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Tự chủ đại học là một chủ đề có lẽ được đề cập đến nhiều nhất trong cộng đồng
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1. Tự chủ đại học – thế giới và Việt Nam
Tự chủ đại học là một chủ đề không hề mới, nó được nói đến rất nhiều trên thế
giới và ở nước ta, và chắc sẽ còn được bàn cãi tiếp tục và mãi mãi, khi nào trên đời
này còn tồn tại trường đại học.
Các loại nhà trường, phần lớn liên quan đến nhà nước và tôn giáo đã ra đời trên
thế giới cách đây khoảng ba nghìn năm. Tuy nhiên, khi xác định thời điểm ra đời của
trường đại học, các nhà nghiên cứu lịch sử GDĐH phương Tây đã thống nhất với nhau
rằng khi nào xuất hiện loại nhà trường có quyền tự chủ (đối với nhà nước và tôn giáo),
thì xem như bắt đầu có trường đại học [The History of Higher Education, 1997]. Ở
châu Âu đó là vào khoảng thế kỷ thứ 12, với trường Bologna ở Ý và một số trường
khác ở Anh, Pháp. Sau đó khái niệm tự chủ đại học được nhắc đến nhiều nhất với sự
ra đời của đại học kiểu Humboldt vào đầu thế kỷ 19 ở Đức, với các tiêu chí: tự chủ, tự
do học thuật và gắn kết giữa giảng dạy với nghiên cứu [Lâm Quang Thiệp, 2018].
Vận dụng kinh nghiệm quốc tế, trong thập niên đầu đổi mới sau năm 1986 ở
nước ta, khái niệm quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của trường đại học đã được
đưa vào Luật Giáo dục đầu tiên năm 1998. Để đảm bảo thực thi các khái niệm đó
trong các cơ sở GDĐH, thực thể Hội đồng trường được đưa vào Điều lệ trường đại
học đầu tiên năm 2003. Sau đó, trong các Luật Giáo dục và Luật GDĐH luôn luôn
nhắc lại và ngày càng làm rõ thể chế tự chủ đại học. Tuy nhiên cho đến nay thể chế tự
chủ đại học vẫn không thâm nhập suôn sẽ vào thực tiễn GDĐH vì rất nhiều lý do.
Dưới đây chúng ta thử phân tích một vài lý do chủ yếu cản trở việc hiện thực
thể chế tự chủ đaị học.
2. Khoảng cách trong nhận thức về tự chủ đại học
Mặc dù chính sách tự chủ đại học đã được các cấp lãnh đạo cao của Đảng và
Nhà nước đề xuất và đưa vào hệ thống luật lệ về giáo dục, nhưng nhận thức về chính
sách này vẫn còn khoảng cách giữa cấp đề xuất và cấp áp dụng chính sách, cũng như
giữa các cấp khác nhau thực thi chính sách trong thực tiễn.
Liên quan đến tự chủ đại học, từ năm 2005, Nghị quyết 14/2005/NQ-CP ngày
2/11/2005 về đổi mới GDĐH 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 GDĐH công lập”. Theo
quy định này, khi đã đưa vào hội đồng trường (HĐT) 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. Sau đó, Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ lại nói rõ: “giảm
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mạnh sự can thiệp hành chính của các cơ quan chủ quản đối với hoạt 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
(HĐT)”. Tiếp đến, Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 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 HĐT trong các trường đại học theo hướng HĐT là
cơ quan thực quyền cao nhất của trường đại học”, và quy định cụ thể “bí thư đảng uỷ
kiêm chủ tịch HĐT”. Như vậy từ các cấp chỉ đạo, nhận thức về tự chủ đại học ngày
càng rõ ràng và mạnh mẽ.
Tuy nhiên, khi nhận thức không theo kịp sự phát triển của chính sách, cấp áp
dụng chính sách bên dưới thường có xu hướng bám theo các quy định cũ, thậm chí ban
hành các văn bản vi phạm các văn bản chỉ đạo của cấp trên và các luật lệ đã được cải
tiến. Điều đó thể hiện rất rõ ở trường hợp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cơ
quan bên trên trường Đại học Tôn Đức Thắng, trong các sự kiện mâu thuẫn xảy ra vừa
qua. Nhiều chuyên gia cho rằng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành
Quyết định số 1584/QĐ-TLĐ với nhiều quy định trái với Nghị quyết số 19-NQ/TW
cũng như Luật số GDĐH năm 2018 về tự chủ đại học [Trần Đình Thiên, 2020]. Liên
quan với tình hình này, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã kiến nghị
Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cùng
Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm
trong việc ban hành các văn bản dưới luật của các tổ chức cấp dưới [Hiệp hội
…,2020].
Hãy lấy thêm một ví dụ liên quan đến Nghị định 99/2019/NĐ-CP của Chính
phủ hướng dẫn thi hành Luật GDĐH năm 2018 vừa mới ban hành ngày 30/12/2019.
Ở Điều 7 của Nghị định nói trên vẫn quy định cơ quan chủ quản (tuy gọi chệch là cơ
quan quản lý trực tiếp) có nhiều quyền quyết định bên trên HĐT chứ không phải chỉ
cử đại diện tham gia HĐT. Ví dụ này chứng tỏ những người soạn thảo Nghị định, do
những lý do khác nhau, không thật thấm nhuần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về việc
đảm bảo cho “HĐT là cơ quan có thực quyền cao nhất của trường đại học” như đã nêu
trên đây.
Khoảng cách trong nhận thức được nói ở đây không chỉ phụ thuộc vào trình độ
nhận thức, mà đôi khi còn liên quan đến lợi ích nhóm. “Khi đó, lợi ích của “nhóm
đang giữ quyền” trở thành thế lực cản trở mạnh mẽ hoạt động tự chủ”. [Trần Đình
Thiên, 2020].
3. Sự không đồng bộ về thể chế trong tự chủ đại học
Một trong những khó khăn trong việc thực thi chính sách tự chủ đại học, đặc
biệt ở cấp cơ sở, là sự không đồng bộ về thể chế.
- Xin nêu một ví dụ. Một trong các quyền quan trọng về tự chủ đại học của
HĐT là lựa chọn hiệu trưởng. Các chuyên gia quốc tế cũng lưu ý đến quyền này, khi
nói “HĐT chỉ có một người thừa hành duy nhất là hiệu trưởng” [John Carver, 2006].
Do đó khi quyền này thuộc về Bộ chủ quản thì thực tế HĐT đã bị vô hiệu hóa. Cho
nên Luật GDĐH năm 2018 quy định: “Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học công lập do
HĐT quyết định và được cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận”.
Tuy nhiên theo quy định của Bộ GD&ĐT, thể hiện ở Quyết định 7939/QDBGĐT ngày 20/11/2008, quyền đề cử hiệu trưởng các trường đại học trực thuộc Bộ là
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chức năng của Vụ Tổ chức và Cán bộ của Bộ chứ không thuộc chức năng của HĐT
(chúng tôi không rõ quyết định này hiện có còn hiệu lực không). Như vậy, có sự không
đồng bộ về thể chế, sự không đồng bộ này là một trong những lý do vô hiệu hóa tác
dụng của HĐT, cản trở việc thực hiện quyền tự chủ của trường đại học.
Một ví dụ khác là Luật đầu tư công được áp dụng đối với các đối tượng “có liên
quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công” [Luật đầu tư
công, 2019], trong đó có các trường đại học công lập. Khi được tự chủ, trường đại học
công lập có phải tuân thủ Luật đầu tư công hay không? Nếu không có quy định rõ,
trường đại học công lập tự chủ sẽ gặp khó khăn trong hoạt động. Trong trường hợp
trường Đại học Tôn Đức Thắng, tuy là trường công lập thuộc Tổng Liên Đoàn Lao
động nhưng không nhận ngân sách Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số
3995/VPCP-KGVX ngày 18/6/2008 quy định “Trường được tự quyết định mức thu
học phí và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật như một
trường ngoài công lập”. Đó là một cách xử lý tốt của Chính phủ trong một trường hợp
cụ thể, hỗ trợ nhà trường ứng phó với sự không đồng bộ về thể chế nói trên.
- Đối với các trường đại học ngoài công lập, quyền tự chủ đại học cũng gặp
nhiều vấn đề. Chính sách coi trọng GDĐH ngoài công lập đã được Nhà nước lưu ý
ngay từ lúc loại hình trường này ra đời vào đầu thập niên 1990. Xu hướng đó thể hiện
rõ nhất trong Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 về đổi mới GDĐH, đưa
ra chỉ tiêu vào năm 2010 có “khoảng 40% tổng số sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục
đại học ngoài công lập”. Trong thực tiễn chỉ tiêu này đã không đạt được, sau đó nó
phải bị điều chỉnh nhiều lần, và cho đến nay, năm 2020, con số đạt được cũng chỉ mới
khoảng 14%. Vì sao GDĐH ngoài công lập phát triển chậm như vậy? Ngoài các
nguyên nhân khác, sự thiếu đồng bộ về thể chế cũng là một lý do quan trọng. Chẳng
hạn, một vấn đề tồn tại từ lâu, và vẫn được thể hiện trong Luật GDĐH năm 2018, là
quy định về “tài sản chung không chia” của các trường đại học ngoài công lập. Chính
quy định này ngăn trở phần lớn các trường đại học dân lập chuyển đổi thành trường
đại học tư thục tư thục theo Quyết định 122/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
vào tháng 5 nam 2006. Sự phân tâm của các trường đại học ngoài công lập càng tăng
khi được nghe một vị lãnh đạo có trách nhiệm giải thích mục đích của việc bảo toàn tài
sản chung không chia là làm tăng dần tỷ lệ phần tài sản chung đó so với tài sản tư để
giảm dần tính chất tư nhân của trường đại học ngoài công lập. Như vậy, rõ ràng cả
khoảng cách về nhận thức và sự thiếu đồng bộ trong thể chế về tự chủ đại học đối với
trường ngoài công lập đã cản trở sự phát triển của loại hình đại học này
♦ Trên đây chỉ bàn về một vài cản trở trong việc áp dụng chính sách tự chủ đại
học vào thực tiễn. Quá trình thực hiện tự chủ đại học sẽ tiếp tục làm nảy sinh nhiều
khó khăn khác. Nguyên nhân sâu xa của tình trạng này ở chỗ đây là chính sách tạo nên
sự di chuyển về quyền lực, các bộ phận đã và đang giữ quyền lực không muốn mất nó.
Quá trình này không xảy ra đơn giản, vì thực chất là một quá trình đấu tranh để khẳng
định quyền lực. Tuy nhiên, quá trình đấu tranh đó sẽ làm cho hệ thống GDĐH nước ta
ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
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CƠ CHẾ TỰ CHỦ ĐẠI HỌC TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN THỰC TIỄN
VẤN ĐỀ, NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG VÀ GIẢI PHÁP
Phạm Huy Dũng
Trường Đại Học Thăng Long
1. Vấn đề
Cơ chế tự chủ đại học là cách thức để thực hiện tự chủ. Và, cách thức để thực
hiện tự chủ gắn với định nghĩa về tự chủ đại học. Nhiều người có đưa ra định nghĩa về
tự chủ đại học. Song, tác giả Keiko Yokoyama1 nhận xét rằng 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? Luật đại học sửa đổi số 34/ 2018/
QH14 năm 20182 đã định nghĩa như sau: “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. 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”. Như vậy, có thể
hiểu tự chủ đại học ở Việt Nam là tự chủ của cơ sở đào tạo , và cơ sở đào tạo có trách
nhiệm giải trình xã hội về các hoạt động theo hướng tự chủ của mình. Như vậy, cũng
có thể hiểu cơ chế tự chủ bao gồm các điều kiện để thực hiện tự chủ như: -Có hội đồng
trường, hội đồng đại học; -Có quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính; -Có
quy chế, quy trình, quy định quản lý nội bộ khác; -Có chính sách bảo đảm chất lượng
đáp ứng tiêu chuẩn do Nhà nước quy định.
Chính sách tự chủ đại học Việt Nam bắt đầu từ 20053. với một nghị quyết chính
phủ do Thủ tưởng Phan Văn Khải ký. 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. 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. 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
1

