chính và bám sát vào tinh thần tự chủ đại học, đồng
thời chú trọng đến các đối tượng chịu tác động là các cơ sở giáo dục đại học. Bộ
DG&ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng bộ cơ sở dữ liệu chuẩn về giáo dục
đại học quốc gia. Tất cả các chỉ số của một cơ sở giáo dục đại học phải được công khai
trên cơ sở dữ liệu này, qua đó xã hội và các bên liên quan giám sát.Đồng thời, Bộ
GD&ĐT chỉ đạo các trường tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, kiểm định chất
lượng, đẩy mạnh hoạt động thanh tra, tăng cường năng lực cho thanh tra đủ mạnh để
chủ động rà soát, khắc phục các vấn đề của nhà trường.
Với các cơ quan chủ quản, trước đây nặng về tính hành chính, áp các quy định
về tổ chức bộ máy, nhân sự, các chế độ khác… Nay, các cơ sở giáo dục đại học trực
thuộc bộ ngành, hay địa phương phải thực hiện theo quy định của Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Nghị định 99. Vì vậy, các cơ quan chủ
quản phải chủ động, minh bạch, sòng phẳng, trách nhiệm đến đâu thực hiện đúng đến
đó.
Đối với các cơ sở giáo dục đại học, việc trước tiên mà mỗi cơ sở giáo dục cần
làm là phổ biến, hướng dẫn, quán triệt sâu rộng quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Giáo dục đại học, Nghị định 99 và các văn bản hướng dẫn của
Bộ GD&ĐT, của cơ quan chủ quản, cũng như các văn bản khác đến từng giảng viên,
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người lao động trong nhà trường. Tiếp đó, các cơ sở giáo dục đại học phải có kế hoạch
chỉ đạo kiện toàn Hội đồng trường theo lộ trình quy định, tuyệt đối không vì năng lực
hay trách nhiệm còn hạn chế mà để trễ quy định này. Người đứng đầu nhà trường phải
chịu trách nhiệm với cơ quan chủ quản về tiến độ, chất lượng kiện toàn Hội đồng
trường. Các trường cần có kế hoạch nâng cao năng lực quản trị, trước hết là Hội đồng
trường, từng vị trí phải rõ vai trò, “đúng vai, thuộc bài”. Cùng với đó, tăng cường năng
lực quản trị nội bộ của Ban giám hiệu, các vị trí chức năng, phòng, ban, khoa. Lãnh
đạo nhà trường cần bám sát các mục tiêu đã được Hội đồng trường thông qua để đưa
ra quyết định quản lý, không phải dễ làm trước, khó làm sau.
3.2. Lợi thế của tự chủ đại học
Tự chủ Đại học sẽ giúp các trường đại học được phát triển mạnh mẽ hơn từ việc
đầu tư nghiên cứu khoa học đến thay đổi chương trình đào tạo và khẳng định thương
hiệu. Tự chủ Đại học là gắn liền với trách nhiệm cho nên mỗi trường sẽ tự lựa chọn
cho mình một hướng đi phù hợp để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Cơ chế tự chủ đại học
tuyển sinh sẽ giúp nhà trường chủ động, mềm dẻo và sáng tạo cũng như linh hoạt được
trong các hoạt động diễn ra trong trường, còn tùy vào điều kiện của mỗi trường mà
thực hiện mức độ tự chủ, từ tự chủ một phần cho đến tự chủ hoàn toàn. Các cơ sở giáo
dục ĐH thí điểm tự chủ cho thấy được sự linh hoạt và chủ động hơn về tổ chức bộ
máy, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tuyển dụng nhân sự. Khi chuyển sang tự chủ
hoàn toàn, trường đại học đó phải được đánh giá về chất lượng uy tín, thương hiệu, có
khả năng thu hút được sinh viên và có những chế độ chính sách miễn học phí cho sinh
viên.
Vì khi tự chủ các trường đại học tự chủ tài chính, tự chủ về nguồn thu – chi,
được thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, được ngưng mở ngành nào,
quyết định mở thêm ngành nào để đào tạo theo nhu cầu của xã hội nếu như đáp ứng
được điều kiện theo quy định. Tự chủ đại học còn góp phần thúc đẩy sự phát triển
nhiều hơn trong mỗi cá nhân của trường, giúp các thầy cô khơi dậy sức sáng tạo.Tự
chủ đại học cơ hội và thách thức vẫn còn rất nhiều, việc thực hiện tự chủ tuyển sinh
năm 2020 một số trường sẽ tuyển sinh riêng cho trường mình vì thế sẽ có những quy
định tuyển sinh riêng không giống nhau. Các em học sinh năm nay có nhu cầu thi
tuyển đại học nên nghiên cứu kỹ các quy định của từng trường trước khi quyết định dự
thi ngay từ bây giờ để xác định được con đường đi cho mình. Thí sinh có thể tham
khảo các quy định và đề án tuyển sinh riêng của các trường đại học trên các thông tin
khác nhau và các website của trường đó.
Tóm lại việc tự chủ tuyển sinh của các trường đại học sẽ mở ra nhiều cơ hội
hơn cho các thí sinh được lựa chọn ngành học và có cơ hội được thử sức mình qua kỳ
thi đánh giá năng lực phù hợp nguyện vọng cá nhân. Phương án tuyển sinh của các
trường đại học sau này sẽ được chuyển dần theo hướng đổi mới cách dạy, cách học ở
phổ thông, kiểm tra năng lực với quá trình đổi mới sách giáo khoa.
4. Giải pháp
Để nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các trường ĐHCL,
cần quan tâm đến một số nội dung sau:
Một là, các bộ, ngành, sớm ban hành các văn bản hướng dẫn, các tiêu chí đánh
giá mức độ và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị được giao tự chủ nhằm tháo
gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, rà soát, sửa đổi,
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bổ sung, ban hành mới các tiêu chuẩn, định mức và mở rộng lĩnh vực giao quyền tự
chủ cho các đơn vị; Sửa đổi chế độ khấu hao tài sản cố định (nhất là máy móc thiết bị
phục vụ giảng dạy với thời gian 3 năm là hợp lý); Sửa đổi chính sách phí, lệ phí cho
phù hợp với điều kiện thực tế.
Hai là, trao nhiều quyền tự chủ về mức thu hơn nữa cho các trường ĐHCL,
trước hết là thu học phí, lệ phí. Các cơ sở GDĐH công lập được phép tính đủ chi phí
tiền lương và chi phí hoạt động thường xuyên trong giá dịch vụ của đơn vị SNCL trên
cơ sở khung giá do Nhà nước quy định, chi phí khấu hao tài sản cố định trong học phí
của cơ sở GDĐH công lập, đảm bảo nguyên tắc lấy thu đủ bù đắp chi phí đào tạo trong
học phí. Nhà nước sẽ thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người nghèo, người dân
tộc thiểu số, người ở vùng sâu, vùng xa về mức học phí… tạo điều kiện cho mọi người
đều được tiếp cận GDĐH.
Ba là, các trường cần tiếp tục đổi mới toàn diện: Xây dựng quy chế chi tiêu nội
bộ mang tính chi tiết, đảm bảo tính công khai, dân chủ và công bằng; Xây dựng được
hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của từng người lao động. Trong đó, chú
trọng giải pháp chi trả thu nhập theo hiệu quả công việc, khuyến khích, hấp dẫn, thu
hút người có năng lực, có trình độ.
Đặc biệt là phải xây dựng được chiến lược tài chính hợp lý cho đầu tư cơ sở vật
chất trong ngắn hạn và dài hạn; Coi trọng và tích cực tìm kiếm, thu hút nguồn lực tài
chính từ các nguồn dự án, nguồn vốn viện trợ nước ngoài. Cùng với đó, các trường cần
xây dựng bộ máy, các chuyên gia, chuyên viên thực hiện các hoạt động tham mưu cho
Ban Giám hiệu về nội dung, biện pháp thực hiện, cung cấp các thông tin, các phương
án lựa chọn để người lãnh đạo có thể ban hành các quyết định kịp thời, cần thiết.
Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, yêu cầu tính công khai, minh
bạch, trách nhiệm giải trình của các trường đại học nhằm đảm bảo các trường đại học
hoạt động theo đúng luật pháp.
Năm là, đổi mới phương pháp phân bổ kinh phí NSNN cho các cơ sở GDĐH
theo kết quả đầu ra; giao ngân sách gắn với nhiệm vụ và sản phẩm cuối cùng. Nhà
nước giao ngân sách gắn với các hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật trong đào tạo,
định mức phân bổ chi phí đào tạo, có sự phân biệt giữa cơ sở hoạt động có chất lượng
hiệu quả với cơ sở kém chất lượng, không hiệu quả. Nhà nước thực hiện cơ chế đặt
hàng đối với đào tạo đại học. Tất cả các cơ sở GDĐH đều được tham gia vào quy trình
tuyển chọn kinh phí đặt hàng đào tạo từ NSNN.
5. Kết luận
Tự chủ đại học là xu thế tất yếu để phát triển giáo dục đại học (ĐH) hiện nay.
Mục đích của chính sách tự chủ là để các trường ĐH sử dụng có hiệu quả hơn các
nguồn lực, phản ứng tốt trước tác động của thị trường luôn thay đổi và với những yêu
cầu mới của xã hội. Các trường ĐH cũng đang trong lộ trình tiến tới tự chủ. Ngoài ra,
để thực hiện tự chủ, đối với các ngành nghề đào tạo, mỗi đơn vị nghiên cứu, để khai
thác tốt các dịch vụ thuộc ngành, lĩnh vực của mình đào tạo nhằm đa dạng hóa nguồn
thu, tuy nhiên, vấn đề này nhà trường còn gặp nhiều khó khăn do cơ chế, chính sách
chưa thực sự “cởi mở”...Khó khăn còn nhiều, nhưng với quyết tâm chính trị cao nhất,
lộ trình tự chủ ĐH sẽ không còn xa xôi.Thực hiện tự chủ, các trường sẽ phải tự khẳng
định mình để xây dựng thương hiệu, cạnh tranh lành mạnh với nhau, do đó sẽ thúc
đẩy, nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, tự chủ không có nghĩa là các trường
346

muốn làm gì thì làm, tự chủ nhưng phải trong khuôn khổ của pháp luật, phải chịu sự
giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước, phải tăng cường trách nhiệm giải
trình và chịu trách nhiệm trước xã hội, cơ quan quản lý và người học...
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GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TỰ CHỦ
TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
Nguyễn Văn Hưng
Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Đổi mới cơ chế quản lý theo hướng trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho
các đơn vị giáo dục đại học công lập là phù hợp với chủ trương, đường lối mở cửa hội
nhập của Đảng và Nhà nước ta. Thời gian qua, việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các
trường đại học công lập ở Việt Nam đã được triển khai thí điểm và có những kết quả
ban đầu. Tuy nhiên, để phát huy cơ chế này một cách hiệu quả nhất thì cần tiếp tục đổi
mới mạnh mẽ bằng những giải pháp thiết thực hơn nữa. Vậy nên trao quyền tự chủ cho
các cơ sở giáo dục đại học như thế nào và thực hiện quyền tự chủ ra sao để bảo đảm
mục đích cuối cùng là nâng cao hiệu quả chất lượng của giáo dục đại học đồng thời
vẫn bảo đảm các vấn đề về an sinh xã hội như giá học phí và khả năng tiếp cận thị
trường việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp là vấn đề cần phải được thảo luận bàn
rõ. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về cơ chế
tự chủ tại các trường đại học công lập thời gian qua. Bài viết đề xuất một số giải pháp
đảm bảo thực hiện pháp luật về tự chủ đại học tại các trường đại học công lập ở Việt
Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
1. Đặt vấn đề
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách
đối với tự chủ đại học. Quyền tự chủ của trường đại học được ghi nhận từ năm 2005
trong Luật Giáo dục với các nội dung tự chủ tương tự như ở các nước phát triển. Tuy
nhiên, để phát huy cơ chế này một cách hiệu quả nhất thì cần tiếp tục đổi mới mạnh
mẽ bằng những giải pháp thiết thực hơn nữa. Vậy nên trao quyền tự chủ cho các cơ sở
giáo dục đại học như thế nào và thực hiện quyền tự chủ ra sao để bảo đảm mục đích
cuối cùng là nâng cao hiệu quả chất lượng của giáo dục đại học đồng thời vẫn bảo đảm
các vấn đề về an sinh xã hội như giá học phí và khả năng tiếp cận thị trường việc làm
của sinh viên sau khi tốt nghiệp là vấn đề cần phải được thảo luận bàn rõ. Chính vì
vậy, Luật Giáo dục Đại học (Luật số 34/2018/QH14) sửa đổi bổ sung đã chính thức có
hiệu lực từ ngày 1/7. Những điều chỉnh, sửa đổi bổ sung trong Luật mới được đánh giá
là khá mạnh dạn nhằm gỡ các nút thắt đối với lộ trình tự chủ đại học của Việt Nam. Để
đưa luật giáo dục vào cuộc sống thì cần có giải phấp đảm bảo thực hiện pháp luật về tự
chủ tại các trường Đại học công lập đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục là cần thiết.
2. Một số cơ sở lý luận về tự chủ Đại học
2.1. Tự chủ đại học
Tự chủ đại học (cách dịch sát hơn: tự trị đại học – university autonomy,
autonomie des universités) là quyền của cơ sở giáo dục đại học[5] quyết định sứ mạng
và chương trình hoạt động của mình, cách thức và phương tiện thực hiện sứ mạng và
chương trình hoạt động đó, đồng thời tự chịu trách nhiệm trước công chúng và pháp
luật về mọi quyết định cũng như hoạt động của mình. Đây là hình thức quản trị thích
hợp với những tổ chức không thuộc hệ thống hành chính (hệ thống có cấp trên cấp
dưới; cấp dưới do cấp trên bổ nhiệm và phải làm theo quyết định của cấp trên.)[2].
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Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đề cập đặc biệt
đến vấn đề tự chủ của cơ sở giáo dục đại học. Quyền tự chủ đại học được coi là đã
được thể hiện ở nhiều điều khoản của Luật như Hội đồng trường, Hội đồng quản trị,
Hiệu trưởng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục, tuyển sinh, chương trình giáo
dục, văn bằng, học phí, lệ phí tuyển sinh…"So với Luật GDĐH 2012, Luật GDĐH sửa
đổi 2018 đã thay thế 4 nhóm chính sách lớn. Trong đó, chính sách lớn nhất, bao trùm
lên toàn bộ các vấn đề được sửa đổi, bổ sung là mở rộng tự chủ và nâng cao tự chủ của
toàn hệ thống. Cùng với nâng cao tự chủ là những chính sách đi kèm, như: Đổi mới
quản trị đại học, kiện toàn hội đồng trường, chú trọng phát triển hệ thống, khuyến
khích các trường kết hợp với nhau thành các đại học lớn để cộng lực và hợp tác phát
triển…".
2.2. Các nội dung tự chủ đại học
A. Tự chủ về tổ chức (organisational autonomy), tức là tự quyết định cơ cấu tổ
chức và quá trình ra quyết định của mình, cụ thể là về[7]:
Người đứng đầu: tiêu chuẩn, thủ tục lựa chọn, nhiệm kỳ và việc miễn nhiệm
người đứng đầu;
Hội đồng quản trị: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu, tiêu chuẩn, thủ tục
lựa chọn thành viên trong trường, ngoài trường; nhiệm kỳ và việc miễn nhiệm thành
viên;
Các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ và hành chính;
Tính chất vì lợi nhuận/không vì lợi nhuận của nhà trường.
B. Tự chủ về tài chính (financial autonomy), tức là độc lập điều hành và phân
bổ ngân quỹ của mình, cụ thể là quyết định:
Thời hạn của một vòng tài trợ công; loại tài trợ công;
Việc vay vốn và duy trì thặng dư;
Việc điều hành cơ sở vật chất;
Học phí của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và nước
ngoài.
C. Tự chủ về nhân sự (staffing autonomy), tức là tự quyết định việc tuyển dụng
và điều hành nguồn nhân lực sao cho phù hợp với lợi ích của mình, cụ thể là:
Các vị trí việc làm, mức lương;
Thủ tục tuyển dụng, đề bạt, miễn nhiệm.
D. Tự chủ về học thuật (academic autonomy), tức là tự điều hành công tác đào
tạo, nghiên cứu khoa học của mình, cụ thể là quyết định:
Số lượng người học và việc tuyển sinh vào các hệ đào tạo;
Chương trình đào tạo, bao gồm ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo;
Cơ chế đảm bảo chất lượng.
2.3. Quy định của pháp luật về tự chủ giáo dục đại học
Luật Giáo dục Đại học (Luật số 34/2018/QH14) sửa đổi bổ sung đã chính thức
có hiệu lực từ ngày 1/7. Những điều chỉnh, sửa đổi bổ sung trong Luật mới được đánh
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giá là khá mạnh dạn nhằm gỡ các nút thắt đối với lộ trình tự chủ đại học của Việt
Nam. Theo đó, Luật cũng khẳng định quyền tự chủ đại học là quyền của cơ sở GDĐH,
được tự xác định mục tiêu, cách thức thực hiện và có trách nhiệm giải trình trên cơ sở
pháp luật và năng lực cơ sở đại học. Nhằm giải quyết các nút thắt trong tự chủ đại học,
Luật đã quy định trao quyền tự chủ cho hội đồng trường. Hội đồng trường là đơn vị
thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và lợi ích các bên liên quan. Trên cơ sở đó,
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các bên liên quan để chỉ đạo các cơ sở
GDĐH kiện toàn hội đồng trường.
Yêu cầu về quản trị đại học trong mỗi một cơ sở GDĐH cần phải thay đổi trước
hết là theo hướng kiện toàn, thành lập mới hội đồng trường. Sau đó, từng trường phải
đáp ứng yêu cầu về cơ cấu, số lượng, thành phần hội đồng trường theo đúng quy định
pháp luật. Mỗi cơ sở GDĐH cần xây dựng, kiện toàn quy chế tổ chức hoạt động nhà
trường của mình theo đúng quy định của pháp luật. Quy chế này là bộ luật dành cho
mỗi trường. Mỗi cơ sở đại học cần có chiến lược đổi mới mô hình quản trị của mình
phù hợp với điều kiện cụ thể, năng lực của mỗi trường.
Luật khẳng định rõ việc quyết định học phí là quyền của các trường. Tuy nhiên,
việc quyết định học phí là yếu tố rất quan trọng, vừa bảo đảm nâng cao chất lượng đào
tạo nhưng cũng phải làm sao bảo đảm hướng tiếp cận học đại học của người học. Thực
tế đến nay, chính sách học phí của chúng tôi cũng cơ bản ổn định. Khi Nhà nước
không cấp chi thường xuyên nữa thì học phí cũng sẽ bù vào đó một phần, vì vậy, việc
nâng học phí là không tránh khỏi. Tuy nhiên, tăng học phí phải có lộ trình và phù hợp
với khả năng chi trả, tiếp cận của người học ở các vùng quê khác nhau. Đối với hầu
hết sinh viên, các em đều có khả năng lựa chọn các chương trình học khác nhau, bên
cạnh đó còn có học bổng hỗ trợ.
Các trường công lập trước kia đã được đầu tư cơ sở vật chất rất tốt, hiện tại
không phải các trường tự chủ là không được Nhà nước cấp kinh phí nữa mà sẽ được
cấp theo một hình thức khác. Sinh viên khi học ở những trường danh tiếng thì cơ hội
việc làm sẽ tốt và khả năng chi trả thực tế sau đại học ở mức thấp hơn so với khu vực
và thế giới, học phí các em đóng vào chưa phải là 100% chi phí đào tạo mà mới là một
phần, một phần đầu tư vào cơ sở vật chất. Chúng ta phải làm sao để sinh viên thấy rõ
được rằng việc đóng góp của mình được đầu tư trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng
cơ sở vật chất đào tạo, chắc chắn chúng ta sẽ nhận được sự đồng thuận của sinh viên
và phụ huynh.
Mức thu học phí, thu dịch vụ tuyển sinh, các khoản thu dịch vụ khác đã được
quy định tại Nghị định 86/2015 của Chính phủ. Đối với các cơ sở thí điểm tự chủ thì
thực hiện theo quyết định phê duyệt thí điểm tự chủ cho mỗi trường hiện nay. Tuy
nhiên, khi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật GDĐH 2018 và Nghị định
hướng dẫn luật có hiệu lực thì đối với các cơ sở GDĐH công lập sẽ thực hiện theo điều
65 của Bộ Luật này và theo đó thì các cơ sở GDĐH đáp ứng những quy định đồng thời
tự bảo đảm được kinh phí chi thường xuyên của mình thì được tự chủ xác định mức
thu học phí. Tuy nhiên, việc xác định mức thu như vậy phải căn cứ vào định mức mức
thu kỹ thuật theo lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo. Ngoài ra, các trường cũng
phải thực hiện chế độ về quản lý tài chính về kế toàn, kiểm toán, công khai minh bạch
thông tin.
Các trường tự chủ được tự quyết học phí trước hết đã tuân theo đề án thí điểm
tự chủ đại học được Chính phủ phê duyệt. Trong thời gian tới, khi các trường tự xác
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định mức học phí, để hài hòa giữa nhà trường và sinh viên đồng thời không gây sức ép
quá lớn về tài chính cho các trường thì Nhà nước cần sớm ban hành quy định về định
mức kinh tế kỹ thuật theo lộ trình tính đúng tính đủ chi phí giáo dục đào tạo làm căn
cứ để các trường ra được quyết định đồng thời các cơ quan quản lý Nhà nước và xã
hội có căn cứ để giám sát việc thực hiện của các trường về vấn đề này.
Trong thời gian qua, các trường được tự chủ, mở ngành tương đối rộng rãi và
đây là xu hướng tất yếu trong thời gian tới. Việc mở các ngành nghề đào tạo mới trước
hết phải đáp ứng yêu cầu thị trường, của người sử dụng lao động, yêu cầu phát triển
KTXH của đất nước, nhưng đồng thời cũng phải đáp ứng những chuẩn tối thiểu theo
quy định Nhà nước và thông lệ quốc tế. Ví dụ, theo quy định về chuẩn đầu ra với từng
trình độ đào tạo quy định trong khung trình độ quốc gia Việt Nam hay với những tiêu
chí chuẩn đối với mỗi chương trình đào tạo thì cần đạt những yêu cầu tối thiểu nào.
Những quy định mang tính chuẩn mực tối thiểu sẽ tạo ra sự thống nhất trong hệ thống
không gian GDĐH Việt Nam, đạp ứng những thông lệ chuẩn mực quốc tế. Từ đó,
GDĐH Việt Nam nhanh chóng hội nhập khu vực và thế giới.
3. Thực trạng thực hiện pháp luật về tự chủ tại các trường Đại học công
lập
Quyền tự chủ của trường đại học đã được thừa nhận từ gần 15 năm nay nhưng
chưa tạo ra chuyển biến đáng kể, một phần do những vướng mắc về cơ chế, nhưng một
phần quan trọng khác là do các trường chưa đủ năng lực và thiếu sự sẵn sàng.
Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên của trường nào cũng thiếu và yếu. Đặc biệt
là tập quán “tự túc tự cấp” làm cho lực lượng của các trường ngày càng yếu đi. Phần
lớn các trường đại học, nhất là những trường lâu năm, thường chỉ giữ lại những sinh
viên do chính trường mình đào tạo ra để làm giảng viên. Trừ một số trường hợp trúng
tuyển đi học nước ngoài sau khi tốt nghiệp đại học, trong suốt thời gian học đại học,
cao học và làm nghiên cứu sinh, những sinh viên này chỉ biết các thầy ở trường mình,
hầu như không tiếp xúc với những chuyên gia khác, những trường phái khác. Ở lại
trường làm giảng viên, họ tiếp tục nép dưới bóng những ông thầy cũ, và tiếp tục truyền
giảng những giáo điều cũ cho các lớp sinh viên mới. Đó là chưa kể nhiều trường hợp
những người có chức có quyền và giảng viên giữ lại trường con cháu mình, mặc dù
những học trò này không hẳn là những sinh viên xuất sắc. Giống như tình trạng hôn
nhân cận huyết, tất cả những điều này dẫn đến hậu quả không mong muốn: các thế hệ
giảng viên và học trò suy giảm dần năng lực sáng tạo, năng lực tiếp thu cái mới, từ đó
làm suy giảm năng lực chung của trường đại học.
Quyền tự chủ một mặt đảm bảo cho trường đại học được tự quyết định các vấn
đề của mình, nhưng mặt khác lại đề cao trách nhiệm của nhà trường trước xã hội – từ
những đối tượng liên quan trực tiếp như Nhà nước, nhà đầu tư, người học và gia đình
họ đến những người đóng thuế để cung cấp ngân sách hoặc để kiến tạo môi trường
hoạt động cho nhà trường. Trách nhiệm này thường được gọi là trách nhiệm giải trình,
bao gồm các nghĩa vụ cung cấp thông tin, lý giải và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động
của nhà trường.
Đáng tiếc là trong khi nỗ lực đòi hỏi và thực thi quyền tự quyết định, nhiều
trường đại học nước ta lại tỏ ra miễn cưỡng, hình thức trong việc minh bạch hóa các
thông tin về tài chính, đào tạo và việc làm; đồng thời không phải chịu trách nhiệm về
điều kiện đào tạo kém, chất lượng đào tạo yếu, khả năng tìm việc làm và hòa nhập thị
trường lao động thấp của sinh viên trường mình. Trong tuyển sinh, hầu hết các trường
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đều có khuynh hướng hạ thấp yêu cầu, lấy cho đủ chỉ tiêu, thậm chí sẵn sàng vượt chỉ
tiêu để thu được nhiều học phí. Quá trình đào tạo hầu như không sàng lọc, chủ yếu
cũng để tránh giảm thu nhập của trường. Chỉ trừ những sinh viên tự ý bỏ học hoặc vi
phạm kỷ luật nặng đến mức phải buộc thôi học, hễ đã vào được trường thì sẽ tốt
nghiệp và có bằng cử nhân. Sinh viên ra trường thất nghiệp được coi là vấn đề của xã
hội, không gắn với trách nhiệm của bất cứ trường nào. Thậm chí, khi một số tỉnh,
thành từ chối nhận sinh viên tốt nghiệp đại học ngoài công lập và đại học tại chức, khá
nhiều lãnh đạo trường đã lên tiếng trên giáo dục, coi đây là sự kỳ thị, mà không thấy
nguyên nhân dẫn đến quyết định này là chất lượng thấp của những cử nhân mà họ đã
đào tạo ra. Chất lượng đội ngũ yếu, xu hướng đào tạo chạy theo số lượng phục vụ lợi
ích kinh tế và trách nhiệm giải trình thấp là những hạn chế lớn của các trường đại học,
một mặt khiến cơ quan quản lý nhà nước không mạnh dạn trao quyền tự chủ đầy đủ
cho các trường, mặt khác có thể khiến xu hướng thương mại hóa giáo dục phát triển,
trong khi chất lượng nguồn nhân lực đào tạo ra ngày càng thấp.
4. Một số giải pháp đảm bảo thực hiện pháp luật về tự chủ tại các trường
Đại học công lập đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Để đảm bảo thực hiện tốt pháp luật về tự chủ tại các trường Đại học công lập
đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, tác giả xin nêu lên một số giải pháp sau:
4.1. Thường xuyên rà soát và hệ thống hóa các văn bản pháp luật giáo dục về
tự chủ tại các trường Đại học công lập
Hoạt động rà soát và hệ thống hóa văn bản pháp luật giáo dục về tự chủ tại các
trường Đại học công lập xuất phát từ thực trạng hoạt động tự chủ đại học, thực trạng
ban hành và thực hiện pháp luật về tự chủ để kịp thời hủy bỏ các quy định đã lỗi thời
và bổ sung những quy định mới phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước.
Để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động tự chủ đại học, các cơ quan nhà nước có
thẩm quyền đã ban hành một số lượng lớn các văn bản quy phạm về tự chủ đại học.
Các văn bản này được ban hành trong những thời điểm, điều kiện và hoàn cảnh khác
nhau nên không tránh khỏi tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, lạc hậu so với thực tiễn.
Khắc phục tình trạng trên, một trong những giải pháp quan trọng là tiến hành thường
xuyên và có chất lượng việc rà soát và hệ thống hóa các văn bản pháp luật giáo dục về
tự chủ tại các trường Đại học công lập trên từng lĩnh vực cụ thể.
Rà soát và hệ thống hóa văn bản pháp luật về giáo dục hiện hành nói chung và
pháp luật giáo dục về tự chủ tại các trường Đại học công lập nói riêng là công việc rất
quan trọng, thể hiện ở một số điểm:
(i) Phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Mục
tiêu của hoạt động rà soát, hệ thống hóa pháp luật về tự chủ tại các trường Đại học
công lập là nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoặc loại bỏ các quy định, các văn bản
pháp luật về tự chủ tại các trường Đại học công lập trái với Hiến pháp và các đạo luật,
các văn bản mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp với thực tiễn để xây dựng và
hoàn thiện hệ thống pháp luật về tự chủ tại các trường Đại học công lập thống nhất,
hợp hiến, hợp pháp.
(ii) Kết quả của rà soát, hệ thống hoá là đưa ra các danh mục (danh mục các văn
bản pháp luật hết hiệu lực, còn hiệu lực thi hành; danh mục văn bản pháp luật cần ban
hành mới, cần sửa đổi, bổ sung; cần bãi bỏ, huỷ bỏ và đình chỉ thi hành).
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Với các loại danh mục này, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cán bộ quản lý giáo dục,
nhà giáo, sinh viên sẽ thuận lợi hơn trong quá trình tìm hiểu pháp luật, dễ dàng biết
được những văn bản pháp luật nào còn hay đã hết hiệu lực và phải thực hiện theo văn
bản, quy định nào, tránh được những thủ tục rườm rà, không cần thiết, tiết kiệm thời
gian và tiền bạc mỗi khi có việc liên quan đến pháp luật về tự chủ tại các trường Đại
học công lập. Đối với cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục sẽ có cái nhìn tổng thể về
hệ thống pháp luật về tự chủ tại các trường Đại học công lập hiện hành, nhờ đó biết
được cần phải ban hành văn bản nào để điều chỉnh cho phù hợp. Đối với cơ quan,
người có thẩm quyền áp dụng pháp luật sẽ tránh được tình trạng áp dụng sai pháp luật
về tự chủ tại các trường Đại học công lập.
(iii) Phục vụ hoạt động nghiên cứu và tuyên truyền thực hiện pháp luật về tự
chủ đại học.
4.2. Nghiên cứu, tổng kết, đánh giá thực trạng pháp luật và thực trạng thực
hiện pháp luật về tự chủ tại các trường Đại học công lập
Hệ thống pháp luật Việt Nam, trong đó có pháp luật về tự chủ tại các trường
Đại học công lập đã và đang phát huy vai trò trong việc tôn trọng và bảo đảm quyền tự
do học tập. Tuy nhiên, không phải tất cả các văn bản pháp luật đều phát huy được tác
dụng, thậm chí nhiều văn bản đã nhanh chóng bị lạc hậu trước sự thay đổi của thực
tiễn.
Nguyên nhân của sự lạc hậu này, một mặt do pháp luật luôn bị lệ thuộc vào sự
biến đổi của xã hội, mặt khác, quá trình xây dựng pháp luật chưa chú trọng đến vai trò
dự báo khoa học của pháp luật đối với xu hướng phát triển của xã hội.
Ngoài ra, việc nghiên cứu, đánh giá chưa đầy đủ, không chính xác những yếu tố
khách quan khi ban hành pháp luật cũng dẫn tới sự lạc hậu của các quy phạm pháp luật
so với yêu cầu của cuộc sống. Vì vậy, pháp luật về tự chủ tại các trường Đại học công
lập muốn phát huy được vai trò, tác dụng phải luôn phản ánh đầy đủ hiện thực khách
quan. Điều này chỉ có thể đạt được thông qua việc thường xuyên nghiên cứu, tổng kết,
đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về tự chủ tại các trường
Đại học công lập.
Trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết, đánh giá thực trạng pháp luật về tự chủ tại các
trường Đại học công lập sẽ phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp,
những vấn đề pháp luật về tự chủ tại các trường Đại học công lập còn thiếu để từ đó
kịp thời sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn, tránh nóng vội, chủ quan, duy ý chí vì
“việc sửa đổi, bổ sung các văn bản là cần thiết để khắc phục sự lạc hậu của pháp luật
về tự chủ tại các trường Đại học công lập nhưng nếu sửa đổi, bổ sung quá nhanh và
quá nhiều lần sẽ làm cho pháp luật mất tính ổn định cần thiết, khó dự đoán, từ đó gây
thiệt hại cho cơ quan, tổ chức và cá nhân chịu sự tác động của các văn bản đó.
Mặt khác, nghiên cứu, đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về tự chủ tại các
trường Đại học công lập sẽ tìm ra những ưu điểm và hạn chế trong quá trình thực thi,
từ đó có cơ sở để hoàn thiện pháp luật về tự chủ tại các trường Đại học công lập kiện
toàn cơ chế thực hiện về các phương diện: tổ chức bộ máy; sự phân công, phối hợp
giữa các cơ quan quản lý nhà nước; hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tự
chủ tại các trường Đại học công lập; kiện toàn đội ngũ công chức.
Như vậy, có thể khẳng định, nếu không nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực
trạng pháp luật và thực trạng thực hiện pháp luật về tự chủ tại các trường Đại học công
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lập thì không có cơ sở khoa học đầy đủ để hoàn thiện pháp luật, càng không thể có
những văn bản pháp luật có chất lượng cao phù hợp với thực tiễn. Vì vậy, việc thường
xuyên nghiên cứu, tổng kết, đánh giá thực trạng pháp luật và thực trạng thực hiện pháp
luật về tự chủ tại các trường Đại học công lập là một trong những giải pháp quan trọng
đảm bảo hoàn thiện pháp luật về tự chủ tại các trường đại học công lập trong điều kiện
hiện nay.
Một số đề xuất khi tiến hành nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng pháp
luật và thực trạng thực hiện pháp luật về tự chủ tại các trường Đại học công lập là:
Một là, phải giao nhiệm vụ nghiên cứu, tổng kết, đánh giá thực trạng pháp luật
và thực trạng thực hiện pháp luật về tự chủ tại các trường Đại học công lập để tiến tới
tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tự chủ đại học cho các cơ quan có thẩm quyền và có
khả năng thực hiện.
Nhà nước cần sớm khắc phục tình trạng thiếu cơ chế cho sự tham gia đóng góp
thiết thực, hiệu quả của các các chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo và nhân dân trong
quá trình xây dựng các văn bản pháp luật. Hiện nay, có không ít văn bản luật khi soạn
thảo xong, lấy ý kiến đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân, nhiều ý kiến thiết thực
nhưng không được ban soạn thảo chấp nhận.
Hai là, phải có sự nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm của các nước trên thế giới
về xây dựng, hoàn thiện và thực hiện pháp luật về tự chủ tại các trường Đại học công
lập, qua đó tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước để phù hợp với hoàn cảnh
Việt Nam.
Ba là, phải tiến hành khảo sát, đánh giá một số vấn đề như hoạt động của các cơ
quan giáo dục, liên kết trong hoạt động giáo dục, trình độ nhà báo, sự hiểu biết pháp
luật về tự chủ tại các trường Đại học công lập của người dân... Đây là những thông số
có ý nghĩa quan trọng giúp các nhà làm luật xây dựng và điều chỉnh kịp thời các vấn
đề do thực tiễn giáo dục đặt ra.
Bốn là, Nhà nước phải đầu tư kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu, tổng kết,
đánh giá thực trạng pháp luật và thực trạng thực hiện pháp luật về tự chủ tại các trường
Đại học công lập. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết bảo đảm cho các hoạt
động được thực hiện có hiệu quả.
4.3. Đẩy mạnh cải cách bộ máy, cơ chế quản lý giáo dục
Xây dựng và hoàn thiện được một hệ thống các quy phạm pháp luật về giáo dục
khoa học và phù hợp là một yêu cầu tiên quyết và quan trọng, nhưng để nó được áp
dụng và phát huy hiệu lực, hiệu quả thì cần phải xây dựng và hoàn thiện các quy định
nhằm cải cách bộ máy, cơ chế và đội ngũ quản lý thích hợp.
Về bộ máy quản lý
Thứ nhất, cần xây dựng các quy định cụ thể, rõ ràng nhằm điều chỉnh tốt hơn
chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa Bộ GD&ĐT với các Bộ, ngành như: nhiệm
vụ cung cấp và quản lý nhân sự giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ, quản lý khoa học
công nghệ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ GD&ĐT. ..
Thứ hai, ở địa phương, cần xây dựng các quy định mới và cụ thể hơn để tổ chức
lại bộ máy quản lý nhà nước cũng như để nâng cao vai trò của các Sở GD&ĐT. Bởi,
hiện nay Sở GD&ĐT chỉ là cơ quan giúp việc cho Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh
trong việc quản lý nhà nước về giáo dục nên nhiều khi rất thụ động, phụ thuộc vào cấp
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trên, trong khi đó, UBND có quá nhiều việc phải giải quyết nên khâu quản lý giáo dục
nhiều khi bị buông lỏng và rất trì trệ. Vì vậy, phải có một cơ chế thích hợp để tăng tính
chủ động của cơ quan quản lý giáo dục ở các địa phương. Ngoài ra, trong thời gian tới,
Bộ GD&ĐT cần có những quy định và kế hoạch phân cấp quản lý nhiều hơn cho các
cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương.
Về cơ chế quản lý
Như trên đã phân tích, việc tổ chức thực thi pháp luật về tự chủ tại các trường
Đại học công lập của các cơ quan nhà nước vẫn còn chồng chéo, chưa có sự thống
nhất. Vì vậy, cần bổ sung các quy định nhằm cải tiến phương thức, lề lối làm việc, cơ
chế phối hợp thống nhất giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước về giáo dục. Cụ thể
là:
Xác định rõ các nguyên tắc làm việc và quy chế phối hợp trong sự vận hành của
bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục; định rõ thẩm quyền và trách nhiệm giữa cơ
quan quản lý nhà nước, cơ quan chỉ đạo, cơ quan chủ quản, người đứng đầu cơ sở giáo
dục.
Hiện nay, vai trò chỉ đạo của Bộ GD&ĐT trong mối quan hệ Đảng lãnh đạo,
Nhà nước quản lý chưa rõ ràng, tạo nên nhiều tầng nấc quản lý trung gian, trùng lặp
trách nhiệm khiến cơ sở giáo dục có điều kiện ỷ lại, dựa dẫm vào sự lãnh đạo, chỉ đạo
của cơ quan chức năng của Đảng, cơ quan quản lý nhà nước, làm suy giảm sự năng
động, sáng tạo của cơ quan giáo dục.
Mặt khác, do không rõ chức năng, nhiệm vụ của mình nên một số cơ quan chủ
quản đã lạm dụng quyền hạn dẫn đến hạn chế sự phát triển của cơ sở giáo dục, trở
thành lực lượng kìm hãm, gây khó khăn cho cơ sở giáo dục đại học, đồng thời do thiếu
sự giải thích về cơ chế và quy chế hoạt động nên vấn đề quan hệ giữa cơ quan chủ
quản và cơ sở giáo dục chưa được điều chỉnh theo yêu cầu phát triển giáo dục hiện
nay.
Như vậy, cần hình thành sớm một quy chế làm việc rõ ràng, cụ thể giữa Bộ
GD&ĐT với ban ngành hữu quan liên quan đến quản lý nhà nước về giáo dục, giữa cơ
quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương, cơ quan quản lý và cơ quan chủ
quản. Cơ chế này phải đảm bảo sự điều hành thống nhất, có khả năng giải quyết nhanh
và dứt điểm các vụ việc, đồng thời liên tục kiểm soát được hoạt động giáo dục, tránh
hiện tượng đánh trống bỏ dùi, dễ làm khó bỏ, đùn đẩy công việc cho nhau, trách nhiệm
không rõ ràng. Cơ chế này cần phải sớm được cụ thể hóa thành văn bản pháp quy, làm
chỗ dựa pháp lý cho việc vận hành toàn bộ bộ máy lãnh đạo, quản lý giáo dục.
4.4. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lập pháp về giáo dục
Trong những năm qua, thực hiện hợp tác quốc tế với các tổ chức chính phủ và
phi chính phủ khu vực và quốc tế đã đem lại cho Việt Nam những kết quả đáng kể như
nguồn lực, phương pháp thực thi chính sách và pháp luật giáo dục về tự chủ tại các
trường Đại học công lập; kinh nghiệm của các nước trong việc xây dựng và tổ chức
thực hiện pháp luật về tự chủ tại các trường Đại học công lập.
Mỗi quốc gia có điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội khác nhau nên có
sự khác nhau trong việc lập pháp và tổ chức thực hiện pháp luật về tự chủ tại các
trường Đại học công lập. Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập, việc xây dựng và hoàn
thiện pháp luật giáo dục về tự chủ tại các trường Đại học công lập của nước ta cần đáp
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ứng yêu cầu thu hẹp sự khác biệt về môi trường pháp lý trong việc tôn trọng và bảo
đảm quyền tự do giáo dục với các quốc gia trong khu vực và thế giới.
Do vậy, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lập pháp về về tự chủ tại các
trường Đại học công lập vừa là hoạt động thực hiện nội dung quản lý nhà nước về giáo
dục vừa là giải pháp thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển hóa các điều ước quốc tế vào hệ
thống pháp luật quốc gia nói chung và pháp luật về tự chủ tại các trường Đại học công
lập nói riêng, nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần tạo môi trường pháp lý
thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế, phát triển đất nước.
Trước hết, cần tổ chức thực hiện tốt các văn bản quốc tế quan trọng có liên
quan như: Hiện nay, khi đề cập đến quyền được giáo dục, Công ước về Quyền kinh tế,
xã hội và văn hóa (CESCR, 1966) và Công ước quốc tế về Quyền trẻ em (CRC, 1989)
là các điều ước được viện dẫn rộng rãi nhất. Trong số 193 thành viên của LHQ, 163
quốc gia đã phê chuẩn CESCR (1966) và gần như tất cả các quốc gia đó cũng là thành
viên của CRC (1989)[7]... Ngoài ra, cần chủ động xây dựng các kế hoạch khảo sát
kinh nghiệm lập pháp về giáo dục ở một số nước trên thế giới; tham dự các hội nghị
quốc tế liên quan đến giáo dục.
4.5. Hoàn thiện chế độ chính sách và đầu tư thích hợp đối với lĩnh vực giáo
dục
Chế độ, chính sách đối với lĩnh vực giáo dục trong điều kiện phát triển kinh tế
thị trường là một vấn đề lớn cần được xem xét, giải quyết cả về lý luận và thực tiễn.
Thời gian qua, chúng ta đã có những bước chuyển biến nhất định trong việc thực hiện
chế độ chính sách mềm dẻo đối với giáo dục.
Hiện nay, Nhà nước vẫn đầu tư khá lớn cho giáo dục, đối với nâng cao hiệu quả
chi ngân sách giáo dục, cần duy trì quy mô chi NSNN ở mức 20% tổng chi cân đối
NSNN của quốc gia, tuy nhiên, cần xác định tỷ lệ chi cho GDĐT phù hợp với chi
NSNN ở từng địa phương. Đồng thời, cần điều chỉnh cơ cấu chi NSNN cho giáo dục
giữa các bậc học; xây dựng tiêu chí ưu tiên phân bổ chi đầu tư cho ngành giáo dục tại
địa phương; hoàn thiện hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN
cho giáo dục; nâng cao chất lượng thiết kế và tăng cường giám sát, đánh giá các
chương trình mục tiêu đầu tư cho lĩnh vực giáo dục.
4.6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra
Công tác thanh, kiểm tra giúp phát hiện sai phạm của các đối tượng bị kiểm tra;
bất cập, chồng chéo trong văn bản quản lý nhà nước, qua đó xử lý kịp thời các vi phạm
pháp luật, góp phần tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo
dục. Nếu các cuộc thanh tra đảm bảo tính chính xác, trung thực; kết luận thanh tra cụ
thể, sát thực, đảm bảo tính pháp lý cao sẽ có tác động tốt đến nhiều mặt như: lập lại kỷ
cương trong hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức về việc chấp hành pháp luật, giúp
các đối tượng chấn chỉnh sai phạm, rút kinh nghiệm và chấp hành nghiêm, từ đó có
những biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời, không khiếu nại về kết luận thanh tra.
Trong những năm qua, công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục đã
đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số hạn
chế: thứ nhất, với đặc điểm là cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực GD&ĐT,
một lĩnh vực mang tính nhạy cảm, phức tạp nên khi giải quyết cần xem xét ở nhiều
góc độ, gây khó khăn trong việc xử lý; thứ hai, hệ thống văn bản pháp lý còn chưa
hoàn chỉnh, đặc biệt là Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra GD&ĐT là
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yếu tố hạn chế về mặt pháp lý nên hoạt động thanh tra và xử lý vi phạm còn gặp nhiều
khó khăn hoặc không xử lý được; thứ ba, quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong
hoạt động giáo dục còn gặp nhiều khó khăn, kéo dài do vụ việc được phản ánh chưa có
kết luận của cơ quan chức năng; thứ tư, một số trường đại học còn thiếu cán bộ làm
công tác thanh tra nội bộ, hoặc hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ nên việc triển khai
thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất còn gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo
về thời gian và kế hoạch đã đề ra.
Mặt khác, lực lượng thanh tra của một số trường đại học được điều động đi làm
công tác khác nên việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra
kế cận gặp nhiều khó khăn và khó chủ động trong công việc; thứ năm, công tác xử lý
sau thanh tra, kiểm tra nhiều khi chỉ mang tính hình thức, chưa đủ mạnh để răn đe đối
tượng vi phạm; thứ sáu, kinh phí và phương tiện phục vụ công tác kiểm tra còn hạn
chế, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ công tác thanh, kiểm tra.
Để khắc phục những hạn chế trên, ngành thanh tra cần làm tốt một số nhiệm vụ
sau: (i) hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về thanh tra, thanh tra nội bộ trước mắt
cần xây dựng Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra GD&ĐT phù hợp giai
đoạn đổi mới; (ii) chủ động nắm tình hình, phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về
tự chủ tại các trường Đại học công lập để phục vụ công tác thanh tra đột xuất; chủ
động hơn trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, đặc biệt qua các cuộc thanh tra cần
rút ra được các bài học kinh nghiệm, phát hiện được những lỗ hổng trong hệ thống
pháp luật về tự chủ tại các trường Đại học công lập để kịp thời bổ sung; (iii) tăng
cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý
sau thanh tra; quan tâm đến việc “thanh tra lại” theo quy định của Luật Thanh tra năm
2010; (iv) thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ và tiếp dân thường xuyên, giải quyết
khiếu nại, tố cáo liên quan đến giáo dục; giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh,
nhất là các vụ việc khiếu nại đông người, vượt cấp; khắc phục việc chuyển đơn lòng
vòng, hướng dẫn không đúng quy định; giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, bức
xúc, kéo dài; (v) tập trung tuyên truyền, phổ biến công tác phòng, chống tham nhũng;
thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ các đơn thư tố cáo tham nhũng, phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý tham nhũng. (vi) củng cố tổ chức, bộ máy
thanh tra nội bộ tại các trường đại học; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm công tác thanh tra.
Đội ngũ thanh tra, kiểm tra phải có năng lực tri thức, phẩm chất đạo đức và phẩm chất
chính trị mới đảm nhiệm được công việc khó khăn này.
2.7. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giáo dục
Thực tế hiện nay, không chỉ người dân mà ngay cả một số “cán bộ quản lý giáo
dục, nhà giáo vẫn còn hiện tượng chưa nắm vững nội dung hoặc nhận thức chưa đầy
đủ về Luật giáo dục 2019, Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018 pháp luật về tự chủ tại
các trường Đại học công lập. Ngoài ra, từ cuộc sống hàng ngày, chính các cơ sở giáo
dục, cán bộ quản lý và nhà giáo có thể phát hiện ra các điều khoản pháp luật còn thiếu
sót hoặc đã lỗi thời để kiến nghị các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tự chủ tại
các trường Đại học công lập, nâng cao vai trò của các cấp chính quyền, các cơ quan
giáo dục, các tổ chức đoàn thể và các thành viên trong xã hội về đảm bảo và tôn trọng
quyền tự do giáo dục. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tự chủ tại
các trường Đại học công lập cần chú trọng vào một số vấn đề sau:
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Thứ nhất, đưa chương trình giáo dục quyền con người, quyền công dân trong
đó có quyền tự do học tập vào hệ thống giáo dục nhà nước, lồng ghép vào nội dung
giáo dục đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục pháp luật. Đặc biệt, phải chú trọng đưa
chương trình giáo dục quyền công dân trong đó có quyền tự do giáo dục vào các khóa
tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ chủ chốt các ban, ngành từ
trung ương đến địa phương, trước hết là lực lượng làm công tác quản lý nhà nước về
giáo dục, một mặt phải nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước
về những vấn đề có liên quan đến hoạt động giáo dục; mặt khác, phải làm nòng cốt
trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện tốt pháp luật về tự chủ tại các
trường Đại học công lập.
Thứ hai, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về tự
chủ tại các trường Đại học công lập bằng nhiều hình thức như: thông qua phương tiện
thông tin đại chúng; tuyên truyền miệng pháp luật (mở lớp tập huấn, nói chuyện
chuyên đề, lồng ghép việc tuyên truyền pháp luật giáo dục về tự chủ tại các trường Đại
học công lập vào một buổi họp…); hoạt động của câu lạc bộ pháp luật, hoạt động dịch
vụ pháp lý của các trung tâm, công ty luật; phát hành các ấn phẩm, tài liệu hỏi đáp giới
thiệu văn bản pháp luật về tự chủ tại các trường Đại học công lập. Đồng thời phải xác
định đúng đắn các hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tự chủ
tại các trường Đại học công lập với từng đối tượng để đạt hiệu quả cao.
Thứ ba, để công tác giáo dục, phổ biến pháp luật nói chung, pháp luật về tự chủ
tại các trường Đại học công lập nói riêng đạt hiệu quả cao, cần củng cố, kiện toàn đội
ngũ tuyên truyền viên; định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn
kiến thức, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho tuyên truyền viên.
Thứ tư, tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền pháp luật về tự chủ tại các
trường Đại học công lập trên các phương tiện thông tin đại chúng. So với các hình
thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác thì phổ biến, giáo dục pháp luật trên các
phương tiện thông tin đại chúng có các lợi thế là: nhanh chóng, kịp thời, phổ cập (do
đối tượng phục vụ là đông đảo công chúng). Tuỳ theo đối tượng phục vụ, các nội dung
tuyên truyền pháp luật giáo dục về tự chủ tại các trường Đại học công lập có thể bao
gồm: (i) Giới thiệu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và các văn bản quy
phạm pháp luật về tự chủ tại các trường Đại học công lập. Đối với việc tuyên truyền
các văn bản pháp luật mới ban hành, tuỳ từng vị trí, tầm quan trọng của văn bản pháp
luật, các phương tiện thông tin đại chúng cần vào cuộc từ khâu soạn thảo, phản ánh
các ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo luật, đăng các bài giới
thiệu, tìm hiểu, phân tích, giải thích nội dung dự thảo các văn bản pháp luật; (ii) Phản
ánh thực tiễn thi hành và áp dụng pháp luật về tự chủ tại các trường Đại học công lập
thông qua các vụ việc cụ thể liên quan đến pháp luật hoặc thông qua hoạt động của các
cơ quan nhà nước.
5. Kết luận
Tự chủ đại học mở ra rất nhiều cơ hội nhưng cũng không ít các khó khăn thách
thức đối với các trường đại học. Vấn đề đặt ra là các trường đại học cần phải nỗ lực,
thay đổi để đạt được các mục tiêu cũng như tồn tại và ngày càng phát triển. Bên cạnh
đó, các trường phải chịu trách nhiệm trong việc đáp ứng các tiêu chí chất lượng đào
tạo theo quy định và công khai minh bạch, khẳng định được vị thế, thương hiệu. Qua
phản ánh thực tiễn thi hành và áp dụng pháp luật về tự chủ tại các trường Đại học công
lập, sẽ phát hiện những bất cập trong các văn bản pháp luật để kiến nghị cơ quan nhà
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nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, cũng qua thực tiễn cuộc
sống, các phương tiện thông tin đại chúng cần phát hiện những vấn đề còn bỏ ngỏ,
thiếu sự điều chỉnh của pháp luật để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu
bổ sung, hoàn thiện; Thực hiện giải đáp, tư vấn pháp luật nói chung, pháp luật về tự
chủ tại các trường Đại học công lập nói riêng trên các phương tiện thông đại chúng,
nội dung này có tác dụng đáng kể trong việc đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của
nhân dân.
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH TỰ CHỦ
TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Chu Thị Thanh Tâm
Trường Đại học Công Đoàn
Tóm tắt: Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 và Nghị định số 99/2019/NÐ-CP
(Nghị định 99) quy định cụ thể và góp phần tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động
đổi mới giáo dục đại học những năm qua. Trong hoạt động đổi mới giáo dục đại học
(GDĐH) có đề cập đến vấn đề tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập (GDĐHCL),
tiến tới quản trị và tự chủ đại học là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Trên thế giới, nhiều
quốc gia đã tiến hành thực hiện mô hình tự chủ trong GDĐH nhằm không ngừng cải
thiện và nâng cao chất lượng đào tạo. Ở Việt Nam, trong thời gian qua, một số cơ sở
GDĐHCL đã thực hiện mô hình thí điểm tự chủ trong GDĐH bước đầu đưa lại nhiều
kết quả tích cực. Bài viết này nhằm tìm hiểu một số kinh nghiệm trong tiến trình tự
chủ trong giáo dục đại học ở một số quốc gia trên thế giới và một số cơ sở giáo dục đại
học công lập trong nước đã tiến hành tự chủ trong thời gian qua, từ đó tác giả đưa ra
một giải pháp để đẩy nhanh quá trình tự chủ trong giáo dục đại học công lập ở Việt
Nam hiện nay.
Từ khóa: Tự chủ trong giáo dục đại học, kinh nghiệm thế giới, giải pháp ở Việt Nam.
1. Đặt vấn đề
Tự chủ đại học - vấn đề đã được nhiều nước trên thế giới đề cập đặc biệt là các
nước có nền giáo dục đại học tiên tiến luôn quan tâm. Tự chủ đại học là một tất yếu
khách quan để đổi mới nền giáo dục và phát triển đất nước. Đối với Việt Nam, Đảng,
Chính phủ đã ban hành nghị quyết, Nghị định và Luật giáo dục đại học sửa đổi liên quan
đến vấn đề tự chủ tuy nhiên vẫn đang loay hoay. Theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhận
định, tự chủ là một thuộc tính cần thiết của đại học thế giới. Khi thực hiện nó, Việt
Nam có nhiều khó khăn nhưng không còn cách nào khác là phải làm mạnh mẽ hơn
nữa. Trong sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế,
Việt Nam không thể không đẩy nhanh, đẩy mạnh tự chủ đại học đồng nghĩa với không
ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và tự chủ là phát triển.
2. Tự chủ trong giáo dục đại học trên thế giới
Hiện nay ở trên thế giới vấn đề tự chủ giáo dục đại học đã được thực hiện ở
nhiều quốc gia. Tuy nhiên, do đặc thù và quan niệm từng quốc gia vấn đề tự chủ đại
học được thực hiện theo mô hình riêng. Theo Báo cáo tổng quan về xu thế quản trị đại
học trên thế giới của Ngân hàng Thế giới năm 2008, trên thế giới có bốn mô hình tự
chủ đại học như: Nhà nước kiểm soát hoàn toàn, bán tự chủ, bán độc lập và mô hình
độc lập. Nhưng các mô hình trên vẫn có sự kiểm soát của Nhà nước tùy theo cấp độ.
Trong phạm vi bài viết này, tác giả nghiên cứu mô hình tự chủ đại học và kinh nghiệm
của một số quốc gia có nền giáo dục tiên tiến như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và
Singapore để liên hệ tới quá trình đổi mới giáo dục đại học của Việt Nam.
2.1. Tự chủ đại học và kinh nghiệm từ Mỹ
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Hoa Kỳ là quốc gia có nền giáo dục đại học chất lượng, và danh tiếng hàng đầu
thế giới. Theo xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học năm 2019 của Tổ chức
Quacquarelli Symonds có sự tham gia của 1.000 cơ sở giáo dục đại học ưu tú nhất toàn
cầu, Hoa Kỳ tiếp tục dẫn đầu với 11 trường nằm trong top 20, trong đó các vị trí từ 1
đến 4 đều thuộc các cơ sở giáo dục của Hoa Kỳ. Trong đó có Viện Công nghệ
Massachuset đứng vị trí số 1 của bảng xếp hạng. Mô hình giáo dục đại học của Hoa
Kỳ là mẫu điển hình cho nền giáo dục mở, đa dạng về loại hình và chất lượng cho
nhiều quốc gia học tập trong đó có Việt Nam.
Hệ thống giáo dục đại học của Hoa Kỳ chịu ảnh hưởng nhiều của nền giáo dục
châu Âu nhưng không bị ràng buộc bởi các khuôn phép của nền giáo dục kiểu châu Âu
cũ, do đó đã chọn mô hình tự chủ đại học tuyệt đối. Khác với các nền giáo dục đại học
ở nhiều nước Châu Á, các cơ sở giáo dục đại học Hoa kỳ không có hệ thống quản lý
giáo dục quốc gia (trừ các học viện quân sự và các trường học dành cho người Mỹ bản
địa), các cơ sở giáo dục đại học không chịu sự chỉ đạo, quản lý, ràng buộc của bất kỳ
cơ quan trung ương nhưng lại gắn sự quản lý một phần của các tiểu bang. Các tiểu
bang đầu tư một khoản kinh phí và cử đại diện tham gia Hội đồng quản trị. Bộ giáo
dục quản lý hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và cung cấp các chương trình
học bổng, tín dụng cho sinh viên của các cơ sở giáo dục đại học đã được kiểm định. Ở
các cơ sở giáo dục đại học, Hội đồng quản trị cóa quyền lực tối cao, giám sát đảm bảo
chất lượng, thông qua chủ trương liên quan đến chương trình đào tạo; tổ chức nhân sự;
thiết lập cơ chế, chính sách giúp hoạt động tài chính sử dụng hiệu quả, đúng quy định.
Hội đồng quản trị có 25 đến 30 người trong đó tỷ lệ thành viên ngoài trường (những
người có danh tiếng, uy tín, thành công về một lĩnh vực nào đó) do tiểu bang đề cử
chiếm 60 đến 70% còn lại do giảng viên bầu. Quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại
học rất cao, một mặt các cơ sở này không bị chi phối bởi các thủ tục hành chính nặng
nề, các cơ quan quản lý chính vì vậy nó đã tạo ra sự linh hoạt trong hoạt động giảng
dạy, nghiên cứu khoa khọc. Cơ chế tự chủ này đã tạo nên một môi trường cạnh tranh,
bám sát nhu cầu của thị trường lao động, liên tục đổi mới, sáng tạo và khuyến khích
nghiên cứu khoa học. Nguồn tài chính chủ yếu từ nghiên cứu, dịch vụ, đầu tư, học phí
và tài trợ. Ở các cơ sở giáo dục đại học công lập thì hiến tặng là nguồn tài chính chủ
yếu để đầu tư cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học, cấp học bổng, giảm học phí cho
sinh viên.
2.2.

Tự chủ đại học và kinh nghiệm từ Nhật Bản

Nhật Bản là một trong những quốc gia có nền giáo dục hiện đại và phát triển so
với các nước khu vực và trên thế giới. Năm 2004, Nhật Bản có 6 trường đại học lọt
vào top 200 trường đại học hàng đầu của thế giới theo bảng xếp hạng QS là: The
University of Tokyo, Kyoto University, Tokyo Institute of Technology, Osaka
University, Tohoku University và Nagoya University, năm 2018 đã tăng lên thêm 3
trường vào top 200 đại học hàng đầu thế giới, là Hokkaido University, Kyushu
University và Keio University. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng là quốc gia có nhiều nhà
khoa học nhận giải Nobel trong nhiều lĩnh vực. Trong vòng 15 năm (2000-2014) đã có
13 nhà khoa học người Nhật Bản được nhận giải Nobel trong các lĩnh vực, chỉ xếp sau
Mỹ và Anh. Các trường đại học Nhật Bản vươn lên trong các bảng xếp hạng của thế
giới: Kết quả đó có nguyên nhân do những chính sách phát triển hệ thống giáo dục nói
chung và giáo dục đại học nói riêng của Nhật Bản.
Hệ thống giáo dục đại học ở Nhật Bản được đổi mới căn bản và mạnh mẽ từ
năm 2004, 86 trường Quốc lập của Nhật Bản chuyển sang mô hình tự chủ, từ mô hình
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đại học quốc gia chuyển sang mô hình tập đoàn đại học quốc gia. Các cơ sở giáo dục
đại học được công nhận như các tổng công ty, tập đoàn nhằm xây dựng và quản lý dựa
trên các nguyên tắc độc lập, tự chủ (có quyền quyết định về các vấn đề nhân sự, ngân
sách, tự quản lý theo trách nhiệm và có quyền tự định đoạt dưới sự lãnh đạo của chủ
tịch trường), tự do sáng tạo để tăng cường các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Tổng
công ty, tập đoàn đại học quốc gia được điều hành thông qua hệ thống Hội đồng quản
trị, bao gồm chủ tịch và người được ủy thác trong đó có mời những người bên ngoài
tham gia thành viên của Hội đồng trường và trực tiếp tham gia vào hoạt động quản lý.
Mỗi trường đại học quốc gia có Chủ tịch trường và bộ máy điều hành. Mỗi trường
thành lập 03 hội đồng gồm: Hội đồng quản trị là bộ phận cao nhất có quyền quyết định
về tài chính do Chủ tịch trường đứng đầu; Hội đồng quản lý, điều hành có trách nhiệm
quyết định các vấn đề về hành chính, điều hành hoạt động của trường; Hội đồng giáo
dục và nghiên cứu thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến đào tạo và nghiên cứu.
Chủ tịch trường là người có quyền ra quyết định cuối cùng dựa trên sự hỗ trợ của Hội
đồng quản trị. Thực hiện tự chủ đại học ở Nhật Bản, các tập đoàn đại học quốc gia
được tự chủ sử dụng kinh phí chi hoạt động thường xuyên, được tự quyết định mức
học phí, được tự quyết định biên chế cán bộ, giảng viên, thành lập Khoa mới và mở
chương trình đào tạo mới, thành lập hoặc xóa bỏ Trường và Viện thành viên. Tuy
nhiên, các cơ sở này không được làm khi tự chủ là: chỉ tiêu tuyển sinh và quy mô đào
tạo các trường không được tự quyết định. Điểm khác biệt lớn nhất so với các cơ sở
giáo dục đại học khi thực hiện tự chủ ở nhiều nước hiện nay. Mặt khác, các cơ sở giáo
dục tự chủ ở Nhật Bản vẫn cấp được cấp kinh phí chi thường xuyên của Nhà nước,
nhưng hàng năm, ngân sách hỗ trợ hoạt động thường xuyên bị cắt giảm 1%, và tinh
giản biên chế khoảng 1% mỗi năm. Từ khi có chính sách tự chủ đại học, các trường
đại học quốc lập đã phát huy cao nhất sự năng động, sáng tạo và tính linh hoạt trong
các hoạt động, gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, đẩy mạnh nghiên cứu, thúc đẩy
KHCN và kinh tế phát triển. Đồng thời giúp cho Nhà nước giảm được gánh nặng ngân
sách.
Những chính sách tự chủ đại học trên ở Nhật Bản là những kinh nghiệm quý để
Việt Nam học tập, vận dụng một cách linh hoạt vào đổi mới giáo dục đại học ở Việt
Nam theo mô hình tự chủ.
2.3.

Tự chủ đại học và kinh nghiệm từ Hàn Quốc

Hàn Quốc là quốc gia có sự phát triển nhanh chóng về phát triển khoa học công
nghệ và có nhiều thành tựu to lớn trong giáo dục đại học.
Thập kỷ 70, 80 của thế kỷ XX. Chính phủ Hàn Quốc thực hiện đổi mới giáo dục đại
học nhưng cũng loay hoay để tìm ra mô hình cho đổi mới giáo dục đại học. Đến năm
1995, Hàn Quốc đã chính thức cải cách hoàn toàn cơ chế quản lý giáo dục xin cho để
trao quyền tự chủ cho các trường đại học với những nội dung như:
1. Đa dạng hóa và chuyên sâu hóa hệ thống giáo dục ĐH
2. Đa dạng hóa các tiêu chí cho phép thành lập các trường ĐH tư thục.
3. Trao quyền tự chủ cho các trường quyết định chỉ tiêu tuyển sinh và quản lý
trường.
4. Tạo hệ thống hỗ trợ đặc biệt cho nghiên cứu khoa học.
5. Gắn kết chặt chẽ giữa đánh giá chất lượng của trường ĐHvới hỗ trợ tài chính
từ Chính phủ.” Trong cải cách giáo dục đại học của Hàn Quốc nhằm đảm bảo trách
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nhiệm xã hội của các trường khi được giao quyền tự chủ có 2 cơ chế nổi là: một là gắn
đánh giá chất lượng giáo dục (bằng một cơ quan kiểm định độc lập) với hỗ trợ tài
chính từ chính phủ; hai là quy định rõ việc thành lập hội đồng trường và điều lệ trường
nhằm giám sát hoạt động các trường.
Qua phân tích quá trình đổi mới giáo dục ĐH của Hàn Quốc như trên, có thể
rút ra một số điểm mấu chốt liên hệ tới quá trình đổi mới giáo dục đại học của Việt
Nam hiện nay.
2.4.

Tự chủ đại học và kinh nghiệm từ Singapore

Singapore là một quốc đảo nhỏ bé nằm ở khu vực Đông Nam Á phát triển trên
nhiều lĩnh vực trong đó giáo dục đào tạo. Trong danh sách 200 trường đại học hàng
đầu trên thế giới do Hệ thống tư vấn thị trường giáo dục Anh quốc công bố năm 2015,
Singapore có 2 trường đại học: Đại học Quốc gia Singapore (NUS) xếp thứ 12 và
trường Đại học Công nghệ Nanyang Singapore (NTU) xếp thứ 13. Sự phát triển của 2
trường đại học trên chứng tỏ Chính phủ Singapore rất quan tâm đổi mới chất lượng
giáo dục đại học. Từ năm 2005, Chính phủ Singapore đã ban hành một loạt những
sáng kiến mới về cơ chế quản lý sau khi tự chủ của các trường đại học ở Singapore với
nội dung: sửa chữa pháp lệnh, chính phủ thông qua Khung thỏa thuận trách nhiệm đối
với các trường đại học, xây dựng Hội đồng trường. Các trường đại học sau khi tiến
hành tự chủ thông qua việc xây dựng cương lĩnh tổ chức và quy định hoạt động của
mình, đăng ký tự chủ với hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn phi lợi nhuận, hoạt
động theo khung pháp lý đối với công ty hay nói theo cách khác là hoạt động theo mô
hình doanh nghiệp. Mặc dù hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nhưng kinh phí hoạt
động của các trường đại học tự chủ vẫn được chính phủ tài trợ 75% kinh phí, còn lại
huy động kinh phí từ các nguồn xã hội khác. Về tổ chức hoạt động, Trong các trường
đại học tự chủ, hội đồng trường trở thành bộ máy lãnh đạo cao nhất trong nhà trường.
Hội đồng trường gồm hơn 20 nhà quản lý giỏi, là những người lãnh đạo cao nhất của
nhà trường, các chuyên gia kinh tế, doanh nhân thành đạt. Hội đồng trường có nhiệm
vụ: chỉ đạo vĩ mô lãnh đạo trường thực hiện đề án, chịu trách nhiệm chính và tự quyết
định các hoạt động của nhà trường về tổ chức nhân sự, học thuật, tài chính. Dưới hội
đồng trường có 8 ban chuyên trách giúp Hội đồng trường kiểm soát mọi tình hình nhà
trường và tư vấn các quyết sách. Hiệu trưởng có quyền thực thi các quyết sách của Hội
đồng trường, các chuyên gia có trách nhiệm tư vấn và cùng bàn bạc, thảo luận các vấn
đề lớn của nhà trường. Hàng năm nhà trường phải có trách nhiệm báo cáo, công khai
công bố tình hình hoạt động, phát triển của nhà trường theo sự giám sát của Bộ Giáo
dục, các cơ quan ban ngành liên quan của chính phủ và sự giám sát của xã hội. Mặt
khác để phát triển nhà trường, các trường nhanh nhạy với thời cuộc như: nắm bắt thị
hiếu của xã hội thông qua đào tạo các ngành “hot”, các ngành có cơ hội tìm kiếm việc
làm và thu nhập cao đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Mặc dù các trường đại học ở Singapore được giao quyền tự chủ nhưng không
có nghĩa là tự chủ hoàn toàn mà vẫn theo sự giám sát của Chính phủ. Để đảm bảo
trong việc thu chi ngân sách, mục tiêu đào tạo phù hợp với chính sách của Nhà nước,
có chất lượng đào tạo tốt nhằm đảm bảo định hướng đào tạo và chất lượng đào tạo của
các trường, chính phủ Singapore giám sát chủ yếu dựa trên ba thỏa thuận sau: một là,
thỏa thuận về chính sách: làm rõ phạm vi tự chủ của trường đại học và đưa ra qui định
xử phạt nếu các trường vi phạm về chính sách; hai là, thỏa thuận về hiệu quả: do các
trường tự vạch ra, Bộ giáo dục phê duyệt, chủ yếu nhằm xác định các chỉ tiêu phát
triển chính trong các mục cụ thể như mục tiêu phát triển tổng thể, chất lượng đào tạo,
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nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội, phát triển nhân sự - phòng ban. tiêu đào tạo và
quy hoạch. Ba là, hệ thống đảm bảo chất lượng: quy định thông qua đánh giá của bản
thân nhà trường và đánh giá ngoài của Hội đồng đánh giá do Bộ Giáo dục chỉ định,
đảm bảo nhà trường sử dụng hiệu quả nguồn lực, thực hiện mục tiêu phát triển. Mô
hình giáo dục đại học tự chủ Singapore là những kinh nghiệm quý trong việc tự chủ
đại học ở Việt Nam.
Tóm lại, trên cơ sở nghiên cứu một số cơ sở giáo dục đại học tự chủ Mĩ, Hàn
Quốc, Nhật Bản và Singapore cho thấy được các mô hình tự chủ đại học ở các quốc
gia này. Mỗi mô hình tự chủ đại học có cơ chế khác nhau nhưng chủ yếu được chia
làm bốn lĩnh vực: tổ chức, nhân sự, học thuật và tài chính. Đồng thời các mô hình này
vẫn có sự kiểm soát của nhà nước tùy theo cấp độ. Nhờ có đổi mới theo mô hình tự
chủ mà các cơ sở đại học của các quốc gia trên ngày càng phát triển về số lượng, chất
lượng và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Và là cơ sở để Việt Nam đổi mới
giáo dục đại học theo mô hình tự chủ.
3.

Tự chủ trong giáo dục đại học ở Việt Nam

Tự chủ đại học là xu hướng tất yếu để đổi mới giáo dục đại học và phát triển đất
nước. Trên cơ sở học tập kinh nghiệm của nhiều mô hình tự chủ ở các nước có nền
giáo dục đại học tiên tiến, Việt Nam đã và đang tiến hành thí điểm tự chủ đại học. Tự
chủ đại học ở Việt Nam bắt đầu thí điểm từ năm 2004 nhưng chính thức thực hiện từ
năm 2014, hiện nay có 23 trường thực hiện thí điểm. Trong bài viết này, tác giả ngiên
cứu 3 trường đại học công lập thực hiện thí điểm và bước đầu có hiệu quả. Và cho
thấy, cần đẩy nhanh, mạnh tự chủ đại học ở Việt Nam.
3.1. Đại học Tôn Đức Thắng được thành lập ngày 24/9/1997. Tiền thân là
một trường đại học hoạt động theo mô hình dân lập, sau chuyển sang bán công và hiện
nay là công lập trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đặc thù từ lịch sử
hình thành trường đã giúp cho trường Đại học Tôn Đức Thắng cơ chế hoạt động tự
chủ ngay từ đầu đến nay. Mặc dù chuyển sang trường công lập nhưng vẫn giữ cơ chế
tài chính như một trường ngoài công lập về mức thu học phí. Từ khi có Nghị quyết
77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối
với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017, Nhà trường xây dựng Đề
án Tự chủ đại học theo Nghị quyết đó. Ngày 19/01/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban
hành Quyết định số 158/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án của Trường ĐH Tôn Đức
Thắng. Thực tế cho thấy quyết định này là khẳng định về quyền tự chủ đã có của
trường về nhân sự, tổ chức, học thuật và tài chính. Đại học Tôn Đức Thắng được tổ
chức xếp hạng đại học (ARWU) xếp thứ 701-800 trên thế giới, tăng 200 bậc từ thứ
901-1000 năm 2019. Hiện tại, Đại học Tôn Đức Thắng xếp vị trí số 1 Việt Nam và
thuộc top 800 đại học tốt nhất thế giới.
Về tổ chức nhân sự, Trường có Hội đồng trường gồm 01 chủ tịch và 15 thành
viên, có sự tham gia của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Nhà nước làm chủ
tịch, thành viên hội đồng. Hiện nay, Nhà trường có 17 khoa, 67 nhóm nghiên cứu,
1400 giảng viên, kiêm chức và 23.792 sinh viên. Để có một nguồn nhân lực chất lượng
cao phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy, tạo uy tín, thương hiệu, Nhà trường đã thu hút
nhân lực giỏi, có nhiều chích sách, khuyến khích động viên cán bộ, giảng viên tham
gia học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn. Nhà trước tổ chức đưa người đi đào tạo
nước ngoài, thúc ép viên chức phải học ngoại ngữ (tiếng Anh là chủ yếu). Nhà trường
cấp tiền, thời gian cho giảng viên, viên chức đi học và quy định thời hạn từ 12 -24
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tháng phải đạt tiếng Anh với chuẩn TOEIC quốc tế 4 kỹ năng từ 600 điểm trở lên
nhằm xây dựng môi trường tiếng Anh để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu theo chuẩn quốc
tế.
Về chuyên môn, học thuật: Trường đào tạo theo hướng đa ngành, đa nghề, với
nhiều cấp, nhiều loại hình đào tạo và liên kết quốc tế tạo ra nguồn nhân lực chất lượng
cao phục vụ nhu cầu thị trường lao động. Tích cực mở rộng hoạt động đào tạo sau đại
học và liên kết giáo dục, khoa học công nghệ với các đại học danh tiếng nước ngoài để
vận dụng thế mạnh của các đại học đi trước, đại học đẳng cấp quốc tế cho sự phát triển
của Trường. Trong nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã thành lập
Quỹ nghiên cứu khoa học hỗ trợ giảng viên làm nghiên cứu và công bố quốc tế.
Nguồn tài trợ cho nghiên cứu khoa học là từ quỹ của trường và một số hợp đồng từ
bên ngoài, hiện nay trường có 67 nhóm nghiên cứu với nhiều công trình công bố trên
các tạp chí, hội thảo quốc tế uy tín trong nước và nước ngoài (tạp chí được công nhận
chỉ số ISI, Scopus). Đồng thời, hàng năm Nhà trường và các Khoa tổ chức đều đặn các
hội thảo quốc tế với kỷ yếu hội thảo được vào ISI hoặc Scopus. Với những nỗ lực trên,
Trường đã vươn lên là một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Việt
Nam.
Về tài chính, Trường hoạt động theo cơ chế tự chủ việc thu chi học phí. Đây
cũng là nguồn thu chính. Chính sách học phí của trường cũng chia làm hai nhóm: cao
và thấp hơn cho những ngành xã hội, kế toán. Đặc biệt có Trường Đại học Tôn Đức
Thắng ngoài việc đảm bảo hoạt động chi thường xuyên cũng đã đảm bảo được hoạt
động chi đầu tư (vay vốn kích cầu không lãi suất). Về cơ cấu thu chủ yếu là từ nguồn
học phí và lệ phí chiếm 70% tổng thu so với thu từ ngân sách nhà nước cấp chi thường
xuyên, không thường xuyên và vốn đầu tư cơ bản là 30%. Thu nhập của người lao
động đã tăng lên rõ rệt so với thu nhập bình quân giai đoạn trước, hầu hết thu nhập của
người lao động tại các trường ở giai đoạn sau khi tự chủ đều tăng từ 1,5 đến 2 lần so
với giai đoạn chưa thực hiện tự chủ.
Với những kết quả đạt được từ khi tự chủ đến nay, Nhà trường là một hình mẫu
cho nhiều trường đại học Việt Nam học tập. Theo ông Bùi Quang Vinh Nguyên Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư nhận định: “Chất lượng đào tạo của Đại học Tôn Đức
Thắng và những cơ chế Đại học Tôn Đức Thắng thực hiện sẽ là những hình mẫu tốt
cho sự phát triển của các trường đại học công lập tại Việt Nam trong thời gian tới học
tập..."
2.2. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập năm 1976, là một
trường đại học chuyên ngành kinh tế tại Việt Nam, được đánh giá là một trong
1000 trường đại học chuyên ngành kinh tế đứng đầu thế giới. Được xếp vào nhóm Đại
học trọng điểm quốc gia. Đồng thời Trường cũng là trung tâm nghiên cứu các chính
sách kinh tế và quản lý cho Chính phủ, và các doanh nghiệp lớn.
Về tổ chức bộ máy và nhân sự, Trường có hội đồng trường gồm một số thành
viên trong trường và 5 thành viên bên ngoài là lãnh đạo thành phố, vùng Tây Nam Bộ
và các tập đoàn lớn. Trường có 15 đơn vị đào tạo, 14 đơn vị quản lý chức năng, 7 đơn
vị quản lý và phục vụ đào tạo. Ngoài các đơn vị đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh, Trường
ĐH Kinh tế TP.HCM còn có hai cơ sở nghiên cứu và đào tạo cao cấp tại các tỉnh đồng
bằng sông Cửu long và các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và 4 trung tâm, chương trình
đào tạo liên kết quốc tế. Ngoài ra, trường có 9 trung tâm nghiên cứu, dịch vụ khoa học
- thông tin kinh tế và hai công ty TNHH một thành viên hoạt động trong lĩnh vực in và
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sách. Trường có chiến lược thu hút và ký kết hợp đồng làm việc với chuyên gia trong
và ngoài nước, đặc biệt trong lĩnh vực NCKH và đào tạo đang tiến tới quốc tế hóa
trong các lĩnh vực hoạt động của trường. Các chương trình liên kết quốc tế của trường
có rất nhiều chuyên gia, giảng viên nước ngoài có chuyên môn, phương pháp sư phạm
tiên tiến, nghiên cứu hiện đại và có nhiều kinh nghiệm. Đây chính là lợi thế cạnh tranh
trong thời kỳ hội nhập của trường. Quy mô nhân sự khá lớn, có tổng số cán bộ công
nhân viên khoảng 1.000 người, cán bộ viên chức khối phòng ban chiếm 30%, giảng
viên có 13 giáo sư, 58 phó giáo sư, 206 tiến sỹ, 329 thạc sỹ và trên 100 cử nhân; Với
quy mô trên 25.000 sinh viên các bậc đào tạo.
Về chuyên môn, học thuật, Trường đào tạo bậc đại học theo hướng đa ngành, đa
nghề với hai loại hình chính quy và vừa làm vừa học, đào tạo sau đại học theo loại
hình không tập trung; lưu lượng sinh viên, học viên của trường hàng năm khoảng trên
35.000. Hoạt động nghiên cứu khoa học và dịch vụ của trường, có cơ chế khuyến
khích công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí có uy tín như ISI, Scopus, ABS,
ABCD.
Về tài chính, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm tự chủ tài
chính thì trường tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư; được tiếp tục thực hiện các
dự án đầu tư xây dựng theo Quyết định đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt
chủ trương đầu tư từ nguồn NSNN và tích lũy của Trường. Với quy mô về đào tạo
hiện có, đã góp phần cho nguồn thu từ đào tạo chiếm trên 80% tổng nguồn thu của
trường, còn lại thu từ hoạt động dịch vụ, đầu tư tài chính, lãi ngân hàng. Về chế độ
chính sách đối với người học, trường có quỹ học bổng cho sinh viên do các doanh
nghiệp tài trợ và trích lập từ nguồn thu của trường. Nhà trường đảm bảo được thu nhập
cho cán bộ giảng viên và đã có những khoản dư nhất định. Hiệu trưởng Đại học Kinh
tế TP HCM Nguyễn Đông Phong khẳng định: "Tự chủ mang đến cho trường tôi nhiều
đổi mới mà trong 42 năm công tác ở trường tôi chưa từng thấy".
2.3. Trường Đại học Kinh tế quốc dân được thành lập theo Nghị định số 678TTg ngày 25 tháng 01 năm 1956 với tên gọi ban đầu là Trường Kinh tế Tài chính.
Ngày 22 tháng 5 năm 1958, Thủ tướng Chính Phủ ra Nghị định số 252-TTg đổi tên
trường thành Trường Đại học Kinh tế Tài chính trực thuộc Bộ Giáo dục. Tháng 01
năm 1965 Trường lại một lần nữa được đổi tên thành trường Đại học Kinh tế Kế
hoạch. Sau nhiều lần đổi tên trường đến ngày 22 tháng 10 năm 1985, Bộ trưởng Bộ đại
học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) ra Quyết định số
1443/QĐ-KH đổi tên Trường thành trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Là một trong
những trường đại học hàng đầu về đào tạo khối ngành kinh tế và quản lý tại Việt Nam.
Đồng thời, trường còn là trung tâm nghiên cứu kinh tế chuyên sâu, tư vấn các chính
sách vĩ mô cho Nhà nước Việt Nam, chuyển giao và tư vấn công nghệ quản lý và quản
trị.chất lượng đẳng cấp khu vực và quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, quản lý, quản trị
kinh doanh và một số lĩnh vực mũi nhọn khác.
Về tổ chức bộ máy, nhân sự: gồm Hội đồng trường (1 chủ tịch Hội đồng và 25
thành viên), Ban giám hiệu gồm 1 Hiệu trưởng, 3 Hiệu phó. Hiện nay, Trường ĐH
Kinh tế quốc dân có 20 khoa, 11 viện đào tạo và nghiên cứu, 26 trung tâm dịch và 14
đơn vị phòng ban chức năng, với 940 giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn gồm 16
giáo sư, 132 phó giáo sư, 290 tiến sỹ và 457 thạc sỹ. Quy mô sinh viên của trường hiện
có hơn 26.400 sinh viên hệ chính quy, tuyển sinh hệ chính quy trong ba năm qua ổn
định với hơn 3.900 sinh viên/năm; cao học là 1.300 học viên và chương trình tiến sỹ là
150 nghiên cứu sinh. Trường luôn chú trọng phát triển đội ngũ nhân sự giỏi thông qua
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các chính sách ưu đãi đặc biệt đối với các nhà khoa học có uy tín, các cán bộ có bằng
tiến sĩ nước ngoài, có khả năng dạy bằng tiếng Anh và có công bố quốc tế. Tạo điều
kiện cử cán bộ giảng viên thâm nhập thực tiễn hoặc đi trao đổi nghiên cứu, giảng dạy
ở các nước phát triển. Đồng thời thức đẩy, có chính sách hỗ trợ việc trao đổi giảng
viên với các trường đại học trong khu vực và trên thế giới. Trường xây dựng cơ chế tài
chính phù hợp, tạo sức thu hút và động lực làm việc sáng tạo của đội ngũ cán bộ giảng
dạy. Tăng cường liên kết, thu hút giảng viên từ các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp,
giảng viên có trình độ quốc tế đến làm việc tại Trường. Hàng năm đánh giá kết quả
hoạt động theo các chỉ số kết quả hoạt động làm cơ sở cho chính sách trả lương,
thưởng và khuyến khích. Tăng tính chuyên nghiệp và văn hóa phục vụ của đội ngũ
viên chức hành chính. Trường cũng chú trọng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trẻ để
Trường trở thành nguồn cung cấp nhân lực lãnh đạo, quản lý cấp cao cho các cơ quan
quản lý, các doanh nghiệp, tập đoàn, các cở sở nghiên cứu, đào tạo.
Về chuyên môn, học thuật, Trường có nhiều cấp: đại học, sau đại học, chương
trình tiên tiến, chất lượng cao và ngắn hạn với hai loại hình đào tạo chính quy và
không tập trung. Thực hiện đổi mới cơ bản, toàn diện chương trình đào tạo theo hướng
hội nhập quốc tế. Tăng cường đào tạo bằng tiếng Anh. Tiên phong trong việc mở các
ngành đào tạo và đưa vào chương trình đào tạo các môn học mới đáp ứng nhu cầu xã
hội. Đổi mới mạnh mẽ công nghệ và phương thức đào tạo theo hướng tăng cường
ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy trên quan điểm lấy người học làm trung
tâm. Gắn kết chặt chẽ đào tạo với thế giới việc làm, tăng hàm lượng thực tiễn trong
quá trình đào tạo. Công nhận văn bằng, tín chỉ, liên thông với các trường đại học trong
khu vực và trên thế giới. Đẩy mạnh thu hút sinh viên quốc tế. Từng bước mở rộng
lĩnh vực đào tạo. Trong nghiên cứu khoa học, phát triển nghiên cứu khoa học theo
cả hai hướng hàn lâm và ứng dụng. Các nghiên cứu hàn lâm chủ yếu phục vụ đăng
tải quốc tế trong khi các nghiên cứu ứng dụng chủ yếu hướng tới nhu cầu tư vấn và
giải quyết các vấn đề thực tiễn trong nước và khu vực. Xây dựng cơ chế chính sách
khuyến khích nghiên cứu, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu. Đa dạng hóa các
nguồn lực cho nghiên cứu khoa học. Tăng mạnh số công bố quốc tế trên các tạp chí
thuộc danh mục ISI và Scopus. Phát triển những nhóm nghiên cứu mạnh với hạt nhân
là các chuyên gia nghiên cứu hàng đầu, có khả năng dẫn dắt các xu hướng nghiên cứu
mới. Tăng cường gắn kết nghiên cứu với đào tạo và thực tiễn. Có cơ chế khuyến
khích đưa các kết quả nghiên cứu vào giảng dạy một cách nhanh chóng. Ưu tiên thực
hiện các nghiên cứu theo đặt hàng của các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh
nghiệp và các tổ chức. Tăng cường phát triển hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa
học.
Về tài chính, tích cực mở rộng và đa dạng hóa nguồn thu. Nguồn thu phần
lớn nhờ vào mở rộng quy mô và đa dạng hóa các hình thức đào tạo phi chính quy, thu
hoạt động dịch vụ, sau này tăng nguồn thu từ các chương trình tiên tiến, chất lượng
cao, liên kết quốc tế, mở rộng nhiều hình thức đào tạo khác, khai thác cơ sở vật chất,
khai thác các nguồn tài trợ. Tận dụng các nguồn ngân sách thông qua các nhiệm vụ
đấu thầu cạnh tranh. Cơ cấu nguồn thu từ NCKH và kết quả hoạt động khoa học.
Trường có đủ năng lực để chuyển qua tự chủ tài chính trên một số mặt như đảm bảo cơ
sở vật chất tốt, có đội ngũ giảng viên tương đối mạnh, có các ngành học đang có nhu
cầu thị trường và xã hội. Quá trình thực hiện thí điểm tự chủ tài chính đã cho trường
được quyền tự chủ về tuyển sinh, chủ động trong liên kết đào tạo, mở ngành, đa dạng
hóa hình thức đào tạo, tăng nguồn thu từ học phí để tự bảo đảm chi thường xuyên, cải
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thiện thu nhập cho đội ngũ cán bộ công nhân viên. Đầu tư có trọng điểm vào những
chương trình, hoạt động mang lại uy tín, vị thế và nguồn thu cho Nhà trường. Cơ chế
quản lý tài chính minh bạch công khai. Từng bước tăng cường cơ chế tự chủ tài
chính cho các đơn vị theo mô hình phát triển của Nhà trường. Đảm bảo cho các đơn vị
có đủ nguồn lực để phát huy tính sáng tạo, chủ động thực hiện chiến lược phát triển
chung của Nhà trường.
Tóm lại, trên cơ sở tìm hiểu, nghiên cứu một số cơ sở tự chủ đại học trong nước
cho thấy, khi được tự chủ, các Trường sẽ thuận lợi hơn trong việc đưa ra các chính sách
khuyến khích đội ngũ cán bộ giảng viên nghiên cứu, giảng dạy, làm việc hiệu quả; đa
dạng hóa các nguồn thu, chế độ đãi ngộ với cán bộ giảng viên thỏa đáng; chủ động trong
thu, chi theo hướng minh bạch, công khai; mở rộng đào tạo các cấp, các loại hình không
ngừng thu hút người học từ khắc nơi trong và ngoài nước, từ đó nâng cao chất lượng đào
tạo cũng như thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nhà trường. Qua đó là cơ sở để các cơ
sở giáo dục đại học khắp cả nước học tập và thúc đẩy nhanh, mạnh theo hướng tự chủ.
3. Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tự chủ trong
giáo dục đại học ở Việt Nam
Tự chủ đại học là một chính sách lớn của Đảng và Chính phủ. Để phát triển
nguồn lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và xã hộị, giảm gánh
nặng ngân sách cho Nhà nước đồng thời tăng tính độc lập, chủ động, năng động, sáng
tạo ở các cơ sở giáo dục đại học, Đảng, Chính phủ, Bộ, các cơ quan chủ quản đã ra
nhiều nghị quyết, nghị định, luật Giáo dục… về đổi mới nền giáo dục nước nhà trong
đó có đề cập đến tự chủ đại học. Với các chủ trương, chính sách này từng bước tháo
gỡ những rào cản phát triển của các cơ sở giáo dục đại học và từng bước thúc đẩy các
trường đại học tự chủ.
Trước hết, Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của
Thủ tướng Chính phủ có đề cập vấn đề quyền tự chủ đại học đã được Chính phủ đề
cập một cách chính thức trong điều lệ trường đại học ban hành, theo tại điều 10 của
điều lệ có ghi nhận: “Trường đại học được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo
quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường, tổ chức các hoạt
động đào tạo, khoa học, công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế, tổ chức và nhân sự”.
Sau đó Chính phủ ban hành Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 về đổi
mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020. Nghị quyết
đã khẳng định tầm quan trọng của việc hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục đại
học theo hướng bảo đảm quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại
học, sự quản lý của Nhà nước và vai trò giám sát, đánh giá của xã hội đối với giáo dục
đại học, theo đó đổi mới cơ chế quản lý cần chuyển các cơ sở giáo dục đại học công
lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về đào
tạo, nghiên cứu, tổ chức, nhân sự và tài chính.
Tiếp theo, Luật Giáo dục đại học 2012 ra đời và có hiệu lực ngày 1-1-2023 tiếp
tục khẳng định quyền tự chủ đại học như là một trong ba nội dung trọng tâm của luật.
Theo đó, quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học được quy định tại Điều 32 của
Luật Giáo dục Đại học 2012, cụ thể: “Cơ sở giáo dục đại học được tự chủ trong các
hoạt động chủ yếu thuộc các lĩnh vực tổ chức và nhân sự, tài chính và tài sản, đào tạo,
khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng giáo dục đại học. Cở sở
giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ ở mức độ cao hơn phù hợp với năng lực, kết
quả xếp hạng và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục”.
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Tiếp đến, Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương Đảng, khóa XI “Về đổi
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện
đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
quốc tế” đã nhấn mạnh: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp
của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được
ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội”. Đây là
quan điểm được đặt ở vị trí đầu tiên trong 7 quan điểm về đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), thể hiện tinh thần nhất quán của Đảng ta là xác
định GD&ĐT không chỉ là quốc sách hàng đầu, mà còn là một trong những kế sách
được ưu tiên đi trước tạo tiền đề, động lực thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển. Trong
Nghị quyết 29 BCH Trung ương ngày 4-11-2013 có chủ trương về tự chủ đại học:
“Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục, đào tạo; phát huy vai
trò của hội đồng trường”.
Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24-10-2014 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt
động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017 trong đó có
quy định nếu trường công lập cam kết tự đảm bảo kinh phí thường xuyên và chi đầu tư
được tự chủ cơ cấu bộ máy, quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ đơn
vị trực thuộc; quyết định số lượng nhân viên, công tác mở ngành; quyết định mở
ngành, xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh; in bằng, liên kết đào tạo trong
và ngoài nước; quyết định mức học phí, thu sự nghiệp, chi thường xuyên, chi đầu tư.
Nghị quyết trên, một lần nữa khẳng định và nhấn mạnh chủ trương về tự chủ của các
cơ sở giáo dục đại học công lập hiện nay. Tiếp theo đó là Nghị định số 16/2015/NĐCP ngày 14/2/2015 quy định đầy đủ về tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập được ban
hành.
Nghị quyết 05 BCH Trung ương ngày 1-11-2016 tiếp tục chủ trương: “Tiếp tục
thực hiện giao quyền tự chủ về tài chính, tổ chức, biên chế và hoạt động cho các đơn
vị sự nghiệp công lập…”
Nghị quyết 89 của Chính phủ ngày 10-10-2016 khẳng định: “Chính phủ thống
nhất chủ trương đẩy mạnh thực hiện tự chủ ĐH gắn với nâng cao chất lượng giáo dục
ĐH. Theo đó, các trường ĐH được giao quyền tự chủ cả về chuyên môn, tổ chức nhân
sự, tài chính và tăng cường trách nhiệm giải trình”.
Nghị quyết 19 BCH Trung ương ngày 25-10-2017 nhận định: “Đẩy mạnh việc
thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hóa, trước hết là các cơ sở giáo dục đại học”.
Nghị quyết 08 của Chính phủ ngày 24-1-2018 tiếp tục khẳng định: “Đẩy mạnh
việc thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hóa, trước hết là các cơ sở giáo dục ĐH, giáo dục
nghề nghiệp và các cơ sở y tế, tổ chức khoa học và công nghệ ở các địa bàn có khả
năng xã hội hóa cao.
Luật 34/2018/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 19-11-2018, Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2018) đã
mở rộng quyền tự chủ cho các trường đại học. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật giáo dục đại học (ĐH) chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2019 sẽ "cởi trói" và giao
quyền tự chủ cho các trường đến mức nào, nhận được những câu trả lời hào hứng lẫn băn
khoăn từ chính các trường ĐH. Ngày 17.7.2019, ngay sau khi Luật giáo dục ĐH sửa đổi
có hiệu lực, Bộ GD-ĐT đã tổ chức các hội nghị chuẩn bị và hội nghị triển khai luật, chủ
yếu để hướng dẫn triển khai thực hiện tự chủ đại học trong toàn hệ thống.
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điều có quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học trong đó quy định rõ về tự chủ trong các
hoạt động chuyên môn, tổ chức và nhân sự, tài chính tài sản... đồng thời hướng dẫn thi
hành những nội dung chính căn bản các nhóm vấn đề: Hệ thống cơ sở GDÐH; chuyển
trường đại học thành đại học và thành lập trường thuộc cơ sở GDÐH; liên kết các
trường đại học thành đại học; công nhận cơ sở GDÐH định hướng nghiên cứu; quyền
tự chủ và trách nhiệm giải trình… Nghị định này hiện đang được áp dụng triển khai
thực hiện trong toàn hệ thống giáo dục đại học nhằm khắc phục những vấn đề còn bất
cập, đồng thời đảm bảo sự phát triển ổn định của hệ thống giáo dục Việt Nam.
Những chủ trương, chính sách trên là cơ sở pháp lý để các cơ sở GDÐH đặc
biệt các cơ sở GDÐH công lập Việt Nam căn cứ để thực hiện đẩy nhanh, mạnh quá
trình tự chủ đại học nghiêm túc, hiệu quả.
5. Một số giải pháp đẩy nhanh quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học
công lập
Từ những nghiên cứu về 4 mô hình tự chủ đại học trên thế giới, 3 cơ sở giáo
dục tự chủ đại học tại Việt Nam đồng thời tìm hiểu những chủ trương, sách sách của
Đảng, Chính phủ về tự chủ đại học, cho thấy tự chủ đại học là xu thế phát triển tất yếu
của nền giáo dục và hưng thịnh của mỗi quốc gia trong đó có Việt Nam. Trong nội
dung bài viết, tác giả xin đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm đẩy nhanh tự chủ tại
các cơ sở GDĐH công lập như sau:
Thứ nhất, cần điều chỉnh hợp lý về về thể chế (chính sách, pháp luật). Tập trung
sửa đổi Luật Giáo dục và Luật GDĐH, từ đó rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các
văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật giáo dục đại học sửa đổi có liên
quan để tạo điều kiện thực hiện tự chủ đại học. Ngoài việc khắc phục những bất cập,
mâu thuẫn đã nêu ở phần trên, cần luật hóa nội dung quyền tự chủ của các cơ sở giáo
dục đại học, theo đó sẽ có quy định về điều kiện, cách thức thực hiện quyền tự chủ của
các cơ sở giáo dục đại học công lập hiện tự chủ; làm rõ trách nhiệm giải trình của các
trường, phân biệt trường hoạt động vì mục đích lợi nhuận và không vì mục đích lợi
nhuận để các trường hoạt động không vì mục đích lợi nhuận có điều kiện tiếp cận
nhiều hơn với các nguồn lực của Nhà nước. Tự chủ tạo điều kiện cho các trường đại
học chủ động trong tổ chức bộ máy nhân sự, học thuật, đào tạo, nghiên cứu và tài
chính. Tuy nhiên, Nhà nước vẫn cần giữ vai trò quản lý chất lượng đào tạo, giám sát
thu chi của các trường và phân bổ nguồn ngân sách nhà nước hợp lý. Nhà nước cần
phải thay đổi phương thức quản lý các trường đại học bằng cách tập trung vào đánh
giá kết quả hoạt động và không can thiệp quá sâu vào các công việc nội bộ của trường.
Nâng cao quyền chủ động của mỗi trường, đồng thời quy định rõ trách nhiệm, bảo
đảm xử lý nghiêm minh các vi phạm. Trao quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình
và kiểm định chất lượng độc lập theo chuẩn quốc gia và quốc tế để bảo đảm lợi ích của
người học, xã hội và phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và
hội nhập quốc tê.
Thứ hai, về tổ chức - nhân sự, theo xu hướng thế giới, các cơ sở giáo dục đại
học công lập được công nhận như các doanh nghiệp (có chủ tịch và hội đồng quản trị)
trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu nhằm nâng cao tính độc lập, tự chủ
để tăng cường các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Các cơ sở giáo dục đại học
chuyển sang cơ chế tự chủ cần tiến tới xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản, chỉ chịu sự quản lý
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Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự lãnh đạo từ hội đồng trường. Sửa đổi, bổ
sung thêm quy định về hội đồng trường, nghiên cứu, giải quyết mối quan hệ giữa hội
đồng trường (hội đồng quản trị) với tổ chức, cá nhân có liên quan, trước hết là với
Đảng ủy ở trường công lập để hội đồng có đủ năng lực và thực quyền quyết định các
vấn đề của nhà trường. Hội đồng trường trở thành bộ máy lãnh đạo cao nhất trong nhà
trường và sự cần thiết phải đa dạng thành phần hội đồng trường. Hội đồng trường gồm
những nhà quản lý giỏi, những người lãnh đạo cao nhất của nhà trường, đại diện sinh
viên, nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, doanh nhân thành đạt... càng đa dạng độ
tuổi, học vấn càng tốt. Thành viên ngoài trường nhiều hơn thành phần bên trong trường
và đại diện cho những tiếng nói khác nhau để tạo ra cơ chế giám sát hợp lý, hạn chế
việc lạm quyền và nâng cao trách nhiệm cá nhân của người quản lý, làm cho nhà
trường gắn bó với lợi ích và nhu cầu của xã hội. Hội đồng trường chỉ ra quyết định
trong cuộc họp, ra quyết định tập thể, ra nghị quyết về mục tiêu, phương hướng, kế hoạch
phát triển, quy chế tổ chức hoạt động, các vấn đề tổ chức nhân sự, tài chính, tài sản…
Đồng thời có cơ chế giám sát của hội đồng trường.
Thứ ba, về chuyên môn, học thuật, để nâng cao chất lượng đầu vào, phân loại
thí sinh, các trường tự quyết định việc tuyển sinh của mình. Các trường chủ động mở
đa dạng các ngành, lĩnh vực, các loại hình đào tạo phù hợp với đặc điểm của trường,
đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và xã hội. Xây dựng và công bố chuẩn đầu ra của
chương trình đào tạo, trang bị thêm các kỹ năng mềm bên cạnh chuyên môn, chú trọng
chuẩn ngoại ngữ trước mắt ngang hàng với yêu cầu của các trường đại học hàng đầu
trong khu vực; gắn kết chặt chẽ với đơn vị sử dụng lao động (doanh nghiệp, cơ quan
tuyển dụng, các trung tâm giao dịch việc làm…); thực hiện sàng lọc mạnh để đảm bảo
chất lượng đào tạo. Tăng cường học hỏi, liên kết với nhiều trường đại học trên thế
giới. Có cơ chế thu hút nhân tài, những người có trình độ, được đào tạo từ nước ngoài,
từ các đơn vị, cơ quan khác về làm việc tại trường. Khuyến khích cán bộ giảng viên
nâng cao trình độ, học ngoại ngữ, giảng bằng ngoại ngữ. Đầu tư nghiên cứu khoa học
theo hai hướng hàn lâm và ứng dụng. Thành lập quỹ nghiên cứu khoa học hỗ trợ với
những cán bộ, giảng viên tích cực nghiên cứu và có các công trình công bố quốc tế
trên các tạp chí, hội thảo có kỷ yếu thuộc danh mục ISI và Scopus
Thứ tư, về tài chính, trên cơ sở tổng kết quá trình thí điểm thực hiện tự chủ đại
học trong đó có thí điểm tự chủ về tài chính, cần sửa đổi bổ sung quy định về tự kiểm
tra tài chính, kế toán phù hợp với các đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên và chi
đầu tư. Bổ sung quy định về đầu tư đối với các cơ sở giáo dục đại học khi thực hiện tự
chủ ở các mực độ khác nhau thay vì đầu tư các bằng bình quân trong các cơ sở giáo
dục đại học. Các trường có quyền tự chủ trong quyết định các nguồn thu và mức chi
theo quy chế chi tiêu nội bộ của trường. Tích cực, chủ động khai thác, tìm kiếm, thu hút
nguồn tài chính, đa dạng hóa các nguồn thu (nghiên cứu, dịch vụ, đầu tư, học phí, tài trợ
và hiến tặng), cách thức sử dụng các nguồn tài chính và tài sản hiện có, đầu tư cho tài
sản tương lai, cân đối thu và chi nhằm đảm bảo hệ thống tài chính công khai, minh bạch,
tuân thủ pháp luật. Xây dựng các quỹ như quỹ học bổng, vay vốn… để sinh viên học
giỏi, có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với các quỹ đó.
6. Kết luận
Tự chủ đại học ở các quốc gia khác nhau sẽ có mức độ và cách thức thực hiện
khác nhau phụ thuộc vào chủ trương, chính sách, pháp luật, kinh tế, văn hóa tuy nhiên
tự chủ đại học là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng đào tạo,
nghiên cứu khoa học do các trường đào tạo. Vì vậy, nghiên cứu mô hình tự chủ đại
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học của các quốc gia trên thế giới, các cơ sở giáo dục tự chủ đại học trong nước đồng
thời nắm rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và căn cứ vào các nhóm
giải pháp trên đây để các cơ sở giáo dục đại học công lập tiến hành và đẩy nhanh tự
chủ đại học trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, phục vụ công
cuộc đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.
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TỰ CHỦ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN THỰC TIỄN
Võ Thị Tuyết Mai
Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG HCM
Tự chủ trong giáo dục đại học không còn là vấn đề xa lạ đối với chúng ta, tuy
nhiên nó vẫn chưa bao giờ ngừng tính thời sự của mình, bởi giáo dục đại học là một
trong những thành tố quan trọng trong hệ thống giáo dục Việt Nam, giữ vai trò thực
tiễn, chiến lược, quyết định đến thế hệ nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.
Tự chủ trong hoạt động giáo dục có vai trò quan trọng đến việc phát huy vai trò chủ
động sáng tạo trong đổi mới các chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học Việt
Nam. Vậy thế nào là tự chủ trong giáo dục đại học? Tự chủ trong giáo dục đại học
được hiểu đơn giản chính là cơ chế quản lý đồng bộ mà ở đó các cơ sở giáo dục đại
học được thực thi các quyền tự chủ cao trong các hoạt động tổ chức và quản lý hoạt
động giáo dục bậc đại học, trên cơ sở thực thi đúng quyền và nghĩa vụ đối với Nhà
nước. Tự chủ trong giáo dục còn là hoạt động quan trọng, có ý nghĩa tạo động lực cho
sự phát triển bền vững và hiệu quả của cơ sở giáo dục đại học và quá trình hội nhập
quốc tế của nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Theo điều 13 Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày ngày 30 tháng 12 năm 2019 của
Thủ tướng chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học đã xác định các cơ sở giáo
dục đại học có quyền tự chủ trong hoạt động giáo dục. Và quyền tự chủ của các cơ sở
giáo dục được mở rộng hơn hẳn so với luật giáo dục trước đây. Cụ thể, các cơ sở giáo
dục đại học được tự chủ ở ba hoạt động chính, thứ nhất, quyền tự chủ về học thuật và
hoạt động chuyên môn, thứ hai, quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự, thứ ba,
Quyền tự chủ về tài chính và tài sản. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của hoạt động
tự chủ trong giáo dục đại học, tác giả xin được trình bày tham luận “tự chủ trong giáo
dục đại học - từ chính sách đến thực tiễn” với một số nội dung mang tính khái quát,
nhằm đóng góp cho việc phát huy hoạt động tự chủ trong giáo dục đại học ở nước ta
trong giai đoạn hiện nay.
I. THỰC TRẠNG CỦA TỰ CHỦ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HIỆN NAY

Tính đến cuối tháng 8 năm 2019, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam có 237
trường đại học, học viện. Trong đó bao gồm 172 trường công lập, 60 trường tư thục và
dân lập, 5 trường có 100% vốn nước ngoài. Bên cạnh đó, cả nước có khoảng 37 viện
nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ, 31 trường cao đẳng
sư phạm và 2 trường trung cấp sư phạm.Đây được xem như các cơ sở giáo dục quan
trọng trong cả nước, và quyết định đến phần lớn nguồn nhân lực chất lượng cao của
Việt Nam.
Đội ngũ giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước
phần lớn phù hợp đúng với quy định về chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên của luật
giáo dục. Tuy nhiên, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giáo viên ở các cơ sở
giáo dục đại học hiện nay là chưa đều giữa các khu vực trong nước, đặc biệt là các cơ
sở giáo dục ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa so với các cơ sở ở trung tâm hành chính trung
ương như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

375

Về cơ sở vật chất và kỹ thuật của các cơ sở giáo dục đại học không ngừng được
nâng cao, phù hợp với quá trình giáo dục hội nhập hiện nay. Tuy nhiên, việc chuyển
giao công nghệ kỹ thuật vào các cơ sở giáo dục đại học còn chậm, chưa đồng bộ và
vẫn chưa thật sự theo kịp tiến độ với các nước có nền giáo dục hiện đại trên thế giới
như Mỹ, Singrapo, Anh,...
Về hệ thống chương trình đào tạo giáo dục đại học ở nước ta vẫn còn nhiều hạn
chế, chủ yếu giảng dạy lý thuyết nền là chính, ít thực hành. Song, trong thời gian gần
đây với việc chuyển hướng sang lấy người học làm trung tâm, cũng như hoạt động
giáo dục hội nhập, và quan trọng đó là quyền tự chủ trong giáo dục đại học không
ngừng được nâng cao từ cả trong chính sách lẫn thực tế, thì hệ thống chương trình đào
tạo giáo dục đại học không ngừng được đổi mới, hiện đại hơn. Như một số cơ sở giáo
dục đã thực hiện mở rộng việc chuyển sinh viên thực hành ở các cơ sở giáo dục, doanh
nghiệp trong nước và ngoài nước.
Nếu như hoạt động tự chủ trong giáo dục đại học trước đây được hiểu một cách
đơn giản là làm chủ hoạt động giảng dạy hoặc tự chủ trong một số ít hoạt động nhất
định, thì giờ đây tự chủ được mở rộng hơn nhiều và quyền tự chủ của các cơ sở giáo
dục đại học thật sự đi vào quỹ đạo hơn, và được hiện thực hoá đúng với bản chất của
nó. Điều này được thể hiện rõ ở ba điểm chính yếu.
Thứ nhất, hoạt động tự chủ trong hoạt động giáo dục, đặc biệt trong hoạt động
học thuật và chuyên môn của các cơ sở giáo dục đại học không ngừng được cải thiện
và nâng cao. Về chính sách tự chủ, hiện nay đã được điều chỉnh ở khoản 1 điều 13
Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng chính
phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của luật giáo dục đại học chính thức bổ sung, thay thế cho điều 32
của Luật giáo dục đại học năm 2012 quy định một cách chung về tự chủ trong giáo dục
đại học: “Cơ sở giáo dục đại học tự chủ trong các hoạt động chủ yếu thuộc các lĩnh
vực tổ chức và nhân sự, tài chính và tài sản, đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác
quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học” 1và các Nghị định về luật giáo dục đại
học trước đó. Đây là một biến chuyển tích cực trong chính sách giáo dục đại học, luật
bổ sung đã quy định cụ thể hơn về hoạt động tổ chức học thuật và chuyên môn. Trong
đó, các cơ sở giáo dục được “quyền ban hành và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ
về hoạt động tuyển sinh, đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác trong nước và quốc
tế; Xác định, công bố công khai phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh... ; quyết định
phương thức tổ chức và quản lý đào tạo đối với các trình độ, hình thức đào tạo; ...;
Quyết định đào tạo từ xa, liên kết đào tạo trình độ đại học, phù hợp quy định của pháp
luật”.
Về thực tiễn, các cơ sở giáo dục đại học hiện nay đã có nhiều đổi mới trong tổ
chức học thuật và chuyên môn hơn, hiện phần lớn các đại học, trường đại học,.. đều có
những chương trình đào tạo và lộ trình đổi mới khác nhau. Chúng ta có thể dễ dàng
thấy rõ thông qua sự khác biệt trong chương trình đào tạo cùng một ngành nghề ở các
cơ sở giáo dục đại học. Qua thực tế khảo sát sinh viên ngành Giáo dục chính trị ở hai
trường đại học, đó là trường đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và trường đại
1
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học Sài Gòn, thì chương trình của sinh viên được học ở hai trường là tương đối có
những điểm khác nhau. Ở đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chương
trình đào tạo gắn liền với các môn giáo dục luật nhiều hơn đại học Sài Gòn. Ngược lại,
đại học sài Gòn tổ chức chương trình đào tạo có nhiều môn sử chuyên ngành hơn. Và
hai trường rất chú trọng tổ chức các hoạt động chuyên đề kỹ năng nghiệp vụ sư phạm
nhiều hơn các chương trình đào tạo những năm trước đây.
Thứ hai, quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự của các cơ sở giáo dục
không ngừng được thay đổi, hoàn thiện hơn. Việc tự chủ trong tổ chức bộ máy, nhân
sự, đặc biệt trong quyết định lực chọn đội ngũ cán bộ, giáo viên của các cơ sở giáo dục
đã tăng mạnh mẽ. Hiện nay, thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học thường tự quyết là
lựa chọn đội ngũ cán bộ, giáo viên phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của đơn vị
hơn. Đây là một bước thắng lợi mạnh mẽ của quyền tự chủ trong giáo dục đại học về
tổ chức bộ máy, nhân sự trong thực tiễn. Về chính sách, quyền tự chủ tổ chức bộ máy,
nhân sự đã được điều chỉnh và bổ sung tại khoản 2 điều 13 của Nghị định số
99/2019/NĐ-CP ngày ngày 30 tháng 12 năm 2019. Các cơ sở giáo dục đại học được
quy định quyền cụ thể hơn ở những cơ sở giáo dục đại học công lập, tư thục. Cụ thể,
đối với “Cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và
nhân sự theo quy định của Luật Giáo dục đại học ... về số lượng người làm việc và vị
trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; có quyền tự chủ về tổ chức, bộ máy và
nhân sự để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn”. Còn “Cơ sở giáo dục đại học tư thục, cơ
sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận thực hiện quyền tự chủ về tổ
chức bộ máy và nhân sự theo quy định ... ; có trách nhiệm công bố công khai về cơ cấu
tổ chức, người đại diện theo pháp luật trên trang thông tin điện tử của nhà trường...”.
2
Chính những bổ sung cụ thể này đã làm cho hoạt động tự chủ trong tổ chức bộ máy
nhân sự của các cơ sở giáo dục có đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện tốt hơn các quyền
tự chủ về chuyên môn và tài chính hơn.
Thứ ba, quyền tự chủ về tài chính và tài sản, đây là quyền tự chủ quan trọng
cho các cơ sở giáo dục đại học. Tại khoản 3 điều 13 của Nghị định số số 99/2019/NĐCP ngày ngày 30 tháng 12 năm 2019 đã có những bổ sung, thay thế một số điểm cho
luật giáo dục trước đây. Cụ thể hơn, “ Cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện
quyền tự chủ về tài chính và tài sản theo quy định của Luật Giáo dục đại học...; Cơ sở
giáo dục đại học tư thục, cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
thực hiện quyền tự chủ về tài chính và tài sản theo quy định...; Các cơ sở giáo dục đại
học phải ban hành, tổ chức thực hiện quy định nội bộ về tài chính và tài sản, thực hiện
các quyền tự chủ về tài chính và tài sản”. Trên thực tế, quyền tự chủ về tài chính và tài
sản trong các cơ sở giáo dục đại học được thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, trong khâu tổ
chức và xây dựng các kế hoạch tài chính của các trường còn nhiều khó khăn và chưa
có sự cân đối trong các hoạt động giáo dục. Nguyên nhân chính, phần lớn là do đội
ngũ cán bộ trẻ ở một số cơ sở chưa có kinh nghiệm và khâu tổ chức quản lý còn yếu và
cơ cấu nhân sự cho hoạt động này còn mỏng, chưa đều tay.
Bên cạnh các quyền tự chủ mà Nhà nước và Chính phủ giao cho các cơ sở giáo
dục đại học, thì hiện nay về mặt chính sách luật giáo dục đại học có bổ sung thêm các
trách nhiệm kèm theo mà các cơ sở giáo dục đại học phải thực hiện. Quan trọng nhất
có thể đề cập, đó là trách nhiệm giải trình, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của các cơ sở
2
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giáo dục đại học với cơ quan lãnh đạo nhà nước. Và trách nhiệm báo cáo, giải trình
được quy định cụ thể hơn cho các thủ trưởng đứng đầu các cơ sở giáo dục thay vì quy
định chung chung. Đây là một thay đổi có tính bước ngoặc, điều này khiến người đứng
đầu đơn vị, đội ngũ cán bộ thật sự làm việc có trách nhiệm hơn. Tuy nhiên, trên thực tế
do yếu tố chủ quan và một số nguyên nhân khách quan làm cho khâu tổ chức tự chủ,
cũng như hoạt động báo cáo của một số cơ sở giáo dục đại học còn mang tính hình
thức, đối phó. Chỉ khi có kiểm tra thì các cơ sở mới xây dựng kế hoạch, hoặc báo cáo
chưa sát thực tế. Điều này cũng dễ hiểu vì đội ngũ cán bộ của một số cơ sở chưa có
kinh nghiệm và chưa được đào tạo bài bản, đúng chuyên môn.
Nhìn chung, tự chủ trong giáo dục đại học từ chính sách đến thực tiễn đã có
nhiều thay đổi mới, thiết thực hơn và đúng với tinh thần tự chủ thật sự. Tuy nhiên vẫn
còn nhiều hạn chế trong khâu tổ chức và quản lý, nhưng đây cũng là điều bình thường,
cái mới ra đời luôn luôn phải gặp những khó khăn, quan trọng là ta thật sự đi đúng
hướng, vấn đề còn lại chỉ là thời gian sẽ trả lời cho chúng ta rằng nó có đúng không.
II. GIẢI PHÁP - KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Thứ nhất, hiện nay về chính sách quyền tự chủ trong giáo dục đại học liên tục
được điều chỉnh, bổ sung đúng với tinh thần của thời đại giáo dục mới. Cụ thể đó là
Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng chính
phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của luật giáo dục đại học. Đây được xem là bước tiến quan trọng về
mặt chính sách về quyền tự chủ của luật giáo dục đại học. Tuy nhiên, chúng ta cũng
không thể phủ nhận rằng Nghị định này vẫn có những hạn chế của nó và cần được
điều chỉnh đúng hướng với những thay đổi trong thực tế.
Thứ hai, trong thực tiễn, chúng ta đã thực hiện việc liên kết, mở rộng quyền hợp
tác giữa các cơ sở giáo dục đại học. Trong đó, có điều lệ nâng cấp cấp, sáp nhập của
các trường đại học thành đại học và ngược lại, hoặc sự liện kết trong khâu quản lý,
trao đổi chương trình đào tạo, thực tập của sinh viên giữa các trường, cũng như các cơ
sở giáo dục đại học có quyền tự phân hướng chuyên môn của cơ sở. Điều này làm cho
các cơ sở được chuyên môn sâu rộng hơn, như chuyên nghiên cứu, học thuật hay
hướng phân hoá đào tạo nghề,... Đây là một giải pháp thiết thực và đã đem lại nhiều
hiệu quả hơn cho chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo co chất lượng chuyên môn
cao hơn.
Bên cạnh đó, việc đào tạo đội ngũ, cán bộ quản lý được nâng rộng và đúng
chuyên môn hơn. Điều này cũng mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong quản lý, thực
thi quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, việc đào tào này chưa
đồng đều giữa các địa phương, cơ sở giáo dục, thậm chí nhiều cơ sở tổ chức đào tạo
còn nặng tính lý thuyết, lựa chọn chưa hợp lý và đào tạo mang tính đối phó. Dẫn đến
kết quả đào tạo một số cán bộ, quản chưa đáp ứng được nhu cầu thực sự trong công tác
tổ chức các hoạt động tự chủ tại cơ sở và chất lượng chưa cao.
III. PHƯƠNG HƯỚNG THỜI GIAN TỚI

Thứ nhất, cần đẩy mạnh quyền tự chủ về học thuật và hoạt động chuyên môn,
đây là hoạt động có phần không quá mới nhưng không bao giờ là thừa. Bởi thực tế
cuộc sống, tình hình kinh tế xã hội đã thay đổi, thì nội dung chương trình giáo dục
buộc phải thay đổi theo, đây là biểu hiện rõ nét của nguyên lý cơ sở hạ thầng quyết
định kiến trúc thượng tầng. Nếu như cơ sở sở kinh tế và nhu cầu việc làm thực của xã
hội hiện nay đã thay đổi thì các ngành nghề đào tạo và nội dung đào tạo phải thay đổi
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theo đúng cơ sở đó. Và nếu nội dung chương trình này không thay đổi thì nó sẽ kìm
hãm sự phát triển của kinh tế - xã hội, thậm chí ảnh hưởng đến sự ổn định của các mặt
khác của xã hội (văn hoá, chính trị,... ). Điều này được minh chứng cho việc đào tạo ra
đội ngũ lao động kém chất lượng, hoặc không đáp ứng đủ sự đa dạng ngành nghề
trong xã hội, ví dụ như hiện tượng thừa thầy thiếu thợ trong những năm trước đây, hay
sự thiếu hụt trầm trọng của đội ngũ lao động ở một số ngành nghề.
Và ngược lại, nếu như chương trình đào tạo giáo dục phù hợp với nhu cầu của
xã hội thì nó sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong mùa dịch Covid 19 vừa qua, bên
cạnh những tiêu cực đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế đất nước, thì việc xác
định đúng được những điểm tích cực của nó trong việc chuyển hình thức giáo dục sang
hướng mới. Đó là giáo dục online, sử dụng công nghệ trong giáo dục, tuy đây không
phải là điểm mới so với nền giáo dục thế giới, nhưng đối với cơ chế giáo dục Việt
Nam là việc làm khó, không dễ được quán triệt rộng rãi và toàn diện thì hiện nay đã
được thực hiện trong toàn thể hệ thống giáo dục Việt Nam. Chính điều này đã tạo cơ
hội cho giáo dục Việt Nam thực sự bước chân vào quỹ đạo chung của nền giáo dục thế
giới, nâng cao được đội ngũ lao động của nước ta phù hợp với nhu cầu của các doanh
nghiệp nước ngoài, từ đó thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta.
Thứ hai, cần đẩy mạnh quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự gắn chặt với
việc đào tạo tạo đội ngũ nhân lực quản lý này đúng với nhu cầu thực tế của xã hội.
Mỗi giai đoạn xã hội xã hội sẽ không ngừng phát sinh những vấn đề mới, đòi hỏi giáo
dục, quản lý, tổ chức giáo dục cũng thay đổi theo. Chính vì vậy, hoạt động đào tạo,
nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên phải thường xuyên lâu dài và xuyên suốt,
tránh thái độ siêu hình đã đào tạo bày bản rồi thì không cần đạo tạo lại, đào tạo tiếp.
Phải biết quá trình học tập là suốt đời, đào tạo đội ngũ nhân lực phải là hoạt động
xuyên suốt, không ngừng.
Thứ ba, cần có những thay đổi trong thực thi quyền tự chủ về tài chính và tài
sản trong các cơ sở giáo dục đại học. Cần có những quy định, chế tài cụ thể về quyền
và nghĩa vụ cụ thể hơn cho từng phòng, ban quản lý tại các cơ sở giáo dục đại học. Vì
khi quy định các quyền và nghĩa vụ cho từng cá nhân giữ những chức vụ khác nhau thì
các quyền tự chủ sẽ được thực hiện đầy đủ và phù hợp hơn. Ví dụ quyền của Phó
phòng quản lý nhân sự thì có quyền lên kế hoạch về kiểm tra đánh giá hoạt động đánh
giá chất lượng giáo dục, thay vì chỉ quy định thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm và
phân công cho các thành phần khác. Bên cạnh đó, thì phó phòng có tar1ch nhiệm với
những kế hoạch đánh giá đó với các cơ quan lãnh đạo của nhà nước, thay cho chỉ có
hiệu trưởng chịu trách nhiệm. Điều này, hạn chế được những sai sót khi thủ trưởng
đơn vị phân công người xây dựng kế hoạch, nhưng người thực hiện không thực tốt
nhưng chỉ thủ trưởng đơn vị đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật. Từ đó, quyền tự
chủ trong các cơ sở giáo dục được thực hiện hiệu quả, tránh việc thực hiện quyền tự
chủ không đồng bộ hoặc thực hiện còn hình thức.
IV. KẾT LUẬN

Hiện nay, quyền tự chủ trong giáo dục đại học không ngừng được nâng cao và
phổ biến cả về quy mô lẫn tính chất nội hàm của nó. Căn cứ những thay đổi chính sách
của pháp luật về quyền tự chủ trong giáo dục đại học, đặc biệt là của Bộ Giáo dục ,
Chính phủ về luật giáo dục trong những năm gần đây, tác giả càng khẳng định được
“tự chủ trong giáo dục đại học” mang tất yếu khách quan, là phù hợp với xu thế chung
của thời đại giáo dục mới. Dẫu biết việc thực hiện quyền tự chủ trong các sở giáo dục
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đại học hiện nay còn nhiều khó khăn và chưa thật sự đáp ứng đầy đủ của thời đại,
nhưng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo không ngừng đổi mới của toàn thể hệ thống
giáo dục Việt Nam nói chung và hệ thống giáo dục đại học nói chung thì quyền tự chủ
trong giáo dục đại học nhất định thắng lợi. Và sẽ đưa giáo dục đại học Việt Nam “sánh
ngang vai với các cường quốc năm châu”.
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NHỮNG ĐIỂM NGHẼN CẦN THÁO GỠ KHI THỰC HIỆN TỰ CHỦ
Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP HIỆN NAY
Nguyễn Thị Ngọc
Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên
Tóm tắt: Tự chủ đại học đang là vấn đề quan trọng được các trường đại học,
Nhà nước và người dân quan tâm. Thời gian qua, một số trường đại học công lập đã
triển khai thí điểm tự chủ và đạt được những kết quả ban đầu. Sau khi quyền tự chủ
chính thức được “luật hóa” tại Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018, có hiệu lực từ
tháng 7 năm 2019, nhiều trường đại học công lập bắt đầu tiến hành tự chủ theo lộ
trình. Nhiều vấn đề nảy sinh như chất lượng đào tạo, giữ chân chuyên gia giỏi, thủ tục
mua sắm đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường trong bối
cảnh tự chủ khiến các trường đại học lúng túng và gặp không ít khó khăn. Bài viết tập
trung luận giải những vướng mắc, những “điểm nghẽn” đã và đang cản trở quá trình
thực hiện tự chủ ở các trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay mà trọng tâm là
những vướng mắc về mặt pháp lý, năng lực, tổ chức của các trường đại học và nhu cầu
của xã hội. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp góp phần tháo gỡ những “điểm
nghẽn”, tạo điều kiện hợp pháp và hợp lý để các trường đại học công lập thực hiện tự
chủ trong bối cảnh mới.
Từ khóa: Tự chủ đại học, điểm nghẽn, tháo gỡ.
1. Đặt vấn đề
Tăng cường tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập là chủ trương lớn của Đảng
và Nhà nước. Theo tinh thần của Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống
tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự
nghiệp công lập, Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, tự
chủ đại học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu để nâng cao chất
lượng và hiệu quả hoạt động của các trường đại học ở Việt Nam hiện nay. Tự chủ đại
học là chủ trương đúng đắn, là bước đi phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội. Tự
chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập là một trong những vấn đề có tính cấp
bách hiện nay, giải quyết được vấn đề này sẽ giúp đổi mới quản trị đại học, đổi mới
phương thức quản lý của Nhà nước đối với giáo dục đại học. Hệ thống đại học của
nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang tiếp tục mở rộng quyền tự chủ cho các cơ sở
giáo dục đại học. Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã kịp thời nhận thức được ý nghĩa,
vai trò và sự cần thiết phải thực hiện tự chủ đại học nên ngay trong những năm qua
vấn đề tự chủ đại học đã được nghiên cứu, thực hiện thí điểm và chính thức được luật
hóa tại Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018. Tư duy về tự chủ chính là tư duy phát
triển, để phát triển, cho phát triển và vì sự phát triển. Có tự chủ mới có độc lập về tư
duy, có độc lập về tư duy mới có phản biện khoa học và tự do sáng tạo, có phản biện
khoa học mới có con đường tiếp cận chân lý khách quan, có tự do sáng tạo mới tự giải
phóng năng lực nội sinh và tìm ra con đường phát triển tốt nhất. tự chủ sẽ góp phần
phát triển tư duy độc lập và nâng cao trách nhiệm. Nếu không tự chủ, bản thân mỗi
trường đại học sẽ trở nên thụ động, xơ cứng, thiếu sáng tạo, thiếu sức mạnh nội sinh, ít
đổi mới và thậm chí không thực sự chú trọng chất lượng để thu hút người học. Thực tế
cho thấy, một số trường đại học thí điểm tự chủ đã đạt được những kết quả khả quan.
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Hơn thế, một số trường còn đạt được những thành tựu vượt bậc, trở thành trường đại
học hiếm hoi của Việt Nam được các tổ chức quốc tế uy tín xếp hạng về chất lượng
như Đại học Tôn Đức Thắng.
Tự chủ là tự mình làm chủ. Tự mình quyết định và chịu trách nhiệm về quyết
định ấy đối với công việc của nhà trường. Vấn đề tự chủ nói ở đây theo cách hiểu tự
chủ hoàn toàn, tất cả mọi việc, chịu trách nhiệm trực tiếp và cao nhất về chủ trương và
kết quả công việc, có thể gộp lại ở 4 nội dung chính là tự chủ về hoạt động chuyên
môn, nhân sự, tài chính và về quản trị, trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.
nói tự chủ hoàn toàn ở đây không có nghĩa là không cần pháp luật, muốn làm gì thì
làm, bởi vì mỗi đơn vị đào tạo đều là một bộ phận hợp thành của một xã hội có trật tự,
thượng tôn pháp luật. Trách nhiệm giải trình trước cộng đồng xã hội và tuân thủ pháp
luật là nghĩa vụ phải làm của hội đồng trường. Và tất nhiên đó là pháp luật tiến bộ,
chấp nhận tự chủ đại học, chứ không phải ngăn cấm tự chủ.
Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 thể hiện sự quyết tâm của Nhà nước
trong việc hiện thực hóa chủ trương tự chủ đại học, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cao
nhất, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để các cơ sở giáo dục đại học tiến hành tự chủ.
Tuy nhiên, chỉ Luật Giáo dục đại học được sửa đổi thôi là chưa đủ để các trường đại
học thực hiện chủ trương. Trường đại học hoạt động không chỉ tuân theo Luật giáo dục
đại học mà là một thực thể. Mỗi hoạt động của trường đều có luật tương ứng điều
chỉnh. Luật giáo dục đại học không thể giải quyết hết tất cả hoạt động của trường đại
học. Do đó, một trong những vấn đề quan trọng về mặt pháp lý là các luật liên quan
như Luật đầu tư công, Luật ngân sách, Luật viên chức phải đồng bộ với nhau và đồng
bộ với Luật Giáo đục đại học sửa đổi, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các trường
đại học thực hiện tự chủ. Bên cạnh đó, để Luật Giáo dục đại học sửa đổi khả thi trong
thực tiễn thì các văn bản hướng dẫn thi hành phải quy định rõ ràng các vấn đề liên
quan đến tự chủ như Hội đồng trường, hiệu trưởng.
Ngoài ra, các vấn đề quan trọng khác để có thể tự chủ là năng lực nội tại của
các trường đại học, tổ chức bộ máy, nhân sự của các trường đại học cũng đang đứng
trước nhiều vướng mắc. Cần nghiên cứu kỹ lưỡng, đưa ra các giải pháp phù hợp với
mỗi trường đại học trên cơ sở nguyên lý, nguyên tắc chung mới hiệu quả chứ không
thể áp dụng một cách làm cho tất cả các trường đại học.
Như vậy, để chủ trương tự chủ đại học được hiện thực hóa trong thực tiễn, cần
tiếp tục nghiên cứu, tháo gỡ những vướng mắc, những điểm nghẽn về hệ thống pháp
luật liên quan đến tự chủ đại học, đảm bảo cơ sở pháp lý rõ ràng để các trường đại học
tiến hành tự chủ là vấn đề quan trọng, cấp bách. Thêm vào đó, vấn đề về cơ cấu tổ
chức khi tự chủ sao cho phù hợp với sứ mệnh, chức năng của trường đại học cũng
đang đứng trước những vướng mắc nhất định. Các vấn đề quan trọng khác như năng
lực trường đại học, nhận thức, nguyện vọng của người dân trong bối cảnh tự chủ đại
học cũng đang đứng trước nhiều khó khăn. Trong đó, để việc triển khai chủ trương tự
chủ đại học theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW thì bao
trùm nhất là vấn đề pháp chế hóa chủ trương này cho kịp thời.
2. Những điểm nghẽn trong thực hiện tự chủ ở các trường đại học công lập
hiện nay
Nhận thức rõ tầm quan trọng và sự cần thiết của chủ trương tự chủ đại học,
trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã thực hiện nhiều giải pháp cần thiết để các
trường đại học tiến hành tự chủ. Sự quyết tâm của Nhà nước trong việc hiện thực hóa
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chủ trương tự chủ đại học được thể hiện ở nhiều phương diện về pháp lý, về chính
sách, cơ chế, chương trình hành động. Đáng kể nhất là việc rà soát, bổ sung các quy
định, trình Quốc hội ban hành Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018, có hiệu lực từ
tháng 7 năm 2019; bổ sung, sửa đổi Luật Đầu tư công năm 2019, có hiệu lực từ tháng
1 năm 2020; và gần đây nhất là Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ,
công chức và Luật Viên chức năm 2019 có hiệu lực từ tháng 7 năm 2020. Có thể nói
Luật Giáo dục đại học đã được sửa đổi theo hướng trao quyền tự chủ cao hơn về cho
cơ sở giáo dục đại học bao gồm quyền tự chủ trong học thuật, trong tổ chức nhân sự và
trong tài chính. Luật quy định khá rõ về quyền tự chủ trong học thuật, hoạt động
chuyên môn; quyền tự chủ trong tổ chức nhân sự và quyền tự chủ trong tài chính, tài
sản. Đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng, nền tảng để các trường đại học thực hiện
tự chủ. Thứ hai là Luật Viên chức đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng bỏ chế độ
“biên chế suốt đời” đối với viên chức. Đây được xem như một sự thể chế hóa chủ
trương về quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn lực theo Nghị quyết số
19/NQ-TW của Ban chấp hành trung ương Đảng. Ba là, Luật Đầu tư công được sửa
đổi cuối năm 2019 cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các trường đại học trong việc
triển khai các dự án đầu tư. Luật quy định rõ về phân cấp thẩm quyền, trình tự, thủ tục
quyết định chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu
hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư phù hợp
với quy định về quyền tự chủ tài chính của các cơ quan, đơn vị. Các văn bản pháp luật
liên quan cũng đang được nghiên cứu để tiếp tục sửa đổi cho phù hợp với chủ trương
chung và phù hợp với các văn bản luật khác liên quan đến tự chủ đại học.
Tuy nhiên, hiện nay quá trình tự chủ của các trường đại học công lập đang đứng
trước nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó có thể kể đến những khó khăn lớn sau:
Thứ nhất, cơ sở pháp lý để các trường đại học thực hiện tự chủ vẫn chưa hoàn
thiện, còn nhiều quy định cũ, thiếu đồng bộ, cản trở quyền tự chủ của các trường đại
học công lập. Đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ là xu thế tất yếu của quá trình
phát triển xã hội, tuy nhiên hiện nay khung pháp lý về vấn đề này vẫn còn nhiều điểm
hạn chế như chưa thể hiện rõ nét bản chất của cơ chế quản lý đối với các trường đại
học công lập; các văn bản được ban hành còn thiếu tính đồng bộ. Hiện mới chỉ có 3
luật được sửa theo đúng tinh thần tự chủ của Nghị quyết, đó là Luật sửa đổi bổ sung
một số điều của Luật giáo dục đại học 2012 (Luật số 34/2018), Luật viên chức và Luật
Đầu tư công. Còn các luật khác chi phối hoạt động kế toán, quản lý tài chính, tài sản,
đầu tư từ nguồn tiền tự thu - tự chi (ngoài Ngân sách nhà nước), quy định về vai trò
của Tổ chức Đảng trong đơn vị tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên thì chưa sửa kịp
theo chỉ đạo của các Nghị quyết 29 và 19.
Hệ thống pháp luật chưa đồng bộ để các trường thực hiện cơ chế tự chủ tài
chính. Luật Giáo dục đại học hiện hành đã trao quyền cho Hội đồng trường, Hội đồng
đại học của cơ sở giáo dục đại học tự quyết định việc sử dụng nguồn tài chính là
nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc tự chủ này đang bị
ràng buộc bởi quy định tiến hành đấu thầu tại Luật Đấu thầu 2013. Trong bối cảnh quy
trình thực hiện đấu thầu còn phức tạp về mặt thủ tục hành chính, ràng buộc quá nhiều
điều kiện làm cho quá trình thực hiện của các cơ sở giáo dục đại học bị chậm trễ,
không phát huy được tinh thần, cơ chế tự chủ. Đặc biệt, trong nhiều trường hợp, cơ
quan chủ quản còn vin vào các quy định này để tác động đến các trường đại học. Luật
Đấu thầu 2013 chưa được sửa đổi đã tạo ra mâu thuẫn với quy định của Luật Giáo dục
đại học sửa đổi 2018, cản bước tiến tự chủ của các trường. Nghị định số 16/2015/NĐ383

CP quy định về cơ chế tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung nên có
nhiều vấn đề liên quan đến các trường đại học công lập vẫn chưa được cụ thể hóa.
Pháp luật hiện nay đã có quy định về phương thức tự chủ song các quy định về tính
chịu trách nhiệm về tài chính lại chưa đầy đủ và chặt chẽ. Pháp luật chưa làm rõ bản
chất của tiền học phí có phải nguồn ngân sách hay không, quản lý tiền học phí như thế
nào để vừa đảm bảo tự chủ, vừa hạn chế vi phạm pháp luật khi sử dụng nguồn thu này.
Cơ chế được phép thành lập doanh nghiệp đa sở hữu khi tiến hành tự chủ đại
học đã và đang là rào cản khi Luật Doanh nghiệp đến nay vẫn chưa được sửa đổi, tạo
ra nhiều vướng mắc trong thực hiện vì “vướng luật”. Trường đại học tự chủ hoàn toàn
về chi đầu tư, chi thường xuyên được thực hiện quản lý, kế toán, hạch toán như doanh
nghiệp, song đến nay Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về kế toán vẫn chưa
được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định của Luật mới.
Ngoài ra, theo quy định pháp luật, Nhà nước hỗ trợ về thuế, phí, cũng như giá
dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước, giao quyền tự chủ cho các
đơn vị cung ứng dịch vụ tự quyết định theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí và có
tích lũy theo tinh thần Nghị quyết 19, song đến nay Luật và các văn bản hướng dẫn thi
hành về thuế, phí vẫn chưa được sửa đổi. Chẳng hạn, để khuyến khích các hoạt động
nghiên cứu khoa học, tăng cường hoạt động học thuật tại các trường đại học thì có nên
đánh thuế thu nhập cá nhân đối với nguồn thu từ các hoạt động nghiên cứu này hay
không vẫn chưa được pháp luật tính toán, điều chỉnh. Các quy định khác về thuế sử
dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động dịch vụ chuyển giao công
nghệ vẫn là những quy định cũ, chưa kịp thời bổ sung để đảm bảo tính đồng bộ với
chủ trương và hệ thống pháp luật mới về tự chủ đại học.
Thứ hai, vấn đề cơ cấu tổ chức, nhân sự vẫn còn nhiều khúc mắc. Tự chủ đại
học đã tạo ra bước ngoặt lớn cho các cơ sở giáo dục đại học, là cơ hội để các trường
phát triển, đặc biệt là những cơ sở có nội lực và tổ chức Đảng, ban lãnh đạo có tầm
nhìn, tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong quá trình lãnh đạo đơn vị.
Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội, vẫn còn nhiều thách thức đặt ra.
Mối quan hệ giữa đảng ủy, hội đồng trường và ban giám hiệu chưa thực sự rõ
ràng. Để thực hiện tự chủ được thuận lợi, vai trò lãnh đạo quản lý trong các trường
công lập tự chủ phải rõ ràng, minh bạch. Tuy nhiên, hiện nay, mối quan hệ này vẫn là
vấn đề gây nhiều lúng túng trong thực hiện. Sự chưa rõ ràng trong quy định về tính
hiệu lực giữa nghị quyết của đảng ủy với nghị quyết của hội đồng trường và quyết
định của ban giám hiệu sẽ gây cản trở đến quá trình thực hiện tự chủ của các trường
đại học. Pháp luật cũng chưa có quy định rõ ràng về chế độ trách nhiệm của Bí thư Chủ tịch Hội đồng quản trị - Hiệu trưởng trong quản lý trường đại học. Việc phân định
rõ trách nhiệm này là hết sức cần thiết, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, xác định
được trách nhiệm pháp lý của từng cá nhân khi có sai phạm.
Mối quan hệ giữa trường đại học với cơ quan chủ quản vẫn có nhiều khúc mắc.
Đảng, Nhà nước đã thể hiện quan điểm khá rõ ràng về mối quan hệ này. Từ năm 2005,
Nghị quyết 14/2005/NQ-CP về đổi mới giáo dục đại học của Chính phủ đã quy định
“Xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản, xây dựng cơ chế đại diện sở hữu nhà nước đối với các cơ
sở giáo dục đại học công lập”. Theo quy định này, khi đã đưa vào Hội đồng trường đại
diện của bộ chủ quản thì sự quản trị của bộ chủ quản không được thực hiện trực tiếp
nữa mà thông qua đại diện này. Nghị quyết 89/NQ-CP năm 2016 của Chính phủ lại
nói rõ: “Giảm mạnh sự can thiệp hành chính của các cơ quan chủ quản đối với hoạt
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động của các trường đại học, tiến tới xóa bỏ cơ chế chủ quản; đổi mới mô hình quản trị
đại học theo hướng chuyển từ chế độ thủ trưởng (hiệu trưởng) sang chế độ tập thể lãnh
đạo (Hội đồng trường)”. Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2017 của Hội nghị Trung ương
Đảng lần thứ 6 về tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập cũng chỉ đạo cần
“nâng cao hiệu lực, hiệu quả cơ chế hội đồng trường trong các trường đại học theo
hướng hội đồng trường là cơ quan thực quyền cao nhất của trường đại học”, và quy
định cụ thể “bí thư đảng uỷ kiêm chủ tịch hội đồng trường”. Quan điểm, chủ trương
của Đảng là nhất quán qua các giải đoạn, song đến nay khái niệm tự chủ đại học và thể
chế Hội đồng trường trong nhiều năm vẫn chưa thực sự đi vào thực tiễn. Cơ chế kìm
hãm các trường đại học nặng nề nhất là cơ chế bộ chủ quản và trường trực thuộc. Theo
cơ chế này Bộ chủ quản có quyền quyết định rất lớn đến các vấn đề cốt lõi của trường
đại học trực thuộc, mà chủ yếu là lĩnh vực tài chính và nhân sự.
Rõ ràng khi có cơ quan chủ quản thì các cơ quan này sẽ can thiệp, chỉ đạo công
việc của nhà trường, trong khi đây là các cơ quan quản lý nhà nước, không phải các cơ
quan sự nghiệp đào tạo, không có chuyên môn sâu và cũng không chịu trách nhiệm
trực tiếp về chất lượng đào tạo của nhà trường. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đến nay đa
số các trường đại học công lập vẫn đang chịu sự can thiệp lớn từ phía các cơ quan chủ
quản. Việc can thiệp này chắc chắn sẽ tác động theo hướng cản trở quá trình thực hiện
tự chủ của các trường đại học. Để đảm bảo cho các trường đại học công lập phát triển,
tự định hướng đi cho mình thì cần để các trường tự mình làm chủ, quyết định các vấn
dề quan trọng, cốt lõi, nhưng để đảm bảo được định hướng của Nhà nước về giáo dục
đào tạo, phục vụ yêu cầu xây dựng phát triển đất nước, các trường không đi lệch khỏi
đường ray nền giáo dục chung của quốc gia thì cần sự tác động nhất định từ phía Nhà
nước. Sự tác động này nên được thực hiện chủ yếu thông qua hệ thống pháp luật, giảm
sự tác động trực tiếp từ phía các cơ quan nhà nước thông qua mệnh lệnh hành chính.
Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2020, các quy định của Nhà nước cho thấy mối quan hệ
này vẫn chưa rõ ràng, rất nhiều trường lúng túng không biết thực hiện như thế nào.
Thứ ba, việc xác định mức thu học phí của các trường đại học đang là vấn đề
nan giải khi thực hiện tự chủ. Hiện nay, Luật Giáo dục đại học sửa đổi đã quy định cơ
sở đào tạo được tự xác định học phí nếu đáp ứng được các điều kiện tự chủ theo quy
định của Luật, đồng thời, thực hiện đầy đủ các hướng dẫn về xây dựng định mức kinh
tế - kỹ thuật và ban hành mức thu học phí phù hợp với lộ trình tính giá dịch vụ giáo
dục đào tạo tương xứng với chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, trên thực tế, một số trường
khi đưa ra mức thu học phí đã khiến nhiều người học lo lắng, không đảm bảo được khả
năng đi học. Gần đây nhất, khi trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thông
báo mức thu học phí đã gây ra nhiều ý kiến trong dư luận. Để đảm bảo chất lượng đào
tạo, cơ sở đào tạo đại học phải hiện đại hóa cơ sở vật chất, nguồn học liệu, thu hút
nhiều chuyên gia giỏi, và để làm được điều này trong bối cảnh Nhà nước không còn
cấp ngân sách thì trường phải tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo. Mặt khác, để đảm bảo
quyền lợi cũng như khả năng của người học về việc có đáp ứng được mức học phí cao
hay không thì trường phải cân đối. Bởi nếu mức học phí quá cao, rất nhiều sinh viên
điều kiện kinh tế khó khăn sẽ không thể tham gia học tập. Nhà nước đang có chủ
trương xây dựng, ban hành khung và trần học phí đại học. Mức khung và trần này liệu
có đảm bảo được quyền lợi chính đáng cho tất cả các trường đại học hay không là một
câu hỏi lớn đòi hỏi Nhà nước phải hết sức cân nhắc. Xác định mức thu học phí đang là
một trong những vấn đề quan trọng, nan giải mà các trường đại học tự chủ gặp phải.
Thứ tư, vấn đề năng lực của các trường đại học công lập cũng là một trong
những rào cản lớn khi mở rộng tự chủ đại học. Với các trường đại học ở “top trên”
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việc thực hiện tự chủ sẽ có nhiều lợi thế do tính đa ngành trong đào tạo, nhu cầu xã hội
tương đối lớn, cộng với thương hiệu, chất lượng đào tạo đã được khẳng định trong
nhiều năm qua. Nhưng với các trường đại học công lập ở “top dưới”, chất lượng lẫn
thương hiệu gần như chưa đảm bảo được. Năng lực của các trường này khó có thể đáp
ứng được yêu cầu tự chủ, do đó họ thiếu sẵn sàng. Trường hợp bắt buộc phải tự chủ
theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, nguy cơ các trường này sẽ khó đảm bảo hoạt
động lâu dài. Tự chủ sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo sát với nhu cầu
xã hội, thanh lọc những trường đại học không đáp ứng được nhu cầu người học cũng
như chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, một vấn đề Nhà nước cần quan tâm là đối với các
trường đại học chưa đủ năng lực tự chủ thì sẽ như thế nào. Trường hợp các trường đó
không đưa ra được các giải pháp hữu hiệu để duy trì, phát triển khi tự chủ thì phải xử
lý như thế nào đối với đội ngũ viên chức, giảng viên. Điều này sẽ chưa xảy ra ngay,
song về lâu dài sẽ khó tránh khỏi. Do đó, đây cũng là một trong những khó khăn lớn
khi tự chủ đại học cần phải tìm phương án giải quyết. Thêm vào đó, với một số trường
đặc thù, việc tự chủ đại học sẽ tiến hành như thế nào cũng chưa được Nhà nước tính
toán kỹ lưỡng. Như thế nào là trường đặc thù cần được nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra
quy định. Chẳng hạn, các trường công an, quân đội, hoặc một số trường chỉ đào tạo
sau đại học và thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức như Học
viện Hành chính Quốc gia thì việc thực hiện tự chủ có giống như các trường khác hay
không. Tất cả những vấn đề trên đều tạo ra những vướng mắc trong thực hiện tự chủ
đại học.
Thứ năm, sự lúng túng khi mới bắt đầu tự chủ tạo ra nhiều khó khăn cho các
trường đại học công lập. Các trường tư vốn đã quen với cơ chế tự chủ, họ nắm vững
các quy định và đã quen với việc tự chủ. Các trường công lập thì khác, bấy lâu nay
đang hoạt động theo hướng được sự bảo trợ từ phía Nhà nước về nhiều mặt. Đa số
viên chức vẫn quy với lối làm việc “bao cấp” nên chưa chuẩn bị tinh thần chấp nhận
thách thức, vượt qua nó và được hưởng thành quả tùy theo hiệu quả hoạt động. Số
đông viên chức ở các trường đại học công lập vẫn muốn tận dụng những ưu thế của
trường công lập thay vì chấp nhận cạnh tranh tự do và công bằng. Đây cũng là giai
đoạn mở rộng tự chủ của các trường đại học, gần như các trường công chưa có kinh
nghiệm thực thi. Các vấn đề liên quan như áp dụng cơ chế tự chủ như thế nào, được tự
chủ đến đâu, giảng viên, viên chức phải thay đổi như thế nào để thích nghi với việc tự
chủ đều là những vấn đề mới, chưa thực sự rõ ràng đối với họ. Hơn nữa, bắt đầu làm
quen với tư duy, cách thức làm việc mới sẽ là không dễ dàng với những người cũ,
những người vốn đã quen với cách làm việc cũ. Để thay đổi, từ tổ chức nhân sự, hoạt
động nghiên cứu học thuật, đào tạo, tài chính đều cần một khoảng thời gian nhất định.
Thời gian này nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố.
3. Một số giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn, góp phần đẩy mạnh tự chủ
ở các trường đại học công lập
Trước yêu cầu của giáo dục toàn cầu, sự phát triển nhanh chóng của khoa học
công nghệ, để có bước phát triển đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
quốc gia thì chủ trương đổi mới và cơ chế quản trị đại học phù hợp là hết sức quan
trọng. Nó là một nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của nền giáo dục đại
học Việt Nam. Trải qua các kỳ đại hội IX, X, XI, XII của Đảng đều khẳng định chủ
trương đổi mới giáo dục trong đó có chú trọng cơ chế thực hiện tự chủ trong giáo dục
đào tạo. Nghị quyết số 29-NQ/TW năm 2013, 19-NQ/TW năm 2017 tiếp tục khẳng
định quyết tâm của Đảng trong việc đổi mới giáo dục đào tạo, trong đó có chủ trương
tự chủ đại học. Tuy nhiên, để đẩy mạnh tự chủ đại học, cần tháo gỡ những vướng mắc,
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những điểm nghẽn đã và đang cản trở việc mở rộng tự chủ. Trong đó, cần tập trung
thực hiện một số giải pháp sau:
Một là, khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận
lợi cho quá trình tự chủ ở các trường đại học công lập. Nghị quyết 19/NQ-TW cũng
chỉ ra phải sửa đổi, bổ sung pháp luật về công chức, viên chức, đội ngũ nhà giáo và
pháp luật có liên quan. Thời gian tới, Đảng cần tiếp tục ban hành chủ trương, định
hướng rõ ràng hơn về tự chủ đại học nhằm tạo cơ sở vững chắc cho các cơ quan nhà
nước ban hành quy định pháp luật.
Đối với các cơ quan Nhà nước, trước hết cần đồng bộ các luật để việc thực hiện
tự chủ có thể thực thi trên thực tế. Để làm được điều này, cần khẩn trương sửa đổi, bổ
sung các quy định pháp luật không phù hợp với Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm
2018. Cụ thể, các quy định của Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp, các quy định về
thuế, về kế toán cần được nghiên cứu kỹ và sửa đổi, bổ sung theo hướng không chồng
chéo với quy định pháp luật mới về tự chủ đại học, tạo điều kiện thuận lợi để các
trường đại học thực hiện tự chủ, nhất là trong hoạt động đầu tư, xây dựng cơ sở vật
chất, hạ tầng của trường.
Các cơ quan quản lý nhà nước cần có các phương án cụ thể để hoàn thiện quy
định pháp luật liên quan đến tự chủ. Chẳng hạn, Bộ Tài chính cần nhanh chóng sửa
đổi, bổ sung Nghị định 16/2016/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công
lập, rà soát lại toàn bộ những quy định về thuế nhằm khuyến khích tự chủ tài chính và
có tích lũy cho đầu tư. Về cơ chế tài chính, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực cần xây
dựng, hoàn thiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở mức
độ tự chủ về tài chính, tăng cường phân cấp và giao quyền chủ động cho các đơn vị sự
nghiệp công lập theo hướng phân định rõ việc quản lý nhà nước với quản trị đơn vị sự
nghiệp công lập và việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Các bộ quản lý ngành, lĩnh
vực cần hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý áp dụng
mô hình quản trị doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên
và chi đầu tư. Bộ Nội vụ cần khẩn trương xây dựng, sửa đổi, ban hành mới các Nghị
định về thành lập, tổ chức, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; về vị trí việc làm trong
các trường đại học công lập; về viên chức, tinh giản biên chế, tuyển dụng, sử dụng,
quản lý viên chức theo quy định của Luật sửa đổi một số điều của Luật Cán bộ công
chức và Luật Viên chức chính thức có hiệu lực từ 01/7/2020. Bộ Nội vụ cũng cần
nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật về vị
trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên
chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập sao cho phù hợp với quy định mới về tự chủ
đại học và đảm bảo điều kiện pháp lý cần thiết để các trường thực hiện các nội dung
đó khi tiến hành tự chủ.
Các Bộ, Ban, Ngành có liên quan cần nhanh chóng hơn nữa trong việc rà soát,
xây dựng và trình Quốc hội điều chỉnh các quy định pháp luật khác có liên quan cho
phù hợp với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về đổi mới tổ chức và quản lý,
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt
là mục tiêu mở rộng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp
công lập nói chung, trường đại học công lập nói riêng. Bên cạnh đó, Nhà nước cần
nghiên cứu, sửa đổi các quy định về chế tài xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực giáo
dục đại học. Tiếp tục sửa đổi các quy định về mức xử phạt trong Nghị định số
138/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục để phù
hợp với quy định mới của tự chủ đại học.
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Hai là, nhanh chóng quy định rõ hơn nữa cơ cấu tổ chức của trường đại học
theo hướng quy định rõ thẩm quyền, mối quan hệ giữa ba thực thể trong nội bộ trường
đại học gồm đảng ủy, hội đồng trường và hiệu trưởng; mối quan hệ giữa trường đại
học với cơ quan chủ quản.
Ở khía cạnh mối quan hệ giữa hội đồng trường và đảng ủy. Như trên đã phân
tích, hiện nay vấn đề thẩm quyền và mối quan hệ giữa ba chủ thể này chưa thực sự rõ
ràng, là một trong những điểm nghẽn lớn khi tiến hành tự chủ. Do đó, Nhà nước cần
ban hành quy định pháp luật nhằm cụ thể hóa rõ ràng hơn vấn đề này để các đơn vị có
cơ sở thực hiện. Trong mối quan hệ giữa đảng ủy và hội đồng trường có vấn đề liên
quan đến tư duy về vai trò, chức năng và phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng
trong các trường đại học cần được nhận thức cho đúng và phải được đổi mới một cách
căn bản. Về nguyên tắc làm việc, khác với cấp ủy hành chính địa phương, đảng ủy ở
trường đại học không quyết định nhiệm vụ chính trị mà đó là việc của hội đồng
trường. Đảng ủy không làm chức năng của cơ quan quyền lực mà đó là nhiệm vụ của
hội đồng trường, đây mới chính là cơ quan quyền lực của trường đại học. Cũng cần
xác định rõ, đảng ủy không phải là cấp trên hay cấp dưới của hội đồng trường. Hai
thiết chế này song song tồn tại nếu ở trong trường có đảng viên đủ về số lượng. Mỗi
thiết chế nên làm chức năng của mình, không trùng lấn lên nhau.
Ở khía cạnh mối quan hệ giữa trường đại học với cơ quan chủ quản, pháp luật
nên được điều chỉnh, quy định theo hướng tiến tới xóa bỏ cơ chế cơ quan chủ quản
theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW, Nghị quyết 29-NQ/TW của Đảng, Nghị quyết
14/2005/NQ-CP và Nghị quyết số 89/NQ-CP của Chính phủ. Để làm được điều này,
Chính phủ cần tổng hợp ý kiến của các chủ thể liên quan, trước hết là bản thân các
trường đại học, tiếp theo là các cơ quan chủ quản. Sau đó, phân tích thực tiễn về sự
cần thiết phải thay đổi phương thức quản lý nhà nước đối với các trường đại học theo
hướng giảm bớt sự chỉ đạo trực tiếp theo mệnh lệnh hành chính từ phía các cơ quan
chủ quản. Thêm vào đó, Chính phủ cần quyết liệt đưa ra cơ chế cụ thể nhằm đẩy mạnh
phân cấp, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng phân định
rõ việc quản lý nhà nước với việc quản lý đơn vị sự nghiệp công lập và việc cung ứng
dịch vụ sự nghiệp công.
Ba là, cần tiếp tục nghiên cứu để các trường đại học công lập đẩy mạnh tự chủ
về tài chính, thu và quản lý học phí. Nên để các trường đại học tự quyết định khai thác,
tìm kiếm nguồn tài chính, cách thức sử dụng các nguồn tài chính và tài sản hiện có,
đầu tư cho tài sản tương lai, cân đối thu và chi nhằm đảm bảo hệ thống tài chính minh
bạch, tuân thủ pháp luật và không vụ lợi. Khi nhà trường đã có cơ chế tài chính chủ
động, thông thoáng sẽ có chính sách chi trả thu nhập tốt hơn, khuyến khích đội ngũ
làm việc hiệu quả, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo cũng như thúc đẩy mạnh mẽ sự
phát triển của nhà trường. Do đó, để các trường đại học có thể tự chủ hợp tác nhằm tối
đa hóa giá trị của nhà trường thì hệ thống pháp luật phải sửa đổi, hoàn thiện những quy
định liên quan đến tự chủ tài chính.
Việc xác định mức thu học phí phải đảm bảo hài hòa giữa các chủ thể, vừa tính
đúng, tính đủ chi phí đào tạo nhưng cũng phải đảm bảo quyền lợi chính đáng của
người học. Trong quá trình thực hiện tự chủ, các trường đại học được tự xác định học
phí nếu đáp ứng được các điều kiện tự chủ theo quy định mới của Luật. Mức học phí
này phải đảm bảo phù hợp với lộ trình tính giá dịch vụ giáo dục đào tạo tương xứng
với chất lượng đào tạo được kiểm định. Các trường đại học phải có trách nhiệm công
khai, minh bạch, cam kết chất lượng, đồng thời có trách nhiệm giải trình với các cơ
quan quản lý nhà nước, với người học, với xã hội về mức học phí đưa ra. Ngoài ra, khi
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xây dựng mức học phí, các trường đại học cũng nên quan tâm, tính đến các chính sách
an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ sinh viên khó khăn, các đối tượng sinh viên vùng sâu
vùng xa, thành lập quỹ hỗ trợ sinh viên nghèo. Việc công khai mức thu học phí và lộ
trình tăng học phí từng năm và cả khóa học thực hiện theo quy định tại Thông tư
36/2017/TT-BGDĐT.
Các trường đại học công lập cần lưu ý rằng, tự chủ không đồng nghĩa với việc
muốn thu học phí bao nhiêu thì mua. Tự chủ cần được nhìn nhận đúng dưới trách
nhiệm xã hội, trách nhiệm giải trình báo cáo, minh bạch thông tin về mức thu học phí,
lộ trình tăng học phí; cam kết chất lượng của nhà trường; nhằm nâng cao chất lượng
đào tạo, bảo đảm quyền lợi cho người học và tuân thủ đúng các quy định của pháp
luật. Do đó, Nhà nước cũng có cơ chế yêu cầu các trường có trách nhiệm giải trình và
khuyến khích xã hội tham gia giám sát mức thu học phí để đảm bảo quyền lợi cho cả
hai bên.
Bên cạnh đó, để các trường được thực sự tự chủ, trước hết cần chuyển nhanh từ
hỗ trợ ngân sách theo cơ chế cấp phát bình quân sang cơ chế Nhà nước đầu tư theo
mục tiêu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công căn cứ vào chất
lượng đầu ra hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Nhà nước tạo cơ chế
thuận lợi và quy định trách nhiệm của các bên trong mối quan hệ hợp tác giữa cơ sở
đào tạo và doanh nghiệp, trong việc thương mại hóa sản phẩm khoa học... để tạo điều
kiện tăng nguồn thu từ hoạt động khoa học công nghệ, phục vụ cộng đồng.
Bốn là, bản thân các trường đại học công lập phải chủ động nâng cao năng lực.
Sự phản ứng của thị trường rất nhanh nhạy, cơ chế thị trường và cơ chế tự chủ dần sẽ
rõ nét hơn trong hệ thống giáo dục của Việt Nam và sẽ giúp thanh lọc được những cơ
sở đào tạo thiếu chất lượng hoặc đào tạo những ngành nghề không phù hợp. Lúc đó,
hàng loạt hệ lụy khác như vấn đề việc làm của viên chức, đảm bảo tính cân đối trong
đào tạo các ngành nghề theo mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Để nâng cao năng lực
các trường đại học công lập, trước hết phải nâng cao chất lượng đào tạo.
Chất lượng đào tạo đại học là vấn đề quan trọng đã được bàn đến nhiều năm
qua, song vẫn chưa cải thiện được là bao. Trong khi đó đây là tiêu chí hàng đầu để
đảm bảo các trường có thể tự chủ. Do đó, nâng cao chất lượng là cần thiết và trong
thực tế là cấp bách. Thời gian tới, các trường công lập cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ
các yếu tố về đội ngũ giảng viên, giáo trình tài liệu, cơ sở vật chất, xác định đúng nhu
cầu đào tạo để góp phần nâng cao chất lượng.
Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tăng cường thực hiện đánh giá, kiểm
định chất lượng giáo dục đại học và xếp hạng các trường đại học, cao đẳng, ban hành
quy định về cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia theo quy định pháp luật. Tạo cơ
sở, động lực để các trường phấn đấu, điều chỉnh hoạt động để hướng tới chất lượng.
Năm là, cần chủ động thực hiện nhiều biện pháp thay đổi tư duy của đội ngũ
viên chức trong các trường đại học công lập, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo. Đối với mỗi
một cuộc cải cách, con người là yếu tố then chốt, quyết định sự thành bại. Ở trên đã
phân tích cụ thể những rào cản về yếu tố con người đã quen với tư duy cũ, cách làm cũ
mà chủ yếu là thụ động phụ thuộc vào chỉ đạo của các cơ quan chủ quản. Do đó, để
thay đổi cách làm, trước hết phải thay đổi nhận thức, tư duy của đội ngũ này. Để làm
được điều này, cần quan tâm đến mấy vấn đề sau:
Đối với cấp lãnh đạo: Lãnh đạo các trường phải đủ độ chín về tư duy, có văn
hóa và nhân cách tốt, đặt lợi ích của đơn vị, của con người, của sứ mệnh giáo dục lên
trên lợi ích cá nhân. Để có lãnh đạo như vậy thì tất cả các trường đại học công lập phải
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cẩn trọng, công tâm mà lựa chọn đúng người đảm đương trọng trách cao cả nhưng
cũng đầy trách nhiệm này. Tất cả các chức danh như chủ tịch hội đồng trường, ban
giám hiệu phải là những người thực tài, thực tâm vì sự nghiệp giáo dục thì quá trình tự
chủ mới có cơ hội thành công.
Đối với cấp thừa hành: Những người thực thi hoạt động nghề nghiệp chuyên
môn cần có đủ trách nhiệm, phẩm chất, có động cơ trong sáng vì sự nghiệp trồng
người cao cả, không lợi dụng việc phân cấp để tìm kiếm lợi ích cá nhân. Để có đội ngũ
cấp dưới như vậy, mỗi trường phải nâng cao chất lượng tuyển dụng viên chức, đảm
bảo tuyển được những người có đủ năng lực, phẩm chất thực thi tốt nhiệm vụ ở vị trí
việc làm dự tuyển; tăng cường đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn,
trang bị các kỹ năng mới đáp ứng được yêu cầu mới của đào tạo đại học; đồng thời các
trường cũng phải hết sức quan tâm đến vấn đề lương thưởng của viên chức bởi đây
chính là một trong những động lực cốt lõi thúc đẩy năng suất, hiệu quả làm việc.
Trong quá trình thực hiện tự chủ, các trường tùy thuộc điều kiện cụ thể của đơn vị
mình, xây dựng các phương án cụ thể, từng bước thực hiện. Nếu thực sự vướng mắc
thì nhờ đến sự hỗ trợ của Nhà nước bởi tự chủ không phải để các trường “tự bơi” mà
cần sự quan tâm nhất định từ phía Nhà nước, nhất là trong giai đoạn đầu thực hiện tự chủ.
Đối với xã hội: Cộng đồng xã hội phải có đủ nhận thức để tác động bằng dư
luận, phê phán những hành vi sai trái, lạm dụng tự chủ đại học để tư lợi cá nhân hoặc
lợi ích nhóm. Xã hội cũng cần lên tiếng trước tình trạng không chịu phân cấp, giao
quyền, cản trở bên dưới tự chủ. Để làm được điều này, trước mắt Nhà nước cần đẩy
mạnh các hoạt động tuyên truyền để người dân hiểu về chủ trương tự chủ đại học. Nhà
nước cũng cần khuyến khích các cơ quan truyền thông báo chí tham gia vào công tác
tuyên truyền chủ trương tự chủ.
Tóm lại, tự chủ đại học trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và khoa học
công nghệ phát triển mạnh mẽ sẽ là cơ hội biến các trường đại học công lập trở thành
các trung tâm sản xuất, sử dụng, phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu tri thức, chuyển giao
công nghệ hiện đại. Tự chủ cũng chính là chìa khóa giúp đổi mới quản trị đại học, đổi
mới phương thức quản lý của Nhà nước đối với giáo dục đại học. Nó là xu thế tất yếu
nhưng dường như các trường vẫn đang đứng giữa ngã ba đường, loay hoay tìm cách
triển khai. Trong giai đoạn này, Nhà nước cần tiếp tục giúp các trường tháo gỡ khó
khăn, tháo gỡ những điểm nghẽn đang khiến tự chủ đại học khó chạy tới đích. Năm
điểm nghẽn lớn về pháp luật, về cơ cấu tổ chức trường, vấn đề học phí, năng lực và sự
lúng túng trong giai đoạn đầu là rào cản lớn đối với tự chủ đại học. Trước mắt, cần tìm
cách tháo gỡ những vướng mắc này đặc biệt là hành lang pháp lý nhằm giúp các
trường gỡ rối và xác định đúng hướng đi trong giai đoạn đầu tự chủ.
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TỰ CHỦ ĐẠI HỌC VẪN CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN, BỠ NGỠ
Mai Thu Phương
Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
I. Giới thiệu
Tự chủ Đại học (university autonomy) trở thành cụm từ được thường xuyên
nhắc đến ở trong các trường Đại học, trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng và
xuất hiện ở các đề tài của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học trong thời gian gần
đây. Điều đó đã đủ để minh chứng cho chủ trương thực hiện chính sách tự chủ trong
các trường Đại học của nhà nước là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn phát triển giáo
dục. Bắt đầu phải kể đến là Nghị quyết 14 của Chính phủ vào năm 2005 đã trao quyền
tự chủ cho các cơ sở giáo dục Đại học, gắn liền với việc xóa bỏ cơ chế Bộ chủ quản đã
mở ra hướng mới cho các trường xây dựng đề án tự chủ và tiến hành thí điểm. Kết quả
cho thấy các trường thí điểm đều đạt được những hiệu quả bất ngờ ví dụ như Đại học
Tôn Đức Thắng, TP. Hồ Chí Minh. Thực tế đã chứng minh tự chủ Đại học mang lại
hiệu quả cao cho cơ sở giáo dục. Năm 2018 Luật Giáo dục sửa đổi và chính thức có
hiệu lực vào tháng 01/07/2019 thì nhiều trường đã chính thức hoàn thiện đề án tự chủ,
được phê duyệt và tiến hành thực hiện từ năm học này 2020 - 2021. Tuy nhiên nhìn
một cách tổng thể thì thời điểm này vẫn đang nằm trong giai đoạn chuyển đổi một
cách đồng loạt của các trường từ cơ chế Bộ/ Cơ quan chủ quản sang tự chủ. Do đó việc
thực hiện đồng bộ sẽ gặp khó khăn vì các trường đã không còn có giai đoạn thí điểm
nữa mà là hoàn toàn tự chủ về mặt tài chính, nhân sự, học thuật, liên kết quốc tế,…
Điều này đòi hỏi Nhà trường cùng với cán bộ giảng viên phải không ngừng tìm hiểu
về cơ chế chính sách, xây dựng đề án tự chủ và thực hiện nghiêm túc theo đề án. Song
thực tế đặt ra là không phải giảng viên nào cũng hiểu về tự chủ và không phải ai cũng
phân biệt rõ về quá trình tự chủ - đặc biệt là các trường công lập. Bài viết này đề cập
đến các bước thực tiễn để một cơ sở giáo dục từ công lập chuyển sang tự chủ và chỉ ra
những khó khăn gặp phải trong giai đoạn chuyển đổi đầy bỡ ngỡ này.
II. Sự phát triển của các cơ sở tự chủ Đại học
Bắt đầu từ năm 2012 khi Luật giáo dục đại học xác định các trường đủ điều
kiện có thể xây dựng đề án thí điểm tự chủ mở ngành/ chuyên ngành mà không phải
xin phép Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đặt một dấu mốc quan trọng cho việc c xây dựng
chương trình đào tạo tự chủ và lựa chọn chuyên ngành đào tạo phù hợp. Thời điểm đó
theo quy định thì các Đại học Quốc Gia hoàn toàn đủ điều kiện. Nắm bắt lợi thế này
các trường thuộc Đại học Quốc gia cũng dễ dàng hơn trong việc điều chỉnh chương
trình học phù hợp với người học. Tuy nhiên thời điểm này các trường vẫn bị hạn chế
về số lượng tuyển sinh, kinh phí và chưa được tự chủ về thu chi vì theo tiêu chuẩn thì
việc mở ngành chỉ có 02 Đại học Quốc gia là đạt yêu cầu. Tiếp đó là giai đoạn 2014 2017 khi các mô hình thí điểm tự chủ bắt đầu được đánh giá tích cực, tiếp sau đó là lần
lượt các thông tư 08, 12, 22 và 24/2017/TT-BGDĐT ra đời thì các trường được phép
mở thêm các chuyên ngành đào tạo mới, tạo nên sự đa dạng về ngành nghề giữa các
trường, tăng cơ hội lựa chọn cho người học và sự đa ngành cho các trường. Năm 2017
cũng ghi nhận là năm liên kết đào tạo đại học tăng vọt sau thông tư 07/2017/TTBGDĐT và đặc biệt tăng mạnh về liên kết đào tạo quốc tế sau Nghị định 86/2018/NĐ391

CP về Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Cũng tại
thời điểm này nhiều trường thí điểm tự chủ đã có được những kết quả hơn với kỳ vọng
ban đầu. Ví dụ như đến hết 2017 có 23 trường trong tổng số hơn 500 đại học tham gia
thí điểm và hầu hết các trường đã thí điểm đều đạt hiệu quả. Phía Bắc có ĐH Bách
Khoa Hà Nội, sau 6 năm thực hiện, trường có tỉ lệ cán bộ giảng dạy là Tiến sỹ cao
nhất trong cả nước với 65%, tỉ lệ thí sinh đầu vào trên 28 điểm chiếm 25% trong khi số
bài báo Quốc tế có được chỉ số Scopus và ISI tăng gần 60% so với năm 2016. Phía
Nam có ĐH Tôn Đức Thắng, tính đến nay nhà trường có tỷ lệ tiến sĩ khoảng 50%
trong đó hơn 200 là tiến sĩ nước ngoài, trường đã có gần 6.500 bài công bố trên các tạp
chí quốc tế thuộc Danh mục ISI/Scopus (gấp 20 lần thời điểm cuối năm 2015) và là
trường công duy nhất đảm bảo hoàn toàn chi thường xuyên và chi đầu tư. Các trường
đại học thành viên thuộc khối Đại học Quốc gia (ĐHQG) Thành phố Hồ Chí Minh (TP
HCM) cũng bắt đầu quá trình tự chủ đại học. Đến nay hầu hết các trường công trong
khối Đại học Quốc gia và trong hệ thống trường công lập đã hoàn thành đề án tự chủ,
được phê duyệt thực hiện đã nói lên sự phù hợp của việc chuyển đổi quản lý giáo dục
đại học. Tuy nhiên như đã nói ở trên, dù có rất nhiều các trường chuyển đổi qua tự chủ
nhưng không phải cán bộ giảng viên nào cũng nắm rõ nội dung của tự chủ. Tác giả đã
thực hiện một khảo sát nhỏ đối với các trường có thí điểm tự chủ trước khi chuyển
sang tự chủ chính thức và cả các trường thực hiện ngay đề án tự chủ không qua thí
điểm. Kết quả tác giả nhận được hoàn toàn bất ngờ về những quan tâm cũng như kỳ
vọng, thậm chí là sự hiểu biết của người được hỏi đối với quá trình tự chủ tại đơn vị
mình.
III. Kết quả khảo sát
1. Đặc điểm mẫu khảo sát
Tác giả thực hiện khảo sát ngẫu nhiên tại 09 (chín) trường thuộc cả khối tự
nhiên và khối xã hội với số lượng kết quả khảo sát thu về là 120 phiếu được phân bổ
như sau:
KHỐI

Tần suất

Tỷ lệ %

Khối Khoa học tự nhiên

32

26.7

Khối khoa học xã hội

88

73.3

Tổng

120

100.0
(Nguồn: Từ kết quả khảo sát)

Khảo sát được thực hiện với người được hỏi là giảng viên, lãnh đạo phòng ban
và lãnh đạo nhà trường ở mỗi đơn vị. Kết quả nhận được trong 120 người được hỏi có
66 người là Giảng viên, 52 người là lãnh đạo từ cấp phòng và bộ môn trở lên và 2
người là lãnh đạo trường. Điều này thực sự hoàn toàn rất dễ hiểu bởi tỷ lệ lãnh đạo
trường luôn ít hơn các tỷ lệ khác và số lượng mỗi trường tác giả gửi phiếu khảo sát
không nhiều nên từ đầu đã nói rõ về tỷ lệ khảo sát giữa giảng viên và lãnh đạo. Kết
quả này tuy không hoàn toàn phản ánh được quan điểm của các nhà lãnh đạo nhưng
hoàn toàn phù hợp với việc tìm hiểu quan điểm của người trả lời đảm bảo tính đa dạng
và toàn diện. Trong số những người được hỏi, kết quả trình độ/ học hàm học vị được
thống kê như sau:
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HỌC HÀM/ HỌC VỊ

Tần suất

Tỷ lệ %

GS/PGS

17

14.2

Tiến sĩ

53

44.2

Khác

50

41.7

Tổng

120

100.0
(Nguồn: Từ kết quả khảo sát)

Từ số liệu khảo sát tác giả cũng thu được kết quả về số lượng người trả lời về
thông tin nhà trường có tham gia đề án thí điểm tự chủ đại học trước khi chính thức tự
chủ đại học hay không. Kết quả cho thấy như sau:
ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM

Tần suất

Tỷ lệ %

Có tham gia

94

78.3

Không tham gia

26

21.7

Tổng

120

100.0

2. K
(Nguồn: Từ kết quả khảo sát)
Điều bất ngờ là trong số phiếu được trả lời có những người ở cùng một trường
nhưng lại đồng thời vừa trả lời có tham gia đề án thí điểm vừa đồng thời trả lời không
tham gia đề án thí điểm. Đặc biệt theo tìm hiểu và thực tiễn tác giả khảo sát được thì
có những trường trực tiếp xây dựng đề án tự chủ đại học không tham gia đề án thí
điểm nhưng đại đa số người trả lời tại trường vẫn cho rằng trường có tham gia đề án
thí điểm tự chủ đại học. Điều này phản ánh trên thực tế có rất nhiều người được hỏi là
cán bộ giảng viên không hiểu thực tiễn trường có đang thực hiện kế hoạch tự chủ đại
học hay không. Tác giả tiến hành thực hiện chỉnh sửa lại số liệu thì nhận được kết quả
như sau:
ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM

Tần suất

Tỷ lệ %

Có tham gia

54

45.0

Không tham gia

66

55.0

Tổng

120

100.0
(Nguồn: Từ kết quả khảo sát)

Từ kết quả này dễ dàng nhận thấy số lượng những người được hỏi cho rằng
trường có tham gia thí điểm tự chủ trả lời cao hơn số liệu thực tế. Điều này phản ánh
việc quan tâm của cán bộ giảng viên đối với chính sách của trường còn thiếu, việc thực
hiện các đề án của trường đôi khi dường như chỉ là việc của lãnh đạo và cán bộ cấp
cao mà không phải là việc của đại đa số các cán bộ giảng viên khác. Điều này đặt ra
câu hỏi tới hơn 30% số người được hỏi trả lời sai thông tin vậy thì việc thực hiện các
chính sách của nhà trường liệu có được nghiêm túc và kế hoạch thực hiện tự chủ đại
học ở nhà trường liệu có mang lại hiệu quả khả quan. Từ nhìn nhận này tác giả tiếp tục
thực hiện khảo sát sâu hơn về các nội dung liên quan đến nhìn nhận và đánh giá của
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cán bộ giảng viên đối với các vấn đề liên quan đến tự chủ đại học tại đơn vị. Gồm có
các vấn đề liên quan đến quản lý bộ máy và vai trò của hội đồng trường; hoạt động
tuyển dụng - quản lý và duy trì; hoạt động tài chính và học thuật. Tác giả chia ra 02
nhóm có tham gia đề án thí điểm và không tham gia đề án thí điểm tự chủ đại học. Tác
giả tiến hành để người được hỏi trả lời những câu hỏi có nội dung như nhau, một bên
là trả lời về kỳ vọng và một bên trả lời về thực tiễn sau thí điểm. Sau đó tác giả tiếp tục
sử dụng SPSS 20 để chạy kết quả khảo sát, kết quả thu được trình bày như các phần
dưới đây.
2. Hoạt động bộ máy quản lý và vai trò của hội đồng trường
Thực hiện chạy số liệu đối với các trường có tham gia thí điểm kết quả thu
được như sau:
Số lượng Nhỏ nhất

Lớn nhất

Bình quân

TCBM1

54

1

5

4.07

TCBM2
TCBM3
TCBM4

54
54
54

2
2
1

5
5
5

4.04
4.13
3.93

Giá trị số lượng hợp lệ

54
(Nguồn: Từ kết quả khảo sát)

Khi thực hiện chạy tương tự với các trường không tham gia thí điểm tự chủ đại
học kết quả thu được như sau:
Số lượng Nhỏ nhất
TCBM1
TCBM2
TCBM3
TCBM4
Giá trị số lượng hợp lệ

66
66
66
66
66

1
1
1
1

Lớn nhất
5
5
5
5

Bình quân
3.33
3.44
3.48
2.95

(Nguồn: Từ kết quả khảo sát)
Nhìn vào kết quả dễ dàng nhìn thấy được đối với các trường chưa tham gia đề
án thí điểm tự chủ đại học người trả lời không quá có niềm tin vào bộ máy tổ chức
quản lý và nghi ngờ vai trò của hội đồng trường. Với tiêu chí TCBM1 là tiêu chí khảo
sát về việc kỳ vọng thành lập các đơn vị/ công ty trực thuộc trường thì các trường chưa
tự chủ cho rằng chỉ đồng thuận ở mức bình quân 3,33 và mức trả lời di động từ 1 đến 5
trong khi các trường đã từng thí điểm có mức tin tưởng cao hơn lên tới 4,07 mặc dù
mức trả lời cũng di động từ 1 đến 5. Điều này cho thấy đối với việc phát triển các đơn
vị trực thuộc hay nói cách khác là việc tự quyết định thành lập các đơn vị tăng nguồn
thu cho nhà trường thì cán bộ giảng viên còn có sự nghi ngờ nhất định, chưa tin tưởng
hoàn toàn các đơn vị này sẽ được thành lập. Tương tự đối với các tiêu chí TCBM2
(thành lập các khoa viện/ bộ môn đào tạo của trường) và TCBM3 (Thành lập các đơn
vị khối hành chính của trường) cũng có kết quả tương tự. Các chỉ số bình quân Mean
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của khối các trường đã tham gia tự chủ cao hơn của các trường chưa tham gia tự chủ.
Điều này thể hiện sự nghi ngờ của khối cán bộ giảng viên của các trường chưa từng
trải nghiệm đề án này, cán bộ giảng viên có chăng sẽ nghi ngờ việc tự chủ có thực sự
được giao quyền hay không, có quyết định được các việc liên quan đến trường hay
không.
Cùng trong khảo sát này tác giả khảo sát mức độ nhìn nhận, đánh giá của cán
bộ giảng viên về vai trò/ mức độ ảnh hưởng của Hội đồng Trường đến các quyết định
của nhà trường TCBM4. Kết quả cho thấy tại các trường chưa từng tham gia thí điểm
chỉ số bình quân là 2,95 với mức lựa chọn là từ 1 đến 5 theo thang đo Likert 5 điểm,
trong khi đó tại các trường đã từng thí điểm tự chủ thì mức chỉ số bình quân lên đến
3,93 mặc dù mức lựa chọn cũng từ 1 đến 5. việc lệch nhau tới hơn 1 điểm bình quân
thể hiện sự nhìn nhận của cán bộ giảng viên đối với vai trò Hội đồng Trường. Đối với
các trường chưa thí điểm, vai trò của Hội đồng trường rất mơ hồ, cán bộ giảng viên
chưa hình dung được Hội đồng Trường - bao gồm cả khối Nhà nước và Doanh nghiệp
sẽ tác động ảnh hưởng thế nào đến các quyết định chính sách của Nhà trường. Nhưng
ngược lại đối với các Trường đã tham gia tự chủ thì họ đã nhìn thấy được vai trò này,
nhưng chỉ số 3,93 không phải là mức bình quân lớn, do đó có thể thấy vai trò của các
thành viên Hội đồng Trường đang còn rất mờ nhạt và chưa rõ ràng.
3. Hoạt động tuyển dụng và tài chính
Nói đến tuyển dụng và tài chính người ta sẽ nghĩ ngay đến quản lý nhân sự và
chính sách thu chi, chính sách khen thưởng của đơn vị. Trong khuôn khổ của bài viết
này tác giả đề cập đến mức độ tự chủ về tuyển dụng của nhà trường, cơ chế thu nhập
của cán bộ giảng viên và mức độ tự chủ của nhà trường trong tuyển sinh và xây dựng,
mở rộng các chương trình đào tạo.
Trước hết nói đến tự chủ về quản lý tuyển dụng và chính sách khen thưởng, thu
nhập của cán bộ giảng viên; tác giả lần lượt thu được kết quả khảo sát cho hai nhóm có
tham gia thí điểm tự chủ:
NHÓM THÍ ĐIỂM
TCNS1
TCNS2
TCNS3
TCNS4
Giá trị số lượng hợp lệ

Số lượng

Nhỏ nhất

54
54
54
54
54

Lớn nhất

2
2
2
2

Bình quân

5
5
5
5

4.31
4.31
4.20
4.19

và nhóm không tham gia thí điểm tự chủ như sau:
NHÓM KHÔNG THÍ ĐIỂM
TCNS1
TCNS2
TCNS3
TCNS4
Giá trị số lượng hợp lệ

Số lượng Nhỏ nhất
66
66
66
66
66

1
1
1
1

Lớn nhất Bình quân
5
5
5
5

3.47
3.48
3.59
3.44

(Nguồn: Từ kết quả khảo sát)
395

Nhìn vào kết quả khảo sát thấy mức lựa chọn thấp nhất theo thang Likert 5
điểm của nhóm có tham gia thí điểm tự chủ là 2 trong khi nhóm còn lại là 1 và mức
chỉ số bình quân của nhóm không tham gia thí điểm tự chủ thấp hơn nhóm còn lại tới
gần 1 điểm. Điều này lại một lần nữa khẳng định quan điểm của cán bộ giảng viên của
khối các trường chưa tham gia thí điểm đại học đó là có niềm tin thấp đối với chủ
trương tự chủ đại học. Quan điểm đối với mức độ tự chủ trong tuyển dụng giảng viên
TCNS1 hay chuyên viên TCNS2 đều thấp hơn 4, và càng có niềm tin thấp hơn đối với
thu nhập tiền lương TCNS4 hay khen thưởng thăng tiến TCNS3. Điều này thể hiện sự
không tin tưởng và tâm lý mất an toàn của cán bộ giảng viên đối với chính sách của
Nhà trường, đây cũng là một sự khó khăn đối với các trường mới tham gia tự chủ.
Bên cạnh đó tác giả cũng tiến hành một khảo sát nhỏ đối với nhìn nhận về mức
độ tự chủ tài chính đối với các trường đại học. Kết quả cho thấy đối với các trường đã
thí điểm số liệu hoàn toàn khả quan hơn là các trường không tham gia đề án này. Số
liệu được minh họa như dưới đây:
NHÓM THAM GIA ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM
Số lượng
TCTC1
TCTC2
TCTC3
TCTC4
TCTC5
Giá trị số lượng hợp
lệ

54
54
54
54
54

Nhỏ nhất

Lớn nhất

1
1
1
1
1

Bình quân

5
5
5
5
5

3.85
3.93
3.59
3.56
3.96

54

Và số liệu nhóm không tham gia đề án thí điểm:
NHÓM KHÔNG THAM GIA ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM
Số lượng
TCTC1
TCTC2
TCTC3
TCTC4
TCTC5
Giá trị số lượng hợp
lệ

66
66
66
66
66

Nhỏ nhất
1
1
1
1
1

Lớn nhất
5
5
5
5
5

Bình quân
3.11
3.38
3.05
2.95
3.23

66
(Nguồn: Từ kết quả khảo sát)

Mặc dù toàn bộ các chỉ số đều thể hiện ở mức dưới 4 nhưng điểm này hoàn
toàn có thể lý giải hợp lý. Đối với các trường đã thí điểm tự chủ thì đây là một kết quả
đã thông qua kiểm tra, thử nghiệm nhưng đối với các trường bây giờ với tự chủ, cán
bộ giảng viên hoàn toàn không thể lạc quan về vấn đề tài chính, nhất là khi mất đi một
nguồn hỗ trợ rất lớn từ cơ quan chủ quản mặc dù thay vào đó là được tự vận hàn, tự
thu tự chi, tự tìm cách nâng cao nguồn thu. Nói cách khác cán bộ giảng viên bắt đầu lo
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lắng về phần ngân sách nhà nước được cấp TCTC1, không rõ về cách phân bổ lại thu
nhập kết dư cuối năm TCTC2 và thiếu tin tưởng vào khả năng tiếp cận tín dụng của
nhà trường TCC3 cũng như quyền sử dụng tài sản công TCC4 khi không còn nguồn
vốn đối ứng và quỹ từ cơ quan chủ quản cung cấp. Trong các chỉ số thì TCTC5 mức
độ tự chủ xác định học phí là cao nhất trong các kết quả khảo sát về tài chính. Điều
này phản ánh cán bộ giảng viên tin tưởng rằng học phí là do trường quy định. Khảo sát
về tài chính mang đến kết quả cho thấy sự bị động của đại đa số cán bộ giảng viên về
việc không nắm rõ các thông tin tài chính, kết quả tài chính là cái cán bộ giảng viên
được biết đến cuối cùng sau khi mọi việc đã hoàn tất, chính bởi vậy thiếu niềm tin và
kèm theo đó là sự bàng quan, không quan tâm.
4. Hoạt động tự chủ học thuật
Đây có thể coi là hoạt động duy nhất chỉ thuộc về trường và chỉ trường với
quyết định được. Nhưng kết quả khảo sát mang lại thực sự bất ngờ. Chỉ có cán bộ
giảng viên thuộc trường đã tham gia đề án thí điểm với có cái nhìn lạc quan về tự chủ
học thuật như số lượng tuyển sinh TCHT1, phương án tuyển sinh TCHT2, mở chương
trình mới TCHT3 và xây dựng chương trình đào tạo TCHT4. Từ thực tiễn nhìn lại có
thể thấy được hầu hết các trường đã thí điểm tự chủ đều có bước chuyển mình ngoạn
mục, số lượng ngành tăng kéo theo số lượng sinh viên tăng, chất lượng nghiên cứu
khoa học cũng tăng với số lượng nghiên cứu quốc tế chiếm tỷ lệ cao. Trong khi đó cán
bộ giảng viên khối các trường chưa thí điểm tự chủ lại lo ngại về số lượng tuyển sinh
tụt giảm, phương án tuyển sinh không đủ tính cạnh tranh với các trường đi trước hay
đơn giản là việc chậm chân mở ngành đã làm lỡ mất thời cơ tuyển sinh ngành mới,…
Tất cả những điều đó làm cho cách nhìn nhận của hai nhóm cán bộ giảng viên mang
đến những điểm khác biệt tương đối. Kết quả về số liệu khảo sát dưới đây diễn tả rõ
hơn về nhìn nhận đánh giá của cán bộ giảng viên thuộc hai nhóm trường này.
TỰ CHỦ HỌC THUẬT NHÓM ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM
Số lượng

Nhỏ nhất

Lớn nhất

Bình quân

TCHT1

54

1

5

3.94

TCHT2
TCHT3
TCHT4
Giá trị số lượng hợp
lệ

54
54
54

3
2
2

5
5
5

4.07
4.15
4.31

54

Và nhóm không tham gia đề án thí điểm
Số lượng Nhỏ nhất
TCHT1
TCHT2
TCHT3
TCHT4
Giá trị số lượng hợp lệ

66
66
66
66
66

1
1
1
1

Lớn nhất
5
5
5
5

Bình quân
3.20
3.47
3.56
3.79
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IV. Kết luận và khuyến nghị
Từ những kết quả khảo sát trên đây mặc dù số lượng khảo sát không đại diện
cho toàn bộ các cán bộ giảng viên, các trường đại học trên mọi miền Tổ quốc nhưng
cũng đã phản ánh phần nào những khó khăn, bỡ ngỡ của các trường khi thực hiện chủ
trương tự chủ đại học. Qua góc nhìn của các cán bộ giảng viên cũng có thể thấy được
mặc dù có nhiều lạc quan, nhiều chính sách hỗ trợ nhưng các Thầy Cô và nhà quản lý,
lãnh đạo nhà trường còn rất nhiều khó khăn khi thực hiện đề án tự chủ. Từ việc phải
xây dựng hoàn thiện đề án tự chủ đến việc triển khai thực hiện thành công trong thực
tiễn là một khoảng cách rất xa, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng và chung tay của hầu
hết các cán bộ quản lý lãnh đạo và giảng viên, thậm chí là sinh viên của các trường.
Với mong muốn đề án tự chủ sẽ thực sự mang lại hiệu quả, giảm bớt các khó khăn cho
các trường và đẩy nhanh quá trình tiếp nhận đề án của cán bộ giảng viên, thông qua
kết quả khảo sát tác giả có một số khuyến nghị như sau:
- Thứ nhất đối với đề án tự chủ: đề nghị các trường nên lấy ý kiến của cán bộ
giảng viên khi xây dựng đề án, đặc biệt là các quyền lợi và trách nhiệm liên quan đến
giảng viên; tuyên truyền để giảng viên hiểu rõ thế nào là tự chủ, thế nào là thí điểm tự
chủ và các khung chính sách pháp luật liên quan đến tự chủ đại học. Từ đó giảng viên
hiểu được đề án và tìm hiểu áp dụng để quá trình thực hiện được thuận lợi hơn.
- Thứ hai đối với tổ chức quản lý bộ máy tự chủ nên được quy định một cách
chi tiết cụ thể hơn, ban hành các quy trình rõ ràng liên quan đến từng tiêu chí để cán
bộ giảng viên hiểu rõ về chức năng quyền lực của bộ máy quản lý, từ đó có niềm tin
hơn đối với bộ máy quản lý. Bên cạnh đó vai trò của Hội đồng Trường đang còn rất
mờ nhạt, cần có những quy định chi tiết cụ thể về số lượng, chức năng nhiệm vụ và vị
trí của các thành viên trong Hội đồng Trường để từ đó cán bộ giảng viên hiểu rõ hơn
về vai trò của các thành viên Hội đồng. Qua đó cũng làm cho các thành viên Hội đồng
Trường có trách nhiệm hơn với hoạt động quản lý của nhà trường, đưa ra những quyết
sách có tác động đến sự phát triển bền vững của nhà trường.
- Thứ ba đối với hoạt động tuyển dụng và tài chính: nhà trường nên công khai
kế hoạch tuyển dụng từ đầu năm và các kế hoạch cũng như các định mức tài chính
hàng năm để cán bộ giảng viên có thể nắm rõ được mức thu chi như thế nào là hợp lý,
đảm bảo thu nhập và phúc lợi cho họ. Việc đảm bảo khen thưởng và trả lương cũng
như những mô tả chi tiết về vị trí thăng hạng là rất quan trọng với cán bộ giảng viên, là
động lực để thu hút và giữ chân người lao động đồng thời cũng giúp chất lượng giáo
dục đào tạo của nhà trường được tăng lên, giúp môi trường giáo dục đại học ngày càng
phát triển.
- Thứ tư đối với tự chủ học thuật: việc nâng cao năng lực cạnh tranh của trường
học cần phải thông qua các kiểm định chuẩn quốc tế để không chỉ nâng cao lợi thế
cạnh tranh trong nước mà còn trên trường quốc tế. Việc đáp ứng các chuẩn quốc tế
không chỉ giúp các trường thăng hạng còn giúp thu hút lượng lớn sinh viên quốc tế,
mở rộng các chương trình liên kết quốc tế với các trường nước ngoài, sinh viên có
nhiều cơ hội để tốt nghiệp nhiều trường quốc tế tại Việt Nam. Do đó việc đẩy mạnh tự
chủ học thuật phải đòi hỏi cán bộ giảng viên phải cố gắng nỗ lực tự hoàn thiện mình,
nâng cao trình độ chuyên môn và đặc biệt là trình độ ngoại ngữ để có thể nhanh chóng
phù hợp với sự phát triển của các chương trình học thuật.
Trên đây là một số những kết quả khảo sát và quan điểm của tác giả khi tìm
hiểu, nghiên cứu về tự chủ đại học trong thời điểm hiện nay. Có thể không phải là cái
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nhìn mang tính tổng quát đại diện nhưng là một phần thực trạng đang tồn tại, phản ánh
dưới góc nhìn của cán bộ giảng viên các trường đang tham gia đề án tự chủ đại học
theo chủ trương của Nhà nước và tinh thần của Luật giáo dục. Tác giả hy vọng những
khuyến nghị sẽ góp phần giải quyết một số những vướng mắc đối với các trường đang
bước đầu tham gia quá trình tự chủ.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương
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4.
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5.