2

3

Keiko Yokoyama, 2007). Changing Definitions of University Autonomy: The Cases of England and
Japan, Higher Education in Europe, 32:4, 399-409, DOI: 10.1080/03797720802066294
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
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
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hội Nguyễn Sinh Hùng ký năm 20124. Năm 2013 có nghị quyết Trung ương 29NQ/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 20135. 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 20146. 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/QH147 sửa đổi đã làm rõ những vấn đề này. Như vậy, cơ chế thực hiện tự
chủ đại học đã ngày càng rõ ràng và có hiệu quả.
Nhưng, vẫn còn rất nhiều tác động trái chiều từ nhiều phía như trường hợp
trường Đại học Tôn Đức Thắng, trường Đại học Kinh tế Công Nghệ, trường Đại học
Hoa Sen, … Tự chủ đại học đang có một số rối loạn phải quan tâm; Vietnam Net
20188 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”. Vấn đề đặt ra là có biện pháp nào, có cơ
chế nào, cần có điều chỉnh nào để thực thi tự chủ đại học có hiệu quả và giải quyết
được rối loan nói trên.
2. Vấn đề cơ chế _ Hướng giải quyết hệ thống
Báo cáo này không đi vào từng trường hợp cụ thể, và phân tích vấn đề theo
nghiên cứu hệ thống (giáo dục), tìm nguyên nhân từ phân tích hệ thống để ứng dụng
cho trường hợp cụ thể. Nghiên cứu cho báo cáo này sử dụng mô tả hệ thống của Clark
Burton 19839. Theo khung mô tả này, hệ thống giáo dục đại học gồm: (1) các cơ sở
giáo dục đại học được phân theo loại ngang (chỉ có các cơ sở công; có cả cơ sở công
và cơ sở tư), và được phân loại dọc, trên dưới theo cấp độ (trường đại học cộng đồng
chỉ đào tạo cử nhân, trường đại học có đào tạo thạc sĩ, và trường đại học nghiên cứu
đào tạo tiến sĩ); phân loại các cơ sở đào tạo theo UNESCO, chiều dọc gồm 10 cấp độ
và chiều ngang theo chức năng; (2) Các chủ thể (bên trong trường _ thí dụ cổ đông và
bên ngoài trường _ thí dụ cơ quan chủ quản) trong hệ thống có tác động quyền lực
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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
Vietnamnet 12/09/2020 15:53:05 (GMT +7). Thủ tướng: Không để tự chủ đại học "gây rối loạn".
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(sức ép) đến cơ sở đại học; (3) Và, quản lý Nhà nước (governance) trực tiếp tham gia
quyết định hay giám sát thanh tra gián tiếp trên cơ sở quy định luật pháp và điều lệ.
Tìm cơ chế hay chỉnh sửa cơ chế giải quyết những vấn đề nẩy sinh trong quá
trình thực hiện tự chủ đại học dựa trên quan niệm cho rằng thực hiện tự chủ đại học
luôn là một quá trình từ khi có trường đại học đến nay. Tự chủ đại học luôn được thực
hiện trong một bối cảnh nhất định; nói một cách khác trong một hệ thống giáo dục đại
học nhất định vào một thời điểm nhất định với các mối quan hệ giữa hệ thống đại học
quốc gia và xu thế quốc tế.Và, bất kể vấn đề nào của tự chủ đại học, cần xem đó là vấn
đề của cơ sở hay vấn đề của hệ thống. Nói chung vấn đề nào cơ sở không giải quyết
được, vậy đó là vấn đề của hệ thống.
Tự chủ đại học ở Việt Nam đã có luật quy định, đã có hướng dẫn của chính phủ
để thực hiện. Các trường đại học của Việt Nam (theo phân loại ngang) có trường công
lập (tự chủ và chưa tự chủ),trường đại học tư thục tự chủ và chưa tự chủ, trường đại
học dân lập (đã chuyển đổi sang tư thục và chưa chuyển đổi sang tư thục), trường đại
học công lập (có bộ hoặc ban ngành chủ quản và không có bộ hoặc ban ngành chủ
quản chỉ trực thuộc bộ Giáo dục và Đào tạo). Việc phân loại theo chiều dọc, tuy có
đưa vào luật và hướng dẫn thực hiện luât song chưa chính thức phân trường nào thuộc
loại nào mà vẫn còn để các trường tự nhận mình thuộc loại nào; hơn nữa các tiêu chí
cụ thể để một trường thuốc loại nào, cũng chưa quy định pháp lý trường nào là trường
đại học nghiên cứu, trường nào là trường đại học ứng dụng, và trường nào là trường
đại học thực hành. Việc xác định cơ sở đại học nào thuộc loại trường nào quan trọng ở
chỗ loại trường đó phải có tiêu chí gì, và làm thế nào để đạt được tiêu chí đó, cơ chế
nào cho trường này hoạt động. Việt Nam cũng có quy định luật thành lập hội đồng
tường, hội đồng đại học, ban giám hiệu. Mối quan hệ và quyền hạn của các chủ thể
(trong trường như cổ đông, hay ngoài trường như bộ hoặc ban ngành chủ quản) trong
quy định thành lập (bầu) hội đồng trường cũng như sự kiểm soát của các chủ thể đối
với hoạt đồng trường là yếu tố quan trọng để tránh rối loạn. Quyền hạn của quản lý
Nhà nước là một yếu tố rất quan trọng. Quyền hạn này không phải bao giờ cũng là yếu
tố đối lập với tự chủ đại học, mà đôi khi lại là yếu tố giúp cho tự chủ đại học tại cơ sở
đỡ bị rối loạn, thí dụ quyền hạn này giúp điều hòa các chủ thể ảnh hưởng bên trong và
bên ngoài cơ sở trường đại học.
Đưa vấn đề cản trở hay rối loạn trong tự chủ đại học vào khung phân tích trên
và tìm xem những vấn đề này thuộc khu vực nào. Phân tích chủ yếu dựa trên thảo luận
meta chuyên đề nhóm chuyên gia và phân tích Delphi khi có những ý kiến khác nhau.
Cao hơn nữa là ứng dụng thử nghiệm so sánh khi từ phân tích chuyên gia cho ra một
đáp án cụ thể có thể thử nghiệm để đánh giá. Báo cáo này mới chỉ ở mức độ lấy ý kiến
phân tích chuyên gia.
3. Thảo luận chuyên đề meta và phân tích Delphi
Báo cáo này trên cơ sở tập hợp một số vấn đề liên quan hệ thống và cơ chế
đang xẩy ra tại một số trường đại học công lập và đại học tư thục, có và không có bộ
ngành hay cơ quan chủ quản, như trường hợp trường đại học Hoa Sen, trường đại học
Kinh Tế và Công Nghệ, trường hợp trường đại học Tôn Đức Thắng, v.v. Báo cáo này
không nghiên cứu và phân tích trường hợp của một trường đại học cụ thể, mà đưa
những trường hợp này thành một vấn đề chung mang tính hệ thống để phân tích. Thảo
luận meta chuyên đề nhóm chuyên gia nêu lên một số vấn đề sau đây trong nghiên cứu
của báo cáo này:
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- Các chủ thể quyền lực trong và ngoài cơ sở đại học tác động đến cơ chế thực
hiện tự chủ đại học
- Quản lý Nhà nước (Governance) đối với tác động của các chủ thể nói trên
chưa rõ ràng
Hai vấn đề được nêu trên tách rời nhau bởi thuộc hai nội dung khác biệt trong
mô tả hệ thống của Clark Burton 1983, song hai vấn đề này có chung một mối liên lệ
với nội dung tự chủ đại học. Bốn lần thảo luận meta chuyên đề nhóm chuyên gia đều
thống nhất cho rằng vấn đề xẩy ra tại trường đại học Hoa Sen, trường đại học Kinh tế
Công Nghệ, hay trường đại học Tôn Đức Thằng đều thuộc 2 vấn đề được xác đinh
trên. Phân tích cho rằng có trường hợp vấn đề được xác định chủ yếu thuộc bên trong
trường đại học (thí dụ từ các cổ đông), có vấn đề đề được xác định chủ yếu thuộc bên
ngoài trường đại học (thí dụ từ bộ, ban ngành đoàn thể chủ quản).
Song, dù vấn đề xuất phát từ bên trong hay bên ngoài trường đại học đều có vai
trò và trách nhiệm của quản lý Nhà nước. Mối quan hệ giữa quản lý Nhà nước và quản
lý trường đại học không chỉ xẩy ra một chiều là quản lý Nhà nước giảm thì quản lý
trường đại học tự chủ hơn và ngược lại. Vấn đề còn ở chỗ quản lý Nhà nước quản lý
các chủ thể tác động đến thực hiện tự chủ đại học cho sự phát triển giáo dục đại học tốt
hơn. Bốn lần thảo luận meta chuyên đề nhóm chuyên gia cho rằng cơ chế chủ yếu để
thực hiện tự chủ đại học hiện nay là tổ chức hội đồng trường, hội đồng đại học và quan
hệ của tổ chức này với các chủ thể trong trường (các đoàn thể) và ngoài trường (các cơ
quan chủ quản). Ý kiến về cơ chế tự chủ với sự hình thành hội đồng trường, hội đồng
đại học trong quản lý Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học tự chủ chia thành 5
nhóm y kiến có cơ chế tự chủ điều chỉnh khác nhau; trong mỗi nhóm ý kiến lại có một
số bình luận, tham gia như sau:
(1) Nhóm thứ nhất giữ ý kiến truyền thống cơ chế quản lý Nhà nước trực tiếp là
cơ chế thích hợp; trong đó, cái gì Nhà nước làm, cái gì cơ sở giáo dục đào tạo làm
trong quản lý Nhà nước. Nhóm này cho rằng cơ chế truyền thống vẫn có hiệu quả và
không gây hỗn loạn. Thường vẫn có. một hai ý kiến trong mỗi lần thảo luận.
(2) Nhóm thứ hai cho rằng giảm bớt sự kiểm soát của Nhà nước tại các cơ sở
giáo dục công, đồng thời tăng mức độ tự chủ cho các cơ sở này là hướng thích hợp, và
đã có luật và hướng dẫn luật để thực hiện tự chủ đại học. Trong nhóm này, có ý kiến
cho rằng tự chủ học thuật là tự chủ quan trọng nhất của các trường đại học. Song, để tự
chủ được học thuật, các có sở giáo dục đại học cấn có năng lực để thực hiện tự chủ
này. Kiểm đinh Nhà nước các cơ sở giáo dục và các chương trình giáo dục đào tạo
hiện nay đã đủ chưa, quy định về tự chủ tài chính và quyền được tự chủ thu học phí
(thí dụ tự thực hiện được chi thường xuyên sẽ được tự chủ về thu học phí) đã đủ chưa
là những vấn đề cần được nghiên cứu để có quyết định thích hợp. Nhóm này có một số
người đề nghị nghiên cứu nêu rõ cái được do tự chủ đại học mà có được, trên cơ sở đó
mới hoàn chỉnh được cơ chế cho tự chủ đại học
(3) Nhóm thứ ba cho rằng cơ chế thực hiện tự chủ đại học đòi hỏi sự tham gia
của quản lý Nhà nước cho tự chủ đại học. Nói một cách khác là quản lý nhà nước
không những giảm bớt sự kiểm soát trực tiếp của Nhà nước, trao quyền tự chủ cho cơ
sở đại học, mà còn giúp điều chỉnh thông qua pháp luật các chủ thể bên trong và bên
ngoài trường ảnh hưởng trái chiều với lợi ích của giáo dục.
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(4) Nhóm thứ tư cho rằng việc trao quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục còn có thể
là một điều kiện để các cơ sở giáo dục này thực hiện một số hoạt động ngược chiều
với lợi ích của giáo dục. Nhóm này cho rằng khi mở cho tự chủ giáo dục đại học cần
xem xét những khả năng từ sự việc mở này có thể dẫn đến những hậu quả ngược chiều
giáo dục là những hậu quả gì và điều chỉnh cơ chế tự chủ thích hợp.
(5) Nhóm thứ năm cho rằng tự chủ đại học là một quá trình, phụ thuộc vào bối
cảnh nhận thức hay thực tế từng trường hợp. Có trường hợp mở rộng dân chủ trong
thành lập hội đồng trường dẫn đến hỗn loạn và bầu ra thành phần hội đồng không chấp
nhận được. Có trường hợp tập trung quyền lực trong bầu hội đồng trường, trong bổ
nhiệm hiệu trưởng dẫn đến những quyết định gây tranh cãi. Có trường hợp tập trung
quyền lực dẫn đến quyết định cuối cùng là bán trường cho quyền lợi của một số người,
không rõ tác động thế nào đến giáo dục. Trường hợp này đòi hỏi nghiên cứu tìm giải
pháp từ sự hài hòa ảnh hưởng tác động của các chủ thể, và vai trò tác động của quản lý
nhà nước dựa trên luật, các quyết định dưới luật. Luật và điều chỉnh luật chính là cơ
chế quan trọng để thực hiện tự chủ đại học và điều chỉnh những vấn đề ngược chiều
với giáo dục trong thưc hiện tự chủ đại học.
Với 5 nhóm ý kiến nói trên có thể tổng hợp vấn đề thuộc cơ chế thực hiện tự
chủ giáo dục đại học như sau: “ Cơ chế thực hiện tự chủ đại học có thể hiểu là tổ chức
hội đồng trường, hội đồng đại học trong sự cân đối tác động ảnh hưởng của các chủ
thể bên trong và bên ngoài cơ sở đại học, trong phạm vi quản lý Nhà nước đối với các
cơ sở đại học tự chủ. Một số vấn đề đang xẩy ra tại một số trường đại học tự chủ công
và tư liên quan tới: (1) Các chủ thể quyền lực trong và ngoài cơ sở đại học tác động
đến cơ chế thực hiện tự chủ đại học (2) Và, quản lý Nhà nước (Governance) đối với
tác động của các chủ thể nói trên. Bốn lần thảo luận meta chuyên đề nhóm chuyên gia
cho rằng cần điều chỉnh cơ chế thực hiện tự chủ đại học tăng cường quản lý Nhà nước
dựa trên luật pháp hỗ trợ cho thực hiện tự chủ đại học hạn chế tác đông trái chiều giáo
dục từ tác động của các chủ thể bên trong và bên ngoài cơ sở giáo dục đào tạo, cũng
như tác động trái chiều giáo dục từ bản thân quản lý (hội đồng trường, ban giám hiệu)
của cơ sở giáo dục đào tạo.
4. Kết luận và đề nghị
Nghiên cứu này điểm lại quá trình thực hiện tự chủ đại học tại Việt Nam từ
2005 đến nay và nhận thấy việc tự chủ đại học này đã ngày càng được nhận thức rõ
hơn và được chấp nhận nhiều hơn, góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn cho các cơ sở
giáo dục đào tạo. Tuy nhiên cho đến nay, mặc dầu đã có quy định luật và hướng dẫn
luật thực hiện tự chủ đại học, vẫn còn một số trắc trở và hỗn loạn.
Một nghiên cứu dựa trên thảo luận meta chuyên đề lấy ý kiến chuyên gia nhằm
xác định vấn đề của tự chủ đại học (thí dụ vấn đề từ trường đại học Kinh tế Công
Nghệ, trường đại học Hoa Sen, trường đại học Tôn Đức Thắng, v.v.), nguyên nhân của
vấn đề và biện pháp giải quyết. Kết quả của nghiên cứu cho rằng nguyên nhân của vấn
đề tự chủ đại học đang xẩy ra ở một số trường đại học hiên nay là việc tất yếu xẩy ra
không có gì là lạ lẫm, vì đó chính là các mối quan hệ giữa các chủ thể (trong và ngoài)
ảnh hưởng trái chiều giáo dục đến cơ sở giáo dục đào tạo, vì đó là quản lý nhà nước
mới chỉ đưa ra cơ chế thực hiện tự chủ đại học, chưa quan tâm đến cơ chế điều phối
các chủ thể trong ngoài cơ sở giáo dục đào tạo tác động trái chiều giáo dục đến các cơ
sở này (tác động không thích hợp vào tổ chức trường ảnh hưởng đến hoạt động bình
thường của trường), cũng chưa quan tâm đến bản thân tổ chức của cở giáo dục đào tạo
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(Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu) có thể thực hiên những hoạt động gì trái chiều giáo
dục (bầu phiếu không chất lượng, bán trường). Những điều chỉnh này hết sức phúc tạp
cần phân tích hệ thống. Có những quyết định có thể giúp ích cho một phía này, song
lại có hại cho một phía khác; thí dụ mở rộng quyền dân chủ có thể hạn chế một số sai
phạm của quản lý, nhưng cũng có thể tạo nên sự hỗn loạn trong sự lựa chọn nhân sự
quản lý. Báo cáo của nghiên cứu này khuyến nghị phát triển nghiên cứu hệ thống giáo
dục để xây dựng chính sách, chiến lược và xây dựng luật. Trong nghiên cứu hệ thống
phát hiện vấn đề và tìm giải pháp luôn phải trả lời câu hỏi là nghiên cứu đang theo
định nghĩa nào về tự chủ đại học như đã trình bầy ngay phần đàu của báo cáo này
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HOÀN THIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN NỘI BỘ LÀM CƠ SỞ
CHO VIỆC THỰC HIỆN TỰ CHỦ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Nguyễn Huy Bằng
Chi hội Luật gia Bộ Giáo dục và Đào tạo
ĐẶT VẤN ĐỀ

Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật SĐBSMSĐ)
thể hiện một bước tiến quan trọng về tư duy quản lý, tạo cơ sở cho việc đẩy mạnh tự
chủ của các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH). Thực hiện tự chủ là quá trình cần
được triển khai bài bản với cơ chế khoa học chứ không thể chỉ bằng kinh nghiệm và
quyết tâm.
Trên cơ sở Hội nghị triển khai Luật và Hội nghị triển khai Nghị định số
99/2019/NĐ-CP, các CSGDĐH đã bắt tay vào việc hoàn thiện Quy chế tổ chức hoạt
động mới và các văn bản cần thiết khác. Tuy nhiên, việc triển khai ở nhiều nơi còn
lúng túng dẫn đến tốc độ và kết quả triển khai Luật còn khiêm tốn. Bên cạnh nguyên
nhân ảnh hưởng của covit19 thì một số trường chưa có nhận thức đầy đủ vấn đề này,
từ đó chưa tổ chức việc soạn thảo một cách căn cơ, quyết liệt.
Tham luận này đề cập một số vấn đề cơ bản về hệ thống văn bản quy phạm nội
bộ và gợi ý cách tổ chức hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ của CSGDĐH (hệ thống
VBNB) trong quá trình thực hiện tự chủ theo quy định của Luật SĐBSMSĐ.
NỘI DUNG

I/ Hoàn thiện hệ thống VBNB là yêu cầu bắt buộc để thực hiện tự chủ
1. Chúng ta đang trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. Theo
đó, các quan hệ xã hội cơ bản đều cần được điều chỉnh bằng pháp luật. Các cơ quan
nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật. Các tổ chức, cá nhân (trong đó có các
CSGDĐH) hoạt động theo pháp luật. Với sự ra đời của Luật SĐBSMSĐ , Nghị định
số 99/2019/NĐ-CP, quyền tự chủ của CSGDĐH được mở rộng khá nhiều. Tự chủ là
việc các CSGDĐH được tự xác định mục tiêu phát triển và cách thức thực hiện mục
tiêu của mình nhằm đáp ứng mục tiêu chung của đất nước theo định hướng của Đảng
và Nhà nước. Nhiều việc trước đây nhà nước trực tiếp làm hoặc trực tiếp kiểm tra
trước khi cho làm thì với cơ chế tự chủ, nhà nước chỉ đặt ra yêu cầu, giám sát việc làm
đối với cơ sở. Nhà nước chuyển từ cơ chế kiểm soát, tiền kiềm sang cơ chế giám sát,
hậu kiểm. CSGDĐH là một tổ chức của nhiều người thì không thể hoạt động tùy hứng
mà phải thiết lập được mục tiêu, tổ chức, “lối chơi” một cách khoa học, thiết thực bằng
một cơ chế nội bộ phù hợp quy định của Nhà nước và thực tiễn của mình. Mọi chủ thể
trong CSGDĐH (từ lãnh đạo cao nhất đến mỗi nhân viên) phải có thói quen tự hỏi
“quy định thế nào?” mỗi khi bắt tay vào làm một việc gì đó, tránh làm việc cảm tính
hoặc thấy người ta làm mình cũng làm mà không biết thế là đúng hay sai dẫn đến rủi
ro đáng tiếc. Tổ chức và cơ chế hoạt động của CSGDĐH trong bối cảnh tăng cường tự
chủ chỉ có thể có được dựa trên cơ sở các quy định nội bộ được xây dựng một cách có
hệ thống.
2. Theo quy định của Luật SĐBSMSĐ thì một trong các điều kiện để
CSGDĐH được tự chủ là “ Đã ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt
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động; Quy chế tài chính; Quy chế, quy trình, quy định quản lý nội bộ khác…” ( Điểm
b, Khoản 2 Điều 32). Luật còn quy định cụ thể nhiệm vụ của Hội đồng trường và Hiệu
trưởng trong việc ban hành văn bản nội bộ như sau:
- Hội đồng trường “ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế tài
chính, Quy chế dân chủ ở cơ sở” ( Điểm b, Khoản 2, Điều 16) và một số vấn đề khác
về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản…
- Hiệu trưởng “ Trình văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng
trường, hội đồng đại học sau khi tổ chức lấy ý kiến của tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên
quan trong CSGDDH; ban hành quy định khác của cơ sở giáo dục đại học…” ( Điểm
c, Khoản 2, Điều 20)
Trên cơ sở Luật SĐBSMSĐ , Nghị định số 99/2019/NĐ-CP đã có quy định cụ
thể hơn việc ban hành văn bản nội bộ khi đề cập đến quyền tự chủ của CSGDDH tại
Điều 13. Cụ thể:
- Điểm a, Khoản 1 Điều 13 quy định quyền tự chủ về học thuật và hoạt động
chuyên môn quy định rõ: “ Được quyền ban hành và tổ chức thực hiện các quy định
nội bộ về hoạt động tuyển sinh, đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác trong nước và
quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật”.
- Điểm c, Khoản 2 Điều 13 quy định tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự
quy định: “Các CSGDDH phải ban hành và tổ chức thực hiện quy định nội bộ về tổ
chức bộ máy và nhân sự”.
- Điểm c, Khoản 3, Điều 13 quy định : “ Các CSGDĐH phải ban hành, tổ
chức thực hiện quy định nội bộ về tài chính, tài sản…”.
3. Nghị quyết 19 - NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW Đảng đã đề ra
nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng đối với việc đổi mới quản trị đơn vị sự nghiệp
công lập nói chung, cơ sở giáo dục đại học nói riêng. Theo đó, pháp luật chuyên ngành
không quy định việc thành lập tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập. Như
vậy, việc này phải được quy định trong các văn bản nội bộ của CSGDĐH. Bên cạnh
đó, Nghị quyết cũng nêu ra nhiều vấn đề cụ thể như: “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. Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng
trường” và nhiều chủ trương, biện pháp khác mà các trường phải nghiên cứu, thể chế
hóa để vận dụng thống nhất.
II/ Một số vấn đề cơ bản về hệ thống VBNB
1.