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT về ban hành quy định
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quyết định mở ngành đào tạo trình độ Đại học.

6.

Bộ giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT về ban hành quy định
về danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Đại học

7.
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8.

Nghị định số 73/2015/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng
và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học.

9.

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong
lĩnh vực giáo dục

10. Nghị định số 99/2019/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
11. Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP về Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học
Việt Nam giai đoạn 2006-2020.
12. Nghị quyết số 77/NQ-CP của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối
với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017.
13. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012): Luật số
08/2012/QH13 - Luật Giáo dục Đại học
14. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2018): Luật số
34/2018/QH14 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
15. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam: Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg về việc điều
chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020.
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16. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam: Quyết định số 69/2019/QĐ-TTg về phê duyệt Đề
án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025.
17. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam: Quyết định số 89/2019/QĐ-TTg về phê duyệt đề
án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại
học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn
2019-2030
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http://daubao.com/nhieu-vuong-mac-trong-thuc-hien-quyen-tu-chu-cua-cactruong-dai-hoc/xa-hoi/1538562.html
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TỰ CHỦ ĐẠI HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG:
NHỮNG KHÓ KHĂN - THÁCH THỨC VÀ LỘ TRÌNH TIẾN TỚI TỰ CHỦ
Nguyễn Đức Vượng
Lê Trọng Đại
Trường Đại học Quảng Bình
TÓM TẮT:

Trên cơ sở xem xét việc tự chủ trong giáo dục đại học một số nước trên thế giới
và thực trạng triển khai tự chủ trong giáo dục đại học ở Việt Nam thời gian qua; nhóm
tác giả phân tích những khó khăn - thách thức đặt ra đối với các trường đại học địa
phương Việt Nam trên lộ trình triển khai việc tự chủ đại học. Trong bài viết này nhóm
tác giả đề xuất một số giải pháp để tiếp tục triển khai việc tự chủ giáo dục đại học ở
các trường đại học địa phương nói chungvà trường Đại học Quảng Bình nói riêngtrong
thời gian tới.
Từ Khóa: Tự chủ, khó khăn, thách thức, giải pháp, lộ trình.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tự chủ đại học là điều kiện giúp các cơ sở giáo dục đại học (GDDH) vận hành
tốt hơn khi các trường được nắm vận mệnh của chính mình. Tự chủ sẽ tạo động lực để
các trường đại học đổi mới nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong hoạt động, đồng thời
cũng làm tăng tính cạnh tranh giữa các cơ sở GDĐH, tạo điều kiện để đa dạng hóa các
hoạt động giáo dục. Vì thế, xu hướng chung trên thế giới hiện nay là “chuyển dịch dần
từ mô hình Nhà nước kiểm soát sang các mô hình có mức độ tự chủ cao hơn, từ Nhà
nước kiểm soát (state control) sang Nhà nước giám sát (state supervison)”[1]. Do đó
tự chủ đại học là điều kiện cần thiết để thực hiện các phương thức quản trị đại học tiên
tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. Việc trao quyền tự chủ cho các cơ
sở giáo dục đại học là xu Việt Nam hiện nay. Điều 32, Luật Giáo dục Đại học sửa đổi
(2018) khẳng định: “Cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm
giải trình theo quy định của pháp luật. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm
tôn trọng và bảo đảm quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học”[2]. Tuy vậy, đã 8 năm
trôi qua kể từ khi Luật Giáo dục Đại học ban hành đến nay thì kết quả tự chủ đại học
của Việt Nam đạt được vẫn còn rất khiêm tốn và không tránh khỏi những khó khăn,
vướng mắc nhất là ở các trường đại học địa phương (ĐHĐP). Trên cơ sở tìm hiểu việc
tự chủ ở một số trường đại học trên thế giới và thực trạng triển khai tự chủ trong giáo
dục đại học ở Việt Nam thời gian qua chúng tôi phân tích những kết quả đã đạt được
và những khó khăn thách thức đặt ra đối với các trường đại học ở nước ta nhất là các
trường đại học địa phương trên lộ trình triển khai việc tự chủ đại học đề xuất một số
giải pháp để tiếp tục triển khai việc tự chủ ở các trường ĐHĐP nói chung và trường
Đại học Quảng Bình nói riêng trong thời gian tới.
2. NỘI DUNG

2.1. Việc tự chủ trong giáo dục ĐH một số nước trên thế giới
Thái Lan bắt đầu thực hiện cơ chế tự chủ đại học từ năm 1992 và tất cả các
trường đại học ở Thái Lan đều được quyền tự chủ rất lớn. Mặc dù được xem là đại học
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tự chủ nhưng các trường đại học ở Thái Lan vẫn được nhận một khoản trợ cấp nhất
định của Nhà nước, song các trường được hoạt động bên ngoài bộ máy hành chính của
Chính phủ và được Bộ Giáo dục& Đào tạo giám sát. Trường được quyền tự do xác
định mức lương của cán bộ giảng viên, nhân viên và tự quuyết về nhân sự. Mục tiêu
của chính sách này là giúp các trường đại học tăng hiệu quả trong việc sử dụng tài
chính và quản lý trường (Wasan Kanchanamukda, 2013). Khi thực hiện tự chủ đại học,
Chính phủ Thái Lan gặp 2 mâu thuẫn đó là tăng chất lượng giáo dục và giảm học phí
trong các trường đại học.
Nhật Bản thông qua Đạo luật Hiệp hội Đại học Quốc gia năm 2003 trao quyền
tự chủ về mặt pháp lý cho tất cả các trường đại học với quyền lực nhiều hơn cho Giám
đốc/Hiệu trưởng và Ban quản trị trường. Theo thông tin từ nghiên cứu của giáo sư
Nguyễn Đình Đức (2018) thì sau khi thực hiện tự chủ, cơ cấu thu nhập của trường đại
học có sự thay đổi tích cực. Ngân sách hỗ trợ hoạt động thường chiếm 33% (trước tự
chủ 50%); Tuy nhiên, tổng nguồn thu của các trường vẫn tăng lên do nguồn thu từ
nghiên cứu khoa học tăng đáng kể [3].
Năm 1985, Trung Quốc bắt đầu triển khai quyền tự chủ tài chính của các trường
đại học. Tuy nhà nước vẫn cấp ngân sách cho các trường đại học nhưng ngân sách hỗ
trợ chi thường xuyên giảm đi và có sự khác biệt giữa các trường. Chính phủ Trung
Quốc đầu tư có lựa chọn, ưu tiên thúc đẩy trường đạt đẳng cấp quốc tế. Theo đó các
trường đại học ở Trung Quốc được tự quyết định học phí. Mức học phí do nhà trường
xác định theo nguyên tắc chia sẻ chi phí giữa Nhà nước, nhà trường, người học và
không đồng nhất giữa các vùng, các trường và các ngành học.
Bên cạnh việc các nước ở các khu vực khác nhau có mức độ tự chủ đại học
khác nhau, ở trong cùng một quốc gia, mức độ tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học
(GDĐH) có thể cũng rất khác nhau tùy theo tính chất, chất lượng của các cơ sở GDĐH
đó. Theo báo cáo của ngân hàng thế giới (WB) năm 2008, trên thế giới có 4 mô hình
quản trị đại học với các mức độ tự chủ khác nhau gồm:
(1). Mô hình nhà nước kiểm soát hoàn toàn (state control) tiêu biểu là ở các
nước
Mỹ Latinh, Malaysia trước đây và một số nước khác);
(2). Mô hình bán tự chủ (semi-autonomous) tiêu biểu là ở Pháp và New
Zealand;
(3). Mô hình bán độc lập (semi-independent) tiêu biểu là ở Singapore;
(4). Mô hình độc lập (independent) ở Mỹ, Anh, Úc,…
Tóm lại, ở nhiều nước trên thế giới, hiện nay vẫn tồn tại song song các trường
đại học được trao quyền tự chủ tuyệt đối và các trường vẫn phải chịu sự kiểm soát chặt
chẽ của Nhà nước. Ở nhiều nước, các cơ sở GDĐH có thể có tên gọi khác nhau dựa
vào quy mô, loại hình đào tạo và mức độ tự chủ cũng rất khác nhau.
2.2. Thực trạng việc triển khai tự chủ trong giáo dục ở Việt Nam thời gian qua
Quá trình tự chủ đại học ở nước ta có thể xem như được bắt đầu từ năm 19931995, Chính phủ ban hành các Nghị định thành lập 2 đại học quốc gia và các đại học
vùng gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội (1993), Đại học Đà Nẵng (1994), Đại học Huế
(1994) và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (1995). Các nghị định này qui
định các đại học quốc gia và đại học vùng được phép hoạt động theo quy chế riêng do
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Thủ tướng Chính phủ ban hành; Đây là có thể xem là khởi đầu cho quá trình tự chủ đại
học ở Việt Nam.
Năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số: 153/2003/QĐ-TTg, ban
hành Điều lệ trường đại học, tại Điều 10 nêu “trường đại học được quyền tự chủ và tự
chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà
trường, tổ chức các hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ, tài chính, quan hệ quốc
tế, tổ chức và nhân sự”. Ngày 2 tháng 11 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị quyết
số: 14/2005/NQ-CP về đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục đại học Việt Nam giai
đoạn 2006 - 2020 cũng khẳng định tầm quan trọng của việc hoàn thiện chính sách phát
triển GDĐH theo hướng bảo đảm quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo
dục đại học, sự quản lý của Nhà nước và vai trò giám sát, đánh giá của xã hội đối với
GDĐH, theo đó đổi mới cơ chế quản lý cần chuyển các cơ sở GDĐH công lập sang
hoạt động theo cơ chế tự chủ, có pháp nhân đầy đủ, có quyền quyết định và chịu trách
nhiệm về đào tạo, nghiên cứu, tổ chức, nhân sự và tài chính; xóa bỏ cơ chế bộ chủ
quản, xây dựng cơ chế đại diện sở hữu nhà nước đối với các cơ sở GDĐH công lập.
Tiếp đó liên Bộ GD & ĐT và Bộ Nội vụ đã có Thông tư liên tịch số: 07/2009/
TTLT-BGDĐT-BNV tháng 4 năm 2009, hướng dẫn quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm
về việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công
lập giáo dục và đào tạo đã nêu rõ quyền tự chủ của đơn vị trong việc xác định nhiệm
vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện; trong tổ chức bộ máy và biên chế của đơn
vị trong việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.
Ngày 18/6/2012, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật Giáo dục
Đại học, đã dành Điều 32 để quy định về tự chủ trong giáo dục đại học. Năm 2018,
Quốc hội tiếp tục ban hành “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại
học” trong đó đã bổ sung cụ thể hóa việc tự chủ trong GDĐH. Quyền tự chủ được luật
này giải thích là “quyền của cơ sở giáo dục đại học được tự xác định mục tiêu và lựa
chọn cách thức thực hiện mục tiêu; tự quyết định và có trách nhiệm giải trình về hoạt
động chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và hoạt động khác
trên cơ sở quy định của pháp luật và năng lực của cơ sở giáo dục đại học”[2]
Ngày 20 tháng 10 năm 2017, Bộ Giáo dục& Đào tạo tổ chức hội nghị tổng
kết thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập theo
Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ giai đoạn 2014 - 2017. Đã
đánh giá: Mô hình thí điểm tự chủ là tích cực. Các cơ sở giáo dục đại học đã có những
thành tựu nhất định và được xã hội công nhận. Các trường tự chủ đã được giao nhiều
quyền hơn nữa trong các lĩnh vực, giúp giảm bớt các thủ tục hành chính nên đã chủ
động, linh hoạt hơn trong tổ chức thực hiện các hoạt động của nhà trường [4].
Thời gian mở ngành nhanh chóng hơn giúp các trường chủ động trong đào tạo,
tận dụng cơ hội mở ngành đào tạo để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển nguồn nhân
lực của xã hội. Đào tạo chính quy đại trà có phần suy giảm, trong khi quy mô các
chương trình tiên tiến, chất lượng cao tăng nhanh, đặc biệt từ năm 2015. Số lượng các
công trình được công bố của 12 trường tự chủ cũng tăng lên đáng kể trong giai đoạn
2013 - 2016, trong đó số lượng bài viết được công bố trên các tạp chí chuyên môn
nước ngoài tăng từ 574 bài năm 2013 lên 1437 bài năm 2016. Về tổ chức bộ máy, các
trường chủ động hơn trong thành lập mới, sáp nhập, chia tách, giải thể, nâng cấp các
đơn vị trong trường. Sự sắp xếp lại tổ chức đem lại những hiệu quả tích cực. Cơ cấu
nguồn nhân lực hợp lý hơn... Về tài chính, cơ cấu các khoản thu của các trường đại
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học công lập tự chủ chưa có sự thay đổi rõ rệt trước và sau tự chủ. Thu từ học phí tăng
4,29% so với thời điểm trước tự chủ và vẫn là nguồn thu chính của các trường đại học,
chiếm trên 70% tổng thu của các trường. Cơ chế thí điểm tự chủ tạo điều kiện cho các
trường chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch tài chính và dự toán ngân sách
ngắn hạn, trung hạn, dài hạn… Các trường có thể chủ động nhiều hơn trong đầu tư
mua sắm; chi học bổng cho sinh viên. Cùng với việc tăng học phí, các trường đã thực
hiện tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng đối với người học…[5].
Bên cạnh những kết quả đạt được, sau gần 3 năm thực hiện tự chủ, nhiều khó
khăn, vướng mắc cũng đã bộc lộ cần được tháo gỡ: “Hoạt động tự chủ đại học của các
trường đại học công lập hiện đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của Luật Giáo dục, Luật
Giáo dục ĐH, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, Luật
Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Viên chức và các luật về thuế, tài
chính… và rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác. Tuy nhiên, trong quá trình
thực hiện, các trường đều nhận thấy rằng, dù đã có một số văn bản cởi trói cho các
trường được “thí điểm tự chủ”, nhưng do tất cả các văn bản đó đều không thể vượt qua
khỏi Luật… nên thực tế cơ sở pháp lý về tự chủ đại học chưa vững chắc và thiếu đồng
bộ, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn có những quy định chưa phù hợp
đối với quá trình vận hành của các trường được giao tự chủ, một số văn bản quy định
còn thiếu tính cụ thể, rõ ràng dẫn đến khó khăn khi triển khai…[5]
Từ khi triển khai thí điểm tự chủ đại học (2014) ban đầu với 3 trường đến nay
cả nước đã có hơn 22 trường được thực hiện tự chủ. Tuy đều tự chủ nhưng có 22
trường trước khi tự chủ đều được cấp kinh phí hoạt động và đầu tư cơ sở vật chất từ
ngân sách nhà nước.
2.3. Những khó khăn - thách thức và giải pháp giải quyết chúng trên lộ
trình tự chủ đại học ở các trường ĐHĐP nói chung và Đại học Quảng Bình nói
riêng
2.3.1. Khó khăn - thách thức của các trường ĐHĐP nói chung và đại học
Quảng Bình nói riêng
Qua tìm hiểu, kết quả triển khai thí điểm tự chủ đại học ở nước ta chúng tôi
thấy các trường đại học đang thí điểm tự chủ đều cho rằng “tự chủ về tài chính là vấn
đề quan trọng nhất”. Nguồn thu chủ yếu của các trường đại học tự chủ là từ học phí
của sinh viên nên có những khó khăn và thách thức nhất định.
+ Khó khăn - thách thức về tuyển sinh
Vì các trường ĐHĐP đều được thành lập trên cơ sở các trường Cao đẳng sư
phạm vốn giữ vai trò đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở (THCS)
với các trình độ từ trung cấp đến cao đẳng cho địa phương (tỉnh, thành phố nơi trường
đóng). Với lịch sử và truyền thống đó, thế mạnh của các trường ĐHĐP vẫn đang là
đào tạo giáo viên (từ mầm non đến THCS) nhưng về cơ sở vật chất, đội ngũ, uy tín
không thể sánh được với các trường Đại học sư phạm trọng điểm. Do đó tuyển sinh
các ngành sư phạm ở ĐHĐP hiện nay đã và đang giảm sút, thậm chí nhiều chuyên
ngành không tuyển sinh được. Khó khăn trong tuyển sinh đào tạo giáo viên xuất phát
từ nhiều nguyên nhân trong đó có các nguyên nhân chính sau: Nhu cầu xã hội và thị
hiếu của học sinh tốt nghiệp phổ thông hiện nay phần đông đều không muốn đăng kí
vào học các ngành sư phạm. Thị trường việc làm và thu nhập của giáo viên rất hạn hẹp
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khiến phần đông học sinh tốt nghiệp phổ thông quay lưng với các ngành đào tạo giáo
viên.
Do từ năm học 2020 - 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định các trường Đại
học không được tuyển sinh hệ cao đẳng sư phạm nữa, mặt khác chỉ tiêu tuyển sinh đại
học các ngành sư phạm Bộ giao các ĐHĐP cũng giảm (ở Đại học Quảng Bình chỉ tiêu
các ngành sư phạm dao động trong phạm vi từ 10 - 40 sinh viên), do đó thí sinh cũng
ngại đăng ký vì thấy chỉ tiêu ít. Mặt khác để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
nên những năm học gần đây Bộ Giáo dục & Đào tạo qui định, ngưỡng đảm bảo chất
lượng đầu vào các ngành sư phạm với điểm tuyển sinh dựa trên kết quả kỳ thi tốt
nghiệp Trung học phổ thông phải đạt từ 18 điểm trở lên hoặc xét học bạ với kết quả
xếp loại giỏi năm học lớp 12 thì số lượng đạt điều kiện để vào học các ngành sư phạm
giảm sút so với khoảng 5 năm trước đây. Hơn nữa, số học sinh tốt nghiệp phổ thông
thường có xu hướng chọn các trường Đại học lớn vừa có nhiều chỉ tiêu vừa có uy tín
về chất lượng đào tạo lại đóng ở các thành phố lớn để có cơ hội hòa nhập vào môi
trường theo hướng năng động và cởi mở hơn. Hiện nay, học sinh thường ưu tiên chọn
các trường đại học lớn làm nguyện vọng 1 do đó nếu bị loại các em mới dùng đến
nguyện vọng 2, 3 là các trường đại học địa phương. Như vậy các trường đại học địa
phương chỉ tuyển sinh vét số thí sinh dôi dư của các trường đại học lớn và cùng lắm
thì chỉ tuyển được những học sinh có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn không đủ
sức chu cấp để các em nhập học tại các thành phố lớn xa nhà. Mặt khác các trường
ĐHĐP chỉ được tuyển sinh ngành sư phạm đối với những thí sinh có hộ khẩu ở địa
phương cho nên nguồn tuyển sinh lại càng hạn hẹp. Do số lượng sinh viên tốt nghiệp
các ngành sư phạm thời gian qua ra trường số đông không thể tuyển vào ngành giáo
dục (vì biên chế gần như đã bảo hòa) nên họ phải làm việc trái nghề, số khác phải đi
đào tạo lại nghề khác, một số sinh viên tốt nghiệp chấp nhận đi xuất khẩu lao động.
Một bộ phận những sinh viên sư phạm tốt nghiệp được tuyển vào biên chế hoặc hợp
đồng giảng dạy nhưng với mức lương khởi điểm quá thấp không đảm bảo chi phí đi
lại, sinh hoạt nên phải bỏ nghề chuyển sang làm việc trái nghề lại (thậm chí lao động
phổ thông) nhưng lại có thu nhập cao hơn đi dạy. Đó là những khó khăn - thách thức
tác động đến việc tuyển sinh các ngành sư phạm ở các ĐHĐP trong đó có đại học
Quảng Bình.
Đối với việc tuyển sinh các ngành ngoài sư phạm của các trường ĐHĐP cũng
gặp không ít khó khăn thách thức. Vì các ĐHĐP đều mới thành lập trên cơ sở các
trường Cao đẳng sư phạm do đó đội ngũ giảng viên cơ hữu và cơ sở vật chất chủ yếu
phù hợp với đào tạo các ngành sư phạm. Do đó, khi đào tạo các ngành ngoài sư phạm
cơ sở vật chất thiếu và không phù hợp. Về đội ngũ giảng viên các ngành ngoài sư
phạm thường thiếu các chuyên gia đầu ngành. Giảng viên các ngành ngoài sư phạm
phần lớn mới tuyển dụng còn rất trẻ về tuổi đời và tuổi nghề, kinh nghiệm đào tạo còn
hạn chế. Các trường ĐHĐP phần lớn chưa khẳng định được thương hiệu với các ngành
mới do đó việc tuyển sinh các ngành ngoài sư phạm càng khó khăn và khó có thể cạnh
tranh với các trường đại học do trung ương quản lý. Là một trường ĐHĐP nên Đại học
Quảng Bình trước hết làm nhiệm vụ đào tạo đội ngũ người lao động chất lượng cao
cho tỉnh Quảng Bình. Trong khi Quảng Bình là tỉnh có thế mạnh về nông- lâm nghiệp
và du lịch nhưng việc tuyển sinh các ngành nông nhiệp, lâm nghiệp và du lịch với đối
tượng học sinh tốt nghiệp phổ thông ở Quảng Bình và khu vực thì phần đông các em
mới tốt nghiệp phổ thông lại không có nhu cầu học các ngành này. Thách thức trong
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cạnh tranh để tuyển sinh của ĐHĐP với các trường đại học lớn các điều kiện như chất
lượng, đội ngũ, truyền thống, nguồn lực tài chính lại càng lớn hơn.
Mặt khác do nhu cầu học đại học của học sinh tốt nghiệp phổ thông những năm
gần đây giảm sút vì số đông sinh viên tốt nghiệp đại học trong nước không xin được
việc làm nên một số phụ huynh đã hướng dẫn con em mình vừa mới tốt nghiệp trung
học phổ thông không đăng ký thi vào đại học trong nước mà đăng ký vào học tại các
trường công nhân kỹ thuật, đi xuất khẩu lao động theo hình thức vừa làm vừa học. Một
bộ phận cư dân có thu nhập cao tìm các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài cho con em
họ đi du học. Đây cũng là những nguyên nhân làm giảm sút nguồn tuyển sinh của các
trường đại học trong nước đặc biệt là các trường ĐHĐP.
+ Khó khăn-thách thức trong việc mở mã ngành đào tạo mới
Để mở một mã ngành đào tạo mới thì cơ sở giáo dục đại học phải đáp ứng được
rất nhiều điều kiện để xây dựng hồ sơ và phải trải qua nhiều công đoạn phê duyệt: Về
đội ngũ, phải đạt tối thiểu số lượng giảng viên cơ hữu đạt trình độ tiến sỹ và thạc sỹ
theo quy định; về cơ sở vật chất bao gồm thiết bị, thư viện, giảng đường, phòng thí
nghiệm, cơ sở thực hành, kí túc xá,… Để xây dựng hồ sơ mở mã ngành mới thì cơ sở
đào tạo phải khảo sát nhu cầu xã hội và cơ hội việc làm, phải xây dựng hoàn thiện
chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các học phần,… công tác khảo sát, qui trình
thẩm định, phê duyệt đều cần đến một nguồn tài chính không nhỏ đối với các trường
ĐHĐP. Trong các điều kiện mở mã ngành mới, các trường ĐHĐP còn gặp những khó
khăn khác mà trước hết là khó khăn về đội ngũ giảng viên cơ hữu. Nếu khảo sát nhu
cầu đào tạo và cơ hội việc làm đủ khả năng để mở mã ngành mới thì việc đảm bảo đội
ngũ đối với các trường ĐHĐP đang là một thách thức. Bởi vì số lượng tiến sỹ của các
trường địa phương chưa nhiều và việc thu hút các tiến sỹ từ các nơi khác về trường lại
càng khó khăn khi điều kiện ưu đãi của các trường ĐHĐP không thể so sánh với các
trường đại học lớn. Từ khi xây dựng hồ sơ để hoàn thiện và trình các cấp thẩm quyền
xét duyệt để cấp phép tuyển sinh thường phải mất vài năm và khi đó tình hình đội ngũ,
nhu cầu xã hội đã có những thay đổi nhất định.
+ Khó khăn - thách thức trong công tác quản trị nhân sự
Với bất kỳ trường đại học nào thì trình độ của đội ngũ giảng viên luôn giữ vai
trò rất quan trọng; nó quyết định chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học làm nên
thương hiệu của nhà trường. Vì các trường đại học địa phương trong giai đoạn đầu, đội
ngũ giảng viên có trình độ tiến sỹ vẫn chiếm tỷ lệ thấp. Khi Luật Giáo dục Đại học ra
đời và có hiệu lực, các trường ĐHĐP đều đẩy mạnh việc thu hút tuyển dụng giảng
viên có trình độ cao về công tác, mặt khác các trường đều ban hành những quy định và
tạo điều kiện cho giảng viên nâng cao trình độ bằng cách đi học sau đại học để lấy
bằng thạc sỹ, tiến sỹ. Các ĐHĐP cũng đề nghị với lãnh đạo tỉnh, thành phố nơi trường
đóng ban hành chính sách thu hút nhân tài để khuyến khích các cán bộ khoa học có
trình độ cao về trường địa phương công tác hoặc hỗ trợ các giảng viên của trường đi
đào tạo nâng cao trình độ. Tuy vậy thông thường chính sách thu hút nhân tài của địa
phương và chính sách hỗ trợ của các trường ĐHĐP cũng không đủ sức hấp dẫn để các
nhà khoa học trình độ cao rời các trường đại học lớn, các viện nghiên cứu của trung
ương về địa phương công tác. Vì thế cách thu hút này gần như không mang lại kết quả
đáng kể. Do đó các trường ĐHĐP chủ yếu dựa vào con đường khuyến khích các giảng
viên của trường mình đi nâng cao trình độ. Con đường này đã giúp các trường cải
thiện đáng kể trình độ của giảng viên. Tuy nhiên các trường đại học địa phương mới
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gần như phổ cập được trình độ thạc sỹ còn số lượng tiến sỹ chỉ mới đạt khoảng 10 20%, số lượng phó giáo sư, giáo sư lại càng ít. Mặt khác trong số các nghiên cứu sinh,
sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sỹ mặc dù được trường và tỉnh hỗ trợ kinh phí
trong thời gian học tập, nghiên cứu nhưng khi tốt nghiệp thì khoảng 30% không về lại
cơ sở cử đi đào tạo mà có xu hướng xin chuyển công tác đến các trường đại học lớn,
hoặc các cơ quan thuộc các thành phố lớn; mặc dù họ buộc phải bồi hoàn kinh phí
được hỗ trợ trong quá trình đi đào tạo nâng cao trình độ. Những tiến sỹ mới bảo vệ
xong đã xin chuyển công tác bởi vì họ được cơ sở mới tiếp nhận với chính sách đãi
ngộ cao hơn rất nhiều về lương và khoản hỗ trợ thu hút để họ có thừa kinh phí bồi
hoàn khoản hỗ trợ của địa phương và trường cũ cấp cho giảng viên mà họ thu hút. Một
số tiến sỹ trẻ mới đào tạo từ nước ngoài về trường theo chính sách thu hút nhân tài qua
một thời gian công tác họ thấy thu nhập thấp, tuyển sinh khó khăn, điều kiện cơ sở vật
chất phục vụ giảng dạy và nghiên cứu nhỏ bé phần lớn cũng tìm cách chuyển đến các
trường đại học lớn. Như vậy ở các trường ĐHĐP tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sỹ
trở lên vốn đã thấp lại còn bị chảy máu chất xám do đó vấn đề chất lượng đội ngũ
giảng viên vẫn luôn là bài toán hóc búa đối với các nhà quản lý. Đây cũng là khó khăn
-thách thức mà hầu hết các trường đại học địa phương đang phải đối mặt.
+ Khó khăn - thách thức trong lĩnh vực tài chính
Vì các trường ĐHĐP đều do chính quyền địa phương trực tiếp quản lý về nhân
sự, đầu tư cơ sở vật chất, cấp ngân sách trả lương cho đội ngũ, cấp học phí đào tạo các
ngành sư phạm. Tuy vậy ngân sách của đa số các địa phương đều rất eo hẹp vì phải xin
hỗ trợ của trung ương (tính đến năm 2016 cả nước chỉ có 13/63 tỉnh thành tự cân đối
được ngân sách). Ở Đại học Quảng Bình, UBND tỉnh cấp ngân sách cho đào tạo các
ngành sư phạm nhưng chỉ đáp ứng mức 60% kinh phí theo qui định (đây cũng là tỷ lệ
ngân sách trung ương cấp cho Tỉnh), do đó nhà trường phải tự bù đắp 40% chi phí đào
tạo trong khi sinh viên sư phạm được miễn học phí, vì thế nhà trường không thể thu
học phí để bù đắp thiếu hụt kinh phí đào tạo. Đối với các ngành ngoài sư phạm Nhà
trường được phép thu học phí nhưng UBND tỉnh khống chế trần mức thu học phí. Với
nhóm ngành: Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm, thủy sản: 260.700 dồng/tín chi/
1 sinh viên (từ năm học 2020 - 2021); Với nhóm ngành: Khoa học tự nhiên, kỹ thuật
công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch: 311.100 đồng/tín chỉ/ 1
sinh viên. Với mức học phí này việc đảm bảo các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
khoa học trong hoàn cảnh hiện nay là rất khó khăn. Đó là chưa tính đến số lượng sinh
viên nhập học thường rất ít. Với số lượng sinh viên ít nên kinh phí gần như chỉ đủ
dành cho dạy và học, phần dành cho nghiên cứu khoa học và đầu tư cơ sở vật chất gần
như không đáng là bao. Mặt khác những năm gần đây do số lượng tuyển sinh giảm sút
dẫn tới nguồn thu từ học phí của trường giảm nên để duy trì hoạt động đào tạo, nghiên
cứu khoa học, đầu tư cơ vật chất và trả lương cho cán bộ giảng viên, nhân viên đã và
đang trở thành bài toán khó đối với lãnh đạo nhà trường.
+ Khó khăn trên phương diện cơ chế, chính sách
Mặc dù Luật Giáo dục Đại học sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm
2020, nhưng các văn bản hướng đẫn thi hành vẫn chưa được ban hành đầy đủ thậm chí
một số văn bản luật thiếu đồng bộ nên việc triển khai của các trường đại học đều gặp
phải những khó khăn nhất định. Theo tiến sỹ Lê Đình Thăng: “Các trường đại học
công lập tuy đã được giao tự chủ song trên thực tế hoạt động vẫn đang tuân thủ và là
đối tượng điều chỉnh của nhiều Luật như: Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật
Quản lý sử dụng tài sản công, Luật Xây dựng, Luật Viên chức và các luật về Thuế, tài
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chính, các Nghị định của Chính phủ… Vì vậy, các trường đại học công lập cho rằng
cơ sở pháp lý về tự chủ đại học là chưa vững chắc, thiếu đồng bộ, hệ thống pháp luật
vẫn có những quy định chưa phù hợp với quá trình vận hành nên quá trình tự chủ
nhiều lúc vẫn mang tính hình thức. Các văn bản quy phạm liên quan hầu như không có
các điều kiện cụ thể hóa được các nội dung tự chủ đại học, đặc biệt là chưa quy định
được điều kiện để giao quyền tự chủ (việc giao quyền tự chủ cho các trường chỉ dựa
vào đề án của trường, không có quy định chung về tiêu chí tự chủ)”[5].
Chúng tôi thấy rằng qui định về kiểm định chất lượng các trường đại học là cần
thiết, hơn nữa chu kỳ cứ 5 năm kiểm định một lần cũng là một gánh nặng đối với các
trường ĐHĐP. Bởi vì chi phí cho một đợt kiểm định chất lượng bằng đánh giá ngoài
sẽ tiêu tốn của trường trên 2 tỷ đồng trong hoàn cảnh tuyển sinh khó khăn.
2.3.2. Giải pháp khắc phục khó khăn - thách thức và lộ trình tiến tới tự chủ
của các trường đại học địa phương
+ Nhóm giải pháp giải quyết khóa khăn - thách thức về tuyển sinh
Giải quyết khó khăn thách thức này các trường đại học phải cùng lúc tiến hành
một nhóm giải pháp cụ thể sau đây:
- Trường thành lập 1 bộ phận chuyên trách, có nhiệm vụ truyền thông tuyển
sinh quanh năm. Bộ phận này được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu.
Bộ phận truyền thông tuyển sinh có nhiệm vụ xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch
truyền thông tuyển sinh tổng thể theo từng năm và kế hoạch truyền thông cụ thể từng
tháng. Ngoài thành phần cứng thì bộ phận truyền thông tuyển sinh phải có sự tham gia
của cán bộ làm nhiệm truyền thông tuyển sinh của phòng Đào tạo, phòng Công tác
sinh viên, phòng Khoa học đối ngoại và cán bộ được phân công làm nhiệm vụ truyền
thông tuyển sinh của các khoa (bộ môn) có ngành đào tạo có chỉ tiêu tuyển sinh.
- Tổ chức cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của nhà
trường tham gia truyền thông tuyển sinh. Trường có các biện pháp để mỗi cán bộ,
giảng viên, nhân viên và sinh viên coi truyền thông tuyển sinh là nhiệm vụ, trách
nhiệm của bản thân, để họ tích cực, tự giác tham gia công tác truyền thông bằng mọi
cách mà họ có thể.
+ Giải pháp giải quyết khóa khăn trong việc mở mã ngành đào tạo mới
Trường Đại học được chủ động xây dựng hồ sơ mở mã ngành đào tạo mới và tự
chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc mở mã ngành mới này khi trường đại học đã
đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà Bộ Giáo dục & Đào tạo đề ra. Bộ Giáo dục & Đào
tạo sẽ tiến hành công tác kiểm tra khi các trường bắt đầu triển khai kế hoạch đào tạọ
ngành học mới vừa tuyển sinh khóa đầu tiên. Đây là cách rút ngắn thời gian làm thủ
tục mở mã ngành và đơn giản hóa quy trình xét duyệt, cấp phép.
+ Nhóm giải pháp giải quyết khóa khăn trong công tác quản trị nhân sự
Để có độ ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ cao đảm bảo các điều kiện về tuyển
sinh, mở mã ngành đào tạo mới, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, các trường ĐHĐP
phải xây dựng được kế khoạch có tính chiến lược và kế hoạch cụ thể của từng giai
đoạn. Các trường ĐHĐP đều phải chịu sự quản lý về nhân sự của Đảng và chính
quyền địa phương do đó cấp ủy Đảng và lãnh đạo chính quyền địa phương (cấp tỉnh,
thành phố) hỗ trợ trường bằng chính sách thu hút nhân tài đủ hấp dẫn các giảng viên
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trẻ là thạc sỹ, tiến sỹ tốt nghiệp xuất sắc ở trong nước và nước ngoài xung phong về
trường công tác.
Những ngành nghề đào tạo thuộc diện cần thiết đối với chiến lược phát triển
kinh tế xã hội của địa phương thì chính quyền địa phương cần có cơ chế chính sách
riêng để thu hút các cán bộ giảng viên có trình độ tiến sỹ về trường ĐHĐP làm cán bộ
giảng dạy.
+ Nhóm giải pháp giải quyết khó khăn trong công tác tài chính
Hiện nay các trường đại học công lập được trao quyền tự chủ về tài chính ở
một mức độ nhất định (trường ĐHĐP cũng được phép lập kế hoạch tài chính và tự
quyết định việc thu chi, được ban hành qui chế chi tiêu nội bộ, quy định mức học phí
đào tạo tùy theo loại hình) tuy vậy UBND Tỉnh (Thành phố) vẫn khống chế trần thu
học phí của trường ĐHĐP rất thấp. Chúng tôi cho rằng để nhà trường tự chủ về tài
chính thì Tỉnh phải xóa bỏ quy định trên và cho phép trường đại học tự xác định mức
thu học phí đảm bảo các hoạt động học thuật, bổ sung sửa chữa thiết bị dạy học và có
phần hỗ trợ thu nhập tăng thêm cho cán bộ giảng viên.
Mặc dù trao quyền tự chủ gần như hoàn toàn cho các trường đại học nhưng các
tỉnh (thành phố) có trường ĐHĐP và Bộ Giáo dục & Đào tạo vẫn cần hỗ trợ kinh phí
cho nhà trường khi xét thấy nguồn thu của nhà trường không đáp ứng đủ nhu cầu chi
cho các hoạt động (nhất là kinh phí bổ sung hoặc cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất và
kinh phí dành cho nghiên cứu khoa học của nhà trường).
+ Nhóm giải pháp giải quyết khó khăn về cơ chế, chính sách
Trong thời gian tới chúng tôi cho rằng cần thống nhất một đầu mới quản lý lĩnh
vực chuyên môn của trường đại học đó là Bộ Giáo dục & Đào tạo nhưng chủ yếu Bộ
giữ vai trò cơ quan giám sát. Những lĩnh vực còn lại thì trao quyền tự chủ hoàn toàn
cho trường đại học. Riêng các trường ĐHĐP, thì lĩnh vực nhân sự do địa phương trực
tiếp giám sát. Mặt khác, nhà nước cần xóa bỏ những nội dung chồng chéo trong các
văn bản luật và dưới luật.
Trên lĩnh vực khoa học & công nghệ chính quyền địa phương nên có cơ chế
dành ưu tiên cho trường ĐHĐP trong việc phê duyệt, phân bổ hoặc đặt hàng các đề tài
khoa học, dự án nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh
tế - xã hội của địa phương.
+ Lộ trình tự chủ dành cho các trường ĐHĐP
Căn cứ thực tế của các trường ĐHDP, Bộ Giáo dục & Đào tạo nên có lộ trình tự
chủ dành riêng cho các trường ĐHĐP. Chúng tôi xin mạo muội phác thảo một lộ trình
tự chủ cho các trường ĐHĐP như sau:
Về lộ trình tổng thể: các trường ĐHĐP triển khai tự chủ từng bước và tiến tới tự
chủ toàn diện trong 10 năm (2021 - 2030), chia làm 2 giai đoạn. Trong 5 năm đầu
(2021 - 2025) các trường triển khai việc tự chủ về học thuật, nhân sự, tuyển sinh, quản
lý sinh viên và trong 5 năm cuối (2026 - 2030) tự chủ về tài chính.
Về lộ trình cụ thể:
Trong giai đoạn 1 (2021 - 2025) thực hiện tự chủ về học thuật, nhân sự, tuyển
sinh, quản lý sinh viên với các bước
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Bước 1: xây dựng các chương trình đào tạo đảm bảo chất lượng được đánh giá
kiểm định chất lượng một cách khách quan.
Bước 2: Hình thành các quy chế, cơ chế phù hợp với việc tự chủ của trường
theo từng đại học địa phương, (về mở ngành đào tạo, xác định chỉ tiêu tuyển sinh, về
quản lý người học…)
Bước 3: Nâng cao năng lực của đội ngũ quản lý, đội ngũ chuyên môn hoàn
chỉnh bộ máy quản lý của nhà trường.
Trong giai đoạn 2 (2026 - 2030) thực hiện tự chủ về tài chính:
Bước 1: Nhà nước hoàn thiện cơ chế chính sách để trao quyền tự chủ về tài
chính cho ĐHĐP, các trường ĐHĐP hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ khoa học. Nhà
trường được phép tự xác định mức học phí của tất cả các ngành đàò tạo của trường
dựa trên kinh phí đào tạo cụ thể của từng ngành học ở mức đảm bảo chất lượng (bỏ
trần học phí mà địa phương quy định bắt buộc nhà trường phải áp dụng).
Bước 2: Quy định cụ thể và công khai những khoản thu sự nghiệp ngoài học phí
theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí và tích lũy hợp lý. Trường tự quyết định thu
nhập tăng thêm của người lao động theo quy chế chi tiêu nội bộ, ngoài tiền lương
ngạch, bậc theo quy định của Nhà nước.
Bước 3: Trường ĐHĐP dựa trên thế mạnh nguồn lực về đội ngũ, cơ sở vật chất
để lựa chọn và mở một số ngành đào tạo chất lượng cao từ đó đưa ra mức học phí
tương xứng để đảm bảo chất lượng đào tạo.
3. KẾT LUẬN

Tự chủ đại học ở các trường ĐHĐP Việt Nam hiện vẫn là vấn đề còn khá mới
mẻ và đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Nhóm tác giã đã mạnh dạn nêu lên được
thực trạng khó khăn, thách thức và đề xuất nhóm giải pháp trên lộ trình tiến tới tự chủ
Đại học địa phương. Với khuôn khổ một bài viết tham gia hội thảo nên có nhiều vấn
đề chưa được nhóm tác giả nghiên cứu thật thấu đáo. Với thời gian có hạn chắc rằng
bài viết khó tránh khỏi những khiếm khuyết. Tuy nhiên tự chủ đại dọc ở trường ĐHĐP
là chủ đề mà nhóm tác giả mong muốn được trao đổi và nhận được sự góp ý của các
nhà khoa học ở Hội thảo lần này./.
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TỰ CHỦ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC – TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN THỰC TIỄN
Dương Mạnh Cường
Đại học Mỹ tại Việt Nam (AUV) tại Hà Nội
Trường Đại học Mỹ tại Việt Nam (Đại học AUV) là cơ sở giáo dục đại học
100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài, được thành lập vào ngày 11/12/2015 theo Quyết
định số 2247/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và được cấp phép hoạt động đào tạo
vào ngày 20/07/2016 theo Quyết định số 2481/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo. Trụ sở của Trường tọa lạc tại số 299 đường Trần Đại Nghĩa, phường
Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng trên diện tích đất là 304.050 m2.
Vốn đầu tư Dự án xây dựng Trường Đại học Mỹ tại Việt Nam là 3.200 tỷ đồng
(tương đương 150 triệu đô la Mỹ). Trường được đầu tư cho đến nay hơn 1.800 tỷ đồng
để xây dựng trên 100.000 m2 sàn phòng học, phòng thực hành-thí nghiệm, hội trường,
Phòng máy tính, Phòng học ngoại ngữ, Phòng học nhạc, họa, Phòng học đa năng, Thư
viện, Phòng hiệu bộ, Nhà thi đấu đa năng, khu thể thao và biểu diễn trong nhà và ngoài
trời -Trung tâm nghệ thuật biểu diễn APU có sức chứa trên 4.000 người, Khu ẩm thực
căng tin.... Thiết bị được trang bị đầy đủ vào các tòa nhà đều đáp ứng vượt quá khối
lượng nhu cầu, đạt tiêu chuẩn đại học đẳng cấp quốc tế.
Trường Đại Học Mỹ tại Việt Nam (AUV) là Trường Đại học phi lợi nhuận đầu
tiên đào tạo chương trình đại học Mỹ tại Việt Nam. Chương trình đào tạo bậc đại học
với chất lượng giáo dục Hoa kỳ, đồng thời tiết kiệm được chi phí học tập khi học tại
Việt Nam.
Về hoạt động đào tạo, nhà trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép
tuyển sinh và đào tạo các ngành sau:
• Ngành Quản trị kinh doanh (mã ngành: 7340101): Quyết định số 2019/QĐBGDĐT ngày 12/06/2017.
• Ngành Công nghệ thông tin (mã ngành: 7480201): Quyết định số 2019/QĐBGDĐT ngày 12/06/2017
• Ngành Kỹ thuật hàng không (mã ngành: 7520120): Quyết định số 2671/QĐBGDĐT ngày 24/07/2018
• Ngành Truyền thông đa phương tiện (mã ngành: 7320104): Quyết định số
442/QĐ-BGDĐT ngày 25/02/2019.
Từ năm 2017, Đại học AUV mới bắt đầu tuyển sinh sau khi được cấp phép mở
mã ngành cho nên số lượng tuyển sinh không được nhiều. Tuy vậy Nhà trường vẫn tổ
chức giảng dạy và chuẩn bị đội ngũ giảng viên đầy đủ, chất lượng cao và đầy uy tín.
Đại học AUV hứa hẹn mang đến một sự khác biệt. Tại đây sinh viên có cơ hội tham
gia vào các lớp học quy mô nhỏ và phương pháp giảng dạy tập trung vào cá nhân cùng
với sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ giáo viên cao cấp đến từ những trường Đại học
danh tiếng tại Mỹ.
Chương trình giảng dạy được thiết kế với mục tiêu hỗ trợ sinh viên trên con
đường hướng nghiệp cho dù bạn chọn ngành học kinh doanh, khoa học, kĩ thuật hay
truyền thông. Chúng tôi cũng mong muốn mỗi học sinh đều có thể phát triển kĩ năng
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giao tiếp một cách hiệu quả, tư duy tích cực và trở thành một công dân có khả năng kết
nối toàn cầu.
Các đối tác của AUV gồm các trường đại học tại bang California, Đại học Bang
New York, Đại học ASU, VCU, Wenthworth, Học viện Kỹ thuật Florida, Đại học
Missouri Kansas City và nhiều trường danh tiếng khác.
Khi tốt nghiệp tại Trường đại học AUV, sinh viên sẽ mang theo mình một nền
tảng vững chắc cho kế hoạch học tập và nghề nghiệp trong tương lai cho dù bạn tốt
nghiệp ở Việt Nam hay tại một trong các trường đại học đối tác danh tiếng ở Mỹ.
Trường Đại học AUV với thế mạnh cốt lõi là hợp tác với những trường đại học
danh tiếng Hoa Kỳ đảm bảo đầu ra theo tiêu chuẩn đặt hàng nhân lực của doanh
nghiệp, với những chứng nhận, chứng chỉ đào tạo quốc tế về ngôn ngữ, chuyên ngành
và khoa học kỹ thuật tiên tiến đặc biệt theo chuẩn Hoa Kỳ đã và đang được đánh giá
cao về chất lượng.
Theo các chuyên gia, Trường Đại học AUV đã và đang thể hiện vai trò tiên
phong của mình trong việc thực hiện sứ mệnh giáo dục đổi mới và sáng tạo. Ngoài
việc trở thành bệ phóng thành công cho sinh viên, xây dựng và áp dụng chuẩn đầu ra,
gắn liền việc giảng dạy với những doanh nghiệp liên kết nhằm cung cấp cho học viên,
sinh viên những kiến thức thực tế nhất.
Ngoài ra, AUV cũng đã có những cam kết với các trường Đại học uy tín Hoa
Kỳ, đảm bảo cho các em sinh viên khi xong phần cử nhân các chương trình từ AUV
(Quản trị kinh doanh toàn cầu, Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện, ...),
thì sẽ được trực tiếp tiến vào chương trình Master ở các Đại học trên mà không cần
phải chuẩn bị GRE hay GMAT, cũng như dễ dàng đi thẳng vào các chương trình Thạc
sĩ hoặc Tiến sĩ.
Chương trình 2+2: 2 năm đại cương + 2 năm chuyên ngành: Đây là cấu trúc
chương trình mà hầu hết các trường Đại học tại Mỹ đi theo. Sinh viên có 2 năm học
giáo dục Đại cương và 2 năm học chuyên ngành. Tại AUV, sinh viên có thể lựa chọn
học 2 năm đại cương tại Việt Nam và chuyển tiếp sang các trường đại học đối tác của
AUV tại Mỹ để hoàn thành chương trình cử nhân mà không gặp bất cứ khó khăn gì.
- Chương trình 4+1: 4 năm cử nhân + 1 năm thạc sĩ: Thông thường, tại Mỹ,
sinh viên hầu hết phải có điểm thi GRE & GMAT đầu vào cao và trải qua 2 năm học
mới có thể cầm trên tay chiếc bằng thạc sĩ. Tuy nhiên, với chương trình tích hợp của
AUV, các bạn sinh viên có thể hoàn thành 4 năm cử nhân tại Việt Nam và được hỗ trợ
vào thẳng chương trình thạc sĩ của các đại học đối tác mà không cần điểm GRE &
GMAT đầu vào. Chương trình học cũng được rút ngắn 1 năm, giúp tiết kiệm thời gian
cũng như tài chính.
Chương trình học tập Distance Learning - Kết hợp với các Đại học Hoa Kỳ như
VCU, ASU, UMKC, Wentworth, etc: Đây là chương trình học kết hợp, cho phép sinh
viên AUV được tham gia học trực tuyến các tín chỉ của các đại học nêu trên từ giảng
đường của AUV, được trang bị nội thất và các thiết bị phục vụ học tập từ xa tân tiến
nhất hiện nay.
Trường AUV với thế mạnh cốt lõi là hợp tác với những hãng Hàng không trong
nước và quốc tế đảm bảo đầu ra theo tiêu chuẩn đặt hàng nhân lực của doanh nghiệp,
với những chứng nhận, chứng chỉ đào tạo quốc tế về ngôn ngữ, chuyên ngành và khoa
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học kỹ thuật tiên tiến đặc biệt theo chuẩn Hoa Kỳ đã và đang được đánh giá cao về
chất lượng.
Hiện trạng Hàng không Việt Nam và nhu cầu nhân lực thiết yếu. Một số dự báo
về nhu cầu nhân lực Boeing cung cấp cho thấy nhu cầu cấp thiết của việc đào tạo nhân
lực Hàng không tương lai đến 2038 Hàng không toàn cầu cần hơn 1 triệu nhân sự mới,
bao gồm 558.000 Phi công thương mại, 609.000 nhân viên kỹ thuật và nhiều chức
danh khác.
Để đáp ứng tốc độ phát triển nhanh chóng của các Hãng Hàng không trong 20
năm tới sẽ có hàng chục nghìn máy bay thương mại mới đưa vào khai thác dẫn đến
nhu cầu rất lớn về Phi công, Tiếp viên, nhân viên kỹ thuật máy bay, kiểm soát viên
không lưu, thủ tục viên và nhân viên, cán bộ quản lý và cấp lãnh đạo trong lĩnh vực
Hàng không.
Đại học Mỹ tại Việt Nam hoạt động tự chủ về cơ cấu tổ chức, tự chịu trách
nhiệm trong việc xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo. Trường được tổ chức và
hoạt động với mục tiêu phục vụ cộng đồng, mang lại lợi ích chung cho xã hội; cho mọi
người. Ngân sách hoạt động của Trường là do Tập đoàn Phát triển Giáo dục APU đầu
tư xây dựng cơ sở vật chất; trang thiết bị hoạt động giảng dạy; đầu tư tài liệu hoc tập,
giáo trình; chi phí nghiên cứu, đào tạo bồi dưỡng; chi tiền lương; tài trợ học bổng và
tái đầu tư trở lại cho Trường, mang lại lợi ích cho cả cộng đồng và xã hội.
Một trong những thách thức lớn của Trường đại học 100% vốn đầu tư nước
ngoài, hoạt động không vì lợi nhuận là hành lang pháp lý. Khái niệm về đại học tư phi
lợi nhuận trong các quy định pháp luật Việt Nam vẫn rất xa so với quy chuẩn của thế
giới.
Với những đại học phi lợi nhuận lớn trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ, thì việc liên
kết với những nhà tài trợ lớn là yêu cầu tiên quyết để đại học phi lợi nhuận vận hành.
Muốn hoạt động, thì đại học phi lợi nhuận phải có tài trợ lớn và thường xuyên. Ngược
lại, khi trường đại học phi lợi nhuận đã có thương hiệu, nó sẽ là nơi thực hiện nhiều
nghiên cứu khoa học, hoàn tất nhiều hợp đồng mà những đối tác tài trợ đặt hàng. Đó là
sự đổi lại rất ngang giá với những tài trợ mà nhà trường nhận được. Đại học phi lợi
nhuận, về thực chất, cũng là đại học có lợi nhuận, nhưng lợi nhuận ở đây được tạo ra
bởi chất xám của chính giảng viên và sinh viên trong trường thực hiện các đề tài khoa
học công nghệ.
Vai trò của Trường tư thục đang ngày càng quan trọng trong hệ thống giáo dục
nói riêng cũng như nền kinh tế- xã hội nói chung. Các lãnh đạo trường tư thục có tâm
huyết và kinh nghiệm sẽ đóng góp ý kiến để xây dựng chính sách về giáo dục tốt hơn
nữa, nhằm tạo điều kiện để trường tư thục phát triển và góp phần giải quyết những áp
lực mà giáo dục công lập đang đối mặt.Nếu đánh giá đúng vai trò của các trường tư
thục thì ngân sách nhà nước đã không quá tải, áp lực về sĩ số học sinh, áp lực giảng
dạy của giáo viên cũng không lớn như bây giờ. Cần thiết phải tìm ra các nút thắt để
tháo gỡ những khó khăn của ngành giáo dục, bởi đang có nhiều chính sách giáo dục
chưa rõ ràng.
Để giải quyết vấn đề tài chính đối những trường đại học phi lợi nhuận đích thực
cần được khuyến khích và đối xử công bằng như trường công lập, chẳng hạn như tài
trợ về tài chính, cung cấp một số đầu tư ban đầu về thiết bị…Đặc biệt, cần có chính
sách miễn thuế cho các tổ chức và cá nhân hiến tặng cũng như miễn thuế thu nhập,
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thuế đất…đối với các trường theo mô hình này. Thêm một hình thức tháo gỡ khó khăn
cho các Trường đại học tư hoạt động phi lợi nhuận đó là tạo điều kiện cho Trường nào
muốn chuyển đổi từ hình thức đại học phi lợi nhuận sang đại học tư thục để các trường
chủ động hơn về hoạt động, trước tiên trường phải có khả năng sinh lời. Nói cách
khác, trường phải phát triển bền vững và tạo ra càng nhiều nguồn thu càng tốt, như vậy
mới duy trì được hoạt động, trả lương nhân viên, giảng viên, cấp học bổng cho sinh
viên và tái đầu tư trở lại cho Trường.
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GIẢI PHÁP PHỐI HỢP GIỮA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
VỚI CÁC DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NHÂN LỰC
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
Hoàng Công Dụng
Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ GD&ĐT
Nguyễn Thế Hà
Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo
ra những thay đổi lớn về cung - cầu trong thị trường lao động, để tránh tình trạng thất
nghiệp, dư thừa lao động hoặc lao động không đáp ứng được yêu cầu thay đổi của xã
hội, các nước trên thế giới đang áp dụng nhiều chính sách, hoạch định trong lĩnh vực
giáo dục, đào tạo.
Vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, năng suất lao động thấp đang
là những thách thức của Việt Nam nhằm đáp ứng cho một giai đoạn mới dựa trên nền
tảng khoa học công nghệ 4.0. Trước xu thế máy móc tự động hóa thay thế máy móc
con người, nguồn nhân lực phải được trang bị những kiến thức, kỹ năng phù hợp để
đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Cơ chế tự chủ trong hoạt động chuyên
môn giúp cơ sở giáo dục đại học chủ động, linh hoạt hơn trong việc lựa chọn phương
pháp, hình thức xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đào tạo. Khi đó, hợp tác
giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp càng có ý nghĩa thiết thực góp phần đổi mới
phương thức đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung và nhân lực
nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ (KT-CN) nói riêng. Sự phối hợp này cũng là một
trong những yếu tố cốt lõi đối với việc xây dựng hệ thống giáo dục đại học gắn liền
với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội.
2. Nội dung
2.1. Cơ sở pháp lý đối với tự chủ trong hoạt động chuyên môn của cơ sở
giáo dục đại học
Từ năm 2005, tại Điều 60 của Luật giáo dục đã có quy định về quyền tự chủ và
tự chịu trách nhiệm của trường trung cấp, trường cao đẳng, trường đại học. Trong đó
có các nội dung (1) Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập
đối với các ngành nghề được phép đào tạo; (2) Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức
tuyển sinh, tổ chức quá trình đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng.
Quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học đã được nêu rõ tại Luật giáo dục đại
học 2012, sửa đổi bổ sung năm 2018. Cụ thể tại khoản 1 Điều 32:
Cơ sở giáo dục đại học tự chủ trong các hoạt động chủ yếu thuộc các lĩnh
vực tổ chức và nhân sự, tài chính và tài sản, đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác
quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học. Cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền
tự chủ ở mức độ cao hơn phù hợp với năng lực, kết quả xếp hạng và kết quả kiểm định
chất lượng giáo dục.
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Về chính sách giáo dục, Khoản 4 Điều 12 cũng nêu rõ: Gắn đào tạo với nghiên
cứu và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hợp tác giữa cơ sở giáo
dục đại học với tổ chức nghiên cứu khoa học và với doanh nghiệp.
Khoản 6 Điều 12: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền và trách nhiệm tiếp
nhận, tạo điều kiện để người học, giảng viên thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học
và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Điều 13 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 nêu chi tiết quyền tự
chủ về học thuật và hoạt động chuyên môn của cơ sở giáo dục đại học cũng như
quyền tự chủ về bộ máy, nhân sự, tài chính và tài sản.
Khoản 1 Điều 13: Quyền tự chủ về học thuật và hoạt động chuyên môn
a) Được quyền ban hành và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về hoạt động
tuyển sinh, đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế phù hợp
quy định của pháp luật;
b) Xác định, công bố công khai phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trừ lĩnh vực quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định
của cơ quan quản lý trực tiếp;
c) Quyết định phương thức tổ chức và quản lý đào tạo đối với các trình độ, hình
thức đào tạo; xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo phù hợp với quy
định về Khung trình độ quốc gia Việt Nam, về chuẩn chương trình đào tạo, bảo đảm
không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng, không
xuyên tạc lịch sử, ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục và đoàn
kết các dân tộc Việt Nam, hòa bình, an ninh thế giới, không có nội dung truyền bá tôn
giáo; biên soạn, lựa chọn, thẩm định, phê duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo
trình giáo dục đại học (trừ các môn học bắt buộc); tổ chức thực hiện, đánh giá chất
lượng các chương trình đào tạo của giáo dục đại học; thiết kế mẫu, in phôi, cấp phát,
quản lý văn bằng, chứng chỉ phù hợp với quy định của pháp luật;
d) Quyết định đào tạo từ xa, liên kết đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa
làm vừa học với cơ sở giáo dục trong nước đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;
đ) Quyết định hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định tại Điều 16 Nghị
định này; quyết định các hoạt động hợp tác quốc tế quy định tại các khoản 3, 5 và 6
Điều 44 của Luật Giáo dục đại học, phù hợp với quy định của pháp luật;
e) Nếu đủ điều kiện thực hiện quyền tự chủ theo quy định tại khoản 17 thì được
tự chủ mở ngành đào tạo theo quy định tại khoản 18, được tự chủ liên kết đào tạo với
nước ngoài theo quy định tại khoản 30, Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Giáo dục đại học; (…)
g) Thực hiện các quyền tự chủ khác về học thuật và hoạt động chuyên môn phù
hợp với quy định của pháp luật.
Theo PGS.TS. Trần Quốc Toản, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương: “Tự
chủ đại học là một cơ chế đồng bộ - phù hợp nhằm tạo cho cơ sở giáo dục đại học là
một đơn vị pháp lý có quyền tự chủ cao, gắn hữu cơ - thống nhất về quyền, nghĩa vụ,
lợi ích, trách nhiệm, và trách nhiệm giải trình với Nhà nước và các chủ thể liên quan
trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức và nhân sự, huy động và sử
dụng các nguồn lực…, tạo động lực cho sự phát triển bền vững và hiệu quả của cơ
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giáo dục đại học, thực hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu
cầu phát triển của xã hội, đất nước và hội nhập quốc tế.”
Một trong những nội dung chủ yếu của cơ chế tự chủ là cơ sở giáo dục tự chủ
trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa
học… Tự chủ giúp các cơ sở giáo dục đại học được quyết định những vấn đề về
chương trình, tài liệu giảng dạy, phương pháp day học, chịu trách nhiệm về chất lượng
đầu ra của sinh viên. Cơ chế tự chủ sẽ giúp cơ sở giáo dục chủ động, mềm dẻo, linh
hoạt và sáng tạo trong các hoạt động đào tạo.
2.2. Khái quát thực trạng đào tạo trình độ đại học
2.2.1. Tình hình đào tạo trình độ đại học trong nước
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tính đến hết năm học
2017-2018 hệ thống giáo dục đại học (GDĐH) có 235 trường đại học, học viện (bao
gồm 170 trường công lập, 60 trường tư thục và dân lập, 5 trường có 100% vốn nước
ngoài). Tổng số sinh viên đại học là 1.707.025 em, giảm nhẹ so với năm học 20162017. Trong đó số sinh viên chính quy là 1.443.000 em.
Bảng 1: Quy mô đào tạo trình độ đại học từ năm 2016-2018
Loại hình trường

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Tổng cộng

1.753.174

1.767.879

1.707.025

Công lập

1.520.807

1.523.904

1.439.495

232.367

243.975

267.530

Ngoài Công lập
(Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phần lớn sinh viên tập trung theo học các ngành thuộc khối ngành V, III: Toán
và thống kê; Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Sản xuất
chế biến; Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm và thủy sản; Thú y và Khối ngành: kinh
doanh quản lý, pháp luật.

Biểu đồ 1: Cơ cấu sinh viên theo nhóm ngành.
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Về đội ngũ giảng viên, năm học 2017-2018, tổng số giảng viên trong các
trường đại học là 74.991 người , tăng 3,02% so với năm học 2016-2017, trong đó
giảng viên có trình độ tiến sĩ là 20.198 (tăng 22,3%); bác sỹ chuyên khoa I,II là 632
(tăng 20,8%) và thạc sĩ là 44.634 (tăng 3,64%).
Tỷ lệ giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và trình độ tiến sĩ trong toàn
hệ thống vẫn ở mức khiêm tốn. Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ giảng viên là vấn đề
đang được quan tâm khi nhiều cán bộ, giảng viên không có đề tài nghiên cứu, chưa có
bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, trình độ ngoại ngữ còn hạn
chế...
Số lượng giảng viên cơ hữu của các trường ngoài công lập vẫn còn ít (15.759
người chiếm khoảng 21% tổng số giảng viên trong toàn quốc) mặc dù có tăng về số
lượng nhưng rất ít (xấp xỉ 4.0%) và độ tuổi trung bình cao, chưa thực sự đáp ứng nhu
cầu, cũng như đảm bảo về chất lượng để tạo sức hút đối với hệ thống đào tạo ngoài
công lập.
Trên cơ sở khảo sát, dự báo nhu cầu đào tạo, các cơ sở GDĐH đã có sự điều
chỉnh về cơ cấu ngành nghề; nhiều trường đã tập trung vào mở mới và nâng cao chất
lượng các ngành thuộc lĩnh vực CNTT, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sức khỏe và du
lịch là những ngành đem lại nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ở trong
nước cũng như việc dịch chuyển lao động trong khu vực ASEAN.
Theo số liệu tổng hợp của Vụ GDĐH, năm 2017, tổng số ngành mở mới ở trình
độ đại học là 184 ngành, tập trung chủ yếu vào các nhóm ngành Kỹ thuật, Công nghệ
kỹ thuật, Máy tính và Công nghệ thông tin, Khoa học xã hội và hành vi, Pháp luật.

Biểu đồ 2: Số lượng ngành mới mở trong năm 2017 theo nhóm ngành
(nguồn: Vụ GDĐH)
2.2.2. Tình hình đào tạo nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ
Trong những năm gần đây, cuộc CMCN 4.0 tác động rộng khắp các lĩnh vực
của xã hội, thực tế xã hội, ngành giáo dục, các cơ sở giáo dục, người học đã và đang
chịu tác động không nhỏ từ nó với xuất hiện nhiều ngành, chuyên ngành liên quan đến
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KT-CN rải rác ở hầu hết các lĩnh vực, nhóm ngành. Tuy nhiên, sự quan tâm của nhân
loại nói chung đều hướng đến hai nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật và Kỹ thuật ở tất cả
các trình độ đào tạo nghề sơ cấp nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; đặc
biệt là các ngành, các trình độ đào tạo nhân lực trình độ cao, chất lượng cao.
Các cơ sở GDĐH tăng cường nâng cao chất lượng đào tạo các ngành có khả
năng đem lại nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ở trong nước cũng như
việc dịch chuyển lao động trong khu vực ASEAN. Xu thế số lượng và tỷ lệ số ngành
đào tạo trình độ đại học theo các nhóm ngành có liên quan đến công nghệ, kỹ thuật
tăng, cụ thể năm 2018 với 1.471 lượt ngành tăng 33% so với năm 2017 và chủ yếu
thuộc lĩnh vực CNTT, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sức khỏe và du lịch.
Như vậy, trong tương lai không xa, Danh mục giáo dục đào tạo các cấp sẽ có
điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện đảm bảo phù hợp với các xu thế và thực tế trong bối
cảnh CMCN 4.0 và nhiều xu thế mới khác.
Bảng 2: Số lượng ngành/nghề đào tạo theo trình độ (*_thống kê chưa đầy đủ)
Sô ngành/nghề đào tạo tương ứng các trình độ
Stt
1
2
3

Nhóm ngành/nghề
Công nghệ kỹ thuật
(mã lĩnh vực 51)
Kỹ thuật
(mã lĩnh vực 52)
Các lĩnh vực khác
(nhiều mã lĩnh vực)

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

Thạc sĩ

Tiến sĩ

181

133

39

10

09

196

146

32

30

26

314(*)

296(*)

29

22

20

Thực tế trong bối cảnh xã hội chịu tác động của cuộc CMCN 4.0, đã và đang
xuất hiện nhiều ngành, chuyên ngành liên quan đến công nghệ - kỹ thuật rải rác ở hầu
hết các lĩnh vực, nhóm ngành; theo đó số lượng các ngành/chuyên ngành của 02 nhóm
ngành KT-CN tăng mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cung ứng và nhu cầu sử dụng
của các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, sự quan tâm của nhân loại đều hướng đến
hai nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật và Kỹ thuật ở tất cả các trình độ đào tạo nghề sơ
cấp nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; đặc biệt là các ngành, các trình độ
đào tạo nhân lực trình độ cao, chất lượng cao.
Hiện hai nhóm ngành nghề đào tạo Công nghệ kỹ thuật và Kỹ thuật cùng số
lượt ngành đào tạo theo các trình độ được mô tả theo bảng dưới đây:
Bảng 3: Số lượt ngành đào tạo theo các trình độ đào tạo
Mã
751
52

Tên nhóm ngành
Công nghệ kỹ thuật
Liên quan đến Công nghệ
Kỹ thuật
Liên quan đến kỹ thuật

Số lượt ngành đào tạo theo các trình độ
Đại học
Thạc sĩ
Tiến sĩ
24
0
0
22
8
03
34
23
10
36

12

4
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Đối với các nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật và Kỹ thuật các trình độ đại học,
thạc sĩ, tiến sĩ với số lượt cơ sở GDĐH đã đăng ký mở ngành và tổ chức tuyển sinh,
đào tạo, cụ thể như sau:
Bảng 4: Số lượt cơ sở GDĐH tham gia tuyển sinh, đào tạo ở các trình độ
(Nguồn: Dữ liệu thống kê của Vụ GDĐH)
Mã

751

Tên nhóm ngành

Công nghệ kỹ thuật

Số lượt cơ sở GDĐH
Đại
Thạc Tiến
học
sĩ
sĩ
555

53

4

44

0

0

103

0

0

75103 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

96

0

0

75104 Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường
75105 Quản lý công nghiệp

63
0

0
0

0
0

75106 Công nghệ dầu khí và khai thác

0

0

0

75107 Công nghệ kỹ thuật in

0

0

0

Khác có liên quan đến công nghệ

249

53

4

Kỹ thuật

373

200

28

75201 Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

60

54

8

75202 Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

49

60

8

75203 Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường

31

29

3

7

8

1

20

9

1

8

4

1

198

36

6

75101 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng
75102 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

752

75204 Vật lý kỹ thuật
75205 Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa
75206 Kỹ thuật mỏ
Khác có liên quan đến kỹ thuật

Qua thống kê số liệu số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV, có 18
ngành chung của 02 nhóm ngành trên, ngành có số cơ sở tham gia đào tạo trình độ đại
học nhiều nhất là ngành Công nghệ thông tin với 124 lượt cơ sở GDĐH đã đăng ký
mở ngành; đồng thời cũng không ít các nhóm ngành, ngành mà các cơ sở GDĐH
không tham gia hoặc không đủ điều kiện mở ngành ở tất các các trình độ đào tạo; cụ
thể như: Quản lý công nghiệp, Công nghệ dầu khí và khai thác, cộng nghệ in,… trong
nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật chưa có cở sở GDĐH nào đăng ký mở ngành cho dù
như cầu sử dụng nhân lực hiện không ít.
Tính đến tháng 9/2019 cả nước có 114 cơ sở đào tạo có đào tạo nhóm ngành Kỹ
thuật và Công nghệ kỹ thuật. Cụ thể như sau:
- Khu vực Miền Bắc: 55 cơ sở;
- Khu vực Miền Trung: 16 cơ sở;
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- Khu vực Miền Nam: 43 cơ sở.
Trong đó tập trung vào một số cơ sở đào tạo có quy mô lớn về số ngành đào tạo
và số lượng tuyển sinh như: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (47); Trường
Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.Hồ Chí Minh (33); Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
(32 ngành đào tạo); Trường Đại học Điện lực (17) Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà
Nội (16); Trường Đại học Hàng hải (16); Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí
Minh (15); Trường ĐH Công nghệ GTVT (15).
Bảng 5: Một số trường có quy mô đào tạo nhóm ngành KT-CN nhiều nhất, năm 2019
(Nguồn: Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ GDĐT).
Stt

Cơ sở đào tạo

751
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG
TP.HCM
Trường ĐHSP Kỹ thuật TP.HCM
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
Trường ĐH Điện lực
Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp ĐH Thái Nguyên
Trường ĐH Công nghệ GTVT
Trường ĐHGTVT Hà Nội
Trường ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội

10 Trường ĐH Hàng hải
TỔNG CỘNG

SL tuyển Loại hình
sinh
trường

Số ngành đào tạo
752

Khác

CL NCL

03

15

15

4.680

40
01
16
15

07
14
01
0

0
17
0
0

4.665
4.660
2.165
2.075

x
x
x
x

05

06

0

1.755

x

15

0

0

1.295

x

01

10

0

1.250

x

03

13

0

1.190

x

16

0

0

1.005

x

115

66

32

24.540

10

Kết quả tuyển sinh năm 2019, số liệu chỉ tiêu và số thí sinh nhập học các nhóm
ngành của 02 nhóm ngành trên cụ thể: Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật có 30 ngành
với mã từ 7510102 đến 7519002 có tổng chỉ tiêu được các cơ sở GDĐH xác định là
42,652 chỉ tiêu và có 34,194 thí sinh nhập học đạt tỷ lệ 80,2%; Nhóm ngành Công
nghệ kỹ thuật có 28 ngành với mã từ 7520101 đến 7520607 có tổng chỉ tiêu được các
cơ sở GDĐH xác định là 26,987 chỉ tiêu và có 22,648 thí sinh nhập học đạt tỷ lệ
83,9%.
Theo số liệu tổng hợp kết quả kỳ thi tuyển sinh quốc gia liên quan đến số sinh
viên đến nhập học của 02 nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật và Kỹ thuật hai năm 2018,
2019 được cụ thể tại Bảng 4 dưới đây, Theo đó, so với năm 2018 chỉ tiêu tuyển sinh
năm 2019 nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật tăng 2,990 thí sinh (tăng 9,58%), nhóm
ngành kỹ thuật tăng 1,285 (tăng 5,96%).
2.2.3. Nhân lực trình độ đại học nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ với các
doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động
Trong thời gian gần đây, vấn đề đào tạo theo nhu cầu của xã hội ngày càng
được quan tâm mạnh mẽ. Để đáp ứng yêu cầu này, việc phối hợp chặt chẽ giữa đào tạo
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0

với nhà tuyển dụng, đơn vị sử dụng lao động là điều không thể thiếu trong bối cảnh
hiện nay.
Tổng hợp một số kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu Đề tài cho thấy, có đến
96 doanh nghiệp trả lời cho rằng cần phải đạo tạo, huấn luyên thêm cho nhân lực
ngành kỹ thuật – công nghệ, chỉ có số ít cho rằng không cần đào tạo thêm hoặc không
quan tâm. Như vậy, có thể thấy trong nhận thức của các doanh nghiệp đã chủ động
trong vấn đề bổ sung thêm những kiến thức, kỹ năng thực tế cho nhân lực ngành này
và điều đó sẽ giúp/hỗ trợ các sinh viên mới ra trường có thể tiếp cận công việc một
cách nhanh và đem lại hiệu quả hơn cho doanh nghiệp.

Biểu đồ 2: Số doanh nghiệp cần đào tạo, huấn luyện thêm cho nhân lực nhóm ngành KT-CN
Nguồn: Khảo sát của nhóm nghiên cứu Đề tài
Có đến trên 77% doanh nghiệp tự ý thức được rằng cần phải có sự phối hợp tham
gia hoạt động đào tạo nhân lực, chỉ có số ít doanh nghiệp cho rằng điều này là không cần
thiết hoặc không quan tâm đến vấn đề này. Đây thực sự là một tín hiệu khá tích cực trong
công tác đào tạo nhân lực nói chung và nhân lực ngành kỹ thuật – công nghệ nói riêng và
đây cũng là một sự chia sẻ trách nhiệm trong đào tạo cũng như trong trách nhiệm xã hội
của các doanh nghiệp.

Biểu đồ 3: Hình thức phối hợp trong đào tạo nhân lực
Nguồn: Khảo sát của nhóm nghiên cứu Đề tài
Vấn đề trách nhiệm, tự ý thức của các doanh nghiệp trong vấn đề phối hợp đào
tạo, huấn luyện càng được thể hiện rõ khi đa số các doanh nghiệp lựa chọn hình thức
là tự nguyên chứ số ít lựa chọn hình thức bắt buộc khi tham gia việc này. Như vậy, có
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thể thấy doanh nghiệp không muốn một sự ràng buộc về mặt pháp lý trong vấn đề này.
Điều này cũng dễ hiểu và thông cảm cho doanh nghiệp khi mà ngoài mục tiêu về lợi
nhuận thì doanh nghiệp cũng còn phải gánh vác rất nhiều các nghĩa vụ, cũng như trách
nhiệm khác đối với cộng đồng và xã hội.

Biểu đồ 4: Thời gian đào tạo, huấn luyện lại cho các nhân sự nhóm ngành KT-CN
Nguồn: Khảo sát của nhóm nghiên cứu Đề tài
Với phần lớn doanh nghiệp cho rằng cần phải đào tạo, huấn luyện thêm cho
nhân lực thì việc bố trí, sắp xếp thời gian để đào tạo cũng là một vấn đề khó khăn đối
với các doanh nghiệp khi mà phải cân đối với lợi ích và chi phí của các doanh nghiệp.
Ý kiến đa số của các doanh nghiệp (trên 72%) cho rằng, khoảng thời gian đào tạo,
huấn luyên thêm là từ 1 đến 6 tháng, tiếp đến có thể là dưới 1 tháng (chiếm trên 18%)
và số ít là từ 7 tháng trở lên.