Quan niệm về hệ thống VBNB

Quy phạm nội bộ của một CSGDĐH có thể được hiểu là quy tắc xử sự chung
do CSGDĐH ban hành trên cơ sở quy định của pháp luật, điều chỉnh các quan hệ tổ
chức và hoạt động trên các lĩnh vực của CSGDĐH mà mọi chủ thể trong CSGDĐH
buộc phải tuân theo. Việc tổ chức và hoạt động của CSGDĐH rất đa dạng với nhiều
hành vi của nhiều chủ thể khác nhau. Vì vậy, các quy phạm này cũng rất nhiều. Để bảo
đảm mọi quan hệ quan trọng trong CSGDĐH đều được điều chỉnh và việc sử dụng các
quy phạm này thuận lợi thì các quy phạm này phải được xây dựng có hệ thống.
Hệ thống VBNB bao gồm tổng thể các quy phạm nội bộ điều chỉnh các quan hệ
trong CSGDĐH được thể hiện trong các quy chế, quy trình, quy định do CSGDDH
ban hành trên cơ sở quy định của pháp luật, phù hợp với mục tiêu phát triển nhằm hình
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thành cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động, tiêu chuẩn chuyên môn, các điều kiện bảo đảm
chất lượng và điều chỉnh các quan hệ khác của CSGDDH.
Theo quy định thì các VBNB của CSGDĐH chủ yếu do Hội đồng trường và
Hiệu trưởng ban hành. Tuy nhiên, đối với trường tư thục thì Quy chế tài chính lại do
nhà đầu tư ban hành. Đối với các trường có đơn vị trực thuộc (có tư cách pháp nhân,
có con dấu, tài khoản riêng) thì các đơn vị này cũng có thể ban hành VBNB điều chỉnh
trong phạm vi đơn vị đó. Vì vậy, cần quy định về thứ bậc của hệ thống VBNB trong
CSGDDH. Thứ bậc đó có thể là:
- Văn bản của nhà đầu tư.
- Văn bản của Hội đồng trường.
- Văn bản của Thường trực Hội đồng trường.
- Văn bản của Hiệu trưởng.
- Văn bản của người đứng đầu đơn vị trực thuộc.
Khi đó, giá trị của các văn bản này cần được áp dụng tương tự như việc việc áp
dụng văn bản pháp luật của Nhà nước.
2. Vai trò của hệ thống VBNB
- Là điều kiện để được tự chủ
- Là phương tiện thống nhất mọi hoạt động, phát huy dân chủ, bảo đảm sự ổn
định, nâng cao hiệu quả quản trị của CSGDĐH
- Là thước đo để giám sát, đánh giá, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân trong
CSGDĐH
- Đáp ứng yêu cầu giải trình theo quy định và phản ánh “hình ảnh” của
CSGDĐH.
3. Yêu cầu của hệ thống VBNB
a) Yêu cầu của hệ thống: cần đảm bảo
- Tính toàn diện: tất cả các lĩnh vực hoạt động của CSGDĐH đều phải có quy
phạm điều chỉnh.
- Tính đồng bộ: có quy định về nội dung thì phải có quy định về trình tự, thủ
tục; có quy định giao nhiệm vụ thì phải có quy định về điều kiện thực hiện nhiệm vụ…
- Tính phù hợp: không được trái quy định của pháp luật và phải phù hợp với
thực tiễn của CSGDĐH.
- Kỹ thuật pháp lý: phải có sự thống nhất nội tại cao, được sắp xếp logic, dễ
tìm, dễ sử dụng.
b) Yêu cầu đối với từng văn bản:
- Có căn cứ pháp lý, căn cứ đó đang còn hiệu lực;
- Mỗi văn bản phải giải quyết trọn vẹn một hoặc một số vấn đề quản lý của
CSGDĐH.
- Nội dung phù hợp quy định của pháp luật; phù hợp thực tiễn của CSGDDH có
tính đến hướng phát triển theo mục tiêu.
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- Ban hành đúng trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày ( có thể áp dụng
theo quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày của văn bản QPPL)
4. Các văn bản cần ban hành
- Quy chế tổ chức và hoạt động
- Quy chế tài chính
- Quy chế dân chủ
- Các văn bản về chuyên môn
- Các văn bản về tổ chức, nhân sự
- Các văn bản về tài chính, tài sản
- Các văn bản khác
III/ Tổ chức hoàn thiện hệ thống VBNB
1. Nâng cao nhận thức
Thực tế cho thấy, trong quá trình xây dựng và phát triển, các CSGDĐH đều đã
tổ chức soạn thảo, ban hành các văn bản quy định nhiều lĩnh vực hoạt động ở mức độ
khác nhau. Tuy nhiên, các văn bản này thường rời rạc, không được cập nhật, nhiều văn
bản hình thức, thậm chí không phù hợp với quy định của pháp luật ( cả về nội dung và
hình thức). Vì vậy, trong điều hành phải ra nhiều mệnh lệnh cụ thể, lãnh đạo phải “ra
tay” phân xử trực tiếp thường xuyên, tính thống nhất trong việc thực hiện các công
việc có tính lặp lại không cao, tính chủ động của cấp dưới bị hạn chế. Đối với các
CSGDĐH đã thành lập Hội đồng trường rồi thì quan hệ hoạt động giữa Hội đồng
trường và Hiệu trưởng không rõ ràng, không tạo được cơ chế bổ sung, phát huy vai trò
của nhau.
Trong bối cảnh tăng cường tự chủ hiện nay, các CSGDĐH phải thay đổi nhận
thức về việc xây dựng và thực hiện các quy định nội bộ của mình. Cần xác định rõ vai
trò của hệ thống VBQPNB, sự cần thiết sớm hoàn thiện cả hệ thống và trách nhiệm
tham gia hoàn thiện của từng chủ thể. Việc hoàn thiện này cần chung tay một cách căn
cơ, khoa học chứ không chỉ giao cho bộ phận pháp chế hoặc một vài chuyên viên soạn
thảo trình lãnh đạo ký. Cũng cần nhận thức rằng, việc tăng cường tự chủ, đổi mới quản
trị là quá trình nên việc ban hành văn bản này cũng cần “ vừa chạy vừa xếp hàng”, có
thứ tự ưu tiên.
2. Công việc cần làm
- Xây dựng kế hoạch chung để hoàn thiện hệ thống VBNB. Kế hoạch này nên
tập trung thời gian khoảng 01 năm.
- Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thư ký hoàn thiện hệ thống VBNB do Hiệu
trưởng đứng đầu. Kiện toàn bộ phận làm công tác pháp chế giúp Ban chỉ đạo với vai
trò thường trực.
- Tổ chức rà soát các văn bản hiện có, xây dựng kế hoạch soạn thảo đối với
từng văn bản theo thứ tự ưu tiên
- Tổ chức soạn thảo, thẩm định, thông qua, ban hành
- Tập hợp hóa thành “bộ luật” của CSGDĐH.
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3. Tổ chức rà soát các văn bản hiện có
- Ban chỉ đạo tổ chức tập huấn cho các đơn vị trong CSGDĐH để thống nhất
cách thức rà soát. Trường hợp cần thiết thì nên mời chuyên gia giúp cho việc tập huấn.
- Các đơn vị chủ động tập hợp các văn bản đang được sử dụng cho chuyên
môn của mình; sắp xếp theo mảng việc và thứ tự thời gian ban hành
- Từ thực tiễn công việc đang tiến hành và yêu cầu của quy định mới để đề
xuất: (i) Cần bổ sung thêm VB nào (ii) Cần sửa đổi, bổ sung văn bản nào ( cần ghép
văn bản nào (iv) Cần loại bỏ văn bản nào
Mỗi đề xuất cần nêu rõ căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn, nội dung chính cần bổ
sung/sửa đổi, thời gian và điều kiện thực hiện
- Bộ phận pháp chế/ Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo chủ trì tập hợp, xây dựng
kế hoạch soạn thảo trong đó phân công các đơn vị trong CSGDĐH chủ trì soạn thảo
một số văn bản.
4. Tổ chức soạn thảo
a) Hiệu trưởng thành lập Ban soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động. Hiệu
trưởng hoặc trưởng đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản thành lập ban soạn thảo
văn bản quan trọng khác. Đối với văn bản thông thường thì giao cho cán bộ chủ trì
soạn thảo
b) Ban soạn thảo/ cán bộ chủ trì soạn thảo có trách nhiệm triển khai soạn thảo
như sau:
-

Xây dựng kế hoạch soạn thảo văn bản được giao

- Nghiên cứu các văn bản của cấp trên, đánh giá văn bản hiện hành và thực
tiễn của CSGDĐH liên quan nội dung văn bản cần soạn thảo
-

Xác định phạm vi điều chỉnh và các nội dung cơ bản cần đưa vào văn bản

-

Xây dựng đề cương, xây dựng các dự thảo

-

Lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện hồ sơ chuyển thẩm định

c) Thẩm định, ban hành
- Bộ phận pháp chế tiến hành thẩm định. Trường hợp cần thiết thì thành lập
hội đồng thẩm định
-

Ban soạn thảo tiếp thu thẩm định, hoàn thiện văn bản trình ký ban hành

5. Gợi ý cụ thể về một số văn bản
a)

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường

Là văn bản nội bộ quan trọng nhất có tính bao quát như “Hiến pháp của
Trường”. Cần tập trung ban hành trước làm cơ sở để ban hành các văn khác.
- Phạm vi điều chỉnh: Quy định về tổ chức và hoạt động của trường bao gồm:
tổ chức và quản lý; hoạt động đào tạo và bảo đảm chất lượng; hoạt động khoa học,
công nghệ và hợp tác quốc tế; giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động, người học;
tài chính và tài sản; các mối quan hệ; công tác truyền thông, giám sát, thanh tra, kiểm
tra, khen thưởng, xử lý vi phạm và một số quy định nội bộ khác
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- Cần cụ thể hóa các vấn đề mà Luật SĐBSMSĐ và Nghị định 99 giao
(Khoảng 30 vấn đề trong Luật và 10 vấn đề trong Nghị định 99). Không chép lại
Quyết định 70/2014/QĐ-TTg mà nên lựa chọn nội dung phù hợp để dùng.
b) Quy chế làm việc của Hội đồng trường: Quy định nguyên tắc làm việc của
Hội đồng trường, Thường trực hội đồng trường; trách nhiệm, phạm vi giải quyết công
việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký, các thành viên khác, bộ phận giúp việc, các
ban ( nếu có); cách thức giám sát và triển khai các công việc của Hội đồng; điều kiện
làm việc và các mối quan hệ của Hội đồng trường.
c) Quy chế tài chính:
- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: quy định việc tạo lập, sử dụng và
quản lý tất cả các nguồn lực tài chính phát sinh trong hoạt động của Trường; áp dụng
với Hội đồng trường; Hiệu trưởng; các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; các tổ chức
và cá nhân có liên quan.
- Mục đích: Thực hiện thống nhất quản lý về tài chính, kế toán của Trường,
đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật; Khai thác và mở rộng, phát triển nguồn
thu nhằm tăng cường nguồn lực đáp ứng yêu cầu hoạt động và đầu tư phát triển
Trường; Sử dụng và quản lý có hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực tài chính nhằm góp
phần từng bước tăng thu nhập cho người lao động, gắn chất lượng và hiệu quả lao
động với việc phân phối thu nhập; Bảo đảm quyền tự chủ đi đôi với trách nhiệm giải
trình theo quy định; bảo đảm công khai, minh bạch trong việc quản lý và sử dụng tài
chính, tài sản; Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ.
6. Một số khó khăn hiện tại
- Một số nghị định, thông tư hướng dẫn Luật chưa được ban hành.
- Mối quan hệ giữa các quy định của Đảng, Luật GDĐH, pháp luật khác có liên
quan chưa rõ.
- Nhận thức về những điểm mới của Luật chưa sâu sắc, về vai trò của hệ thống
VBNB ở nhiều trường chưa đúng mức.
- Kinh nghiệm và năng lực thực sự của hội đồng trường còn hạn chế.
- Một số hiệu trưởng chưa thật sẵn sàng với cách quản trị mới.
- Bộ phận pháp chế của các trường còn yếu.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.

Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012.

2.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11
năm 2018.

3.

Nghị quyết 19 - NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW Đảng

4.

Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của 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.

5.

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ Về công
tác văn thư.

6.

Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật . NXBCTQG - 2014
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ VÀ HƯỚNG DẪN KHI THỰC HIỆN
QUYỀN TỰ CHỦ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO LUẬT SỬA ĐỔI,
BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Lê Văn Học
Ủy ban VHGDTNTN&NĐ
Giáo dục đại học Việt Nam gồm hệ thống các trường đại học và một số cơ sở
nghiên cứu có tham gia đào tạo trình độ sau và trên đại học, đã trải qua quá trình hình
thành, phát triển đến nay đã hơn 75 năm (tính từ khi thành lập nước Việt nam dân chủ
cộng hòa, 1945). Hiện nay, mạng lưới các trường đại học và cao đẳng đã phủ khắp các
tỉnh thành trong cả nước, tập trung nhiều nhất tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và
một số trung tâm Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ.
Điều đáng mừng nhất của nhân dân là sau khi tốt nghiệp xong học phổ thông
con em của họ đều có thể trở thành sinh viên đại học – cao đẳng, đây là niềm mơ ước
của học sinh phổ thông trong những năm trước 2000. Đến năm 2020 số lượng tuyển
sinh vào đại học và cao đẳng là gần bằng với số lượng học sinh dự thi tốt nghiệp trung
học phổ thông.
Các trường đại học đã đào tạo hầu như được tất cả các ngành nghề mà nền kinh
tế quốc dân nước ta cần, một số ngành đào tạo được đội ngũ cử nhân, kỹ sư, bac sĩ …
có chất lượng tốt đáp ứng phát triển kinh tế xã hội và không thua kém các trường đại
học tiên tiến của nước ngoài.
Các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) của nước ta, trước những năm 2000, được
tổ chức và hoạt động chủ yếu dựa vào Luật giáo dục, tới năm 2012 mới có Luật giáo
dục đại học. Cơ quan quản lý nhà nước về GDĐH là Bộ Giáo dục và Đào tạo
(GD&ĐT), nhưng cơ quan chủ quản của các trường đại học ngoài Bộ GD&ĐT (chỉ
quản lý khoảng 15% số cơ sở GDĐH) còn rất nhiều các bộ, ngành ở trung ương và
UBND cấp tỉnh.
Đảng bộ các cơ sở GDĐH sinh hoạt theo địa phương, chịu sự chỉ đạo của Ban
cán sự đảng của các bộ, ngành chủ quản, …; cấp ủy đảng với nhiều đầu mối như vậy
tạo nên sự thiếu đồng bộ, thống nhất đối với các cơ sở GDĐH trong cả nước. Đây là
một trong những nguyên nhân làm hạn chế sự phát triển, tính chủ động của các trường
đại học trong những năm vừa qua.
Về cơ bản cơ sở GDĐH công lập trước năm 2000 chưa có khái niệm tự chủ đại
học vì nguồn ngân sách nhà nước cấp và học phí thu từ sinh viên theo quy định của
Chính phủ, mức học phí rất thấp. Hoạt động đào tạo từ tuyển sinh đầu vào, mở ngành
nghề đào tạo đều phải xin phép; hoạt động nghiên cứu khoa học cũng chủ yếu dựa vào
kinh phí khoa học do Nhà nước cấp, số lượng đề tài cấp bộ, cấp nhà nước cũng rất hạn
chế vì kinh phí rất eo hẹp. Để tuyển dụng được một giảng viên cũng phải trải qua quy
trình rất phức tạp nhưng lại không thực chất.
Các cơ sở GDĐH được các cơ quan chủ quản trực tiếp và cơ quan quản lý nhà
nước (Bộ GD&ĐT) quản lý chặt chẽ từ đội ngũ, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa
học, xây dựng cơ sở vật chất, chi tiêu tài chính …, có thể gọi là giai đoạn các cơ sở
GDĐH làm bất cứ việc gì cùng phải xin phép.
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Vào đầu những năm 2000, khi Điều lệ trường đại học lần đầu tiên được Thủ
tướng Chính phủ ban hành mới bắt đầu giai đoạn bắt đầu của tự chủ đại học Việt Nam.
Thực hiện Luật giáo dục và Điều lệ trường đại học, năm 2005 đã có một số
trường đại học thành lập hội đồng trường, nhưng hoạt động của các hội đồng chưa
hiệu quả, chưa thực chất và rất hình thức. Cơ cấu tổ chức, nguyên tắc thành lập, tiêu
chuẩn các thành viên của hội đồng trường cũng chưa được quy định cụ thể. Việc giám
sát, kiểm tra của các cơ quan quản lý và chủ quản về việc thực hiện Luật giáo dục và
Điều lệ trường đại học chưa đầy đủ và chưa thường xuyên.
Để thực hiện cơ chế tự chủ đại học thì cần phải có hội đồng trường, đây là tổ
chức đại diện cho quyền sở hữu nhà nước tại nhà trường. Việc một số trường thành lập
hội đồng trường, mặc dù hoạt động chưa hiệu quả nhưng đó là giai đoạn ban đầu rất có
ý nghĩa để tự chủ trong GDĐH đi vào thực tiễn.
Sau khi có Luật giáo dục đại học năm 2012, tự chủ đại học đã được làm rõ, tất
cả các cơ sở GDĐH đều có quyền tự chủ nhưng được tự chủ đến đâu phụ thuộc vào
các điều kiện mà cơ sở GDĐH đó có được.
Quyền tự chủ của cơ sở GDĐH bao gồm quyền tự chủ trong học thuật, mở
ngành, tuyển sinh, đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác trong nước và quốc
tế; quyền tự chủ trong tổ chức và nhân sự, tuyển dụng, sử dụng đối với giảng viên,
viên chức và người lao động; quyền tự chủ trong tài chính và tài sản, quản lý và sử
dụng nguồn tài chính tài sản, chính sách học phí và học bổng cho sinh viên.
Đi kèm với quyền tự chủ là trách nhiệm giải trình và công khai tất cả mọi hoạt
động của nhà trường với người học, xã hội, với chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà
nước có liên quan.
Trong khoảng 10 năm trở lại đây, vấn đề quyền tự chủ trong GDĐH, quyền tự
chủ của các cơ sở GDĐH đã dần đi vào cuộc sống, phù hợp với xu thế phát triển và
hội nhập của GDĐH. Qua đây cũng cho thấy tự chủ đại học phải có quá trình, từ chính
sách đến thực tiễn không phải chỉ một vài năm mà phải hàng chục năm, thậm chí vài
chục năm mới có thể đạt được tự chủ đúng nghĩa như tự chủ của các cơ sở GDĐH của
các nước có nền giáo dục phát triển và chất lượng cao.
Sau hơn 20 năm, GDĐH của nước ta từ khi bắt đầu thực hiện quyền tự chủ, đến
nay nhìn lại cho thấy quá trình này diễn ra chậm, không như mong muốn vì những
nguyên nhân sau đây:
- Kinh tế xã hội của nước ta phát triển thấp, thu nhập bình quân đầu người dân
thấp, chi từ ngân sách nhà nước cho GDĐH cũng rất thấp, mức đầu tư cho một sinh
viên từ ngân sách nhà nước và học phí nhỏ không bù đắp đủ kinh phí đào tạo để có
chất lượng đào tạo tốt. Cơ sở GDĐH chưa thể thoát ra ngay khỏi cơ chế xin – cho thời
bao cấp.
- Trong một số năm từ 2005-2012 các cơ sở GDĐH được thành lập quá nhiều,
cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên rất hạn chế, nguồn lực cho phát triển nhà trường
chưa đáp ứng với mục tiêu thành lập trường và chất lượng đào tạo thấp, tuyển sinh
vượt quá năng lực thực tế hiện có.
- Các văn bản quy phạm pháp luật (Luật, Nghị định, thông tư) về GDĐH chưa
đầy đủ, không nhất quán, tổ chức quản lý các cơ sở GDĐH còn nhiều hạn chế, một số
điều khoản trong văn bản quy phạm pháp luật có tính lý thuyết khó thực hiện trong
thực tiễn.
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- Các cơ quan quản lý nhà nước về GDĐH và cơ quan chủ quản các cơ sở
GDĐH chưa thể và chưa muốn bỏ cơ chế quan liêu tập trung bao cấp đối với trường
đại học, cơ chế xin – cho vẫn tồn tại chưa thể xóa bỏ.
- Một số cơ sở GDĐH và lãnh đạo cơ sở GDĐH tiếp cận với tự chủ đại học một
các nóng vội, mong muốn được tự chủ toàn diện khi điều kiện tự chủ chưa đầy đủ,
chưa đảm bảo. Thậm chí, một số đã mong muốn các cơ sở GDĐH không cần cơ quan
chủ quản, bỏ cơ quan chủ quản.
- Chế tài xử lý khi cơ sở GDĐH vi phạm các quy định của pháp luật về giáo
dục đào tạo, giáo dục đại học, không thực hiện đầy đủ các quy định của cơ quan quản
lý nhà nước còn rất nhẹ, thậm chí không bị xử lý. Cơ quan thanh tra không đủ khả
năng để thanh tra thường xuyên các cơ sở GDĐH.
- Việc học tập, quán triệt Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học, các nghị định
hướng dẫn thi hành luật từng giảng viên, viên chức và người lao động trong các cơ sở
GDĐH chưa được thực hiện. Đội ngũ làm công tác quản lý trực tiếp trong các cơ sở
GDĐH chưa hiểu quyền tự chủ giáo dục đại học là gì? Điều kiện để cơ sở GDĐH
được quyền tự chủ hoàn toàn, tự chủ một phần; quyền lợi và nghĩa vụ của họ khi
trường đại học mình đang làm việc được quyền tự chủ.
- Việc tổng kết, rút kinh nghiệm từ các cơ sở GDĐH được thí điểm tự chủ hoàn
toàn kinh phí chi thường xuyên, tự chủ một phần, chưa được thực hiện để làm cơ sở
cho việc hoàn thiện cơ chế chính sách và bước đi tiếp theo của quá trình tự chủ đại học
Việt Nam.
- Về chủ quan của cơ sở GDĐH trong vài năm qua cho thấy nhiều trường đại
học tuyển sinh đầu vào của tất cả các loại hình và các hệ đào tạo gặp nhiều khó khăn
và có thể còn phải đối đầu với tình trạng này trong những năm tới, do đó các trường
chưa thiết tha với cơ chế tự chủ đại học, nhất là tự chủ một phần kinh phí chi thường
xuyên và kèm theo đó là việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhà trường theo Luật giáo dục
đại học sửa đổi (Luật 34/2018-QH14) diễn ra rất chậm.
Để thực hiện nghiêm chỉnh, có kết quả Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng,
của Quốc hội, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam, trong đó
có giáo dục đào tạo; Để tự chủ trong giáo dục đại học thực sự đi vào cuộc sống, cần có
những giải pháp cụ thể thiết thực, tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở GDĐH nhất là cơ sở
GDĐH công lập.
- Quán triệt sâu sắc Luật 34 tới từng giảng viên, viên chức, người lao động,
người học trong cơ sở GDĐH để mọi người hiểu rõ nhất là về trách nhiệm, nghĩa vụ,
quyền lợi và từ đó họ sẽ là người giám sát việc thi hành Luật ngay trong cơ sở GDĐH
mà mình đang là thành viên.
- Các cơ quan quản lý nhà nước về GDĐT cũng cần quán triệt tới đội ngũ lãnh
đạo của các cơ sở GDĐH về cơ chế tự chủ và về quyền tự chủ đại học, trách nhiệm
giải trình của cơ sở GDĐH theo Luật 34. Trong thời gian gần đây, sau khi Luật có hiệu
lực và có Nghị định 99/2019 của chính phủ hướng dẫn thi hành Luật, các cơ sở GDĐH
rất lúng túng khi thực hiện một số điều khoản, nhất là về cơ cấu tổ chức của trường đại
học theo Luật mới.
- Phải thống nhất toàn bộ hệ thống GDĐH về cách tổ chức thực hiện luật, điều
lệ trường đại học trong tất cả các cơ sở GDĐH trong cả nước, bất kể là cơ sở đó do bộ,
ngành hay UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào là cơ quan chủ quản.
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Trong thời gian vừa qua, kể cả sau khi có Luật GDĐH 2012, rất nhiều cơ quan chủ
quản của các cơ sở GDĐH thực hiện chưa đúng và chưa nghiêm Luật GDĐH và Điều
lệ trường đại học, có nhiều trường hợp ngoại lệ không theo Luật mà không bị xử lý
nghiêm minh.
- Trong thời gian trước mắt, các cơ quan quản lý nhà nước cần phải hướng dẫn
và làm rõ hơn một số điều khoản trong Luật và Nghị định 99/2019 nhất là về Điều 15Cơ cấu tổ chức của trường đại học, Điều 16- Về hội đồng trường …; thời gian gần đây
có nhiều ý kiến khác nhau, cách hiểu từ ngữ trong văn bản, cách áp dụng trong những
trường hợp cụ thể của các cơ sở GDĐH không thống nhất. Có một số nội dung cần
được cơ quan quản lý nhà nước giải đáp, chẳng hạn như: khi cơ sở GDĐH có cơ cấu tổ
chức đúng như luật hiện hành thì ai là người đứng đầu nhà trường (chủ tịch hội đồng
trường hay hiệu trưởng); quy định về cơ cấu thành phần của hội đồng trường có thành
phần đương nhiên và thành phần bầu, trong đó thành phần đương nhiên có cả hiệu
trưởng đương nhiệm mà có thể trong nhiệm kỳ tới không làm hiệu trưởng nữa, điều
này là không hợp lý vì hiệu trưởng nhiệm kỳ mới sẽ phải do hội đồng trường mới
quyết định. Số lượng thành viên trong trường có chức danh giảng viên tối thiểu là 25%
tổng số; có thành viên là đại diện viên chức và người lao động, như vậy nếu họ là
giảng viên đang làm các chức danh quản lý trong trường (thành viên BGH, trưởng phó
các phòng ban …) có được không; trong Luật phải làm rõ đại diện viên chức và người
lao động không có chức danh giảng viên (không hưởng thâm niên nhà giáo và phụ cấp
đứng lớp); các thành viên ngoài trường và cả trong trường có độ tuổi trong biên chế,
hoặc là cán bộ viên chức đã nghỉ hưu có được không (đối với các cơ sở GDĐH công
lập). Ngoài ra, theo Luật 34 và Nghị định 99 thì Chủ tịch hội đồng trường do hội đồng
bầu, nhưng theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên thì chủ tịch hội đồng trường phải là bí thư
đảng ủy, vậy nếu hội đồng bầu người không là bí thư Đảng ủy có hợp lệ không, điều
này cũng phải được cân nhắc kỹ hơn, có thể Đảng ủy của cơ sở GDĐH công lập giới
thiệu ứng cử viên cho hội đồng bầu làm chủ tịch hội đồng trường thì hợp lý, đúng luật
và thuận hơn trong hoàn cảnh hiện nay.
- Cơ quan quản lý nhà nước và cấp ủy đảng có thẩm quyền cần sớm có văn bản
quy định rõ mối quan hệ làm việc của Đảng ủy (cấp ủy) của cơ sở GDĐH với Hội
đồng trường. Các quy định về bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp trường (hiệu trưởng, phó
hiệu trưởng) cũng phải thay đổi và sớm có hướng dẫn để thực hiện.
- Để các cơ sở GDĐH công lập có thể tự chủ đầy đủ thì phải có hội đồng trường
với cơ cấu, thành phần được thành lập đúng luật, công khai, dân chủ, khách quan; Hội
đồng trường là đại diện của chủ sở hữu nhà nước tại trường, do vậy để tự chủ đại học
đi vào thực chất, phát huy được tiềm năng rất lớn của các cơ sở GDĐH trong đào tạo,
nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước hiện nay thì Nhà nước phải hướng dẫn, đẩy nhanh tiến độ thành lập
trường, hoàn thiện cơ cấu tổ chức trường đại học theo Luật, thi hành nghiêm chỉnh
Luật GDĐH mới. Các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan chủ quản của cơ sở
GDĐG cũng phải thực hiện nghiêm chỉnh Luật giáo dục và Luật GDĐH, không là thay
và làm không đúng thẩm quyền.. Thanh tra giáo dục và thanh tra chính phủ cần đẩy
mạnh thanh tra cơ sở GDĐH thực hiện và có chế tài xử lý nghiêm minh, đủ mạnh khi
thực hiện không đúng Luật.
- Hiện nay trong giai đoạn thí điểm giao quyền tự chủ cho một số cơ sở GDĐH
đã có đủ khả năng tự chủ được một phần hoặc hoàn toàn kinh phí chi thường xuyên,
các cơ sở đã thực hiện tương đối tốt, đã có được một số kinh nghiệm, một số cơ chế
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chính sách chưa thật phù hợp trong thực tiễn cũng đã được chỉnh sửa dần. Do vậy, đề
nghị nhà nước tiếp tục mở rộng diện thí điểm rộng hơn cho các cơ sở GDĐH đã có đủ
điều kiện thực hiện quyền tự chủ nhằm phát huy và nâng cao hiệu quả tự chủ GDĐH
góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ xây dựng
đất nước trong thời kỳ mới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1.