Biểu đồ 5: Cách thức phối hợp trong đào tạo nhân lực
Nguồn: Khảo sát của nhóm nghiên cứu Đề tài
Theo kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu, đa số các doanh nghiệp lựa chọn
cách thức phối hợp là hỗ trợ, tiếp nhận thực tập, xếp thứ hai là cung cấp chuyên gia,
tiếp đến là xây dựng giáo trình/chương trình đào tạo, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất và
không nhiều các doanh nghiệp lựa chọn chuyển giao công nghệ. Đây là điều dễ hiểu
khi vấn đề bí mật công nghệ là sự sống còn của doanh nghiệp và các cách thức mà
doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn cũng khá là phù hợp trong điều kiện hiện nay.
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Biểu đồ 6: Hình thức ưu đãi cho doanh nghiệp khi tham gia phối hợp đào tạo
nhân lực nhóm ngành KT-CN
Nguồn: Khảo sát của nhóm nghiên cứu Đề tài
Có thể khẳng định là các doanh nghiệp hiện nay đã thực sự chủ động trong
công tác đào tạo, tuyển dụng nhân lực ngành KT-CN khi mà đa số các doanh nghiệp
(trên 50%) các doanh nghiệp không cần sự hỗ trợ khi tham gia đào tạo, huấn luyện
nhân lực. Nhưng nếu được lựa chọn sự hỗ trợ, thì các doanh nghiệp lựa chọn vấn đề
rất căn bản đó chính là Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm/dịch vụ chứ không phải là các vấn
đề quan trọng khác như vốn, ưu đãi thuế…
2.3. Nhận xét chung
Trong quá trình thực hiện tự chủ về học thuật và hoạt động chuyên môn, các cơ
sở GDDHđã từng bước thích nghi với quan điểm, cơ chế hoạt động mới và chủ động
thực hiện có hiệu quả các hoạt động như:
- Về việc tuyển sinh: Căn cứ Thông tư hướng dẫn của Bộ GDĐT, trên cơ sở
năng lực thực tiễn của nhà trường, nhu cầu của thị trường lao động và kết quả đầu ra của
sinh viên, các cơ sở GDDH chủ động xây dựng đề án tuyển sinh, xác định chỉ tiêu tuyển
sinh đối với từng ngành đào tạo để công khai và báo cáo, giải trình với Bộ GDĐT.
Trên cơ sở khảo sát, dự báo nhu cầu đào tạo, các cơ sở đào tạo đã có sự điều
chỉnh về cơ cấu ngành nghề; nhiều trường đã tập trung vào mở mới và nâng cao chất
lượng các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sức
khỏe và du lịch là những ngành đem lại nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp
ở trong nước cũng như việc dịch chuyển lao động trong khu vực ASEAN.
- Về chương trình đào tạo: Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư hướng dẫn và chỉ
đạo các trường đổi mới công tác xây dựng chương trình đào tạo, trong đó có sự tham
gia của các nhà quản lý, các nhà sử dụng lao động; xây dựng và công bố chuẩn đầu ra
theo từng ngành đào tạo.
Nếu như trước đây chương trình, giáo trình thường lạc hậu, nhiều nội dung
không phù hợp so với thực tiễn (do có nhiều giáo trình được sử dụng hàng chục năm
không hề có cập nhật, thay đổi) thì đến nay nhiều cơ sở GDDH đã được chủ động
trong việc xây dựng chương trình, thường xuyên rà soát, cập nhật, điều chỉnh và bổ
sung chương trình đào tạo. Nhiều cơ sở GDDH đã mời các nhà tuyển dụng, doanh
nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng, điều chỉnh và bổ sung chương trình đào tạo.
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Hầu hết các cơ sở GDDH đã tích cực rà soát, điều chỉnh, đổi mới chương trình
đào tạo theo hướng hiện đại, phù hợp với từng ngành, nhóm ngành đào tạo và việc
phân tầng của hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.
Nhiều cơ sở GDĐH phát triển chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận chuẩn
quốc tế: CDIO, POHE, chương trình tiên tiến, chương trình PFIEV, chương trình chất
lượng cao và các chương trình liên kết quốc tế khác; bước đầu rà soát chương trình
đào tạo tiếp cận chuẩn AUN-QA.
Về quá trình đào tạo: Đào tạo kết hợp với doanh nghiệp được xem là một yêu
cầu đột phá của nhiều trường. Một trong những hoạt động hiệu quả để giảm khoảng
cách kỹ năng việc làm, nâng cao cơ hội tìm kiếm việc làm của sinh viên tốt nghiệp là
sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở GDDH với các đơn vị, doanh nghiệp trong việc đào tạo
theo đơn đặt hàng, xây dựng chương trình giảng dạy, định hướng nghề nghiệp, tổ chức
thực hành, thực tập cho sinh viên, mời doanh nghiệp tham gia vào quá trình giảng dạy
(Ví dụ các trường đại học Bách Khoa, đại học Kinh tế quốc dân, đại học Quốc tế Hồng
Bàng, đại học Tôn Đức Thắng…). Sự hợp tác này sẽ giúp sinh viên được thực hành,
thực tập, được làm trực tiếp tại đơn vị tuyển dụng trong quá trình đào tạo. Từ đó giúp
sinh viên ra trường có việc làm ngay và nhanh chóng thích ứng với từng vị trí công việc
cụ thể.
Đối với sinh viên nhóm ngành KT-CN, việc rèn luyện kỹ năng nghề, hoạt động
thực hành, thực tập là vô cùng quan trọng, nhất là trong bối cảnh cách mạng công
nghiệp 4.0, máy móc, thiết bị luôn luôn được cải tiến, nâng cấp và nhiều phát minh,
sáng kiến mới. Việc tự chủ trong hoạt động chuyên môn nêu trên sẽ ảnh hưởng trực
tiếp đến số lượng và chất lượng đầu ra của sinh viên nhóm ngành này.
Các cơ sở GDDH đã tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương pháp giảng
dạy theo hướng tiếp cận năng lực, tăng cường kỹ năng ứng dụng và thực hành, chú
trọng đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội; quan tâm hơn đến phát triển các kỹ
năng mềm, hoạt động ngoại khóa giúp sinh viên phát triển năng khiếu và tính sáng tạo,
chủ động hội nhập và chấp nhận cạnh tranh.
Tuy nhiên, việc thực hiện tự chủ về hoạt động chuyên môn vẫn có những bất
cập như:
- Không ít trường đại học công lập vẫn vận hành hệ thống, hoạt động đào tạo
theo cung cách, phương thức “bao cấp”, chưa chủ động bắt nhịp với cơ chế tự chủ.
- Nhiều nơi mở ngành đào tạo vẫn dựa vào năng lực và kinh nghiệm vốn có,
dẫn đến những ngành xã hội cần thì lại thiếu. Đó là những nguyên nhân khiến cơ cấu
ngành nghề chưa hợp lý và chất lượng đào tạo hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ
phát triển KT-XH của đất nước.
- Sức ép về chỉ tiêu tuyển sinh dẫn đến khó tránh khỏi những cạnh tranh không
lành mạnh giữa các cơ sở giáo dục đại học. Có những mã ngành đào tạo (không phải là
thế mạnh của nhà trường) không thể tuyển sinh được hoặc tuyển được rất ít.
- Thời gian thực hành, thực tập cũng bị hạn chế dẫn đến sinh viên, nhất là sinh
viên nhóm ngành KT-CN khó rèn luyện tốt các kỹ năng nghề cần thiết sau khi tốt
nghiệp.
- Nhiều cơ sở GDĐH vẫn chưa quan tâm đầu tư các điều kiện đảm bảo chất
lượng đào tạo để đáp ứng quy mô tuyển sinh; đội ngũ giảng viên, đặc biệt là giảng
427

viên cơ hữu chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn; nguồn lực tài chính phân
tán; chưa đầu tư dự báo thị trường nên các ngành đào tạo còn trùng lặp, chồng chéo
trong một địa bàn.
- Ở nhiều cơ sở GDĐH, việc phối hợp giữa nhà trường với các nhà tuyển
dụng, đơn vị sử dụng lao động còn mang tính hình thức, ước lệ.
2.4. Đề xuất giải pháp phối hợp trong đào tạo trình độ đại học nhóm ngành
Kỹ thuật - Công nghệ
2.4.1. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách
Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành:
Hoàn thiện hệ thống pháp luật trong GDĐH và cải cách thủ tục hành chính; Xây
dựng và ban hành văn bản nhằm nâng cao một số biện pháp đào tạo nhân lực đáp
ứng nhu cầu của thị trường lao động; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; hợp tác doanh
nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước nhằm cập nhật những công nghệ mới áp dụng
vào giảng dạy; tìm hiểu nhu cầu của thị trường lao động để trang bị cho sinh viên
kiến thức nền tảng, chuyên môn vững vàng; khả năng tự học và khả năng sáng tạo;
phương pháp, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp; ngoại ngữ và các kỹ năng mềm.
Đổi mới phương pháp, hình thức quản lý nhà nước và quản trị cơ sở giáo
dục đại học có đào tạo nhóm ngành KT-CN: Tăng cường công tác quản lý nhà nước
về thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh sự liên kết, hợp tác đồng bộ các hoạt
động hướng nghiệp, tuyển sinh, đào tạo, thực hành gắn kết nhu cầu sử dụng lao động
trình độ đại học nhóm ngành KT-CN. Phát triển các chương trình nghiên cứu về chính
sách thị trường lao động, chính sách đào tạo chú trọng thu hút khu vực tư nhân tham
gia các hoạt động đào tạo theo nhu cầu xã hội, tạo sự phối hợp chặt chẽ từ trách nhiệm
các cơ quan nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, người học và xã hội. Đổi mới cách
thức quản lý của cơ quan quản lý nhà nước chuyển vai trò kiểm soát sang giám sát; đối
với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyển sang áp dụng phương thức quản trị của
doanh nghiệp vào hoạt động đào tạo. Quy định về xây dựng, thẩm định chương trình
đào tạo, giảng dạy, hướng dẫn thực tập, thực hành, đánh giá các luận văn theo hướng
ứng dụng phải có các nhà quản lý, các chuyên gia đang làm việc tại các doanh nghiệp
tham gia.
2.4.2. Nhóm giải pháp về đào tạo
Trong thời gian tới, giáo dục nói chung và GDĐH nói riêng, đặc biệt là trong
đào tạo các ngành thuộc nhóm ngành KT-CN cần tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp
đồng bộ nhằm nâng cao năng chất lượng đào tạo, cụ thể:
Nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và đào tạo đại học đáp ứng yêu cầu
của cuộc CMCN 4.0: Các cơ sở GDĐH đổi mới công tác xây dựng chương trình đào
tạo, trong đó có sự tham gia của các nhà quản lý, các nhà sử dụng lao động, doanh
nghiệp; xây dựng, phát triển chương trình đào tạo và công bố chuẩn đầu ra của các
chương trình đào tạo theo quy định của Khung trình độ quốc gia của Việt Nam. Phát
triển bền vững các chương trình chất lượng cao, theo đó khuyến khích các cơ sở đào
tạo nhập khẩu chương trình phù hợp với năng lực và đặc điểm của từng trường tiến tới
đạt chuẩn khu vực và quốc tế; Dự báo nhu cầu nhân lực theo các phân khúc khác nhau
để từ đó xác định rõ mục tiêu đào tạo của từng ngành đào tạo cụ thể đáp ứng với từng
phân khúc lao động của thị trường. Đẩy mạnh kết nối trường ĐH và doanh nghiệp sử

428

dụng lao động, giúp các cơ sở GDĐH nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, gắn đào tạo
với nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước.
Tăng cường giáo dục những kỹ năng, kiến thức cơ bản, tư duy sáng tạo và
khả năng thích nghi với những yêu cầu của cuộc CMCN 4.0: Sự thay đổi hiện nay
của sản xuất và cơ cấu nhân lực trong thị trường lao động đặt ra nhiều vấn đề đối với
giáo dục Việt Nam, đó là cấp thiết tăng cường giáo dục những kỹ năng, kiến thức cơ
bản, tư duy sáng tạo khả năng thích nghi với những yêu cầu của cuộc CMCN 4.0. Cần
chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình và hướng tới chỉ đào tạo “những gì thị trường sẽ
cần”. Theo mô hình mới này, việc gắn kết giữa cơ sở GDĐH với doanh nghiệp là yêu
cầu được đặt ra. Mặc dù, vấn đề này đã được đề cập khá lâu nhưng mối quan hệ gắn
kết giữa nhà trường và doanh nghiệp; giữa đào tạo và sử dụng nhân lực qua đào tạo
vẫn còn rất lỏng lẻo, chỉ được thực hiện một cách tự phát, trên cơ sở các mối quan hệ
thân thiện, chứ chưa trở thành phổ biến, chưa trở thành trách nhiệm xã hội của các
doanh nghiệp. Điều này có nguyên nhân về pháp lý và nhận thức. Các cơ sở GDĐH
chủ động tiếp cận và đón đầu xu thế CMCN 4.0, triển khai nghiên cứu, sử dụng những
thành tựu khoa học công nghệ, bước đầu áp dụng để đào tạo nhân lực có khả năng
thích ứng với cuộc CMCN 4.0, với việc bám sát các nội dung: Rà soát, điều chỉnh, cập
nhật chương trình đào tạo; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy trên cơ sở những
thành tựu khoa học công nghệ, khoa học giáo dục; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học;
hợp tác doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước nhằm cập nhật những công nghệ
mới áp dụng vào giảng dạy; tìm hiểu nhu cầu của thị trường lao động để trang bị cho
sinh viên kiến thức nền tảng, chuyên môn vững vàng; khả năng tự học và khả năng
sáng tạo; phương pháp, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp; ngoại ngữ và các kỹ năng
mềm...; Tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, tài liệu học tập dùng chung cũng như
sử dụng các nguồn tài nguyên mở (OER - Open Education Resources; OCW- Open
Course Ware) của các trường đại học trên thế giới nhằm giúp sinh viên, giảng viên
được tiếp cận, cập nhật thông tin, tri thức toàn cầu; Tổ chức triển khai nghiên cứu các
tài liệu về CMCN 4.0 và các nguồn tài liệu liên quan khác làm cơ sở cho việc định
hướng công tác đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao có khả năng thích ứng với yêu cầu
của CMCN 4.0 và nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học.
Bổ sung, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ giảng viên: Chọn, cử giảng viên
đủ tiêu chuẩn để đào tạo trình độ tiến sĩ, ưu tiên gửi giảng viên đi đào tạo ở các nước
tiên tiến trên thế giới. Trong công tác tuyển sinh, các cơ sở giáo dục đại học cần được
tự chủ, chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc Bộ GDĐT trong
toàn bộ quá trình tuyển sinh. Kinh phí cho việc đào tạo tại nước ngoài sẽ được thực
hiện theo nguyên tắc chia sẻ giữa ngân sách nhà nước cấp, chi phí do cơ sở giáo dục
chi cho người học và chi phí khác do người học tự túc. Mặt khác, cần chọn lọc, đào tạo
những sinh viên giỏi, yêu nghề để tạo nguồn nhân lực GV cho các cơ sở đào tạo. Các
cơ sở GDĐH cần tự chủ trong việc xây dựng đề án, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm
thu hút cá nhân có trình độ tiến sĩ đang công tác ở các trường đại học nước ngoài hoặc
đang làm việc ngoài các cơ sở đào tạo khác đến làm việc tại đơn vị mình. Cần có sự ưu
đãi, tạo điều kiện thuận lợi đối với các tiến sĩ đang công tác tại cơ sở về nhiều mặt
như: Tăng thu nhập, ưu tiên về đề tại dự án, tạo điều kiện thuận cho các nhóm nghiên
cứu tiến hành nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho các tiến sĩ tham gia các hội
thảo/hội nghị quốc tế, có thời nghiên cứu ở nước ngoài; có sự cân nhắc ưu tiên trong
việc bổ nhiệm các chức danh nhà giáo (giáo sư, phó giáo sư…), vinh danh những cống
hiến của các tiến sĩ.
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2.4.3. Nhóm giải pháp về cơ chế phối hợp trong đào tạo và tuyển dụng của
doanh nghiệp
Nhằm phát huy, tận dụng hiệu quả những tác động tích cực và hạn chế tối đa
những tác động tiêu cực từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến nguồn nhân lực nói
chung và nguồn nhân lực ngành KT-CN nói riêng thì mối quan hệ hợp tác giữa các
trường đại học và doanh nghiệp luôn được nhấn mạnh là yếu tố cốt lõi trong xây dựng
hệ thống GDDH gắn liền với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội.
Để làm được điều này, cần tập trung vào một số giải pháp sau:
Thứ nhất, các cơ sở GDĐH phối hợp với các doanh nghiệp đào tạo, phát triển
nguồn nhân lực nhóm ngành KT-CN, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp xây
dựng, phát triển chương trình đào tạo với thời lượng sinh viên thực tập, thực hành tại
doanh nghiệp không ít hơn 50% tổng thời gian thực hiện chương trình đào tạo.
Thứ hai, doanh nghiệp có thể hỗ trợ trong việc đổi mới phương pháp dạy và học
theo hướng phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của người học, nâng cao kỹ
năng thực hành cho học viên. Gắn kết các đơn vị nghiệp vụ với Nhà trường, cập nhật
thực tiễn công tác; tiếp tục và thường xuyên phối hợp, tổ chức hội thảo khoa học với
các doanh nghiệpnhằm đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo chuyên ngành đi vào
chiều sâu và phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.
Thứ ba, doanh nghiệp cũng hỗ trợ nhà trường trong việc mở rộng trang bị kiến
thức pháp luật quốc tế, xu hướng nghề nghiệp; đồng thời tập trung trang bị các kiến
thức, kỹ năng mềm về tin học, Internet, tiếng Anh. Những kiến thức này giúp cho sinh
viên sau khi tốt nghiệp chủ động hơn trong thực tế. Trong đó, cần chú ý là kiến thức về
ngoại ngữ với tiếng Anh là căn bản cần đảm bảo thông thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết về các vốn từ giao tiếp phổ thông cũng như các vốn từ vựng chuyên ngành.
Thứ tư, cần huy động sự tham gia nhiều hơn nữa của các những người làm việc
lâu năm có kinh nghiệm đang công tác, làm việc tại các doanh nghiệp có sử dụng sinh
viên ngành KT-CN. Sự gắn kết này sẽ giúp quá trình xây dựng chương trình đào tạo
đảm bảo được tính cập nhật, tính thực tiễn và phù hợp với yêu cầu thực tế đáp
ứng nguyên lý trong giáo dục đại học: Học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực
tiễn và đào tạo phải xuất phát và gắn với thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội. Bên
cạnh đó, cần triển khai việc đánh giá, kiểm định chương trình đào tạo với sự tham gia
của các nhà khoa học. Đánh giá chương trình đào tạo là một khâu quan trọng trong quá
trình đào tạo. Đây là quá trình đơn vị thực hiện chương trình đào tạo xem xét, đánh giá
trên cơ sở tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo của Nhà nước để báo cáo về tình
trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật
chất và các vấn đề liên quan khác thuộc chương trình đào tạo làm cơ sở để các cơ sở
GDDHtiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng được
các mục tiêu đã đề ra và hoàn thành sứ mạng của cơ sở giao dục đại học trong công tác
giáo dục, đào tạo.
Thứ năm, doanh nghiệp tích cực hơn trong việc phản hồi về nội dung, chương
trình đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học, chất lượng nhân lực được đào tạo. Đây là
là chủ trương, quy định của Bộ GDĐT đối với các cơ sở GDĐH nhằm nâng cao chất
lượng giáo dục, đào tạo.
Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GDĐT và tham khảo hoạt động lấy ý kiến phản hồi
của doanh nghiệp, các cơ sở GDDH cần căn cứ cụ thể vào đặc điểm của từng ngành cụ
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thể trong nhóm ngành KT-CN để đưa ra các hình thức lấy ý kiến phản hồi từ người học
cho phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, có kế hoạch và lộ trình khoảng 2 năm tổ chức thẩm
định, lấy ý kiến của các chuyên gia, người lao động lâu năm, có kinh nghiệm trong các
doanh nghiệp để đánh giá và bổ sung, cập nhật mới các học phần đáp ứng, phù hợp với
yêu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp.
Thứ sáu, cần phải xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ sở đào tạo với đơn vị sử
dụng trong quá trình đào tạo thông qua một số các hoạt động:
- Chủ động phối hợp, đề xuất với các cơ sở đào tạo tiến hành tổ chức tham
quan, thực hành thực tập tại doanh nghiệp cho cả giảng viên và sinh viên.Đảm bảo
100% sinh viên được đi thực tập tại doanh nghiệp và phải hướng đến các doanh nghiệp
có công nghệ kỹ thuật tiên tiến, kỷ luật nghiêm, sinh viên được tham gia trực tiếp vào
chu trình sản xuất, kinh doanh của đơn vị nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, rèn luyện
ý thức, tác phòng công nghiệp.
- Phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức các chương trình hướng nghiệp, tuyển
dụng nhân sự, bồi dưỡng kỹ năng mềm và đẩy mạnh sáng tạo, khởi nghiệp cho sinh
viên.
- Chủ động, hỗ trợ cho các cơ sở đào tạo trong việc thiết kế chương trình đào
tạo, tổ chức đào tạo ngắn hạn với nhà trường theo các đơn hàng cụ thể gắn với tài trợ
thiết bị và trao tặng học bổng cho sinh viên.
- Cùng với nhà trường tìm kiếm các đơn hàng, tuyển chọn, bồi dưỡng đưa sinh
viên đi học tập, thực tập và làm việc ở nước ngoài, tập trung vào các quốc gia có nền
tảng khoa học kỹ thuật phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Mỹ.
3. Kết luận và khuyến nghị
Nguồn nhân lực trình độ đại học nhóm ngành KT-CN là một trong những yếu
tố quan trọng để đáp ứng xu hướng phát triển của xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp
hóa - hiện đại hóa đất nước. Giáo dục và GDDHViệt Nam cần có có sự chuyển biến
tích cực theo hướng mở, ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ, khoa học giáo
dục, công nghệ số, nắm bắt xu hướng phát triển của thị trường lao động, việc làm. Đây
là yếu tố then chốt tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, có đủ khả năng tiếp cận và là
một yêu cầu cấp thiết đối với ngành giáo dục hiện nay. Trên thực tế chưa có nhiều
nghiên cứu gắn kết nhu cầu thị trường lao động và kế hoạch đào tạo, trong thời gian
tới cần thực hiện nhiều nghiên cứu gắn kết giữa đào tạo và nhu cầu xã hội về việc sử
dụng lao động đào tạo ở các cấp trình độ.
2.1. Đối với Nhà nước, các bộ ngành Trung ương
- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong GDĐH và cải cách thủ tục hành
chính.
- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lớn về GDDHmột cách đồng bộ, trong đó có
hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp, làm cơ sở
cho việc nghiên cứu, quản lý và giao các đơn vị chức năng và các đơn vị chuyên môn
khai thác và sử dụng vào mục đích quản lý, nghiên cứu và hỗ trợ phát triển GDĐH nói
chung, nâng cao chất lượng đào tạo nhóm ngành KT-CN nói riêng, đồng thời giúp
định hướng lựa chọn ngành học và việc làm cho người học.
- Giao nhiệm vụ cho 02 đề tài nghiên cứu cấp quốc gia: (1) Nghiên cứu dự báo
nhu cầu nguồn nhân lực làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo đến năm 2025; (2)
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Nghiên cứu mô hình trường đại học đáp ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Mô
hình “Đại học 4.0” giúp cho việc phân tích, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực trong bối
cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự thích ứng của các cơ sở GDĐH trong việc
đáp ứng nhu cầu này.
- Phối hợp với Ngân hàng thế giới để triển khai xây dựng Kế hoạch tổng thể phát
triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn 2035. Trong đó tiến hành những nghiên cứu dự
báo về những kỹ năng, ngành nghề mới trọng tâm trong tương lai để đáp ứng sự thay đổi
của khoa học công nghệ và phương thức sản xuất do cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
mang lại.
- Phối hợp với Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) xây dựng và triển khai chương
trình Thu hẹp khoảng cách kỹ năng việc làm. Trong đó giải quyết những khoảng trống
kỹ năng giữa đào tạo và yêu cầu của thị trường lao động đối với nhân lực trình độ đại
học nhóm ngành KT-CN.
- Chỉ đạo các cơ sở GDĐH đổi mới công tác xây dựng chương trình đào tạo,
trong đó có sự tham gia của các nhà quản lý, các nhà sử dụng lao động, doanh nghiệp.
Yêu cầu các cơ sở GDĐH tiến hành nghiên cứu, khảo sát nhu cầu của thị trường lao
động đối với các ngành nghề mở mới mà không chỉ dựa vào năng lực của cơ sở đào
tạo.
2.2. Đối với các cơ sở GDDH đào tạo nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ
- Đầu tư nâng cao năng lực cho các trung tâm hỗ trợ nghề nghiệp, dự báo
nguồn nhân lực của mình. Trung tâm của các cơ sở GDĐH là đơn vị mấu chốt, nền
tảng để góp phần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về GDĐH thông qua
khảo sát, thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động, xu hướng nghề nghiệp,
tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.
- Xây dựng nội dung chương trình đào tạo gắn liền với yêu cầu của thị trường
lao động. Yêu cầu khi xây dựng chương trình đào tạo cần gắn nội dung chương trình
với đòi hỏi của thị trường lao động là nguyên tắc khi xây dựng chương trình. Tuy
nhiên, việc thực hiện nguyên tắc này lại chưa tốt vì bản thân cơ sở GDDHchưa nắm
bắt được nhu cầu của doanh nghiệp, hay những thay đổi nhanh nhạy trên thị trường lao
động. Chương trình đào tạo cần được cập nhật và linh hoạt nhằm bắt kịp xu hướng của
thị trường lao động và yêu cầu sử dụng nhân lực trình độ đại học nhóm ngành KT-CN
hiện tại và trong tương lai. Chương trình đào tạo mang tính liên ngành hoặc xuyên
ngành, ngành mang tính dẫn dắt thị trường lao động, những ngành phù hợp và phục vụ
cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thực hiện quy trình đào tạo cần tăng cường
cung cấp kiến thức, kỹ năng thực tiễn cho sinh viên. Lồng ghép việc trang bị kỹ năng
việc làm trong các học phần thuộc chương trình đào tạo. Lồng ghép các kỹ năng công
nghệ số và kỹ năng chuyển đổi trong các học phần thuộc chương trình đào tạo nhóm
ngành KT-CN.
- Tăng cường hợp tác giữa cơ sở GDĐH với doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng
và sử dụng lao động nhóm ngành KT-CN. Muốn chương trình đào tạo gắn liền với yêu
cầu của thị trường lao động , rất cần sự tham gia sâu rộng của doanh nghiệp, đơn vị
tuyển dụng và sử dụng lao động vào quá trình xây dựng chương trình đào tạo cũng
như toàn bộ các khâu của quá trình đào tạo. Thêm vào đó, sự hợp tác này cũng là một
trong những yếu tố quan trọng giúp sinh viên có nhiều cơ hội việc làm hơn, giúp sinh
viên tiếp cận gần hơn với thị trường và nhà tuyển dụng tiềm năng.
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2.4. Đối với đơn vị, doanh nghiệp sử dụng nhân lực nhóm ngành Kỹ thuật Công nghệ
- Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng nhân lực nhóm ngành KT-CN cần
nâng cao nhận thức về phối hợp, gắn kết với cơ sở GDDH trong quá trình xây dựng,
triển khai thực hiện chương trình giáo dục, tuyển dụng lao động. Việc phối hợp này vừa
là thực hiện trách nhiệm xã hội, vừa giúp giảm thiểu chi phí, khai thác tối đa thế mạnh
của từng bên, đem lại lợi ích hài hòa cho các bên tham gia, hướng đến nâng cao chất
lượng đào tạo.
- Bố trí nhân sự, thời lượng và thời điểm thích hợp cho hoạt động thực hành của
sinh viên phù hợp với đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho hoạt
động thực hành, thực tập của sinh viên đạt kết quả tốt nhất.
- Cử chuyên gia, kỹ sư tham gia vào quá trình xây dựng chương trình đào tạo
của nhà trường, hướng dẫn thực hành, thực tập và trực tiếp giảng dạy một số môn
trong chương trình đào tạo.
- Hỗ trợ nhân lực, cơ sở vật chất và tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa
học của các cơ sở giáo dục. Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng nhân lực nhóm
ngành KT-CN tham gia hoạt động nghiên cứu sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản
phẩm khoa học, giúp sản phẩm khoa học mang tính thực tiễn hơn, tăng cơ hội khai
thác và sử dụng chúng vào quá trình sản xuất, kinh doanh của chính đơn vị, doanh
nghiệp tham gia nghiên cứu.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU CHUẨN BỊ TIẾN TỚI CƠ CHẾ TỰ CHỦ
Nguyễn Phước Hoàng
Trường Đại học Bạc Liêu
1. Mở đầu
Trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đạo tạo như hiện nay, việc tự chủ giáo dục
đại học là yêu cầu cấp thiết nhằm phục vụ cho hoạt động quản trị đại học cũng như tạo
ra sự linh hoạt, năng động cho cơ sở giáo dục đại học, nơi sáng tạo ra nguồn tri thức
đáp ứng yêu cầu của thời đại mới. Không những thế, việc tự chủ giáo dục đại học còn
làm tăng tính cạnh tranh giữa các cơ sở đào tạo đại học trong bối cảnh “trăm hoa đua
nở”, bởi hiện nay hầu như các địa phương trên cả nước đều có trường đại học. Chính
sự canh tranh như thế sẽ tạo động lực cho các đơn vị tự nỗ lực phấn đấu để hoàn thiện
và khẳng định vị thế nhằm phát triển bền vững.
Trường Đại học Bạc Liêu được thành lập theo Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày
24/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ và là trường đại học công lập, trực thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Với chức năng đào tạo đa ngành, đa hệ, Trường Đại học Bạc
Liêu luôn hướng người học tới ba mục tiêu: Có kiến thức chuyên ngành vững chắc;
đảm bảo các kỹ năng cần thiết đáp ứng nhu cầu xã hội; trở thành một công dân có trình
độ văn hóa cao và nhân cách tốt. Ngoài ra, nhà trường còn giữ vai trò nòng cốt trong
đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho khu vực Bán đảo Cà Mau
trên các lĩnh vực trọng yếu như Nông nghiệp - Thủy sản - Du lịch - Dịch vụ.
Trong những năm qua, Chính phủ, Bộ giáo dục và Đào tào đã có chủ trương
cho một số cơ sở đào tạo đại học thực hiện cơ chế tự chủ nhằm giảm bớt các thủ tục
hành chính nhà nước, tăng tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các hoạt
động của đơn vị. Mặc dù sinh sau đẻ muộn nhưng với xu thế chung của giáo dục và
đào tạo đại học hiện nay, Trường Đại học Bạc Liêu đang chuẩn bị mọi mặt để tiến tới
thực hiện cơ chế tự chủ. Có thể nói, đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn và đầy thử thách
nhưng đồng thời là cơ hội mới để cho tập thể cán bộ, giảng viên Trường Đại học Bạc
Liêu tự nỗ lực, phấn đấu nhằm khẳng định vị thế của mình, đáp ứng yêu cầu đổi mới
giáo dục hiện nay.
Dựa trên cơ sở của Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, giai đoạn 2009-2019
và Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Bạc Liêu, giai đoạn 2020 – 2025,
tầm nhìn 2030, người viết đã xem xét và đánh giá những kết quả đạt được cũng như
chỉ ra những hạn chế thách thức của đơn vị trong thời gian qua, từ đó đề xuất một số
giải pháp để phục vụ cho công tác tự chủ của Trường Đại học Bạc Liêu trong thời gian
sắp tới.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tự chủ giáo dục đại học
Để đảm bảo cho các cơ sở giáo đại học tự quyết định kế hoạch phát triển của
đơn vị thì tại Điều lệ trường đại học, ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ ở Điều 10 đã nêu rõ “trường đại học được quyền tự chủ và
tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà
trường, tổ chức các hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ, tài chính, quan hệ quốc
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tế, tổ chức và nhân sự”. Hay, Luật Giáo dục của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam, (số 38/2005 ngày 14 tháng 6 năm 2005) ở Điều 14 có đề cập về việc
thực hiện phân công, phân cấp quản lý giáo dục, tăng cường quyền tự chủ, tự chịu
trách nhiệm của cơ sở giáo dục. Hoặc, Nghị quyết 14 của Chính phủ (14/2005/NQ-CP
ban hành ngày 2 tháng 11 năm 2005) về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học
Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 cũng khẳng định tầm quan trọng của việc hoàn thiện
chính sách phát triển giáo dục đại học theo hướng “bảo đảm quyền tự chủ và trách
nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại học, sự quản lý của Nhà nước và vai trò giám sát,
đánh giá của xã hội đối với giáo dục đại học, theo đó đổi mới cơ chế quản lý cần
chuyển các cơ sở giáo dục đại học công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, có
pháp nhân đầy đủ, có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về đào tạo, nghiên cứu, tổ
chức, nhân sự và tài chính; xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản, xây dựng cơ chế đại diện sở
hữu nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập”.
Như vậy, có thể hiểu tự chủ đại học, theo Nguyễn Thị Nên (2020) là “quyền
của cơ sở giáo dục đại học quyết định sứ mạng và chương trình hoạt động của mình,
cách thức và phương tiện thực hiện sứ mạng và chương trình hoạt động đó, đồng thời
tự chịu trách nhiệm trước công chúng và pháp luật về mọi quyết định cũng như hoạt
động của mình. Đây là hình thức quản trị thích hợp với những tổ chức không thuộc hệ
thống hành chính (hệ thống có cấp trên cấp dưới; cấp dưới do cấp trên bổ nhiệm và
phải làm theo quyết định của cấp trên)”.
Từ các cơ sở pháp lý nêu trên, việc tự chủ giáo dục đại học được xem là chủ
trương lớn và đúng đắn nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục đại học tự quyết
định cũng như tự chịu trách nhiệm giải trình trước xã hội về những mặt hoạt động
trọng yếu như công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức nhân sự, cơ sở vật chất
và tài chính nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào sự quản lí của Nhà nước. Vì thế, với xu
thế cạnh tranh và đổi mới giáo dục như hiện nay, Trường Đại học Bạc Liêu đang ráo
riết chuẩn bị các điều kiện để tiến tới cơ chế tự chủ trong thời gian sớm nhất. Tuy
nhiên, muốn thực hiện được cơ chế tự chủ là điều không hề dễ dàng, bởi đơn vị phải
nỗ lực để hoàn thiện rất nhiều yếu tố, đặc biệt là yếu tố tài chính. Thực tế là trường đại
học địa phương với tứ bề khó khăn thì việc tự chủ sẽ là bài toán đặt ra hết sức nan giải.
Do đó, việc tự chủ của đơn vị chắn chắc sẽ khó có thể diễn ra một cách nhanh chóng
mà chắc chắn sẽ tiếp cận tự chủ từng phần rồi dần tiến tới tự chủ hoàn toàn.
2.2. Hiện trạng Trường Đại học Bạc Liêu
2.2.1. Về công tác đào tạo
a) Kết quả đạt được
Trong những năm qua, Trường Đại học Bạc Liêu luôn chú trọng đến việc tổ
chức thực hiện công tác liên kết đào tạo và mở mới một số mã ngành đào tạo hệ đại
học. Hiện tại, Trường đã được cấp phép đào tạo 13 ngành Đại học, 12 ngành Cao đẳng
thuộc 04 khoa chuyên ngành: Sư phạm, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Nông nghiệp.
Trường cũng tổ chức dạy và cấp chứng chỉ về sư phạm, kế toán trưởng, tin học, ngoại
ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng của cán bộ công chức cũng như người dân tỉnh
Bạc Liêu và các vùng lân cận. Ngoài ra, Trường đã và đang phối hợp liên kết với các
viện, trường đại học tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Trà Vinh đào tạo 14 ngành
Thạc sĩ.
Không những thế, nhà trường còn thực hiện chuyển đổi phương thức đào tạo từ
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niên chế sang tín chỉ; xây dựng, bổ sung và điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp
với mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện
đại, rèn luyện kỹ năng, phát triển năng lực, đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông
trong dạy học.
Năm

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Đại học chính quy (ĐH CQ)
Số SV
Số ngành ĐT

457

287

596

449

726

458

362

489

340

9

9

10

12

12

12

12

13

10

Cao đẳng chính quy (CĐ CQ)
Số SV

560

507

565

412

415

350

375

156

201

Số ngành ĐT

7

8

11

11

12

13

13

13

6

Đại học vừa làm vừa học (ĐH VLVH)
Số SV

908

444

590

582

467

237

230

111

200

Số ngành ĐT

6

4

6

8

9

7

4

5

5

Cao đẳng vừa làm vừa học (CĐ VLVH)
Số SV

87

0

53

0

0

0

0

0

0

Số ngành ĐT

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Sau đại học (SĐH)
Số SV

41

29

74

55

17

94

76

22

46

Số ngành ĐT

2

2

5

5

5

6

7

7

8

Nguồn: Báo cáo thống kê của Trường Đại học Bạc Liêu

b) Những hạn chế, thách thức
Về chương trình đào tạo và nội dung đào tạo của Trường vẫn còn nặng về cung
cấp kiến thức, chưa chú trọng trang bị năng lực cần thiết cho sinh viên. Hơn nữa, tính
mềm dẻo của chương trình đào tạo còn chưa cao, chưa gắn với đáp ứng nhu cầu xã
hội, chưa có nhiều học phần tự chọn để sinh viên lựa chọn cho phù hợp với nguyện
vọng và năng lực của bản thân các em.
Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo trình, học liệu… tuy có phát triển,
nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đào tạo, đặc biệt là trong bối cạnh hội nhập.
Do đó, khi lên lớp, một số giảng viên vẫn còn tình trạng “dạy chay, dạy suông”.
Hơn nữa, là trường đại học địa phương nên 05 năm trở lại đây, công tác tuyển
sinh của Trường gặp rất nhiều khó khăn, chưa đạt chỉ tiêu theo yêu cầu đề ra, thường
đạt khoảng 60-70% so với chỉ tiêu được giao (1.000 sinh viên/năm). Đặc biệt, năm
2020, các ngành sư phạm bị vướng bởi quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên
không được tiếp tục mở dẫn đến sự sụt giảm số lượng sinh viên rất đáng kể.
Thêm vào đó, việc mở rộng quy mô đào tạo ở đơn vị vẫn còn mang tính thời vụ,
thiếu sự cạnh tranh bền vững. Việc triển khai đào tạo liên thông, đào tạo văn bằng 2
của đơn vị còn chậm, chưa hiệu quả.
Điều đáng quan tâm nữa là do cơ chế quy định việc mở mã ngành học mới của
Bộ Giáo dục và Đào tạo nên đã ảnh hưởng rất lớn đến quy mô mở rộng ngành học của
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đơn vị. Cụ thể, chỉ tiêu mở thêm ngành đào tạo mới trong kế hoạch chiến lược 20112019 của nhà trường đạt được rất thấp so với chiến lược đề ra. Hơn nữa, do chương
trình đào tạo của nhà trường chưa được kiểm định, đánh giá ngoài nên Bộ Giáo dục và
Đào tạo không cho phép tuyển sinh với số lượng năm sau cao hơn năm trước. Từ đó
dẫn đến các ngành đào tạo của đơn vị không mới, không thu hút được lực lượng sinh
viên cũng như không thể tuyển sinh với số lượng vượt cao hơn so với các năm trước
đó.
2.2.2. Về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục
a) Kết quả đạt được
Thời gian qua, nhà trường đã thành lập Tổ Đảm bảo chất lượng giáo dục theo
Quyết định số: 331/QĐ-ĐHBL ngày 02/11/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc
Liêu với chức năng là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác
đánh giá, quản lý, đảm bảo chất lượng giáo dục của trường, đồng thời là đơn vị nghiên
cứu, tư vấn các vấn đề đảm bảo chất lượng giáo dục.
Hằng năm, Tổ Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức đều đặn việc lấy ý kiến
người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động phục vụ; khảo sát sinh
viên cuối khóa về chất lượng khóa học, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, các hoạt
động hỗ trợ học tập; khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; lấy ý kiến
đồng nghiệp qua hoạt động dự giờ.
Ngoài ra, nhà trường đã hoàn thành Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục theo bộ
tiêu chuẩn cũ (10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí) với kết quả tự đánh giá đạt 56/61 tiêu chí
(91,8%); đã triển khai tự đánh giá 07 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA
(18 tiêu chuẩn) bao gồm chương trình đào tạo của các ngành: Đại học Tin học ứng
dụng; đại học Ngữ văn; Đại học Tiếng Anh; dại học Kế toán Tổng hợp; đại học Nuôi
trồng Thủy sản; đại học Sư phạm Sinh và đại học Sư phạm Hóa.
Hiện tại, nhà trường đang đẩy mạnh hoạt động rà soát, cải tiến và hoàn thiện
một số chương trình đào tạo ở các Khoa chuyên môn để chuẩn bị tiến tới việc kiểm
định đánh giá ngoài tiến tới chuẩn hóa chương trình đào tạo.
b) Hạn chế, thách thức
Mặc dù nhà trường đã triển khai tự đánh giá được 07 chương trình đào tạo, tuy
nhiên việc tự đánh giá này còn mang tính chủ quan, thiếu nhiều minh chứng. Hơn nữa,
đối với bộ tiêu chuẩn cũ, nhà trường đã đạt được hầu hết các tiêu chí, nhưng khi áp
dụng đánh giá theo bộ tiêu chuẩn mới (TT 12/BGD&ĐT) thì kết quả đạt rất thấp, đáng
báo động, chỉ có khoảng 16% tiêu chuẩn đạt yêu cầu.
Việc lấy ý kiến đánh giá của các nhà tuyển dụng về tình hình năng lực làm việc
sinh viên sau khi ra trường, hay việc lấy ý kiến đánh giá của cựu sinh viên về chương
trình đào tạo vẫn chưa được Tổ Đảm bảo chất lượng giáo dục thực hiện thường xuyên.
Nhà trường còn đang trong giai đoạn xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng chưa đến
hoạt động tự đánh giá; kế hoạch kiểm định cơ sở giáo dục cũng như chương trình đào
tạo nên chưa đạt kết quả theo yêu cầu.
Cuối cùng là kinh phí đầu tư cho hoạt động đảm bảo chất lượng của nhà trường
chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức.
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2.2.3. Về hoạt động nghiên cứu khoa học
Kết quả đạt được

a)

Thời gian qua, cán bộ giảng viên nhà trường đã nỗ lực tham gia hoạt động
nghiên cứu khoa học và công bố được 146 sản phẩm nghiên cứu khoa học (gồm 02 đề
tài cấp Tỉnh, 07 đề tài cấp Cơ sở của Sở KHCN và 137 đề tài cấp Cơ sở của Trường);
173 bài báo khoa học trong nước và quốc tế (quốc tế: 20, trong nước: 153); 191 bài kỷ
yếu hội (quốc tế 30 bài, trong nước: 161 bài); 113 giáo trình, sách chuyên khảo, tài
liệu tham khảo được xuất bản; Thông tin Khoa học Giáo dục Trường ĐHBL được xuất
bản 03 kỳ/năm với tổng số là 179 bài.
Số lượng cán bộ giảng viên tham dự hội thảo: 196 (quốc tế 17, trong nước 179);
Số lượng GV đi tập huấn chuyên môn: 71 (quốc tế 18, trong nước 53).
Bảng 1: Số lượng đề tài (2010 – 2019)
Năm học

Đề tài
NCKH

2010

2011 2012

2013

2014

2015 2016 2017

Giảng
viên

37
01CT
05Tr,
31K

17
09Tr
08K

20
07Tr
13K

15
02CS
13Tr

14
03CS
11Tr

12
Tr

Sinh
viên

13

15

21

03

04

09
Tr

07
Tr

2018

2019

07
01CT
01CS
05Tr

08
01CS
07Tr

Tổng
146
02CT
07CS
137Tr
56

* CT: Cấp tỉnh, CS: Cấp cơ sở, Tr: Cấp trường, K: Cấp khoa
Bảng 2: Số lượng công bố khoa học (2010 – 2019)
Nội dung

Tạp
chí
Kỷ
yếu
hội
thảo

Năm học
2010

2011

Trong
nước

14

03

01

Quốc
tế

-

-

Trong
nước

14

Quốc
tế

Thông tin
KH&GD

2012 2013

Tổng

2014

2015

2016

2017

2018

2019

09

10

17

36

17

20

26

153

01

01

01

03

07

01

03
ISI

03
01ISI

20

04

02

22

28

11

17

12

14

37

161

-

-

01

13

01

-

-

06

06

03

30

30

28

23

18

13

22

16

17

08

04

179
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b) Hạn chế, thách thức
Với số lượng bài báo công bố có tăng nhưng công bố trên các tạp chí có chỉ số
ISI và trong danh mục Scopus còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng đội ngũ
cán bộ giảng viên của Trường và kết quả đạt được cũng chỉ mang tính tự phát. Số
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lượng cán bộ giảng viên tham gia thực hiện đề tài NCKH, hay công bố bài báo chỉ tập
trung vào một số ít cán bộ giảng viên chứ chưa được lan tỏa rộng khắp cả đơn vị.
Trong 05 năm trở lại đây, số lượng đề tài nghiên cứu khoa học giảm đáng kể,
đặc biệt là nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Từ năm 2016 đến nay không có đề tài
nghiên cứu khoa học của sinh viên được đăng kí và thực hiện. Ngoài ra, cán bộ giảng
viên chưa đăng ký thành công các đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước, các đề tài thuộc
Chương trình Tây Nam Bộ.
Điều đáng quan tâm nữa là hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu chỉ cấp
150 triệu cho đơn vị hoạt động về nghiên cứu khoa học nên không thể tạo sự đột phá
đối với hoạt động nghiên cứu khoa học ở quy mô rộng lớn.
2.2.4. Về công tác tổ chức, cán bộ
a) Kết quả đạt được
Công tác rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế, quy định của đơn vị đã tiến hành sửa
đổi, bổ sung và ban hành mới các quy chế, quy định như: quy tắc ứng xử của cán bộ,
viên chức và sinh viên trong trường; các quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động
quản lý đào tạo; các quy định về hoạt động khoa học và công nghệ; hay quy định quản
lý hoạt động sáng kiến; các quy định hoạt động sở hữu trí tuệ, nghiên cứu khoa học
của sinh viên; các quy định liên quan đến công tác Quản lý sinh viên; nội quy Kí túc
xá, Thư viện, Phòng thực hành;…
Về tổ chức bộ máy của đơn vị cơ bản đã được hoàn thiện. Cơ cấu tổ chức bộ
máy của đơn vị hiện tại gồm 03 khối: khối quản lý có 08 phòng, tổ; khối giảng dạy và
nghiên cứu gồm 06 khoa, bộ môn; khối ứng dụng và dịch vụ gồm 02 trung tâm.
Về chất lượng nguồn nhân lực: Khi thành lập, nhà trường có 150 GV (trong đó
có 02 tiến sĩ và 21 thạc sĩ) đến nay, nhà trường có 189 GV (trong đó 01 PGS tiến sĩ, 17
tiến sĩ, 148 thạc sĩ), có 35 giảng viên hiện đang học nghiên cứu sinh, cao học ở trong
và ngoài nước.
Về luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh
đạo và thay đổi chức danh nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu công tác, nhà trường đã
điều động một số giảng viên, chuyên viên, cán sự và tương đương từ đơn vị này sang
đơn vị khác. Nhà trường đã triển khai thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch
BGH, lãnh đạo cấp khoa, phòng, tổ, bộ môn giai đoạn 2016-2021 và quy hoạch giai
đoạn 2021-2026. Công tác bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại được đơn vị thực hiện đảm bảo
theo quy định.
Về chính sách, chế độ đối với viên chức bao gồm nâng bậc lương thường
xuyên, nâng bậc lương trước khi nghỉ hưu, nâng lương trước hạn do có thành tích xuất
sắc, đối chiếu báo cáo thu nộp BHXH, giải quyết chế độ hưu trí, thôi việc, cấp phát thẻ
BHYT, làm sổ BHXH,... đã được nhà trường triển khai thường xuyên và theo đúng
quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, viên chức, người lao động.
Về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, nhà trường đã thực hiện
rất tốt như mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên; phối hợp với Trường
chính trị Châu Văn Đặng mở lớp bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị; xét cử viên
chức đi học sau đại học trong và ngoài nước, học các lớp bồi dưỡng về quản lý nhà
nước, quản trị đại học…
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b) Những hạn chế, thách thức
Dù có nhiều chuyển biến, nhưng đội ngũ cán bộ giảng viên của đơn vị vẫn còn
nhiều hạn chế, chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển bền vững
và hội nhập của đơn vị.
Hiện tại, đội ngũ cán bộ giảng viên của nhà trường tương đối đông nhưng chưa
đủ mạnh, nhiều ngành đào tạo còn thiếu giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên.
Ngoài ra, nhà trường còn thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học và
chuyên gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực.
Còn một bộ phận cán bộ, viên chức thiếu quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ
được giao. Nhiều giảng viên có học hàm, học vị cao nhưng chưa phát huy tốt khả năng
trong đào tạo và nghiên cứu khoa học; đội ngũ cán bộ trẻ còn chậm đầu tư chuyên môn
toàn diện; động cơ học tập để nâng cao trình độ ở một bộ phận giảng viên chưa cao;
trình độ ngoại ngữ, tin học của giảng viên còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu
cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, tiếp cận các nguồn học liệu hiện đại cũng như các
nguồn học bổng du học.
Đặc biệt, hiện tại còn một số giảng viên trẻ vẫn chưa được xét vào biên chế nên
đã ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng của họ trong việc đóng góp, cống hiến toàn lực,
toàn tâm cho đơn vị.
2.2.5. Về cơ sở vật chất và tài chính
a) Kết quả đạt được
Đối với cơ sở vật chất, nhà trường luôn quan tâm, đầu tư: tăng cường xây dựng
các phòng chức năng, trang bị trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy - học tập và nghiên
cứu (thư viện, phòng thí nghiệm, phòng máy, nhà tập đa năng,…).
Bảng 1: Cơ sở vật chất
TT

Nội dung

Số lượng

Diện tích

I

Diện tích đất đai

II

Diện tích sàn xây dựng

1

Hội trường, giảng đường, phòng học

54 phòng

6.274 m2

2

Phòng học máy tính

7 phòng

545 m2

3

Phòng học ngoại ngữ

1 phòng

75 m2

4

Thư viện

9 phòng

2.250 m2

5

Phòng thí nghiệm

5 phòng

528 m2

6

Xưởng thực tập, thực hành

2 phòng

120 m2

7

Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo

381 m2

8

Diện tích hội trường

530 m2

9

Diện tích nhà thi đấu đa năng

10

Nhà hiệu bộ (nhà làm việc)

III

Ký túc xá (500 chỗ)

IV

Diện tích sân vận động

5 ha
15.344 m2

1.057 m2
2 nhà
72 phòng

6.119 m2

01

1.500 m2
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Bảng 2: Ký túc xá cho sinh viên
Các tiêu chí

2014

2015

2016

2017

1. Tổng diện tích phòng ở (m2)

2280

2280

2280

2280

3. Số sinh viên có nhu cầu ở ký túc xá

400

234

209

177

4. Số sinh viên được ở ký túc xá

400

234

209

177

4. Tỷ số diện tích trên đầu sinh viên ở trong ký
túc xá, m2/người

5,7

9,7

10,9

12,9

2. Số lượng sinh viên
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Về Tài chính, Trường Đại học Bạc Liêu là một cơ sở đào tạo và nghiên cứu
khoa học công lập, nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động của đơn vị bao gồm: nguồn
ngân sách nhà nước cấp; nguồn thu sự nghiệp từ học phí, lệ phí từ người học theo quy
định của Nhà nước; thu từ các hoạt động hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, và các
khoản thu khác. Công tác tài chính và quản lý tài chính của Trường từ khâu xây dựng
dự toán, thu, chi đến khâu quyết toán đều được thực hiện đúng quy định, công khai,
minh bạch và được kiểm tra, kiểm toán thường xuyên, định kì bởi các cơ quan có thẩm
quyền. Trường chấp hành đúng chế độ thu, mức thu học phí, lệ phí theo đúng quy định
của Nhà nước. Công tác mua sắm tài sản cố định được đơn vị tổ chức thực hiện theo
đúng nội dung, phạm vi dự toán được duyệt; việc mua sắm tài sản đều thông qua đấu
thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Bộ
Tài chính.
b) Những hạn chế, thách thức
Bằng việc triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, công tác
quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, nhà trường còn chậm đổi mới, chưa đồng bộ với cơ
chế quản lý tài chính, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.
Số lượng và chất lượng cơ sở vật chất hiện tại ở đơn vị còn nhiều bất cập, chưa
hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu dạy - học; diện tích phòng học còn hạn chế, nhiều
hạng mục đã xuống cấp, nguồn ngân sách duy tu, bảo dưỡng và xây dựng bổ sung còn
chưa đảm bảo. Quy hoạch tổng thể của nhà trường chưa đồng bộ, hiệu quả sử dụng
thấp.
Về tài chính, nhà trường đã sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu (chế độ công tác
phí, phụ cấp lưu trú…) nhưng nguồn kinh phí được bổ sung có hạn, chưa đáp ứng theo
yêu cầu, nhiệm vụ nên gặp nhiều khó khăn trong điều hành.
Nguồn thu chủ yếu của Trường là từ thu học phí, tuyển sinh hệ chính quy và
đào tạo sau đại học nhưng trong những năm gần đây đang giảm đáng kể so với năm
các trước. Hiện tại, nhà trường chưa tìm được những nguồn thu mới và lớn nên ảnh
hưởng không nhỏ đến nguồn thu nhập tăng thêm của cán bộ viên chức. Ngoài việc lập
dự toán hàng năm nguồn kinh phí chi thường xuyên, nhà trường chưa có sự chuẩn bị
cần thiết về các chương trình, dự án nên ít tranh thủ được kinh phí đầu tư của nhà nước
(Kinh phí của Tỉnh và các chương trình mục tiêu quốc gia). Không những thế, hiện tại,
nhà trường còn phụ thuộc nhiều vào nguồn thu học phí, vì thế nếu không đảm bảo
được nguồn thu sẽ là thách thức lớn. Hơn nữa, trong bối cảnh tuyển sinh ngày càng
khó khăn và nhiều biến động như hiện nay thì nguồn thu học phí trở nên khó bền
vững, nguy cơ rủi ro cao nếu nhu cầu thị trường lao động bão hòa. Thêm vào đó,
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nguồn thu từ các dịch vụ chưa nhiều nên đã gây nhiều khó khăn cho đơn vị trong thời
gian sắp tới.
2.3. Những giải pháp chuẩn bị cho cơ chế tự chủ sắp tới của Trường Đại
học Bạc Liêu
2.3.1. Về công tác đào tạo
a) Nâng cao chất lượng đào tạo
Để phục vụ tốt cho hoạt động đào tạo, nhà trường cần xây dựng và phát triển
học liệu điện tử và xây dựng hạ tầng CNTT cũng như thí điểm đào tạo thông qua Elearning ngành CNTT và TC-NH (lập kế hoạch, xây dựng nội dung khóa học, tiến
hành đào tạo, đánh giá và chỉnh sửa).
Ngoài ra, nhà trường tiếp tục khuyến khích đội ngũ giảng viên tự nâng cao khả
năng ngoại ngữ nhằm từng bước đưa vào giảng dạy nhiều môn học bằng tiếng Anh,
đồng thời xây dựng và triển khai chương trình đào tạo Tiếng Anh, tin học để sinh viên
đạt chuẩn đầu ra theo yêu cầu.
Điều đặc biệt quan trọng là bản thân mỗi giảng viên phải có ý thức tự đổi mới
phương pháp giảng dạy, điều chỉnh phương pháp đánh giá theo hướng tập trung phát
triển năng lực.
b) Phát triển chương trình đào tạo và mở rộng quy mô đào tạo
Nhà trường tăng quy mô đào tạo trên cơ sở mở thêm lĩnh vực và ngành đào tạo;
đẩy mạnh phát triển chương trình đào tạo sau đại học, chương trình đào tạo chất lượng
cao nhằm tiến tới phát triển chương trình đào tạo chất lượng cao và uy tín.
Hơn nữa, nhà trường tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo với các cơ sở trong và
ngoài nước cũng như xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động liên kết đào tạo với các
đối tác mà đơn vị đã ký kết các biên bản ghi nhớ MoU (các trường thành viên
ĐHQGHCM, ĐH Cần Thơ, ĐH Trà Vinh, ĐHQT Hồng Bàng, ĐH Đồng Tháp…).
Điều quan trọng nữa là nhà trường cần phát triển chương trình đào tạo ngắn hạn
đáp ứng nhu cầu xã hội cũng như nghiên cứu xây dựng nội dung chương trình một số
khóa đào tạo, bồi dưỡng mới (Marketing, Nghiệp vụ khai báo thuế, Tiếng Anh chuyên
ngành, Quản trị bán hàng, Kỹ năng chuyên sâu về kế toán, Kiểm toán, Tin học dành
cho trẻ em…).
c) Đổi mới công tác tuyển sinh
Để thu hút người học, nhà trường cần đổi mới công tác tuyển sinh; khai thác
hiệu quả các mối quan hệ từ việc hợp tác với các trường danh tiếng trong và ngoài
nước, từ cựu sinh viên, doanh nghiệp…
Ngoài ra, nhà trường cần ứng dụng chiến lược marketing hiện đại vào công tác
tuyển sinh; đẩy mạnh công tác truyền thông, đa dạng hóa các phương tiện truyền
thông; có chính sách hợp lý để thu hút người học cũng như thiết kế tờ rơi, panel… với
nội dung nêu rõ sự đổi mới chương trình đào tạo định hướng ứng dụng, sự cam kết của
nhà tuyển dụng, sự kí kết hợp tác với các trường đai học uy tín, các chương trình trao
đổi sinh viên.
Tổ chức các mô hình thu hút học sinh từ các Trường trung học phổ thông đến
tham quan và tìm hiểu Trường Đại học Bạc Liêu (BLU- tour; Trại hè Sáng tạo kỹ
thuật BLU; phối hợp với Đoàn trường ĐHKT-Luật tổ chức các buổi tuyên truyền phổ
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biến Luật, ĐHBK tổ chức các cuộc thi Khoa học Vui cho học sinh…). Có thể nói đây
là những mô hình đào tạo mới cần phải phát huy triệt để nhằm thu hút số lượng sinh
viên đến với đơn vị.
2.3.2. Về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục
Để đơn vị tiếp tục phát triển vững bền thì hoạt động quan trọng nhất là phải đẩy
mạnh công tác rà soát, cải tiến hoàn thiện chương trình đào tạo và xúc tiến nhanh việc
kiểm định đánh giá ngoài. Nếu không thực hiện được hoạt động này thì đơn vị sẽ
không được tuyển sinh với số lượng vượt quá mức quy định của các năm trước, đồng
thời sẽ không mở được ngành học mới. Như vậy, có thể khẳng định, đây là hoạt động
cực kì quan trọng và là sự sống còn của đơn vị. Do đó, đòi hỏi từ lãnh đạo đến mỗi cán
bộ giảng viên cần có sự đồng lòng, dốc hết tâm lực để thực hiện tốt công tác rà soát,
cải tiến hoàn thiện chương trình đào tạo và đánh giá ngoài đạt được đúng tiến độ, yêu
cầu đề ra.
Không những thế, nhà trường cần thiết kế lại các mô đun dạy học lý thuyết,
tăng cường thực hành định hướng ứng dụng nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo đầu ra.
Nói chung, để tiến tới cơ chế tự chủ, nhà trường cần xây dựng thương hiệu
mạnh, có uy tín trong công tác đào tạo thì mới thu hút được số lượng người học.
2.3.3. Về hoạt động nghiên cứu khoa học
Hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những tiêu chí đánh giá sự lớn
mạnh của đơn vị. Do đó, nhà trường cần đẩy mạnh quy chế hoạt động nghiên cứu khoa
học nhằm phát huy hơn nữa sự nỗ lực, sáng tạo của mỗi cán bộ giảng viên cũng như
tạo được sự công bằng đối với hoạt động này. Bởi, thực tế, có những cán bộ giảng viên
rất tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, ngược lại có không ít cán bộ giảng viên vẫn
còn thờ ơ, mặc dù bản thân có sẵn năng lực về nghiên cứu, sáng tạo.
Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục khuyến khích cán bộ giảng viên phải kết hợp
chặt chẽ giữa hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng. Đồng
thời, nhà trường cần tranh thủ sự ủng hộ của Đại học Quốc gia HCM từ nguồn nhân
lực cho đến cơ sở vật chất - kỹ thuật để phát huy hiệu quả của hoạt động nghiên cứu
khoa học cho đơn vị trong thời gian tới.
Ngoài ra, nhà trường còn làm đầu mối chính trong các hoạt động hợp tác nghiên
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ cộng đồng; làm cầu nối trong các
nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh; đóng góp và khuyến nghị chính
sách về đào tạo, NCKH và phát triển KT-XH. Điều quan trọng là nhà trường cần có kế
hoạch để tăng nguồn thu từ hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ đối
với các tổ chức, cá nhân.
2.3.4. Về công tác tổ chức, cán bộ
Trước tiên, cần nâng cao nhận thức cho giảng viên nhằm đồng thuận với
nhà trường tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và cùng nhau phấn đấu quyết tâm
nâng cao chất lượng đào tạo.
Thứ hai, nhà trường phải tiếp tục tinh giảm nhân sự, nhất là đội ngũ giảng viên
Khoa Sư phạm hiện đang trong tình trạng dôi dư. Giải pháp trước mắt là nhà trường
cần động viên, khuyến khích những giảng viên lớn tuổi về nghỉ sớm theo chính sách.
Thứ ba, nhà trường có thể mở thêm các trung tâm, dịch vụ để chuyển đổi công
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việc cho những giảng viên dôi dư.
Thứ tư, trong thời gian một số giảng viên đang thiếu tiết thì nhà trường cần tạo
điều kiện cho họ tham gia đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, hoặc chuyển đổi
công việc sao cho thích ứng với những dịch vụ mà đơn vị chuẩn bị mở trong thời gian
sắp tới. Cụ thể, nhà trường tiếp tục quan tâm thực hiện công tác đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực với các nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện gửi đào tạo 50 giảng viên
của Trường đi học tập trình độ tiến sĩ tại các trường đại học lớn, uy tín, trong nước và
quốc tế; thực hiện các hỗ trợ cần thiết để phát triển lực lượng giảng viên có trình độ
tiến sĩ ở đơn vị tham gia các hoạt động đồng đào tạo, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh,
thạc sĩ; tham gia nghiên cứu khoa học; tham dự các hội thảo, hội nghị lớn trong nước
và quốc tế, tăng cường công bố khoa học nhằm đảm bảo trong 03 năm có đủ điều kiện
đăng ký học hàm PGS; thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa số lượng và chất lượng đội
ngũ cán bộ viên chức: Tăng tỉ lệ đội ngũ giảng viên có trình độ cao, đội ngũ quản lý,
chuyên viên có tính chuyên nghiệp cao. Điều đáng quan tâm nữa là nhà trường cần xây
dựng kế hoạch chuẩn hóa đội ngũ về ngoại ngữ (Chứng chỉ Anh văn quốc tế, Văn
bằng 2 Tiếng Anh), tin học, quản lý nhà nước, chính trị, bồi dưỡng PPGD, kỹ năng
quản lý (CDIO, STEAM, ISO...) đáp ứng yêu cầu đào tạo và hội nhập quốc tế.
2.3.5. Về cơ sở vật chất và tài chính
Nhà trường tiếp tục hoàn thiện công tác cơ sở vật chất theo kế hoạch trung và
dài hạn theo chiến lược đề ra để phục vụ cho các hoạt động học tập, nghiên cứu, thực
tập, thực hành theo hướng đồng bộ, hiện đại và hiệu quả, đặc biệt là khai thác hiệu quả
mặt bằng hiện hữu, tạo cảnh quang hiện đại, thân thiện, gần gũi với môi trường xanh,
sạch đẹp và thân thiện để thu hút ngày càng nhiều người đến học tập và nghiên cứu
khoa học. Ngoài ra, các trang thiết bị cũng cần phải bổ sung, thay mới để bảo đảm chất
lượng đào tạo. Hơn nữa, nhà trường đầu tư phát triển thêm một số phòng thí nghiệm
hiện đại đạt tiêu chuẩn ISO, theo định hướng phát triển các ngành nghề nông nghiệp
công nghệ cao, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, thương mại
điện tử, v.v.. phù hợp với định hướng phát triển, thế mạnh của tỉnh nhà và vùng bán
đảo Cà Mau.
Là trường đại học địa phương nên nhà trường rất cần có chính sách ưu tiên của
nhà nước để đơn vị tháo gỡ những khó khăn trước mắt và dần hoàn thiện các yếu tố
nhằm tạo đà cho việc tiến tới cơ chế tự chủ. Cụ thể, để có được cơ sở vật chất được
đảm bảo và đủ điều kiện cho việc tự chủ thì rất cần Nhà nước đầu tư ban đầu cho đơn
vị. Hay, Ủy ban nhân tỉnh cần tăng thêm cho kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa
học… Có được như thế, nhà trường mới đảm bảo được điều kiện cho việc tiến tới cơ
chế tự chủ. Một điều rất quan trọng nữa là đơn vị rất cần có cơ chế thông thoáng để
mở rộng mô hình đào tạo và các dịch vụ nhằm tạo được nguồn thu kinh phí đa dạng
như nguồn thu học phí, nguồn thu về chuyển giao công nghệ, tư vấn pháp luật, nguồn
thu từ các dịch vụ,... thì lúc đó nha trường mới có thể tự tin tiến tới tự chủ và phát triển
bền vững.
3. Kết luận
Có thể nói, tự chủ giáo dục đại học đã mở ra rất nhiều cơ hội cho các cơ sở đào
tạo đại học nói chung, Trường Đại học Bạc Liêu nói riêng để tự hoạch định chiến lược
phát triển bền vững mà không phải lệ thuộc nhiều vào sự quản lí nhà nước cũng như tự
chịu trách nhiệm giải trình trước xã hội về các hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên, việc
tự chủ giáo dục đại học cũng là thách thức lớn cho đơn vị trong việc tự xoay sở, khắc
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phục các yêu cầu được đặt ra, nhất là vấn đề tài chính. Vì thực tế hiện nay, các trường
đại học ở địa phương như Trường Đại học Bạc Liêu đang phải đối diện với nhiều khó
khăn về số lượng tuyển sinh ngày càng giảm; không mở được ngành đào tạo mới, các
ngành sư phạm thì bị dừng đào tạo, các dịch vụ thì chưa mở …. dẫn đến nguồn kinh
phí của đơn vị không đủ chi cho nên việc tự chủ là vấn đề hết sức nan giải. Hơn nữa,
Trường đại học Bạc Liêu là trường đại học công lập không chỉ mang sứ mạng đào tạo
nguồn nhân lực tri thức cao mà còn có nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công cuộc
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nên không đặt lợi nhuận lên trên hàng đầu.
Chính vì thế, vấn đề đặt ra là các trường đại học nói chung, Trường Đại học Bạc Liêu
cần phải có sự hỗ trợ ban đầu của nhà nước về cơ sở vật chất cũng như cần có các cơ
chế thông thoáng, cởi mở hơn để các đơn vị có thể tự xoay sở, tháo gỡ những khó
khăn vướng mắc để tạo đà vững chắc cho đơn vị vững tin tiến dần tới cơ chế tự chủ
trong thời gian sớm nhất.
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MẶT HẠN CHẾ VÀ MẶT TỐT TRONG VIỆC TỰ CHỦ
CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Thị Thanh Mai
Trường ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, ĐHQG TPHCM
Tóm tắt
Trong thời đại phát triển như hiện nay, con người có cơ hội lựa chọn về việc
học tốt nhất cho bản thân họ. Đối với sinh viên hiện tại trong thời kỳ 4.0, họ có rất
nhiều lựa chọn từ việc học trong nước hoặc ra nước ngoài du học. Để thu hút được sự
lựa chọn của các sinh viên thì giáo dục phải tiến hành nhiều thay đổi và phát triển đi
lên. Giáo dục đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của đất nước vì đây là thời đại
của tri thức. Chính vì xã hội phát triển nên rất cần người có năng lực thật sự, những
người lãnh đạo và đội ngũ cán bộ rất quan trọng, vì họ lãnh đạo cả một tập thể lớn,
giúp nó tồn tại và phát triển. Lựa chọn đội ngũ quản lý, người trực tiếp đào tạo ra nhân
tài có tác động rất lớn đến hiện tại và tương lai, nhất là tác động đến kinh tế, họ phải là
những người có tâm, có tầm và có tài. Trong bài viết này sẽ gợi ý một số ý tưởng có
giá trị về mặt tốt và mặt giới hạn của tự chủ để chúng ta nhìn rõ được sự khác biệt.
Từ Khóa : Tự chủ,Mặt hạn chế, mặt tốt, giảng viên, sinh viên, Đại học
Limitations and good sides in autonomous of Universities in Ho Chi Minh City
ABSTRACT
In an era of development like today, people have the opportunity to choose the
best study for themselves. For current students in the 4.0 period, they have a lot of
options from studying domestically or abroad. In order to attract the choice of
students, education must make many changes and develop forward. Education plays an
important role for the development of the country because this is the age of
knowledge. Because the society develops, it is very necessary to have real capable
people, leaders and cadres are very important, because they lead a large group, helping
it survive and develop. The selection of a management team, who directly trains talent,
has a great impact on the present and the future, especially on the economy, they must
be caring, capable and talented. In this article we will suggest some valuable ideas
about the good and the limit of self-control so we can see the difference clearly.
Keywords: Autonomous, Limited side, good side, lecturer, student, University
Dẫn nhập
Xã hội mở cửa thì việc các địa phương đầu tư hơn vào việc hội nhập giáo dục là
chuyện tất yếu sẽ xảy ra, là một trong những thành phố lớn và phát triển nhất tại Việt
Nam, Tp.HCM cũng không ngoại lệ. Hiện nay các sinh viên khi tốt nghiệp ra trường
đều có cơ hội làm việc cho các công ty nước ngoài, tuy nhiên để có thể làm việc trong
các công ty nước ngoài cần phải có trình độ thật sự. Đó là cơ hội phát triển cho đất
nước và cơ hội để những nhân tài thật sự của Việt Nam tiếp cận và cọ sát việc làm
thực tế với các nước phát triển. Muốn được tồn tại trong xã hội lao động phát triển hội
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nhập như hiện nay, có được cơ hội việc làm tốt và thu nhập cao đều phải nhờ vào năng
lực thật sự, đặc biệt là tại Tp.HCM, một thành phố phát triển đúng với xu hướng của
các nước phát triển trên thế giới. Tuy nhiên, nếu bản thân có năng lực và sự tận tâm
với công việc thì không sợ không có việc làm tốt và có thu nhập cao. Sự cạnh tranh về
trình độ đã và đang diễn ra trong cuộc sống chính là những thử thách cho họ, như vậy
ai cũng sẽ cố gắng tự ý thức nâng cao chính mình, nếu ai cũng cố gắng để tồn tại thì xã
hội sẽ phát triển. Vì vậy có thể nói giáo dục vừa là thử thách vừa góp phần kích lệ cho
mỗi người phấn đấu nhiều hơn. Bước đầu tự chủ cũng cần nhiều sự hỗ trợ từ nhà nước
về việc điều chỉnh các chính sách, lãnh đạo, đội ngũ cán bộ,… Quan tâm đến giáo dục
là cần thiết vì giáo dục là cốt lõi cho bàn đạp phát triển toàn bộ xã hội của Việt Nam,
xã hội Việt Nam có phát triển hay không đều nhờ vào giáo dục mà ra. Chính vì thế
việc tự chủ hay không tự chủ đều vì mục đích kinh tế, giáo dục, xã hội. Nếu tự chủ,
nhà trường chủ yếu thu nhập các nguồn kinh phí từ sinh viên, cách đào tạo, cách quản
lý cán bộ, nếu không tự chủ nhà trường sẽ được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, chi tiêu
từ phía ngân sách đổ xuống cho nhà trường và nhà nước quản lý lệ phí của sinh
viên.Vậy thì việc tự chủ sẽ có hai mặt trái chiều và cũng có đồng thuận, nghịch, sau
đây là một số gợi mở về sự khác biệt giữa hai mặt.
1. Mặt lợi và mặt hạn chế khi Trường đại học tự chủ đối với sinh viên
Khi nói đến tự chủ, chắc chắn nhiều người sẽ hoang mang tự chủ sẽ ra sao,
chúng ta phải hiểu được tự chủ có bốn điểm chính sau đây: tự chủ về tài chính, học
thuật, tổ chức và nhân sự. Trong đó có sự thay đổi mạnh nhất khi tự chủ là kinh tế của
người học và người dạy, thứ hai là về trình độ thật sự của con người trong thời kỳ phát
triển, tất cả đều nhằm mục đích phát triển đi lên. Giáo dục là nòng cốt chính để phát
triển đồng bộ vì xã hội vì muốn phát triển đều chủ yếu dựa vào nền móng đất nước,
mà nền móng đó chính là giáo dục, giáo dục tốt chính là sự phát triển kinh tế đồng bộ
của đất nước. Việt Nam đang trên con đường hướng đến phát huy quyền tự chủ trong
cấp bậc Đại học, nếu thay đổi tự chủ từ nhận thức lẫn các quy định pháp lý sẽ có sự
khác biệt so với trước kia. Từ trước đến nay các trường Đại học đều có đến 90% phân
bổ từ nhà nước cho việc giảng dạy, còn khi so sánh mặt bằng chung của các trường
dân lập thì học phí cao hơn so với trường của nhà nước, cả hai loại trường học sinh và
giáo viên vẫn được sự hỗ trợ như học bổng, học phí, nghiên cứu, mở ngành, liên kết
với các trường trong và ngoài nước,…các trường đại học tự tuyển sinh mô hình này
cũng vẫn phải tuân theo các quy định mà nhà nước đã quy định rõ ràng trong những
văn bản pháp lý có liên quan. Nhiều trường đại học ở nước ngoài đã thực hiện tự chủ
trong nhiều năm qua, chúng ta cũng nên tham khảo một số các quốc gia như Nhật Bản,
Đài Loan, Singapore,… chúng ta nên xem xét mô hình của họ để lựa chọn áp dụng vào
các trường đại học ở Việt Nam cho phù hợp. Nhìn chung, nếu các trường ở Việt Nam
quyết định chuyển đổi qua tự chủ, bước đầu chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn về kinh
tế.
Đối tượng có ảnh hưởng nhiều từ việc quyết định tự chủ là sinh viên, họ đã
được đào tạo trong quá trình từ lớp 1 đến lớp 12 mới có thể lên đến Đại học. Sinh viên
Đại học lại đóng vai trò quan trọng nhất, vì sau khi tốt nghiệp họ phải đi làm để kiếm
sống, họ đều phải nhờ vào sự nỗ lực mới có thể kiếm được đồng tiền, xã hội càng cao
thì sự cạnh tranh về trình độ càng sâu. Do đó, mỗi sinh viên có ý thức tự nâng cao rèn
luyện năng lực, cải thiện những kiến thức chuyên ngành cho bản thân chính là bàn đạp
cho tương lai, vì muốn tồn tại với xã hội cạnh tranh của thế hệ tri thức thì kiến thức
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phải vững chắc và chuyên môn cần chuyên sâu. Một khi quyết định tự chủ, vốn đầu tư
chi tiêu đều sẽ do nhà trường thu chi, nhà trường cải cách phương hướng giảng dạy
phù hợp nhất, đào tạo cán bộ để việc giảng dạy có hiểu quả tốt nhất và khám phá các
điều hay điều tốt, đồng thời phải tính toán cẩn thận để sử dụng đồng tiền một cách
thông minh. Đối với sinh viên thuộc gia đình khá giả thì họ có thể học tại các trường
quốc tế có cơ sở đặt tại Việt Nam hoặc đi du học nước ngoài. Hiện nay, sinh viên Việt
Nam du học tại Đài Loan rất đông, có thể nói sinh viên Việt Nam đang giúp cho Đài
Loan phát triển về giáo dục, vì theo thống kê của giáo dục Đài Loan, lựa chọn đến nơi
này du học thì Việt Nam là nước có sinh viên đông nhất.
Theo cách thức của các trường đại học nước ngoài, đối với những sinh viên có
hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, khi sinh viên thi vào các trường đại học danh tiếng, họ
không cần quá lo lắng đến việc đóng học phí vì nhà nước sẽ hỗ trợ cho sinh viên vay
tiền trong quá trình học và không tính lãi xuất. Sau khi ra trường thì số tiền vay sẽ
được trừ dần vào tiền lương đi làm nhưng vẫn đảm bảo mức thu nhập để người đó đảm
bảo được việc sinh sống, như vậy sinh viên sẽ không lo ngại cho việc học phí cao hơn.
Đối với sinh viên khi đã vất vả thi vào được trường đại học và tiền đóng học lại cao thì
chắc chắn mỗi sinh viên sẽ cố gắng hơn trong quá trình học tập, họ sẽ phát triển tối đa
năng lực thật sự của bản thân và nhận thức được về sự đóng góp của mình cho sự phát
triển của cá nhân, gia đình, xã hội, đất nước. Một sinh viên khi có năng lực thật sự, họ
sẽ có ý thức tự bản thân luôn phải nỗ lực học tập, nếu học sinh học tốt thì sẽ có việc
làm tốt, nếu họ giỏi thì ở đâu cũng cần họ, và hơn hết nếu muốn có được thu nhập cao
thì họ phải bỏ ra rất nhiều công sức để chứng minh cho công ty đó thấy được giá trị
của chính mình. Bởi vì thu nhập của công ty phần lớn đến từ việc lao động của người
nhân viên, dù là doanh nghiệp hay các công ty, nhà trường cũng vậy, các nhân viên
hay sinh viên buộc phải liên tục nâng cao chính mình để đảm bảo chất lượng về việc
học và việc dạy. Vì sự cạnh tranh với các trường sở tại và sự cạnh tranh với các trường
quốc tế trong và ngoài nước, cán bộ và ban lãnh đạo cũng phải thể hiện hết khả năng
để chứng minh việc làm của mình có thành quả, thường xuyên cải tiến về mọi mặt, từ
chất lượng giáo dục cho tới trình độ của giảng viên, sinh viên. Trong khi đó trường
không tự chủ thuộc trường của nhà nước thường được bảo hộ, ví dụ các trường thuộc
khối Đại học Quốc gia Tp.HCM như trường Đại học Bách Khoa, Nhân Văn, Tự
Nhiên, Kinh Tế - Luật,…thuộc độc quyền nên không cần lo lắng về cạnh tranh, từ đó
trở nên lười biếng, ù lì, chậm cải tiến vì đã có nhà nước lo liệu về kinh tế. Nhà nước từ
xưa đến nay đã gồng gánh trách nhiệm về kinh tế, lại còn phải chịu trách nhiệm về sự
phát triển hay không phát triển của xã hội và lợi ích của nhân dân. Đối với các trường
học không tự chủ, nếu cán bộ nhà nước là nhân viên chính thức của nhà trường và có
hành động tiêu cực hay kém hiệu quả thì việc đuổi khỏi trường là rất giới hạn, trừ khi
vi phạm quy chế. Còn đối với tự chủ thì lại khác, nếu cán bộ làm không ra sản phẩm
hay dạy học không có hiệu quả thì vẫn không thể thọ dụng và có thể cho nghỉ việc.
Nếu là trường tự chủ thì có lợi cho học sinh về việc học và việc phục vụ trong việc
học, vì thực tế là trường đại học tự chủ sẽ theo đuổi sự cạnh tranh của thị trường giáo
dục, từ đó mang đến lợi ích cho học sinh về trình độ, cán bộ lúc này cần tự nâng cao
chất lượng, thậm chí vừa dạy vừa học và đồng hành cùng sinh viên, sẽ có ích lợi cho
sinh viên về đảm bảo chất lượng. Việc nâng cao chất lượng là cách duy nhất để các
trường đại học tự chủ cần nâng cao trình độ lợi nhuận trong việc thu nhập nên nếu các
trường tự chủ càng theo đuổi giáo dục hay danh tiếng chất lượng cao thì trường đó sẽ
có lợi ích cho sinh viên trong việc học có chất lượng.
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Hiện nay các vùng nông thôn Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, đối
với các chính sách Quốc gia thì tiền học sẽ thấp hơn so với các trường tự chủ, chính vì
thế việc con em họ được học trong hệ thống đào tạo cao với mức phí cao sẽ gặp khó
khăn. Nếu như tự chủ thì chính sách Việt Nam cũng nên thay đổi và tạo điều kiện cho
những em có tài năng thật sự phát huy khả năng của mình như trao học bổng, mượn
tiền học với chính sách nhà nước và sau khi các em ra trường đi làm thì nhà nước sẽ
trừ tiền vào tiền lương của các em, như vậy nhân tài sẽ không bị giới hạn bởi kinh tế,
họ sẽ tập trung vào việc học cho thật giỏi, như vậy thì sinh viên sẽ không bị áp lực về
vật chất lẫn tinh thần trong quá trình học lẫn trong quá trình đi làm. Việt Nam cũng có
thể tham gia vào các chính sách hỗ trợ của Singapore hay của Đài Loan. Sự hỗ trợ của
chính phủ cho các sinh viên cũng là sự hỗ trợ cho thế hệ tương lai của đất nước, bởi lẽ
sinh viên sẽ không bị áp lực về vật chất và tinh thần để có cơ hội tăng tiến. Muốn xây
dựng hình ảnh của đất nước phát triển thì cần đầu tư vào cái gốc, mà cái gốc chính là
sự phát triển bền lâu và vững mạnh cho nền kinh tế nước nhà. Chúng ta hãy nhìn các
nước phát triển như Nhật, Hàn, Mỹ, Canada,… họ chủ yếu đầu tư vào giáo dục, họ
luôn tạo cơ hội cho nhân tài phát huy hết khả năng, đất nước có người tài giỏi nhiều thì
đất nước sẽ phát triển nhiều. Nếu các trường đại học muốn chuyển qua tự chủ và có
được sự hỗ trợ của nhà nước trong việc giải quyết khó khăn về kinh tế cho sinh viên
nghèo, giúp họ có điều kiện đi học thì việc chuyển qua tự chủ sẽ không phải là vấn đề
lớn để giáo dục đi lên và phát triển của toàn xã hội.
Giữa những thử thách của các trường đại học muốn phát triển hội nhập thì sinh
viên cũng tự nhìn nhận ra được tầm quan trọng của năng lực thật sự. Sinh viên sẽ thấy
được tri thức có tầm quan trọng đối với sự phát triển của bản thân họ, có năng lực có
trí thức sẽ thúc đẩy các em có lòng tin, có lòng tin thì dễ dàng phấn đấu vượt lên chính
mình để tồn tại và phát triển. Các em chính là nguồn gốc cho sự phát triển của quốc
gia, nhân tài có nhiều thì đất nước càng phát triển về kinh tế, mà đầu tư vào giáo dục
tức là đầu tư vào sự phát triển bền vững ở hiện tại và bền vững ở tương lai. Bất kể
ngành nghề gì muốn phát triển thì không thể rời khỏi được hệ thống đào tạo, nhà nước
muốn phát triển thì nên đầu tư vào giáo dục, nhất là đất nước Việt Nam như hiện nay
có rất nhiều nhân tài đã được thử thách của các nước phát triển như GS Ngô Bảo
Châu, GS Trịnh Xuân Thuận, họ đều là người Việt Nam.
2. Mặt lợi và mặt hạn chế khi Trường đại học tự chủ đối với đội ngũ cán bộ
Hiện nay tại Việt Nam, chất lượng đội ngũ giảng dạy còn rất hạn chế về trình
độ và nghiên cứu khoa học. Ở các nước phát triển như Nhật, Đài Loan,… nếu là giảng
viên đại học thì tối thiểu phải có học vị tiến sĩ mới có thể đứng lớp giảng dạy, còn lại
đa phần đều là phó giáo sư và giáo sư, còn Việt Nam hiện tại có rất nhiều giảng viên ở
trường đại học là cử nhân đại học vẫn có thể đúng lớp giảng dạy, trong khi ở nước
ngoài thì cử nhân đại học và thạc sỹ chỉ là trợ giảng cho các phó giáo sư và giáo sư
chứ chưa được chính thức giảng dạy trực tiếp. Hiện nay giáo dục Việt Nam không thu
hút được nhân tài là do thu nhập của cán bộ giảng viên quá thấp, trong khi lương giúp
việc và sinh viên mới ra trường thu nhập hàng tháng sáu triệu là thấp nhất, còn giảng
viên thì trên dưới ba triệu, chính vì thế dù yêu nghề nhưng thu nhập không đảm bảo
được đời sống nên nhiều nhân tài không chọn công việc giảng dạy. Ví dụ nhiều người
đầu tư đi nước ngoài học tập, tiền học bỏ ra rất nhiều, sau khi ra trường thì họ khó có
thể về trường dạy học vì lương quá thấp mà hầu hết làm việc trong các công ty. Trong
khi đó hiện tại ở Tp.HCM, nếu có tài thì không sợ không có việc làm tốt vì có rất
nhiều công ty nước ngoài trả lương rất cao. Chính vì thế giáo dục Việt Nam còn chưa
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phát triển ở mức thù lao, mà thù lao chính là yếu tố quan trọng thu hút nhân tài, nhân
tài thì luôn đào tạo ra nhiều nhân tài hơn cho đất nước, vậy việc nào là việc đáng đầu
tư nhất? Qua đây chúng ta phân tích một số các trường đại học ở Tp.HCM để nhìn ra
được tầm quan trọng về tự chủ hay các trường đang hoạt động trong giáo dục. Có thể
thấy, đại học quốc lập và đại học công lập về tự chủ tài chính, học thuật, tổ chức, nhân
sự đều có sự khác nhau về đào tạo lẫn tài chính. Chúng ta có thể nhìn rõ về sự khác
biệt trong việc tự chủ thông qua sự chênh lệch mức học phí và thu nhập của cán bộ.
Các trường tự chủ của các nước như Đài Loan và Nhật Bản, trình độ của cán bộ được
đòi hỏi rất cao, vì vậy một số trường đại học tự chủ và sinh viên tốt nghiệp của họ
thường nhấn mạnh vào việc học có chất lượng cao. Các quốc gia này coi trọng việc
giáo dục đào tạo ra nhân tài cho đất nước, họ cũng chia thành quốc lập, công lập và tư
thục như ở Việt Nam. Bất kể là trường theo hình thức nào cũng đều phải dưới sự chỉ
đạo của giáo dục nhà nước, dưới sự chỉ đạo của ban lãnh đạo giáo dục quốc gia và
quốc gia giám sát về giáo dục quốc gia. Khi các trường đại học chuyển qua tự chủ thì
hình thức thay đổi để tồn tại theo hình thức kinh doanh như các công ty. Khi đã tự chủ
thì các trường luôn đi sát vào việc đầu ra, họ thường kết hợp với các công ty hoặc các
doanh nhân để cùng đào tạo và kết hợp vừa học vừa làm. Như vậy có thể giúp cho các
trường tự chủ có lợi về thu nhập và tránh tình trạng thua lỗ của chính họ, ngoài việc
thu nhập về học phí ra thì còn thu nhập về các việc làm kết hợp các doanh nhân và các
công ty. Trong khi đó tiền học phí của các trường tự chủ cao hơn nhiều so với các
trường quốc lập, nhưng khi các trường chuyển qua tự chủ đẩy mạnh về kinh tế chính là
thiết bị và điều kiện học tập tốt hơn vượt trội hẳn, chính sách trong giáo dục cũng được
nơi lỏng, linh hoạt, theo xu thế hội nhập chặt chẽ với thị trường lao động mà xã hội
đang cung ứng. Một số sinh viên có quan niệm bằng cấp của các trường quốc gia có
giá trị cao hơn so với các trường tự chủ hay dân lập. Trên thực tế, các trường đại học
khi có sự cạnh tranh cao thì mỗi trường đều có thế mạnh riêng. Vì vậy, học sinh có
quyền lựa chọn như thế nào cho việc học của họ. Đặc biệt học phí ở trường Nhân Văn
sẽ không cao bằng trường Tự Nhiên hay trường Bách Khoa, chính vì thế các trường
đại học có sự thu nhập sẽ khác biệt. Nếu chuyển qua tự chủ, bước đầu khối nhân văn
vẫn nên được nhà nước hỗ trợ. Các trường Đại học ở Đài Loan, để thu hút được sinh
viên và tạo điều kiện cho sinh viên có được sự lựa chọn môn học phù hợp nhất thì họ
cho phép sinh viên có thể học thử hai tuần về môn học đó, được lựa chọn học bằng
tiếng Anh hay tiếng Hoa, sau đó sinh viên sẽ lên mạng chọn môn học công khai, mười
sinh viên là có thể mở lớp học, thạc sỹ năm sinh viên có thể mở lớp, còn đối với sinh
viên là nghiên cứu sinh thì một em chọn môn cũng có thể mở lớp học. Điều này rất tốt
cho học sinh có thể toàn tâm toàn lực cùng với giảng viên trong quá trình vừa học vừa
nghiên cứu. Trường Đại học sư phạm Quốc Lập Đài Loan chọn môn độc lập nghiên
cứu, đa phần là một thầy và một trò cùng nhau nghiên cứu, như vậy việc đào tạo chọn
giáo viên giỏi là rất cần thiết, vì học sinh đó sẽ kế thừa được sự nghiệp nghiên cứu của
giảng viên đó một cách trọn vẹn. Thầy và trò sẽ có nhiều thời gian để giao tiếp trực
tiếp trong việc nghiên cứu, đồng thời sinh viên đó đòi hỏi phải có ý thức học tập cao.
Các trường đại học ở nước ngoài rất coi trọng nhân tài, nếu học sinh đó là nhân tài thật
sự thì trong quá trình nghiên cứu giảng viên đó có thể tìm nhiều nguồn để sinh viên đó
có được học bổng trong những năm học cơ bản, thông thường tiến sỹ là ba năm, khi
hết ba năm học và nghiên cứu thì sinh viên có một số trình độ cơ bản có thể vừa đi học
vừa đi làm. Khi vừa đi học vừa đi làm thì sinh viên có những suy nghĩ chín chắn về
việc học đi đôi với việc hành, nhìn nhận về việc làm và định hướng về việc làm ngay
trong lúc học. Tại Đài Loan, sinh viên có môi trường thư viện rất tốt và các đầu sách
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rất phong phú, khung cảnh học tập rất yên tĩnh, hệ thống mạng cũng rất tốt, nhiều tiện
nghi sinh hoạt trong việc học và nghiên cứu, như vậy sinh viên sẽ có cơ hội tiếp cận
với môi trường nghiên cứu rất thoải mái. Tuy nhiên, các em có thể đến phòng nghiên
cứu của giáo sư đang hướng dẫn trực tiếp trong việc học môn độc lập nghiên cứu, nếu
có cơ hội đi nước ngoài cùng các bạn sinh viên và giáo sư thì cũng được trường tài trợ
kinh phí với điều kiện sinh viên đó phải nghiên cứu ra thành phẩm chính, vì thế giáo
sư và sinh viên chú ý nhiều hơn đến thành quả nghiên cứu và sáng tạo của họ. Thời
gian học của học sinh không nhiều, học sinh phải dựa vào năng lực của bản thân để
học tập và sắp xếp thời gian, khi cần sự hỗ trợ của giáo sư thì có thể hẹn gặp và trao
đổi. Vì vậy, sinh viên có thể cân nhắc kỹ lưỡng việc có đăng kí môn học này hay
không trong quá trình học thử hai tuần, nếu đã lựa chọn môn học rồi thì sinh viên đó
phải theo học hết môn học đã chọn. Có thể nói trường tự chủ hay trường của nhà nước
cũng đều có mặt ưu và mặt hạn chế, nhưng việc hạn chế tốt hay không đều do giảng
viên và sinh viên đó phải tự nỗ lực, vì nếu giảng viên không giỏi thì sinh viên không
chọn, mà nếu mở ra môn đó học sinh không chọn thì môn đó sẽ cắt trong chương trình
đạo tạo. Các thầy cô trong các trường đại học danh tiếng nhiều năm sẽ có rất nhiều
kinh nghiệm từ việc giảng dạy cho đến việc nghiên cứu, do đó sẽ thu hút những nhân
tài xuất sắc nhất thế giới vào trường của họ. Sau khi ra trường, sinh viên sẽ học được
những kiến thức thật bổ ích mà xu thế xã hội đang cần, không những trong nước mà
còn đáp ứng được nhu cầu của thế giới. Chính vì thế ở Đài Loan, dù là trường tự chủ
hay không tự chủ đều đòi hỏi cán bộ giảng dạy rất cao. Nói tóm lại nếu đặt vào tình
hình giáo dục Việt Nam như hiện tại thì điều đầu tiên là mức lương của đội ngũ giáo
viên phải cao để cân bằng với sức lực họ bỏ ra, như thế họ mới yên tâm vào việc dạy
và nghiên cứu, từ đó có thể hội nhập được với thế giới.
Khi trường tự chủ thì đòi hỏi đội ngũ cán bộ từ lãnh đạo lẫn đội ngũ giảng dạy
và chuyên viên đều phải thay đổi thì mới có thể tồn tại trong xã hội phát triển hòa nhập
như hiện nay. Tất cả các đội ngũ cán bộ cũng phải tự nhìn lại mình về quá trình làm
việc từ kiến thức tư duy đến thái độ làm việc. Khi xã hội phát triển và tri thức vượt lên,
thì đòi hỏi năng lực cũng vươn lên, đội ngũ cán bộ muốn ngồi vào vị trí nào đó thì
người ta sẽ lấy năng lực làm chủ, sẽ bớt đi được những tiêu cực trong đội ngũ cán bộ
như tham những, quan liêu, cấp trên đàn áp cấp dưới, thầy đàn áp trò,…từ đó sẽ bớt đi
những hiện tượng không đáng xảy ra trong bộ máy giáo dục, nếu còn nô lệ hiện tượng
thì sẽ dẫn đến tiêu cực, sẽ khiến nhân tài không có cơ hội phát triển. Nếu phát triển
một cách tiêu cực không lành mạnh thì việc phát triển sẽ không bền lâu mà dẫn đến sự
kiềm hãm nhân tài, như vậy sẽ dẫn đến cả một hệ lụy cho sự phát triển của đất nước.
Vì vậy giáo dục tự chủ trong thời đại này là rất hợp lý vì như vậy sẽ giúp cho đội ngũ
giáo viên cải thiện được thu nhập, nếu lương tăng nên thì đội ngũ giảng viên sẽ phải
tìm nhiều cách để nâng cao trình độ chuyên môn của chính mình để phù hợp với thời
đại phát triển hội nhập như hiện nay. Nếu đội ngũ có tài thì ở đâu cũng được trọng
dụng, còn đối với người không có năng lực thì họ sẽ cố gắng hơn hoặc tự thấy không
phù hợp và sẽ không chọn theo nghề này. Như vậy đội ngũ cán bộ giáo dục sẽ phát
triển và sẽ không có ai cảm thấy chán nản, chỉ làm một cách qua loa để chờ đợi đến
tháng lãnh lương. Vì mục đích cải cách của giáo dục đều nhằm nâng cao chất lượng
giáo dục, mà con đường nâng cao chất lượng chính là nâng cao chính mình mới có thể
giúp giáo dục phát triển đi lên.
Tất cả đội ngũ cán bộ trong giáo dục đều phải tự nâng cao những kiến thức về
chuyên môn, khi đời sống nâng lên thì cũng đòi hỏi họ phải luôn cập nhật những kiến
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thức mới. Kinh tế chính là phương tiện giúp họ giải quyết những vấn đề khó khăn về
kiến thức, và khi có kiến thức họ mới tồn tại về kinh tế. Bất cứ một bộ máy nào cũng
đều dựa vào kinh tế, kinh tế không phát triển thì làm sao tồn tại. Nếu muốn tồn tại thì
điều trước tiên là phải đào tạo đội ngũ có tay nghề cao, có tay nghề cao mới đào tạo ra
được hệ trí thức có tài. Mục đích chung của con người đều là vì sự phát triển của kinh
tế, mà phát triển kinh tế chính là phát triển xã hội.
Kết luận
Qua các phân tích trên, lãnh đạo có cơ hội tăng cường tính linh hoạt trong quản
lý giáo dục, có thể thấy rằng việc tự chủ sẽ mở ra con đường cho việc nâng cao chất
lượng giảng viên về trình độ lẫn nghiên cứu khoa học. Nếu muốn thu hút được giảng
viên nỗ lực trong việc nghiên cứu và giảng dạy thì thu nhập phải đảm bảo cho cán bộ
có đời sống ấm no bằng nhiều hình thức khác nhau. Nếu trường tự chủ về kinh tế thì
bước đầu sẽ gặp khó khăn, vẫn cần phải có sự hỗ trợ của nhà nước cho các em sinh
viên nghèo gặp khó khăn vay vốn không lãi suất để các em có cơ hội phát huy khả
năng trí thức, không phải lo đến vật chất mới có thể đi học. Tự chủ kế toán và quyền
nhân sự thì chắc chắn tiền học phí sẽ cao hơn, tiền học phí cao hơn thì mức thu nhập
của giảng viên cũng sẽ thay đổi, giảng viên sẽ chú tâm vào việc dạy và nghiên
cứu.Giảng viên và sinh viên sẽ có cơ hội thông qua rèn luyện khả năng tư duy sáng
tạo, từng bước trau dồi kiến thức chuyên môn và nghiên cứu khoa học. Từ đó tự tin, tự
chủ, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng năng lực đổi mới, nâng cao chất lượng
đào tạo hiện nay để bước kịp với xã hội phát triển.
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CƠ HỘI CỦA MÔ HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG ĐỐI VỚI
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM
TRONG BỐI CẢNH CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
Nguyễn Mậu Hùng
Hiển Duy Quảng
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Tóm tắt
Bằng các phương pháp định tính và định lượng, bài viết chỉ ra rằng Trường Đại
học An Giang là một trong những trường đại học địa phương được ra đời dựa trên cơ
nâng cấp từ các trường cao đẳng sư phạm địa phương. Trong khi sự ra đời của Trường
Đại học An Giang phản ánh quá trình đại học hóa và đa ngành hóa hệ thống các
trường trung cấp và cao đẳng sư phạm địa phương, thì sự phát triển của trường này
trong khoảng 2 thập kỷ qua đã góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập ngày càng
lên cao của người dân và giải quyết phần nào bài toán nhu cầu về một đội ngũ nguồn
nhân chất lượng cao của địa phương cũng như khu vực. Mặc dù vậy, những khó khăn
trong công tác tuyến sinh và giải quyết đầu ra cho các sản phẩm dịch vụ của mình từ
năm 2016 đến nay đã chuyển cơ quan chủ quản của Trường Đại học An Giang từ Ủy
ban nhân dân tỉnh An Giang sang Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Việc
chuyển đổi mô hình hoạt động đã mang lại cho Trường Đại học An Giang nhiều tín
hiệu tích cực, nhưng cơ hội quốc gia hóa theo mô hình này thực sự không nhiều đối
với các trường đại học địa phương còn lại của Việt Nam. Mặc dù vậy, thành công của
các Trường Đại học Trà Vinh, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Sài
Gòn... thời gian qua đã chứng minh rằng các trường đại học địa phương vẫn còn nhiều
cơ hội và giải pháp để lựa chọn trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế sắp tới.
Từ khóa: mô hình, Trường Đại học An Giang, đại học địa phương, Việt Nam,
Cách mạng công nghiệp 4.0
Abstract
Opportunity of An Giang University model for the development of
Vietnam’s provincial university system in the context of the Industrial Revolution 4.0
By qualitative and quantitative methods, the article shows that An Giang
University is one of the local universities which was founded on the upgrading of the
provincial pedagogical colleges. While the establishment of An Giang University
reflects the process of universityisation and multisectoralization of the provincial
vocational and pedagoci colleges, its development over the past two decades has
contributed to better meeting the increasing learning needs of the people and partially
solving the quesion of a high quality human resources for the locality and the region.
However, the decrease of enrollment and difficulties in the settlement of outputs for its
service products since 2016 have moved the governing body of An Giang University
from the People’s Committee of An Giang Province to Vietnam National UniversityHo Chi Minh City. The change of operating model has brought An Giang University
several positive signs, but the opportunity of nationalization under this model is really
not much for Vietnam’s remaining provincial universities. However, the success of
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Tra Vinh University, Thu Dau Mot University, Saigon University... has proved over
time that provincial universities still have a number of opportunities and solutions to
choose on the road of development and international integration.
Key words: model, An Giang University, provincial university, Vietam,
Industrial Revolution 4.0
1. Đặt vấn đề
Cùng với quá trình đổi mới kinh tế và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
trong hơn 3 thập kỷ qua, hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam không chỉ ngày càng
khẳng định được chiều sâu chất lượng và đẳng cấp học thuật cả trong lẫn ngoài nước,
mà còn từng bước mở rộng cả quy mô đào tạo để đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực
của thị trường lao động. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của hệ thống các trường đại học
địa phương trong những thập niên cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI vừa phù hợp với
xu thế phát triển chung của thời cuộc, vừa góp phần chia sẽ gánh nặng đào tạo của hệ
thống giáo dục bậc cao đã có lúc trở nên quá tải và tạo thêm nhiều cơ hội tiếp cận các
dịch vụ giáo dục đại học cho người dân cũng như phần nào giải quyết được tình trạng
thiếu hụt lực lượng lao động trình độ cao của cả các địa phương lẫn nền kinh tế quốc
dân. Tuy nhiên, sau một thời gian khai hoa nở nhụi, tỏa hương ngút ngàn, và đơm hoa
kết trái ngọt ngào, không ít trường đại học địa phương của Việt Nam hiện nay đang
phải đối mặt với nhiều thử thách không hề đơn giản.1 Trước tình hình đó, mỗi trường
đại học địa phương có một phương phát triển, giải pháp đối phó, và lựa chọn giải pháp
khác nhau để vừa khai thác và phát huy tối đa các tiềm lực hiện có, vừa phục vụ tốt
hơn nhu cầu hội nhập quốc tế của các địa phương cũng như thị trường lao động cả
nước. Trường Đại học An Giang là một trong những ví dụ điển hình cho quá trình hình
thành và phát triển của hệ thống giáo dục đại học địa phương của Việt Nam trong hơn
20 năm qua cũng như phương án lựa chọn để giải thoát chính mình khỏi nghịch cảnh
éo le của các cơ sở giáo dục đại học hàng tỉnh trong những năm qua. Vậy Trường Đại
học An Giang đã có một quá trình hình thành và phát triển như thế nào, họ đã lựa chọn
giải pháp gì để tiếp tục vươn lên khẳng định năng lực của mình, và mô hình của họ có
tính khả thi đến mức nào đối với hệ thống các trường đại học địa phương còn lại của
Việt Nam? Các câu hỏi này đã từng được tìm hiểu, trả lời, và giải quyết bằng nhiều
hình thức và mức độ khác nhau, nhưng đến nay vẫn còn nhiều vấn đề chưa thể làm
sáng tỏ hoàn toàn. Chính vì thế, dựa trên cơ sở các phương pháp định tính và định
lượng cũng như phương thức tiếp cận chuyên ngành và liên ngành, bài viết phân tích
mô hình phát triển và phương án quốc gia hóa của Trường Đại học An Giang trong
thời gian vừa qua và đưa ra một vài giải pháp mang tính khuyến nghị cho các trường
đại học địa phương còn lại.
2. Khả năng và triển vọng của mô hình Đại học An Giang đối với các
trường đại học địa phương còn lại của Việt Nam
2.1. Mô hình phát triển của Trường Đại học An Giang
Trường Đại học An Giang có nguồn góc từ Trường Sư phạm Long Xuyên được
thành lập năm 1970 và đổi thành cơ sở Cao đẳng Sư phạm An Giang. Năm 1991,
1

Lê Vân (2019, ngày 29 tháng 7), Trường đại học địa phương loay hoay tìm hướng phát triển, trong:
https://baotintuc.vn/giao-duc/truong-dai-hoc-dia-phuong-loay-hoay-tim-huong-phat-trien20190728234850639.htm (truy cập ngày 24 tháng 6 năm 2020).
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Trường Cao đẳng Sư phạm An Giang chính thức ra đời dựa trên cơ sở trường Trung
học Sư phạm và Cao đẳng Sư phạm. Quyết định số 241/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng
12 năm 1999 của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã chuyển Trường Cao đẳng Sư
phạm An Giang thành Trường Đại học An Giang.2 Từ đó đến nay, Trường Đại học An
Giang được bổ sung thêm Trường Trung học Nông nghiệp của tỉnh năm 2005, được
sáp nhập vào khoa Nông nghiệp của Trường Đại học An Giang Năm 2005, thành lập
mới Trường Phổ thông thực hành Sư phạm năm 2008, Hội đồng trường năm 2017,
Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và Phát triển kỹ năng sư phạm năm 2018, ban hành Kế
hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2018-20125 và tầm nhìn đến năm 2030.3 Sau
hơn 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Trường Đại học An Giang đã trở thành một
trong những trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo hàng đầu khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long cũng như bước đầu khẳng định vị thế của mình trên bản đồ giáo dục
đại học cả nước. Năm 2018, trường đã được chứng nhận kiểm định chất lượng giáo
dục và năm 2019 chính thức trở thành thành viên liên kết của Tổ chức mạng lưới đảm
bảo chất lượng (AUN-QA) thuộc Tổ chức mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á
(AUN).4
Nguồn lực con người của Trường Đại học An Giang không ngừng được cải
thiện cùng chiều dài lịch sử. Trong những ngày đầu thành lập chỉ có 190 người với
21% có trình độ sau đại học,5 này trường đã có đội ngũ lên đến 858 cán bộ nhân viên.6
Khoảng 91.9%7 trong số 525 giảng viên cơ hữu có trình độ sau đại học trong năm học
2018-2019.8 Nguồn lực này đang làm việc tại 30 đơn vị trực thuộc (8 khoa, 2 bộ môn,
10 phòng chức năng, 1 thư viện, 8 trung tâm và trường hổ thông thực hành sư phạm.9
Trường Đại học An Giang là một trong những trường đại học địa phương được ưu tiên
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhiều nhất cả nước.10 Năm 2000, trường được đầu tư
xây dựng nhà hiệu bộ, thư viện, giảng đường, mua sắm trang thiết bị và sửa chữa
phòng ở, năm 2002 xây dựng làng giáo viên với diện tích 12,8 ha, năm 2003 được
Chính phủ đầu tư 512,4 tỷ đồng, năm 2007 ký túc xá huyện Thoại Sơn đưa vào sử
Trường Đại học An Giang (2019), TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG: 20 NĂM XÂY DỰNG - HỘI NHẬP PHÁT TRIỂN, trong: https://www.agu.edu.vn/gioithieu/gioi-thieu-truong-dai-hoc-an-giang.html (truy cập
ngày 24 tháng 6 năm 2020).
3
Trường Đại học An Giang (2019), Sự kiện Trường Đại học An Giang qua các năm, trong:
https://www3.agu.edu.vn/index.php/vi/dai-hoc-giang-theo-dong-thoi-gian (truy cập ngày 24 tháng 6 năm
2020).
4
Trường Đại học An Giang (2019), TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG: 20 NĂM XÂY DỰNG - HỘI NHẬP PHÁT TRIỂN, trong: https://www.agu.edu.vn/gioithieu/gioi-thieu-truong-dai-hoc-an-giang.html (truy cập
ngày 24 tháng 6 năm 2020).
5
Trường Đại học An Giang (2019), TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG: 20 NĂM XÂY DỰNG - HỘI NHẬP PHÁT TRIỂN, trong: https://www.agu.edu.vn/gioithieu/gioi-thieu-truong-dai-hoc-an-giang.html (truy cập
ngày 24 tháng 6 năm 2020).
6
Phạm Cường (2019), Trường Đại học An Giang chính thức là thành viên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh,
trong: http://dangcongsan.vn/khoa-giao/truong-dai-hoc-an-giang-chinh-thuc-la-thanh-vien-dai-hoc-quoc-giatp-ho-chi-minh-534879.html (truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2020).
7
Trường Đại học An Giang (2019), TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG: 20 NĂM XÂY DỰNG - HỘI NHẬP PHÁT TRIỂN, trong: https://www.agu.edu.vn/gioithieu/gioi-thieu-truong-dai-hoc-an-giang.html (truy cập
ngày 24 tháng 6 năm 2020).
8
Trường Đại học An Giang (2019, ngày 31 tháng 12), V/v Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế công khai NH
2018-2019, Số: 342/ ĐHAG, ngày 31 tháng 12 năm 2019, An Giang.
9
Trường Đại học An Giang (2019), Sổ tay sinh viên năm học 2018-2019, An Giang, tr. 4.
10
Phạm Cường (2019), Trường Đại học An Giang chính thức là thành viên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh,
trong: http://dangcongsan.vn/khoa-giao/truong-dai-hoc-an-giang-chinh-thuc-la-thanh-vien-dai-hoc-quoc-giatp-ho-chi-minh-534879.html (truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2020).
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dụng, năm 2010 chuyển sang hoạt động tại khu trung tâm.11 Lúc đầu trường chỉ diện
tích 79.572m2,12 nhưng trong năm học 2018-2019 tổng diện tích đất trường đang sử
dụng là 419,679m2. Diện tích đất trên sinh viên là 45,17m2/sinh viên và diện tích sàn
trên sinh viên là 11,56m2/sinh viên.13 Trường Đại học An Giang hiện có 2 cơ sở, gồm:
222 phòng học, 92 phòng thí nghiệm, 8 trại thực nghiệm, 1.200 máy vi tính, 1 thư viện
điện tử, khu ký túc xá 220 phòng có sức chứa 1.620 sinh viên.14
Một trong những thế mạnh của Trường Đại học An Giang là hợp tác quốc tế.
Từ năm 2001, trường đã bắt đầu nhận được tài trợ của quỹ Ford và hợp tác với các
trường đại học Thái Lan, năm 2012 hớp tác với Trường Đại học Nông nghiệp Hoàng
gia và học viện Brihope của Campuchia, năm 2018 trường hớp tác với Đại học
Hawai’i, Đại học Bang Indiana, Đại học Florida, Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa
Kỳ, Chương trình Fulbright, năm 2019 trường hợp tác với Cơ quan trao đổi Hàn lâm
Đức và ký kết ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Battambang (Campuchia).15 Đến
nay, Trường Đại học An Giang đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với hơn 71 đối tác quốc
tế, đón hơn 1.135 đoàn khách và 3.200 lượt học giả quốc tế. Tất cả các hoạt động này
đã góp phần cải thiện chất lượng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của nhà
trường. Đến năm 2019, có đến 149 đề tài nghiên cứu của trường nhận đươc tài trợ
quốc tế. Các nguồn tài trợ quốc tế này đã góp phần giúp nhà trường hoàn thành 1.190
đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và công bố hơn 1.534 bài báo trên các tạp chí trong
và ngoài nước. Từ tháng 6 năm 2019, tại chí của trường được đổi tên thành Tạp chí
Khoa học quốc tế AGU với 10 kỳ xuất bản/năm. Trong đó, có 4 kỳ xuất bản bằng
ngôn ngữ tiếng Anh.16 Từ năm 2017, nhiều bài đăng trên tạp chí của trường đã được
Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước của nhiều ngành tính điểm.17
Năm học 2000-2001, Trường Đại học An Giang tuyển sinh khóa đầu tiên18 của
hệ đại học với sự tham gia của 6.209 thí sinh, 82,83% của tổng số 7.496 thí sinh đăng
ký dự thi, nhưng chỉ tuyển được 563 sinh viên đại học. Năm học 2001-2002, trường có
3.544 sinh viên. Năm 2008, trường đạt con số thí sinh dự thi kỷ lục lên đến gần 22
ngàn, nhưng lại giảm xuống chỉ còn 13.558 năm 2010. Năm 2012, dù chỉ có 11.024 hồ
11
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13
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sơ thí sinh đăng ký dự thi, nhưng tỷ lệ tham dự kỳ thi cao nhất từ trước đến lúc đó, lần
lượt 88,4% và 87% cho cả 2 kỳ thi, trong khi tỷ lệ thí sinh trung tuyển nhập học lên
đến 96% (2.500 sinh viên), cao nhất từ trước đến lúc đó. Tỷ lệ này năm 2013 lên đến
103% và năm 2014 lên đến 106%, cao nhất từ trước đến lúc đó, năm 2015 đạt 103%
so với chỉ tiêu hệ đại học. Đây là năm thứ tư liên tiếp nhà trường có tỷ lệ thí sinh trúng
tuyển nhập học vượt chỉ tiêu tuyển sinh. Song song với đó, năm 2008, nhà trường tổ
chức lễ tốt nghiệp cho 1.765 sinh viên các hệ đào tạo chính quy. Con số này năm 2012
là 1.846 sinh viên, năm 2013 là 1.660 sinh viên, năm 2014 là 1.773 sinh viên, năm
2015 là 2.184 sinh viên, năm 2016 là 2.019 sinh viên, năm 2017 là 2.233 sinh viên,
năm 2018 là 2.405 học viên cao học và sinh viên, năm 2019 là 2.157 học viên cao học
và sinh viên.19 Tính tổng cộng, Trường Đại học An Giang đã tổ chức đào tạo 16 khóa
với hơn 34.987 người học tốt nghiệp.20
Năm 2011, trường bắt đầu thực hiện liên kết đào tạo sau đại học. Năm 2014,
trường được phép đào tạo trình độ sau đại học ngành Khoa học cây trồng. Cũng trong
năm này, nhà trường liên kết với các trường đại học tổ chức được nhiều khoá đào tạo
sau đại học.21 Trường đang vận hành 4 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, 42
chương trình đao tạo trình độ đại học, và 19 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.
Bên cạnh đó, trường còn tổ chức 53 chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ và
đại học với 17 cơ sở đào tạo trong nước. Đến nay đã có hơn 2.850 người học tốt
nghiệp từ các chương trình liên kết đào tạo. Ngoài ra, Trường Đại học An Giang còn
tổ chức bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho hơn 10.081 giáo viên Đồng bằng sông
Cửu Long.22 Nằm trong xu thế phát triển chung của giáo dục đại học cả nước, Trường
Đại học An Giang cũng đã chuyển sang đào tạo theo mô hình tín chỉ23 từ năm học
2008-2009,24 xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra theo mô hình CDIO,
đánh giá ngoài 6 chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA và 11 chương trình
đào tạo theo Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.25 Mặc dù vậy, trong những năm
vừa qua Trường Đại học An Giang cũng như nhiều trường đại học địa phương khác
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đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức.26 Quy mô đào tạo của nhà trường hiện nay
gần 13.000 người học.27 Tuy nhiên, năm trong xu thế chung của cả nước năm 2016
trường chỉ tuyển được 2.098 thí sinh (75,85% chỉ tiêu tuyển sinh).28 Trong năm học
2018-2019, trường đang đào tạo 142 thạc sỹ, 7.404 sinh viên đại học chính quy, 1.123
sinh viên đại học vừa làm vừa học, 575 sinh viên cao đẳng chính quy và 44 sinh viên
cao đẳng phi chính quy và cho xuất lò 1.814 người tốt nghiệp (1.119 khá, 188 giỏi, và
11, xuất sắc).29
Chi phí hoạt động hàng năm của Trường Đại học An Giang lên đến khoảng 7080 tỷ đồng/năm, nhưng các nguồn thu của trường chỉ đáp ứng được khoảng 30% trong
số này và 70% phần còn lại đều do nguồn ngân sách hạn hẹp của tỉnh phải ghánh, nên
An Giang đã đề nghị chuyển trường về cho Bộ Giáo dục và Đào tạo như những gì mà
Trường Đại học Đồng Tháp đã làm.30 Tuy nhiên, tháng 8 năm 2016, Ủy ban nhân dân
tỉnh An Giang đề nghị chuyển trường cho Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.31
Chủ trương này đã được Chính phủ đồng ý ngày 7 tháng 12 năm 2016.32 Ngày 7 tháng
8 năm 2017, trường được tỉnh An Giang chính thức giao quyền tự chủ.33 Ngày 9 tháng
7 năm 2018, để án chuyển đổi chủ sở hữu của trường được thẩm định thực tế.34 Ngày
13 tháng 8 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1007/QĐ-TTg về
việc chuyển Trường Đại học An Giang là trường đại học thành viên của Đại học Quốc
gia Thành phố Hồ Chí Minh.35
Tóm lại, sáp nhập vào các trường đại học vùng và đại học quốc gia là một giải
pháp đã được giới nghiên cứu và các cơ quan chức năng nhắc đến thời gian gần đây
khi bàn về việc sắp xếp lại mạng lưới giáo dục đại học toàn quốc.36 Câu chuyện của
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Trường Đại học An Giang là một trong những ví dụ điển hình nhất cho hệ thống các
trường đại học địa phương cả nước. Việc trở thành một trường thành viên của Đại học
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh không những sẽ được chăm sóc tốt hơn trong quá
trình cải thiện chất lượng đào tạo,37 mà kết quả hoạt động tài chính của Trường Đại
học An Giang năm 2019 ít dựa vào nguồn ngân sách nhà nước hơn. Ví dụ, các Quỹ
Phát triển hoạt động sự nghiệp (3,4 tỷ đồng), Qũy Phúc lợi (2,3 tỷ đồng), Quỹ Ổn định
thu nhập (1 tỷ đồng) của nhà trường đều không có nguồn thu từ ngân sách nhà nước.
Trong khi đó, cho dù việc chi thu nhập tăng thêm lấy 2,6 tỷ từ ngân sách nhà nước,
nhưng có đến hơn 12 trong tổng số 14,6 tỷ đồng của khoản này đều do nhà trường tự
chủ.38 Thực tế đó cho thấy quá trình chuyển hướng hoạt động của nhà trường đã bắt
đầu phát huy tác dụng và có kết quả trong thực tế. Đây là một hướng đi lý tưởng của
các trường đại học địa phương hiện nay, vì từ chỗ chỉ là một trường tỉnh lẻ không thể
tự lo cho chính mình, giờ đây các trường được mang thương hiệu đại học quốc gia
thâm chí còn tốt hơn cả trực thuộc các bộ ngành trung ương. Tuy nhiên, thực tế cho
thấy không nhiều trường đại học địa phương của Việt Nam hiện nay có thể may mắn
được hưởng diễm phúc này trên con đường trở thành một trung tâm đào tạo nguồn
nhân lực đạt chuẩn châu Á năm 2025.39
2.2. Một số gợi mở cho các trường đại học địa phương còn lại của Việt Nam
Trên cơ sở các phân tích nêu trên, bài viết gợi mở một số phương án có thể
tham khảo đối với hệ thống các trường đại học địa phương của Việt Nam hiện nay.
Thứ nhất, xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương và bản thân nhà trường.
Trường Đại học An Giang là một trong những trường đại học địa phương của ủy ban
nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương đầu tiên của Việt Nam được
thành lập dựa trên cơ sở nâng cấp các trường cao đẳng sư phạm của các tỉnh. Rất nhiều
trường đại học địa phương của Việt Nam sau đó cũng ra đời và phát triển theo mô hình
này như Trường Đại học Quảng Bình, Trường Đại học Quảng Nam, Trường Đại học
Sài Gòn, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Hoa Lư... Trong quá trình
hình thành và phát triển của mình, Trường Đại học An Giang đã tái cấu trúc lại bộ máy
tổ chức, thành lập thêm nhiều đơn vị mới, và được tỉnh An Giang giao tiếp quản thêm
nhiều cơ sở giáo dục và nghiên cứu trên địa bàn. Theo mô hình này, nhiều trường đại
học địa phương trên cả nước cũng lẫn lượt ra đời trong khoảng 2 thập kỷ qua dựa trên
cơ sở sáp nhập một số cơ sở đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng của các tỉnh và
thành phố trực thuộc trung ương. Điều đó có nghĩa là Trường Đại học An Giang là
một trong những ngọn cờ tiên phong nổ những phát sung đầu tiên cho phong trào đại
học hóa các cơ sở giáo dục dục trung cấp và cao đẳng của các địa phương cũng như đa
ngành hóa các trường cao đăng sư phạm của các tỉnh và thành phố trực thuộc trung
ương. Tuy nhiên, trong những năm gần đây trường gặp phải nhiều khó khăn trong
công tác tuyển sinh và năng lực giải quyết đầu ra cho các sản phẩm dịch vụ của mình.
Chính vì thế, cả cơ quan chủ quan là Ủy ban nhân tỉnh An Giang, bản thân nhà trường,
cơ quan tiếp nhận là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, và Chính phủ đều
đồng ý chuyển đổi chủ sở hữu và mô hình hoạt động của Trường Đại học An Giang
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theo hướng quốc gia hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Mặc dù đây là một
yêu cầu phát triển tất yếu của thời cuộc, nhưng phải xuất phát từ những nhu cầu thực
tiễn và thiết yếu của chính nhà trường, địa phương, vùng miền, và cả hệ thống ngành
dọc cả nước. Điều đó có nghĩa là các trường đại học địa phương ra đời dựa trên cơ sở
nhu cầu thực tiễn của các địa phương, phục vụ nhu cầu phát triển của các địa phương,
và chuyển đổi mô hình hoạt động cũng phải dựa trên cơ sở điều kiện thực tế của các
địa phương.
Thứ hai, không phải trường hợp duy nhất. Nếu như Trường Đại học Hồng Đức
là trường đại học địa phương đầu tiên được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập các
Trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, và Cao đẳng Y tế Thanh
Hoá năm 1997,40 thì Trường Đại học An Giang là trường đại học địa phương đầu tiên
được nâng cấp từ duy nhất Trường Cao đẳng Sư phạm của tỉnh. Thực tế này cho thấy
xuất phát điểm của trường không thực sự thuận lợi, nhưng nhu cầu đại học hóa và đa
ngành hóa đội ngũ nguồn nhân lực của địa phương là rất cao. Chính vì thế, Trường Đại
học An Giang là một trong những trường đại học địa phương được cả chính quyền địa
phương lẫn Chính phủ ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật
phục vụ dạy học quy mô nhất cả nước cho đến tận trước khi công tác tuyển sinh gặp
phải khó khăn. Những cố gắng này đã biến Trường Đại học An Giang trở thành một
trong những trường đại học địa phương mạnh nhất cả nước trong thời kỳ nở rộ của
phong trào đại học hóa vào thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI. Trong thực tế, cho đến
trước khi sáp nhập vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học
An Giang vẫn là một trong những trường đại học địa phương có đội ngũ nguồn nhân
lực, điều kiện cơ sở vật chất, và khả năng đào tạo tốt nhất cả nước bên cạnh các
Trường Đại học Trà Vinh, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Sài Gòn...
Tuy nhiên, làn sóng đại học hóa ồ ạt và cuộc cạnh tranh khốc liệt nhằm chia nhau
chiếc bánh thị phần giáo dục đã thách thức mạnh mẽ năng lực tồn tại của các trường
đại học địa phương. Trước tình hình đó, mỗi trường lại có một xu hướng lựa chọn
khác nhau và việc Trường Đại học An Giang lựa chọn giải pháp gia nhập đại gia đình
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh không phải là một phương án mang tính
đặc thù duy nhất vốn có. Trước những khó khăn trong công tác tuyển sinh từ năm
2016 đến nay, cả Trường Đại học Quảng Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
đều móng muốn đưa trường này trở thành một thành viên của Đại học Đà Nẵng41
nhằm tạo vị thế mới cho nhà trường.42 Giải pháp này chắc chắn không phải lựa chọn
duy nhất của Trường Đại học Quảng Nam trong bối cảnh hiện nay. Vấn đề còn lại có
lẽ chỉ là lúc nào những đề nghị tương tự như vậy sẽ được chính thức công khai và khả
năng thành công của nó đến đâu mà thôi.
Thứ ba, xu thế phát triển tất yếu của thời cuộc. Việc chia tách, sáp nhập, thành
lập mới, giải thể, và liên kết đào tạo không phải là một hiện tượng diễn ra thường
xuyên và liên tục trong hệ thống giáo dục quốc dân của tất cả các nước trên thế giới
40
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Hồng Đức, trong: http://www.hdu.edu.vn/vi-vn/16/Lich-su-hinh-thanh.html (truy cập ngày 25 tháng 6 năm
2020).
Xuân Phú (2020, ngày 14 tháng 1), Đề xuất Trường Đại học Quảng Nam thuộc Đại học Đà Nẵng: Cần giải
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cũng như hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam. Trong một chừng mực nhất định
nào đó có thể nói rằng chính việc chuyển đổi mô hình hoạt động và tái cấu trúc lại hệ
thống vận hành một cách nhanh chóng và kịp thời cũng phẩn nào phản ánh khả năng
thích ứng với thời cuộc bản thân các cơ sở giáo dục đại học. Trong điều kiện cụ thể
của giáo dục bậc cao Việt Nam, sự ra đời của hệ thống đại học quốc gia và đại học
vùng trong thập niên cuối cùng của thế kỷ trước không phải dựa trên cơ sở của một
trường đại học duy nhất nào đó, mà là sự kế thừa và kết hợp mọt cách cơ học của
nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cùng một địa bàn. Chính vì thế, các đại học quốc gia
của Việt Nam đã từng chứng kiến những cuộc chia ly như Trường Đại học Sư phạm
Hà Nội sau thời kỳ trăng mật 1993-2000 và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ
Chí Minh trong những năm 1995-1999. Sự chia tác này phản ánh nhu cầu phát triển tất
yếu của nền giáo dục đại học Việt Nam trong một thời kỳ sôi động. Một mặt các cơ sở
giáo dục đại học muốn tách ra để tự đứng trên chính đôi chân của mình, một số trường
đại học khác được ra đời dựa trên cơ sở các phân hiệu hoặc cơ sở thứ cấp của các
trường đại học cơ yếu, và hiện nay không ít trường muốn thoát khỏi cơ chế cơ quan
chủ quản để thực hiện cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về quá trình hoạt động của
mình. Sự ra đời và phát triển của Trường Đại học An Giang cũng nằm trong xu thế
phát triển chung đó của cả nước. Sự đi xuống của Trường Đại học An Giang trong
những năm gần đây cũng là một phần tất yếu của không ít cơ sở giáo dục đại học địa
phương ở Việt Nam thời gian qua. Mặc dù vậy, trong khi một số trường đại học địa
phương đang gặp khó khăn, thì các trung tâm giáo dục quốc gia và các thương hiệu đại
học uy tín vẫn không ngừng mở rộng phạm vi và địa bàn hoạt động của mình. Quy luật
cạnh tranh khốc liệt này của cơ chế thị trường đã làm cho không ít trường đại học phải
chao đảo, nhưng cũng làm cho các cơ sở có tiềm năm như Trường Đại học Tôn Đức
Thắng có thêm các phân hiệu mới ở Bảo Lộc (Lâm Đồng), Nha Trang (Khánh Hòa),
và sắp tới có thể cả ở Pleiku (Gia Lai).43 Trong thực tế, ngoài hệ thống các trường đại
học thành viên có quy mô và chất lượng đào tạo hàng đầu cả nước tại thành phố mang
tên Bác, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có thêm phân hiệu Bến
Tre chẳng khác gì một trường đại học thành viên trực thuộc. Điều đó cho thấy rằng
mặc dù đã trở thành một trong những trung tâm đào tạo hàng đầu cả nước và đang
vươn tầm quốc tế, nhưng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chưa muốn dừng
lại. Việc tiếp nhận thêm Trường Đại học An Giang trong tình trạng khốn đốn không
chỉ phản ánh năng lực giải quyết vấn đề và tham vọng bành trướng chưa nguôi của đầu
tàu giáo dục đại học quốc gia, mà còn góp phần khoách trương thanh thế và tạo điều
kiện không nhỏ cho Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiến mạnh hơn trên các
bảng xếp hạng đại học quốc tế cũng như trong các cuộc chiến cạnh tranh thị phần lợi
ích trên thị trường giáo dục cả trong lẫn ngoài nước. Thực tế đó cho thấy việc Trường
Đại học An Giang gia nhập đại gia đình Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
không chỉ là nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của trường này và chính quyền địa
phương, mà còn là xu thế phát triển tất yếu của hệ thống giáo dục bậc cao của Việt
Nam hiện nay.
Thứ tư, cơ hội không nhiều cho các trường đại học địa phương. Mặc dù đây là
xu thế phát triển tất yếu của thời cuộc và phù hợp với nguyện vọng của tất cả các bên
liên quan, nhưng cơ hội đó không thật sự rõ ràng và trong thực tế là không nhiều đối
với hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam hiện nay. Hiện nay, Việt Nam có 2 đại
43
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học quốc gia và 3 đại học vùng. Đây là những trung tâm đào tạo hàng đầu, đóng vai
trò đầu tàu, và biểu tượng của toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Các đầu
tàu này không chỉ mạnh về quy mô và số lượng, mà còn tinh hoa về đẳng cấp và tinh
túy về chất lượng. Việc mở rộng phạm vi ảnh hưởng và khẳng định vị thế của mình ra
bên ngoài là một nhu cầu tất yếu của tất cả các trung tâm đào tạo hàng đầu cả nước.
Tuy nhiên, trong bối cảnh việc thành lập mới các trường đại học là điều không thể, thì
việc tiếp nhận thêm các cơ sở giáo dục đại học có tiềm lực nhưng thiếu năng lực đầu
tư phát triển là một giải pháp chiến lược. Mặc dù vậy, để giải quyết những bài toán
khó nuốt của các trường khó khăn và biến thách thức thành lợi thế, thì bản thân các đại
học quốc gia và đại học vùng cần phải có tiềm lực thực sự, tiềm năng phát triển, và
tham vọng mở rộng quy mô cũng như địa bàn hoạt động của mình. Xét trên phương
diện này, thì cả hai đại học quốc gia và ba đại học vùng của Việt Nam đang sở hữu
nhiều lợi thế. Không những được ưu tiên đầu tư những nguồn lực quốc gia tốt nhất có
thể để phục vụ cho các chiến lược phát triển lâu dài, mà đây còn là nơi tập trung các
đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao hàng đầu cả nước. Mặc dù vậy, hệ thống các
trường đại học quốc gia và đại học vùng của Việt Nam không thể nào tiếp nhận cùng
một lúc tất cả các trường đại học địa phương còn lại cũng như giải quyết triệt để các
bài toán mang tính bản chất của toàn bộ hệ thống giáo dục đại học Việt Nam trong một
sớm một chiều. Chính vì thế, cơ hội để trở thành một phần của các đại học quốc gia và
đại học vùng của các trường đại học địa phương còn lại của Việt Nam là không thực
sự sáng sủa. Điều đó có nghĩa là Trường Đại học An Giang không chỉ đã biết nhanh
chóng chớp thời cơ, mà còn tự nâng cấp, nâng tầm, và quốc gia hóa bản thân mình
bằng quá trình đổi chủ ngoạn mục.
Thứ năm, vẫn còn nhiều phương án và lựa chọn khác phù hợp hơn. Cho dù việc
Trường Đại học An Giang được quốc gia hóa là một giải pháp đang ao ước của nhiều
trường đại học địa phương của Việt Nam hiện nay, nhưng thực tế cũng cho thấy rằng
không ít trường không thực sự mặn mà lắm với phương án này, trong khi vẫn còn
không ít lựa chọn xem ra có thể khả thi hơn. Mặc dù một số trường đại học địa phương
thiếu tiềm lực của Việt Nam hiện nay đang thực sự đang phải đối mặt với thử thách
mang tính sống còn, nhưng câu chuyện thành công của hệ thống này cũng không phải
là ít. Trường Đại học Trà Vinh là trường đại học công lập địa phương đầu tiên trong cả
nước được hép triển thực hiện thí điểm mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ từ năm
2017.44 Hiện nay Trường Đại học Trà Vinh đã có hơn 1.200 giảng viên và khoảng
20.000 sinh viên theo học ở 59 ngành đại học, 33 ngành sau đại học (25 ngành đào tạo
thạc sĩ và 8 ngành đào tạo tiến sĩ).45 Năm học 2018-2019, Trường Đại học Trà Vinh có
tổng thu là 390,467 tỷ đồng. Trong đó, thu từ ngân sách chỉ là 17,097 tỷ đồng và đã có
13,295 tỷ đồng từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.46 Trường Đại học
Trà Vinh không chỉ là trường đại học lớn nhất, cánh chim đầu đàn, và anh cả của hệ
thống đại học địa phương, mà còn là một trong những trường đại học công lập hàng
trung có khả năng triển khai mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ tốt nhất Việt Nam.
Đây rõ ràng là một mô hình lý tưởng choc các trường đại học địa phương hàng đầu,
cùng hệ thống, và có tiềm lực phát triển đi theo. Tiêu biểu nhất trong số này là Trường
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Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Hồng Đức, Trường
Đại học Hải Phòng.
Tóm lại, việc Trường Đại học An Giang được sáp nhập vào Đại học Quốc gia
Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 vừa là một sự kiện mang tính bước ngoặt vừa là
một phương án mới đối với hệ thống các trường đại học địa phương đang gặp khó
khăn của Việt Nam hiện nay. Giải pháp này không chỉ đã mang đến những tín hiệu hết
sức tích cực đối với chính bản thân nhà trường, mà còn chứng minh được tính năng
động và sáng tạo của chính quyền địa phương trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp tối
ưu nhất đối với chính mình cũng như khu vực và cả nước. Quá trình quốc gia hóa
Trường Đại học An giang chính vì thế không chỉ xuất phát từ các nhu cầu cấp thiết và
nguyện vọng chính đáng của bản thân nhà trường và chính quyền địa phương, mà còn
phù hợp cơ bản với mong muốn vươn tầm của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí
Minh và chiến lược phát triển mạng lưới giáo dục đại học trong cả nước. Mặc dù vậy,
đây không phải là trường hợp độc nhất vô nhị nếu xét thêm đề nghị của Trường Đại
học Quảng Nam và mong muốn chưa thành lời của nhiều trường đại học địa phương
khác trong cả nước. Thay vào đó, quá trình quốc gia hóa của Trường Đại học An
Giang về cơ bản phản ánh một xu thế phát triển có tách có nhập và có lên có xuống
của cả hệ thống giáo dục bậc cao. Mặc dù có rất nhiều điểm tích cực và tương lai rất
triển vọng như vậy, nhưng cơ hội thực sự cho quá trình quốc gia hóa của các cơ sở
giáo dục địa phương còn lại của Việt Nam không thực sự rộng mở. Một mặt của vấn
đề này xuất phát từ tiềm lực thực sự của các bên liên quan, nhưng mặt khác hiện vẫn
còn nhiều phương án và giải pháp xem ra không kém phần hấp dẫn và hiệu quả. Thành
công của các Trường Đại học Trà Vinh, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại
học Sài Gòn... trong thời gian vừa qua là những ví dụ điển hình cho xu hướng phát
triển này.
3. Kết luận
Tóm lại, sự ra đời và phát triển của hệ thống các trường đại học địa phương
trong hơn 20 năm qua đã góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập ngày càng cao của
người dân.47 Quá trình ra đời và phát triển của Trường Đại học An Giang từ năm 1999
đến năm 2019 là một trong những ví dụ điển hình cho xu thế vận động này. Trường
Đại học An Giang là một trong những trường đại học công lập trực thuộc các tỉnh đầu
tiên của Việt Nam được thành lập dựa trên cơ sở nâng cấp từ trường cao đẳng sư phạm
của tỉnh. Trường Đại học An Giang chính vì thế là một trong những ngọn cơ tiên
phong của quá trình đại học hóa và đa ngành hóa các trường trung cấp và cao đẳng sư
phạm của các địa phương. Trong thời kỷ nở rộ của giáo dục đại học, Trường Đại học
An Giang là một trong những trường đại học địa phương mạnh nhất của Việt Nam và
đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề về đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả
tỉnh nhà lẫn các địa phương trong vùng. Tuy nhiên, trong xu thế phát triển chung của
giáo dục đại học cả nước, từ năm 2016 cho đến nay cơ hội phát triển của nhà trường
đang có xu hướng chững lại. Trước tình hình đó, mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ
được xem là một trong những chìa khóa cho thực trạng hiện tại của nhà trường, nhưng
hiệu quả thực tế trong công tác tuyển sinh cũng như khả năng giải quyết đầu ra cho các
sản phẩm dịch vụ của nhà trường đã buộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phải lựa
chọn phương án chuyển thành trường đại học trực thuộc các bộ ngành trung ương hoặc
sáp nhập vào các đại học vùng và đại học quốc gia. Nếu trong năm học 2017-2018,
47
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tháng 3 năm 2020).

465

ngân sách nhà nước vẫn chiếm phần lớn trong tổng nguồn thu của nhà trường, 48 thì
trong kế hoạch thu khoảng 122,7 tỷ đồng của trường trong năm học 2019-2020, có
61,1 tỷ đồng thu từ học phí và 61,6 tỷ đồng thu từ các hoạt động sản xuất kinh
doanh.49 Thực tế đó cho thấy quá trình chuyển hướng hoạt động của nhà trường đã bắt
đầu phát huy tác dụng và có kết quả trong thực tế. Mặc dù không nhiều trường đại học
địa phương có được may mắn khoác trên mình một thương hiệu đại học quốc gia như
Trường Đại học An Giang trong bối cảnh hiện nay,50 nhưng cơ hội của các phương án
khác không phải đã hết đối với các trường đại học địa phương còn lại của Việt Nam.
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TỰ CHỦ ĐẠI HỌC: NGHIÊN CỨU ĐỐI SÁNH
GIỮA TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM
Mai Ngọc Anh
Trường Đại học KTQD
Tóm tắt: Bài viết này thực hiện nghiên cứu so sánh về tự chủ đại học giữa hai
quốc gia theo cùng mô hình nhà nước quản trị giáo dục đại học. Kết quả nghiên cứu
cho thấy, sự phát triển khác nhau về hệ thống giáo dục đại học cũng như những thành
quả đạt được từ hai quốc gia có cách hiểu khác nhau về tự chủ đại học, đặc biệt là tự
chủ tài chính. Từ nghiên cứu đối sánh, bài viết đưa ra một số quan điểm trong việc
hoàn thiện hệ thống chính sách tự chủ đại học ở Việt Nam sau khi Luật 34 về sửa đổi
một số điều của luật giáo dục đại học chính thức đi vào cuộc sống từ 1/7/2019.
Từ khóa: đại học, tự chủ, tài chính, bộ máy, học thuật, nhân sự
1. Đặt vấn đề
Tự chủ là xu hướng tất yếu và là điều kiện quan trọng nhằm thúc đẩy cơ sở giáo
dục đại học công lập chủ động trong nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cũng như
trang thiết bị giảng dạy và nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.
Sau giai đoạn triển khai thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục
đại học công lập theo Nghị quyết số 77/NQ-CP; đến thời điểm hiện nay có 23 cơ sở
giáo dục đại học công lập trực thuộc các Bộ, ngành Trung ương đã được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt thực hiện Đề án. Những đơn vị này được cho phép kéo dài thời
gian thực hiện thí điểm đề án đổi mới cơ chế hoạt động của nhà trường theo Nghị
quyết 117/NQ-CP tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017: ‘Đối với
các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được giao thực hiện thí
điểm theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ tiếp
tục thực hiện cho tới khi có Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của cơ sở
giáo dục đại học công lập và Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của cơ
sở giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực thi hành’.
Tự chủ cho phép các cơ sở giáo dục đại học đẩy mạnh quá trình xã hội hóa giáo
dục, huy động các khoản đóng góp tự nguyện từ người học, từ cộng đồng xã hội nhằm
nâng cấp hạ tầng cơ sở và trang thiết bị phục vụ giảng dạy … Cơ sở giáo dục đại học
thực hiện thí điểm triển khai thực hiện tự chủ đã nỗ lực gia tăng tiết kiệm, tăng cường
kiểm soát các khoản chi, thực hiện trách nhiệm giải trình,... Bên cạnh đó, trách nhiệm
xã hội của các cơ sở giáo dục đại học được đẩy mạnh thông qua các nội dung như
miễn giảm học phí đối với nhóm đối tượng chính sách; tăng nguồn học bổng cho học
sinh có thành tích xuất sắc trong học tập ... Mặc dù đạt được những thành tựu đáng kể,
nhưng tự chủ đại học của Việt Nam đang trong giai đoạn thí điểm, cần phải được đánh
giá, so sánh với việc thực hiện tự chủ đại học ở một số nền giáo dục có thể chế chính
trị tương đồng. Bài việt này dựa trên nghiên cứu đối sánh về tự chủ đại học của Trung
Quốc với Việt Nam để đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam về thực hiện tự chủ
đại học, đặc biệt là sau khi Nghị định 99 về hướng dẫn thi hành một số điều của luật
giáo dục đại học có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.
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2. Khung nghiên cứu
Tự chủ đại học được xem như một công cụ quan trọng trong việc tạo nguồn lực
để phục vụ các hoạt động cần thiết của một trường đại học và đảm bảo cho trường đại
học hoàn thành sứ mệnh của nó đối với xã hội. Trên thế giới thuật ngữ “tự chủ đại
học” (university autonomy) được hình thành từ khá sớm và có nguồn gốc từ việc nhận
thức vai trò của “tự do học thuật” (academic autonomy). Hội nghị quốc tế về quyền tự
do học tập và tự chủ đại học do UNESCO tổ chức tại Rumani năm 1992 nhận định: Tự
chủ là quyền của các trường đại học được tự mình điều hành mà không chịu sự can
thiệp từ bên ngoài (UNESCO, 1992). Nhận định này được hai tác giả Anderson and
Johnson tiếp tục kế thừa và khẳng định tự chủ đại học (university autonomy) được hiểu
là sự tự do của một cơ sở giáo dục đại học trong việc điều hành các công việc của
trường mà không có sự chỉ đạo hoặc tác động từ bất cứ cấp chính quyền nào (Don
Anderson và Richard Johnson, 1998). Tapper và Salter (1995) cho rằng, tự chủ là một
vấn đề được xác định theo bối cảnh và thể chế chính trị. Chính vì thế, Zgaga (2007)
khẳng định tự chủ đại học phụ thuộc vào khuôn khổ pháp lý do cơ quan công quyền
công bố. Mức độ tự chủ đại học của các cơ sở giáo dục đại học công lập ở các quốc
gia, với các thể chế khác nhau do đó cũng không đồng nhất.
Tự chủ đại học không chỉ được nhìn nhận trong mối quan hệ giữa hệ giữa nhà
nước và nhà trường thông qua mối quan hệ kiểm soát và mức độ kiểm soát, thể hiện
mức độ tự chủ của nhà trường; tự chủ đại học còn được nhìn nhận trong mối quan hệ
giữa nhà trường với các đơn vị trực thuộc tùy theo mô hình cấp độ của cơ sở giáo dục
đại học đó. Ở Việt Nam, nói đến tự chủ là nói đến mối quan hệ giữa Nhà nước và cơ
sở giáo dục đại học, tự chủ cao đồng nghĩa với mức độ can thiệp thấp của Nhà nước
vào các công việc của cơ sở giáo dục đại học. Và, điều cần lưu ý là, tự chủ là quyền
lợi của cơ sở do đó phải đi đôi với tự chịu trách nhiệm và tính giải trình cao sao cho
đạt được các mục tiêu của nhà trường một cách có hiệu quả và minh bạch (Nguyễn
Đông Phong, Nguyễn Huy Nhựt 2013).
Các trụ cột của tự chủ đại học liên quan đến 4 vấn đề (i) bộ máy, (ii) tài chính,
(iii) học thuật và (iv) nhân sự, các hợp phần của chính sách tự chủ đối với cơ sở giáo
dục công lập thể hiện thông qua các văn bản quy định của pháp luật cũng hướng đến
khía cạnh này.
Tự chủ về bộ máy của cơ sở giáo dục đại học công lập. Mặc dù quy định về bộ
máy quản trị cơ sở giáo dục đại học rất khác nhau giữa các cơ sở giáo dục đại học, tuy
nhiên để điều hành trường đại học công lập, chính phủ các quốc gia quy định việc
thành lập bộ phận quản trị nhà trường (governing body) và bộ phận điều hành nhà
trường (executive body). Chức năng nhiệm vụ của hai bộ phận này là hoàn toàn khác
nhau.
Tự chủ tài chính liên quan không chỉ đến sự tiếp cận của cơ sở giáo dục đại học
tới nguồn hỗ trợ ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học, mà còn là quyền quyết định
sự phân bổ các gói trợ cấp quốc gia đối với giáo dục đại học ở trong nhà trường, hay
đó chính sự quyết định về tái phân phổ nguồn thu từ ngân sách cho hoạt động giảng
dạy, nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Ngoài ra, tự chủ về tài
chính còn liên quan đến quyền quyết định bán các cơ sở vật chất và quyền quyết định
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mức học phí, xác định các nguồn sản sinh tài chính của nhà trường (Anh Ngoc Mai, et
al 2020).
Tự chủ học thuật thể hiện mức độ mà cơ sở giáo dục đại học tự mở và đóng các
chương trình đào tạo theo các cấp độ đào tạo bậc đại học; tự quyết định nội dung các
chương trình đào tạo và lựa chọn ngôn ngữ giảng dạy. Cơ sở giáo dục đại học còn tự
chủ trong quyết định về cơ chế tuyển sinh và số lượng sinh viên được tuyển hàng năm
và bên cạnh đó, việc liên kết đào tạo quốc tế cũng nằm trong quyền tự quyết của nhà
trường.
Tự chủ về nhân sự đó là việc cơ sở giáo dục đại học được quyền tự quyết về
hoạt động tuyển dụng cán bộ, giảng viên phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu cũng
như mức thù lao chi trả hàng tháng cho đội ngũ công nhân viên nhà trường. Ngoài ra
việc quyết định về vị trí quản lý cũng như xét phong học hàm, học vị cũng do cơ sở
giáo dục đại học hoàn toàn đảm nhận.
Để tiến hành nghiên cứu đối sánh về tự chủ đại học giữa Trung Quốc và Việt
Nam, nghiên cứu này trước tiên làm rõ bức tranh giáo dục đại học ở Trung Quốc và
Việt Nam. Theo đó, sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học theo khu vực địa kinh
tế sẽ được rà soát; sự phát triển của hệ thống giáo dục còn được đo lường thông qua sự
ghi nhận của thế giới với hệ thống các cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng toàn cầu,
đặc biệt đó là cách thức mà chính phủ sử dụng tự chủ đại học để phát triển những cơ
sở giáo dục đại học hàng đầu này. Nghiên cứu thực hiện so sánh các trụ cột liên quan
đến tự chủ đại học để tiến hành so sánh những điểm tương đồng, khác biệt, từ đó đưa
ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách tự chủ đại học của Việt
Nam.
3. Nghiên cứu đối sánh tự chủ đại học giữa Trung Quốc và Việt Nam
3.1

Bức tranh giáo dục đại học giữa Trung Quốc và Việt Nam

Hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập của Trung Quốc
Báo cáo của Bộ Giáo dục về thực trạng cơ sở giáo dục đại học ở Trung Quốc
năm 2017 cho hay, trên toàn lãnh thổ có tổng cộng 2631 cơ sở giáo dục cao đẳng và
đại học. Trong đó, 1243 cơ sở thực hiện chức năng đào tạo bậc đại học, 1388 tham gia
đào tạo bậc cao đẳng. Trong 1243 cơ sở giáo dục đại học tham gia đào tạo bậc đại học
có 76 cơ sở trực thuộc sự quản lý của Bộ Giáo dục, 38 cơ sở giáo dục đại học trực
thuộc sự quản lý của bộ ngành khác ở trung ương, 703 cơ sở giáo dục đại học công lập
thuộc sự quản lý hành chính của chính quyền địa phương, trong đó 630 cơ sở giáo dục
đại học (newly-built) chịu sự kiểm soát về chất lượng của Bộ Giáo dục; ngoài ra trên
toàn lãnh thổ Trung Quốc hiện có 426 cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập.
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Bảng 1: Thực trạng hệ thống giáo dục đại học của Trung Quốc giai đoạn 2005-2017
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Nguồn: Mai Ngọc Anh 2020, trang 182
Trong khi các cơ sở giáo dục đại học tập trung đông ở khu vực miền Trung và
khu vực phía Đông Trung Quốc; ở khu vực phía Tây với các tỉnh như Ninh Hải, Tây
Tạng và Nội Mông…. mật độ tập trung của các cơ sở giáo dục đại học lại tương đối
rời rạc, trung bình không quá 53 cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn mỗi tỉnh với diện
tích bình quân mỗi tỉnh ở khu vực phía Tây rộng hơn nhiều lần so với diện tích bình
quân các tỉnh ở 2 khu vực còn lại.
Các cơ sở giáo dục ngoài công lập của Trung Quốc đã thâm nhập vào 30/31
tỉnh, khu tự trị và đô thị, số lượng cơ sở giáo dục ngoài công lập là khác nhau giữa 3
vùng cũng như trong từng vùng. Số lượng cơ sở giáo dục ngoài công lập ở khu vực
phía Tây là thấp nhất so với 2 khu vực còn lại. Có 70 cơ sở giáo dục ngoài công lập
đặt tại 11 tỉnh miền Tây Trung Quốc, chiếm 16,7% tổng số cơ sở giáo dục ngoài công
lập của Trung Quốc năm 2015. Hầu hết các tỉnh ở khu vực phía Tây ít hơn 9 cơ sở
giáo dục ngoài công lập, với ngoại lệ là Tứ Xuyên và Quảng Tây. Các cơ sở giáo dục
ngoài công lập của Trung Quốc chưa được thành lập tại khu tự trị Tây Tạng.
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Bảng 2: Phân bố địa lý của các cơ sở giáo dục đại học hiện hành ở Trung Quốc
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Theo phân bổ địa lý 85% cơ sở giáo dục đại học tham gia Dự án 211 tập trung
ở khu vực Trung và Đông của Trung Quốc, số còn lại nằm rải rác ở khu vực phía Tây.
Xét theo mức độ tham gia vào các dự án xây dựng đại học trọng điểm, ngành trọng
điểm (Dự án 211), dự án xây dựng đại học đẳng cấp quốc tế (Dự án 985), thì miền
Đông là khu vực có số cơ sở giáo dục đại học nhiều nhất được Chính phủ Trung Quốc
lựa chọn để tham gia dự án phát triển giáo dục đại học, kế đến là khu vực miền Trung,
số lượng các đại học ở khu vực phía Tây được lựa chọn tham gia vào 2 dự án này
không nhiều. Tỷ lệ các cơ sở được lựa chọn tham gia Dự án 985 ở khu vực phía Đông
và miền Trung Trung Quốc còn cao hơn, khi có đến 90% số cơ sở được tham gia
nhóm dự án này. Mặc dù chiếm tỷ lệ gần như tuyệt đối trong số các cơ sở giáo dục
tham gia hai dự án trọng điểm của quốc gia thời gian qua, tuy nhiên việc phân bổ cũng
không đồng đều giữa các tỉnh thành. Bắc Kinh, Giang Tô, Thượng Hải, Thiểm Tây và
Hồ Bắc là những tỉnh mà có số cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn tham gia vào 2
nhóm dự án này nhiều nhất. Một số tỉnh thành còn lại ở 2 khu vực này, số cơ sở giáo
dục đại học được lựa chọn tham gia là không nhiều, thậm chí còn thấp hơn so với Tứ
Xuyên, một tỉnh thuộc khu vực miền Tây. Chỉ có 5/20 tỉnh thành không có cơ sở giáo
dục được lựa chọn tham gia Dự án 985 ở khu vực miền Đông và miền Trung. Trong
khi đó chỉ có 3/11 tỉnh thành có cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn tham gia dự án
985 ở khu vực miền Tây.
Đến thời điểm hiện nay, hai cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Trung Quốc
đã được xếp hạng trong top 30 đại học hàng đầu toàn cầu. 5 cơ sở giáo dục đại học còn
lại trong hệ thống Ivy League được xếp hạng từ 90 đến 200 cơ sở giáo dục hàng đầu
thế giới; 7 cơ sở giáo dục đại học được đầu tư từ Dự án 985 và Dự án 211 đã trở thành
những cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng từ 300-500 đại học đẳng cấp thế giới; 24
cơ sở giáo dục đại học tham gia Dự án 211 được xếp hạng từ 500 đến 1000.
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Bảng 3: Xếp hạng một số cơ sở giáo dục đại học đẳng cấp thế giới của Trung Quốc
Tên trường

QS World
University rankings

THE world
University rankings

2017
24

2019
17

2017
29

2019
22

Đại học Bắc Kinh
Đại học Phúc Đán
Đại học Giao thông Thượng Hải

39
43
61

30
44
59

35
155
201-250

31
104
189

Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc

104

98

153

93

Đại học Chiết Giang

110

68

201-250

101

Đại học Nam Kinh
Đại học Sư phạm Bắc Kinh

115
257

122
292

201-250
-

134
-

Đại học Vũ Hán
Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân
Đại học Trung Sơn
Đại học Nam Khai
Đại học Đồng Tế

275
278
297
315
315

257
285
295
338
291

401-500
501-600
401-500
501-600

301-350
401-500
301-350
351-400
401-500

Đại học Giao thông Tây An
Đại học Công nghệ Bắc Kinh

318
389

313
464

501-600
601-800

501-600
601-800

Đại học Nhân dân
Đại học Khoa học kỹ thuật Hoa Đông
Đại học Thượng Hải

421-430
441-450
451-460

521-530
415
422

401-500 501-600
401-500 351-400
801-1000 801-1000

Đại học Hạ Môn
Đại học Công nghệ Hoa Đông
Đại học Công nghệ Đại Liên
Đại học Thiên Tân
Đại học Cát Lâm
Đại học Sơn Đông

451-460
471-480
481-490
481-490
491-500
501-550

476
531-540
571-580
443
475
541-550

401-500
501-600
601-800

Đại học Đông Nam
Đại học Sư phạm Hoa Đông

551-600
551-600

Đại học Lan Châu
Đại học Tứ Xuyên
Đại học Công nghệ Hoa Nam
Đại học Khoa học kỹ thuật Bắc Kinh
Đại học Công nghiệp Bắc Kinh
Đại học Giao thông Bắc Kinh

551-600
551-600
551-600
551-600
651-700
701+

Đại học Thanh Hoa

601-800
-

501-600
601-800
601-800
501-600
801-1000
-

511-520
501-510

501-600

501-600
501-600

601-650
601-650
541-550
751-800
751-800
751-800

601-800
601-800
-

601-800
501-600
801-1000
801-1000

Nguồn: Mai Ngọc Anh 2020, trang 206-207
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Đối với Việt Nam, đến năm 2019, trên cả nước có 236 cơ sở giáo dục đại học
trong đó có 5 đại học, 90 trường đại học trực thuộc bộ và các cơ quan ngang bộ (không
kể các học viện, đại học, trường đại học trực thuộc hệ thống quân đội, cảnh sát), 22
trường đại học công lập do tỉnh quản lý, 65 cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập gồm
cả một số cơ sở có 100% vốn đầu tư nước ngoài như Đại học RMIT, Trường Đại học
Fulbright, Trường Đại học Anh quốc tại Việt Nam, Trường Đại học Y khoa Tokyo…
Bảng 4: Thực trạng cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam đến năm 2019.
Số liệu báo cáo ở năm học 2017 - 2018

Cơ sở giáo dục đại học
Đại học
Trường đại học trực thuộc
bộ, cơ quan ngang bộ
Cơ sở giáo dục Đại học
công lập thuộc tỉnh

Tư thục

Tổng số

Công lập

236

171

65

5
90

7

Mục tiêu
theo Quyết
định 37
224

22
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Đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Vùng
Tây Nguyên và Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, chỉ tiêu phát triển cơ sở giáo dục đại
học đã được hoàn thành ở tất cả Vùng kinh tế còn lại theo Quyết định 37. Trong đó,
Vùng Đồng bằng Sông Hồng và Vùng Đông Nam Bộ là hai khu vực có số cơ sở giáo
dục đại học nhiều nhất trong cả nước. Tây Nguyên là khu vực kinh tế có ít cơ sở giáo
dục đại học nhất; báo cáo hiện hành cho của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, số cơ sở
giáo dục đại học hiện hành không thay đổi so với số cơ sở đã tồn tại ở năm 2004. Mặc
dù số cơ sở giáo dục được thành lập mới ở Vùng Đồng bằng Sông Hồng là nhiều nhất
khi so sánh thời điểm hiện tại với khi xác định mục tiêu cần phải đạt được ở năm 2020
của Quyết định số 121/2007/QĐ-TTG; tuy nhiên Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải
miền Trung mới là khu vực mà có tỷ lệ tăng trưởng số cơ sở giáo dục đại học nhiều
nhất khi số cơ sở giáo dục đại học hiện hành cao hơn 3 lần so với số cơ sở giáo dục đại
học từng hoạt động ở năm 2004, thời kỳ trước khi xây dựng mục tiêu phát triển của
giáo dục đại học đến năm 2020 theo Quyết định số 121/2007/QĐ-TTG.
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Vùng kinh tế

Mục tiêu đến 2020
(Quyết định số
121/2007/QĐ-TTG)

Vùng Tây Bắc

3 cơ sở GDĐH

Vùng Đông Bắc

10 cơ sở GDĐH

125 cơ sở GDĐH
Vùng Đồng bằng
(năm 2004 có 61 đại
Sông Hồng
học, 43 cao đẳng)
Bắc Trung Bộ

45 cơ sở GDĐH
(năm 2004 có 11 đại
học, 11 cao đẳng)

60 cơ sở GDĐ
Duyên hải Nam
(năm 2004 có 10 đại
Trung Bộ
học, 21 cao đẳng)
15 cơ sở GDĐH
Vùng Tây
(năm 2004 có 4 đại
Nguyên
học, 6 cao đẳng)
105 cơ sở GDĐH
Vùng Đông Nam
(năm 2004 có 47 đại
Bộ
học, 43 cao đẳng)
70 cơ sở GDĐH
Vùng Đồng bằng
(năm 2004 có 6 đại
sông Cửu Long
học, 18 cao đẳng)

Vùng kinh tế

Mục tiêu đến
2020
(Quyết định 37)

Hiện
tại

Vùng Trung du và
miền núi phía Bắc

15

14

Vùng Đồng bằng
Sông Hồng

91

103

Vùng Bắc Trung
bộ và Duyên hải
miền Trung

38

43

Vùng Tây Nguyên

5

4

Vùng Đông Nam
Bộ

55

55

Vùng Đồng bằng
sông Cửu Long

20

17
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Trong quá trình hội nhập quốc tế, cùng với mục tiêu định hướng đại chúng hóa
giáo dục đại học, Chính phủ Việt Nam cũng khuyến khích, tạo điều kiện để các cơ sở
giáo dục đại học vươn tầm quốc tế. Đến năm 2020, Việt Nam đã có 8 cơ sở giáo dục
đại học được xếp hạng trong top 500 các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Châu Á, 7
trong số đó là các cơ sở giáo dục đại học công lập, và 1 cơ sở còn lại là cơ sở giáo dục
đại học tư thục. Cũng theo xếp hạng của QS thì đến năm 2020 Việt Nam có 2 cơ sở
giáo dục đại học nằm trong top 1000 đại học hàng đầu thế giới; ít hơn so với bảng xếp
hạng của THE (có thêm trường đại học Bách Khoa); còn theo bảng xếp hạng của Đại
học Giao thông Thượng Hải, Việt Nam còn có thể Đại học Tôn Đức Thắng trong top
1000 đại học uy tín hàng đầu thế giới.
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Bảng 6: Xếp hạng đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam theo QS
2017

2018

2019

2020

Tên trường

Châu
á

Toàn
cầu

Châu
á

Toàn
cầu

Châu
á

Toàn
cầu

Châu
á

Toàn
cầu

Đại học Quốc gia Thành
phố Hồ Chí Minh
Đại học Quốc gia Hà
Nội

139

-

139

-

124

143

147

-

142

-

144

701750
8011000

701750
8011000

Trường Đại học Tôn
Đức Thắng

-

-

-

-

291300

-

207

-

Trường Đại học Bách
Khoa

301350

-

291300

-

261270

-

261270

-

Trường Đại học Cần
Thơ

251300

-

301350

-

351400

-

401450

-

Đại học Đà Nẵng

-

-

-

-

-

-

-

-

-

301350

-

351400

-

451500

-

401450
451500
451500

-

Đại học Duy Tân

451500
-

Đại học Huế

-

147

-

Nguồn: QS world ranking 2020
3.2

So sánh tự chủ đại học giữa Trung Quốc và Việt Nam

Về tổ chức bộ máy: mặc dù cả Trung Quốc và Việt Nam hiện nay, bộ máy quản
trị đại học được xây dựng theo cấu trúc (i) có bộ phận thực thi điều hành nhà trường
(ii) và có bộ phận quản trị nhà trường. Tuy nhiên bản chất bộ máy điều hành nhà
trường trong giai đoạn tới sẽ có nhiều khác biệt giữa hai quốc gia đang cùng theo một
thể chế chính trị. Nếu như ở Trung Quốc, mô hình quản trị đơn bộ máy với Đảng ủy
đại học giữ vai trò, trách nhiệm về quản trị cơ sở giáo dục đại học; toàn bộ thành phần
là đội ngũ đảng viên trong Đảng ủy đại học, không có sự tham gia của đại diện ngoài
trường. Ở Việt Nam, sau khi Luật giáo dục đại học sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2019, mô
hình quản trị đơn bộ máy được thay bằng mô hình quản trị song bộ máy như ở các
quốc gia châu Âu theo mô hình nhà nước quản trị trường đại học như Đức, Pháp. Hội
đồng trường/đại học cùng với Đảng uỷ đại học có vai trò và trách nhiệm thực hiện
quản trị trường đại học. Nếu như Đảng uỷ trường chỉ bao gồm các đảng viên trong nhà
trường thì thành viên của Hội đồng trường bao gồm cả những người trong và ngoài
trường và cũng không có quy định thành viên Hội đồng trường là đảng viên. Tuy
nhiên, nếu như trong mô hình song bộ máy quản trị của thế giới, vai trò và nhiệm vụ
của hai bộ phận quản trị được quy định riêng biệt. Việc quy định chức năng nhiệm vụ
ở Việt Nam còn chưa rõ ràng, chưa có văn bản hướng dẫn về mối quan hệ giữa Hội
đồng trường và Đảng ủy trường, điều này có thể dẫn đến những mâu thuẫn trong định
hướng phát triển trường, về quy hoạch nhân sự nếu Đảng ủy đại học/trường và Hội
đồng đại học/trường không tìm được tiếng nói chung tại các cơ sở giáo dục đại học
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công lập của Việt Nam. Việc thành lập, giải thể các đơn vị trực thuộc trường do hiệu
trưởng nhà trường thực hiện dưới sự định hướng của bộ máy quản trị nhà trường.
Về tự chủ tài chính, cả hai quốc gia đều thực hiện tự chủ theo mô hình có điều
kiện, tuy nhiên về bản chất tự chủ tài chính giáo dục đại học ở Việt Nam và Trung
Quốc là hoàn toàn khác biệt. Nếu như ở Trung Quốc, tự chủ tài chính được hiểu là tự
chủ trong chi tiêu lượng ngân sách được phân bổ, bên cạnh đó nhà trường có thể chủ
động huy động thêm nguồn thu từ tài trợ, thực hiện cung ứng dịch vụ với người học và
xã hội. Ở Việt Nam, tự chủ được hiểu là các cơ sở giáo dục đại học phải tự tìm nguồn
kinh phí trang trải toàn bộ các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư đảm bảo hoạt động
của nhà trường (với những cơ sở giáo dục đại học tham gia Nghị định 77). Trong khi
cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm hỗ trợ vốn đầu tư sửa
chữa, nâng cấp cơ sở giáo dục đại học ở Trung Quốc; các cơ sở giáo dục đại học được
trao thực hiện thí điểm tự chủ đại học ở Việt Nam sẽ tự chịu trách nhiệm trong việc
huy động nguồn kinh phí này.
Nếu như học phí là khoản phải đóng thể hiện trách nhiệm của người học ở
Trung Quốc; học phí chỉ chiếm một phần nhỏ trong chi phí đào tạo mà cơ sở giáo dục
đại học nhận được. Chính phủ Trung Quốc rất rõ ràng đối với vấn đề học phí của sinh
viên. Họ khẳng định việc tài trợ của Chính phủ đối với chi phí đào tạo của sinh viên
bởi các cơ sở giáo dục đại học công lập đào tạo ra những con người phục vụ cho sự
nghiệp phát triển của xã hội chủ nghĩa. Thêm vào đó, những cơ sở giáo dục đại học
được tham gia Dự án 211, Dự án 985 được yêu cầu thu học phí thấp hơn những cơ sở
giáo dục đại học còn lại. Ở Việt Nam, đối với những cơ sở giáo dục đại học được trao
thí điểm thực hiện tự chủ, học phí của người học là toàn bộ chi phí đào tạo mà nhà
trường nhận được trong quá trình đào tạo cử nhân.
Ở cả hai quốc gia việc bán tài sản công, hay sử dụng tài sản công để huy động
góp vốn là không được cho phép ở thời điểm hiện hành.
Về học thuật và đào tạo, ở cả Trung Quốc và Việt Nam, các cơ sở giáo dục đại
học đạt tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng được chủ động mở các chương trình đào
tạo dựa trên danh mục mã ngành đã được Bộ Giáo dục thông qua. Các cơ sở giáo dục
đại học có thể mở các chương trình đào tạo mới phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế
xã hội mà không phải trình xin ý kiến của cơ quan quản lý giáo dục nếu những ngành
đó không liên quan đến y tế và an ninh quốc phòng. Tại Trung Quốc và Việt Nam, hội
đồng khoa học trường chịu trách nhiệm về khung chương trình đào tạo được thiết kế;
tuy nhiên ở Trung Quốc, sau khi thẩm định xong ở cấp cơ sở các cơ sở giáo dục sẽ báo
cáo với Bộ Giáo dục để hưởng hỗ trợ ngân sách cho quá trình đào tạo chuyên ngành;
còn ở Việt Nam sau khi thẩm định các cơ sở giáo dục đại học nếu được trao quyền tự
chủ sẽ tự vận hành toàn bộ chương trình mà không có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.
Ở cả hai quốc gia, việc liên kết đào tạo với nước ngoài được khuyến khích và thể hiện
thông qua các hướng dẫn tương đối cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại
học, tạo cơ hội cho người học tiếp cận với các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc
tế. Ở cả hai quốc gia, các học phần về ý thức hệ chính trị là bắt buộc đối với sinh viên
bản địa theo học các chương trình đào tạo đại học trên toàn lãnh thổ.
Về nhân sự của cơ sở giáo dục đại học cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong tự chủ
đại học giữa Việt Nam và Trung Quốc dù các cơ sở giáo dục đại học được trao quyền
chủ động trong tuyển dụng cán bộ, giảng viên phục vụ định hướng phát triển của nhà
trường. Trong khi đội ngũ cán bộ giảng viên đại học ở Trung Quốc vẫn hưởng lương
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ngân sách, chịu sự quản thúc của cơ quan chủ quản. Trong khi đó, ở Việt Nam các
trường chưa tham gia đề án thí điểm tự chủ vẫn hưởng lương một phần từ ngân sách
nhà nước; các trường tham gia thực hiện Nghị định 77 sẽ chủ động trả lương cho cán
bộ giảng viên, kể cả hiệu trưởng, hiệu phó nhà trường khi theo
4.
Một số trao đổi khuyến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách
tự chủ đại học ở Việt Nam trên cơ sở đối sánh với Trung Quốc
Về bộ máy, mô hình quản trị ở cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam đã chuyển
từ mô hình quản trị đơn bộ máy với Đảng uỷ trường/đại học (unitary model) sang mô
hình quản trị song bộ máy với Đảng uỷ trường/đại học và Hội đồng trường/đại học
(dual model), nên thay vì tham khảo kinh nghiệm của Trung Quốc trong giải quyết
những vấn đề bất cập, Việt Nam nên tham khảo kinh nghiệm giải quyết bài toán Hội
đồng trường trên cơ sở tham khảo mô hình quản trị đại học của một số quốc gia
phương Tây theo mô hình nhà nước quản trị trường đại học, đặc biệt là trong bối cảnh
đã ban hành Nghị định 99 để hướng dẫn cụ thể việc thi hành Luật 34/QH năm 2018,
nhưng vẫn còn một số điểm cần tiếp tục hoàn thiện đối với bộ máy quản trị nhà
trường.
Quy trình thành lập và công nhận Hội đồng trường; công nhận, bãi nhiệm, miễn
nhiệm chủ tịch Hội đồng trường, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên khác của Hội đồng
trường; công nhận hiệu trưởng của trường đại học công lập đặt vai trò của cơ quan chủ
quản lên vị trí quyền lực cao nhất và làm vô hiệu hóa vai trò của Hội đồng trường.
Điều đó trái với tinh thần của các Nghị quyết 14/2005 và Nghị quyết 89/2016 của
Chính phủ và Nghị quyết 19/NQ-TW (2017) của Đảng. Cơ quan chủ quản chỉ nên cử
đại diện tham gia vào Hội đồng trường chứ không trực tiếp can thiệp lên việc ra quyết
nghị Hội đồng trường.
Đảng ủy cơ sở giáo dục đại học thực hiện quy hoạch, giới thiệu các ứng viên
thành viên Hội đồng trường ra đại hội toàn thể cán bộ công nhân viên nhà trường. Tiêu
chuẩn lựa chọn thành viên tham gia Hội đồng trường phải rõ ràng. Tại đại hội lựa
chọn, ngoài nhóm nhân sự do Đảng ủy cơ sở giáo dục đại học giới thiệu (những thành
viên đương nhiên theo khoản 3 Điều 16 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Giáo dục đại học đã quy định, là những thành viên đương nhiên tham gia hội đồng
gồm: ‘Bí thư cấp ủy, hiệu trưởng trường đại học, chủ tịch công đoàn và đại diện Ban
chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người học của trường đại học’),
đại biểu tham dự có quyền đề cử, ứng cử người tham gia vào thành viên Hội đồng
trường dựa trên các tiêu chuẩn giới thiệu mà Đảng ủy trường công bố. Tất cả ứng viên
được đề cử, ứng cử tham gia thành viên Hội đồng trường sẽ trình bày tham luận về
những dự định sẽ làm trong giai đoạn tới trong vai trò là một thành viên của Hội đồng
trường; ứng viên cho vị trí chủ tịch Hội đồng trường cũng phải trình bày định hướng
hoạt động của Hội đồng trường trong giai đoạn tới.
Trên cơ sở phiếu bầu, Hội nghị cán bộ chủ chốt được triệu tập để bầu cử quyết
định ứng viên cho vị trí chủ tịch Hội đồng trường. Đây là căn cứ để Đảng ủy, Ban
giám hiệu trường đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định bổ nhiệm Hội
đồng trường đại học và chủ tịch Hội đồng trường đại học.
Quy trình bầu cử ban giám hiệu trường đại học cũng nên đi theo quy trình này,
trong đó chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ chu trình sẽ do Hội đồng trường, dưới sự
định hướng của đảng ủy trường sẽ thực hiện nhiệm vụ bầu cử, trình cấp có thẩm quyền
ra quyết định phê duyệt hiệu trưởng nhà trường.
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Mô hình đại học tại 5 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam đang biểu hiện
nhiều bất cập, đại học bao gồm các trường đại học thành viên và được tổ chức 2 cấp,
tức là đại học có bộ máy quản lý riêng của đại học và các trường thành viên cũng có
bộ máy quản lý riêng. Tương tự, nếu ở cấp trên có ban chức năng nào thì ở các trường
thành viên cũng có phòng chức năng tương ứng. Chính điều này dẫn đến lãng phí
nguồn lực và cũng là nguyên nhân bất cập của mô hình và là sự cản trở phát triển của
đại học.
‘Việc quy định trong đại học có các trường đại học là đại học khác làm cho cả
bộ máy chồng chéo, giảm hiệu lực, hiệu quả trong điều hành. Đại học trở thành cấp
trung gian và phải hoàn thiện mô hình Đại học quốc gia, đại học vùng,’ (Vietnamnet,
2018).
Trong giai đoạn tới, hệ thống đại học nên thiết kế thống nhất theo mô hình 3
cấp (i) đại học; (ii) các trường thành viên, các viện/trung tâm nghiên cứu; (iii) khoa/bộ
môn hoặc đơn vị chuyên môn. Trong đó, định hướng chiến lược phát triển nhà trường,
chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển dụng nhân sự sẽ do các phòng/ban chức năng cấp 1 đảm
nhận dựa trên đề xuất của đơn vị cấp 2; đơn vị cấp 2 căn cứ vào nhu cầu năng lực của
đơn vị xác đinh chỉ tiêu tuyển sinh, số nhân lực cần tuyển dụng trình đơn vị cấp 1 để
đưa vào kế hoạch hành độn của nhà trường; đơn vị cấp 3 sẽ chịu trách nhiệm về phát
triển chuyên môn và quản lý nhân sự trong thẩm quyền của mình. Đây cũng là cách
thức mà chính phủ Trung Quốc ban hành chính sách để thực hiện quản trị bộ máy và
nhân sự đối với cơ sở giáo dục đại học mà Chính phủ Việt Nam có thể tham khảo
trong giai đoạn tới.
Về tài chính, do nguồn ngân sách nhà nước không nhiều, thêm vào đó, quá
trình thử nghiệm trao quyền tự chủ đối với 23 cơ sở giáo dục đại học cho thấy hiệu
ứng tích cực từ việc các trường tự chủ trong chi thường xuyên, với những kết quả tích
cực từ nguồn thu, từ phát triển chương trình đào tạo và cải thiện thu nhập, đời sống
của giảng viên cũng như điều kiện giảng dạy đối với người học. Chúng tôi cho rằng,
việc để người học tự chịu toàn bộ chi phí đào tạo, nhưng nhà nước có yêu cầu các cơ
sở giáo dục đại học thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội về chính sách miễn giảm học
phí, chính sách học bổng khuyến khích học tập… đã đem đến những tích cực đáng ghi
nhận trong sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học. Tuy nhiên, việc cắt toàn bộ chi
đầu tư, chi thường xuyên đối với các trường/đại học nên cân nhắc kỹ lưỡng. Không
cấp ngân sách đối với trường/đại học tự chủ đồng nghĩa với việc nhà trường hoàn toàn
phải dùng học phí để trang trải chi phí đào tạo. Các khoản thu của cơ sở giáo dục đại
học thí điểm thực hiện tự chủ không chỉ trang trải cho chi thường xuyên, mà còn đầu
tư phát triển hạ tầng phục vụ giảng dạy. Với khung học phí được quy định bởi Chính
phủ, các trường tham gia thí điểm tự chủ đều đã gặt hái được những thành công nhất
định. Tuy nhiên, để có thể tạo ra một hệ thống giáo dục đại học với có những cơ sở
được xếp hạng trong top 200 thế giới theo tinh thần HERA; Nghị quyết 77 tỏ ra chưa
thỏa đáng. Kinh nghiệm của Trung Quốc cho hay, để xây dựng các đại học trọng điểm,
các đại học được thế giới biết đến, các đại học đẳng cấp thế giới, Chính phủ Trung
Quốc đã đầu tư hơn 70 tỷ NDT và tiếp tục đầu tư hơn một nữa con số này trong giai
đoạn tới để thực hiện Worldclass 2.0 với mục tiêu song hạng nhất trong giai đoạn tới
nhằm đưa Trung Quốc trở thành một cường quốc trong giáo dục đại học. Bên cạnh đó,
các cơ sở giáo dục đại học công lập vẫn được nhận kinh phí hỗ trợ đào tạo theo đầu
sinh viên.
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Với nguồn lực ngân sách và nhân lực hạn hẹp, Việt Nam không thể xây dựng
đại học đẳng cấp quốc tế theo cách thức mà Chính phủ Trung Quốc đã và đang thực
hiện, nhưng kinh nghiệm về xây dựng đại học được thế giới biết đến của Chính phủ
Trung Quốc là bài học bổ ích đối với Việt Nam. Chính vì vậy, việc đầu tư tài chính để
xây dựng hạ tầng phục vụ giảng dạy nghiên cứu, việc đầu tư tài chính để thu hút giảng
viên quốc tế, hay Việt kiều trở thành giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng của
nhà trường là cần thiết. Bên cạnh đó, những cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn đầu
tư trở thành đại học được thế giới biết đến nên nhận được kinh phí hỗ trợ đào tạo đối
với người học từ phía nhà nước.
Một khía cạnh nữa liên quan đến tài chính là việc đánh thuế đối với hoạt động
nghiên cứu và hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu của trường đại học. Nếu
như kết quả nghiên cứu và công bố trên tạp chí khoa học hàng đầu thế giới theo hệ
thống ISI, Scopus có ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, đến xếp hạng đại học trên
trường quốc tế thì hỗ trợ tài chính đối với những người tham gia nghiên cứu và có sản
phẩm công bố quốc tế cũng sẽ tạo nên động lực hữu ích, thúc đẩy tinh thần của đội
ngữ sư phạm nhà trường. Bên cạnh đó, thương mại hóa được kết quả nghiên cứu là
một quá trình gian nan. Chính phủ Việt Nam nên ban hành chính sách theo hướng
khuyến khích, hỗ trợ để tạo ra kết quả tích cực thay vì quan điểm cần nhận lại ngay
vốn đầu tư khi sản phẩm được thương mại hóa như hiện nay. Thực chất quá trình
thương mại hóa sản phẩm chịu rất nhiều rủi ro, khu vực tư nhân không muốn mạo
hiểm với những dự án do cơ sở giáo dục đại học thực hiện. Tuy nhiên, việc tạo ra các
sản phẩm công nghệ lại là ưu thế của các cơ sở nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đại học.
Khi sản phẩm được nghiên cứu và chuyển đổi thành công để ứng dụng vào thực tiễn,
lợi ích của nó đối với xã hội rất lớn và ngân sách nhà nước thu về thông qua thuế sẽ
nhanh chóng bù đắp số tiền mà nhà nước đã đầu tư vào nghiên cứu rồi thực hiện
thương mại hóa sản phẩm mà không cần phải tính đến chuyện thu hồi vốn đầu tư từ
bán sản phẩm. Việc Chính phủ Trung Quốc xác định tỷ lệ phân chia 30% cho nhà
trường còn 70% cho nhóm nghiên cứu nếu bán được sản phẩm ra thị trường là bài học
đáng để Chính phủ Việt Nam xem xét học hỏi và ban hành chính sách trong giai đoạn
tới.
Về đào tạo và học thuật, nghiên cứu cấu trúc đào tạo đại học, sau đại học ở
Trung Quốc cho thấy, tại các đại học hàng đầu quốc gia, tỷ lệ đào tạo sinh viên bậc đại
học chiếm chỉ khoảng 50% tổng số sinh viên được đào tạo toàn trường. Số còn lại là
cao học viên và nghiên cứu sinh. Trong bối cảnh của Việt Nam, tỷ lệ đào tạo sinh viên
bậc đại học trong các cơ sở giáo dục đại học bình quân chiếm từ 80 đến 90% so với
các bậc đào tạo của nhà trường như hiện nay. Khi tỷ lệ đào tạo sau đại học không cao,
các giảng viên tập trung đào tạo bậc đại học và ít có thời gian nghiên cứu, công bố
nghiên cứu trên các tạp chí uy tín toàn cầu, năng lực học thuật do đó không thể cập
nhật và tiệm cận với nền giáo dục của các nước phát triển. Với định hướng tự chủ tài
chính đang được áp dụng, các cơ sở giáo dục đại học đang nỗ lực mở rộng quy mô
tuyển sinh bậc đại học nhằm đảm bảo nguyên tắc thu – chi. Việc tuyển sinh đào tạo
sau đại học cũng hướng nhiều đến những ngành dễ tuyển sinh, ít phải đầu tư về khoa
học công nghệ và phòng thí nghiệm, bởi chi phí đầu tư cao và ít thu hút được sự theo
học của người học, dẫn đến rủi ro về thu hồi chi phí đầu tư. Điều này đang là một
trong những trở ngại không nhỏ trong quá trình phátt triển trở thành đại học định
hướng nghiên cứu.
Chính vì vậy, để có thể cải thiện và gia tăng tỉ lệ tuyển sinh sau đại học, đặc
biệt là đối với các ngành kỹ thuật thì phải có sự hỗ trợ từ phía nhà nước trong việc đầu
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tư trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, để gánh nặng đầu tư hệ thống trang thiết bị phục
vụ nghiên cứu giảng dạy không phải do nhà trường hoàn toàn chi trả, dựa trên phần
lớn từ đóng góp của người học. Trừ khi giải quyết vướng mắc ban đầu về tài chính,
những cơ sở giáo dục đại học có xu hướng phát triển thành đại học định hướng nghiên
cứu mới khắc phục được chỉ tiêu về tỷ lệ tuyển sinh quy định trong Nghị quyết 99.
Việc tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục trong bối cảnh mới cũng là vấn đề
cần quan tâm xử lý khi sự nhìn nhận của xã hội với phương thức tuyển sinh hiện hành
là tích cực, đặc biệt là từ những điều chỉnh trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học
phổ thông quốc gia năm 2019. Trong bối cảnh tự chủ, các cơ sở giáo dục đại học có
thể xây dựng phương án tuyển sinh riêng biệt, đặc thù. Tuy nhiên khi để các cơ sở giáo
dục đại học tự xây dựng phương án tuyển sinh, nhưng vẫn duy trì việc các cơ sở giáo
dục đại học tham gia làm nhiệm vụ coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc
gia như hiện tại thì sẽ làm tăng chi phí vận hành của nhà trường. Thêm vào đó, nếu để
các cơ sở giáo dục đại học xây dựng phương án tuyển sinh riêng, có thể dẫn đến tình
trạng tổ chức ôn luyện đầu vào; đâu đó lại nảy sinh các vấn đề xã hội phát sinh không
mong muốn. Kinh nghiệm của Trung Quốc cho hay, Kỳ thi GaoKao vẫn đang được sử
dụng và Chính phủ Trung Quốc không ngừng tăng cường các biện pháp để đảm bảo
công bằng của kỳ thi này, dù vẫn khuyến khích các địa phương xây dựng phương án
mới, phù họp hơn cho tuyển sinh. Trong giai đoạn tới, đối với Việt Nam, để tăng tính
tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học trong xét tuyển người học, bên cạnh quyền lựa
chọn sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trung học quốc gia, các cơ
sở giáo dục đại học được chủ động xây dựng phương án xét tuyển chuẩn quốc tế
(không trình phương án có tính yếu tố đặc thù để vận dụng cho tuyển sinh vào cơ sở
giáo dục đại học ở Việt Nam). Sự tham gia làm nhiệm vụ trong thi Kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông quốc gia của các cơ sở giáo dục đại học vẫn nên được duy trì.
Việc nâng cao năng lực học thuật của nhà trường cũng nên có sự hỗ trợ của
chính phủ. Mặc dù thời gian vừa qua, các cơ sở giáo dục đại học đã chủ động ban hành
các chính sách hỗ trợ tài chính nhằm thúc đẩy các giảng viên cơ hữu, tham gia nghiên
cứu công bố trên các tạp chí khoa học thuộc hệ thống ISI/Scopus. Điều này cũng đã
ghi nhận được những thay đổi tích cực theo hướng tiến bộ khi số nghiên cứu được
công bố quốc tế của Việt Nam tăng mạnh theo thời gian. Tuy nhiên, để nâng cao hơn
nữa năng lực học thuật, sự chủ động của nhà khoa học, nhà trường là chưa đủ. Chính
phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo dù đã nhận thức được vấn đề này, đã triển khai nhiều
biện pháp cứng rắn cũng như hỗ trợ đối với các nhà khoa học, mà gần đây nhất là tiêu
chuẩn cứng để được xét công nhận chức danh phó giáo sư, giáo sự là phải có bài đăng
trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus; hay việc ban hành dự án SAHEP ... Các nhà
khoa học khối ngành kinh tế đã có tín hiệu hưởng lợi khi tiểu dự án ‘Xây dựng Thư
viện điện tư dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam – Chuyên sâu khối
ngành kinh tế kinh doanh và quản lý’ được xác lập. Tuy nhiên, Chính phủ, Bộ Giáo
dục cần đẩy nhanh quá trình đưa Dự án vào ứng dụng thực tiễn khi mà các nhà khoa
học thuộc khối ngành này vẫn phải dùng các biện pháp khác nhau, để tiếp các ấn phẩm
nghiên cứu của các nhà khoa học quốc tế trong quá trình hoàn thiện công trình nghiên
cứu để gửi đi duyệt đăng. Không tiếp cận được với các nghiên cứu được công bố trên
các tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus sẽ thiếu luận cứ, tất yếu không có cơ hội đăng
bài trên những tạp chí có uy tín toàn cầu, và do đó không thể nâng cao năng lực học
thuật của cơ sở giáo dục đại học theo chuẩn quốc tế.
Về nhân sự, cùng với số lượng giảng viên bậc đại học tăng đều qua các năm, có
sự tăng lên về số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ; tuy nhiên mục tiêu đề ra
483

trong đào tạo tiến sĩ chưa thực hiện được. Thiếu đội ngũ tiến sĩ các cơ sở giáo dục đại
học khó có thể tăng thêm chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo cao học, nghiên cứu sinh; cũng sẽ
rất khó để thực hiện nghiên cứu khoa học, công bố nghiên cứu trên tạp chí khoa học
chuyên ngành thuộc hệ thống ISI, Scopus… Thiếu đội ngũ khoa học thì khả năng
nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm càng khó trở thành hiện thực. Mặc dù, Chính
phủ đã ban hành Quyết định 89/QĐ-TTg năm 2019 nhằm hỗ trợ toàn bộ học phí đối
với đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên cơ sở giáo dục đại học theo học viên nghiên
cưu sinh. Cơ chế chính sách hỗ trợ chỉ giải quyết được phần nào mong muốn tự nâng
cao trình độ của đội ngũ giảng viên các cơ sở giáo dục đại học. Ngoại trừ Chính phủ
ban hành quy định mới liên quan đến tuyển sinh giảng viên của nhà trường. Theo đó
yêu cầu trong hợp đồng lao động có thời hạn được ký giữa nhà trường và người học
phải có điều khoản sau bao lâu người lao động sẽ phải đăng ký theo học nghiên cứu
sinh, và sau bao lâu sẽ hoàn thành khóa học, nhận bằng tiến sĩ. Khi đó mới ký hợp
đồng không thời hạn với nhà trường và trở thành đội ngũ giảng viên cơ cơ hữu của nhà
trường.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nên ban hành chỉ thị yêu cầu các cơ sở giáo dục
đại học xây dựng lộ trình nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên; xác định lộ trình, và
phương pháp thực hiện gia tăng tỷ lệ tiến sĩ của cơ sở giáo dục đại học trong giai đoạn
tới. Nếu cơ sở giáo dục đại học nào không đẩy nhanh tiến độ sẽ bị sáp nhập trở thành
trường thành viên của các cơ sở giáo dục đại học đã thực hiện theo đúng lộ trình.
Những vấn đề này dù mang tính chất hành chính, nhưng thực sự hữu ích bởi sẽ
không thể thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đại học của quốc gia khi
mà tỷ lệ tiến sĩ trong đào tạo đại học ở mức thấp (chưa bằng 1/3 so với tổng số giảng
viên đứng lớp).
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KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ ĐẠI HỌC
Đặng Ứng Vận
Trường Đại học Hòa Bình
Tạ Thị Thu Hiền
Trường Đại học Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội
I. MỞ ĐẦU

Tự chủ đại học (ĐH) luôn đi kèm với tăng cường năng lực giải trình và chịu
trách nhiệm của cơ sở giáo dục ĐH (mà không phải là năng lực thực hiện tự chủ). Vậy
ai sẽ là người thay mặt xã hội thực hiện việc giám sát việc “giải trình và chịu trách
nhiêm” của một trường tự chủ. Trong thực tế, có một mối quan hệ giữa tự chủ, nghĩa
vụ giải trình và chịu trách nhiệm của các trường ĐH và hoạt động kiểm định chất
lượng giáo dục đang được triển khai tại Việt Nam. Đây không chỉ là vấn đề riêng của
hệ thống giáo dục ĐH của nước ta mà còn là mối quan tâm chung của các nhà nghiên
cứu quản lý giáo dục ĐH trên thế giới. Bài viết “Higher Education Accreditation and
University Autonomy” của các tác giả Dang Ung Van, Ta Thi Thu Hien trên Tạp chí
VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 35, No. 1 (2019) 84-95 phiên bản
tiếng Anh [1] được giới thiệu trên Research Gate trong hơn 01 năm đã có tới gần 120
người đọc đến từ nhiều quốc gia, 3 người giới thiệu và mức độ quan tâm nghiên cứu
đạt 4.41. Báo cáo này trình bày vai trò của kiểm định chất lượng trong cơ chế tự chủ
của các trường ĐH nước ta.
II. HIỆN TRẠNG TỰ CHỦ ĐẠI HỌC

Có nhiều cách phân loại nội dung của tự chủ ĐH. Theo Hiệp hội các trường ĐH
Châu Âu (EUA), có 4 khía cạnh của quyền tự chủ: các vấn đề về tổ chức, tài chính,
nhân sự và học thuật [2]. 4 khía cạnh này được đánh giá theo thang điểm gồm 38 tiêu
chí, trong đó Tự chủ về tổ chức có 7 tiêu chí, Tự chủ về tài chính có 11 tiêu chí, Tự
chủ về biên chế có 8 tiêu chí và Tự chủ về học thuật có 12 tiêu chí. Các tiêu chí có
điểm trọng số khác nhau. EUA đã đánh giá mức độ tự chủ của 29 hệ thống giáo dục
ĐH của các nước thành viên dựa trên 38 tiêu chí này mà từ đó có thể có một nhận xét
chung là mức độ tự chủ trong cả bốn lĩnh vực: tổ chức, tài chính, biên chế và học thuật
là không giống nhau ở các hệ thống giáo dục ĐH khác nhau. Mỗi quốc gia lựa chọn
một tổ hợp xác định quyền tự chủ cho các trường ĐH của họ. Không phải tất cả các
nước phát triển đều trao quyền tự chủ tối đa cho các trường ĐH của họ trên cả các khía
cạnh truyền thống và tự chủ về học thuật. Quyền tự chủ vẫn là một trong những vấn đề
quan trọng nhất ảnh hưởng đến các trường ĐH, trong đó có những nội dung được quan
tâm đặc biệt:
1. Quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục ĐH đã đáp ứng nhu cầu quốc tế hóa
giáo dục ở mức độ nào?
2. Quyền tự chủ cho phép các cơ sở giáo dục ĐH thực hiện các sáng kiến khác
mà họ muốn thực hiện như thế nào? Trong khi quy mô đào tạo ngày càng tăng, đổi
1

Tức là cao hơn 64% các vấn đề nghiên cứu trên RG nói chung. Nếu tính riêng trong lĩnh vực giáo dục đại học
thì cao hơn 73% các nội dung nghiên cứu khác.
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mới sáng tạo và phát triển, thì mô hình quản lý “cầm tay chỉ việc” đã tỏ ra kém hiệu
quả. Tự chủ ĐH sẽ tạo điều kiện cho các trường phát triển để có thể phát hiện, nhân
rộng và lan tỏa các mô hình quản lý hiệu quả hơn.
3. Quyền tự chủ của ĐH, tuy nhiên, vẫn bị ảnh hưởng bởi quyền sở hữu của các
cơ sở giáo dục theo: i) công, tư hoặc hợp tác công tư, ví dụ như các trường phi lợi
nhuận/không vì lợi nhuận; ii) hoặc theo chế độ quản lý của họ: bên trong, bên ngoài,
hoặc cả bên trong và bên ngoài cơ sở giáo dục ĐH.
4. Quyền tự chủ của trường ĐH cũng bị ảnh hưởng bởi nguồn tài chính phụ
thuộc: các nguồn đơn phương hoặc đa phương; cách thức phân phối quỹ tư nhân hoặc
công cộng, ví dụ, thông qua các khoản tài trợ hoặc cho sinh viên vay (không phải cho
các cơ sở giáo dục); tài trợ trọn gói hoặc tài trợ phân loại và sự chặt chẽ của việc quản
lý chi tiêu của cơ sở giáo dục ĐH theo ý định của nhà tài trợ. Đặc biệt là ngân sách
Chính phủ, thực chất là tiền thuế của dân, không thể chi tiêu tùy tiện. Trên thực tế, các
cơ sở giáo dục ĐH luôn phải có các mục tiêu ưu tiên trong quá trình phát triển. Có 2
loại ưu tiên: ưu tiên cho cơ sở giáo dục ĐH và ưu tiên cho xã hội. Ưu tiên cho các cơ
sở giáo dục ĐH và ưu tiên cho xã hội không phải lúc nào cũng giống nhau, đặc biệt là
trong quá trình xây dựng chiến lược, chính sách và quá trình quản trị. Do đó, các mục
tiêu quốc gia có thể áp đặt và tạo ra những kỳ vọng mà các trường ĐH không mong
đợi.
Vậy tự chủ ĐH Việt Nam ở đâu? Nếu so với mức điểm của EUA thì tính tự chủ
của các trường ĐH công lập Việt Nam nhìn chung ở mức thấp hoặc trung bình thấp,
tương ứng với các nhóm nước sau:
- Về tổ chức bộ máy, ở mức trung bình thấp tương đương với Brandenburg,
Cyprus, Cộng hòa Séc, Pháp, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ý, Slovakia, Tây Ban Nha,
Thụy Điển và Thụy Sĩ.
- Về tài chính, ở mức thấp tương đương với Síp, Hy Lạp và Hessen.
- Về nhân sự, ở mức thấp tương đương với Brandenburg, Cyprus, Pháp, Ý,
Slovakia, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ.
- Về học thuật, ở mức thấp tương đương với Cộng hòa Séc, Đan Mạch,
Hungary, Ý, Latvia, Lithuania, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Tây Ban Nha và Thổ
Nhĩ Kỳ.
III. GIẢI TRÌNH VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM

Nếu thực sự có nhu cầu sử dụng hiệu quả công quỹ (trong các cơ sở giáo dục
ĐH của Nhà nước) và học phí mà xã hội đầu tư cho giáo dục (trong các cơ sở giáo dục
ĐH tư thục cũng để đáp ứng nhu cầu của không chỉ cổ đông của họ mà còn của toàn
xã hội), “trách nhiệm giải trình” trở thành một yêu cầu liên quan đến việc đánh giá và
đo lường năng suất cũng như giám sát tất cả các chức năng của một cơ sở giáo dục
ĐH. Từ lâu, Việt Nam đã thảo luận về vấn đề này và đôi khi bị nhầm lẫn về từ ngữ cho
bản dịch của "accountability". Trên các diễn đàn quốc tế và từ thực tế của các cơ sở
giáo dục ĐH, một quan điểm chung được đưa ra: “accountability” có thể được cụ thể
hóa khác nhau ở mỗi quốc gia. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào sự phát triển kinh tế và xã
hội, chính sách phát triển giáo dục ĐH cũng như văn hóa tuân thủ của mỗi quốc gia, và
cả chính sách phát triển của từng cơ sở giáo dục ĐH trong điều kiện tự chủ ĐH. Thông
thường, các cơ sở giáo dục ĐH có trách nhiệm giải trình trong 4 lĩnh vực chính [3]: i)
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Chất lượng giảng dạy; ii) Minh bạch đầu ra; iii) Minh bạch tài chính và iv) Hỗ trợ tài
chính cho sinh viên.
Đầu tiên, về chất lượng hoạt động dạy và học, việc thành lập một bộ phận khảo
thí độc lập được trang bị các phương tiện và kỹ thuật đánh giá hiện đại giúp cho việc
đánh giá đảm bảo độ giá trị, tính chính xác và công tâm và các giảng viên chịu trách
nhiệm về việc giảng dạy của họ cũng là một công cụ của "trách nhiệm giải trình".
Thứ hai, minh bạch đầu ra bao gồm tỷ lệ tốt nghiệp, thời gian thực hoàn thành
khóa học, chi phí, việc làm và thu nhập của cựu sinh viên được coi là bằng chứng thứ
hai cho trách nhiệm giải trình. Hỗ trợ từ các tổ chức phi lợi nhuận, hiệp hội nghề
nghiệp cùng với sự hỗ trợ của chính phủ trong việc xây dựng hệ thống dữ liệu toàn
quốc là cần thiết để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo
dục ĐH.
Thứ ba, minh bạch tài chính bao gồm tất cả các khoản thu và chi qua tài khoản
ngân hàng là yếu tố thứ ba của trách nhiệm giải trình. Ngoài việc giúp xác nhận bản
chất phi lợi nhuận của các cơ sở giáo dục ĐH cũng như kiểm toán, thu và chi thông
qua tài khoản hỗ trợ các giải pháp chống tham nhũng trong các cơ quan.
Thứ tư, về hỗ trợ tài chính cho sinh viên, các cơ sở giáo dục ĐH có thể tăng học
phí và đứng ra bảo lãnh cho sinh viên vay vốn học tập nhưng cần minh bạch thông tin
sinh viên hoàn trả vốn và lãi sau khi tốt nghiệp. Các ngân hàng có thể từ chối cho sinh
viên vay trong một cơ sở giáo dục nếu trước đây sinh viên tốt nghiệp của trường này
không kiếm được việc làm với kết quả đủ để trả nợ sau một thời gian nhất định.
Khoản 17 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 của Việt Nam, (có hiệu
lực từ 01/07/2019) cũng quy định 4 nội dung cụ thể về trách nhiệm giải trình của cơ sở
giáo dục đại học đối với chủ sở hữu, người học, xã hội, cơ quan quản lý có thẩm quyền
và các bên liên quan bao gồm: giải trình về chất lượng hoạt động, công khai báo cáo
hằng năm về các chỉ số kết quả hoạt động, giải trình về mức lương, thưởng và quyền
lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý , thực hiện kiểm toán đối với báo cáo tài
chính, báo cáo quyết toán hằng năm, kiểm toán đầu tư và mua sắm, công khai trung
thực báo cáo tài chính hằng năm và các nội dung, hình thức giải trình khác theo quy
định của pháp luật.
IV. GIẢI TRÌNH CÔNG KHAI

Trong khi các nước đang phát triển thảo luận nhiều về tự chủ ĐH thì các nước
phát triển lại nói nhiều về trách nhiệm giải trình. Các trường ĐH Nước Mỹ có báo cáo
Accountability Report - AR (cũng dày dặn như là báo cáo tự đánh giá chất lượng của
cơ sở giáo dục ĐH trong quá trình kiểm định chất lượng ở Việt Nam). Ví dụ AR của
hệ thống các trường Winconsin có 4 lĩnh vực: Quản lý tài chính, Quản lý hành chính,
Hiệu suất giáo dục/chất lượng và Nghiên cứu và phát triển kinh tế xã hội [4]. Nếu theo
dõi AR của các trường ĐH Hoa kỳ sẽ thấy báo cáo mỗi trường ĐH đều có những mầu
sắc đặc trưng khác nhau. Điều đó có nghĩa là mỗi CSGD có một mô hình Đảm bảo
chất lượng bên trong (IQA) riêng, không ai giống ai. Trang web của ĐH Oregon (UO)
nói rõ [5]: Trang web này thu thập dữ liệu và báo cáo toàn diện của UO, thể hiện cam
kết của chúng tôi với tư cách là một trường công về tính minh bạch, giải trình và chịu
trách nhiệm. Đây là nơi để sinh viên, nhân viên và người dân dễ dàng đánh giá trường
ĐH và việc tiến tới đạt được các mục tiêu của Nhà trường. Nội dung mà UO đăng trên
trang web bao gồm bốn lĩnh vực: hoạt động tài chính, lệ phí, số lượng sinh viên,
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nghiên cứu, giảng viên và nhân viên và về hồ sơ công khai. Trong mỗi lĩnh vực đều có
một số nội dung và công cụ cần thiết. Ví dụ, trong lĩnh vực tài chính, nhà trường sẽ
trình bày thu nhập và đầu tư, báo cáo tài chính, ngân sách, thông tin tài chính thể thao,
quy trình lập kế hoạch và ngân sách cũng như các chính sách tài chính. Về học phí,
trường sẽ thông báo về chi phí; học phí; quyền của sinh viên được biết về những điều
như: học phí, lệ phí bắt buộc, giá nhà ở, lịch trình hoàn trả, và các khoản phí và tiền
phạt đặc biệt. Về số lượng sinh viên, có các báo cáo chi tiết về sinh viên nhập học, tốt
nghiệp và thôi học, các thước đo về thành tích của sinh viên, bình đẳng giới và chủng
tộc, tỷ lệ giảng viên/sinh viên, và môi trường học tập bao gồm cả bạo lực hoặc quấy
rối tình dục trong khuôn viên trường.
Nói cách khác, thông tin về hầu hết các hoạt động của các cơ sở giáo dục ĐH
có thể được tìm thấy trên các trang web dưới dạng trình bày rõ ràng và trực quan. Việc
công khai thông tin chi tiết về các hoạt động và trách nhiệm của cơ sở giáo dục ĐH
(đặc biệt là thông tin tài chính) trên trang web là phổ biến ở Hoa Kỳ, Canada và một số
nước phát triển khác [6].
V. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LÀ PHƯƠNG THỨC GIẢI
TRÌNH VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM

Như đã đề cập ở trên, nhu cầu về một hình thức kiểm soát xã hội đối với các
trường ĐH tự chủ ngày càng tăng và các cơ sở giáo dục ĐH cũng đang làm cho thông
tin và trách nhiệm của Nhà trường rõ ràng trên các trang web có cấu trúc khác nhau
trong báo cáo của họ. Câu hỏi đặt ra là ai có đủ điều kiện và khả năng đọc, phân tích
và phán đoán các báo cáo này, cũng như ai có thể thực hiện chức năng giám sát này
một cách hiệu quả để đáp ứng yêu cầu (cho đến nay là rất) trừu tượng của xã hội. Mặt
khác, bản thân các cơ sở giáo dục ĐH cũng cần một công cụ quản lý chất lượng hữu
hiệu cho các hoạt động đa dạng của trí tuệ và con người (như một bức tranh rực rỡ và
nhiều màu sắc) trong một môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn của cơ chế thị
trường.
Trong bối cảnh đó, về mặt xã hội, kiểm định chất lượng giáo dục bởi một tổ
chức độc lập trở thành một lựa chọn để thực hiện giám sát trách nhiệm giải trình của
các cơ sở giáo dục ĐH tự chủ. Kiểm định chất lượng giáo dục là khâu cuối cùng trong
quy trình đảm bảo chất lượng bao gồm xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất
lượng bên trong, tự đánh giá, đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng. Tiêu chuẩn
kiểm định chất lượng giáo dục là công khai, không phải là những câu hỏi đánh đố, vậy
nên các CSGD chỉ có thể đăng ký kiểm định khi đã tự đánh giá đạt tiêu chuẩn.
Tương tự như xu thế đổi mới giáo dục đáp ứng cuộc Cách mạng công nghiệp
lần thứ 4, cần chuyển từ đánh giá kết quả sang đánh giá quá trình và tôn trọng cá thể
hóa việc học tập việc đánh giá một cơ sở giáo dục cũng vậy. Mặc dù Bộ Giáo dục và
Đào tạo đã ban hành đầy đủ Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục ĐH và
mốc chuẩn tối thiểu thì mục tiêu đánh giá vẫn là quá trình đảm bảo chất lượng (và từ
đó là xu thế phát triển) của một trường ĐH mà không chỉ là đánh giá kết quả đầu ra.
Ngay trong 4 tiêu chuẩn cuối cùng của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo
dục ĐH gồm 111 tiêu chí thì cũng là xem xét việc quản trị kết quả của nhà trường.
Nếu đã là đánh giá quá trình thì về nguyên tắc một trường ĐH có thể có cách tiếp cận
mục tiêu khác với đòi hỏi của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục ĐH
(xu thế cá thể hóa). Việc này đòi hỏi trình độ của người đánh giá và Hội đồng Kiểm
định chất lượng giáo dục (có thể là cả các Thanh tra giáo dục). Họ phải là những người
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rất am hiểu về giáo dục đại học mới có đủ bản lĩnh để chấp nhận những cách tiếp cận
khác so với Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục ĐH.
Theo ý nghĩa đó công việc kiểm định chất lượng giáo dục giống như là một bảo
lãnh về tính minh bạch, chân thực và khách quan của các trường ĐH thể hiện trong
báo cáo tự đánh giá mà không phải là cách hạn chế quyền tự chủ của các trường ĐH.
VI. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Thứ nhất, để thúc đẩy sự phát triển trong tương lai của hệ thống giáo dục ĐH,
cần trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục ĐH và yêu cầu trách nhiệm giải trình của
họ bao gồm quyền tự chủ về tổ chức, tài chính, biên chế và học thuật. Đất nước chúng
ta nên cố gắng trao cho các trường ĐH quyền tự chủ tương đương với mức trung bình
của 20 nước châu Âu với chất lượng học thuật cao (các nước có trường ĐH nằm trong
top 500 thế giới theo xếp hạng ĐH Giao thông Thượng Hải). Các cải cách trong tương
lai nên tập trung vào tự chủ học thuật và giảm từ "theo quy định" trong lĩnh vực này.
Đặc biệt, sẽ tốt hơn nếu cho các cơ sở giáo dục ĐH tự do hơn trong việc đặt ra các tiêu
chuẩn tuyển sinh của riêng họ và mở ra các khả năng thích ứng với sự biến động của
thị trường lao động và nguồn nhân lực.
Thứ hai, phải khẳng định rằng cơ sở giáo dục ĐH có quyền tự chủ càng cao thì
cơ sở giáo dục ĐH càng phải giải trình minh bạch và chịu trách nhiệm về các quyết
định của mình. Nói cách khác, trách nhiệm và giải trình tỷ lệ thuận với mức độ tự chủ
của cơ sở giáo dục ĐH. Báo cáo giải trình và trách nhiệm của cơ sở giáo dục phải chi
tiết, công khai, toàn diện về các lĩnh vực hoạt động của cơ sở giáo dục ĐH và của từng
cán bộ, giảng viên, nhân viên.
Thứ ba, hoạt động kiểm định và công nhận, bước cuối cùng của quá trình đảm
bảo chất lượng, cần được coi là hoạt động của xã hội để giám sát trách nhiệm và việc
thực hiện quyền tự chủ của các trường ĐH. Mặt khác, kiểm định chất lượng sẽ buộc
các trường ĐH xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ, giúp các trường ĐH
từng bước nâng cao tính tự chủ và tinh thần trách nhiệm để có thể tự quyết định và
chịu trách nhiệm cuối cùng về các quyết định này trong đào tạo, nghiên cứu khoa học,
dịch vụ cộng đồng và tài chính.
Thứ tư, đề nghị cho triển khai thực hiện định kỳ đánh giá các công cụ đo lường
chất lượng giáo dục là các Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục ĐH hoặc
chương trình đào tạo theo đúng nguyên tắc PDCA (plan-do-check-act). Thực tiễn đảm
bảo chất lượng ở các cơ sở giáo dục (giờ đã được tự chủ) phong phú và muôn dạng với
những mô hình đảm bảo chất lượng bên trong (IQA) đa dạng (no one size fits all) đòi
hỏi công việc kiểm định chất lượng cũng phải có sự thích ứng nếu không sẽ hạn chế
sức sáng tạo của các cơ sở giáo dục đại học.
Thứ năm, hệ thống tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục ĐH ở Việt Nam đã
được hình thành và phát triển nhưng tính độc lập chưa thực sự rõ ràng, Cần sớm bổ
sung, điều chỉnh và ban hành một mô hình khung về tổ chức và hoạt động của các tổ
chức này đáp ứng nhu cầu triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục,
thúc đẩy việc thực hiện tự chủ đại học đạt hiệu quả cao hơn.
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TỰ CHỦ ĐẠI HỌC NHÌN TỪ THẾ GIỚI VÀ THỰC TRẠNG CỦA VIỆT NAM
TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
Nguyễn Thị Huyền Thảo
Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM
Tóm tắt
Trên thế giới, tự chủ đại học đã bắt đầu từ rất sớm. Trải qua lịch sử hình thành
và phát triển, các trường đại học đã từng bước được quyền tự chủ trên các lĩnh vực
thuộc phạm vi hoạt động của cơ sở giáo dục. Hiện nay, có nhiều mô hình về tự chủ
như: tự chủ hoàn toàn, bán tự chủ và tự chủ từng phần. Tiêu biểu như Hoa Kỳ,
Singapore hay Nhật Bản. Bên cạnh đó, vẫn còn những quốc gia vẫn chưa được tự chủ
đại học như Malaysia. Ở Việt Nam, tự chủ đại học đã được triển khai và ban hành
chính sách từ nhà nước từ khá sớm. Đến nay, các trường đại học đã đạt được một số
quyền tự chủ nhất định. Song, trên thực tế, tự chủ đại học đang đối mặt với nhiều vấn
đề như sự quản lý, giám sát từ phía Bô giáo dục, các luật định chồng chéo trên các lĩnh
vực, khiến cho việc tự chủ đại học đang bị trói buộc và chưa đạt được kết quả như
mong muốn. Để tự chủ đại học được thực hiện một cách triệt để, cần có sự điều tiết,
hoạch định lại luật pháp trên các lĩnh vực để tránh sự chồng chéo giữa luật và quỳền tự
chủ đại học. Bên cạnh đó, cần tăng thêm quyền tự chủ cho các trường đại học nhất là
quyền tự do học thuật.
Từ khoá: đại học, tự chủ, quản lý, pháp luật, giáo dục
1. ĐẶT VẤN ĐỀ.