Luật 34/2018-QH14, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại
học;

2.

Nghị định 99/2019/NĐ-CP, Hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật giáo dục đại học;

3.

Quyết định 70/2014/QĐ-TTg, Ban hành Điều lệ trường đại học;

4.

Quyết định 24/2013/QĐ-TTg, Ban hành quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân
chuyển, từ chức và miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo.
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GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TƯ – NHỮNG ĐÓNG GÓP TRONG LĨNH VỰC
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC SAU KHI “LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU
CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC” CÓ HIỆU LỰC
Nguyễn Kim Hồng
Trường Đại học Văn Hiến
Ngày 19 tháng 11 năm 2018, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (Luật
số: 34/2018/QH14).
Tại “Điều 4. Giải thích từ ngữ, Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu
như sau:
1. Cơ sở giáo dục đại học 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.
2. Trường đại học, học viện (sau đây gọi chung là trường đại học) là cơ sở giáo
dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều ngành, được cơ cấu tổ chức theo quy định của
Luật này.
Về các cơ sở giáo dục đại học được ghi trong Điều , ghi “Cơ sở giáo dục đại
học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận là cơ sở giáo dục đại học mà nhà đầu tư cam
kết hoạt động không vì lợi nhuận, được ghi nhận trong quyết định cho phép thành lập
hoặc quyết định chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục đại học; hoạt động không vì lợi
nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức; phần lợi nhuận tích lũy hàng năm thuộc sở
hữu chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đại
học”.
Hiện nay, theo chúng tôi hầu hết các cơ sở giáo dục đại học tư đều hoạt động vì
lợi nhuận.
Lợi nhuận giúp các đại học tư duy trì mọi hoạt động của mình. Các nhà đầu tư,
bỏ vốn vào các cơ sở giáo dục đại học rất lớn. Truyền thông trên các phương tiện đại
chúng cho thấy, càng ngày các trường đại học tư thục càng đầu tư mạnh vào phần cơ
sở vật chất. Ví dụ (xin không nêu tên các trường tư thục), một trường tư thục ở thành
phố Hồ Chí Minh đã đầu tư hàng chục ha đất cho việc xây dựng cơ sở của trường này
(trường có cả Nhà hát, Bệnh viện…) với tổng số vốn đầu tư “nghe nói” lên đến cả
chục ngàn tỉ đồng. Một trường khác hiện đang xây dựng cơ sở tại trên đường Nguyễn
Văn Linh với diện tích hơn 5ha, block đầu tiên đã được xây dựng, tổng số vốn đầu tư
nếu tính tới thời điểm hiện tại cũng đã lên tới vài nghìn tỷ. Cần phải thấy rõ vai trò của
các nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đại học.
Với cái nhìn lạc quan, các cơ sở giáo dục đại học tư nhân sẽ là người thách thức
các cơ sở giáo dục đại học công lập trong tương lai gần, nhất là về cơ sở vật chất của
các trường.
Điều 12. Chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học, tại điểm 2 có
ghi: “Ưu tiên, ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng và chính sách khác để phát triển giáo
dục đại học”; Mục 3, ghi: “Khuyến khích quá trình sắp xếp, sáp nhập các trường đại
học thành đại học lớn; ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học”; Mục 4 ghi: “Thực
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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 sản hiến tặng, hỗ trợ cho giáo dục đại học, cấp học bổng và tham gia
chương trình tín dụng sinh viên”; Mục 6 ghi: “Gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao
động của thị trường, nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ; đẩy mạnh
hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ;
có chính sách ưu đãi về thuế cho các sản phẩm khoa học và công nghệ của cơ sở giáo
dục đại học; khuyến khích cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiếp nhận, tạo điều kiện để
người học và giảng viên thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao
công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo”.
Thực sự, nếu có chính sách đúng thì chính sách – là đòn bẩy thúc đẩy giáo dục
khu vực tư phát triển. Tuy nhiên, trong thực tế, việc Nhà nước cho các đại học tư
mượn tiền đầu tư để phát triển giáo dục đại học không như mong muốn. Ngoài việc
phải có tài sản (thường là đất đai) để thế chấp, các đại học tư thực không dễ tiếp cận
nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ để phát triển. Nên nhớ rằng, chính sách hỗ trợ tài
chính cho khu vực giáo dục tư một phần là để giúp đỡ người học (ngoài việc cho
người học vay mượn kinh phí học và sinh hoạt) cũng góp phần cho các đại học tư
nhanh chóng phát triển. Nguồn kinh phí cho vay ưu đãi (chứ không phải là cho không)
sẽ giúp các đại học nhanh chóng phát triển cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu người học.
Việc cho vay của nhà nước cũng phần nào giảm gánh nặng học phí cho SV các đại học
tư. Thử tính: với đầu tư hàng ngàn tỉ đồng, nếu cơ sở GD ĐH tư thục phải vay mượn
thì chỉ trả lãi hàng năm của họ cũng đã lên tới hàng trăm tỉ đồng – đủ dể xây mới một
tòa nhà có diện tích trên 10 ngàn mét vuông với đầy đủ trang thiết bị cho việc giảng
dạy và học tập. Tất nhiên, việc đầu tư này sẽ ảnh hưởng không ít đến chính sách học
phí, chăm sóc người học.
Về mặt cơ cấu tổ chức được qui định trong điều 14 cho thấy không có sự khác
biệt giữa khu vục công và tư. Cơ cấu tổ chức của trường đại học bao gồm: a) Hội đồng
trường đại học, hội đồng học viện (sau đây gọi chung là hội đồng trường); b) Hiệu
trưởng trường đại học, giám đốc học viện (sau đây gọi chung là hiệu trưởng trường đại
học); phó hiệu trưởng trường đại học, phó giám đốc học viện (sau đây gọi chung là
phó hiệu trưởng trường đại học); c) Hội đồng khoa học và đào tạo; hội đồng khác (nếu
có); d) Khoa, phòng chức năng, thư viện, tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức phục
vụ đào tạo khác; và đ) Trường, phân hiệu, viện nghiên cứu, 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.
Vai trò của nhà đầu tư.
Trong Điều 16a. đã qui định rất rõ ràng về vai trò của nhà đầu tư. Hiện nay, ở
nước ra, xu hướng thu lại quyền lực trong giáo dục đại học tư thể hiện rất rõ. Khi còn
là đại học dân lập, vốn của các đại học ngoài nhà đầu tư lớn (khoảng 3-5 người), phần
còn lại là của các cổ đông khác trong đó có cả vốn của người lao động, đó là giảng
viên, nhân viên nhà trường. Khi tiến hành các đại học tư như hiện nay, vốn chủ yếu tập
trung trong 1 hoặc 1-2 nhà đầu tư, điều này thể hiện rất rõ trong các đại học tư mới
được thành lập hiện nay. Với hình thức kêu gọi các bên tham gia góp vốn (chủ yếu là
từ ngân hàng), kêu gọi sở hữu chéo (các đại học mua một phần vốn đầu tư của nhau)
thì quyền lực thực sự nằm trong tay nhà/các nhà đầu tư. Điều này đem lại lợi thế là các
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nhà đầu tư tập trung vốn nhanh để tạo ra cơ sở vật chất trường học khang trang mà các
đại học dân lập trước kia không thể có.
Tình trạng mua chéo cổ phần có thể dẫn đến những thỏa thuận cùng có lợi cho
các nhà đầu tư, nhất là trong việc phân chia thị phần. Các đại học tư có thể cùng nhau
thỏa thuận học phí tối thiểu, số sinh viên tuyển hàng năm, tuyển dụng giảng viên, nhân
viên, chế độ lương-thu nhập. Liên kết các nhà đầu tư có lợi trong việc tránh rủi ro, có
vốn để xây dựng cơ sở vật chất (Khuôn viên, phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện,
kí túc xá…) nhưng liên kết giữa các nhà đầu tư có thể dẫn tới việc độc quyền trong
lĩnh vực – sự độc quyền trong liên minh, có thể gây thiệt thòi cho người học.
Một số nhà đầu tư có chính sách khuyến khích giảng viên học tập nâng cao
trình độ. Cách đầu tư khác nhau, nhưng đa phần là thưởng sau khi giảng viên đạt được
một trình độ cao hơn. Đầu tư kiểu này tránh được rủi ro cho chủ đầu tư nhưng lại tạo
nên sự thu hút nhân lực không “sòng phẳng” ở các đại học tư (Ví dụ: Một đại học đưa
ra chính sách khuyến khích giảng viên nâng cao trình độ. Cử nhân học lên thạc sỹ
thưởng 50 triệu, tiến sỹ 200 triệu. Sau khi học xong, giảng viên “nhảy việc” sang đại
học khác vì ở đại học này trả mức thù lao tương ứng hơn đại học mà họ chọn là 24
triệu/năm. Đã có những người nhảy việc, vì họ không nghĩ rằng, nếu nhận 200 triệu
tiền thưởng thì số tiền họ nhận (cao hơn 2 triệu so với lương hàng tháng) sau 10 năm
cũng chỉ tương đương mức thưởng kia!). Trước kia, các đại học tư thường nhận GV có
trình độ TS, có chức danh PGS, GS về làm việc. Hiện nay, tình trạng này không nhiều,
nhất là ở các GV cao tuổi (Trên 65 tuổi). Tình trạng chỉ nhận thạc sỹ vào các cơ sở đại
học là một tín hiệu đáng mừng. Nhưng cần lưu ý, rất nhiều cử nhân đã đi học thạc sỹ
chỉ vì chưa/không kiếm được việc làm – những người này không phải là những sinh
viên giỏi, xuất sắc vừa tốt nghiệp của các trường. Nếu các đại học công hoặc tư nhận
SV giỏi làm trợ giảng để họ có điều kiện tìm kiếm cơ hội học cao hơn trong các đại
học danh tiếng ở nước ngoài thì nguồn nhân lực đại học mới có cơ để phát triển.
Học phí, hiên nay và trong nhiều năm nữa vẫn là nguồn thu chủ yếu của đại học
Việt Nam cả khu vực công lẫn khu vực tư. Chính sách cho phép nhà đầu tư quyết định
học phí theo tôi là một chính sách tốt. Nhà đầu tư ở các đại học tư rất linh hoạt trong
việc ra quyết định học phí. Xin lấy một ví dụ cụ thể: Khi thấy tình hình dịch COVID
19 có ảnh hưởng tới mọi tầng lớp lao động, nhà đầu tư của Trường Đại học Văn Hiến
đã quyết định giảm học phí gần 20% học phí của khóa học này so với khóa trước.
Để thu hút sinh viên khu vực tư thục, nhà nước cần có những ưu đãi nhiều hơn
cho họ nhất là trong việc xây dựng quỹ học phí đủ lớn cho nhu cầu vay của sinh viên.
Khó khăn lớn nhất của các trường đại học tư chính là đất xây dựng trường. Nếu
các nhà đầu tư được thuê dài hạn đất đai để xây dựng trường học thì chắc chắn là các
cơ sở giáo dục đại học tư sẽ khang trang hơn. Ở các tỉnh/thành (ngoài đô thị đặc biệt
và đô thị loại I), nhà đầu tư thường có những khu đất lớn khoảng vài chục ha để xây
dựng trường, nhưng ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để có vài ha đã là khó nhất là
khi trường học ở các khu trung tâm. Vì thế việc cho các nhà đầu tư thuê đất phát triển
trường học, nhất là trong các đô thị lớn sẽ là đòn bẩy cho phát triển giáo dục đại học
khu vực tư.
Điều 28. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường đại học, mục 7 ghi “Được Nhà
nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; được miễn, giảm thuế theo quy định của
pháp luật”. Trên thực tế, điều này khó thực hiện nhất là thuê đất, cơ sở vật chất. Vì vậy
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để luật đi vào cuộc sống nên có một khoản tín dụng vay không lãi hoặc lãi suất thấp để
các đại học tư vay đầu tư cơ sở vật chất.
Quyền lực của nhà đầu tư đối với các cơ sở giáo dục đại học rất lớn. Họ có thể
là Chủ tịch Hội đồng trường. Tất cả các chính sách của nhà đầu tư, cung cách quản lí