Đổi mới giáo dục toàn diện là nhiệm vụ riêng của ngành giáo dục và là nhiệm
vụ chung của toàn hệ thống chính trị nước ta. Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong
việc đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát
triển đất nước. Kể từ khi Nghị Quyết 29 TW về đổi mới giáo dục toàn diện đã tạo
động lực cho những nhà quản lý, nhà giáo, nhà khoa học tham gia vào các hoạt động
để thực hiện thành công công cuộc đổi mới giáo dục mà Đảng và Nhà nước đề ra. Đến
nay, giáo dục đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ từ chính sách đến thực tiễn và
mang lại những hiệu quả đáng kể. Giáo dục phổ thông đã có nhiều thay đổi ấn tượng
và được nghi nhận như một sự kiện nổi bật của giáo dục khu vực, góp phần đưa giáo
dục Việt Nam vào các bảng đánh giá, xếp hạng với các nước có nền giáo dục phát
triển. Trong bối cảnh đó, giáo dục đại học nước ta cũng đang trong quá trình chuyển
động, đổi mới đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của xã hội và thế giới. Kinh nghiệm của các
nước có nền giáo dục đại học phát triển đó chính là việc tự chủ trong điều hành, quản
lý, nội dung, chương trình giảng dạy và tuyển sinh...Ở Việt Nam, trong những năm
gần đây, tự chủ đại học được đề cập nhiều, vì đây là cách để cho các trường đại học
được cởi trói, phát triển theo hướng riêng của mình trong sự phát triển chung của giáo
dục Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay, tự chủ đại học đang đối mặt với nhiều vấn đề phát
sinh trong quá trình triển khai và thực hiện. Vậy, tự chủ đại học là gì? Tự chủ trên thế
giới như thế nào? Ở Việt Nam tự chủ đại học hiện nay như thế nào? Bài viết trình bày
và phân tích một số vấn đề về tự chủ đại học nhìn từ thế giới và thực trạng của Việt
Nam trong bối cảnh hiện nay.
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2. Tổng quan về tự chủ đại học
Theo từ điển tiếng Việt, tự chủ là tự điều hành, quản lí mọi công việc của mình,
không bị ai chi phối1. Điều này có nghĩa, tự chủ là khả năng tự điều hành, quản lý
công việc của một cá nhân hay một nhóm người trong tổ chức để đạt được hiệu quả
trong công việc. Như vậy, tự chủ là khả năng tự điều hành và quản lý mọi công việc
của một cá nhân hay một tổ chức nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao
nhất có thể.
Tự chủ đại học là gì? Theo báo cáo đề dẫn của Debreczeni (2002) trong Hội
thảo quốc tế “Tự chủ và tự chịu trách nhiệm của tổ chức” thì tự chủ đại học được hiểu
là tự chủ thể chế (institutional autonomy)2. Nghĩa là tự chủ là dạng điều kiện cho phép
một tổ chức giáo dục đại học điều hành hoạt động mà không có sự can thiệp từ bên
ngoài. Sự tự do trong công việc sẽ thúc đẩy sự năng động và sự phát triển của từng cá
nhân và kéo theo đó là sự vững mạnh của cơ sở giáo dục đại học. Trên thực tiễn, tự
chủ trong giáo dục đại học diễn ra trên các phương diện sau:
- Tự chủ thực chất (substantive autonomy): trường đại học có quyền xác định
các chương trình học tập và mục đích của những chương trình này.
- Tự chủ thủ tục (Procedural autonomy): trường đại học có quyền xác định các
phương tiện cần thiết để hoàn thành các ưu tiên đáp ứng với các nhiệm vụ nằm trong
chính sách quốc gia.
- Tự chủ tổ chức (Organic autonomy): trường đại học có quyền xác định các tổ
chức học thuật, nên dựa vào các Khoa và Phòng/Ban hay các trường, các viện nghiên
cứu,...
- Tự chủ trong quản trị là sự tự do của cơ sở đào tạo trong việc sắp xếp và tổ
chức các sự kiện, các mối quan hệ liên quan đến công việc lập kế hoạch, tổ chứcvà
điều phối.
- Tự chủ về tài chính là sự tự do của cơ sở đào tạo trong việc sử dụng các nguồn
lực tài chính theo chiến lược ưu tiên mà mình lựa chọn3.
Có thể nói, tự chủ được xem là cách thức để các trường đại học đạt được các
mục tiêu sau
- Thứ nhất, thể hiện tính độc lập của nhà trường trong việc quyết định các vấn
đề liên quan đến sự phát triển của mình.
- Thứ hai, quyền tự chủ của các trường đại học gắn liền với quá trình hạn chế sự
can thiệp của nhà nước vào các công việc nội bộ của trường.
-Thứ ba, quyền tự chủ đại học gắn liền với tự do học thuật của trường đại học.
Đại học vốn được xem là nơi đào tạo tinh hoa, chuyên gia để dẫn dắt xã hội,
góp phần xây dựng phát triển đất nước, nhưng, phần lớn các trường đại học thường bị
giới hạn quyền tự chủ trong các hoạt động như quyết định mục tiêu, phương hướng,
cách thức triển khai, thực hiện mục tiêu phát triển của trường do luật định. Thế nên, dù
có tự chủ, các trường đại học vẫn không thể tách rời, cách ly khỏi sự giám sát, kiểm
1
2

3

Nguyễn Như Ý, (1998), Đại Từ điển Tiếng Việt, Nxb XBVHTT, Hà Nội, trang 1762
Dẫn theo Nguyễn Trọng Tuấn, 2018, Quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập ở nước ta hiện
nay, Luận án Tiến Sỹ Luật học, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, trang 24
Xem thêm http://hdll.vn/vi/nghien-cuu---trao-doi/mot-so-van-de-ve-co-che-tu-chu-cua-cac-truong-dai-hoc.html
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soát của nhà nước và cơ quan điều hành là Bộ giáo dục. Điều này cho thấy, tự chủ của
các trường đại học giúp cho các trường có thêm nguồn lực để thực hiện sứ mệnh, vai
trò của mình trong việc đào tạo nguồn nhân lực, nhưng tự chủ không có nghĩa là tách
rời, thoát ly khỏi sự quản lý, giám sát của nhà nước mà tự chủ cũng cần có mối quan
hệ ràng buộc với nhà nước và xã hội. Vì thế, tự chủ diễn ra ở mức độ nào thì cũng cần
có sự giám sát của nhà nước và xã hội. Đó là:
- Quyền tự chủ của các trường đại học gắn liền với tự chịu trách nhiệm và trách
nhiệm giải trình
- Quyền tự chủ của các trường đại học không có nghĩa là các trường tự lo việc
tồn tại mà không có sự hỗ trợ của nhà nước.
- Quyền tự chủ của các trường đại học gắn liền với quá trình xã hội hóa giáo
dục đại học.
Tóm lại, tự chủ đại học là cho phép các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền
tự quyết của mình trên nhiều mặt khác nhau trong hoạt động quản lý, điều hành công
việc giảng dạy, nghiên cứu cũng như các vấn đề liên quan. Tuy nhiên, giáo dục đại học
là một lĩnh vực nằm chính sách an sinh xã hội của nhà nước, nên dù thế nào thì nó vẫn
thuộc hệ thống quản lý và điều hành của nhà nước, cho nên, giáo dục đại học dù có tự
chủ thì cũng không thể nằm ngoài sự kiểm soát, giám sát của nhà nước.
3. Trên thế giới
Theo ngữ nghĩa thì Đại học (university) có nghĩa là “ngôi đền của tri thức”, là
nơi tập hợp tự nguyện của các nhà khoa học, giáo viên và sinh viên cùng nhau sáng tạo
ra tri thức dẫn dắt sự phát triển của xã hội.4 Thời Trung cổ, các trường đại học ra đời,
nhưng thường bị giám sát, kiểm soát chặt chẽ bởi nhà nước và nhà thờ. Sau đó, hội
đồng các trường đại học đấu tranh đòi lại quyền giảng dạy khoa học. Để giành lại
quyền tự chủ, các trường đaị học đã có những cuộc tranh luận, đấu tranh để giành lại
quyền tự chủ từ giáo hội, nhà nước. Điều này có ý nghĩa lớn lao đối với văn minh nhân
loại và sự phát triển chung của các trường đại học. Đặc biệt là sau phong trào Văn hoá
Phục hưng diễn ra vào thế kỉ XIV - XVII, việc giành lại quyền tự chủ, sáng tạo cũng
như tự do nghiên cứu khoa học đã mở ra cánh cửa cho các trường đại học được phép
tự chủ và phát triển. Thế nên, tự chủ đại học trên thế giới bắt đầu từ rất sớm. Trong bối
cảnh của thế giới hiện nay, xu hướng phát triển chung của giáo dục đại học trên thế
giới là tăng cường quyền tự chủ gắn với đổi mới phương thức quản lý của nhà nước
đối với giáo dục đại học. Các nhà nước trên thế giới đều có xu hướng giảm sự can
thiệp sâu vào các công việc của nhà trường, mà chủ yếu kiểm soát, giám sát các hoạt
động của trường đạị học thông qua việc cấp ngân sách, tài trợ học bổng, định hướng
chiến lược phát triển giáo dục đại học và hoạt động kiểm soát chất lượng đào tạo. Theo
đó, nhà nước có xu hướng mở rộng quyền tự chủ cho các trường đại học, bên cạnh đó,
nhà nước cũng đòi hỏi các trường đại học phải chịu trách nhiệm giải trình về các hoạt
động của mình. Nhà nước giảm dần sự kiểm soát quá trình tập trung vào các vấn đề
như phân bố chương trình, hồ sơ chuyên ngành đào tạo, phân bố sinh viên giữa các
chuyên ngành, các điều kiện, các phương tiện và các nguồn lực tham gia vào quá trình
đào tạo. Điều quan trọng nhất của việc thực hiện tự chủ đại học là quá trình giám sát
4

Nguyễn Xuân Xanh, 2011, Đại học lịch sử một ý tưởng, từ Ngô Bảo Châu, Pierre Darriulat, Cao Huy Thuần,
Hoàng Tuỵ, Nguyễn Xuân Xanh, Phạm Xuân Yêm (2011), Kỷ Yếu Festschrift đại học Humbold 200 năm
(1810 - 2010), trang 35
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của nhà nước về mặt quản lý. Điều này có nghĩa là tự chủ đi liền với tự chịu trách
nhiệm. Trong đó, trách nhiệm giải trình của các trường đại học được thực hiện với các
bên liên quan như: Nhà nước, Bộ giáo dục, sinh viên và các thực thể xã hội có liên
quan.
Trong báo cáo tổng quan về xu thế quản trị đại học trên thế giới của World
Bank 2008 đã khái quát bốn mô hình quản trị đại học với các mức độ tự chủ khác
nhau.
- Mô hình Nhà nước kiểm soát hoàn toàn (state control) như ở Malaysia, đến
các mô hình bán tự chủ (semi-autonomous) như ở Pháp và New Zealand,
- Mô hình bán độc lập (semi-independent) ở Singapore,
- Mô hình độc lập (independent) ở Anh, Úc. 5
Tuy nhiên, trong mô hình do Nhà nước kiểm soát thì cơ sở giáo dục đại học vẫn
được hưởng một mức độ tự chủ nhất định, vì những lý do tài chính và điều quan trọng
nữa là Nhà nước không thể kiểm soát được tất cả các hoạt động của cơ sở giáo dục đại
học. Trong khi đó, mô hình độc lập thì vẫn có những mặc định ngầm về quyền của
Nhà nước nắm giữ và kiểm soát một số mặt về chiến lược phát triển và có quyền yêu
cầu giải trình cao ở các cơ sở giáo dục đại học.
Ở nhiều nước phương Tây, các trường đại học có tới bốn cấp quản lý. Đó là Bộ
môn, Khoa, Ban Giám hiệu và Hội đồng Nhà trường. Hội đồng nhà trường thường là
cấp quản lý không điều hành học thuật và có xu hướng không can thiệp vào lĩnh vực
học thuật. Tiêu biểu là Hoa Kỳ. Giáo dục đại học Hoa Kỳ được xem là một trong
những mô hình điển hình của việc tự chủ đại học hoàn toàn. Các trường đại học được
tự chủ trong việc điều hành, quản lý. Mọi quyết định có sự linh động, cởi mở theo
phân quyền quyền quản lý ở địa phương và cơ sở giáo dục. Điều này cho phép các cơ
sở giáo dục đại học có được quyền tự chủ cao nhất. Theo đó, quyền tự chủ được phân
cấp từ ở địa phương (các bang) đến các trường, viện nghiên cứu (Lê Đức Long, 2002,
tr. 129 ). Điều này được quy định rõ ràng trong luật pháp. Chính phủ Liên bang không
can dự vào các hoạt động về chuyên môn như nội dung đào tạo, chương trình đào tạo.
Các trường đại học Hoa Kỳ được phép tự chủ trên mọi phương diện, có trách nhiệm
giải trình trước hội đồng trường. Các giảng viên, sinh viên được phát huy vai trò, sáng
tạo, trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy.
+ Tự do học thuật: Họ được tự do học thuật, trao đổi thông tin, thảo luận, cộng
tác và bình đẳng trong hoạt động chuyên môn không phân biệt quốc tịch và xuất thân6.
Đặc biệt, mối quan hệ giữa giảng dạy và nghiên cứu biện chứng với nhau. Bên cạnh
đó, các trường đại học Hoa Kỳ tự đưa ra chương trình đào tạo, nghiên cứu kết nối với
các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp để tìm tài trợ, hổ trợ đầu ra và tham
gia nghiên cứu, chuyển giao công nghệ. Các trường đại học chỉ công khai tài chính,
chất lượng đào tạo, danh mục các nhà khoa học, giảng viên.
+ Về tài chính: các trường đại học được Chính phủ Liên bang phân bổ ngân
sách. Ngoài ra, các trường, viện nghiên cứu đều phải tự (Hà Văn Hội, Phạm Thu
Phương, 2010, tr. 53)7 huy động từ nhiều nguồn khác nhau như từ nguồn học phí (bao
5

Dẫn theo http://chuongtrinhkhgd.moet.gov.vn/tintuc-sukien/Pages/tin-hoat-dong.aspx?ItemID=4478
Hà Văn Hội, Phạm Thu Phương. (2010). Một số đặc điểm nổi bật trong chính sách giáo dục đại học Mỹ, Tạp
chí Châu Mỹ ngày nay, số 09- 2010, trang 48.
7
Hà Văn Hội, Phạm Thu Phương. (2010). tlđd, trang 53.
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gồm cả tài trợ chính phủ mà sinh viên đóng học phí) mà còn có sự đóng góp của gia
đình, kinh phí dành riêng cho giáo dục của Liên bang, tài trợ, các khoản biếu, tặng
(vận động nguồn tài trợ cho các trường đại học), chương trình vừa học, vừa làm của
Liên bang và địa phương 8. Việc này gíup cho các trường đại học Hoa Kỳ có nguồn tài
chính dồi dào để hổ trợ cho hoạt động gỉang dạy và cho sinh viên vay (trong nước và
quốc tế) 9 cũng như tái đầu tư cho nghiên cứu. Ngân sách Liên bang phân bổ đến các
bang và các trường với tỷ lệ khá cao. Ngân sách cho R&D (nghiên cúu và phát triển)
mà Chính phủ Liên bang dành chi cho các hoạt động nghiên cứu đến các trường đại
học, viện nghiên cứu chiếm 40% tổng chi phí toàn cầu. Việc đầu tư này mang lại cho
Hoa Kỳ nguồn lực để tập trung cho phát minh, sáng chế. Đây chính là lý do để giải
thích vì sao Hoa Kỳ là quốc gia có số lượng phát minh, sáng chế lớn nhất thế giới,
chiếm 50% tổng số phát minh thế giới và nắm vai trò chủ chốt trong các ngành khoa
học công nghệ mũi nhọn (nano, sinh học, vật liệu công nghệ. . .)10.Chính những điều
nêu trên đã tạo nên giá trị, sự đa dạng và bản sắc riêng của các trường đại học Hoa Kỳ
trên bảng đồ thế giới (Hà Văn Hội, Phạm Thu Phương, 2010, tr. 48)11
Ở khu vực châu Á: tự chủ đại học cũng được thực hiện theo xu hướng chuyển
dịch dần từ mô hình Nhà nước kiểm soát sang các mô hình có mức độ tự chủ cao hơn,
từ Nhà nước kiểm soát (state control) sang Nhà nước giám sát (state supervison). Tiêu
biểu là Nhật Bản. Thông qua Đạo luật Hiệp hội Đại học Quốc gia năm 2003, Nhà nước
trao quyền tự chủ về mặt pháp lý cho tất cả các trường đại học với quyền lực nhiều
hơn cho Giám đốc/ Hiệu trưởng và Ban quản trị trường. Năm 2005, Singapore cũng
thông qua một luật tương tự trao quyền tự chủ cho 3 trường đại học của nước này. Tuy
nhiên, ở Malaysia, Bộ giáo dục quản lý gần như toàn diện mọi hoạt động của các
trường đại học từ học thuật đến tài chính và tổ chức nhân sự. Hiệu trưởng, hiệu phó
các trường do Bộ trưởng bổ nhiệm, việc tuyển dụng giáo viên của các trường vẫn phải
thông qua Bộ giáo dục, hiệu trưởng, hiệu phó khi đi công tác nước ngoài đều phải có
sự đồng ý từ Bộ trưởng Bộ Giáo dục.12
Như vậy, nhìn từ thế giới, tự chủ đại học đã được triển khai từ sớm, nhưng
không phải quốc gia nào cũng giao quyền tự chủ hoàn toàn cho các cơ sở giáo dục đại
học. Trong đó, tự chủ đại học được triển khai qua với nhiều mô hình khác nhau, tương
ứng với mỗi mô hình, các quốc gia lựa chọn mô hình phù hợp với đặc điểm văn hoá chính trị của mỗi quốc gia. Hiệu quả của các mô hình đã chứng minh cho sự đúng đắn
của việc thực hiện tự chủ đại học cũng như nắm quyền quản lý, điều hình, giám sát của
nhà nước.
4. Thực trạng tự chủ đại học Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
- Nhìn từ chính sách của Nhà nước
Đối với Việt Nam, tự chủ đại học ở Việt Nam đã được ban hành từ rất sớm, vào
những năm 90 của thế kỉ XX. Ban đầu, chủ đại học được thể hiện qua quyền tự chủ về
hoạt động khoa học công nghệ. Ngày 11/ 9/ 1992, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã có
Quyết định số 324/CT về “ Tổ chức lại mạng lưới các cơ quan nghiên cứu khoa học và
Đỗ Thị diệu Ngọc. (2007). Giáo dục đại học đại chúng của Hoa Kỳ - nguyên nhân, thực trạng, và những lưu ý
cho Việt Nam, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 04 - 2007, trang 12
9
Đỗ Thị Diệu Ngọc, tlđd, trang 14.
10
Bùi Thị Phương Lan (2010), trang 267
11
Hà Văn Hội, Phạm Thu Phương, 2010, tldd, tr. 48
12
Xem thêm https://nhandan.com.vn/binh-luan-phe-phan/tu-chu-dai-hoc-va-trach-nhiem-minh-bach-343899
8
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phát triển công nghệ” trên nguyên tắc: “Gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo; coi các
trường đại học và các cơ sở khoa học công nghệ là một thể thống nhất...”. Tuy nhiên,
trên thực tế, quá trình tổ chức sắp xếp lại các trường đại học và các viện trực thuộc
nhiều bộ chủ quản khác nhau về chung một chế độ quản lý của Bộ Giáo dục và Đào
tạo nên vẫn chưa đạt được hiệu quả nhất định. Cho đến nay, việc tự chủ trong các
trường đaị học, trong khoa học vẫn chưa được thực hiện hoàn toàn. Nghĩa là, Bộ khoa
học công nghệ thực hiện thay cho Bộ giáo dục và các trường đại học.
Sang thế kỉ XXI, cùng với xu hướng phát triển chung của khu vực và thế giới,
tự chủ đại học một lần nữa được đề cập, đưa ra và bàn luận tìm giải pháp phù hợp để
triển khai trên thực tiễn. Năm 2003, Thủ Tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số
153/2003/QĐ-TTg “...Trường đại học được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo
quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường, tổ chức các hoạt
động đào tạo, khoa học, công nghệ, tàichính, quan hệ quốc tế, tổ chức và nhân sự”.
Đây được xem là quyết định có tính chất mở đầu cho việc triển khai quyền tự chủ của
các trường đại học. Tuy nhiên, vào thời điểm này, tự chủ đại học gắn liền với việc xây
dựng và phát triển hệ thống các trường đại học tư thục và cho phép các trường đại học
tư thục thực hiện. Thế nên, tự chủ đại học được triển khai và thực hiện ở khu vực giáo
dục tư thục hơn là công lập.
Đến tháng 7/2005, Luật Giáo dục được ban hành, trong đó tự chủ đại học đã đề
cập đến cụ thể như sau: “Việc thực hiện phân công, phân cấp quản lý giáo dục, tăng
cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục13” và Nghị quyết
14/2005/NQ-CP của Chính Phủ ban hành “Về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục
đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020”. Tiếp đến, Luật giáo dục đại học năm 2012
đã nêu rõ và qui định việc giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học. Theo đó,
các trường đại học công lập là một đơn vị sự nghiệp công lập thì đồng nghĩa với việc
các trường cũng có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ,
tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính14. Quyền tự chủ của các trường đại học được
thuực hiện trên các lĩnh vực như: tổ chức nhân sự, tài chính, tài sản, đào tạo, khoa học
công nghệ, hợp tác quốc tế và đảm bảo chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, tự chủ của các
cơ sở giáo dục đại học chưa được thực hiện ở mức độ cao nhất, và nó còn phụ thuộc
vào năng lực, kết quả xếp hạng và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục.15
Năm 2013, Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI,
ngày 4/11/ 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nghị quyết đã giao
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục, đào tạo phát huy vai trò của
hội đồng trường. Bên cạnh đó, Nghị định số 16/2015/ND-CP ngày 14/ 02/ 2015 có nêu
rõ: “Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công là các quy định về quyền tự chủ, tự chịu
trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của
đơn vị sự nghiệp công”. Điều này được xem là chỉ đạo chung, rõ ràng và cụ thể về
quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trong đó có các trường đại học.
Cho đến nay, quyền tự chủ của các trường đại học đã được ban hành dựa trên
các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị sau: Quyết định số 153/2003/QĐ - TTg ngày
30/7/2003; Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 về Ban hành
Điều 14, Luật giáo dục 2005
Khoản 1, Điều 32 của Luật Giáo dục đại học năm 2012
15
Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 do Quốc hội ban hành ngày18/6/2012.
13
14
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Điều lệ trường đại học đã xác định nhiệm vụ, quyền hạn, quyền tự chủ và tự chịu trách
nhiệm của trường đại học. Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 về đổi mới
cơ bản và toàn diện Giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020, Chỉ thị số
296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/2/2010 về đổi mới quản lý giáo dục
trong giai đoạn 2010 - 2012 nêu rõ “việc đổi mới quản lý GDĐH bao gồm quản lý nhà
nước về giáo dục và quản lý của các cơ sở đào tạo là khâu đột phá để tạo ra sự đổi mới
toàn diện của Giáo dục đại học”. Từ đây, các trường đại học lần lượt được giao quyền
tự chủ trên các lĩnh vực sau:
- Tự chủ về tài chính bao gồm tự chủ về các nguồn thu, chi: Nghị định số
43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ đã nói đến việc giao quyền tự chủ tài
chính cho các “đơn vị sự nghiệp dịch vụ công”, trong đó có các trường đại học. Nghị
định 43/2006, nghị định 16/2015 và nghị quyết số 77/2014 về cơ chế tự chủ cho các
trường đại học công lập hiện nay đều dựa vào khả năng tự chủ về kinh phí hoạt động
thường xuyên cũng như chi đầu tư của các trường 16.
+ Quyền tự chủ trong hoạt động hợp tác quốc tế: Thông tư liên tịch số
07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/ 4/ 2015 hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự
chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự
nghiệp công lập giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, quy định về hợp tác quốc tế tại các
trường đại học tại Điều 42, 43 trong Điều lệ nhà trường quy định nhiệm vụ, quyền hạn
và quản lý của trường đại học trong hoạt động hợp tác quốc tế. Theo đó, các trường
được phép xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế
ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của nhà trường phù hợp với mục tiêu hoạt động hợp tác
quốc tế theo Luật định. Như vậy, theo chủ trương, chính sách của Nhà nước về hội
nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; các trường đại học có thể tổ chức, quản lý và
triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác quốc tế theo thẩm quyền; thực
hiện đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài theo quy định
của pháp luật.
+ Quyền tự chủ về tổ chức, nhân sự: Theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP
ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chínhphủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp
công lập thì các đơn vị sự nghiệp công được quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể
các đơn vị không thuộc cơ cấu tổ chức các đơn vị cấu thành theo quyết định của cơ
quan có thẩm quyền, khi đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của
pháp luật; xây dựng phương án sắp xếp lại các đơn vị cấu thành trình cơ quan có thẩm
quyền quyết định. Quyền tự chủ trong tự chủ nhân sự của các trường đại học công lập
dựa trên tinh thần Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT- BNV.
Như vậy, tự chủ đại học đã được Nhà nước ban hành từng bước, cụ thể và rõ
ràng dựa trên các Nghị quyết của Đảng, Thông tư, Chỉ thị của Nhà Nước. Điều này
cho thấy, Đảng và Nhà nước đã nhận thấy vai trò tự chủ của các trường đại học trong
xu thế phát triển chung của giáo dục và đào cũng như việc phân quyền quản lý trong
hoạt động giáo dục của khu vực và thế giới.

16

Trích điều 32 Luật giáo dục đại học 2012: “Cơ sở giáo dục đại học tự chủ trong các hoạt động chủ yếu thuộc
các lĩnh vực tổ chức và nhân sự, tài chính và tài sản, đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm
chất lượng giáo dục đại học. Cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ ở mức độ cao hơn phù hợp với
năng lực, kết quả xếp hạng và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục”.
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- Đến thực tiễn
Quan điểm và chính sách về tự chủ đại học đã có, nhưng trên thực tế, tự chủ đại
học trong thời gian qua đã và đang bộc lộ khá nhiều vấn đề. Có thể điểm qua một số
vấn đề sau:
- Tự chủ nhân sự, quản lý và điều hành: Trên thực tế, các trường đại học
công lập vẫn còn chịu sự giám sát và kiểm soát của nhà nước về việc tuyển dụng, bổ
nhiệm chức danh quản lý các trường đại học. Mọi quyết định phải tuân thủ đúng quy
trình và thủ tục để tuyển dụng và bổ nhiệm. Điều này hoàn toàn phù hợp vì các trường
đều thuộc phạm vi quản lý, điều hành của nhà nước. Ở khu vực các trường đại học tư
thục, dân lập hay mang tính chất quốc tế, việc tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh quản
lý phải tuân theo đúng quy trình và thủ tục của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành thông
qua quy chế hoạt động của các trường đại học.17 Điều này có nghĩa, tự chủ về nhân sự
vẫn chưa thực sự do các trường đai học quyết định. Mặt khác, khi tuyển dụng và bổ
nhiệm, việc quản lý, điều hành và giám sát đều phải thông qua Luật công chức, viên
chức hay quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành. Điều này cho thấy sự chồng
chéo về mặt pháp lý. Nếu cán bộ được tuyển dụng, bổ nhiệm của các trường đại học
vẫn phải tuân theo đúng quy định của Bộ giáo dục và Luật quy định lại khiến cho việc
tuyển dụng, quản lý, điều hành vẫn chỉ trên lý thuyết không sát với thực tiễn. Suy cho
cùng, các trường đại học vẫn chưa được tự chủ.
- Tự chủ tài chính: Đây là vấn đề được đa số các trường đaị học quan tâm,
mong mỏi thực hiện. Việc tự chủ tài chính tạo điều kiện cho các trường đại học được
quyền thu và chi. Ngoài sự hổ trợ, phân bổ ngân sách của nhà nước, các trường được
phép hoạch toán thu từ nguồn học phí. Thế nên, các trường đại học được phép và đưa
ra mức thu học phí để đầu tư và chi cho các hoạt động đào tạo. Trong thời gian qua,
việc tự chủ tài chính dẫn đến việc các trường đaị học tham gia vào cuộc đua tăng học
phí. Trong đó, có trường đại học tăng học phí lên đến gấp 5 lần cho một ngành học18.
Điều này khiến cho nhiều gia đình và sinh viên lo lắng về vịêc chi trả cho hoàn thành
học phí. Vốn dĩ học phí là một gánh nặng đối với gia đình cho thu nhập không cao và
phần đông thu nhập bình quân đầu người của nước ta vẫn còn thấp. Vì thế, việc tăng
học phí khiến cho xã hội có những bình luận, quan điểm trái chiều và thêm gánh nặng
cho nhiều gia đình. Cuối cùng, Bộ giáo dục vẫn phải tham gia và can dự vào vấn đề
này ở một mức độ phù hợp để đi đến một mức học phí có thể chấp nhận được và nhận
được sự đồng thuận của xã hội. Thế nên, tự chủ tài chính vẫn đang ở hai mặt đối lập
của một vấn đề.
- Tự chủ học thuật: Môi trường học thuật ở các trường đai học theo hướng
"khai phóng" đang là xu hướng chung và trở thành bản sắc riêng của các trường đại
học phương Tây. Ở nước ta, tự chủ học thuật đang là một vấn đề được bàn đến rất
nhiều song, cánh cửa mở đường cho xu hướng này vẫn chưa được triển khai một cách
triệt để. Vẫn còn sự giám sát, quản lý chặt chẽ. Đặc biệt, ở một số ngành, lĩnh vực còn
hiện tượng "vùng hạn chế", chưa được thực sự "tự do". Nhất là, một số ngành học liên
quan đến ngành khoa học xã hội & nhân văn cũng như chính trị, ngoại giao. Phản biện
trong học thuật là một phương thức để đưa ra quan điểm khác biệt, từ sự khác biệt đi
17

Xem thêm https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/giao-su-khong-duoc-lam-hieu-truong-phai-tro-ve-mysua-ngay-luat-giao-duc-dai-hoc-20180509070446595.htm
18
Xem thêm https://laodong.vn/xa-hoi/dai-hoc-y-duoc-tang-hoc-phi-gap-5-lan-bo-y-te-yeu-cau-giai-trinh810387.ldo
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đến tìm điểm tương đồng, đồng thuận vẫn chưa thực sự được đề cập và triển khai thực
hiện. Vì thế, các trường đại học vẫn được tự chủ học thuật, khiến cho việc nghiên cứu
khoa học vẫn chưa đạt được mục tiêu về tri thức.
- Về hợp tác quốc tế: Từ quan điểm của Đảng về hợp tác quốc tế trên lĩnh vực
giáo dục, nhất là giáo dục đại học luôn được đề cập trong văn kiện Đảng qua các kỳ
đại hội và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực và giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng và phát
triển đất nước. Tuy nhiên, hợp tác quốc tế dù đã được ban hành và giao quyền tự chủ
cho các trường đại học, song, trên thực tế, hợp tác quốc tế giáo dục đại học đã và đang
tác động đến không chỉ các trường đại học mà còn có cả xã hội, nhất là những sinh
viên, học viên trong việc không được công nhận bằng cấp19. Theo quy chế, các trường
hợp tác quốc tế được phép liên kết đào tạo nhưng phải được công nhận kiểm định chất
lượng giáo dục từ phía Bộ thì mới được xem là hợp pháp20. Ngược lại, các văn bằng,
chứng chỉ không được công nhận và không hợp lệ. Vấn đề này đã và đang là vấn nạn
trong giáo dục đại học trong những năm gần đây. Việc này để lại hệ quả nghiêm trọng
đối với người học và người đã và đang tham gia học tập theo phương thức này.
Bên cạnh đó, hiện nay, hoạt động tự chủ đại học của các trường đại học, nhất là
đại học công lập đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của các luật sau: Luật Giáo dục, Luật
Giáo dục đại học, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công,
Luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (được thay thế bởi Luật về quản lý sử dụng
tài sản công từ 1/1/2018), Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật
Viên chức và các luật về thuế, tài chính; các nghị định của Chính phủ, Điều lệ trường
đại học và rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác. Việc chồng chéo giữa các bộ
luật trong hoạt động của các trường đại học chính là nút thắt khiến cho tự chủ đại học
vẫn chưa trọn vẹn.21
Như vậy, từ chính sách đi đến thực tiễn về tự chủ đại học đang bộc lộ khá nhiều
mâu thuẫn và đối lập trong quá trình triển khai và thực hiện. Quan điểm, chính sách
của Đảng và Nhà nước là phù hợp với tình hình thực tiễn khách quan, song, đi vào
thực chất lại đang ẩn chứa khá nhiều mâu thuẫn, chồng chéo và trói buộc lẫn nhau.
Điều này khiến cho những mong muốn đạt được về việc xây dựng môi trường tự chủ
cho các trường đại học đã không thành công.
5. Một số đề xuất
Trong bối cảnh hiện nay, giáo dục đại học được xem là một dịch vụ công với
sản phẩm đặc thù là nguồn nhân lực chất lượng, quyết định thành công của nền kinh tế
xã hội. Do đó để giáo dục đại học phát triển cần có sự tham gia của các nguồn lực xã
hội vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của các trường. Cụ thể là được phép:
- Tự chủ trong các vấn đề liên quan đến tuyển sinh
- Tự chủ trong các hoạt động học thuật và chương trình giáo dục như phương
pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên, nội dung chương trình
và giáo trình học liệu...
19

20

21

Xem thêm https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hon-2000-bang-thac-si-cu-nhan-o-dh-quoc-gia-huy-hay-congnhan-post108470.gd
Xem thêm https://luatvietnam.vn/tin-phap-luat/bang-cap-nuoc-ngoai-nao-khong-duoc-cong-nhan-230-18181article.html
Nguyễn Trọng Tuấn, 2018, Quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập ở nước ta hiện nay, Luận án
Tiến Sỹ Luật học, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
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- Tự chủ trong các tiêu chuẩn của văn bằng, các vấn đề liên quan đến kiểm tra
và kiểm định chất lượng.
- Tự chủ trong nghiên cứu và xuất bản, giảng dạy và hướng dẫn học viên cao
học, các ưu tiên trong nghiên cứu và quyền tự do xuất bản.
- Tự chủ trong các vấn đề liên quan đến quản lý hành chính và tài chính, quản
lý và sử dụng ngân sách, các nguồn tài chính của trường.
Trên cơ sở phân tích từ chính sách đi đến thực tiễn về tự chủ đại học, việc các
nhà quản lý, hoạch định chính sách cần quan tâm đó là:
- Quy hoạch lại hệ thống văn bản pháp luật, các nghị định thông tư về tự chủ
đại học sao không bị chồng chéo, xâm lấn lẫn nhau trên các lĩnh vực có liên quan
trong việc điều hành, quản lý các công việc của các trường đại học, không những thế,
cần trao quyền tự chủ cho các trường nhiều hơn để các trường tự quyết định vận mệnh
của mình. Điều này giúp cho các trường tự tin tham gia vào việc phát triển chất lượng
gíao dục và hoàn thiện về điều hành, quản lý và vận hành bộ máy hành chính, công
việc theo hướng hiệu quả hơn. Cụ thể, cho phép các trường được phép thiết lập chính
sách, các chương trình và sử dụng nguồn tài chính một cách hợp lý.
- Cần hướng đến việc cho phép các trường đại học quyền tự do học thuật.
- Tăng cường sự giám sát của nhà nước, Bộ giáo dục về việc thực hiện quyền tự
chủ. Song, cần phải xem xét đến khả năng phân quyền hóa, các trường đại học lại sử
dụng sự ưu ái này đưa ra các quyết định ảnh hưởng tới chính sách chung về hệ thống
giáo dục đại học của cả nước.
- Nâng cao vai trò của giải trình và trách nhiệm của các trường đại học
Có như thế, các trường đại học mới "bung hết năng lực", khả năng để vươn
mình đứng dậy, tham gia vào quá trình phát triển chung của giáo dục đại học trong khu
vực và thế giới.
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TỰ CHỦ ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TỪ KINH NGHIỆM THẾ GIỚI
Nguyễn Công Đức
Trường Đại học Công đoàn
Tóm tắt: Hiện nay, tự chủ đại học đang là xu hướng mang tính toàn cầu trong
quản trị giáo dục đại học, là xu thế tất yếu của các quốc gia trong quản trị đại học, đó
là xu hướng cắt giảm sự can thiệp của nhà nước trong quản lý nhà trường, tăng cường
giao quyền tự chủ cho các trường. Quyền tự chủ đại học ở các quốc gia khác nhau phụ
thuộc vào mô hình nhà nước, trình độ phát triển, văn hóa, xã hội, pháp luật… Kinh
nghiệm quốc tế, đặc biệt là những quốc gia có nền giáo dục phát triển cũng như có nét
tương đồng về thể chế nhà nước, về văn hóa là một trong những giải pháp quan trọng
để đề ra các giải pháp phù hợp cho đổi mới tăng cường quyền tự chủ cho các trường
đại học ở Việt Nam. Giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục, đào tạo là một trong
những nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã xác định nhằm
đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo-một trong ba đột phá chiến lược cần
thực hiện có hiệu quả trong giai đoạn mới. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đi
nghiên cứu tìm hiểu khái quát về tự chủ đại học, kinh nghiệm tự chủ đại học ở một số
nước và thực tiễn hiện nay ở Việt Nam.
Từ khóa: Tự chủ đại học; kinh nghiệm thế giới; thực tiễn Việt Nam.
1. Đặt vấn đề
Quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học ở nước ta hiện nay là một vấn đề
được cả xã hội và các ban ngành quan tâm, phải giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo
dục đại học thì mới có thể góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo
dục đại học, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo và mấu
chốt vấn đề là nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập
khu vực và quốc tế. Việc nghiên cứu quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công
lập trong bối cảnh hiện nay là hoàn toàn cần thiết và kịp thời, sẽ là cơ sở để đề xuất
các giải pháp tăng cường quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học công lập, góp
phần đổi mới phương thức quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học
2. Khái quát một số vấn đề về tự chủ giáo dục đại học
Tự chủ đại học (University autonomy) là quyền của cơ sở giáo dục đại học
quyết định sứ mạng và chương trình hoạt động của mình, cách thức và phương tiện
thực hiện sứ mạng và chương trình hoạt động đó, đồng thời tự chịu trách nhiệm trước
công chúng và pháp luật về mọi quyết định cũng như hoạt động của mình. Đây là hình
thức quản trị thích hợp với những tổ chức không thuộc hệ thống hành chính (hệ thống
có cấp trên cấp dưới; cấp dưới do cấp trên bổ nhiệm và phải làm theo quyết định của
cấp trên.).
Trên thế giới, khái niệm “tự chủ đại học” (University autonomy) nói đến các
mối quan hệ đang thay đổi giữa nhà nước và các trường đại học (N.V. Varghese,
Michaela Martin, Thomas Estermann). Xu hướng thay đổi cơ bản là phát huy truyền
thống tự do học thuật và giảm dần sự kiểm soát trực tiếp của các cơ quan công quyền
đối với trường đại học. Từ góc độ này, tự chủ đại học là quyền tự do của thể chế đại
học trong việc ra quyết định và thực thi các quyết định đối với các hoạt động nội bộ
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của đại học mà không có sự kiểm soát hay can thiệp của nhà nước và bất kỳ sự ảnh
hưởng nào nếu có của nhà nước cũng đều phải dựa trên cơ sở pháp luật. Tự chủ đại
học là tự chủ thể chế đại học với nghĩa là tự chủ của trường đại học và tự chủ này được
thể chế hóa bởi hệ thống các chính sách, pháp luật của nhà nước.
Thuật ngữ “tự chủ đại học”, mặc dù xuất hiện nhiều trong truyền thông đại
chúng, nhưng chưa được sử dụng một cách chính thức trong đường lối, chính sách
giáo dục ở Việt Nam giai đoạn 1979-2005. Nghị quyết số 14/1979/NQ-TW về cải cách
giáo dục chưa nói đến “đổi mới giáo dục”, “tự chủ”, “tự chịu trách nhiệm” trong giáo
dục. Nhưng Nghị quyết này sử dụng từ ngữ “cải cách giáo dục” 33 lần, trong đó nêu rõ
ba mục tiêu của cải cách giáo dục là: (i) chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ từ lúc thơ ấu
đến lúc trưởng thành, (ii) thực hiện phổ cập giáo dục trong toàn dân, (iii) đào tạo và
bồi dưỡng với quy mô ngày càng lớn đội ngũ lao động mới.
Nghị quyết số 04/1993/NQ-TW về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào
tạo sử dụng từ ngữ “cải cách giáo dục” 3 lần, sử dụng từ ngữ “cải cách” 12 lần, nhưng
chưa sử dụng từ ngữ “tự chịu trách nhiệm, “trách nhiệm giải trình” và “tự do” trong
giáo dục. Đặc biệt, Nghị quyết này đã 2 lần sử dụng từ ngữ “tự chủ”.
Luật Giáo dục (2005) có hiệu lực từ ngày 01-01-2006 chỉ 1 lần sử dụng từ ngữ
“đổi mới” khi quy định một trong các nhiệm vụ của nhà giáo là “đổi mới phương pháp
giảng dạy” (Điều 72, Khoản 4). Luật này chỉ 1 lần sử dụng từ ngữ “cải cách” nhưng
không phải “cải cách giáo dục”nói chung mà cải cách nội dung chương trình của một
cấp học (Điều 100, Khoản 1).
Như vậy, đến năm 2005 từ ngữ “tự chủ đại học” (University autonomy) vẫn
chưa được sử dụng trong Luật Giáo dục (2005), nhưng các trường đại học, trường
trung cấp, trường cao đẳng được quy định là có “quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm”.
Nhưng quyền tự chủ này luôn bị ràng buộc bởi các quy định pháp luật và điều lệ nhà
trường mà trường đại học muốn thực hiện thì phải “xin” để được “cho”. Trên thực tế,
đến năm 2012 Luật Giáo dục đại học mới được ban hành trong đó có Điều 32 quy định
“Quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học” và đến năm 2014 Điều lệ trường đại học
mới được ban hành.
Tự chủ đại học bao gồm bốn khía cạnh sau:
A. Tự chủ về tổ chức (organisational autonomy), tức là tự quyết định cơ cấu tổ
chức và quá trình ra quyết định của mình, cụ thể là về:
- Người đứng đầu: tiêu chuẩn, thủ tục lựa chọn, nhiệm kỳ và việc miễn nhiệm
người đứng đầu;
- Hội đồng quản trị: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu, tiêu chuẩn, thủ
tục lựa chọn thành viên trong trường, ngoài trường; nhiệm kỳ và việc miễn nhiệm
thành viên;
- Các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ và hành chính;
- Tính chất vì lợi nhuận/không vì lợi nhuận của nhà trường.
B. Tự chủ về tài chính (financial autonomy), tức là độc lập điều hành và phân
bổ ngân quỹ của mình, cụ thể là quyết định:
- Thời hạn của một vòng tài trợ công; loại tài trợ công;
- Việc vay vốn và duy trì thặng dư;
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- Việc điều hành cơ sở vật chất;
- Học phí của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và nước
ngoài.
C. Tự chủ về nhân sự (staffing autonomy), tức là tự quyết định việc tuyển dụng
và điều hành nguồn nhân lực sao cho phù hợp với lợi ích của mình, cụ thể là:
- Các vị trí việc làm, mức lương;
-Thủ tục tuyển dụng, đề bạt, miễn nhiệm.
D. Tự chủ về học thuật (academic autonomy), tức là tự điều hành công tác đào
tạo, nghiên cứu khoa học của mình, cụ thể là quyết định:
- Số lượng người học và việc tuyển sinh vào các hệ đào tạo;
- Chương trình đào tạo, bao gồm ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo;
- Cơ chế đảm bảo chất lượng.
3. Một số mô hình tự chủ giáo dục đại học trên thế giới
Mô hình tự chủ về tài chính và nhân lực của đại học ở Nhật Bản
Cải cách giáo dục đại học công lập được tiến hành ở nước này từ những năm
1990 do yêu cầu của cải cách nền kinh tế. Ban đầu, quá trình này tập trung vào việc
xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng giáo dục. Năm 2004, việc ban hành một chính
sách liên kết (Corporatization Policy) và Luật liên kết các trường đại học công lập
(National University Corporation Act) đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của quá
trình tự chủ ở đại học. Những thay đổi về địa vị pháp lý cho các trường đại học tạo
điều kiện cho các tự chủ về tài chính và nguồn nhân lực ở nước này.
Các trường đại học công lập ở Nhật Bản được sáp nhập vào Hiệp hội các
trường đại học (National University Corporations-NUCs). Nếu như trước đây, các
trường đại học thuộc quản lý của Bộ Giáo dục thì kể từ sau ban hành luật nêu trên, mỗi
trường đại học công lập trở thành một pháp nhân độc lập với sự quản lý từ trung ương.
Mục tiêu của luật này là trao thêm quyền cho người đứng đầu các trường đại học công
lập, thúc đẩy độc lập về tài chính và tự chủ trong quản lý hành chính. Thực tiễn thi
hành luật này còn cho thấy các kết quả ấn tượng về sự độc lập về tài chính, hành
chính, học thuật và đi cùng với đó là sự tăng cường tính minh bạch và kiểm định công.
Thêm vào đó, kể từ sau khi ban hành luật nêu trên, giảng viên các trường đại học
không còn là công chức nhà nước. Việc tuyển dụng, bổ nhiệm, thuyên chuyển giảng
viên trong trường đều do trường đại học thực hiện. Một số kết quả đạt được, đặc biệt là
về tự chủ tài chính và trách nhiệm giải trình từ sau khi ban hành Luật liên kết các
trường đại học công lập 2004 đó là:
Thứ nhất, chính sách và pháp luật đã trao thêm nhiều sự linh hoạt trong quản lý
cho Liên hiệp các trường đại học công lập bằng việc tăng cường trách nhiệm giải trình
thông qua các kế hoạch giữa nhiệm kỳ do Bộ Giáo dục thông qua. Cụ thể, trước đây, các
trường này không phải lên kế hoạch, chiến lược cho riêng mình mà chỉ cần tuân theo
quy định của pháp luật, nay yêu cầu Liên hiệp các trường đại học công lập phải lập mục
tiêu tăng cường chất lượng giảng dạy, nghiên cứu, cải thiện hiệu quả tài chính;
Thứ hai, các trường được toàn quyền phân phối và sử dụng các thu nhập từ hoạt
động. Nói một cách khác, họ phải tự cân bằng giữa mức chi và mức thu, điều này khác
hẳn với trước đây khi mà họ chỉ cần đảm bảo không bội chi ngân sách. Cũng nhờ có
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cơ chế này mà các trường đại học có thể thu hút nhiều nguồn tài trợ hơn so với trước
đây;
Thứ ba, việc chia cơ chế giải trình thành 4 loại, qua 2 tiêu chí: Nguồn kiểm soát
(kiểm soát nội bộ, kiểm soát từ bên ngoài, mối quan hệ giữa thành viên góp vốn) và
mức độ kiểm soát (mối liên hệ trong giải trình). Theo đó, cơ chế giải trình ở Nhật bản
được phát triển theo hướng: Thúc đẩy sự kiểm soát từ bên ngoài và tăng thêm nhiều sự
linh hoạt. Do đó, một Ủy ban kiểm định dành cho Liên hiệp các trường đại học công
lập được thành lập ở nước này để tiến hành việc kiểm định, đánh giá đối với mỗi
trường đại học. Từ năm 2004, việc đánh giá chất lượng là bắt buộc đối với các trường
đại học ở Nhật Bản.
Kết quả nhìn chung cho thấy cơ chế tự chủ như trên giúp cho các trường đại
học công lập ở Nhật Bản đáp ứng được yêu cầu của việc nghiên cứu cạnh tranh. Các
thành viên của trường đại học ngày nay có thể tương tác trực tiếp với các công ty để
tiến hành các hoạt động hợp tác nghiên cứu. Các thủ tục hành chính, ra quyết định
nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Mô hình tự chủ về tài chính và nhân lực của đại học ở Luxembourg
Luxembourg chỉ có duy nhất một trường đại học, lấy tên “Đại học
Luxembourg” và hoạt động của trường này được thực hiện trong khuôn khổ ổn định từ
năm 2010. Đây cũng là lý do tại sao nước này dễ đạt được hiệu quả cao trong tự chủ.
Cụ thể:
Về tài chính, điểm lợi thế của Luxembourg đó là nước này chỉ có duy nhất một
trường đại học, do đó, quá trình cải cách để đạt được tự chủ cho trường đại học là khá dễ
dàng. Vấn đề phân bổ tài chính, chi tiêu như thế nào chỉ là vấn đề giữa Chính phủ và
Trường đại học Luxembourg. Theo quy định thì Chính phủ nước này quản lý vấn đề tài
chính của trường đại học theo kế hoạch 4 năm một lần. Gần 80% kinh phí hoạt động của
Trường đại học Luxembourg là từ kinh phí của Chính phủ, tuy nhiên, trường vẫn mong
đợi có khoảng gần 25% còn lại là từ nguồn kinh phí bên ngoài (đến giữa năm 2020) mà
không bị cắt giảm kinh phí từ nhà nước. Khi thống nhất mức kinh phí với Chính phủ,
Trường đại học Luxembourg được tự quyết việc sử dụng nguồn kinh phí nội tại, được
phép tự do quyết định mức học phí cho tất cả các cấp học, cho tất cả các sinh viên
(không có sự phân biệt giữa sinh viên thuộc các nước Châu Âu và sinh viên đến từ các
nước không thuộc Châu Âu). Nguồn thu được và nguồn dư thừa sẽ được trường tự sử
dụng trong khoảng thời gian là 4 năm. Sau khoản thời gian này, Chính phủ sẽ quyết định
thu hoặc không lấy thu dư đó (nếu còn). Ngược lại, trường có thể mượn tiền của Chính
phủ nếu được Bộ có thẩm quyền phê duyệt. Việc sử dụng và định đoạt tài sản (là bất
động sản)-các tòa nhà được các trường tự quyết (có thể bán) ngoại trừ những tòa nhà
thuộc sở hữu của Chính phủ hoặc được mượn từ tổ chức khác.
Về nguồn nhân lực, trường đại học được toàn quyền tuyển dụng giảng viên và
nhân viên hành chính. Việc giảng viên không còn là công chức nhà nước cho phép các
trường tự quy định lương cho giảng viên, tự quyết định việc sa thải hoặc thăng chức
cho giảng viên mà không phải tuân theo bất kỳ một quy định cụ thể nào. Phần lớn các
giảng viên của trường đại học làm việc theo hợp đồng cá nhân. Việc tuyển dụng và trả
lương do trường quyết định có tham chiếu với bảng lương dành cho công chức nhà
nước, nhưng việc trả thêm lương cho giảng viên trong khả năng là do trường quyết
định.
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Như vậy, về cơ bản, quá trình này ở Luxembourg khá giống với Nhật Bản, khi
mà trường đại học không còn là một bộ phận chịu sự quản lý của Chính phủ, các giảng
viên không còn là công chức nhà nước thì việc người đứng đầu cơ sở đào tạo được
toàn quyền quyết định đối với nguồn tài chính và toàn quyền trong việc quản lý người
lao động là hết sức dễ dàng. Nhà nước khi đó chỉ còn đóng vai trò định hướng và là
một bên đối tác, bình đẳng trong thỏa thuận. Bản kế hoạch 4 năm cho vấn đề tài chính
là một trong những bài học kinh nghiệm có giá trị cho nước ta trong bối cảnh hiện nay.
Mô hình tự chủ về tài chính và nhân lực của đại học ở Hoa Kỳ
Là quốc gia dành mức tự chủ cho đại học cao nhất trên toàn thế giới và với đặc
tính của nền giáo dục là: Phi tập trung (các trường đại học không chịu sự quản lý, điều
hành, chỉ đạo từ bất kỳ cơ quan trung ương nào), Thực tiễn (đào tạo gắn liền với nhu
cầu của kinh tế, khoa học kỹ thuật), Đại chúng (cho tất cả mọi người) và Thị trường
(nguồn lợi thu được từ việc bán các kết quả nghiên cứu), Hoa Kỳ giải quyết vấn đề tài
chính và nhân sự tại cơ sở giáo dục đại học như sau:
Về tài chính, giáo dục đại học ở Hoa Kỳ là nền giáo dục định hướng thị trường.
Chính vì vậy từ giữa thế kỷ thứ 19, các bang đã thành lập một số lượng cao đẳng và
đại học riêng cho mình. Tuy nhiên, những cơ sở đào tạo công lập này vẫn nhận một
phần nhỏ tài chính từ chính phủ. Nguồn tài chính do bang cấp cho giáo dục đại học
chiếm khoảng 20-30% trong suốt thế kỷ 20. Đến cuối thế kỷ thứ 20 thì các cơ sở giáo
dục đại học công lập nhận được 36% vốn từ quỹ của bang, cùng với đó là khoảng 11%
và 4% từ liên bang và chính quyền địa phương. Bước sang thế kỷ 21, các cơ sở công
lập này chỉ nhận phần ít khoảng 10% từ bang. Phần còn lại đến từ các nguồn khác như:
thu nhập từ nghiên cứu, đầu tư, dịch vụ, được tài trợ và học phí. Tất cả các nguồn thu
nhập khác này đều hoàn toàn không chịu sự quản lý của bang, và việc sử dụng nó
giống như một doanh nghiệp sử dụng vào thị trường giáo dục. Các cơ sở giáo dục
công lập chỉ phụ thuộc vào kiểm soát của bang đối với phần nhỏ nguồn tài chính nhận
từ ngân sách nhà nước này (điều này sẽ không xảy ra với đại học tư thục) khi những
trường này mong muốn có thể dành một phần học phí trao cho các sinh viên để tăng
tính cạnh tranh. Như vậy, tính tự chủ đối với tài chính của các cơ sở giáo dục đại học ở
Hoa Kỳ là rất cao. Việc hoàn toàn được chủ động sử dụng nguồn ngân sách cũng như
thu lợi từ việc bán các kết quả nghiên cứu, liên kết với các doanh nghiệp, ngành nghề
có nhu cầu để tạo ra nguồn thu nhập được thực hiện rất tốt ở Hoa Kỳ. Kinh phí hoạt
động của các trường đại học và cao đẳng ở Hoa Kỳ vì thế mà ngày một tăng. Thậm
chí, các trường còn có thể tùy thuộc vào kinh phí của mình mà đưa ra mức hỗ trợ cho
sinh viên (ở điểm này, các trường tư thục có mức hỗ trợ cao hơn). Điều đó cho thấy
rằng, việc nhận nguồn kinh phí cố định từ Chính phủ không còn hấp dẫn với các
trường đại học ở Hoa Kỳ. Với cơ chế mở, đầu tư vào nghiên cứu khoa học và kiếm lợi
từ các sản phẩm cũng như thu phí từ sinh viên và gia đình sinh viên là điểm mấu chốt
của tài chính cho các trường đại học. Muốn làm được điều này, các trường phải được
chủ động hoàn toàn trong việc sử dụng và phân phối nguồn tài chính, không phải chịu
bất kỳ chỉ đạo, kiểm soát nào từ phía trung ương.
Về nhân sự, không có một quy tắc nào điều chỉnh việc giảng viên ở các trường
đại học có thể làm việc toàn thời gian, bán thời gian, có thể được thăng hạng sau một
thời gian nhất định hoặc không. Nhiều vị trí việc làm trong trường đại học có thể lựa
chọn bao gồm: Giảng dạy, nghiên cứu, phục vụ. Do vậy, có những giảng viên làm
công tác giảng dạy, có những giảng viên làm công tác nghiên cứu và có những người
chỉ làm hành chính phục vụ. Việc tuyển dụng người cho các vị trí phù hợp, thăng hạng
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hay sa thải đối với các vị trí này do các trường đại học toàn quyền quyết định.
So với hai quốc gia kể trên, Hoa kỳ có bước đi mạnh mẽ hơn khi ngay từ đầu đã
coi giáo dục như một nền công nghiệp, tức là giáo dục hoàn toàn độc lập với Nhà
nước. Kết quả đạt được từ việc trao quyền tự chủ một cách tối đa như Hoa Kỳ đó là
biến các trường đại học ở Hoa Kỳ trở thành điểm đến mơ ước của nhiều sinh viên trên
toàn thế giới.
Mô hình giáo dục đại học của Singapore
Singapore có hệ thống giáo dục chất lượng cao, có uy tín trong khu vực và đang
vươn lên trở thành trung tâm giáo dục của thế giới. Đối với giáo dục đại học,
Singapore đã thực thi tập đoàn hóa các trường đại học công vào năm 2006. Đặc điểm
cơ bản của tập đoàn hóa đại học ở Singapore là: (1) Đa dạng hóa nguồn tài chính,
trong đó có việc phát triển mạnh quỹ hiến tặng; (2) Không coi thầy giáo là công chức;
(3) Trả lương cạnh tranh theo mức độ hoàn thiện của công việc; (4) Tăng quyền tự chủ
cho các trường.
Hiện nay, giáo dục của Singapore phát triển theo cơ chế thị trường, trường học
có nhiều quyền tự chủ, giữa các trường học có sự cạnh tranh cao. Nhà nước xác định
mục tiêu, chiến lược và quản lý chặt chẽ chất lượng giáo dục. Bộ Giáo dục quản lý các
trường công, tư vấn và giám sát các trường tư. Singapore mở rộng quyền tự chủ cho tất
cả các trường trong vấn đề chương trình, kinh phí và quản lý nhân sự.
Chính phủ Singapore đầu tư 20% tổng ngân sách quốc gia cho giáo dục; có
chính sách tài trợ cho học sinh nghèo và gia đình đông con bằng việc miễn giảm học
phí, miễn phí thi tốt nghiệp phổ thông, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên xuất
sắc… Để nâng cao chất lượng giáo dục, Singapore tăng cường quốc tế hoá giáo dục,
thực hiện nền giáo dục dựa trên năng lực, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho
nền kinh tế tri thức và thông tin trong thế kỷ 21. Chính phủ cho phép các trường nước
ngoài danh tiếng đầu tư 100% vốn để mở trường và khuyến khích các trường trong
nước đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đặc biệt là các trường liên kết Mỹ-Singapore.
Có thể nói, giáo dục đại học ở các nước tiên tiến đều phát triển đa dạng, nhiều
loại hình, chính quy và không chính quy, công và tư, giáo dục suốt đời… Các trường
được quyền tự chủ và chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình. Nhìn chung, cả
giáo dục đại học công và tư đều có những mặt mạnh và những hạn chế cần khắc phục.
Việc ra đời các trường tư và trường công thu học phí đã hình thành nên thị trường
cung cấp các dịch vụ giáo dục ở các cấp học, đặc biệt là thị trường giáo dục đại học.
Đa số các nước đều tiến hành cải cách giáo dục đại học theo mô hình của Mỹ, Anh,
Đức, Nhật Bản, Úc, Singapore…
Việc nghiên cứu mô hình giáo dục đại học của các nước phát triển, giúp Việt
Nam đúc kết được những kinh nghiệm phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của
đất nước, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
4. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện tự chủ giáo dục đại học ở Việt Nam
4.1. Thực trạng tự chủ giáo dục đại học ở Việt Nam
Giáo dục Đại học của Việt Nam trong nhiều năm qua đã có sự phát triển vượt
bậc cả về số lượng và chất lượng. Theo báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, hiện nay cả nước có 235 trường đại học, học viện (bao gồm 170
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trường công lập, 60 trường tư thục và dân lập, 5 trường có 100% vốn nước ngoài), 37
viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sỹ, 33 trường cao
đẳng sư phạm và 2 trường trung cấp sư phạm. Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam
hiện có 72.792 người, trong đó giảng viên có trình độ tiến sỹ là 16.514 người và thạc
sỹ là 43.065 người và hiện đang đào tạo cho khoảng 1,76 triệu sinh viên đại học, cao
đẳng trên cả nước1.
Tự chủ về đào tạo
Công tác tuyển sinh là một khâu quan trọng của quá trình đào tạo cũng như hoạt
động của các cơ sở giáo dục đại học công lập. Hằng năm, việc xác định số lượng tuyển
sinh phải trên cơ sở nhu cầu học tập, nhu cầu nhân lực của xã hội, phụ thuộc vào năng
lực về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tài chính, khả năng quản lý giảng dạy của
từng trường để Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và ký duyệt.
Trong những năm qua, thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển
sinh cũng đã có những thành tựu bước đầu quan trọng, cụ thể như:
Về xác định chỉ tiêu tuyển sinh: chỉ tiêu tuyển sinh là một nội dung quan
trọng nhất của tuyển sinh đại học và sau đại học ở các trường, quyết định sự tồn tại và
phát triển của các ngành đào tạo nói riêng và các trường nói chung. Chỉ tiêu tuyển sinh
trước đây từ chổ được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cụ thể cho các trường, đồng nghĩa
với việc cấp ngân sách nhà nước cho trường thông qua chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm
thì đến nay các trường đại học đã được phép tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh của mình
thông qua năng lực đào tạo, năng lực đội ngũ và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của
ngành nghề đào tạo. Trên thực tế việc xác định chỉ tiêu đào tạo của các trường đại học
công lập hiện nay được thực hiện theo quy định của thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT
ngày 02/12/2011 quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sỹ, thạc sỹ,
đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT ngày
12/6/2012 sửa đổi điều 6 của Thông tư số 57 và Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT
ngày 16/12/2015 quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại
học. Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường được xác định chủ yếu dựa trên số
lượng đội ngủ giảng viên cơ hữu của trường và diện tích sàn xây dựng phục vụ nhu
cầu học tập, thực hành và giải trí của sinh viên. Các chỉ tiêu này có sự khác nhau ở các
nhóm ngành cũng như ở các nhóm trường, ví dụ các trường đào tạo nhóm ngành nghệ
thuật, nhóm ngành khoa học y học thì tỷ lệ này thường cao hơn các nhóm ngành khoa
học xã hội hoặc kinh tế. Thủ tục giao chỉ tiêu cho các trường cũng khác trước đây, nếu
trước đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định giao chỉ tiêu cho từng trường thì hiện
nay các trường tự xác định chỉ tiêu và đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo theo năm
tài chính, sau đó Bộ sẽ thông báo chỉ tiêu của các trường rộng rãi trên các phương tiện
thông tin của Bộ để phụ huynh và sinh viên cả nước có thể theo dõi và giám sát chặt
chẽ việc thực hiện chỉ tiêu của các trường.
Có thể nói việc giao quyền tự chủ cho các trường trong công tác tự xác định chỉ
tiêu tuyển sinh của mình thể hiện rõ một bước tiến lớn trong việc giao quyền tự chủ,
giúp cho các trường chủ động trong việc xác định chỉ tiêu phù hợp với nhu cầu phát
triển kinh tế xã hội của ngành nghề mình đào tạo, phù hợp với năng lực của cơ sở đào tạo
Tự chủ về tài chính
Cơ chế tự chủ về tài chính đã có tác động tích cực đến nhiều khía cạnh của các
trường đại học công lập, đặc biệt là nguồn thu, việc sử dụng nguồn lực tài chính, thu
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nhập. Bên cạnh nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các trường năm 2016 là 10.553
tỷ đồng, các trường đại học công lập đã huy động các nguồn thu sự nghiệp năm 2016
là 14.878 tỷ đồng2.
Chính sách tự chủ tài chính đã mang lại một sự đổi mới về chất, tác động tích
cực hơn đến công tác quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính của nhà trường.
Chính sách tự chủ đã đặt ra yêu cầu buộc các trường (đặc biệt là tập thể lãnh đạo nhà
trường) phải quan tâm hơn đến công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí, nâng cao
tinh thần tiết kiệm, hiệu quả trong sử dụng nguồn lực tài chính. Trên cơ sở đó, các
trường được chủ động mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tạo điều
kiện tăng nguồn thu sự nghiệp, tiết kiệm chi, bổ sung nguồn kinh phí tăng cường cơ sở
vật chất, trang thiết bị giảng dạy của nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt
động sự nghiệp. Kết quả khảo sát cho thấy, 87,8% ý kiến khẳng định việc thực hiện
chính sách tự chủ tài chính có tác động tốt đến việc sử dụng các nguồn lực tài chính
của trường.
Chính sách tự chủ tài chính đã thực sự hướng đến tính hiệu quả trong việc quản
lý và sử dụng các nguồn lực tài chính, thể hiện qua sự tích lũy, tăng trưởng của việc
trích lập các quỹ (đặc biệt là Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của trường) và thu
nhập tăng thêm của người lao động tăng dần qua các năm. 67,9% ý kiến cho rằng, việc
thực hiện chính sách tự chủ tài chính có tác động tốt đến việc sử dụng các nguồn lực
tài chính cho phát triển cơ sở vật chất của trường.
Các trường chủ động hơn trong việc định hướng phát triển công tác đào tạo,
nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ nhằm mở rộng, khai thác các nguồn thu
sự nghiệp. Trong đó có việc chủ động quyết định hướng nghiên cứu và tham gia các
nhiệm vụ khoa học và công nghệ, từ đó thương mại hóa kết quả nghiên cứu, liên kết
với các doanh nghiệp để tạo ra giá trị thực tiễn từ các công trình nghiên cứu khoa học.
Ngoài ra, việc tự chủ về tài chính cũng giúp các trường mở rộng quy mô đào
tạo theo nhu cầu xã hội, tăng cường các hoạt động đào tạo liên kết để nâng cao chất
lượng đào tạo, nhằm thu hút được sinh viên trong bối cảnh có rất nhiều trường đại học
cùng được mở mã ngành đào tạo nhiều loại hình nhóm ngành nghề như hiện nay.
Tự chủ về tổ chức, nhân sự
Theo Báo cáo tổng kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ thời điểm được giao thí
điểm tự chủ, các trường đã từng bước hình thành cơ cấu nhân lực phù hợp với lực
lượng lao động trực tiếp (giảng viên) tăng lên trong khi đội ngũ lao động gián tiếp
(chuyên viên và nhân viên) giảm xuống trong đó chú trọng hơn đến việc sử dụng công
nghệ thông tin hoặc thuê ngoài nhằm tăng hiệu quả hoạt động của bộ máy. Tính đến
tháng 7/2017, cơ cấu nhân lực tại các trường như sau: số lượng giảng viên chiếm tỷ lệ
là 62,52%-lớn nhất trong cơ cấu nhân lực của nhà trường, gấp đôi số lượng nhân viên.
Đội ngũ lãnh đạo và quản lý chiếm gần 10% tổng số nhân lực tại các trường tự chủ.
Theo cáo của các trường, số lượng cán bộ/giảng viên có chức danh giáo sư, phó
giáo sư và học vị từ thạc sĩ trở lên tại các trường đã tự chủ tăng lên đáng kể, số lượng
cử nhân giảm xuống so với giai đoạn trước tự chủ. Về phát triển đội ngũ giảng viên,
năm học 2016-2017, tổng số giảng viên trong các trường đại học là 72.792 người ,
tăng 4,6% so với năm học 2015-2016, trong đó giảng viên có trình độ tiến sĩ là 16.514
(tăng 21,4%) và thạc sĩ là 43.065 (tăng 6,6%). Kết quả tích cực này đến từ việc các
trường chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ giảng viên, tuyển dụng đội ngũ giảng
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viên có học vị từ tiến sĩ trở lên, kéo dài thời gian công tác đối với giảng viên có chức
danh, học vị cao.
Hình 1. Sự thay đổi về chất lượng nhân sự của các trường tự chủ (2015-2017)

(Nguồn: Báo cáo tổng kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2017)
4.2. Một số giải pháp cơ bản
Thứ nhất, Quốc hội sửa đổi Luật Giáo dục đại học và hoàn thiện thiện hệ thống
văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục đại học sau khi được
sửa đổi. Trong quá trình sửa đổi Luật Giáo dục đại học, một số vấn đề về tự chủ của
các trường đại học công lập đặc biệt cần làm rõ như: quan niệm về tự chủ đại học,
quyền tự chủ đại học, nội dung và điều kiện tự chủ đại học; trách nhiệm giải trình của
các cơ sở Giáo dục đại học tự chủ; hoàn thiện, bổ sung và xác định rõ cơ chế quản trị
đại học nói chung và vị trí, vai trò của Hội đồng trường nói riêng; làm rõ và phân định
vai trò chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng trường, Ban giám hiệu và Đảng ủy. Đề xuất
xem xét sửa đổi các luật có liên khác như Luật Đầu tư công, Luật Viên chức v.v. để
các trường đại học được thực hiện tự chủ thực sự.
Thứ hai, cần thay đổi tư duy quản lý Nhà nước theo hướng Nhà nước chỉ quy
định về khung trình độ quốc gia, chuẩn kỹ năng nghề nghiệp quốc gia để từ đó các cơ
sở giáo dục đại học sẽ xây dựng mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra cho người học đáp ứng
các chuẩn nói trên, từ đó các cơ sở giáo dục đại học hoàn toàn tự chủ trong việc tổ
chức đào tạo.
Thứ ba, cần đổi mới phương pháp quản lý nhà nước về giáo dục đại học theo
hướng chuyển từ cơ chế quản lý tập trung sang phân cấp và mở rộng quyền tự chủ cho
các trường đại học. Nhà nước nên thay đổi từ vai tr “người lái đ ” sang vai tr định
hướng cho sự phát triển, chuyển từ kiểm soát sang giám sát thông qua chính sách kiểm
định chất lượng và phân bổ ngân sách. Có như vậy thì nhà nước vẫn đảm bảo được
tính hiệu quả và hiệu lực trong việc thực thi vai trò quản lý của mình.
Thứ tư, Giao quyền toàn bộ về công tác tuyển sinh cho nhà trường. Bộ Giáo dục
và Đào tạo cần giao cho các trường quyền quyết định chỉ tiêu tuyển dựa trên tín hiệu
thị trường lao động và hệ thống đảm bảo chất lượng với các tiêu chí chung do Bộ Giáo
dục và Đào tạo quy định, quyết định hình thức và phương thức tuyển sinh phù hợp với
năng lực mỗi trường.
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Thứ năm, Rà soát, đánh giá sự phù hợp của Luật đầu tư công với cơ chế tự chủ
Giáo dục đại học. Việc đầu tư cho các trường nên áp dụng cơ chế trọn gói và theo dự
án. Các dự án quy mô lớn, cần sự hỗ trợ của nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần
hướng dẫn cơ sở Giáo dục đại học tự chủ đề xuất dự án đầu tư để thẩm định, tổng hợp
vào kế hoạch đầu tư công trung hạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định
và hàng năm bố trí kế hoạch vốn đầu tư cho cơ sở Giáo dục đại học tự chủ để triển
khai thực hiện.
Thứ sáu, Hoàn thiện các hướng dẫn theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ
sở Giáo dục đại học mới ban hành; rà soát, sửa đổi, bổ sung trình cấp có thẩm quyền
ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá,
kiểm định chất lượng dịch vụ giáo dục đào tạo và thực hiện cơ chế tự chủ. Bên cạnh
đó, tiến hành sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm
vi thẩm quyền liên quan đến tự chủ đại học nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất,
đồng bộ cho các trường đại học thực hiện cơ chế tự chủ. Trước mắt tập trung vào việc
rà soát, sửa đổi, ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ trong khi
chờ đợi sự điều chỉnh về luật và các nghị định.
5. Kết luận
Quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập là một trong những vấn
đề có tính cấp bách nhất hiện nay của giáo dục đại học Việt Nam, giải quyết được vấn
đề này sẽ giúp đổi mới quản trị đại học, đổi mới phương thức quản lý của Nhà nước
đối với giáo dục đại học hiện nay. Đúng như Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày
25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp
tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động
của các đơn vị sự nghiệp công lập…đã đề ra. Trong quá trình mở rộng tự chủ cho các
cơ sở giáo dục đại học việc nghiên cứu, học tập các mô hình giáo dục đại học quốc tế
là hết sức cần thiết, đặc biệt từ những nền giáo dục đại học tiên tiến có xuất phát điểm
gần với Việt Nam.
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MÔ HÌNH TỰ CHỦ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở HOA KỲ, CANADA,
NHẬT BẢN, ISRAEL, AUSTRALIA VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM
Đặng Danh Hướng
Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội
Tóm tắt:
Trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, các trường Đại học trên thế
giới đều coi tự chủ đại học là giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng và mở rộng
cơ hội giáo dục. Do vậy, mô hình tự chủ đại học ở các nước trên thế giới rất phong
phú, đa dạng về loại hình và chất lượng. Bài viết nghiên cứu mô hình tự chủ đại học
tại một số nước như: Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Israel, Australia… Bởi mô hình tự
chủ đại học ở các nước này, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đang là
hình mẫu cho nhiều quốc gia học tập, trong đó có Việt Nam. Và trên cơ sở đó, bài viết
đề xuất một số giải pháp xây dựng mô hình tự chủ đại học tại Việt Nam trong thời gian
tới.
Từ khóa: Mô hình, tự chủ đại học, giáo dục đại học, đại học, Việt Nam.
1. Đặt vấn đề
Thực tế cho thấy, mỗi quốc gia đều có thể chế chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội
riêng, cho nên mô hình tự chủ đại học ở mỗi quốc gia có những loại hình khác nhau,
nhưng cơ bản đều thống nhất là nâng cao chất lượng và mở rộng cơ hội giáo dục của
nhà trường. Vậy mô hình tự chủ nào phù hợp đối với các trường Đại học Việt Nam? có
thể áp dụng thành công vào các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức
tại các trường Đại học ở Việt Nam. Xuất phát từ thực tế khách quan trên, bài viết tập
trung phân tích mô hình tự chủ đại học ở Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Israel,
Australia… Từ đó, đề xuất mô hình tự chủ đại học có thể áp dụng vào hệ thống các
trường đại học Việt Nam, để giải quyết các vấn đề đang tồn tại, giúp nâng cao hiệu
quả hoạt động của các trường đại học.
2. Nội dung
2.1. Một số mô hình tự chủ Đại học ở Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Israel,
Australia.
Trong thời đại công nghệ phát triển, mô hình tự chủ đại học ở các nước trên thế
giới rất đa dạng, phong phú về loại hình và chất lượng. Mô hình tự chủ đại học trên thế
giới đã và đang chuyển dần từ mô hình nhà nước kiểm soát sang mô hình nhà nước
giám sát với mục đích tăng cường tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học, hay nói đúng
hơn là loại hình tự chủ đại học tuyệt đối. Như:
Hoa Kỳ, mô hình tự chủ ở các trường Đại học xây dựng theo hướng tự chủ đại
học tuyệt đối. Mô hình này, giúp cho các cơ sở Giáo dục Đại học vận hành tốt hơn,
hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời cũng làm tăng tính cạnh tranh giữa các cơ sở Giáo
dục Đại học, tạo điều kiện để đa dạng hóa các hoạt động Giáo dục Đại học. Và các cơ
sở Giáo dục Đại học không chịu sự chỉ đạo, quản lý của bất kỳ cơ quan trung ương
nào, trách nhiệm chủ yếu của các tiểu bang. Các tiểu bang chỉ quản lý một phần, bằng
việc đầu tư một khoản kinh phí và cử đại diện tham gia Hội đồng quản trị. Bộ Giáo
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dục Hoa Kỳ quản lý hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục một cách gián tiếp thông
qua việc công nhận cơ quan, hiệp hội kiểm định chất lượng giáo dục và cung cấp
chương trình học bổng, tín dụng cho sinh viên của cơ sở Giáo dục Đại học đã được
công nhận kiểm định. Để cạnh tranh và thu hút sinh viên, các cơ sở Giáo dục Đại học
liên tục đổi mới và nâng cao vị trí trong bảng xếp hạng của các tổ chức kiểm định nổi
tiếng. Trong mô hình tự chủ đại học này, hội đồng quản trị có quyền lực tối cao, giám
sát chính sách đảm bảo chất lượng Giáo dục Đại học, thông qua chủ trương liên quan
đến chương trình đào tạo, tổ chức nhân sự, các nguồn tài chính. Thành phần của hội
đồng quản trị khá đa dạng, thường là những người có danh tiếng, uy tín, thành công
đặc biệt về một lĩnh vực nào đó ở địa phương hoặc có những đóng góp tài chính nên
hội đồng quản trị của Hoa Kỳ có quan điểm toàn diện. Số lượng thành viên của hội
đồng quản trị từ 25 đến 35 người do các giảng viên bầu cùng với các thành viên ngoài
trường do tiểu bang đề cử, tỉ lệ thành viên ngoài trường chiếm khoảng 60-70%. Hơn
nữa, nguồn lực tài chính dồi dào và quyền tự chủ cao của các cơ sở Giáo dục Đại học
Hoa Kỳ, đã tạo ra sự linh hoạt trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học do
không bị chi phối bởi các thủ tục hành chính nặng nề, các cơ quan quản lý cồng kềnh.
Đồng thời, cơ chế tự chủ của Hoa Kỳ đã tạo ra môi trường cạnh tranh, khuyến khích
nghiên cứu khoa học, đổi mới và sáng tạo. Ngoài ra, chính phủ Hoa Kỳ còn hỗ trợ gián
tiếp cho các tác động tích cực của thị trường đối với Giáo dục Đại học, do vậy mô hình
tự chủ đại học tuyệt đối của Hoa Kỳ mang định hướng thị trường cao [5]. Vì vậy, hệ
thống Giáo dục Đại học của Hoa Kỳ được xem là hàng đầu thế giới.
Canada, xây dựng mô hình tự chủ đại học theo hướng tập đoàn hóa một cách
phi tập trung. Với hai cấp độ: Tập đoàn hóa trong quản trị đại học trên cấp độ hệ
thống quốc gia và Tập đoàn hóa trong quản trị cấp độ nhà trường. Tập đoàn hóa trong
quản trị đại học trên cấp độ hệ thống quốc gia tức là ngân sách trung ương dành cho
giáo dục sau trung học phổ thông đã bị cắt giảm khoảng 13,5 tỷ USD trong giai đoạn
1983 - 1995; giai đoạn 1994 - 2005, giảm khoảng 50%, ngân sách địa phương cũng bị
cắt giảm. Mặc dù ngân sách nhà nước giảm, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng
nguồn thu thường xuyên của các trường. Bởi các trường đại học phải kiểm soát chi phí
và huy động nguồn lực bên ngoài để bù vào số ngân sách nhà nước bị cắt giảm. Tập
đoàn hóa trong quản trị cấp độ nhà trường tức là tái cấu trúc bộ máy quản trị của nhà
trường khi số lượng các nhà quản trị chuyên nghiệp tăng lên chiếm một phần ba tổng
số các nhà quản trị đại học; nhà trường luôn có một phó chủ tịch chịu trách nhiệm huy
động nguồn vốn đầu tư cho trường và được hỗ trợ bởi cả một bộ máy hành chính; nhà
trường áp dụng cơ chế tuyển dụng nhân sự theo hợp đồng để tăng hiệu quả sử dụng đội
ngũ nhân sự và quyền tự chủ của đội ngũ quản trị. Tuy nhiên, cơ chế quản trị này có
thể cản trở các giảng viên hợp đồng tiếp cận các cơ hội bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao
chất lượng và cải thiện thu nhập; Các trường áp dụng đào tạo trực tuyến để tăng năng
suất, hiệu quả đào tạo, tăng quyền lực của đội ngũ quản trị và giảm bớt sự phụ thuộc
vào các giảng viên giảng dạy trực tuyến, bởi vì nhiều công việc học thuật được chuyển
giao cho bộ phận hành chính. Tuy nhiên, đào tạo trực tuyến bị phê phán là kém hiệu
quả về mặt giáo dục phẩm chất, năng lực của con người do thiếu mối quan hệ trực tiếp
giữa giảng viên với người học. Do vậy, trên thực tế, các trường đại học chỉ áp dụng
đào tạo trực tuyến từng phần một cách phù hợp; Các trường ưu tiên nghiên cứu chuyển
giao khoa học, công nghệ thay cho mô hình quản trị đại học hàn lâm. Theo mô hình
mới kiểu tập đoàn hóa, giảng viên dành 20% thời gian cho giảng dạy, 40% cho nghiên
cứu và 40% cho hoạt động phục vụ cộng đồng. Đặc biệt, các trường đầu tư nhiều hơn
cho nghiên cứu - triển khai hợp tác với doanh nghiệp [2].
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Nhật Bản, mô hình tự chủ đại học xây dựng theo hướng Tổng công ty/tập đoàn
đại học quốc gia được điều hành thông qua hệ thống Hội đồng quản trị, bao gồm chủ
tịch và người được ủy thác, và thành lập các bộ phận quản lý, giáo dục và các ban điều
hành cần thiết khác. Tập đoàn đại học quốc gia sẽ mời những người bên ngoài tham
gia thành viên của Hội đồng trường và trực tiếp tham gia vào hoạt động quản lý. Mỗi
tập đoàn đại học quốc gia được thành lập 03 hội đồng trong mỗi trường, gồm: 1) Hội
đồng quản trị là bộ phận cao nhất có quyền quyết định về tài chính và do Chủ tịch
trường đứng đầu; 2) Hội đồng quản lý, điều hành có trách nhiệm quyết định các vấn đề
về hành chính, điều hành hoạt động của trường; 3) Hội đồng giáo dục và nghiên cứu
thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến đào tạo và nghiên cứu. Để tập trung quyền
lực cho Chủ tịch và Hội đồng quản trị trường, các trường đại học quốc gia đã giảm các
cuộc họp mang tính chất ra quyết định tập thể, ví dụ như Đại học giáo dục Aichi đã
giảm số lượng các cuộc họp từ 19 xuống còn 7 cuộc họp/năm; giảm số lượng các ủy
ban từ 36 xuống 24, số lượng thành viên các ủy ban từ 400 xuống còn 100 người. Để
tăng quyền quyết định cho Chủ tịch trường và giảm các quyết định mang tính chất tập
thể đã thể hiện rõ tầm quan trọng của chế độ lãnh đạo cá nhân, đảm bảo mọi vấn đề
được quyết định nhanh và Chủ tịch là người đứng đầu chịu trách nhiệm về các quyết
định của mình. Tuy nhiên, các trường đại học quốc gia của Nhật Bản cũng phải đối
mặt với thách thức trong việc lựa chọn được Chủ tịch trường là người có năng lực điều
hành, quản lý bởi vì hầu hết họ là những người làm công tác chuyên môn, giảng dạy
nên thiếu những kinh nghiệm, kỹ năng trong lãnh đạo điều hành. Về ngân sách: nguồn
kinh phí cho các trường đại học ở Nhật Bản chủ yếu được chia thành ba loại: kinh phí
chi cho hoạt động thường xuyên; kinh phí cạnh tranh dành cho hoạt động nghiên cứu
khoa học của mỗi cá nhân; nguồn trợ cấp cho sinh viên. Các trường đại học cần phải
đẩy mạnh cải cách, xây dựng các dự án để xin các nguồn tài trợ từ Chính phủ Nhật
Bản. Về nhân sự: Quy định không áp dụng chế độ công chức nhằm cho phép các
trường đại học quốc gia có thể áp dụng chế độ tuyển dụng, hệ thống thang bảng lương
và các điều kiện khác có liên quan đến nhân sự một cách linh hoạt hơn. Tất cả nhân
viên không thuộc biên chế của trường, khoa thì được bổ nhiệm bởi chủ tịch trường,
còn những chuyên viên cao cấp như tổng thư ký hay giám đốc do Bộ trưởng Bộ Giáo
dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ quyết định. Về quản lý chất lượng
đào tạo đại học, có bộ phận kiểm toán (kiểm toán nội bộ). Mỗi bộ phận kiểm toán cần
có ít nhất 02 kiểm toán viên có vị trí như giám đốc để kiểm toán toàn bộ các hoạt
động. Mặc dù hệ thống kiểm toán nội bộ không hoạt động hiệu quả ở tất cả các trường
đại học của Nhật Bản nhưng một số trường đã sử dụng kết quả kiểm toán một cách
tích cực để nâng cao chất lượng quản lý của mình. Ngoài ra, các trường đại học quốc
gia đều xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên. Tuy nhiên, việc đánh giá này chỉ thông
qua thông tin của mỗi cá nhân được cập nhật trên hệ thống dữ liệu để đánh giá hoạt
động của đơn vị đó. Để kiểm định chất lượng giáo dục của các Tập đoàn Chính phủ
Nhật Bản thành lập Ủy ban đánh giá tập đoàn đại học quốc gia (trực thuộc MEXT)
dựa vào kết quả năm học và việc hoàn thành các kế hoạch trung hạn do tập đoàn đề ra.
Ủy ban thực hiện hoạt động đánh giá thông qua hoạt động tự đánh giá, giám sát của
mỗi trường đại học. Hoạt động đánh giá hàng năm của Ủy ban được dựa trên 5 cấp
độ/tiêu chí: 1) Mức độ cải tiến và tối ưu hóa tập đoàn; 2) Cải thiện các hạng mục tài
chính; 3) Tự giám sát, đánh giá và công bố thông tin (công khai, minh bạch thông tin);
4) Các vấn đề kinh doanh khác; 5) Nâng cao chất lượng nghiên cứu giáo dục và các
dịch vụ liên quan khác. Và đây chính là điều kiện để được xem xét cấp kinh phí cho
các hoạt động cụ thể theo kế hoạch trung hạn đã đề ra [3].
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Israel, mô hình tự chủ đại học được xây dựng theo hai loại hình là quản trị hệ
thống và quản trị cấp trường. Quản trị hệ thống là do Hội đồng Giáo dục Đại học
(CHE) và Ủy ban Kế hoạch và Ngân sách (PBC) chịu trách nhiệm duy trì sự cân bằng
giữa tự do học tập và giám sát giáo dục đại học. Trách nhiệm của Hội đồng Giáo dục
Đại học là chịu trách nhiệm trước các hoạt động và chức năng của các trường đại học
như: kiểm định, lập kế hoạch, các lĩnh vực chịu trách nhiệm khác (Sử dụng các đối
tượng được bảo vệ như trường đại học, trường kỹ thuật, v.v…). Số lượng thành viên
Hội đồng Giáo dục Đại học sẽ dao động từ 19-25, và hội đồng sẽ được lãnh đạo bởi
Bộ trưởng Bộ Giáo dục hiện tại. Các thành viên được bầu trong thời gian năm và phải
nỗ lực để thực hiện các mục tiêu của CHE và trách nhiệm của họ. Còn Ủy ban Kế
hoạch và Ngân sách (PBC) chịu trách nhiệm xác định ngân sách giáo dục đại học và
trình chính phủ phê duyệt. Ủy ban bao gồm bảy thành viên, bao gồm cả chủ tịch, năm
trong số đó là từ giới học thuật và các đại diện công cộng còn lại từ các lĩnh vực kinh
tế. Các thành viên của ủy ban được bổ nhiệm bởi Bộ trưởng Bộ Giáo dục, với sự đồng
ý của Chủ tịch PBC và sự chấp thuận của CHE. Các cuộc họp được thực hiện trong ba
năm với tùy chọn gia hạn thêm ba năm nữa. Quản trị cấp trường là các trường học
được điều hành theo mô hình tự chủ, có quyền ra quyết định, phân công trách nhiệm
và chịu trách nhiệm về kết quả. Người đứng đầu các trường đại học được quyền tự do
điều hành các hoạt động giáo dục của nhà trường theo cách mà họ nghĩ là phù hợp, chỉ
cần đảm bảo điều kiện phát triển năng lực học tập và nâng cao kết quả học tập của học
sinh. Người đứng đầu các trường học đã nắm bắt cơ hội này để huy động tối đa các
nguồn lực, khuyến khích các ý tưởng mới, điều hành quá trình đổi mới giáo dục trong
trường học và trong cộng đồng. Có thể nói người đứng đầu một trường học là một
“doanh nhân khởi nghiệp”, tức là người không chỉ tuân thủ các áp lực của thể chế (cải
thiện kết quả học tập của sinh viên), hoàn thành các trách nhiệm theo quy định, mà họ
còn phải đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy các sáng kiến thay đổi mà họ cho là
phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng trường học [1].
Australia, trong mô hình tự chủ đại học đứng đầu Hội đồng trường có chức
năng nhiệm vụ: Chỉ định hiệu trưởng/chủ tịch, người điều hành công tác quản lý nhà
trường; Xem xét, chấp nhận sứ mệnh và định hướng chiến lược của trường ĐH cũng
như kinh phí hàng năm và kế hoạch phát triển; Xem xét và đánh giá hiệu quả họat
động của nhà trường; Thiết lập các chính sách và qui định phù hợp với yêu cầu pháp lý
và mong đợi của cộng đồng; Phê duyệt và kiểm soát hệ thống kiểm tra tính tự chịu
trách nhiệm bao gồm kiểm soát tổng thể các hoạt động; Xem xét đánh giá khả năng
quản lý và quản lý các nguy cơ nảy sinh trong toàn trường, bao gồm các họat
động/dịch vụ thương mại/kinh doanh; Xem xét và kiểm soát/định hướng các hoạt động
học thuật của nhà trường; Phê duyệt các hoạt động thương mại/dịch vụ. Để minh bạch
hóa công tác điều hành, chủ tịch HĐT sẽ chỉ định Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng và
nhóm cộng sự điều hành sẽ phụ trách công tác quản lý thường nhật của nhà trường. Số
thành viên trung bình của hội đồng quản trị các trường ĐH Australia vào khoảng 1930 người (gồm: thành viên mặc nhiên được chỉ định hoặc bầu cử, Giảng viên, Cán bộ,
Sinh viên, Nghị viên, Ủy ban chuyên môn, Chỉ định từ Chính phủ/ Bộ Giáo dục và
Đào tạo). Tuy nhiên, việc thành lập Hội đồng trường có một số hạn chế như làm nảy
sinh một số tranh luận về phương thức làm việc của thành viên HĐT khi thành viên
hội đồng là tập hợp những người từ nhiều nguồn khác nhau (bên trong và ngoài
trường). Một số thành viên HĐT phải làm việc cật lực và có trách nhiệm rất cao trong
khi một số khác lại khá “thoải mái” khi tham gia xây dựng chiến lược và xét duyệt các
quyết sách quan trọng. Một số khác không đủ kiến thức chuyên môn về tài chính và
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quản trị nên thường có tâm lý thuận theo số đông. Ngoài ra, do đây là công việc có
tính thiện nguyện (không hưởng lương trực tiếp) từ nhà trường nên một số thành viên
hội đồng chưa thể hiện tính tích cực khi tham gia. Và HĐT thường can dự khá nhiều
vào công việc điều hành hàng ngày của ban giám hiệu nên gây ra một số mâu thuẫn
không đáng có [4].
Tóm lại, mô hình tự chủ đại học ở Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Israel,
Australia… vận hành tốt, hoạt động hiệu quả cho nên đã đa dạng hóa các hoạt động
Giáo dục của các nhà trường. Đồng thời, giúp hệ thống Giáo dục Đại học của các quốc
gia này luôn đứng hàng đầu thế giới. Sở dĩ, đạt được thành quả như vậy là do các
trường Đại học ở Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Israel, Australia… đã thực hiện mô hình
tự chủ theo hướng tự chủ tuyệt đối. Trong mô hình tự chủ đại học, Hội đồng quản trị
có quyền lực tối cao, giám sát chính sách đảm bảo chất lượng Giáo dục Đại học.
Thành phần của hội đồng quản trị khá đa dạng gồm: thành viên mặc nhiên được chỉ
định hoặc bầu cử, Giảng viên, Cán bộ, Sinh viên, Nghị viên, Ủy ban chuyên môn, Chỉ
định từ Chính phủ/ Bộ Giáo dục và Đào tạo là những người có danh tiếng, uy tín,
thành công đặc biệt về một lĩnh vực nào đó. Tuy nhiên, bên cạnh thành tích đạt được
các mô hình tự chủ này còn một số hạn chế như: HĐT thường can dự khá nhiều vào
công việc điều hành hàng ngày của ban giám hiệu nên gây ra một số mâu thuẫn không
đáng có; thành lập Hội đồng trường làm nảy sinh một số tranh luận về phương thức
làm việc của thành viên HĐT khi thành viên hội đồng là tập hợp những người từ nhiều
nguồn khác nhau; một số thành viên hội đồng chưa thể hiện tính tích cực khi tham gia
HĐT; áp dụng cơ chế tuyển dụng nhân sự theo hợp đồng cản trở các giảng viên hợp
đồng tiếp cận các cơ hội bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao chất lượng và cải thiện thu
nhập… Đây chính là bài học kinh nghiệm về xây dựng mô hình tự chủ ở các trường
Đại học Việt Nam.
2.2. Những đề xuất thay đổi mô hình tự chủ Đại học cho Việt Nam
Để thực hiện mô hình tự chủ đại học hiệu quả trong thời đại công nghệ phát
triển, đồng thời đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, tác giả xin đề xuất
một số nhóm giải pháp như sau:
Thứ nhất, các trường Đại học Việt Nam cần xây dựng mô hình tự chủ theo
hướng tự chủ tuyệt đối như Hoa Kỳ, Tập đoàn hóa trong tự chủ đại học như Canada,
Tổng công ty/tập đoàn đại học quốc gia của Nhật Bản… Bởi các mô hình đã vận hành
tốt, hoạt động hiệu quả trong hệ thống Giáo dục Đại học ở các quốc gia trên. Tuy
nhiên, phải căn cứ cụ thể vào thực trạng nguồn nhân lực cũng như các điều kiện về cơ
sở vật chất của nhà trường, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, các trường Đại
học Việt Nam có thể lựa chọn mô hình tự chủ phù hợp, khả năng thành công cao để áp
dụng vào hệ thống giáo dục toàn diện của nhà trường. Trên cơ sở biết được ưu điểm
cũng như hạn chế của từng mô hình tự chủ các trường Đại học phải có các giải pháp hợp
lý nhằm khắc phục những hạn chế và phát huy tối đa ưu điểm của mô hình tự chủ đã lựa
chọn, có như vậy mới đa dạng hóa các hoạt động Giáo dục của nhà trường.
Thứ hai, đa dạng hóa thành phần Hội đồng trường là những người có danh
tiếng, uy tín, thành công đặc biệt về một lĩnh vực nào đó như Hoa Kỳ, Australia thành
viên HĐT gồm thành viên mặc nhiên được chỉ định hoặc bầu cử, Giảng viên, Cán bộ,
Sinh viên, Nghị viên, Ủy ban chuyên môn, Chỉ định từ Chính phủ/ Bộ Giáo dục và
Đào tạo. Bởi các thành viên này định hướng chiến lược của trường ĐH cũng như kinh
phí hàng năm và kế hoạch phát triển, đánh giá họat động của nhà trường, đánh giá khả
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năng quản lý và quản lý các nguy cơ nảy sinh trong toàn trường, bao gồm các họat
động/dịch vụ thương mại/kinh doanh… Hơn nữa những người có danh tiếng, uy tín
tham gia Hội đồng trường khắc phục được tình trạng số tranh luận về phương thức làm
việc của thành viên HĐT, có trách nhiệm cao khi tham gia xây dựng chiến lược và xét
duyệt các quyết sách quan trọng…
Thứ ba, Hội đồng trường không nên can dự khá nhiều vào công việc điều hành
hàng ngày của Ban giám hiệu bởi sẽ gây ra một số mâu thuẫn không đáng có làm cản
trở hiệu quả hoạt động giáo dục đào tạo của nhà trường.
Thứ tư, trong mô hình tự chủ các trường Đại học Việt Nam cần thiết lập bộ
phận quản lý chất lượng đào tạo để đánh giá toàn bộ các hoạt động giáo dục của nhà
trường. Việc đánh giá cán bộ, nhân viên không chỉ đánh giá qua thông tin của mỗi cá
nhân được cập nhật trên hệ thống dữ liệu mà phải đánh giá thông qua hiệu quả công
việc được giao.
Thứ năm, trong mô hình tự chủ Hiệu trưởng là những người có kinh nghiệm, kỹ
năng trong lãnh đạo điều hành, đảm bảo mọi vấn đề được quyết định nhanh. Do vậy,
phải tăng quyền quyết định cho Hiệu trưởng và giảm các quyết định mang tính chất
tập thể. Để Hiệu trưởng là người đứng đầu chịu trách nhiệm về các quyết định của
mình.
Thứ sáu, xây dựng mô hình tự chủ đại học định hướng thị trường cao, tức là tạo
ra môi trường cạnh tranh, khuyến khích nghiên cứu khoa học, đổi mới và sáng tạo, gắn
kết chặt chẽ và bền vững với cộng đồng, quan hệ mật thiết với nền kinh tế, bám sát
nhu cầu của thị trường lao động. Có như vậy các trường Đại học Việt Nam mới huy
động được nguồn lực bên ngoài để bù vào ngân sách nhà nước bị cắt giảm.
3. Kết luận
Những năm qua, hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam đã có bước phát triển
đáng kể, một số trường lọt top các trường đại học hàng đầu thế giới như Đại học Quốc
gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM. Tuy nhiên, để tự chủ đại học hiệu quả đáp
ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế, vẫn là bài toán khó của
nhiều trường. Do vậy, nghiên cứu và tìm hiểu mô hình tự chủ ở một số nước như: Hoa
Kỳ, Canada, Nhật Bản, Israel, Australia… có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các
trường Đại học Việt Nam. Bởi nghiên cứu về các mô hình tự chủ đại học ở các quốc
gia này sẽ giúp Ban lãnh đạo các trường Đại học Việt Nam nhận thức được các mặt
tích cực cũng như mặt hạn chế của mô hình tự chủ đại học mà một số nước trên thế
giới đã triển khai. Từ đó, các trường Đại học Việt Nam có thể lựa trọn mô hình tự chủ
đại học phù hợp, có thể áp dụng thành công vào hệ thống giáo dục toàn diện của nhà
trường.
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TỰ CHỦ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO MÔ HÌNH SINGGAPORE BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM
Trần Thị Trang
Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì
Tóm tắt
Tăng quyền tự chủ cho các trường đại học là xu hướng tất yếu để giáo dục đại
học Việt Nam dần tháo gỡ những rào cản về cơ chế để phát triển, bắt kịp trình độ của
khu vực và thế giới. Trong thời gian qua, tự chủ trong giáo dục đại học ở nước ta đã có
nhiều chuyển biến tích cực, các trường đại học dần được trao quyền tự chủ trong các
mặt hoạt động. Tuy nhiên một số trường đại học còn chưa thực sự sẵn sàng thực hiện
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Học hỏi kinh nghiệm trao quyền tự chủ cho các
trường Đại học từ các nước trên thế giới để thấy được chúng ta cần phải làm gì, xây
dựng mô hình tự chủ như thế nào cho phù hợp là điều cần thiết. Điển hình như mô
hình tự chủ của Singapore với những kết quả đã đạt được: giảm chi phí thanh tra giám
sát của chính phủ, thúc đẩy các trường tự thân năng động hơn đối mặt với nhu cầu của
thị trường lao động, nâng cao sức cạnh tranh, xếp hạng trường đại học… Những kết
quả đó cần được nghiêm túc nhìn nhận để thấy được những ưu điểm trong mô hình tự
chủ của Singapore qua đó vận dụng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.
Từ khóa: Tự chủ giáo dục đại học; mô hình tự chủ đại học Singapore; kinh
nghiệm tự chủ đại học từ quốc tế.
Dẫn nhập
Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và nền kinh tế tri thức đã chứng
minh luận điểm của Mác: “Khoa học trở thành lực lượng sản xuất chính”, lúc này khoa
học công nghệ thực sự là động lực cho tăng trưởng kinh tế, tri thức trở thành hàng hóa,
giáo dục trở thành lợi ích quan trọng nhất của mỗi người. Tuy nhiên, yêu cầu đối với
giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học cũng thay đổi. Để đảm bảo nguyên tắc trình độ
vững vàng và kỹ năng thành thục cho nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường
lao động, hệ thống các trường đại học cần có sự đổi mới cơ bản và toàn diện, từ quản
lý về mặt thủ tục hành chính đến chương chình nội dung, chuẩn đầu ra… Yêu cầu tất
yếu cần phải tái cấu trúc hệ thống giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng,
mà bản chất là xem xét và định nghĩa lại mối quan hệ giữa giáo dục đại học với nhà
nước và với thị trường lao động. Quá trình này diễn ra đối với tất cả các trường đại học
trên thế giới, tiêu biểu với 3 mô hình tự chủ đại học: Mô hình tự chủ độc lập ở Anh,
Úc; Mô hình bán tự chủ ở Pháp, New Zealand; Mô hình bán độc lập ở Singapore.
Trong đó, chúng tôi đặc biệt lưu ý mô hình của Singapore bởi tự chủ giáo dục đại học
của của Singapore đã đạt được những kết quả quan trọng, vận hành như là một phương
tiện hỗ trợ sự phát triển kinh tế quốc gia và thúc đẩy sự gắn kết xã hội. Nghiên cứu mô
hình tự chủ của Singapore để thấy được những đặc điểm nổi bật, từ đó rút ra một số
bài học kinh nghiệm có thể vận dụng, áp dụng vào quá trình thực hiện tự chủ đại học ở
Việt Nam.
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Nội dung
1. Tự chủ giáo dục đại học – bản chất và các thành tố
Tự chủ là tự điều hành, quản lý mọi công việc của mình không bị ai chi phối.
Tự chủ đại học là quyền được tự tổ chức, quản lý các hoạt động của cơ sở một cách
chủ động, tích cực, sáng tạo nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, sứ mệnh của nhà
trường. Chủ thể thực hiện quyền tự chủ là lãnh đạo của các trường đại học đó.
Tự chủ đại học có nhiều cách hiểu khác nhau tùy cách tiếp cận và tùy theo nhận
thức về vai trò của nhà nước đối với giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng.
Thực tế, nếu xét trong phạm vi mối quan hệ của cơ sở giáo dục đại học có thể được
nhìn nhận từ hai khía cạnh: Thứ nhất, xét trong mối quan hệ giữa trường đại học với
các yếu tố bên ngoài thì tự chủ đại học được hiểu là khả năng thoát ra khỏi sự kiểm
soát, hạn chế của các cơ quan quản lý nhà nước, của thị trường lao động và các ảnh
hưởng chính trị. Đó là quyền tự do đưa ra các quyết định về cách thức tổ chức hoạt
động cũng như thực hiện mục tiêu sứ mạng của trường. Thứ hai, ở cấp độ giữa trường
với các bộ phận trong trường. Đây chính là quá trình quản lý của nhà trường với các
bộ phận trong trường trên cơ sở chất lượng, hiệu quả công việc, thoát ra khỏi phạm vi
quản lý hành chính. Như vậy, dù góc tiếp cận, mục đích tiếp cận khác nhau nhưng khái
quát chung có thể hiểu tự chủ của trường đại học là khả năng của trường được hoạt
động theo cách thức mình lựa chọn để đạt được sứ mạng và mục tiêu do trường đặt ra.
Thực tế, các cơ sở giáo dục đại học sẽ vận hành tốt hơn nếu họ được nắm vận mệnh
của chính mình. Tự chủ sẽ tạo động lực để họ đổi mới nhằm đạt hiệu quả cao hơn
trong hoạt động của mình, đồng thời cũng làm tăng tính cạnh tranh giữa các cơ sở giáo
dục đại học, tạo điều kiện để đa dạng hóa các hoạt động giáo dục theo hướng giáo dục
mở với mục tiêu xây dựng xã hội học tập.
Các thành tố của tự chủ đại học.
“Theo Anderson & Johnson (1998) các thành tố trong tự chủ đại học bao gồm:
Tự chủ nguồn nhân lực: Với quyền tự chủ này, trường được quyền quyết định
về các vấn đề liên quan đến điều kiện tuyển dụng, lương bổng, sử dụng nguồn nhân
lực, bổ nhiệm, miễn nhiệm các vị trí trong khu vực học thuật và khu vực hành chính,...
Tự chủ trong các vấn đề liên quan đến tuyển sinh và quản lý sinh viên. Các cơ
sở giáo dục đại học có thể tự quyết định đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh, chỉ tiêu đào tạo trên
cơ sở khảo sát đặc điểm, nhu cầu của thị trường lao động.
Tự chủ trong các hoạt động học thuật và chương trình giáo dục như phương
pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên, nội dung chương trình
và giáo trình học liệu,...
Tự chủ trong các chuẩn mực học thuật, như các tiêu chuẩn của văn bằng, các
vấn đề liên quan đến kiểm tra và kiểm định chất lượng.
Tự chủ trong nghiên cứu và xuất bản, giảng dạy và hướng dẫn học viên cao
học, các ưu tiên trong nghiên cứu và quyền tự do xuất bản.
Tự chủ trong các vấn đề liên quan đến quản lý hành chính và tài chính, quản lý
và sử dụng ngân sách, các nguồn tài chính của trường. [7]
Theo quy định của Luật Giáo dục Việt Nam, trường đại học có quyền tự chủ
trong năm lĩnh vực sau đây:
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Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy;
Tổ chức tuyển sinh, đào tạo, công nhận tốt nghiệp;
Tổ chức bộ máy;
Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực;
Hợp tác trong và ngoài nước.
Như vậy, có thể xác định năm lĩnh vực hoạt động chính của trường đại học, cao
đẳng nơi có tác động của quyền tự chủ như sau:
Thứ nhất, tự chủ trong hoạt động chuyên môn: Các cơ sở giáo dục đại học được
tự chủ mở ngành, tự chủ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, liên kết
đào tạo ở trong và ngoài nước; tự chủ trong hợp tác quốc tế và hoạt động khoa học công nghệ;
Thứ hai, tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự đảm bảo để Hội đồng trường có
thực quyền trong việc quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự;
Thứ ba, tự chủ tài chính, tài sản. Cơ sở giáo dục đại học có quyền chủ động xây
dựng và quyết định mức giá dịch vụ đào tạo, đảm bảo tương xứng với chất lượng đào
tạo; được quyết định các dự án đầu tư sử dụng nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách
của cơ sở giáo dục đại học; quyết định nội dung và mức chi từ các nguồn thu hợp
pháp.
Để nâng cao hiệu quả tự chủ, cơ sở giáo dục đại học phải công khai, minh bạch
về các điều kiện đảm bảo chất lượng và chất lượng thực tế trong các hoạt động; có
trách nhiệm giải trình về các hoạt động của mình về việc thực hiện các chuẩn chất
lượng, thực hiện cam kết với người học và các bên liên quan.
Quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học chỉ có thể được thực hiện tốt nếu bảo
đảm được quyền tự chủ về tài chính vì rằng lúc đó nhà trường sẽ không bị quá phụ
thuộc vào một nguồn tài trợ duy nhất nào. Để giành được thêm quyền tự chủ, các
trường đại học phải chứng tỏ được mình có khả năng xoay xở để hoàn thành tốt công
việc mà không cần nhiều đến sự can thiệp từ bên ngoài. Để có thể được giao thêm
quyền tự chủ, các trường phải có khả năng chịu trách nhiệm trước nhà nước, người sử
dụng lao động và chính người học về kết quả quá trình đào tạo của mình.
2. Mô hình tự chủ giáo dục đại học của Singapore
Sự phát triển của kinh tế thị trường có ảnh hưởng đến hầu khắp các lĩnh vực của
đời sống xã hội. Ở Singapore, từ giữa năm 1980 nền giáo dục có xu hướng thị trường
hóa bao gồm các đặc tính như: sự lựa chọn, sự cạnh tranh, sự đa dạng trong nền giáo
dục. Điểm chính yếu biểu hiện của thị trường hóa nền giáo dục là khuyến khích quyền
tự chủ của các trường ngày càng lớn thông qua việc các trường có kế hoạch độc lập và
tự quản lý. Quá trình này cũng là hành động xúc tiến cạnh tranh giữa các trường với
nhau trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Tuy nhiên, phải đến đầu
những năm 2000 mô hình giáo dục tự chủ ở Singapore mới chính thực được xác nhận
khi chính phủ Singapore chấp thuận cho Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Đại học
Công nghệ Nanyang Singapore (NTU) và Đại học Quản lý Singapore (SMU) trở thành
đại học tự chủ với cơ chế doanh nghiệp phi lợi nhuận hoạt động theo khung pháp lý
đối với công ty.
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Mô hình tự chủ của Singapore.
Mô hình tự chủ trong giáo dục đại học ở Singapore là mô hình bán độc lập.
Trong mô hình này, các trường đại học sẽ đưa ra các chương trình nghiên cứu và giáo
dục có sức thu hút. Cán bộ giảng viên, nhân viên không còn là công chức. Nhà nước
chỉ còn chức năng đánh giá chất lượng, thành lập và đóng cửa trường đại học, cung
cấp nguồn ngân sách cần thiết cho mỗi “công ty” đại học dựa trên những kết luận,
đánh giá của bên thứ ba. Nghĩa là nhà nước không còn đóng vai trò kiểm soát mà đã
chuyển sang vai trò giám sát. Sự thay đổi này dẫn đến thay đổi cơ cấu quản lý của các
trường Đại học với mục đích tách ra khỏi các hoạt động như một tổ chức nhà nước và
được tự quản lý như một công ty, thậm chí như một tổ chức độc lập phi chính phủ.
Đặc biệt, nhà trường hoàn toàn tự chủ quản trị thu chi sử dụng, có thể huy động thêm
từ nhiều nguồn và tự chịu trách nhiệm về việc thực thi tài chính của mình.
Đặc điểm chung trong mô hình tự chủ của Singapore là sự vận hành theo cơ chế
doanh nghiệp với một hội đồng trường được thành lập như hội đồng quản trị, được
giao mọi quyền hạn về tuyển dụng bổ nhiệm hiệu trưởng, quản trị nguồn nhân lực, tự
chủ tài chính; tự chịu trách nhiệm về chương trình đào tạo và cam kết trước xã hội về
chất lượng nguồn nhân lực…
Nội dung mô hình tự chủ đại học của Singapore
Quyền tự chủ tài chính.
Tự chủ tài chính là sự chủ động về việc đảm bảo các nguồn lực bên trong phục
vụ cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường. Các trường đại học
tự chủ ở Singapore được tự quyết định và chủ động về khai thác, tìm kiếm các nguồn
tài chính; cách thức sử dụng các nguồn tài chính và tài sản hiện có đồng thời cân đối
các nguồn tài chính thu - chi nhằm đảm bảo hệ thống tài chính minh bạch, tuân thủ
pháp luật và không vụ lợi. Động lực để Chính phủ triển khai tự chủ tài chính là thúc
đẩy các trường đại học đa dạng hóa nguồn thu nhằm hỗ trợ cho hoạt động chung của
trường đại học bên cạnh các gói tài trợ công có chủ đích; giảm dần các tài trợ thường
xuyên và nâng cao khả năng quản lý tài chính của trường đại học. Các chính sách cũng
được ban hành cho phù hợp, vừa cắt giảm, thắt chặt ngân sách nhà nước vừa cho phép
trường đại học chủ động tìm kiếm nguồn thu mới, điều chỉnh chi tiêu và quản lý tài
chính một cách có hiệu quả, giúp các trường sử dụng các gói tài trợ hướng vào các
mục tiêu cụ thể trong quá trình đào tạo.
Tuy nhiên, mô hình tự chủ tài chính của Singapore cần hiểu rõ đó hoàn toàn
không phải là thương mại hóa, tự chủ đại học vẫn mang tính chất phi lợi nhuận. Các
trường năng động trong việc huy động kinh phí từ các nguồn xã hội khác nhau, nhưng
các trường đại học tự chủ vẫn được chính phủ tài trợ 75% kinh phí theo các gói tài trợ
công có chủ đích.
Mô hình giám sát của cơ quan nhà nước đối với tự chủ đại học
Vai trò của các cơ quan nhà nước thay đổi từ quyền kiểm soát sang quyền giám
sát. Vì vậy, để đảm bảo hiệu quả trong mọi hoạt động của nhà trường từ hoạt động tài
chính đến mục tiêu, chất lượng đào tạo cũng như đảm bảo sự phù hợp với chính sách
của nhà nước, Chính phủ Singapore chủ yếu dựa trên ba yếu tố sau để giám sát hoạt
động đào tạo cũng như chất lượng đào tạo của nhà trường.
Thứ nhất, giám sát về chính sách. Sự giám sát này sẽ làm rõ phạm vi tự chủ của
trường đại học và đưa ra qui định xử phạt nếu các trường vi phạm. Nguyên tắc này chủ
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yếu để đảm bảo các trường sẽ thực hiện mục tiêu đào tạo và quy hoạch phát triển tổng
thể mà chính phủ đã đề ra;
Thứ hai, giám sát về hiệu quả. Hiệu quả hoạt động của trường đại học sẽ do các
trường tự vạch ra, nghĩa là nhà trường sẽ mô tả hiệu quả, chất lượng trong hoạt động
đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở đó chính phủ sẽ phê duyệt. Mục đích của
hoạt động này nhằm xác định các chỉ tiêu phát triển chính trong các mục tiêu phát triển
tổng thể. Hoạt động này được giám sát định kỳ, cứ 5 năm sẽ được rà soát, đánh giá lại
một lần.
Thứ ba, giám sát về chất lượng. Hoạt động này được thực hiện thông qua quá
trình tự đánh giá của bản thân nhà trường và đánh giá ngoài của Hội đồng đánh giá do
chính phủ chỉ định. Mục đích nhằm đảm bảo nhà trường sử dụng hiệu quả nguồn lực,
thực hiện tốt các mục tiêu phát triển. Cũng giống như hoạt động giám sát hiệu quả,
hoạt động giám sát chất lượng được đánh giá định kỳ 5 năm.
Mô hình quản lý nhà trường
Sau khi tự chủ, Hội đồng trường trở thành bộ máy lãnh đạo cao nhất trong nhà
trường, quyết định mọi chiến lược phát triển của nhà trường. Hội đồng trường gồm
những nhà quản lý giáo dục giỏi, doanh nhân thành đạt và các chuyên gia kinh tế nổi
tiếng, là những người lãnh đạo cao nhất của nhà trường. Hội đồng trường có nhiệm vụ:
chỉ đạo vĩ mô lãnh đạo trường thực hiện các mục tiêu đề án ngắn hạn và dài hạn; chịu
trách nhiệm chính, có quyền quyết định cuối cùng đối với các việc của nhà trường;
quyết định phương châm tài chính của nhà trường; đảm bảo nhà trường sử dụng nguồn
lực hợp lý, lựa chọn phương thức điều hành, quản lý nguồn nhân lực cũng như mục
tiêu chương trình đào tạo.
Dưới Hội đồng trường có các ban chuyên trách, giúp Hội đồng trường kiểm
soát mọi tình hình trong nhà trường và tư vấn các quyết sách. Hội đồng trường có
quyền đưa ra các quyết sách, hiệu trưởng có quyền thực thi các quyết sách của Hội
đồng trường, các chuyên gia có trách nhiệm tư vấn và cùng thảo luận bàn bạc các vấn
đề lớn của trường. Các giáo sư đều tham gia quản lý trường có chức trách phản hồi,
cho ý kiến về các vấn đề chuyên môn, học thuật. Trong đó, đứng đầu hội đồng giáo sư
là Ban trị sự gồm những giáo sư uy tín nhất và Ban cố vấn.[6]
Hàng năm nhà trường phải có trách nhiệm báo cáo, công khai tình hình phát
triển của nhà trường, theo sự giám sát của các cơ quan ban ngành liên quan của chính
phủ và sự giám sát của xã hội. Năm năm lại báo cáo chi tiết tình hình phát triển với Bộ
giáo dục, để Bộ giáo dục đánh giá chất lượng đào tạo.
Mô hình quản lý tuyển dụng
Nhà trường có quyền tự quyết trong việc tuyển dụng lao động, cán bộ giảng
viên. Giảng viên được tuyển dụng cần phù hợp với mục tiêu đào tạo đặc trưng của
trường. Nhiệm vụ của giảng viên bao gồm hai hoạt động chính là giảng dạy và nghiên
cứu khoa học. Nhà trường có trách nhiệm bảo đảm cho họ mức sống trung lưu trong
xã hội. Đối với giảng viên sau khi được tuyển dụng sẽ được ký hợp đồng ba năm một,
sau 6 năm không đạt được chức danh phó giáo sư thì nhà trường sẽ hủy hợp đồng
tuyển dụng. Để được đứng lớp, giảng viên phải thường xuyên nhận được sự đánh giá
tích cực từ Hội đồng khoa học khoa và sinh viên.
Đặc điểm trong mô hình tự chủ của Singgapore.
Thứ nhất, tính linh hoạt trong cơ cấu tổ chức. Sản phẩm đầu ra của giáo dục đại
học là nguồn nhân lực đạt chuẩn vì vậy nhiệm vụ của các trường đại học trong đào tạo
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cần phải gắn liền với nhu cầu của xã hội, xu thế của khoa học công nghệ và nền sản
xuất. Việc tăng sự gắn kết giữa nhà trường và xã hội là giải pháp giúp nâng cao tính
linh hoạt trong tự chủ giáo dục đại học.
Mô hình tự chủ đại học ở Singapore đã tạo ra tính linh hoạt trong các mặt hoạt
động của nhà trường, trong đó đặc biệt là tính linh hoạt trong tự chủ tài chính và tự chủ
chuyên môn học thuật. Đặc điểm này tạo điều kiện cho các trường có cơ hội tiếp cận
tài chính từ nhiều nguồn khác nhau, đồng thời nhà trường cũng có nhiều hơn các lựa
chọn trong việc thực hiện đa dạng hóa các mục tiêu đào tạo nhằm bắt nhịp với xu
hướng phát triển của khoa học công nghệ.
Thứ hai, dân chủ hóa nền giáo dục. Sau khi được giao quyền tự chủ, các trường
đại học ở Singapore thực hiện cơ cấu tổ chức quyền lực trên cơ sở phát huy tối đa năng
lực và những đóng góp của các thành viên trong hội đồng nhà trường. Đó là sự chủ
động về cách thức quản lý nguồn lực bên trong của nhà trường nhằm đạt tới các mục
tiêu phát triển; là quyền tự quyết định và chủ động trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức,
phân tách, thành lập các đơn vị trực thuộc, tuyển dụng, bổ nhiệm... Tính dân chủ trong
nền giáo dục giúp phát huy tối đa nguồn lực riêng của từng trường đại học. Từ đó, các
trường có cơ sở thiết lập riêng chương trình giảng dạy theo nhu cầu thị trường lao
động hay theo năng lực riêng của học sinh.
Như vậy, Trong cơ chế thị trường, quá trình đào tạo của các trường đại học
không chỉ đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho khu vực nhà nước mà còn đáp ứng
nhu cầu cho mọi thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân. Để thực hiện mục tiêu
đó trường đại học phải thực sự có quyền tự chủ trong công tác đào tạo. Nghĩa là đào
tạo không chỉ theo kế hoạch Nhà nước, mà còn đào tạo theo hợp đồng với các tổ chức
sử dụng lao động, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân phù hợp với khả năng của
nhà trường. Đó là cơ sở xuất phát mô hình tự chủ giáo dục đại học ở Singapore. Đối
với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay khi nền kinh tế đang có nhiều biến đổi, cơ chế
thị trường tác động ngày càng mạnh mẽ, cần thiết phải tiến hành tự chủ giáo dục đại
học và từ mô hình Singapore chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều trong quá trình
đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học hiện nay.
3.

Tự chủ đại học ở Việt Nam

Trong gần một thập kỷ qua, vấn đề tự chủ trong giáo dục đại học Việt Nam đã
có nhiều chuyển biến tích cực. Từ chỗ toàn thể hệ thống giáo dục đại học Việt Nam
như một trường đại học lớn, chịu sự quản lý nhà nước chặt chẽ về mọi mặt thông qua
Bộ Giáo dục và đào tạo, các trường đại học đã dần được trao quyền tự chủ, thể hiện
qua các văn bản pháp quy của Nhà nước.
Điều lệ trường đại học, ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ ở Điều 10 đã nêu rõ “Trường đại học được quyền tự chủ và tự
chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà
trường, tổ chức các hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ, tài chính, quan hệ quốc
tế, tổ chức và nhân sự”.[2]
Luật Giáo dục ban hành tháng 7 năm 2005 đã đề cập đến ở Điều 14 thể hiện:
“tập trung quản lý chất lượng giáo dục, thực hiện phân công, phân cấp quản lý giáo
dục, tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục”[4]
Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ban hành ngày 2 tháng 11 năm 2005 về đổi mới
cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 cũng khẳng
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định tầm quan trọng của việc hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục đại học theo
hướng bảo đảm quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại học, sự
quản lý của Nhà nước và vai trò giám sát, đánh giá của xã hội đối với giáo dục đại học,
theo đó đổi mới cơ chế quản lý cần chuyển các cơ sở giáo dục đại học công lập sang
hoạt động theo cơ chế tự chủ, có pháp nhân đầy đủ, có quyền quyết định và chịu trách
nhiệm về đào tạo, nghiên cứu, tổ chức, nhân sự và tài chính; xóa bỏ cơ chế bộ chủ
quản, xây dựng cơ chế đại diện sở hữu nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học
công lập.[3]
Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn quyền tự chủ, tự
chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị
sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo đã nêu rõ quyền tự chủ của đơn vị trong việc
xác định nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện; trong việc tổ chức bộ máy
và biên chế trong đơn vị; trong việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức,
viên chức.[5]
Gần đây nhất là Dự thảo Luật giáo dục đại học năm 2018 được xây dựng cũng
quan tâm rất nhiều đến vấn đề tự chủ của cơ sở giáo dục đại học. “Đảm bảo quyền tự
chủ của các cơ sở giáo dục đại học gắn liền với trách nhiệm giải trình, tăng cường
kiểm định chất lượng, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, có sự kiểm tra, thanh
tra của Nhà nước và giám sát xã hội, theo quy định của pháp luật” [1]. Dự thảo luật đã
đề cập đến nhiều nội dung liên quan đến quyền tự chủ của các trường đại học như vấn
đề về Hội đồng trường, Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ
sở giáo dục, tuyển sinh, chương trình giáo dục, văn bằng, học phí, lệ phí tuyển sinh…
Các văn bản phát quy của Nhà nước và Bộ giáo dục đại học đã tạo ra hành lang
pháp lý cho quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, nhưng các quyền tự chủ đó
vẫn chưa thật sự phát huy hết tác dụng vì tính chất chưa triệt để và sự thiếu nhất quán,
đồng bộ trong quá trình thực hiện. Các cơ sở giáo dục đại học dường như vẫn chưa
thực sự mong muốn được tăng thêm quyền tự chủ, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý
tài chính, bộ máy, nhân sự, tuyển sinh…
Như vậy, cùng với việc hoàn thiện khung pháp lý về cơ chế, chính sách, nhà
nước cần xây dựng thí điểm các trường đại học tự chủ mang tính chỉnh thể, đồng bộ,
từ đó nhận thức rõ ưu điểm hạn chế để chú trọng trong công tác triển khai thực hiện
trên phạm vi rộng. Bên cạnh đó, trong giải pháp trước mắt nhà nước cần hỗ trợ tích
cực bằng những biện pháp thích hợp, kể cả việc đặt nó dưới sự kiểm soát của nhà nước
như Singapore đã làm.
4.
Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ mô hình tự chủ của
Singgapore.
Từ kinh nghiệm của Singapore trong quá trình tự chủ giáo dục đại học, để tăng
cường tính tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học ở nước ta hiện nay cần thiết học tập
một số kinh nghiệm từ mô hình Singapore.
Thứ nhất, quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học cần được giao đồng bộ.
Khi trao quyền tự chủ cho các trường đại học, cần phải thực hiện đồng bộ trên
các mặt như: tự chủ tài chính; tự chủ nguồn nhân lực; tự chủ trong các vấn đề liên
quan đến tuyển sinh và quản lý sinh viên; tự chủ trong các hoạt động học thuật và
chương trình giáo dục như phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá kết quả học tập
của sinh viên, nội dung chương trình và giáo trình học liệu… Các quy định pháp lý về
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quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học cần được thống nhất, nhất quán giúp các
cơ sở giáo dục đại học có được quyền tự chủ trọn vẹn và có cơ chế hỗ trợ thực hiện
quyền tự chủ đó.
Thay đổi cách nhìn nhận về mối quan hệ giữa Bộ chủ quản, Bộ Giáo dục đào
tạo với nhà trường. Bộ giáo dục không can thiệp vào các hoạt động giảng dạy cụ thể
của nhà trường, mà chỉ kiểm soát, can thiệp hành chính ở một mức độ nhất định. Bộ
chủ quản cần có cơ chế ủng hộ các trường tự chủ tài chính, huy động kinh phí từ nhiều
nguồn khác nhau,
Thực tế, khi các quyền được trao quyền tự chủ nghĩa là quản lý vĩ mô về giáo
dục đại học cần được thay đổi. Khi đối tượng quản lý thay đổi sẽ đòi hỏi sự thay đổi về
phương thức quản lý. Không thể giữ nguyên phương thức quản lý vĩ mô như cũ nhưng
cũng không phải xóa bỏ hoàn toàn vai trò quản lý của nhà nước. Tự chủ đại học chỉ có
thể thực hiện trong điều kiện tồn tại cơ chế quản lý vĩ mô thích hợp. Trong đó các cơ
quan nhà nước thay vì kiểm soát sẽ thực hiện quyền giám sát và đánh giá.
Thứ hai, xây dựng hệ thống đánh giá về tự chủ đại học.
Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm không có nghĩa là các trường đại
học tự hoạt động và thoát khỏi mọi sự giám sát, đánh giá. Quyền tự chủ gắn liền với
quyền tự chịu trách nhiệm. Trách nhiệm của các trường đại học là đảm bảo kế hoạch
mục tiêu đào tạo theo những thỏa thuận đã cam kết. Nhà nước trên cơ sở các thỏa
thuận của các trường đã đăng ký sẽ đánh giá mức độ, hiệu quả thực hiện quyền tự chủ
của các trường, trên cơ sở đó sẽ có những biện pháp vĩ mô phù hợp. Nghĩa là vai trò
kiểm soát của nhà nước sẽ thay đổi, thay vì kiểm tra điều kiện, quá trình hoạt động,
nhà nước sẽ chuyển sang kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động đồng thời có những biện
pháp xử lý nghiêm những vi phạm.
Thứ ba, linh hoạt và dân chủ trong quản lý nhà trường
Như đã phân tích trong đặc điểm mô hình tự chủ của Singapore, tính linh hoạt
và dân chủ đã giúp cho các trường đại học ở Singapore phát huy tối đa nguồn lực riêng
tạo điều kiện thiết lập chương trình giảng dạy theo nhu cầu thị trường lao động. Đối
với Việt Nam, để phát huy vai trò trách nhiệm của các trường đại học trong tự chủ,
trước hết Nhà nước cần trao quyền tự chủ cho các cơ sở đào tạo đại học một cách đồng
bộ nhưng bản thân các trường cần linh hoạt và dân chủ trong thực hiện phân cấp cho
các đơn vị trong trường; mở rộng nguồn thu và khoán chi; hoàn thiện quy chế chi tiêu
nội bộ; quy định trách nhiệm giải trình về tài chính giữa các cấp trong trường; tổ chức
hoạt động kiểm soát nội bộ và công khai tài chính; đào tạo nâng cao năng lực quản lý
tài chính cho các đơn vị trong trường.
Kết luận và khuyến nghị
• Kết luận
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học để bắt kịp xu hướng phát triển của
các nước trong khu vực và thế giới, chúng ta phải tiến hành tự chủ đại học. Học hỏi
mô hình tự chủ của Singapore để từ đó nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp với tình
hình nước ta là một hướng giải pháp hiệu quả, thiết thực.
• Khuyến nghị cho những nghiên cứu tiếp theo
Như đã trao đổi trong phần giới hạn của nghiên cứu, chúng tôi mới chỉ nghiên
cứu mô hình tự chủ đại học của Singapore, bản chất, nội dung và những đặc điểm của
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mô hình tự chủ đó, trên cơ sở đó góp nhặt những nhận xét về kinh nghiệm để quá trình
tự chủ đại học ở Việt Nam có thể tiếp biến. Còn rất nhiều khoảng trống để các nghiên
cứu tiếp theo có thể tiếp. Vì vậy, những nghiên cứu sắp tới có thể triển khai theo các
hướng sau: Kinh nghiệm từ các mô hình tự chủ độc lập, hay mô hình bán tự chủ; Điều
kiện và khả năng thực hiện tự chủ ở Việt Nam; thực trạng và những giải pháp cơ bản
cho quá trình tự chủ của Việt Nam…
Có thể nói tự chủ đại học là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Quá trình
này sẽ tạo điều kiện để các trường năng động, linh hoạt hơn trong việc tiếp cận các
nguồn kinh phí từ xã hội, nâng cao năng lực cạnh trong đào tạo nguồn nhân lực theo
nhu cầu thị trường lao động.
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HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH ĐẠI HỌC
TƯ THỤC KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN ĐỂ THÀNH CÔNG TỰ CHỦ ĐẠI HỌC
Lê Lâm
Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn
Đặt vấn đề
Hiện nay cả nước chỉ mới có một số trường Đại học tư thục không vì lợi nhuận
hoạt động như Đại học Fulbright, Đại học VinUni và một số trường khác được chính
phủ cho phép thành lập chuẩn bị vận hành. Như vậy có thể xem những trường này là
tiên phong trong việc thành lập Đại học tư thục không vì lợi nhuận tại Việt Nam. Trên
nền tảng của hơn 30 năm phát triển giáo dục đại học dân lập và tư thục quốc gia thì
giáo dục đại học tư thục không vì lợi nhuận là mô hình theo xu hướng thành công và
phát triển của giáo dục đại học trên thế giới và đã thành công ở trong nước. Với sự
hình thành, bổ sung các quy định trong thời gian qua về chính sách pháp lý qua từng
giai đoạn đã giải quyết được những khó khăn thời điểm nhưng cũng đã bộc lộ nhiều
bất cập và ràng buộc làm chậm đi sự linh hoạt tự chủ của các trường. Bài viết nêu một
số khía cạnh bất cập trên cơ sở những văn bản về các quy định có liên quan đến trường
đại học tư thục nói chung và đại học tư thục không vì lợi nhuận nói riêng. Việc hoàn
thiện chính sách pháp lý và đồng bộ trong thực thi chắc chắn sẽ là cơ sở vững chắc để
các trường đại học tư thục không vì lợi nhuận phát triển mạnh, trở thành niềm tin của
xã hội và đóng góp lớn cho sự nghiệp giáo dục đại học nước nhà.
Như vậy, Tự chủ đối với Đại học tư thục đã được quy định cụ thể từ lâu về quyền
hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm qua sự quản lý điều hành của chủ đầu tư hay chủ sở hữu.
Quyền tự chủ đại học đã khẳng định được thế mạnh bằng sự phát triển của mô hình đại
học tư thục qua gần 30 năm với hơn 60 trường chiếm 25% trường đại học, quy mô đào
tạo chiếm gần 15% tổng số sinh viên của cả nước và chất lượng thương hiệu đào tạo của
các trường cũng dần tăng lên. Tuy nhiên, việc các trường đại học tư thục phân chia cổ
tức theo lợi nhuận và chính sách tái đầu tư thiếu chú trọng đã làm cho tốc độ phát triển
dần chậm lại, phát sinh những hệ lụy trong quyền chi phối, điều hành và quản trị tài
chính tài sản bất cập dẫn đến một thời gian nhiều trường khủng hoảng, mâu thuẫn nội bộ.
Việc mô hình đại học tư thục không vì lợi nhuận ra đời với những ràng buộc cụ
thể về quyền lợi, trách nhiệm và cơ chế tái đầu tư sẽ làm cho trường ĐH ngày càng
phát triển mạnh và hạn chế nhiều rủi ro tranh chấp về quản trị và tài sản. Việc hoàn
thiện chính sách thúc đẩy mô hình trường ĐH tư thục không vì lợi nhuận sẽ giúp các
trường này thành công hơn trong tự chủ ĐH ngay từ giai đoạn đầu tư thành lập và vận
hành.
I. Những chính sách về giáo dục đại học tư thục không vì lợi nhuận
Giáo dục Đại học theo mô hình dân lập rồi đến tư thục đã trải qua hơn 30 năm,
kể từ khi Trung tâm đại học dân lập Thăng Long, tiền thân của Trường Đại học Thăng
Long ngày nay ra đời năm 1988, đến nay đã có hơn 60 trường đại học, chưa kể một số
trường được Thủ tướng chính phủ cho phép thành lập chuẩn bị đưa vào hoạt động.
Tuy nhiên, từ khi Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18
tháng 4 năm 2005 về xã hội hóa giáo dục quy định các chính sách của Nhà nước hỗ trợ
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khuyến khích xã hội hoá thì Giáo dục ngoài công lập hoạt động theo cơ chế phi lợi
nhuận mới được nêu và các điều kiện về đất đai, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và tài
chính, thuế ... được quy định tạo điều kiện cho phát triển để các cơ sở ngoài công lập
được tham gia bình đẳng trong việc nhận thầu các dịch vụ do nhà nước đặt hàng. Đồng
thời theo cơ chế phi lợi nhuận thì phần lợi nhuận tích lũy hàng năm chủ yếu được
dùng để đầu tư phát triển.
Dù có nhiều văn bản được chính phủ ban hành cho hoạt động của Giáo dục Đại
học tư thục nhưng đến khi Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009 mới nêu vấn đề “cấm lợi
dụng các hoạt động giáo dục vì mục đích vụ lợi” để tiếp tục làm rõ mô hình của Đại
học tư thục không vì lợi nhuận. Và đến năm 2012, Luật Giáo dục Đại học được ban
hành và quy định cụ thể ba nhóm nội dung đến đại học tư thục gồm:
Thứ nhất, đại học tư thục được coi là “hoạt động không vì lợi nhuận” nếu “các
cổ đông hoặc các thành viên góp vốn không hưởng lợi tức hoặc hưởng lợi tức hàng
năm không vượt quá lãi suất trái phiếu chính phủ”.
Thứ hai, dành ít nhất 25% chênh lệch từ thu, chi để tái đầu tư, tài sản này “là tài
sản chung không chia”.
Thứ ba, thành phần Hội đồng quản trị đã có sự thay đổi so với quy định tại Quyết
định số 14/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg khi có các thành phần đương
nhiên như hiệu trưởng, cơ quan quản lý địa phương, tổ chức đảng đoàn, đại diện giảng
viên.
Sau đó, chính sách phát triển các trường đại học tư thục ở Việt Nam có thêm
những điểm mới là đều nhấn mạnh đến yếu tố “phi lợi nhuận” trong hoạt động giáo
dục nên như Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Đại học “GDĐH” nêu rõ: Cơ sở
GDĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận là cơ sở GDĐH mà phần lợi nhuận tích
lũy hàng năm là tài sản chung không chia, để tái đầu tư phát triển cơ sở GDĐH; các cổ
đông hoặc các thành viên góp vốn không hưởng lợi tức hoặc hưởng lợi tức hàng năm
không vượt quá lãi suất trái phiếu chính phủ. Do đó, các trường đại học tư thục hay đại
học ngoài công lập, đặc biệt là HĐQT phải xem đây là nguyên tắc cơ bản để tổ chức
và quản lý các hoạt động của cơ sở mình.
Kế đến là Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 về việc ban hành
Điều lệ trường đại học, áp dụng với các đại học tư thục cũng quy định rõ “Tổ chức
quản lý của trường đại học tư thục không vì lợi nhuận”. Theo đó, các trường đại học tư
thục hoạt động không vì lợi nhuận và các trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài
hoạt động không vì lợi nhuận được hưởng các chính sách hỗ trợ hoạt động đào tạo,
nghiên cứu khoa học và phát triển đội ngũ giảng viên; được ưu đãi thuế, miễn thuế và
giảm thuế theo quy định của pháp luật thuế; được ưu tiên giao hoặc cho thuê đất, tiếp
nhận các dự án đầu tư, đặt hàng để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học
và chuyển giao công nghệ đối với những lĩnh vực mà trường có thế mạnh...
Vừa qua Luật Giáo dục Đại học sửa đổi bổ sung năm 2018 và có hiệu lực thi
hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2019 đã nhấn mạnh và cụ thể hơn gồm “Thực hiện xã
hội hóa giáo dục đại học, khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục đại học tư thục; ưu
tiên cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; có chính sách ưu đãi
đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào hoạt động giáo dục và đào tạo, khoa
học và công nghệ tại cơ sở giáo dục đại học; có chính sách miễn, giảm thuế đối với tài
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sản hiến tặng, hỗ trợ cho giáo dục đại học, cấp học bổng và tham gia chương trình tín
dụng sinh viên. Và Có chính sách đồng bộ để bảo đảm quyền tự chủ của cơ sở giáo
dục đại học gắn liền với trách nhiệm giải trình...”
Và mới đây Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 Quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo
dục đại học có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020 cũng đã chi tiết hoá
những điều kiện liên quan đến trường Đại học tư thục không vì lợi nhuận và tự chủ đại
học.
Ngoài ra, một số văn bản có liên quan khác của Chính phủ và các Bộ ngành liên
quan được ban hành khá lâu rất cần được sửa đổi bổ sung cho phù hợp thực tế về thuế
và các quy định về tiêu chí đầu tư khác của loại hình trường này.
II. Những bất cập trong thực hiện chính sách hỗ trợ đại học tư thục không
vì lợi nhuận
Qua hơn 15 năm kể từ ngày chính phủ ban hành Nghị định đầu tiên, các chính
sách có liên quan đến Giáo dục đại học tư thục không vì lợi nhuận dần định hình rõ về
mô hình, quản trị trên nền tảng nhiều hoạt động giáo dục đại học tư thục và tư thục
không vì lợi nhuận. Tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập trong việc thực thi chính sách của
các cơ quan chức năng có liên quan đến hoạt động của các trường theo mô hình đại
học không vì lợi nhuận. Cụ thể là các vấn đề sau:
1. Chưa có chính sách đồng bộ về hỗ trợ ưu tiên đầu tư giáo dục đại học tư
thục không vì lợi nhuận:
1.1 Quỹ đất xây dựng trường:
Cần cụ thể và sửa đổi bổ sung Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013
quy định các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất, miễn giảm tiền sử dụng
đất, thuê đất để có thể các trường được giao đầu tư cho mô hình không vì lợi nhuận.
Đồng thời, theo Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính
sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục, dạy
nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày
10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục chi tiết các loại hình, tiêu
chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào
tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày
21/4/2017 của chính phủ về quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực
giáo dục. Trong đó quy định điều kiện thành lập trường đại học tư thục hoạt động
không vì lợi nhuận; Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Điều lệ trường Đại học quy định tại khoản 3 điều 28 về trường
Đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận được hưởng các chính sách hỗ trợ trong
đó được ưu tiên giao hoặc cho thuê đất; Luật Giáo dục Đại học sửa đổi bổ sung số
34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 quy định tại khoản 2 điều 12 được ưu tiên ưu đãi về
đất đai, thuế, tín dụng và chính sách khác để phát triển đại học; tại khoản 4 điều 12
cũng quy định khuyến khích và ưu tiên cho cơ sở giáo dục Đại học tư thục hoạt động
không vì lợi nhuận. Trong đó nêu rõ các chính sách ưu đãi với tổ chức đầu tư vào hoạt
động giáo dục được ưu tiên giao, thuê đất.
Các văn bản trên hiện nay vẫn chưa cụ thể, mỗi địa phương, mỗi cơ quan thực
hiện mỗi khác và chưa có chính sách giao đất sạch hợp quy hoạch để nhà đầu tư có đủ
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quỹ đất xây trường. Trường hợp chủ đầu tư đã mua đất thì phải xin đề xuất quy hoạch
chuyển đổi đất giáo dục mới được phép đầu tư xây dựng. Trường hợp nữa là nhà đầu
tư bỏ kinh phí ra nhưng không được hỗ trợ trong công tác bồi hoàn, giải phóng mặt
bằng vì trong luật không có quy định cho trường tư thục không vì lợi nhuận. Chính
những vấn đề này làm cho việc chuẩn bị đất để xây dựng trường sau khi Luật đất đai
2013 ra đời gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc, có những trường mất hàng chục năm
vẫn chưa được giải quyết đất để xây dựng trường.
1.2. Nguồn vốn vay đầu tư, Thuế thu nhập:
- Đối với vốn vay: Hiện nay đa số các trường tư thục đều tự thân chuẩn bị
nguồn vốn đầu tư ban đầu từ các nguồn như vốn góp của các cổ đông cá nhân, tổ chức,
vốn vay từ thế chấp tài sản. Ngoài việc chuẩn bị nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ bản
và chuẩn bị cho giai đoạn đầu thì các trường vẫn phải có nguồn vốn để đầu tư nâng
cao năng lực cho các giai đoạn sau.
Chính sách về cho vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển đại học tư thục hiện nay
còn chưa cụ thể và phụ thuộc vào chính sách của từng tỉnh thành, có rất ít trường tiếp
cận được để vay vốn và thời gian cũng khá ngắn (như nguồn vốn kích cầu của
TPHCM hỗ trợ lãi suất 7 năm) nên rất dễ mất cân đối để duy trì trường và đối với các
khoản vay từ các ngân hàng lại phát sinh khoản lãi suất cao là áp lực rất lớn cho các
trường.
Đề nghị nhà nước nên có chính sách cụ thể hơn về nguồn vốn hay quỹ đầu tư
ưu đãi với lãi suất phù hợp và thời gian vay trung dài hạn đảm bảo trường hoạt động
ổn định, tạo điều kiện cho trường tái đầu tư và cân đối trả vay.
- Đối với chính sách thuế: Từ năm 2006, Chính phủ ban hành Nghị định số
53/2006/NĐ-CP, trong đó điểm a), khoản 2, điều 8 quy định các trường ngoài công lập
“được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt
động”.
Đến năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2008/NĐ-CP về chính sách
khuyến khích xã hội hóa cũng tiếp tục quy định tại điều 8: các trường ngoài công lập
“được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt
động”.
Nhưng để các trường ngoài công lập hưởng được chính sách ưu đãi này, các
trường phải đáp ứng tiêu chuẩn "diện tích đất tối thiểu/ học sinh" ở thành phố là 8
m2/trẻ bậc mầm non; 6 m2/ học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông;
55 m2/ sinh viên bậc đại học, cao đẳng, theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày
10/10/2008. Nếu các trường không đáp ứng được tiêu chuẩn này, các trường ngoài
công lập phải đóng 100% thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế suất 28%, 25%, 22% và từ
2016 là 20%).
Đến năm 2013 theo Quyết định số 693/QĐ-TTg chính phủ điều chỉnh "diện tích
đất tối thiểu" đối với sinh viên bậc đại học, cao đẳng thành "Diện tích sàn xây dựng
trực tiếp phục vụ đào tạo tối thiểu", giữ nguyên quy định "diện tích đất tối thiểu" đối
với các bậc học dưới đã góp phần giúp các trường tư thục tháo gỡ khó khăn, tăng
cường nguồn lực của xã hội đầu tư vào giáo dục, giảm bớt gánh nặng sĩ số, biên chế,
ngân sách nhà nước phải chi cho giáo dục công. Do đó cần có chính sách ưu đãi, tiếp
tục giảm về thuế đối với các cơ sở giáo dục tư thục mới có thể thu hút được các nhà
đầu tư cùng chung tay với Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.
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2. Chính sách phân bổ hoặc đấu thầu trong việc đầu tư, đặt hàng đào tạo nhân
lực của nhà nước đối với một số ngành nghề đặt thù dành cho các trường Đại học công
và tư nên thực hiện. Các trường Đại học tư thục không vì lợi nhuận nếu có đủ năng lực
và uy tín thương hiệu cũng phải được hỗ trợ đầu tư dài hạn nhằm khuyến khích các
trường đẩy mạnh đầu tư, nâng cao năng lực đào tạo và cạnh tranh chất lượng một cách
công bằng với các trường công lập khác.
III. Một số khuyến nghị
Việc đầu tư vào các trường đại học tư thục không vì lợi nhuận là mô hình tiên
phong thể hiện sự tâm huyết, nhất quán về quan điểm cam kết đầu tư, chịu trách nhiệm
và tính ổn định của nhà trường. Thực hiện tự chủ trong cơ cấu tổ chức, chuyên môn
học thuật, nhân sự, tài chính và tài sản thì trách nhiệm giải trình là vấn đề sống còn và
quyết định đến chất lượng và uy tín đối với xã hội của nhà trường.
Để ĐH tư thục không vì lợi nhuận phát triển và khẳng định được vị trí, vai trò
thì Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp lý thúc đẩy cho mô hình này.
Việc hoàn thiện và đồng bộ chính sách cần quan tâm những vấn đề sau:
Thứ nhất, cụ thể hoá các quy định về giao thuê đất, miễn giảm tiền thuê đất, sử
dụng đất, xây dựng cơ sở vật chất, nguồn vốn vay ưu đãi, thuế thu nhập, hỗ trợ đào tạo
nhân lực … để thúc đẩy phát triển và củng cố hệ thống các trường tư thục không vì lợi
nhuận.
Thứ hai là, tạo cơ chế pháp lý bình đẳng hài hoà, công bằng giữa các trường đại
học công lập và trường đại học tư thục không vì lợi nhuận trong việc giao nhiệm vụ đào
tạo, nghiên cứu khoa học trừ những ngành nghề đặc thù có điều kiện nhà nước phải đầu
tư.
Thứ ba là, Nhà nước phải ban hành các văn bản dưới luật của các cấp từ chính
phủ, Bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh về các vấn đề có liên quan đến Luật, Nghị
định để cụ thể hóa và tạo hành lang pháp lý tránh sự chồng chéo hoặc không khớp
nhau trong cùng một nội dung nhằm khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, nhất
là giáo dục tư thục không vì lợi nhuận.
Việc các trường đại học tư thục không vì lợi nhuận được hỗ trợ trong quá trình
xây dựng hoạt động và phát triển cũng là tạo điều kiện các trường nâng cao chất lượng
và góp phần giúp cho người học được tiếp cận giáo dục đại học với đào tạo và dịch vụ
tốt một cách công bằng với trường công. Các ưu đãi sẽ chính các em sinh viên được
thụ hưởng và nguồn nhân lực qua đào tạo này tham gia vào xây dựng phát triển chung
của quốc gia. Ưu tiên và ưu đãi cho các trường đại học tư thục không vì lợi nhuận góp
phần đưa vị thế đại học Việt Nam nâng tầm với thế giới, tiếp cận được các nguồn lực
đóng góp của xã hội, các nguồn lực viện trợ từ trong nước và quốc tế khác. Tạo cơ chế
thông thoáng để thực thi quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm của cơ sở GDĐH và giải
trình đối với xã hội.
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1. Giới thiệu
Tự chủ đại học Việt Nam từ thí điểm vào năm 2014 cho đến nay đã có nhiều
tiến bộ, với kinh nghiệm thí điểm cơ chế hoạt động mới của các trường đã được đúc
kết trong Luật 34 hiệu lực từ tháng 7/2019 cùng với Nghị định 99 vừa mới ban hành.
Mức độ tự chủ đang dần nâng cao theo các nước tiên tiến, trong đó có tự chủ tài chính
mà đặc biệt là việc tự chủ học phí. Học phí là một nội dung quan trọng tại Việt Nam vì
hơn 80% thu của hệ thống đại học chủ yếu từ nguồn này. Nếu bỏ qua các trường đại
học có yếu tố quốc tế hoặc tư thục, thì hệ thống đại học công lập Việt Nam có hai
nhóm trường khác nhau về cách thu học phí, một nhóm tự chủ theo từng đề án thí
điểm riêng biệt dưới Nghị quyết 77 của Chính phủ, và nhóm đa số còn lại tuân thủ quy
định học phí của Nghị định 86 năm 2015 của Chính phủ.
Về cơ bản hệ thống đại học công lập Việt Nam vẫn chưa triển khai kịp thời tự
chủ học phí theo tinh thần Luật 34. Luật 34, Nghị định 99 và Thông tư 14/2019/TTBGDĐT coi học phí là giá dịch vụ đào tạo được tính đúng tính đủ theo định mức kinh
tế-kỹ thuật (gọi tắt định mức KTKT), được hiểu là lượng tiêu hao lao động, thiết bị,
vật tư để hoàn thành chương trình đào tạo cho một người học. Tuy nhiên, theo khảo sát
mới nhất của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng (gọi tắt
UBVHGD), vẫn có những trường chưa thu học phí đảm bảo định mức KTKT, hoặc
thậm chí chưa tính toán học phí theo định mức. Quan trọng hơn, chúng tôi quan sát
rằng việc thu học phí hiện nay chủ yếu hướng đến tồn tại (dựa vào tính đúng tính đủ
định mức KTKT) chứ chưa có yếu tố phát triển; điều này thể hiện một phần qua việc
các trường tự chủ theo từng đề án thí điểm dưới Nghị quyết 77 thì vẫn thu học phí theo
lộ trình đề án, còn các trường tuân thủ Nghị định 86 chỉ mới đảm bảo chi thường
xuyên. Đằng sau vấn đề tính đúng tính đủ định mức KTKT và yếu tố phát triển, chúng
tôi nhận thấy việc tự chủ học phí có hai thách thức nền móng cần chú ý trước tiên. Thứ
nhất, việc đảm bảo định mức và phát triển cho hoạt động đào tạo phải có sự hỗ trợ Nhà
nước, do đào tạo là một dịch vụ có ngoại tác tích cực với kinh tế, xã hội. Sự hỗ trợ Nhà
nước sẽ giúp phát huy tính tính cực của giáo dục đại học, đảm bảo tính công bằng
trong tiếp cận giáo dục đại học, cũng như tạo đột phá theo ngành hoặc vùng miền. Kế
đến, việc đo lường hiệu quả của giáo dục đại học và qua đó là hiệu quả học phí sẽ chủ
yếu thiên về chất lượng, nhưng chất lượng là một khái niệm không thể đo lường định
lượng dựa vào các định mức KTKT cụ thể.
Trước bối cảnh và các thách thức nêu trên, chúng tôi gửi tham luận này đến
UBVHGD với bốn mục tiêu chính. Thứ nhất, tham luận soi xét vấn đề chất lượng ở
cấp độ lí luận, và chứng minh rằng học phí phải phản ảnh thực chất chất lượng đào tạo,
đi kèm mô tả một quy trình đánh giá chất lượng đầu ra theo thông lệ quốc tế. Thứ hai,
tham luận sẽ bàn về tính cạnh tranh và công bằng xã hội trong học phí. Thứ ba, chúng
tôi đưa ra một số giải pháp ngắn hạn và dài hạn để thúc đẩy thực hiện tự chủ học phí.
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Bao trùm cả tham luận, chúng tôi trân trọng gởi thông điệp rằng tự chủ đại học trong
đó có học phí là một bước đi đúng đắn để phát triển đại học, nhưng sự hỗ trợ Nhà
nước là luôn cần thiết.
Tham luận này thể hiện góc nhìn theo tiếp cận tình huống, dựa vào quan sát của
chúng tôi từ Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục Việt
Nam, mã số: KHGD/16-20.ĐT.018 thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ cấp
quốc gia giai đoạn 2016-2020, và kết quả khảo sát học phí gần đây nhất do UBVHGD
thực hiện. Chúng tôi cũng tham khảo một số tài liệu về học phí của Quốc hội và Chính
phủ Anh Quốc và Úc. Chúng tôi tham khảo hai quốc gia này vì (1) họ có hệ thống đại
học thành công, được xây dựng kết hợp giữa tự chủ và hỗ trợ nhà nước; (2) sự tự chủ
học phí của họ có tính đến công bằng xã hội cho nhóm yếu thế. Mỹ cũng là một đất
nước đáng tham khảo về tự chủ học phí, nhưng do tính chất phức tạp về hành chính –
50 bang có cách quản lí đại học riêng, nên có lẽ Mỹ sẽ phù hợp hơn với một tham luận
dài hoặc một nghiên cứu sâu. Do tham luận này chỉ dựa trên cơ sở hai quốc gia
phương Tây có lịch sử văn hóa và chính trị liên quan với nhau, nên chúng tôi kêu gọi
thêm nhiều góc nhìn tham luận khác, và đặc biệt là những nghiên cứu diện rộng.
2. Cơ sở tự chủ học phí: Tính mục đích, giá trị, chất lượng và thị trường
Kết quả khảo sát học phí của UBVHGD có chỉ ra các bất cập trong việc tính
học phí đại học Việt Nam, mà một nguyên nhân là khoa học về tài chính đại học chưa
được chú trọng. Chúng tôi đồng tình với kết luận này, nhưng cho rằng có một nguyên
nhân nền tảng hơn, đó là sự thiếu sót hoặc thiếu nhất quán về một triết lý cho mục đích
thu học phí. Triết lý về mục đích thu học phí là cần thiết để tránh việc học phí trở
thành mục đích của chính nó, hay nói cách khác là, các cơ sở giáo dục chạy theo đồng
tiền, tận thu của sinh viên và dồn ngân sách vào tuyển sinh để có thể thu học phí nhiều
hơn. Triết lý về mục đích cũng giúp từng trường định hướng việc sử dụng học phí,
tránh đầu tư dàn trải và sự tùy tiện trong quyết định dẫn đến rủi ro trong cân đối thu
chi hoặc ảnh hưởng tiêu cực cho người học. Có lẽ vì thiếu sót hoặc thiếu nhất quán về
triết lý mục đích học phí nên việc tính toán học phí hiện nay ở nước ta thiên về bề nổi,
tập trung vào định mức KTKT cụ thể (tính theo chi phí vận hành, như báo cáo của
UBVHGD có nêu) mà ít có một định hướng sâu và xa.
Chúng tôi cho rằng mục đích của việc thu học phí phải là tạo giá trị cho người
trả học phí, ở đây chính là người học/sinh viên. Bản thân học phí có thể xem là sự trao
đổi giá trị giữa sinh viên và cơ sở giáo dục, trong đó sinh viên thụ hưởng nhiều loại giá
trị từ nhà trường (giáo dục, xã hội, vật chất) còn nhà trường thụ hưởng giá trị vật chất
của học phí để tồn tại và phát triển – xin nhấn mạnh, học phí chiếm hơn 80% xét về
trung bình nguồn thu tại Việt Nam theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, và tại Anh
Quốc chiếm 50% ngân sách của ngay cả nhiều đại học nghiên cứu1,2. Vì vậy, việc thu
học phí để tạo ra giá trị cho sinh viên thứ nhất là tôn trọng và thực thi sự công bằng, và
giá trị này phải tối thiểu tương xứng với khả năng nhà trường nhưng đúng lý là tương
xứng với kì vọng của sinh viên (về vấn đề tương xứng, chúng tôi sẽ bàn ở dưới). Thứ
hai, khi sinh viên nhận được giá trị tương xứng, khả năng cao họ sẽ hài lòng và có
động lực tiếp tục đóng học phí để theo học, và nhờ đó nhà trường đảm bảo nguồn thu
ổn định để duy trì các hoạt động đang diễn ra cũng như dựa vào tích lũy để phát triển
vì người học. Thứ ba, sự hài lòng của sinh viên sẽ có sức lan tỏa, nhất là trong bối
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cảnh thế giới số và mạng xã hội phát triển chóng mặt tại Việt Nam hiện nay1, dẫn đến
nhà trường sẽ xây dựng được uy tín trong xã hội và dễ dàng tuyển sinh hơn; nếu tính
toán đúng trong việc tận dụng lợi thế quy mô (economy of scale), nhà trường sẽ có đủ
khả năng tài chính để không chỉ duy trì, phát triển mà tạo ra sức bật. Những điều trên
cũng có nghĩa sự tồn tại và phát triển của trường chỉ là mục đích thứ cấp của việc thu
học phí, gắn liền nhưng đi sau giá trị mà cơ sở giáo dục tạo ra cho người học; quan
điểm của chúng tôi ngược lại với cách làm phổ biến của ta hiện nay là thu học phí
nhằm tồn tại, dựa trên các định mức KTKT cụ thể. Mặt khác, chúng tôi hiểu rằng sẽ
khó xác định một trường có tạo ra giá trị hay không nếu ngay từ đầu nó không đủ kinh
phí để tồn tại, có nghĩa là ban đầu vẫn cần tính toán về định mức KTKT trong vận
hành; quan điểm của chúng tôi không phải là bỏ qua chi phí vận hành trường trong học
phí, mà là chi phí vận hành không được là ưu tiên của học phí. Nói nôm na, ta vẫn tính
chi phí vận hành vào học phí của một chương trình, nhưng nếu thực tiễn cho thấy
chương trình đó quá kém, không đáp ứng kì vọng sinh viên thì không nên cố gắng duy
trì mà nên giải thể. Thứ tư và cuối cùng, mục địch tạo ra giá trị cho sinh viên là phù
hợp với định hướng phát triển chung của ngành giáo dục Việt Nam lấy người học làm
trung tâm, và với sự phát triển nhân lực đất nước theo hướng hiện đại, vừa tiếp tục
công nghiệp hóa vừa chuẩn bị, đón đầu 4.0.
Nếu xác lập triết lý cho mục đích của học phí là tạo ra giá trị cho sinh viên, thì
sẽ nảy sinh thêm ba vấn đề lí luận. Vấn đề đầu tiên là xác định giá trị nhà trường tạo ra
cho sinh viên là gì. Không thể phủ nhận rằng đại học mang đến cho sinh viên rất nhiều
loại giá trị, gồm giá trị giáo dục (kiến thức, kĩ năng, phẩm chất), giá trị xã hội (mối
quan hệ, khả năng hòa nhập cộng đồng), và giá trị vật chất (gián tiếp từ các cơ hội
nghề nghiệp). Tuy nhiên, giá trị chủ đạo theo chúng tôi vẫn là giá trị giáo dục, còn
những giá trị khác là giá trị cộng thêm của trường, hoặc là giá trị tự phát từ sự rèn
luyện của cá nhân mỗi sinh viên trong thời gian theo học. Điều này dẫn đến vấn đề lí
luận thứ hai, đó là giá trị giáo dục được thể hiện như thế nào trong nhà trường; nói một
cách thực tiễn hơn, nhà trường làm gì để tạo ra giá trị giáo dục. Chúng tôi đồng ý với
quan điểm hiện đại rằng một trường đại học có ba chức năng chính: đào tạo, nghiên
cứu, phục vụ xã hội3,4, mà dựa vào đó nhà trường có thể thiết kế hoạt động cho sinh
viên. Có thể tranh luận rằng mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu, phục vụ trong nhà
trường đều phát triển được kiến thức, kĩ năng, phẩm chất, và do đó đều có giá trị giáo
dục. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, chúng tôi cho rằng giá trị giáo dục
sẽ đến chủ yếu từ hoạt động đào tạo2, do mặt bằng nghiên cứu và công bố quốc tế của
Việt Nam theo chúng tôi mới chỉ ở mức trung bình (nhưng có tiềm năng tăng trưởng
cao về lượng) và chỉ tập trung ở một nhóm nhỏ trường top trên, còn phục vụ xã hội thì
khá mờ nhạt – khái niệm service learning vẫn xa lạ với đa số trường, còn nghiên cứu
ứng dụng phục vụ cộng đồng vẫn còn hạn chế không chỉ từ phía cơ sở giáo dục mà từ
phía tiếp nhận của xã hội và các bên liên quan. Vậy vấn đề lí luận cuối cùng là làm sao
để biết giá trị giáo dục từ hoạt động đào tạo tương xứng với học phí, để áp dụng thực
tiễn tính toán, điều chỉnh học phí hoặc điều chỉnh hoạt động đào tạo. Hiện nay rất
nhiều trường mở hệ chất lượng cao và thu học phí cao gấp 1.5 thậm chí 6 lần so với hệ
đại trà, với lí do tương xứng, tuy nhiên theo quan sát chúng tôi thấy các trường hay lí
1

2

Hiện nay tồn tại rất nhiều cộng đồng mạng xã hội sinh viên của từng trường và của một khoa, một khóa trong
trường. Ngoài ra, đã xuất hiện website đánh giá trường như Edu2Review.
Đã có nghiên cứu cho thấy việc đặt nặng nghiên cứu sẽ ít liên quan hoặc có khi ảnh hưởng xấu đến đào tạo
(Karagiannis, 20095; Figlio & Schapiro, 20176), nên các đại học nghiên cứu chưa chắc đã dạy tốt.
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giải sự tương xứng này dựa vào cơ sở vật chất và giảng dạy tiếng Anh, chứ ít đề cập
giá trị thực chất cho người học được tạo ra từ các yếu tố này. Thực tế, ta cũng chưa có
đánh giá hay nghiên cứu diện rộng về giá trị tạo ra từ các yếu tố chất lượng cao, và về
chất lượng của bản thân các yếu tố này (dễ hình dung trình độ giảng dạy bằng tiếng
Anh sẽ lệch giữa các trường).
Việc xác định mức độ tương xứng giữa giá trị giáo dục và học phí đòi hỏi
chúng ta phải định giá được kiến thức, kĩ năng, phẩm chất người học đạt được sau khi
hoàn thành hoạt động đào tạo. Theo chúng tôi điều này là không thể vì hai lí do. Thứ
nhất là bản thân kiến thức, kĩ năng, phẩm chất đều là những khái niệm ‘mềm’ nên khó
chuyển hóa thành biến số có thể đo lường, chứ đừng nói thành giá, và thứ hai là ta
không thể phân định được giữa kiến thức, kĩ năng, phẩm chất từ hoạt động đào tạo của
nhà trường và từ hoạt động bản thân người học. Quan trọng hơn, theo kinh tế học hiện
đại (neo-classical economics), giá trị còn phụ thuộc một cách định tính vào cảm quan
con người, cho nên giá trị giáo dục từ hoạt động đào tạo sẽ được quyết định rất nhiều
bởi người học và không thể giống nhau giữa nhiều người học. Vì những lẽ trên, chúng
tôi cho rằng (1) không thể định giá trực tiếp giá trị giáo dục, mà trái lại nên cần một
chỉ báo (indicator) cho giá trị giáo dục, và qua đó làm cơ sở cho việc xác lập mức học
phí; (2) sự tương xứng giữa chỉ báo này và mức học phí đưa ra phải qua sự đánh giá
của người học, hay nói khái quát là thị trường sẽ điều tiết học phí dựa trên thông tin
chỉ báo và học phí đề nghị.
Chúng tôi cho rằng chất lượng đào tạo chính là chỉ báo cho giá trị mà đào tạo sẽ
tạo ra, và qua đó chỉ báo học phí. Ở đây chúng tôi hiểu chất lượng là sự tổng hòa các
yếu tố của hoạt động đào tạo, ví dụ chương trình, giảng viên, cơ sở vật chất, hệ thống
thông tin, dịch vụ sinh viên, dịch vụ việc làm. Do các yếu tố của chất lượng đào tạo có
phần ‘cứng’ nhờ gắn liền với vật thể hay hành động con người, và do các yếu tố này
dễ dàng phân định đâu là thuộc về nhà trường, nên việc chuyển hóa chất lượng đào tạo
thành biến đo sẽ khả thi hơn chuyển hóa giá trị giáo dục. Dù vậy, chất lượng đào tạo
được cấu thành bởi rất nhiều yếu tố, và một phần không nhỏ trong chúng vẫn ‘mềm’
như trình độ sư phạm của giảng viên, hay khả năng làm việc nhóm của sinh viên, nên
việc định lượng hoàn toàn vẫn không thể (và lại càng không thể khi ở đây chúng ta
chưa bàn đến sự tương tác yếu tố). Hơn nữa, do giá trị giáo dục phụ thuộc cảm quan
người học, nên chính chất lượng đào tạo cũng sẽ tùy góc nhìn mỗi người. Do sự phức
tạp của chất lượng giáo dục và tính chủ quan người học, chúng tôi thấy rằng (1) không
thể đo chính xác chất lượng, mà chỉ có thể đánh giá tương đối; (2) sự đánh giá này
phải kết hợp cả định lượng và định tính, phải bao gồm đánh giá từ phía cơ sở giáo dục
(nên cộng với một bên đánh giá độc lập để tăng độ tin cậy) lẫn từ phía người học.
Từ các lập luận về giá trị giáo dục và chất lượng đào tạo, chúng tôi kết luận
rằng xác lập mức học phí tương xứng với giá trị giáo dục là quá trình hai bước. Bước
một là đánh giá chất lượng đào tạo một cách định lượng lẫn định tính, kết hợp giữa
phía nhà trường và phía người học. Bước hai là đưa thông tin chất lượng đào tạo và
học phí đến với thị trường, và để thị trường quyết định độ tương xứng. Tuy nhiên
trong thực tiễn, khi một trường mới mở chương trình, hoặc như Việt Nam hiện nay
mới áp dụng tự chủ đại học theo Luật 34 trong đó có tự chủ học phí, thì việc đánh giá
và thông tin chất lượng đào tạo đến thị trường sẽ không khả thi, nên mức học phí khó
tránh khỏi tính tùy tiện. Dù vậy, việc đánh giá chất lượng đào tạo sẽ là một bước đi
đầu tiên cần thiết để đi đến một mức học phí (tương đối) tương xứng. Vì lẽ này, chất
lượng đào tạo nên là nguyên tắc đầu tiên và chủ đạo cho việc phân tích và tính toán
544

học phí. Trong phần tham luận tiếp theo, chúng tôi sẽ bàn về đánh giá chất lượng đào
tạo và các vấn đề phát sinh.
Xin nói thêm, chúng tôi từng lắng nghe luồng ý kiến rằng các trường đại học
cứ thu học phí cao nhất có thể và để thị trường làm công việc đánh giá chất lượng; nếu
một phần đủ lớn của thị trường vẫn chấp nhận để nhà trường cân đối thu chi thì chứng
tỏ chất lượng tương xứng học phí. Chúng tôi cho đây là một góc nhìn dễ dãi, do nhà
trường sẽ ít cần chủ động quan tâm chất lượng đào tạo, mà người học chịu hết phí tổn
của sự thiếu sót hay thậm chí sai lầm trong đào tạo. Sự lơi lỏng định hướng chất lượng
còn có thể dẫn đến đồng hóa học phí là mục đích của chính nó. Mặt khác, chúng tôi
đồng ý rằng thị trường phải đóng vai trò điều tiết học phí như đã trình bày, nhưng
chúng tôi muốn nhấn mạnh thị trường không thể tự động đánh giá đúng chất lượng đào
tạo để điều tiết hiệu quả. Nguyên nhân chính, cũng theo kinh tế học hiện đại, là sự mất
cân đối thông tin (asymmetry of information) giữa nhà trường và thị trường, và một
nguyên nhân khác có liên quan là thông tin nhà trường cung cấp chưa chắc chính xác
cho dù đó là các công khai bắt buộc. Việt Nam mặc dù đã theo thị trường từ thập niên
80 nhưng chưa phải là một thị trường hoàn hảo3 và lại càng đúng cho thị trường giáo
dục. Bộ giáo dục và đào tạo có quy định các công khai quan trọng mà hệ thống đại học
phải công bố với xã hội, tuy nhiên việc công bố về hình thức là minh bạch nhưng thiếu
tường minh vì các chỉ số và phương pháp xác định chỉ số đều theo hướng có lợi cho cơ
sở giáo dục nhiều hơn là người học. Một ví dụ đó là sinh viên tốt nghiệp có việc làm
cao ngất ở hầu hết các trường trong khi phương pháp luận tính việc làm sau tốt nghiệp
lại không nhất quán và vận dụng có thiên lệch, chưa kể kết quả này mâu thuẫn với bối
cảnh con số sinh viên thất nghiệp đang ngày càng tăng lên hiện nay. Vì vậy, việc nhà
trường tự đánh giá chính xác và thông tin đầy đủ chất lượng đào tạo đến thị trường là
cần thiết.
3. Chất lượng đào tạo
Như đã luận giải ở mục trước, học phí phải gắn liền với chất lượng đào tạo, và
do vậy đánh giá chất lượng là cần thiết. Việc đánh giá chất lượng đào tạo theo chúng
tôi bao gồm cả đánh giá quá trình (hay còn gọi là kiểm định) và đánh giá kết quả.
Trong tham luận này, chúng tôi tập trung vào đánh giá kết quả thay vì kiểm định, và cụ
thể chúng tôi sẽ mô tả quy trình đánh giá Teaching Excellence Framework của Anh
Quốc và rút ra một số vấn đề cho Việt Nam. Điều này không có nghĩa chúng tôi bỏ
qua kiểm định, nhưng do Việt Nam đã triển khai kiểm định từ nhiều năm nay, bao
gồm kiểm định Nhà nước lẫn kiểm định quốc tế (vd AUN, ABET, ACBSB), mà lại
đang khuyết việc đánh giá kết quả, nên trong khuôn khổ tham luận này chúng tôi tin
rằng bàn về đánh giá kết quả sẽ phù hợp hơn.
Teaching Excellence Framework (TEF) hiện là quy trình đánh giá kết quả đào
tạo của Anh Quốc. Mục đích TEF là làm cho mảng đào tạo của các trường đại học đáp
ứng nhu cầu sinh viên và nhà tuyển dụng. Ngoài ra, những trường đạt kết quả TEF tốt
(trường sẽ được xếp loại vàng, bạc, đồng)7 sẽ được phép tăng học phí bằng hoặc hơn
mức lạm phát. Vì hai mục đích này, TEF định nghĩa chất lượng phải gắn chặt trải
nghiệm sinh viên và kết quả đầu ra của họ. TEF bắt nguồn từ đợt bầu cử 2015 khi
3

Trong thực tế rất khó, hoặc không thể tìm ra một thị trường mà hội tụ đủ các điều kiện để gọi là hoàn hảo theo
kinh tế học. Ở đây ý chúng tôi muốn nói rằng thị trường Việt Nam vẫn còn thiếu nhiều điều kiện ở một mức
cơ bản, ví dụ như sự lưu thông thông tin tự do và chính xác, để có thể tiến đến tiệm cận hoàn hảo. Có lẽ từ
‘hoàn thiện’ sẽ phù hợp hơn.
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đảng Conservative hứa hẹn họ sẽ tạo ra khung đánh giá riêng cho đào tạo đại học8, để
bổ sung vào khung đánh giá nghiên cứu Research Excellence Framework đã tồn tại
nhiều năm. Ý định TEF được soạn thảo thành dự luật và Quốc hội thông qua thành
luật Higher Education and Research Act9 vào tháng 4/2017. Tham luận này mô tả quy
trình được dùng cho TEF2017.
Vai trò của TEF khác với kiểm định đại học được thực hiện lâu nay bởi Quality
Assurance Agency (QAA), một tổ chức chuyên môn độc lập được tài trợ bởi Chính
phủ và tất cả các trường. Kiểm định QAA đảm bảo đào tạo đạt một chất lượng sàn,
còn TEF đánh giá kết quả đào tạo và cho biết việc đào tạo của trường tốt hơn mức sàn
thế nào. Đạt được kiểm định QAA là điều kiện tiên quyết để một trường được đánh giá
TEF.
TEF là một quy trình đánh giá vừa kết hợp định lượng vừa định tính, và áp
dụng ở cấp độ trường. Về mặt định lượng, TEF có một bộ tiêu chuẩn, và mỗi tiêu
chuẩn sẽ có một nhóm chỉ số tương ứng. Những chỉ số này được tính bởi Office for
Students, là cơ quan công lập quản lí đại học nhưng không thuộc Chính Phủ (dù không
tương đương nhưng chức năng của nó giống Vụ đại học thuộc Bộ giáo dục và đào tạo
Việt Nam). Họ sử dụng dữ liệu từ bốn cơ sở dữ liệu lớn: National Student Survey
(NSS), Higher Education Statistics Agency (HESA), và Destination of Leavers from
Higher Education (DLHE). Bảng dưới đây mô tả các tiêu chuẩn, chỉ số và nguồn dữ
liệu.
Bảng 1. Tiêu chuẩn, chỉ số, nguồn dữ liệu TEF
Tiêu chuẩn

Chỉ số
Việc giảng
dạy

Chất lượng
giảng dạy

Đánh giá và
phản hồi

Hỗ trợ học
thuật
Môi trường
học

Kết quả đầu ra
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Nguồn dữ liệu

Mô tả

NSS câu hỏi 1-4
Câu hỏi 5-9 trong
NSS2015/2016,
câu hỏi 8-11 trong
các NSS tiếp
Câu hỏi 10-12
trong
NSS2015/2016,
câu hỏi 12-14
trong các NSS tiếp

Mức độ tiếp
tục học

HESA

Việc làm sau
tốt nghiệp

Công việc 6 tháng
sau tốt nghiệp
trong DLHE

Công việc
trình độ cao
hoặc
cao học

Công việc 6 tháng
sau tốt nghiệp
trong DLHE

NSS là một khảo sát thường niên
cho tất cả các sinh viên cử nhân
năm cuối, được tổ chức bởi công ty
nghiên cứu thị trường Ipsos MORI
thay mặt cho Chính phủ. NSS đo
thái độ và trải nghiệm sinh viên về
chương trình học của họ.

HESA là một công ty độc lập
chuyên thu thập, xử lí và xuất bản
thống kê về sinh viên và nhân sự
của các trường đại học.
DLHE là một khảo sát thường niên
về điểm đến của sinh viên 6 tháng
sau tốt nghiệp. Thông tin được thu
thập bởi chính các trường đại học.