đều được thể hiện trong văn bản Qui chế hoạt động của Hội đồng trường và Quy chế
hoạt động của Trường. Trong các qui chế này, nhà đầu tư đều thông qua và là người
giám sát các hoạt động của nhà trường từ Hiệu trưởng (và các thành viên BGH), đến
các trưởng/phó Khoa, Phòng/Ban. Các hoạt động của GV và sinh viên thường được
giao cho Hiệu trưởng.
Quản lí trường đại học
Quản lý trường đại học tư ở Việt Nam hiện nay mang dấu ấn của quản lí doanh
nghiệp. Tất cả các hoạt động trong nhà trường đều được lượng hóa, đo đạc và đánh giá
được. Hàng năm, bắt đầu từ đầu quý III, hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch cho năm
học mới. Chỉ khi được Hội đồng trường thông qua thì các KPIs mới được thực hiện
cho năm học tiếp theo. Các KPIs được chia theo chủ đề và được thực hiện trong tháng,
trong quí. Một Ủy ban được lập với nhiệm vụ là giám sát việc thực hiện KPIs của
trường. Thông thường các KPIs được đưa đến từng đơn vị chịu trách nhiệm (với các
nhiệm vụ do nhiều đơn vị thực hiện thì có đơn vị chịu trách nhiệm chính). Khen
thưởng (và ki cuối năm (nếu có) hoàn toàn căn cứ vào tình hình thực hiện các KPIs.
Hiện nay, nhiều trường đại học công cũng đã thực hiện cách thức quản lí này.
Do được qui định rõ trong luật sửa đổi, nên việc xác định nhiệm kì của Hiệu
trưởng ở các đại học khá năng động. Đa phần các đại học tư xác định nhiệm kì của
hiệu trưởng từ 2 đến 3 năm (Một nhiệm kì của Hội đồng trường là 5 năm thì có thể có
2 nhiệm kì hiệu trưởng). Việc bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng và thời hiệu cũng rất
khác nhau. Có trường bổ nhiệm theo nhiệm kì hiệu trưởng, có trường chỉ kí hợp đồng
bổ nhiệm hàng năm. Việc qui định nhiệm kì ngắn (khoảng 1 năm) tất dễ đến tình trạng
làm việc theo tư duy ngắn, những người được bổ nhiệm không lưu ý nhiều đến các hậu
quả sau đó. Để khắc phục tình trạng này, các trường phải xây dựng kế hoạch chiến
lược cho các đại học (được qui định tại điểm 1 điều 28 của Luật sửa đổi…). Hiệu
trưởng được thuê cũng giống như các giám đốc điều hành sẽ thực thi các kế hoạch
ngắn và trung hạn. Tất nhiên, họ có quyền đóng góp cho các chiến lược dài hạn nhưng
việc trọng tâm của họ là thực hiện kế hoạch hàng năm.
Trách nhiệm của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ được ghi trong
điều 42
Trong điều này, chỉ nói đến Chính phủ qui định về hoạt động khoa học trong
các cơ sở giáo dục đại học nói chung. Trên thực tế việc tổ chức nghiên cứu trong các
đại học tư nước ta rất khó. Phải nói thật chúng ta chưa có một “thị trường” thực sự
trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chưa có được chính sách thu hút người làm khoa
học. Nhiều kết quả nghiên cứu bỏ kho. Vốn nghiên cứu cho các đại học đã ít lại phân
tán nên các đại học tư gần như “không có phần”. Các đại học tư thục nên phát triển
các nghiên cứu ứng dụng và triển khai. Điều này đòi hỏi sự liên kết giữa các cơ sở
giáo dục đại học với thị trường lao động, với doanh nghiệp. Nếu có năng lực thực sự,
có liên kết bền vững nhà trường – doanh nghiệp thì mới có thể phát triển nghiên cứu
trong các trường đại học tư. Tín hiệu từ Vin Group cho thấy họ sẵn sàng đầu tư cho
NCKH. Các trường đại học được các nhân đầu tư tư nhân dạng tập đoàn sản xuất và
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kinh doanh, dịch vụ như VinGroup, FPT, Hùng Hậu… có thể đầu tư cho NCKH trước
hết là phục vụ cho các hoạt động của tập đoàn.
Để các trường đại học tư phát triển, chính sách của nhà nước chính là tiền đề
cho các đại học tư. Nếu chính sách thông thoáng thì đại lộ giáo dục đại học tư thục
lớn, các trường đại học tư thục sẽ tiến nhanh, bắt kịp xu thế đào tạo, chất lượng đào tạo
của các đại học lớn, uy tín trên thế giới. Bằng không, nó chỉ là những con hẻm (cụt),
lối mòn… không thể chạy nhanh, đến đích nhanh. Một chính sách tốt là một chính
sách tạo ra sự phát triển.
Phụ lục: Những điểm lưu ý
Điều 7. Cơ sở giáo dục đại học ghi:
2. Loại hình cơ sở giáo dục đại học bao gồm:
b) Cơ sở giáo dục đại học tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài
đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động.
Cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận là cơ sở giáo dục
đại học mà nhà đầu tư cam kết hoạt động không vì lợi nhuận, được ghi nhận trong
quyết định cho phép thành lập hoặc quyết định chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục đại
học; hoạt động không vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức; phần lợi
nhuận tích lũy hàng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu
tư phát triển cơ sở giáo dục đại học.
Chỉ chuyển đổi cơ sở giáo dục đại học tư thục sang cơ sở giáo dục đại học tư
thục hoạt động không vì lợi nhuận.
Điều 12. Chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học
1. 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, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.
2. 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, ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng và chính sách khác để phát triển giáo
dục đại học.
3. 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.
Khuyến khích quá trình sắp xếp, sáp nhập các trường đại học thành đại học lớn;
ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học.
4. 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 sản hiến tặng, hỗ trợ cho giáo dục đại học, cấp học
bổng và tham gia chương trình tín dụng sinh viên.
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5. 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.
6. Gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của thị trường, nghiên cứu triển
khai ứng dụng khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học
với doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ; có chính sách ưu đãi về thuế cho
các sản phẩm khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học; khuyến khích cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp tiếp nhận, tạo điều kiện để người học và giảng viên thực
hành, thực tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao
chất lượng đào tạo.
7. 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.
8. Ưu tiên đối với người được hưởng chính sách xã hội, đồng bào dân tộc thiểu
số, người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người học ngành đặc
thù đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện bình đẳng giới
trong giáo dục đại học.
9. Khuyến khích, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế nhằm phát triển giáo
dục đại học Việt Nam ngang tầm khu vực và thế giới.
Điều 14. Cơ cấu tổ chức của trường đại học, ghi:
1. Cơ cấu tổ chức của trường đại học bao gồm:
a) Hội đồng trường đại học, hội đồng học viện (sau đây gọi chung là hội đồng
trường);
b) Hiệu trưởng trường đại học, giám đốc học viện (sau đây gọi chung là hiệu
trưởng trường đại học); phó hiệu trưởng trường đại học, phó giám đốc học viện (sau
đây gọi chung là phó hiệu trưởng trường đại học);
c) Hội đồng khoa học và đào tạo; hội đồng khác (nếu có);
d) Khoa, phòng chức năng, thư viện, tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức
phục vụ đào tạo khác;
đ) Trường, phân hiệu, viện nghiên cứu, 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.
2. Cơ cấu tổ chức cụ thể của trường đại học, mối quan hệ và mức độ tự chủ của
đơn vị thuộc, trực thuộc trường đại học được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt
động của trường đại học.
“Điều 16a. Nhà đầu tư, ghi
1. Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài đầu tư thành lập
cơ sở giáo dục đại học tư thục, cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi
nhuận bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.
2. Nhà đầu tư có trách nhiệm và quyền hạn sau đây:
a) Thông qua chiến lược, kế hoạch phát triển cơ sở giáo dục đại học, kế hoạch
phát triển trường đại học thành đại học hoặc việc sáp nhập với trường đại học khác
theo đề xuất của hội đồng trường, hội đồng đại học;
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b) Quyết định tổng vốn góp của nhà đầu tư, dự án đầu tư phát triển cơ sở giáo
dục đại học, việc huy động vốn đầu tư (nếu có); phương án sử dụng phần chênh lệch
thu chi hằng năm hoặc phương án xử lý lỗ của cơ sở giáo dục đại học; thông qua báo
cáo tài chính hằng năm của cơ sở giáo dục đại học;
c) Bầu hoặc cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên bầu của hội đồng trường, hội
đồng đại học; thông qua tiêu chuẩn, phương án nhân sự hiệu trưởng trường đại học,
giám đốc đại học do hội đồng trường, hội đồng đại học đề xuất;
d) Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động của hội đồng trường, hội đồng đại
học;
đ) Quyết định ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế tài chính của cơ sở giáo dục
đại học; thông qua nội dung liên quan đến tài chính, tài sản trong quy chế tổ chức và
hoạt động của cơ sở giáo dục đại học, về chính sách tiền lương, thưởng và quyền lợi
khác của chức danh quản lý trong cơ sở giáo dục đại học;
e) Góp vốn đầy đủ, đúng hạn và giám sát việc góp vốn vào cơ sở giáo dục đại
học theo đề án thành lập cơ sở giáo dục đại học;
g) Thành lập ban kiểm soát để kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, điều hành
của hội đồng trường, hội đồng đại học, hiệu trưởng trường đại học, phó hiệu trưởng
trường đại học, giám đốc đại học, phó giám đốc đại học và các đơn vị trong cơ sở Giáo
dục đại học; thủ tục thành lập, thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của ban kiểm soát
được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật
có liên quan;
h) Xem xét, xử lý vi phạm của hội đồng trường, hội đồng đại học gây thiệt hại
cho cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động
của cơ sở giáo dục đại học;
i) Quyết định tổ chức lại, giải thể cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp
luật;
k) Công khai danh sách tổ chức và cá nhân góp vốn đầu tư vào cơ sở giáo dục
đại học trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học;
l) Trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định của Luật đầu tư và quy định
khác của pháp luật có liên quan;
m) Nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục đại học hoạt động không vì lợi nhuận
được vinh danh về công lao góp vốn đầu tư thành lập, xây dựng và phát triển cơ sở
giáo dục đại học.
3. Nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn một trong các
phương thức sau đây:
a) Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh
nghiệp để tổ chức kinh tế thành lập cơ sở giáo dục đại học tư thục theo quy định của
Luật này;
b) Trực tiếp đầu tư thành lập cơ sở giáo dục đại học tư thục theo quy định của
Luật này. Trong trường hợp này, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại
học phải quy định cụ thể về hội nghị nhà đầu tư và các phương thức hoạt động của nhà
đầu tư; việc lựa chọn áp dụng quy định của pháp luật liên quan về công ty trách nhiệm
hữu hạn hoặc quỹ xã hội để giải quyết những vấn đề trong cơ sở giáo dục đại học mà
29