Các chỉ số trên được gọi là core metrics (tạm dịch, chỉ số chính). Ngoài ra còn
split metrics (tạm dịch, chỉ số thành phần). Chỉ số thành phần tương tự như chỉ số
chính, nhưng thay vì đo cho cả trường thì chúng chỉ tập trung vào một đối tượng sinh
viên cụ thể (vd theo giới tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, dân tộc, hoàn cảnh khó
khăn). Chỉ số thành phần sẽ giúp thẩm định xem một trường có tạo điều kiện cho
nhiều tầng lớp xã hội được học đại học. Dữ liệu định lượng cuối trong TEF là
supplementary metrics (tạm dịch, chỉ số phụ), gồm lạm phát điểm (được tính từ số
lượng các bằng đã cấp của trường), tình trạng công việc lâu dài hoặc cao học, và thu
nhập trên mức bình quân; hai chỉ số phụ cuối được lấy từ Longitudinal Education
Outcomes, một cơ sở dữ liệu quốc gia về thu nhập sinh viên sau khi ra trường.
Về mặt định tính, TEF sẽ tính đến giải trình của các trường. Mặc dù không bắt
buộc, các trường được khuyến khích viết một bản giải trình về công tác đào tạo,
trường có thể giải thích tại sao họ không đáp ứng được một chỉ số hay cả tiêu chuẩn
nào đó. Một điểm quan trọng hơn về mặt định tính của TEF chính là việc toàn bộ dữ
liệu định lượng lẫn định tính sẽ được đánh giá bởi con người, mà cụ thể là chuyên gia
về giảng dạy đại học (chủ yếu là giảng viên), nhà tuyển dụng, chuyên gia về công bằng
xã hội trong giáo dục, và sinh viên. Họ được mời hoặc tự ứng cử tham gia TEF.
Quy trình TEF sẽ gồm hai loại đánh giá chính. Trong loại đánh giá thứ nhất, các
ủy viên thuộc hội đồng đánh giá sẽ phân tích chỉ số chính và chỉ số thành phần để cho
ra cấp độ năng lực TEF (vàng, bạc, đồng) sơ khởi. Xin nhắc lại, tất cả các chỉ số sẽ
được tính sẵn bởi Office for Students. Điểm quan trọng nhất của phân tích định lượng
trong TEF đó là chỉ số chính và chỉ số thành phần phải được so sánh với benchmark,
chứ tự thân giá trị của chúng không có ý nghĩa. Benchmark là mức kì vọng chất lượng
của từng trường, tính bằng cách lấy sinh viên của trường đó áp vào toàn bộ hệ thống
đại học và xem các trường khác trung bình đạt giá trị bao nhiêu cho từng chỉ số
(phương pháp benchmark được công bố trên website của HESA). Tương tự các chỉ số,
benchmark cũng được tính sẵn cho giám khảo. Vì đánh giá TEF là sự so sánh giữa giá
trị thật với benchmark, nên TEF chỉ nói lên được một trường có vượt qua kì vọng và
vượt qua đến cỡ nào, chứ nó không thể dùng để so sánh trường này với trường kia.
Trong loại đánh giá thứ hai, mức năng lực sơ khởi sẽ được điều chỉnh dựa trên giải
trình của trường và các chỉ số phụ. Giám khảo sẽ xem xét các yếu tố đặc biệt có thể
ảnh hưởng đến chỉ số chính và chỉ số thành phần, và đồng thời để xác định những yếu
tố thể hiện năng lực đào tạo nằm ngoài tẩt cả các chỉ số. Việc sử dụng các chỉ số phụ
trong bước này cũng dựa trên benchmark. Để chuẩn bị cho TEF, các giám khảo sẽ
được tập huấn về bộ tiêu chuẩn và cấp độ năng lực TEF, sử dụng dữ liệu từng chỉ số,
và về bối cảnh đại học của các vùng trong Anh Quốc. Tập huấn cũng bao gồm đánh
giá thử.
Kết quả TEF sẽ được công bố trên website Office for Students, UCAS và
Unistats4. Công bố cho từng trường gồm cấp độ năng lực TEF, báo cáo quá trình đánh
giá, thông tin tiêu chuẩn, chỉ số, benchmark và dữ liệu đánh giá cho trường đó. Các
trường chỉ được khiếu nại với lí do quy trình chấm đã không được tuân thủ hay có
thông tin sai sự thật trong báo cáo quá trình đánh giá.

4

Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) là tổ chức vận hành việc nộp và xử lí đơn nhập học cử
nhân tại Anh. Unistats, nay đổi tên thành Discover Uni, là một trang web chính phủ công bố thông tin thống
kê về từng chương trình của từng trường, để giúp người dân chọn địa điểm học phù hợp.
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Có thể thấy TEF đặt ra nhiều vấn đề tiềm năng cho tự chủ học phí và tự chủ nói
chung của đại học Việt Nam. Về ưu thế, một quy trình như TEF sẽ tạo cơ sở cho người
học đối chiếu giữa chất lượng đào tạo và học phí, và giúp các nhà quản lí đại học,
người làm chính sách theo dõi tình trạng chất lượng và học phí để ra quyết định phù
hợp. Hơn nữa, vì TEF quan tâm chất lượng đào tạo của từng nhóm sinh viên, nên kết
quả TEF có thể gián tiếp cải thiện công bằng xã hội thông qua việc định hướng giảm
học phí và phát triển chất lượng cho các nhóm cụ thể. Nhược điểm của TEF là kết quả
của nó không mang tính so sánh giữa các trường, nên sẽ khó để xác định tính cạnh
tranh trong học phí. Tuy nhiên, do công bố TEF bao gồm báo cáo quá trình đánh giá
của giám khảo, dữ liệu thô (trong đó quan trọng là giải trình của trường và thông tin
‘cứng’ như việc làm, thu nhập), nên người học có thể tự mình đánh giá mức độ tương
xứng chất lượng và học phí giữa nhiều trường.
Việc áp dụng một quy trình như TEF tại Việt Nam không dễ. Một trở ngại rất
lớn là chúng ta phải xây dựng một cơ sở dữ liệu đồ sộ về sinh viên (đang theo học lẫn
ra trường) và về các mặt hoạt động của trường đại học, đi kèm là khảo sát diện rộng
mức độ hài lòng của sinh viên. Dù một số trường đã bắt đầu xây dựng các cơ sở dữ
liệu này, họ làm theo cách riêng và chưa có liên thông với quản lí vĩ mô. Trở ngại lớn
thứ hai là xây dựng và ban hành chính sách, cơ chế để áp dụng, hướng dẫn và giám sát
một quy trình lớn như vậy. Cuối cùng, phải có chính sách, cơ chế để vừa giám sát việc
tự chủ học phí thông qua quy trình này nhưng vừa tránh kiểm soát học phí để thực
hiện tinh thần tự chủ đại học. Hiện nay ta chỉ mới quy định về việc đạt kiểm định làm
điều kiện mở ngành, chứ chưa tính đến việc đánh giá đầu ra và gắn học phí với đánh
giá đầu ra.
4. Cạnh tranh và công bằng xã hội
Gắn học phí với chất lượng đào tạo là điều cần thiết, nhưng đây chỉ mới là
nguyên tắc chủ đạo để tự chủ học phí. Theo chúng tôi, cần có thêm hai nguyên tắc
khác. Nguyên tắc bổ sung đầu tiên là học phí phải có tính cạnh tranh giữa các trường.
Ở đây chúng tôi hiểu cạnh tranh không chỉ đơn giản là giảm học phí, mà cạnh tranh
phải nằm ở tương quan chất lượng đào tạo với học phí, để người học nhận được giá trị
nhiều nhất cho số tiền họ bỏ ra. Nói một cách đơn giản, học phí cạnh tranh không phải
là học phí rẻ, mà là học phí rẻ so với chất lượng. Tính cạnh tranh là cần thiết vì ba lí
do. Thứ nhất, cạnh tranh giúp nhà trường năng động, chú ý đến nhu cầu của thị trường
hơn, tránh tình trạng đào tạo trong tháp ngà. Thứ hai, chúng tôi dự đoán các trường sẽ
có xu hướng đa ngành trong bối cảnh tự chủ, và vì thế sự trùng lắp lĩnh vực đào tạo là
khó tránh khỏi (hiện nay cũng đã tồn tại). Chủ động cạnh tranh, cộng với áp lực thị
trường, sẽ là sự sàng lọc để các trường vừa không đầu tư dàn trải, vừa phát hiện ra thế
mạnh của mình và từ đó phát huy. Hiện nay cơ cấu hệ thống đại học của ta đã có sẵn
chuyên môn hóa, nhưng sự chuyên môn hóa này là di sản lịch sử hàng thập kỉ của quy
hoạch từ trên xuống, nó ít cho các trường có cơ hội khám phá, cọ sát và phát huy năng
lực tiềm tàng. Cuối cùng, sự năng động thích nghi với thị trường, cùng với chuyên
môn hóa, sẽ là cơ sở để các trường tuyển sinh bền vững, chưa kể đến những gói đặt
hàng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, cạnh tranh chắc chắn sẽ có mặt
tối. Các hình thức cạnh tranh không lành mạnh như quảng cáo dối, dùng tài nguyên
vào các giá trị không thực chất (có thể nghĩ đến việc mua bài gần đây), hoặc dùng
truyền thông tấn công đối thủ, đều sẽ có hậu quả lớn cho xã hội và làm mất uy tín Nhà
nước. Chính vì vậy, ta cần có chính sách, cơ chế giám sát cạnh tranh. Một nhược điểm
khác của cạnh tranh đó là, nếu ta chú ý vào vấn đề phân bổ ngành, thì có những ngành
có chi phí đào tạo quá cao và sẽ cần học phí của các ngành khác bù qua, nếu không
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học phí của chúng sẽ quá khả năng thị trường (đây là bài toán đau đầu của những
trường đơn ngành chi phí cao như Y Dược TP.HCM5). Chúng tôi dự đoán các trường
sẽ có khuynh hướng không mở hoặc đóng những ngành chi phí cao để giữ tính cạnh
tranh của các ngành còn lại và của tổng thể trường. Tuy nhiên, những ngành chi phí
cao lại thường là các ngành khoa học tự nhiên, kĩ thuật hoặc y khoa, nên không thế
thiếu cho sự phát triển đất nước. Vì lẽ nãy, cạnh tranh có thể dẫn tới một nền giáo dục
đại học khiếm khuyết, và chúng tôi tin rằng cần có sự can thiệp của Nhà nước để tránh
viễn cảnh trên.
Nguyên tắc bổ sung còn lại của tự chủ học phí đó là đảm bảo công bằng xã hội.
Việc học phí tương xứng với chất lượng và có tính cạnh tranh không có nghĩa rằng
mọi sinh viên có năng lực đều trang trải được, đặc biệt nếu họ thuộc các nhóm yếu thế
trong xã hội. Chính vì vậy, học phí nên được tính toán để tạo ra các khoản hỗ trợ các
nhóm yếu thế, có thể là học bổng hoặc trợ giá. Dù vậy, công bằng xã hội là một vấn đề
vĩ mô, nên chúng tôi cho rằng cần có sự vào cuộc Nhà nước. Về việc này, ta có thể lấy
ví dụ từ nước Úc10. Tại Úc, Nhà nước trợ giá cho tất cả mọi sinh viên, nhưng mức trợ
giá sẽ dao động tùy ngành, với các ngành có chi phí đào tạo cao và/hoặc triển vọng
lương thấp sẽ được trợ giá cao. Mức trợ giá cho các ngành được thể hiện trong bảng
dưới.
Bảng 2. Mức trợ giá học phí Úc
Ngành/Nhóm ngành

Mức trả
Chính phủ

Học phí

Tổng

Phần trăm
của học phí

Luật, Kế toán, Quản trị, Kinh
tế, Thương mại

$1 990

$10 085

$12 075

83.5%

Nhân văn

$5 530

$6 044

$11 574

52.2%

Toán, Xác suất thống kê, Xây
dựng, Máy tính, Y tế công

$9 782

$8 613

$18 395

46.8%

Khoa học hành vi, Khoa học
xã hội

$9 782

$6 044

$15 826

38.2%

Giáo dục

$10 178

$6 044

$16 222

37.3%

Tâm lí y khoa, Ngoại ngữ,
Nghệ thuật biểu diễn

$12 031

$6 044

$18 075

33.4%

Allied health

$12 031

$8 613

$20 644

41.7%

Điều dưỡng

$13 432

$6 044

$19 476

31.0%

Kĩ thuật, Khoa học, Quan trắc
đo đạc

$17 104

$8 613

$25 717

33.5%

Nha, Y khoa, Thú y

$21 707

$10 085

$31 792

31.7%

Nông lâm

$21 707

$8 613

$30 320

28.4%

5

Ngành Răng-Hàm-Mặt của Y Dược TP.HCM tăng học phí từ 13 lên 70 triệu/năm, một số ngành khác tăng lên
50-70 triệu. Học phí mới chắn chắn sẽ gây khó khăn cho cả nhà trường, sinh viên và có thể dẫn đến thiếu bác
sĩ cho xã hội. Rõ ràng trong trường hợp này cần có sự hỗ trợ Nhà nước.
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Ngoài trợ giá, người học Úc có thể vay để không phải trả học phí, và họ chỉ cần
trả lại nếu thu nhập sau tốt nghiệp vượt quá một mức nào đó. Chúng tôi nhận thấy rằng
Việt Nam có thể học hỏi nước Úc về tinh thần, nhưng về cách làm ta nên có điều
chỉnh. Thay vì trợ giá và cho vay với tất cả các ngành và sinh viên, ta nên ưu tiên cho
(1) những ngành chi phí cao (trợ giá học phí cũng là một cách để chúng không bị bỏ
quên trong sự cạnh trong giữa các trường), và (2) sinh viên từ những nhóm yếu thế.
Mức trợ giá và cho vay cũng nên tính toán phù hợp điều kiện kinh tế Việt Nam. Ý
tưởng trợ giá và cho vay thoạt nhìn đơn giản nhưng đi vào thực tiễn Việt Nam sẽ nảy
sinh nhiều vấn đề. Thứ nhất, để tính mức trợ giá và cho vay phù hợp, chúng ta cần xây
dựng cơ sở dữ liệu về chi phí đào tạo và thu nhập ra trường của các ngành chi phí cao,
cũng như cơ sở dữ liệu về các nhóm yếu thế và mức sống của họ. Thứ hai, ta phải có
cách theo dõi tiền vay và đảm bảo tiền vay được trả nhiều nhất có thể mà không ảnh
hưởng đến an sinh xã hội của người đi vay, và điều này đòi hỏi phát triển hệ thống tín
dụng cả nước. Riêng vấn đề tín dụng, báo cáo khảo sát học phí của UBVHGD cũng đã
chỉ ra sự thiếu liên kết giữa chính sách học phí và các chính sách tính dụng, hỗ trợ tài
chính cho đại học. Thứ ba, ta cần một quy trình đánh giá độ hiệu quả của trợ giá và
vay để tránh lãng phí. Cả ba vấn đề vừa nêu hiện nay đều là những mảng trống tại Việt
Nam, trừ việc chúng ta có điều tra dân số và thu nhập bình quân cho đồng bào các dân
tộc thiểu số (có thể xem là một nhóm yếu thế).
5. Giải pháp ngắn hạn và dài hạn
Trên cơ sở các vấn đề đã tham luận, chúng tôi đề xuất một số giải pháp ngắn
hạn và dài hạn để thực hiện tự chủ học phí với đại học Việt Nam. Về ngắn hạn:
• Như đã nói ở mục 2, hiện nay ta chưa có quy trình đánh giá và thông tin
chất lượng đào tạo (đặc biệt là đánh giá kết quả) cho thị trường, cộng với việc ta mới
áp dụng tự chủ học phí, nên sự tùy tiện trong học phí là khó tránh khỏi. Mặc dù ta chấp
nhận sự tùy tiện trong một thời gian, nhưng các cơ quan quản lí nên theo dõi sát sao và
yêu cầu giải trình nếu có dấu hiệu tiêu cực, và xử lí nếu cần thiết theo pháp luật hiện
hành.
• Lập các nhóm chuyên môn gồm các chuyên gia công nghệ thông tin, giáo
dục, kinh tế, đại diện của UBVHGD, đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo và các bộ ngành
liên quan, để nghiên cứu và xây dựng các nền tảng để phát triển tự chủ học phí, gồm
(1) quy trình khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên cho toàn hệ thống đại học, (2) cơ
sở dữ liệu về các trường đại học, (3) cơ sở dữ liệu về sinh viên, gồm thông tin khi đang
theo học và thông tin việc làm sau khi tốt nghiệp (có thể chia mức thời gian 6 tháng, 2
năm), (4) cơ sở dữ liệu về các ngành chi phí cao, (5) cơ sở dữ liệu về các nhóm yếu thế
và mức sống của họ.
• Phối hợp giữa Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Tài chính để phát triển hệ
thống tín dụng cho sinh viên ở cấp độ quốc gia, và đây là điều nên làm và phải làm để
đảm bảo tính công bằng trong tiếp cận giáo dục. Tín dụng cho người học phải là thực
chất và chỉ nên hoàn lại sau khi người học ra trường có việc làm, ở một mức không
ảnh hưởng an sinh của họ.
Về dài hạn:
• Có chính sách, luật và quy trình đánh giá chất lượng kết quả đào tạo. Điều
này sẽ đưa đánh giá kết quả thành một việc phải quan tâm của cả hệ thống và thúc đẩy
các trường cải thiện năng lực của mình. Việc thử nghiệm và về sau là tổ chức đánh giá
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nên giao cho một cơ quan độc lập, để đánh giá chính xác hơn và ngăn chặn tiêu cực,
tham nhũng.
• Có chính sách và luật về cạnh tranh giữa các trường đại học. Các chính sách
và luật này chỉ nên tập trung vào giám sát, ngăn chặn và xử lí hành vi cạnh tranh
không lành mạnh (sẽ cần định nghĩa các hành vi này). Không nên kiểm soát việc cạnh
tranh nói chung.
• Có chính sách và cơ chế trợ giá những ngành chi phí cao như các ngành kĩ
thuật, sức khỏe
• Có chính sách và cơ chế cho vay với những nhóm yếu thế, đi kèm là hệ
thống tín dụng để kiểm soát tiền vay
6. Kết luận: Các vấn đề còn bỏ ngõ
Trong tham luận này, chúng tôi đã bàn về các nguyên tắc quan trọng với tự chủ
học phí, bao gồm chất lượng đào tạo, tính cạnh tranh và công bằng xã hội. Một số ví
dụ cụ thể, các vấn đề phát sinh và đề xuất cũng đã được nêu lên. Liên quan đến cả ba
nguyên tắc, ta có thể thấy rằng vai trò của Nhà nước vẫn thực sự quan trọng, cho dù tự
chủ đại học, trong đó có tự chủ học phí, là một xu hướng cần thiết. Sự vào cuộc của
Nhà nước sẽ đảm bảo chất lượng trong một thị trường giáo dục chưa thực sự hoàn hảo
và đồng thời đảm bảo nguyên tắc công bằng trong tiếp cận cho những đối tượng yếu
thế.
Tuy nhiên, trong khuôn khổ một tham luận ngắn vẫn còn nhiều vấn đề bỏ ngõ
và cần bàn bạc thêm. Chúng tôi ví dụ hai vấn đề đó là, thứ nhất, do ta gắn liền học phí
với hoạt động đào tạo (như đã nói ở mục 1 và 2), thì nguồn kinh phí cho hai chức năng
còn lại của trường đại học – nghiên cứu và phục vụ cộng đồng, sẽ đến từ đâu. Nếu yêu
cầu người học phải chi trả cho hai mảng hoạt động này, đặc biệt là nghiên cứu, thì học
phí sẽ rất cao và chưa kể là bất công cho họ; có thể dễ hình dung rằng không phải dự
án nghiên cứu nào cũng liên quan đến nhu cầu người học, cũng như sẽ khó lí giải tại
sao người học phải đóng học phí để rồi vào thực hiện các hoạt động phục vụ cộng
đồng. Có lẽ một sự đầu tư mang tính đột phá và có yếu tố cạnh tranh năng lực của Nhà
nước sẽ là lời giải. Thứ hai, ta cũng nên trợ giá học phí (hoặc một dạng hỗ trợ gói)
theo vùng miền để phát triển đại học vùng, và qua đó phát triển kinh tế vùng, nhưng
việc này sẽ được làm thế nào để vừa công bằng giữa các vùng miền vừa có hiệu quả
tổng thể cho kinh tế quốc gia? Báo cáo của UBVHGD cũng có đề cập việc rà soát,
phân nhóm đại học theo vùng miền, dựa trên đó xây dựng chính sách hỗ trợ Nhà nước.
Chúng tôi tin rằng sẽ cần thêm thời gian để nghiên cứu và tranh luận những vấn đề
như thế này.
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TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TRONG TỰ CHỦ ĐẠI HỌC
THEO LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Trần Diệp Tuấn
Trương Thị Thùy Trang,
Thái Khắc Minh,
Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
1. Tự chủ tài chính trong Trường đại học theo Luật Giáo dục
Đổi mới cơ chế tài chính theo hướng trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho
các đơn vị giáo dục đại học công lập là xu thế khách quan và tất yếu của quá trình phát
triển. Điều này ngày càng thể hiện rõ nét hơn qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH-14.
Với chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học, Điều 12 của Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH-14 đã nêu rõ:
Quyền tự chủ là quyền của cơ sở giáo dục đại học được tự xác định mục tiêu và lựa
chọn cách thức thực hiện mục tiêu; tự quyết định và có trách nhiệm giải trình về hoạt
động chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và hoạt động khác trên
cơ sở quy định của pháp luật và năng lực của cơ sở giáo dục đại học.
Quản lý tài chính của cơ sở giáo dục đại học tại khoản 2 Điều 66 của Luật số 34
cũng nêu rõ: Đối với cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi
thường xuyên, Hội đồng Trường, Hội đồng đại học quyết định việc sử dụng nguồn tài
chính như sau: (a) Quyết định sử dụng nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước
cấp để đầu tư các dự án thực hiện hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển
giao công nghệ; (b) Quyết định nội dung và mức chi từ nguồn thu học phí và thu sự
nghiệp, nguồn kinh phí đặt hàng, giao nhiệm vụ, bao gồm cả chi tiền lương, chi hoạt
động chuyên môn, chi quản lý theo quy định của quy chế chi tiêu nội bộ của cơ sở
giáo dục đại học.
Điều này cho thấy Luât giáo dục đại học đã từng bước sửa đổi, điều chỉnh theo
thực tế, đã trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và đã tạo mọi điều kiện
tốt cho các Trường công lập phát triển theo cơ chế tự chủ với mục tiêu là:
+ Trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị trong việc tổ chức sắp xếp
lại bộ máy theo vị trí việc làm, chủ động sử dụng nguồn lực lao động và nguồn lưc tài
chính một cách có hiệu quả nhất nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; phát
huy mọi khả năng của đơn vị để cung cấp các dịch vụ chất lượng cao cho xã hội; tạo
và tăng nguồn tài trợ, từng bước cải thiện thu nhập cho viên chức, người lao động;
phát huy tính tự chủ, năng động, sáng tạo và khẳng định vị thế (xây dựng thương hiệu
riêng) cho đơn vị mình.
+ Thực hiện chủ trương xã hội hóa trong việc cung cấp các dịch vụ đào tạo cho
xã hội, huy động sự đóng góp của cộng đồng xã hội cùng cơ sở đào tạo có đủ nguồn để
phát triển các hoạt động sự nghiệp, từng bước giảm dần ngân sách nhà nước.
+ Thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhưng Nhà nước vẫn phải
tiếp tục đầu tư để hoạt động sự nghiệp đào tạo ngày càng phát triển; bảo đảm cho các
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đối tượng chính sách – xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc
biệt khó khăn được cung cấp dịch vụ theo quy định ngày càng tốt hơn.
Với chính sách và cơ chế của Đảng và Nhà nước trong việc đổi mới, trao quyền
tự chủ về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thì cơ chế trao quyền cho các
đơn vị sự nghiệp đào tạo của khối ngành sức khỏe càng phải được chú trọng và lưu ý
đặt biệt, vì đây là ngành đào tạo đặc biệt: ngành đào tạo ra những nhà giáo, những thầy
thuốc cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người, mà con người (nhân dân)
là nguồn nhân lực quyết định trong tất cả các nguồn lực của xã hội. Việc này được thể
hiện rất rõ trong Nghị Quyết Trung ương số 24-NQ/TW với quan điểm chỉ đạo “Nghề
y là một nghề đặc biệt. Nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức; cần
được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt" và mục tiêu tổng quát của Nghị
quyết là “xây dựng đội ngũ cán bộ y tế "Thầy thuốc phải như mẹ hiền", có năng lực
chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế”.
Do vậy, cơ chế tự chủ tài chính cho các trường đại học công lập khối ngành sức
khỏe có vai trò rất quan trọng trong việc phát huy tính năng động sáng tạo trong công
tác quản trị đại học, đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí và tài trợ nhằm thực
hiện các mục tiêu phát triển của đơn vị trong bối cảnh chuyển đổi từ cơ chế bao cấp
sang cơ chế tự chủ tài chính.
Tự chủ tại chính theo Luật số 34/2018/QH-14 sẽ giúp các trường sử dụng hiệu
quả các nguồn lực về tài chính và nhân sự cũng như các nguồn lực khác; Tự chủ sẽ tạo
điều kiện cho việc phát huy các nguồn lực phục vụ cho công tác giáo dục và đào tạo.
Từ đó giúp cho đối tượng thụ thưởng là sinh viên được học tập trong các chương trình
giảng dạy chất lượng cao, có trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc dạy/học và thực
hành, và với đội ngũ giảng viên giỏi có trình độ chuyên môn cao.
2. Thực trạng của vấn đề tự chủ tài chính theo các Nghị định và Luật
Thời gian qua, cơ chế hoạt động tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập
(trong đó có đại học công lập) đã được Chính phủ ban hành và từng bước đổi mới:
Năm 2002 Nghị định số 10/NĐ/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ tài chính áp
dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu, năm 2006 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và
tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày
9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP. Sau gần
10 năm thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, tổng kết và đánh giá các kết quả đạt
được cũng như những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện, ngày 14/02/2015
Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định số 43/2006/NĐCP. Nghị định số 16/2015/NĐ-CP đã thể hiện rõ mục tiêu đổi mới toàn diện các đơn vị
sự nghiệp công lập; đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn
vị về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính.
Các cơ sở giáo dục đại học công lập cũng triển khai và thực hiện theo các Nghị
định trên. Ngoài ra, cơ chế quản lý tài chính đối với giáo dục đại học còn được thể
hiện qua Nghị định số 49/2009/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí
học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014–2015; Nghị định số 86/2015/NĐCP quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học
2015-2016 đến năm học 2020–2021.
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Đặt biệt nhất là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số
34/2018/QH-14 ban hành ngày 19/11/2018 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày
30/12/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật số
34/2018/QH-14 đã mở ra và trao quyền tự chủ hoàn toàn cho các cơ sở giáo dục công
lập.
2.1. Những kết quả đạt được khi các Nghị định tự chủ tài chính ra đời
Trong những năm qua, hệ thống các cơ sở giáo dục đại học công lập với đông
đảo đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, các nhà giáo dục và các nhà văn hoá đã có
đóng góp to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; góp phần thực hiện các
mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao sức khoẻ nhân dân, góp phần bảo đảm phát
triển bền vững, công bằng xã hội và hoàn thành cơ bản các mục tiêu thiên niên kỷ.
Nhìn nhận lại từ 2002 đến nay, qua các Nghị định tự chủ của Chính phủ ban
hành, thực tiễn cho thấy, việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp
công lập, đặc biệt là các trường khối ngành sức khỏe trong đó có Đại học Y Dược TP.
Hồ Chí Minh đã từng bước tạo sự chuyển mình trong cơ chế đổi mới tài chính tại các
đơn vị, và đạt được những thành tựu nhất định mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cụ
thể như sau:
+ Các đơn vị sự nghiệp công lập (đại học công lập) đã từng bước chủ động sử
dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước giao và nguồn thu sự nghiệp. Chủ động xây
dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với các quy định nhằm sử dụng tiết kiệm, có
hiệu quả các nguồn tài chính để có chênh lệch thu chi, chi trả thu nhập tăng thêm, trích
lập các quỹ đầu tư cơ sở, mua sắm trang thiết bị, mở rộng và phát triển đơn vị. Cụ thể,
tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trong những năm qua đã vận dụng các cơ chế tự
chủ tài chính cho phép theo từng mức độ, đã quản lý và sử dụng tiết kiệm nguồn kinh
phí được giao hoạt động thường xuyên và nguồn thu học phí theo quy định mặc dù
nguồn còn hạn hẹp so với nhu cầu cần phải chi cho hoạt động đào tạo khối ngành sức
khỏe
+ Phát huy được tính năng động, sáng tạo của các đơn vị trong việc chủ động
quyết định nguồn nhân lực để phát triển và nâng cao số lượng, đổi mới chất lượng.
Đáp ứng tốt cho các hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Chủ động các biện
pháp, giải pháp để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng,
nhiệm vụ được giao.
+ Chủ động sử dụng tài sản công theo quy định, triển khai các hoạt động dịch
vụ đáp ứng nhu cầu xã hội, quản lý chặt chẽ nguồn thu dịch vụ và thu khác để tăng
nguồn kinh phí cho các hoạt động. Cụ thể, số liệu tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí
Minh trong những năm qua cho thấy nguồn thu dịch vụ và thu khác đã tăng 10% hàng
năm, chiếm tỷ trọng lớn dần trong tổng nguồn thu tại trường.
+ Tạo điều kiện cho các đại học công lập mở rộng quy mô, nâng cao chất
lượng, đa dạng hóa các hoạt động đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao và
đa dạng của xã hội. Nhiều hình thức đào tạo đã được mở ra như đào tạo chính quy và
đào tạo thường xuyên; đào tạo tập trung và đào tạo từ xa; bồi dưỡng; tổ chức trao đổi
sinh viên ngoài nước; mời chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam để giảng dạy… thúc
đẩy các đơn vị tự chủ tạo lập và sử dụng các nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước
cùng với kinh phí ngân sách Nhà nước cấp có hiệu quả để phát triển hoạt động sự
nghiệp. Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đã thành lập Trung tâm đào tạo nguồn nhân
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lực y tế theo nhu cầu xã hội từ năm 2010, đến nay đã góp phần không nhỏ trong việc
học tập, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức y khoa liên tục, cũng như các lớp chuyển
giao kỹ thuật y khoa tiên tiến cho khu vực phía nam trong gần 10 năm qua.
+ Từng bước cải thiện và quyết định mức chi thu nhập tăng thêm cho giảng
viên, viên chức và người lao động mặc dù còn rất thấp so với các cơ sở giáo dục đại
học tư thục. Cụ thể Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh năm 2015 chi thu nhập tăng
thêm bình quân 2,5 triệu/người/tháng, đến năm 2019 tăng lên 6,7 triệu/người/tháng.
Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh năm 2015 chi thu nhập tăng thêm
bình quân 5,4 triệu/người/tháng, đến năm 2019 tăng lên 10,7 triệu/người/tháng.
+ Bảo đảm công tác quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp được thực hiện
thống nhất dân chủ, công khai và minh bạch.
2.2. Bất cập trong tự chủ tài chính hiện nay mặc dù đã được Luật và các
Nghị định ban hành cho phép
a) Đối với các đơn vị chưa được tự chủ hoàn toàn
Nguồn ngân sách nhà nước cấp còn thấp so với nhu cầu cần phải đào tạo, đặt
biệt là các cơ sở đào tạo công lập thuộc khối ngành sức khỏe hay các hoạt động cung
cấp dịch vụ; cơ cấu chi cho từng ngành còn bất cập so với các mức mà Nghị định ban
hành.
Phân bổ ngân sách còn mang tính bình quân, chưa chú trọng nhiều vào sự
nghiệp y tế hay cụ thể hơn là các cơ sở giáo dục công lập thuộc khối ngành sức khỏe,
chưa gắn với kết quả đầu ra và chưa gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn được giao,
một số chi phí chưa được kết cấu tính trong giá dịch vụ, và cũng chưa được cấp bù
trong ngân sách.
Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục và đào tạo, cũng như
cung ứng dịch vụ công do thiếu kinh phí đầu tư trang bị thiết bị, đầu tư nâng cao
nghiệp vụ chuyên môn, cập nhập trao dồi kiến thức tiên tiến … và đặc biệt là thiếu
nguồn chi hỗ trợ thu nhập tăng thêm; chưa có chính sách đãi ngộ hợp lý, chính sách
thu hút đối với nhân tài, dẫn đến tình trạng chuyển dịch và chảy máu chất xám khỏi
các cơ sở công lập.
b) Đối với các đơn vị được tự chủ hoàn toàn
Hiện tại theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số
34/2018/QH-14, các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ thì Hội đồng Trường, Hội
đồng đại học quyết định việc sử dụng nguồn tài chính gắn liền với trách nhiệm giải
trình.
Trách nhiệm giải trình bao gồm trách nhiệm báo cáo, minh bạch thông tin đối
với người học, xã hội, cơ quan quản lý có thẩm quyền, chủ sở hữu và các bên liên
quan về việc tuân thủ quy định của pháp luật và thực hiện đúng quy định, cam kết của
cơ sở giáo dục đại học. Nhưng trong thực tế khi triển khai vẫn còn một số bất cập:
+ Các cơ sở đủ điều kiện thực hiện tự chủ theo Luật, khi Hội đồng Trường triển
khai thực hiện tại cơ sở thì chưa được sự ủng hộ và đồng thuận từ các cơ quan quản lý.
+ Xã hội hiện tại vẫn chưa quen và chưa chấp nhận việc xã hội hóa các nguồn
tài trợ của các cơ sở giáo dục công lập khi tự chủ và tự quyết định các khoản thu học
phí. Bản thân cơ sở giáo dục, một bộ phận không nhỏ viên chức còn quen với phong
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cách của thời bao cấp khi được hưởng chính sách từ ngân sách nhà nước cấp cho đào
tạo.
+ Mặc dù được tự chủ nhưng các cơ sở giáo dục, cụ thể là Đại học Y Dược TP.
Hồ Chí Minh vẫn ý thức trách nhiệm của một cơ sở công lập trọng điểm trong việc
thực hiện nhiệm vụ chính trị, nên chưa dám tính đủ và đúng hết các khoản chi phí cho
các chương trình chất lượng cao với đội ngũ giảng viên giỏi, trình độ tốt… do bởi mức
thu nhập và mức sống bình quân của dân còn thấp. Điều này đã làm ảnh hưởng không
nhỏ đến chất lượng đào tạo, bao gồm việc đổi mới, cải tiến chương trình; ảnh hưởng
đến các khoản chi phí trả lương, thu nhập … đối diện với nguy cơ không giữ được
nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong khi đó các cơ sở đào tạo tư nhân thì không bị
khống chế mức trần về học phí và không được các cơ quan quản lý giám sát về chất
lượng đào tạo, gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh. Điều này, về tổng thể có thể
gây suy yếu cho hệ thống giáo dục công lập.
+ Cũng theo Luật, các cơ sở được quyền tự chủ và có trách nhiệm giải trình, các
cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tôn trọng và bảo đảm quyền tự chủ của cơ sở
giáo dục đại học, nhưng thực tế thì các cơ sở đào tạo chưa được tôn trọng như Khoản 1
Điều 32 của Luật sửa đổi số 34/2018/QH14, và Khoản 5 điều 32, cụ thể, chưa có chính
sách đồng bộ để bảo đảm quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học gắn liền với trách
nhiệm giải trình.
+ Cũng theo Luật sửa đổi số 34/2018/QH14 tại Khoản 2 điều 12, chính sách
nhà nước về phát triển giáo dục là tạo điều kiện phát triển giáo dục đại học để đào tạo
nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ ngân
sách và nguồn lực cho giáo dục đại học theo nguyên tắc cạnh tranh, bình đẳng, hiệu
quả thông qua chi đầu tư, chi nghiên cứu phát triển, đặt hàng nghiên cứu và đào tạo,
học bổng, tín dụng sinh viên và hình thức khác; ưu tiên đầu tư phát triển một số cơ sở
giáo dục đại học, ngành đào tạo mang tầm khu vực, quốc tế và cơ sở đào tạo giáo viên
chất lượng cao; phát triển một số ngành đặc thù, cơ sở giáo dục đại học có đủ năng lực
để thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước…
có chính sách thu hút, sử dụng và đãi ngộ thích hợp để nâng cao chất lượng giảng
viên; chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ, giáo sư đầu ngành
trong cơ sở giáo dục đại học…
Nhưng đến nay khi các cơ sở công lập triển khai thực hiện tự chủ theo Luật thì
các chính sách nêu trên chưa được triển khai đồng bộ với với Luật và Nghị định đã
được ban hành. Việc thể chế hoá các chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật
của Nhà nước về lĩnh vực sự nghiệp công còn chậm, chưa đầy đủ và phù hợp với tình
hình. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận thức chưa đầy đủ, thiếu quyết liệt và đồng bộ
trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện đổi mới. Chưa chủ động chuyển theo cơ chế tự chủ.
Công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật chưa thường
xuyên; tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước trong thụ hưởng dịch vụ sự nghiệp công
còn phổ biến.
Cụ thể hơn, tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh năm 2020 bắt đầu triển
khai tự chủ tài chính theo Luật giáo dục đại học sửa đổi số 34/2018/QH-14 thì đã
đương đầu với các khó khăn sau đây:
- Trường xây dựng mức thu học phí áp dụng cho đối tượng mới, thực hiện công
khai, minh bạch theo quy định của Luật thì bị phản ứng mạnh từ xã hội và chưa được
sự ủng hộ hoàn toàn từ các cơ quan quản lý cấp trên.
557

- Thực hiện theo Luật, Trường đã giải trình và cung cấp đầy đủ minh chứng cho
viêc xác định tự chủ tài chính trong thu học phí. Dù vậy, với trách nhiệm của một
trường công lập trọng điểm quốc gia Trường vẫn chưa thu đủ và hết các khoản chi phí
đào tạo khi không còn được hưởng kinh phí từ ngân sách cấp cho hoạt động thường
xuyên.
- Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đã cam kết chất lượng đào tạo là chất
lượng tốt nhất của khối ngành sức khỏe do đầu tư của nhà trường cho cơ sở vật chất,
xây dựng chương trình đào tạo mới dựa trên chuẩn năng lực và đội ngũ giảng viên
hàng đầu nhưng mức thu học phí chưa thật sự tính đúng tính đủ. Trong khi đó, sinh
viên trúng tuyển năm 2020-2021 sẽ có những trải nghiệm khác biệt so với các năm
trước, ví dụ như:
a) Đầu tư về trang thiết bị phục vụ giảng dạy tại Trường:
Quản lý đào tạo bằng phần mềm công nghệ thông tin, mỗi sinh viên dều được
cấp tài khoản email miễn phí, tài khoản này sinh viên dùng trong mọi hoạt động trong
quá trình học tập bao gồm đăng ký học tập, xem điểm… toàn cơ sở được trang bị hệ
thống wifi cho sinh viên truy cập miễn phí. Sinh viên được sử dụng phần mềm Office
365 có bản quyền cho mọi sinh viên sử dụng. Hệ thống phòng học thông minh, phòng
lab slide ảo, hệ thống phòng lab máy vi tính phục vụ cho học tập và thi cử…
Tài nguyên thư viện phong phú, nhà trường mua nhiều sách tiếng Anh mới,
mua các tài nguyên học tập online, có các cơ sở dữ liệu có bản quyền như HINARI,
SpringerLink, ProQuest, Elsevier, Uptodate và kết nối với thư viện của WHO,
VISTA... Ngoài ra, còn có tài nguyên học tập cho E-learning phong phú được giảng
viên xây dựng rất công phu.
Xây dựng phòng học thông minh phù hợp cho dạy và học theo nhóm nhỏ, lấy
sinh viên làm trung tâm; Các phòng thí nghiệm đều được trang bị các máy móc thiết bị
phù hợp, cụ thể như mỗi sinh viên Răng Hàm Mặt đều được thực hành riêng trên các
mô hình và trên một ghế nha khoa, sinh viên Dược thực tập 1-2 sv/bộ dụng cụ…
Trung tâm huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng (ATCS) được trang bị các
mô hình hiện đại, hệ thống camera quan sát các phòng OSCE, Trung tâm đã đạt chuẩn
kiểm định sơ bộ của Hiệp hội mô phỏng Y khoa quốc tế (SSH: Society for Simulation
in Healthcare) và đang trong lộ trình đăng ký điểm định đầy đủ trong năm 2022…
Nhà trường cũng đang xây sân chơi đa năng và có kế hoạch cải tạo ký túc xá
nhằm cải thiện môi trường sinh hoạt và rèn luyên thể chất cho người học.
b) Chương trình đào tạo dựa theo chuẩn năng lực:
Chương trình đào tạo bác sĩ Y khoa, bác sĩ RHM và Điều Dưỡng được xây
dựng mới và dựa trên chuẩn năng lực; Chương trình Y Khoa, Răng Hàm Mặt được xây
dựng trong dự án hợp tác với Đại học Y Havard và Đại học Y Nha Havard; Chương
trình của trường hoàn toàn có thể gọi là chương trình tiên tiến. Tuy nhiên, thầy cô
không muốn có hai chương trình song song (tiên tiến và đại trà) trong môi trường đào
tạo khối ngành sức khỏe nên đã không đăng ký chương trình chất lượng cao với mức
học phí cao hơn hẳn.
Sinh viên học nhóm nhỏ, nên trước đây thầy cô giảng dạy 1-2 lần/năm, nay thầy
cô phải dạy 4-8 lần/năm, thậm chí gần 20 lần/năm, thật sự xem sinh viên là trung tâm,
đem đến trải nghiệm gần gủi thầy – trò cho sinh viên, và phát triển được các kỹ năng
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mềm cho sinh viên; Phương pháp lượng giá dựa trên chuẩn năng lực nên tốn công hơn
rất nhiều lần so với trước đây… nhằm đảm bảo năng lực cần đạt của sinh viên;
Chương trình cũng có học phần tự chọn đi học nước ngoài được xây dựng công phu và
bắt đầu triển khai từ năm học mới này.
Hoạt động đảm bảo chất lượng theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế được
nhà trường đầu tư rất nhiều trong thời gian qua, sẽ giúp cải tiến chất lượng giáo dục
liên tục; Nhà trường đang hướng đến kiểm định các chương trình theo tiêu chuẩn khu
vực (AUN-QA) và quốc tế khác như tiêu chuẩn của Liên đoàn giáo dục y khoa thế giới
(WFME).
c) Đội ngũ giảng viên hàng đầu của Việt Nam
Giảng viên của trường thường xuyên tham gia các lớp đào tạo phát triển giảng
viên, nâng cao năng lực về giáo dục và chuyên môn tại các hội nghị/hội thảo quốc tế
và khu vực; Là đội ngũ thầy cô tốt nhất khu vực phía nam; Đặt ra nhu cầu thu hút và
giữ chân nguồn nhân lực để phòng ngừa chảy máu chất xám.
d) So sánh với các trường tư trong nước và khu vực
So với hệ thống giáo dục công và tư trong nước, học phí là không cao. So với
học phí của trường trong khu vực và quốc tế thì lại càng không cao.
e) Chính sách cho sinh viên tại Trường
Với ý thức trách nhiệm của một trường công lập trọng điểm quốc gia, Trường
trích 20% trên tổng thu học phí, gồm 15% để chi học bổng có giá trị tương đương với
25-100% học phí và 5% cho đầu tư nghiên cứu khoa học; Tổng cộng có 800 suất học
bổng/2100 chỉ tiêu năm học 2020-2021 dành cho các em thuộc diện chính sách, học
giỏi và có hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài ra, Trường còn tìm kiếm các nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân khác
cho Học Bổng Khuyến Học và Học Bổng Vượt Khó; Hỗ trợ cho sinh viên vay tiền
ngân hàng để đóng học phí. Bên cạnh đó, Trường còn tổ chức nhiều hoạt động đoàn
hội phong phú nhằm trợ giúp cho sinh viên.
3. Các kiến nghị.
Đề phát huy hết các điều khoản của Luật Giáo dục đại học sửa đổi bổ sung số
34/2018/QH14 khi triển khai thực hiện tự chủ tự chịu trách nhiệm tại các cơ sở giáo
dục công lập, chúng tôi đề xuất như sau:
+ Thứ nhất, đổi mới phương thức phân bổ ngân sách nhà nước cho các cơ sở
giáo dục công lập trọng điểm qua hình thức đầu tư công (nguồn không thường xuyên
hàng năm). Nhà nước tập trung đầu tư chiều sâu, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực chất
lượng cao đối với các trường đại học công lập ở một số lĩnh vực mang tầm cỡ khu vực
và quốc tế để thực hiện chính sách quốc gia thông qua cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ,
đấu thầu công khai, cạnh tranh lành mạnh.
+ Thứ hai, thống nhất trong quản lý nhà nước về trao quyền tự chủ cho cơ sở
giao dục, phát huy vai trò của Hội đồng Trường trong các cơ sở giáo dục công lập khi
triển khai tự chủ theo Luật và gắn trách nhiệm giải trình.
+ Thứ ba, có các biện pháp phối hợp với các cơ quan quản lý liên Bộ về việc
triển khai thực hiện Luật Giáo dục đại học sửa đổi bổ sung số 34/2018/QH14, để các
559

cơ sở giáo dục triển khai thực hiện quyền tự chủ không bị vướng mắc trong khi Luật
cho phép.
+ Thứ tư, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, yêu
cầu, nội dung đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn
vị sự nghiệp công lập nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận ở các ngành, các cấp,
các đơn vị sự nghiệp và toàn xã hội trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và chính
sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của
các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hoá dịch vụ giáo dục công.
+ Thứ năm, tạo điều kiện và ủng hộ sự cạnh tranh công bằng cho các trường
trong khối ngành sức khỏe, cho hệ thống giáo dục công và tư. Sự đánh giá và lựa chọn
trường học sẽ do xã hội quyết định, phụ huynh học sinh có quyền lựa chọn trường đại
học với mức thu học phí tương ứng với chất lượng đào tạo thật sự của các trường đại
học, không thực hiện chủ nghĩa bình quân trong chính sách học phí.
+ Thứ sáu, tạo mọi điều kiện cho các cơ sở giáo dục công lập, đặc biệt là đào
tạo khối ngành sức khỏe có đủ nguồn kinh phí, cụ thể là có chính sách đầu tư cho
nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật cao, và cho các chuyên ngành sâu đặc thù
theo định hướng chiến lược phát triển quốc gia; ủng hộ việc xây dựng học phí tính
đúng và đủ của các cơ sở giáo dục để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và
đào tạo, bao gồm việc phát triển và cải tiến chương trình đào tạo, đầu tư trang thiết bị
dạy học, tăng thu hút và giữ chân đội ngũ giảng viên giỏi trong hệ thống giáo dục công
lập.
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ;
2. Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ;
3. Nghị Quyết số 19-NQ/TW; số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành
Trung ương khóa XII.
4. Luật Giáo dục đại học sửa đổi số 34/2018/QH-14
5. Thực hiện tự chủ tài chính tại các đơ vị sự nghiệp công lập ngành y tế -Vụ KHTC.
6. Bài vết của ThS. Đỗ Minh Thông - Học viện Tài chính “Thực trạng tự chủ tài chính
đại học công lập và một số đề xuất, kiến nghị”
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KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG - CÔNG CỤ GIẢI TRÌNH
ĐỂ TỰ CHỦ ĐẠI HỌC
Phạm Văn Tuấn
Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
I. MỞ ĐẦU

Luật GDĐH sửa đổi 2018 có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 với nhiều điểm mới,
tiệm cận với thông lệ quốc tế và phù hợp hơn với thực tiễn ở Việt Nam. Luật tạo cơ
sở pháp lý quan trọng thúc đẩy thực hiện tự chủ đại học (ĐH), sử dụng hiệu quả các
nguồn lực, nâng cao chất lượng GDĐH, bảo đảm sự hội nhập quốc tế, đáp ứng tốt
hơn nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều nội dung đổi mới
như mở rộng quyền tự chủ ĐH với quy định khá chi tiết về việc giao quyền tự chủ
cho các trường về: học thuật và hoạt động chuyên môn, tổ chức và nhân sự, tài chính
và tài sản và các chính sách khác phù hợp với quy định của pháp luật; xác định rõ
trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục ĐH.
II. VẤN ĐỀ TỰ CHỦ ĐẠI HỌC VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH TRONG
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

II.1. Tự chủ trong giáo dục đại học quốc tế
Các trường ĐH trên thế giới ngày càng có nhu cầu về quyền tự chủ lớn hơn
để phát triển các chiến lược phù hợp với nhu cầu của người học, các bên liên quan
và bối cảnh địa phương, quốc gia, quốc tế. Một trong những thách thức của quản trị
ĐH hiện nay khi hướng tới tự chủ, đó là giảng viên và lãnh đạo nhà trường phải
cùng xây dựng, tổ chức môi trường học tập phù hợp cho người học.
Giảng viên có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển của người học
và là tác nhân thay đổi chính trong sự phát triển của trường ĐH. Tuy nhiên, họ phải
chịu áp lực đáng kể từ nhiều hoạt động khác nhau của hệ thống giáo dục. Vì thế cần
có các phương pháp tiếp cận chính sách thúc đẩy sự hợp tác của giảng viên, quyền
tự chủ và sự phân chia quyền lãnh đạo [1]. Các chính sách hỗ trợ cho hoạt động tự
chủ của nhà trường bao gồm: 1) Phát triển trường học; 2) Phát triển nghề nghiệp
giảng viên; 3) Hỗ trợ cho các nhóm người học cụ thể; 4) Hỗ trợ đổi mới sáng tạo; 5)
Hành động và hoạch định chính sách nhất quán.
Có nhiều biện pháp khác nhau để để trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các
trường ĐH, chẳng hạn bằng cách điều chỉnh chương trình giảng dạy hoặc môi
trường học tập để phù hợp hơn với nhu cầu của người học. Ví dụ, ở Bồ Đào Nha,
các dự án tự chủ trường học cho phép các trường phát triển những cách thức sáng
tạo để trao quyền tự chủ ở mức độ cao hơn cho người học. Đặc biệt, “'hợp đồng tự
chủ” cho phép các trường kiểm soát 25% thời lượng chương trình giảng dạy của họ.
Các trường có thể lựa chọn để được trao quyền tự chủ nhiều hơn bằng cách ký hợp
đồng tự chủ với Bộ Giáo dục. Điều kiện để được ký hợp đồng tự chủ bao gồm tự
đánh giá và nhận được đánh giá chất lượng tích cực từ bên ngoài. Các hợp đồng này
cho phép củng cố quyền tự chủ trong các lĩnh vực như tổ chức nguồn lực, tổ chức
chương trình giảng dạy, tuyển dụng nguồn nhân lực, hỗ trợ hoạt động gắn kết xã hội
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và quản lý tài chính [2]. Giảng viên và lãnh đạo nhà trường cũng cần có năng lực
phù hợp để tận dụng tối đa quyền tự chủ này. Hành động chính sách có thể tập trung
vào:
- Giảng viên hợp tác hiệu quả ở cấp trường với các nhà cung cấp dịch vụ
trong cộng đồng,
- Tự thu thập và diễn giải dữ liệu về kết quả hoạt động phát triển của trường
và giám sát các kế hoạch của trường,
- Giảng viên tham gia vào nhóm chung và thiết kế hoạt động dạy học với sự
can thiệp nhất định để hỗ trợ việc học tốt hơn,
- Hỗ trợ sự phát triển khả năng lãnh đạo có tầm nhìn xa, truyền cảm hứng,
bao gồm khả năng đặt ra các ưu tiên cho bản thân và những người khác;
Ở Bồ Đào Nha, các dự án tự chủ trường học cho phép các trường phát triển
những cách thức sáng tạo để trao quyền tự chủ ở mức độ cao hơn cho người học.
Các trường học ở Ý cũng đưa ra các cách để tăng cường sự tham gia của người học
vào hoạt động chung của trường. Bên cạnh đó, phong trào trường học hiện đại ở Bồ
Đào Nha dựa trên các nguyên tắc “tổ chức hợp tác và dân chủ”. Mục tiêu của trường
do Bộ đặt ra và theo chương trình quốc gia, nhưng cách tiếp cận lại được quyết định
bởi bản thân các trường. Các trường ĐH có quyền tự chủ nên có khả năng tuyển
dụng và đào tạo giảng viên theo phương pháp sư phạm cụ thể của nhà trường
Tự chủ ĐH tạo cơ hội cho giáo dục đại học châu Á tăng cường tính đại chúng
hóa, đa dạng hóa, thị trường hóa và quốc tế hóa. Theo Luật Giáo dục Đại học Trung
Quốc, Đại học Sư phạm Hoa Đông (ECNU) có quyền và quyền tự chủ để sửa đổi
cấu trúc của chương trình giảng dạy và thành lập các bộ môn mới. Các chương trình
giảng dạy và các khoa mới được thành lập theo nhu cầu của xã hội và phát triển kinh
tế. Mặt khác, một số bộ môn hiện có hợp nhất hoặc thay đổi thành các khoa mới [5].
Theo Vụ Đại học, Bộ GD&ĐT Singapore [6]: Trong bối cảnh đại học toàn
cầu mới, các trường ĐH phải xây dựng đặc tính thể chế của riêng mình và khác biệt
để cạnh tranh hiệu quả với các trường ĐH khác. Mặc dù chỉ đạo của Chính phủ đã
thành công tạo nền tảng vững chắc cho khu vực ĐH và tạo điều kiện thúc đẩy sự
phát triển của các trường ĐH, Chính phủ cần cho phép các trường ĐH tự vạch ra
con đường của mình để đáp ứng tốt hơn với sự thay đổi nhanh chóng và môi trường
cạnh tranh. Các trường ĐH nhìn nhận rằng họ không thể đạt được sự xuất sắc thực
sự nếu không có thử thách cạnh tranh. Cách tiếp cận tập trung và chỉ đạo từ trên
xuống rất hiệu quả trong việc mang lại kết quả mong muốn được xác định rõ ràng.
Tuy nhiên, cách tiếp cận như trên lại rườm rà khi cần đáp ứng một môi trường năng
động. Mặc dù tiếp tục với cùng một phương pháp này dường như ít rủi ro hơn,
nhưng nó có thể vô tình kìm hãm các trường ĐH ở một thời điểm quan trọng cần bứt
phá. Họ có nguy cơ bị các trường ĐH khác trong khu vực vượt qua trong dài hạn và
không có cơ hội giữ được vị trí nổi trội trong khu vực và trên toàn cầu. Với sự tự
chủ, các trường sẽ có động lực hơn để nắm quyền làm chủ và chịu trách nhiệm, chứ
không phải chờ đợi để nhận được chỉ thị từ Chính phủ. Theo nghiên cứu của chính
phủ Singapore [6], trong tương lai, các trường đại học công lập tự chủ sẽ:
Nuôi dưỡng ý thức sở hữu cao hơn và truyền cảm hứng cho các bên
liên quan của họ, cụ thể là Hội đồng trường, quản lý cấp cao, giảng viên, nhân viên,
sinh viên và cựu sinh viên để mỗi người có thể cảm thấy mình có vai trò cá nhân
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trong sự thành công của trường đại học và đóng vai trò vai trò chủ động hơn trong
việc giúp các trường đại học đạt được sứ mệnh của mình;
- Có khả năng tạo sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh và đạt được đỉnh
cao xuất sắc trong các lĩnh vực ngách cụ thể ở cấp độ thế giới; và
- Năng động và có đầu óc kinh doanh để ứng phó với những thay đổi của thị
trường, sự mất ổn định của xã hội và giữ vững vị thế của mình trước các trường ĐH
nước ngoài trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.
Việc trao quyền tự chủ cho các trường ĐH là một quá trình phức tạp cần
được triển khai thận trọng. Trong khi Bộ GDĐT và các trường ĐH có thể đưa ra các
hệ thống và quy trình, nhưng yếu tố quan trọng để tự chủ thành công là có lãnh đạo
với năng lực quản trị ĐH phù hợp. Khả năng lãnh đạo tốt là rất quan trọng để đưa ra
tầm nhìn và định hướng cho các trường ĐH đạt được những đỉnh cao xuất sắc của
riêng mình và tạo sự khác biệt với các trường ĐH khác. Quan trọng nhất, lãnh đạo
tốt có thể huy động các bên liên quan thực hiện. Tại các trường đại học Đông Nam
Á, trong những hệ thống mà các trường ĐH được trao quyền tự chủ ở mức độ cao,
quyết định cuối cùng về việc phê duyệt các chương trình học thuộc về trường ĐH
(ví dụ như Singapore và Thái Lan). Trong một số trường hợp khác, chính phủ quy
định Khung trình độ quốc gia hoặc đặt mục tiêu ưu tiên cho việc phát triển chương
trình đào tạo (ví dụ như Việt Nam và Campuchia). Ngược lại, ở các quốc gia phụ
thuộc nhiều vào mô hình tập trung thì chính phủ xác định các chương trình và khóa
học cho các trường đại học (ví dụ như Myanmar).
I.2 Trách nhiệm giải trình thông qua đảm bảo, kiểm định chất lượng
Trong những thập kỷ gần đây, giáo dục đại học ở châu Á đang trong giai
đoạn đại chúng hóa, tạo ra khả năng tiếp cận với GDĐH nhưng cũng đồng thời làm
tăng mối quan tâm của công chúng về chất lượng của giáo dục và năng lực của
người học tốt nghiệp. Điều này đặt ra một số thách thức đối với việc bảo đảm và
quản lý chất lượng trong GDĐH. Để đáp ứng xu hướng này, các chính phủ châu Á
xác định phát triển hệ thống BĐCL, KĐCL quốc gia trong giáo dục đại học, bao
gồm cả các kiểm định viên quốc gia và kiểm định viên chuyên nghiệp. Các quốc gia
châu Á đã phát triển các hệ thống của riêng họ để thực hiện BĐCL GDĐH của họ
theo từng giai đoạn. Ví dụ, ở Indonesia, Cơ quan Công nhận Quốc gia về Giáo dục
Đại học (BANPT), với tư cách là một tổ chức công, đã tiến hành đánh giá và công
nhận các chương trình và trường đại học theo phương pháp bắt buộc. Phí kiểm định
do chính phủ chi trả. Tại Nhật Bản, có quan NIAD-UE đã tiến hành đánh giá trường
đại học công bằng cách sử dụng phương pháp áp dụng bắt buộc với chi phí do chính
phủ chi trả. Ngược lại, các trường đại học dân lập tự chi trả cho dịch vụ này.
Ở UK, trách nhiệm về tiêu chuẩn và chất lượng thuộc về bản thân các trường
đại học tự chủ và Cơ quan BĐCL GDĐH của UK là QAA (cơ quan độc lập kiểm
tra các tiêu chuẩn và chất lượng GDĐH của Vương quốc Anh). Điều này giúp thể
hiện rõ tính giải trình của CSGD tự chủ bằng cách đảm bảo các bằng cấp người học
nhận được đáp ứng với kỳ vọng quốc gia về năng lực người học tốt nghiệp. Quyền
tự chủ về học thuật của các CSGD đại học được bảo vệ tích cực và các trường đại
học đã sử dụng quyền tự chủ của họ một cách có lợi nhất. Đôi khi CSGD có thể
chấp nhận rủi ro như đưa ra các môn học mới hoặc các cơ hội học tập khác với
truyền thống. Nhưng họ cũng biết rằng nếu họ không thực hiện đúng nghĩa vụ công
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và nếu họ chấp nhận rủi ro một cách vô trách nhiệm, thì quyền tự do hoạt động của
họ có thể bị hạn chế nghiêm trọng. Tại UK, nếu các trường đại học muốn duy trì
quyền tự chủ, họ phải chịu trách nhiệm không những về mặt thiết kế mà còn tuân
theo các quy định học thuật của họ để đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn (quality
codes). Việc cân bằng giữa quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình là một thách thức
đáng kể và liên tục đối với các hệ thống GDĐH đang nỗ lực cải tiến trên nhiều lĩnh
vực [1]. Các nhà hoạch định chính sách nhận ra nhu cầu cấp thiết cần phải cải thiện
tác động qua lại giữa các cơ chế BĐCL bên ngoài và bên trong để a) cho phép
trường đại học thích ứng với nhu cầu thay đổi của người học và b) bảo đảm tiếp
nhận, khai thác các phản hồi thích hợp trong toàn hệ thống.
Các quốc gia cũng ngày càng cho phép các trường đại học tự chủ nhiều hơn
để họ có thể đáp ứng tốt hơn bối cảnh địa phương, quốc giá, quốc tế và nhu cầu của
từng người học. Các cơ chế BĐCL bên trong hỗ trợ việc ra quyết định dựa trên
thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc giải trình nội bộ và đáp ứng sự phát triển của
CSGD. Tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá chất lượng của giảng viên là nghiệp vụ
dạy học nghiên cứu khoa học, và kết quả học tập của người học. Quy trình đánh giá
giảng viên sẽ được thực hiện riêng biệt bởi từng CSGD nhằm phát huy quyền tự chủ
của CSGD cũng như nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong
việc BĐCL quá trình giáo dục. Tất cả giảng viên có thể đăng ký đánh giá, lựa chọn
mức chất lượng mà họ áp dụng trong từng giai đoạn. Hầu hết các nước Châu Âu đã
đưa ra các khung BĐCL để tích hợp một số cơ chế đảm bảo chất lượng bên trong và
bên ngoài. Các cơ chế này tạo ra dữ liệu về kết quả hoạt động, chất lượng tổng thể
của CSGD và cả hệ thống, được đo lường dựa trên kết quả học tập và các tiêu chuẩn
được xác định trong Khung trình độ quốc gia.
III. TỰ CHỦ ĐẠI HỌC VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG Ở VIỆT NAM

Luật GDĐH sửa đổi, bổ sung năm 2018 đã mở rộng phạm vi và nâng cao
hiệu quả của tự chủ đại học trong toàn hệ thống. Trong đó, quyền tự chủ gắn với
trách nhiệm giải trình của cơ sở GDĐH trong việc xác định mục tiêu và lựa chọn
cách thức thực hiện mục tiêu; tự quyết định và có trách nhiệm giải trình về hoạt
động chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và hoạt động khác
trên cơ sở quy định của pháp luật và năng lực của cơ sở GDĐH. Trên thực tế, các cơ
sở GDĐH tự chủ đã được giao nhiều quyền hơn trong các lĩnh vực, giúp giảm bớt
các thủ tục hành chính, chủ động, linh hoạt hơn trong tổ chức thực hiện các hoạt
động của nhà trường. Tự chủ ĐH gắn liền với trách nhiệm giải trình và tự chịu trách
nhiệm. Nhà nước tạo ra cơ chế bảo đảm cho CSGD thực hiện được trách nhiệm cao
nhất đối với xã hội, và cơ chế đó chính là cơ chế giải trình trách nhiệm của các
trường thông qua việc kiểm định độc lập, chịu sự giám sát của toàn xã hội. CSGD
chịu trách nhiệm trước người học, chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm
quyền và các bên liên quan về việc bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định của
pháp luật, quy định nội bộ và cam kết của cơ sở giáo dục đại học. Đồng thời công
khai kết quả KĐCL chương trình đào tạo, kết quả KĐCL cơ sở giáo dục đại học.
Luật GDĐH sửa đổi năm 2018 nhấn mạnh chủ trương tăng cường tự chủ cho
các cơ sở GDĐH nhưng vẫn đảm bảo sự kiểm soát hợp lý chất lượng đào tạo. Bộ
GDĐT đã ban hành các chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp để thực hiện
các nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng
giáo dục. Một trong số đó là nhóm giải pháp tăng cường công tác khảo thí, kiểm
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định và đánh giá chất lượng giáo dục; công khai điều kiện đảm bảo chất lượng và
kết quả kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định; tăng cường hướng dẫn, kiểm
tra, giám sát việc thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng đối với các cơ sở giáo
dục và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
Tính đến tháng 10 năm 2020 cả nước đã có 151 CSGDĐH thực hiện
KĐCLGD. Trong số 23 CSGD công lập được giao thực hiện tự chủ theo NQ
77/NQ-CP, có 22 CSGD đã được KĐCL (02 CSGD được KĐCL quốc tế). Biểu đồ
kết quả KĐCL dưới đây được phân tích từ kết quả KĐCL trong nước của 20 CSGD
(19 CSGD được KĐCL theo văn bản hợp nhất 06 /VBHN-BGDĐT và 01 CSGD
được KĐCL bởi TT 12/2017/TT-BGDĐT). Kết quả KĐCL theo bộ tiêu chuẩn ban
hành trong văn bản 06 /VBHN-BGDĐT (hình 1) cho thấy những vấn đề tồn tại chủ
yếu là: Quản trị đại học và tổ chức quản lý trường đại học, phát triển CTĐT và tổ
chức dạy học, đội ngũ giảng viên, thực hiện NCKH, thư viện và diện tích đất sử
dụng, quản lý tài chính. Nhóm các trường tự chủ có kết quả cải thiện hơn trong hầu
hết các tiêu chí. Tuy nhiên vẫn còn những tiêu chí có tỷ lệ chưa đạt cao hơn như
hoạt động định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến chất lượng CTĐT dựa trên kết quả
đánh giá; việc đảm bảo có đủ số lượng giảng viên để thực hiện CTĐT và NCKH;
hoạt động hợp tác quốc tế hiệu quả; có đủ cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, diện tích
sử dụng đất theo quy định. Kết quả KĐCL theo bộ tiêu chuẩn ban hành trong TT
12/2017/TT-BGDĐT (hình 2) cho thấy những hạn chế nhất định như: Sứ mạng, tầm
nhìn chưa thật sự được dùng làm căn cứ liên kết chặt chẽ và định hướng cho xây
dựng kế hoạch chiến lược và chính sách; Quản trị chiến lược chưa tiếp cận sâu bằng
công cụ quản trị mục tiêu, chỉ tiêu; Hệ thống BĐCL bên trong chưa hoàn thiện, chưa
có chính sách thúc đẩy các hoạt động ĐBCL đáp ứng mục tiêu chiến lược; Đào tạo
theo chuẩn đầu ra chưa được thiết kế và thực hiện phù hợp; Các chỉ số thực hiện
trong NCKH chưa được xây dựng phù hợp; Mức độ tác động của hoạt động kết nối
và PVCĐ chưa được phân tích, giám sát, đối sánh.
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Hình 1: Kết quả KĐCL trong nước theo VB 06 của 19 CSGD được giao tự chủ so
với 129 CSGD khác (số liệu được cung cấp bởi TTKĐCLGD - ĐHQG Hà Nội)
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Hình 2: Kết quả KĐCL trong nước (TT 12) của 01 CSGD được giao tự chủ
so với 31 CSGD khác (số liệu được cung cấp bởi TTKĐCLGD - ĐHQG Hà Nội) .
Qua 15 năm hình thành và phát triển thì hệ thống BĐCL, KĐCL GDĐH của
Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định: (i) Các chủ trương, chính sách
của Đảng và Nhà nước, hành lang pháp lý về BĐCL, KĐCL GDĐH đang được áp
dụng phù hợp với xu thế phát triển chung của GDĐH trên thế giới; (ii) Hệ thống các
tổ chức BĐCL bên trong CSGD và các tổ chức KĐCL GDĐH đã được thành lập và
vận hành, đáp ứng cơ bản các yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng. (iii) Nhận
thức của xã hội và của các CSGD đại học đã có những chuyển biến rõ rệt về BĐCL
và KĐCL, từng bước tạo được niềm tin của xã hội đối với chất lượng GDĐH.
Bên cạnh những kết quả tích cực thu được thì vẫn còn những tồn tại cần khắc
phục: (i) Chính sách về BĐCL, KĐCL GDĐH chưa được triển khai đồng bộ, chưa
có các chế tài đủ mạnh để tất cả các CSGD thực hiện KĐCL. Kết quả KĐCL chưa
được các CSGD sử dụng hiệu quả để tăng hiệu quả quản lý chất lượng giáo dục. Các
nguồn lực tài chính, nhân lực cho hoạt động BĐCL, KĐCL chưa rõ ràng dẫn đến sự
khó khăn của các CSGD và các tổ chức KĐCL trong việc triển khai các hoạt động;
(ii) Mô hình các tổ chức KĐCL chưa có tính ổn định. Một số tổ chức KĐCL có sự
quản lý hành chính của CSGD dẫn đến sự nghi ngại của xã hội về tính khách quan
trong các hoạt động KĐCL; (iii) Truyền thông về BĐCL và KĐCL cũng như chính
sách ưu tiên về phía quản lý nhà nước đối với CSGD và CTĐT chưa được chú trọng
dẫn đến còn có nhiều nghi ngờ của xã hội về hiệu quả của công tác BĐCL, KĐCL.
VI. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Thứ nhất, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam để từng
bước xây dựng hệ thống KĐCL độc lập; nên có quỹ KĐCL để hỗ trợ tài chính cho
các tổ chức KĐCL; tăng cường năng lực xây dựng chiến lược phát triển, tổ chức,
quản lý và điều hành các hoạt động của tổ chức KĐCL GDĐH, đồng thời tăng
cường kiểm tra, đánh giá hoạt động của các tổ chức KĐCL trên nguyên tắc tôn trọng
tính độc lập của các tổ chức này.
Thứ hai, bản chất của KĐCL được coi là hoạt động của xã hội để giám sát
việc thực hiện trách nhiệm giải trình và việc thực hiện quyền tự chủ của các CSGD
cho nên cần có cơ chế của chính phủ thông qua tự chủ đại học để có nguồn tài chính
phù hợp cho các CSGD xây dựng các mô hình BĐCL rõ ràng với các quy định để
phát triển BĐCL bên trong, cải thiện chất lượng đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn
đánh giá chất lượng, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, cán bộ công tác BĐCL,
KĐCL, tạo động lực mạnh mẽ cho các CSGD triển khai hoạt động tự đánh giá và
đăng ký KĐCL trong nước và quốc tế đối với CSGD và CTĐT.
Thứ ba, tiếp tục nghiên cứu chính sách, cơ chế khuyến khích đủ mạnh, đầu tư
hợp lý, phù hợp đối với những CSGD đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng
trong nước, hoặc khu vực, quốc tế; có những chế tài cụ thể đối với những CSGD
không thực hiện đánh giá hoặc không đạt chuẩn chất lượng; tuyên truyền để nâng
cao nhận thức của xã hội nói chung, của hệ thống giáo dục đại học nói riêng về bản
chất, ý nghĩa của hoạt động ĐBCL, KĐCL.
Thứ tư, từ góc độ quản lý nhà nước, cần thực hiện việc giám sát chất lượng
thông qua việc đo lường chất lượng sản phẩm đầu ra của các CSGD. Cần xây dựng
hệ thống công cụ giám sát, đánh giá, KĐCL với các chỉ số hoạt động cụ thể; kết quả
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giám sát, đánh giá, KĐCL làm căn cứ đầu tư phát triển, đầu tư cho các điều kiện
đảm bảo chất lượng của CSGD.
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TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC CÔNG LẬP
VÀ NHỮNG VƯỚNG MẮC CẦN THÁO GỠ
Trần Quang Trung
Nguyễn Thị Lan
Trần Đức Viên
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tự chủ đại học nói chung và tự chủ tài chính đại học nói riêng theo hướng trao
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục đại học công lập là hướng đi
đúng đắn, phù hợp với xu hướng phát triển của các trường đại học trên thế giới (EUA,
2013). Tự chủ tài chính cho phép các trường huy động nguồn lực tài chính và duy trì
nguồn lực tài chính, đảm bảo việc tuyển chọn lực lượng học thuật tốt nhất, từ đó phát
triển học thuật theo hướng sáng tạo đổi mới theo chiến lược của từng trường đại học
(Mai Thị Sen, 2017).
Ở Việt Nam, tự chủ đại học đã manh nha hình thành từ những năm đầu của thập
kỷ 1990 và từng bước được luật hóa theo tiến trình hướng tới tự chủ toàn diện.1 Tự chủ
tài chính đại học công lập đi chậm hơn và mới chỉ bước đầu được cụ thể hóa tại Nghị
định số 43/2006/NĐ-CP.2 Nhằm thúc đẩy quá trình tự chủ tài chính đại học công lập,
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 về thí điểm đổi mới
cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 và
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định cơ chế tự chủ cho các đơn vị
sự nghiệp công lập. Theo đó, các cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện thí điểm
đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết 77 được quyền tự chủ về học thuật và hoạt
động chuyên môn, tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự, tự chủ về tài chính. Cụ thể
đối với tự chủ tài chính, cơ sở giáo dục đại học thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt
động được quy định mức thu học phí (mức thu bình quân không vượt quá trần quy
định cho từng ngành) và các khoản thu sự nghiệp (theo nguyên tắc bù đắp chi phí và
tích lũy hợp lý), trả lương cho giảng viên theo thành tích giảng dạy và nghiên cứu
khoa học, sử dụng các nguồn thu theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, quyết định
và chịu trách nhiệm đối với các dự án đầu tư mua sắm từ nguồn hợp pháp của đơn vị,
tham gia cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) theo cơ chế đặt
hàng hoặc đấu thầu, vay vốn và đầu tư ở thị trường tài chính…
Tuy nhiên, quá trình tự chủ tài chính đại học công lập ở nước ta đã diễn ra hết
sức chậm chạp. Cho đến nay, dù đã hết thời gian thực hiện thí điểm chính thức theo
Nghị quyết 77 (năm 2017) và Chính phủ đã quyết định kéo dài thời gian thực hiện thí
điểm cho đến khi có quy định mới nhưng mới có một số rất nhỏ trường đại học công
lập (23/172 cơ sở giáo dục đại học, chưa đầy 13,4%) dám “mạo hiểm” bước đầu tự
chủ chủ tài chính (tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư), trong khi số đông còn
lại vẫn đang tiếp tục nghe ngóng với những âu lo, thậm chí hoang mang chưa dám “cai
sữa” NSNN. Bản thân các trường đại học công lập thực hiện tự chủ tài chính cũng bị
1
2

Bằng Luật giáo dục 2005, Luật giáo dục đại học 2012 và Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018.
Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực
hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
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đánh giá là không hiệu quả hơn so với thời chưa tự chủ. 3 Vì sao lại có tình trạng như
vậy??? Phải chăng cơ chế tự chủ tài chính đại học công lập đã “bị lỗi” ngay từ khâu
thiết kế? Hay do cơ quan quản lý nhà nước về tài chính đại học công lập còn chưa sẵn
sàng về tâm và thế cho tiến trình tự chủ tài chính đại học công lập? Hoặc giả các
trường đại học công lập thực hiện tự chủ tài chính vẫn chưa thích ứng kịp với cơ chế
tài chính mới, vẫn mang nặng tư duy trông chờ “bầu sữa” NSNN dựa trên cơ chế xin
cho, và vì thế, vẫn chưa thể nào sử dụng hết “quyền” tự chủ như luật định?
Trong phạm vi bài viết, chúng tôi mạnh dạn đề cập đến một số vướng mắc cần
tháo gỡ nhằm thúc đẩy thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đại học công lập tiến tới tự
chủ đại học toàn diện.
Tổng quan về tự chủ tài chính đại học công lập ở Việt Nam
Trong vài thập niên gần đây, cơ chế và chính sách đối với tài chính đại học
công lập của Việt Nam đã có nhiều đổi mới phù hợp với tiến trình tự chủ đại học nhằm
đáp ứng yêu cầu phát triển. Điều này thể hiện ở các văn bản luật và dưới luật 4, nhất là
đối với Nghị quyết số 77/NQ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-NĐ của Chính phủ đã
thể hiện rõ mục tiêu đổi mới toàn diện cơ chế tự chủ tài chính đại học công lập theo
hướng đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục đại
học công lập.
Về mặt tiến trình, tự chủ tài chính đại học công lập chỉ thực sự bắt đầu từ khi
Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006. Kết quả thực thi
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP bước
đầu tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao số lượng và chất lượng dịch vụ
công, tạo điều kiện cho người dân có thêm cơ hội lựa chọn, tiếp cận các dịch vụ công
với chất lượng ngày càng cao. Tuy nhiên, cơ chế tự chủ tài chính đại học công lập theo
Nghị định số 43/2006/NĐ-CP cũng đã bộc lộ những bất cập trong quá trình triển khai
thực hiện, đáng chú ý là cơ sở giáo dục đại học chưa được giao quyền tự chủ tài chính
một cách đầy đủ, chưa phát huy được khả năng tự chủ tài chính thông qua huy động
các nguồn thu từ hoạt động liên doanh, liên kết, mở rộng cung ứng dịch vụ công, đầu
tư tài chính… do thiếu đồng bộ và “đủ mạnh” của hệ thống văn bản pháp luật, và Nhà
nước vẫn tin dùng cơ chế cấp phát ngân sách cho các trường đại học công lập theo đầu
vào nặng tính “xin cho”.
Để khắc phục những bất cập trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính
đại học công lập nói riêng và tự chủ đại học nói chung, Luật Giáo dục đại học 2012 đã
ra đời và Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015
quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và đặc biệt là Nghị quyết số
77/NQ-CP ngày 24/10/2014 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở
giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017. Theo đó, tự chủ tài chính đại học công
lập được thiết kế theo hướng các trường đại học công lập quản lý tài chính đề cao tính
hiệu quả và minh bạch trên cơ sở thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm. Cụ
thể, các trường đại học công lập được thực thi các quyền chủ động xây dựng quy chế
3

4

Trần Nguyên (2019), Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các trường đại học công lập dưới góc nhìn
kiểm toán, Báo Kiểm toán số 37 ra ngày 12-9-2019.
Các Luật Giáo dục đại học 2005, 2012 và Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP;
Nghị định số 49/2006/NĐ-CP; Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014; Nghị định số 86/2015/NĐ-CP;
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.
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chi tiêu nội bộ trong phạm vi nguồn tài chính được sử dụng phù hợp với đặc thù của
đơn vị, đa dạng hóa các nguồn thu thông qua thực hiện cơ chế xã hội hóa và cung cấp
dịch vụ công sử dụng NSNN theo cơ chế đặt hàng hoặc đấu thầu, sử dụng các nguồn
tài chính ngoài NSNN cùng với kinh phí NSNN cấp có hiệu quả để phát triển hoạt
động sự nghiệp theo nhu cầu xã hội và thực hiện chế độ tiền lương theo kết quả và
hiệu suất lao động. Về cơ bản, các chính sách về tự chủ tài chính đại học công lập mới
được triển khai trong những năm gần đây đã phần nào giúp các trường chủ động hơn
trong khai thác nguồn thu và quản lý chi tiêu, mở rộng và quảng bá chương trình đào
tạo chất lượng cao, liên kết, đào tạo ngắn hạn, dịch vụ tư vấn nhằm nâng cao chất
lượng và uy tín để thu hút sinh viên trong và ngoài nước. Các trường thực hiện thí
điểm tự chủ tài chính cũng đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng các quy chế,
định mức chi tiêu phù hợp hơn. Tuy vậy, tự chủ tài chính đại học công lập vẫn còn
những nút thắt về cơ chế cũng như các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Biểu hiện rõ nét nhất là đến nay mới chỉ có 23/172 trường đại học công lập thực hiện
thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động (tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư), trong
khi phần lớn trường đại học công lập còn lại chưa sẵn sàng hoặc thậm chí chưa dám
nghĩ đến tự chủ tài chính.
Những vướng mắc trong thực hiện tự chủ tài chính đại học công lập và hệ
quả
Có một thực trạng là khi đề cập tới giáo dục đại học, xã hội đều đánh giá rằng
chất lượng đào tạo đại học ở nước ta hiện nay còn thấp, còn có một khoảng cách khá
xa so với các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới... Thế nhưng đây lại là
điều dễ hiểu nếu so sánh trong mối quan hệ đầu ra (chất lượng đào tạo) với đầu vào
(đầu tư cho giáo dục đại học) giữa Việt Nam và các nước phát triển. Chẳng hạn, trung
bình mỗi sinh viên học tại các trường đại học công lập ở Việt Nam giai đoạn 20152020 chỉ phải đóng mức học phí từ 7-10 triệu đồng/năm tùy theo ngành học, trong khi,
mức học phí bình quân quy đổi ra đồng VND mà lưu học sinh Việt Nam phải trả cho
các trường đại học ở nước ngoài tuỳ theo từng trường và từng ngành đào tạo khoảng từ
300 - 500 triệu đồng/năm (gấp khoảng 50 lần so với Việt Nam). 5 Nếu căn cứ vào lệ
GDP bình quân theo đầu người với suất chi đào tạo đại học bình quân đối với chương
trình đại trà như ở các nước trong khu vực thì mức học phí tối thiểu năm 2019 được
xác định khoảng 79,5 triệu đồng/sinh viên/năm ((gấp khoảng 9 lần so với Việt Nam).6
Nguyên nhân sâu xa của thực trạng này một phần quan trọng là do các nút thắt về mặt
cơ chế tự chủ tài chính đại học công lập và các rào cản trong quá trình thực hiện cơ
chế tự chủ tài chính đại học công lập chưa được tháo gỡ. Điều này được thể hiện ở các
vấn đề chính sau đây.
Thứ nhất, cơ chế tự chủ tài chính đại học công lập đang được xây dựng theo
kiểu đầu mở đuôi thắt. Một điều thường thấy trong các điều khoản quy định của các
văn bản pháp luật về tự chủ tài chính đại học công lập là “đoạn đầu” được tự chủ
nhưng “đoạn sau” lại theo quy định của pháp luật hiện hành. Luật Giáo dục đại học
5

6

Mai Thị Sen (2017), Vấn đề tự chủ tài chính của các trường đại học công lập Việt Nam, Tạp chí Tài chính kỳ
2, số tháng 2/2017.
Phạm Hùng Hiệp (2018): “Chúng tôi thử tính theo GDP đầu người năm 2013 ở ta là 1.900 USD thì chi phí
đơn vị là 2.627 USD (khoảng 56 triệu đồng/sinh viên/năm). Đây là chi phí đơn vị hợp lý để tương ứng nằm
trên mức trung bình chung của thế giới”. https://thanhnien.vn/giao-duc/hoc-phi-cua-mot-sinh-vien-bao-nhieula-du-995081.html
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không phải là “luật mẹ” của các luật khác nên vẫn phải thực hiện tất cả các luật khác
trong việc chi tiêu, đầu tư, mua sắm. “Cái khó là nếu làm đúng tất cả các luật thì việc
thực hiện tự chủ tài chính của các trường đại học công lập rất hạn chế, còn nếu không
thực hiện theo hoặc thực hiện không đầy đủ, khi Kiểm toán Nhà nước vào kiểm toán
chắc chắn sẽ bị kết luận là không thực hiện đúng quy định của pháp luật, chắc chắn sẽ
bị kiến nghị xử lý tài chính”.7
Sự thiếu đồng bộ giữa các văn bản luật và dưới luật làm cho môi trường tự chủ
tài chính đại học công lập trở nên “khó sống”, cản trở quyền tự chủ tài chính của các
trường đại học. Một số ví dụ điển hình như: Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Đầu
tư công vẫn chưa được ban hành, trong đó quan trọng nhất là xác định lại nguồn vốn
đầu tư của các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư là
nguồn vốn gì (vốn do ngân sách để lại, vốn có nguồn gốc ngân sách hay vốn khác?) và
khấu hao tài sản hình thành từ vốn vay được trích lập vào quỹ phát triển sự nghiệp thì
được tính vào nguồn vốn nào?; Luật viên chức hiện hành vẫn áp dụng chế độ “viên
chức suốt đời” làm cho việc áp dụng chi trả lương theo vị trí việc làm và trên nguyên
tắc hiệu quả công việc chưa thể nào triển khai đầy đủ được; Chủ trương hỗ trợ về thuế,
phí, cũng như giá dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng NSNN và giao quyền tự chủ
cho các cơ sở giáo dục đại học công lập cung ứng dịch vụ tự quyết định giá theo
nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy theo chủ trương của Đảng trong
Nghị quyết 19/NQ-TW 8 thì đến nay luật và các văn bản dưới luật về thuế, phí vẫn
chưa được sửa đổi (ví dụ như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp để khuyến khích
cơ sở giáo dục đại học công lập tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư
phát triển hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; thuế sử
dụng đất…); Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ
chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và cơ sở giáo dục đại học công
lập nói chung, trong đó có nội dung tự chủ tài chính, cho đến nay đã hết một “chu kỳ
sống” trung bình nhưng vẫn chưa được thực thi một cách đầy đủ do chưa có các “nghị
định con” để hướng dẫn thực hiện; Chủ trương thành lập doanh nghiệp đa sở hữu trong
trường đại học (Spin-off) cho đến nay vẫn chưa được sửa đổi trong Luật doanh nghiệp
và các văn bản dưới luật; Cơ sở giáo dục đại học công lập tự đảm bảo toàn bộ chi
thường xuyên và đầu tư được quản lý, tổ chức hạch toán như doanh nghiệp nhưng cho
đến nay các văn bản luật và dưới luật về kế toán vẫn còn áp dụng theo các quy định cũ;
Hội đồng trường của cơ sở giáo dục đại học tự quyết định việc sử dụng nguồn tài
chính là nguồn thu hợp pháp ngoài NSNN nhưng thực tế bị ràng buộc bởi quy định của
Luật Đấu thầu hiện hành;…
Với cơ chế tự chủ tài chính đại học công lập theo kiểu “đầu mở, đuôi thắt” như
hiện nay, tự chủ đại học không bị chậm trễ mới là điều khó hiểu, nhất là trong nhiều
trường hợp các cơ quan chủ quản và thanh tra, kiểm toán còn vin vào các quy định này
để gây khó dễ cho cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện tự chủ. Rõ rang, việc
thiếu đồng bộ của hệ thống văn bản pháp luật đang làm chậm tiến trình tự chủ đại học,
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PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt, Hiệu phó Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ chí Minh, Phát biểu tại Hội
thảo Cơ chế tự chủ đối với trường đại học công lập, được tổ chức Bởi Kiểm toán Nhà nước ngày 19/3/2019 tại
Hà Nội.
Điểm 1, khoản 4, mục I, phần B của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống
tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
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thậm chí là trái với chủ trương lớn của Đảng về tự chủ đại học nói chung và tự chủ tài
chính đại học công lập nói riêng.9
Thứ hai, phân bổ kinh phí NSNN cho giáo dục đại học đang bị hiểu sai hay cơ
quan chức năng “bê trễ” trong việc thực hiện chủ trương tự chủ đại học của Đảng và
Nhà nước? Có một thực tế hiển hiện là các trường đại học công lập thực hiện thí điểm
đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết 77/NQ-CP đều bị “cắt” ngay khoản kinh phí
NSNN cấp chi thường xuyên. Điều này có thể được hiểu rằng “tự chủ” đồng nghĩa với
“tự lo” không? Không thể hiểu rằng tự chủ đại học nói chung và tự chủ tài chính đại
học công lập nói riêng theo nghĩa “tự chủ” đồng nghĩa với “tự lo” được, vì rằng nó sẽ
không làm cho giáo dục đại học Việt Nam phát triển theo xu hướng chung của thế giới
được do không ai hay thực thể nào muốn “rước mối lo” vào mình cả. Hơn nữa, Nghị
quyết số 29-NQ/TW và các văn bản khác của Chính phủ như Nghị quyết số 77/NQ-CP
và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP đã nêu rõ chủ trương đổi mới giáo dục đại học và
tiến trình thực hiện tự chủ tài chính đại học công lập hướng đến việc phân bổ kinh phí
NSNN theo kết quả đầu ra theo cơ chế đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công.10
Tuy vậy, đã 5 năm trôi qua tính từ khi Nghị định 16/2015/NĐ-CP ra đời đến nay, các
cơ sở và điều kiện để triển khai thực hiện phân bổ kinh phí NSNN cho các cơ sở giáo
dục đại học (ví dụ như danh mục sản phẩm và dịch vụ công được sử dụng NSNN, đơn
giá dịch vụ, tiêu chí lựa chọn đơn vị cung cấp, tiêu chuẩn đánh giá việc cung cấp sản
phẩm, dịch vụ công…) vẫn chưa được ban hành.
Thứ ba, học phí không còn được thực hiện theo quy định “phí, lệ phí” nữa
nhưng cũng không theo cơ chế giá dịch vụ đào tạo. Kể từ năm 2015, học phí không
còn nằm trong danh mục phí, lệ phí11 và một lẽ tất nhiên sẽ được chuyển sang thực
hiện theo cơ chế giá dịch vụ. Thế nhưng học phí lại không được thực hiện đầy đủ cơ
chế giá theo đúng bản chất vốn có của nó như đã được quy định trong Luật giá 2012.
Theo đó, cơ sở giáo dục đại học công lập được coi như một đơn vị cung cấp dịch vụ tự
quyết định mức học phí trên cơ sở bù đắp chi phí đào tạo và có một phần tích lũy phù
hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị.12 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP cũng đã quy
định lộ trình tính đầy đủ chi phí đào tạo để thực hiện cơ chế giá đối với học phí. 13 Tuy
nhiên, cho đến nay vẫn chưa có bất động thái nào cho thấy học phí được thực hiện đầy
đủ theo cơ chế giá. Hệ quả của thực trạng này là các cơ quan, đơn vị hiểu rất khác
nhau về học phí và ứng xử cũng khác nhau trong khi thực thi nhiệm vụ. Cơ quan quản
lý thì cho rằng học phí phải được thực hiện theo quy định của Nhà nước, cơ quan
thanh tra, kiểm toán lại quan điểm học phí không nằm trong danh mục phí, lệ phí nên
phải thuộc diện chịu thuế… trong khi bản thân học phí lại chưa được thực hiện theo cơ
chế giá. Mặt khác, việc quy định mức thu học phí chung cho tất cả cơ sở giáo dục đại
Nghị quyết số 19/NQ-TW về đổi mới tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các
đơn vị sự nghiệp công lập nhấn mạnh mục tiêu “mở rộng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị
sự nghiệp công lập”, trong đó có trường đại học công lập.
10
Điểm 3, khoản 7, mục III, phần B trong Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của ban Chấp hành Trung
ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Các Điều 19, 21, 22 của Nghị
định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015; Điểm c, khoản 5, Điều 1 của Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày
24/10/2014.
11
Phụ lục số 01: Danh mục phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày
25/11/2015.
12
Điều 11 của Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày ngày 20 tháng 6 năm 2012.
13
Điều 10 của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/2/2015.
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học công lập và chưa có hệ thống đánh giá và minh bạch thong tin về chất lượng, năng
lực của các cơ sở đào tạo… đồng nghĩa với việc đánh đồng tất cả các trường như nhau
và do đó không tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh để các trường đại học tồn tại và phát
triển phù hợp với quy luật thị trường.
Thứ tư, trường đại học công lập về cơ bản vẫn chủ yếu dựa vào nguồn thu học
phí do khó thực hiện đa dạng hóa các nguồn thu khác. Hiện nay, các nguồn thu từ dịch
vụ, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp đồng tư vấn… chưa được
khai thác tương xứng với tiềm năng do vướng cơ chế, chính sách liên quan đến đặt
hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ công sử dụng NSNN, sử dụng tài sản công (vào
mục đích kinh doanh, cho thuê, liên kết), thành lập doanh nghiệp công nghệ đa sở hữu
trong trường đại học (Spin-off), đầu tư tài chính, ưu đãi thuế… Hạn chế trong việc
phát triển nguồn thu từ dịch vụ, sản xuất kinh doanh và chuyển giao công nghệ, tư
vấn… buộc các trường phải dựa vào nguồn thu học phí để trước hết cân đối khoản
kinh phí chi thường xuyên bị NSNN cắt và tiếp đó là kinh phí chi hoạt động và chi đầu
tư. Dù được tự chủ thu học phí song phải đảm bảo trong khung theo quy định tại Nghị
định số 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí và Nghị quyết số 77/2014/NQCP về thí điểm thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học
công lập giai đoạn 2014 - 2017. Do vậy, khả năng để nguồn thu đảm bảo bù đắp đủ chi
thường xuyên và chi đầu tư tại các trường đại học theo cơ chế tự chủ đòi hỏi sự cân
đối không dễ dàng với các trường này. Đặc biệt, đối với các trường đào tào các ngành
thiên về công nghệ - kỹ thuật đòi hỏi chi phí đào tạo lớn thì yêu cầu đảm bảo nâng cao
chất lượng đào tạo sẽ rất khó khăn để thực hiện. Thậm chí đối với các trường thuộc
khối kinh tế - xã hội, mặc dù học phí có thể bù đắp được chi phí đào tạo (chi thường
xuyên do đã được nhà nước đầu tư cơ sở vật chất) nhưng nếu chỉ dựa vào học phí thì
khó có bước đột phá, khó có thể làm được những việc lớn để tạo ra những trường đẳng
cấp quốc tế.
Thứ năm, vẫn còn tình trạng trông chờ NSNN và chưa sẵn sàng tinh thần tự chủ
tài chính. Cho đến nay mới chỉ có 23/172 trường đại học công lập “dám” nhận trách
nhiệm tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư, một con số rất kiêm tốn so
với mục tiêu và kỳ vọng của chủ trương, chính sách phát triển giáo dục theo hướng tự
chủ đại học. Phần đông các trường còn lại vẫn đang tiếp tục nghe ngóng với những âu
lo, thậm chí hoang mang chưa dám tự chủ. Nguyên nhân chủ yếu có thể được hiểu là
do những trường này chưa đủ can đảm “cai sữa” NSNN và một số khác đang lo lắng
chưa biết thực hiện tự chủ như thế nào, bắt đầu từ đâu. Cụ thể, nhiều trường đại học
công lập còn lúng túng trong xây dựng và triển khai quy chế chi tiêu nội bộ, không có
khả năng cân đối thu chi, chưa xây dựng được hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt
động của từng người lao động và do đó không thể chi trả thu nhập theo hiệu quả công
việc, khuyến khích, hấp dẫn, thu hút người có năng lực, có trình độ…
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