Luật này chưa quy định; trách nhiệm và quyền hạn của nhà đầu tư, ban kiểm soát phù
hợp với quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc quỹ xã hội được lựa chọn.
Điều 17. Hội đồng trường của trường đại học tư thục, trường đại học tư thục
hoạt động không vì lợi nhuận, ghi:
1. 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.
2. Hội đồng trường của trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động
không vì lợi nhuận thực hiện trách nhiệm và quyền hạn quy định tại khoản 2 Điều 16
của Luật này, trừ trách nhiệm và quyền hạn của nhà đầu tư quy định tại khoản 2 Điều
16a của Luật này; được trực tiếp bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm hiệu trưởng trường
đại học theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.
3. Số lượng thành viên hội đồng trường của trường đại học tư thục, trường đại
học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận phải là số lẻ và có thành phần như sau:
a) Hội đồng trường của trường đại học tư thục bao gồm đại diện nhà đầu tư,
thành viên trong và ngoài trường đại học do hội nghị nhà đầu tư bầu, quyết định theo
tỷ lệ vốn góp;
b) Hội đồng trường của trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
bao gồm đại diện nhà đầu tư do các nhà đầu tư bầu, quyết định theo tỷ lệ vốn góp;
thành viên trong và ngoài trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.
Thành viên trong trường đại học bao gồm thành viên đương nhiên và thành viên
bầu bởi hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường đại học. Thành viên đương
nhiên bao gồm bí thư cấp ủy, hiệu trưởng trường đại học, chủ tịch công đoàn, đại diện
Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người học của trường đại
học. Thành viên bầu bao gồm đại diện giảng viên và người lao động của trường đại
học.
Thành viên ngoài trường đại học do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu
của trường đại học bầu bao gồm 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.
4. Tiêu chuẩn, việc bầu chủ tịch hội đồng trường, trách nhiệm của chủ tịch hội
đồng trường; danh sách, nhiệm kỳ, nguyên tắc làm việc của hội đồng trường của
trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận được quy
định như sau:
a) Chủ tịch hội đồng trường là cán bộ cơ hữu hoặc cán bộ kiêm nhiệm của
trường đại học theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học, do
hội đồng trường bầu và được hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu trường đại học công
nhận;
b) Trong các cuộc họp của hội đồng trường, hiệu trưởng trường đại học có
quyền tham dự, thảo luận và chỉ được biểu quyết khi là thành viên hội đồng trường;
c) Trường hợp chủ tịch hội đồng trường là người đại diện theo pháp luật của
trường đại học hoặc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại điểm b khoản 3
Điều 20 của Luật này thì phải đáp ứng tiêu chuẩn như đối với hiệu trưởng trường đại
học; phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình;
30

d) Quy định khác tại khoản 4 và khoản 5 Điều 16 của Luật này.
5. Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục, trường đại học tư
thục hoạt động không vì lợi nhuận bao gồm các nội dung quy định tại khoản 6 Điều 16
của Luật này; quy định tỷ lệ đại diện nhà đầu tư trong tổng số thành viên hội đồng
trường đại học.
6. Chính phủ quy định chi tiết thủ tục thành lập, công nhận hội đồng trường;
việc công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng trường.
Điều 20. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học, ghi
Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học công lập do hội đồng trường, hội đồng đại
học quyết định và được cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận; hiệu trưởng cơ sở
giáo dục đại học tư thục, cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định bổ nhiệm.
Nhiệm kỳ hoặc thời gian bổ nhiệm của hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học do
hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định trong phạm vi nhiệm kỳ của hội đồng
trường, hội đồng đại học.
Điều 28. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường đại học, ghi:
1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển cơ sở giáo dục đại học.
2. Triển khai hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo
đảm chất lượng giáo dục đại học.
3. Phát triển các chương trình đào tạo theo mục tiêu xác định; bảo đảm sự liên
thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo.
4. Tổ chức bộ máy; tuyển dụng, quản lý, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng
viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động.
5. Quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giảng viên, viên
chức, nhân viên, cán bộ quản lý và người học; dành kinh phí để thực hiện chính sách
xã hội đối với đối tượng được hưởng chính sách xã hội, đối tượng ở vùng đồng bào
dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; bảo đảm môi
trường sư phạm cho hoạt động giáo dục.
6. Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục.
7. Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; được miễn, giảm thuế
theo quy định của pháp luật.
8. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực; xây dựng và tăng cường cơ sở vật
chất, đầu tư trang thiết bị.
9. Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế,
nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài.
10. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ
sở giáo dục đại học đặt trụ sở hoặc có tổ chức hoạt động đào tạo theo quy định.
11. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Điều 29. Nhiệm vụ và quyền hạn của đại học
1. Nhiệm vụ và quyền hạn của đại học:
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a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đại học;
b) Quản lý, điều hành, tổ chức các hoạt động đào tạo của đại học;
c) Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực, chia sẻ tài nguyên và cơ sở vật
chất dùng chung trong đại học;
d) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh nơi đại học đặt trụ sở theo quy định;
đ) Được chủ động cao trong các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học,
công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế, tổ chức bộ máy;
e) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
2. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học
quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại
học thành viên.
Điều 42. Trách nhiệm của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ
1. Nhà nước tập trung đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, tạo cơ
chế, chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển tiềm lực khoa
học và công nghệ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại
học phục vụ phát triển đất nước; ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực đạt trình độ
nghiên cứu ngang tầm khu vực và quốc tế.
2. Chính phủ quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo
dục đại học.
Điều 56. Chính sách đối với giảng viên
1. Giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học được cử đi học nâng cao trình độ,
bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề,
phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ.
2. Giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội
đặc biệt khó khăn được tạo điều kiện về chỗ ở, được hưởng chế độ phụ cấp và các
chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ.
3. Nhà nước có chính sách điều động, biệt phái giảng viên làm việc tại cơ sở
giáo dục đại học ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; khuyến khích
giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học ở vùng thuận lợi đến công tác tại các cơ sở
giáo dục đại học ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện
để giảng viên ở vùng này an tâm công tác.
4. Giảng viên có trình độ tiến sĩ, giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư
công tác trong cơ sở giáo dục đại học có thể kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ
tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nếu có đủ sức khỏe, tự nguyện kéo
dài thời gian làm việc, đồng thời cơ sở giáo dục đại học có nhu cầu.
5. Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể chính sách đối với giảng viên trong cơ
sở giáo dục đại học.
Điều 64. Nguồn tài chính của cơ sở giáo dục đại học
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1. Các khoản thu của cơ sở giáo dục đại học bao gồm:
a) Học phí và khoản thu từ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, khoản
thu dịch vụ khác hỗ trợ hoạt động đào tạo;
b) Khoản thu từ nhận đặt hàng đào tạo, nghiên cứu của Nhà nước, tổ chức và cá
nhân; thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước giao;
c) Khoản thu từ đầu tư của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; nguồn
tài chính bổ sung từ kết quả hoạt động hằng năm của cơ sở giáo dục đại học;
d) Khoản thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ phục vụ cộng đồng, đầu tư tài
chính (nếu có) và nguồn thu hợp pháp khác;
đ) Nguồn vốn vay.
2. Các nguồn tài trợ, viện trợ, quà biếu, tặng, cho của cựu sinh viên, tổ chức, cá
nhân trong nước và nước ngoài.
3. Ngân sách nhà nước cấp (nếu có).
Điều 65. Học phí và khoản thu dịch vụ khác
1. Học phí là khoản tiền mà người học phải nộp cho cơ sở giáo dục đại học để
bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí đào tạo.
2. Cơ sở giáo dục đại học công lập xác định mức thu học phí như sau:
a) Cơ sở giáo dục đại học đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 32 của
Luật này và tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường xuyên được tự chủ xác định mức
thu học phí;
b) Cơ sở giáo dục đại học không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản
này được xác định mức thu học phí theo quy định của Chính phủ;
c) Việc xác định mức thu học phí phải căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật
theo lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo.
3. Cơ sở giáo dục đại học tư thục được tự chủ quyết định mức thu học phí.
4. Mức thu dịch vụ tuyển sinh và khoản thu dịch vụ khác được xác định trên
nguyên tắc tính đủ chi phí hợp lý thực tế phát sinh.
5. Cơ sở giáo dục đại học 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 điện tử của cơ sở
giáo dục đại học; có trách nhiệm trích một phần nguồn thu học phí để hỗ trợ sinh viên
có hoàn cảnh khó khăn.
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CHÍNH SÁCH TỰ CHỦ GIÁO DỤC - ĐỘNG LỰC LỚN CHO
SỰ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM
Đinh Văn Trọng
Lê Thị Tuyết Ba
Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Tóm tắt
Tự chủ giáo dục đại học đã và đang được nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện,
bởi đó là biện pháp trực tiếp đáp ứng nhu cầu của giáo dục và đào tạo hiện đại. Thực tế
phát triển đất nước trong những năm qua cho thấy, chính sách tự chủ giáo dục đại học
của Đảng và Nhà nước có một vai trò quan trọng, giúp các trường phát huy nội lực,
khả năng sáng tạo, hoạt động một cách có hiệu quả và đáp ứng những đòi hỏi cấp thiết
nguồn nhân lực có chất lượng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Từ khóa: [chính sách tự chủ giáo dục]; [động lực]; [phát triển]; [nâng cao chất
lượng].
Tự chủ đại học có nhiều ưu điểm giúp các trường đại học tháo gỡ những vướng
mắc về quản lý nhà nước, hoạt động của nhà trường, quản lý của bộ chủ quản. Qua tự
chủ, giúp các trường đại học quyết định cách thức và phương thức thực hiện sứ mạng
và chương trình hoạt động của mình, đồng thời tự chịu trách nhiệm trước công chúng
và pháp luật về mọi quyết định cũng như hoạt động của chính mình. Hiện nay, tự chủ
đại học thông thường bao gồm các nội dung: tự chủ về tổ chức 1, tự chủ về tài chính2,
tự chủ về nhân sự3 và tự chủ về đào tạo4.
Trước xu thế đổi mới, hội nhập trong lĩnh vực giáo dục, Việt Nam đã có nhiều
cải cách trong lĩnh vực giáo dục đại học. Nhận thức được tầm quan trọng của việc đổi
mới và nâng cao chất lượng giáo dục, Nhà nước ta đã ban hành một loạt các văn bản
trao quyền tự chủ cho các trường đại học.
Quyền tự chủ giáo dục lần đầu tiên được Nhà nước đề cập tại Điều 10 của Điều
lệ trường đại học Ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 7
năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó 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”.
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Tại Việt Nam, cấp trường là cấp điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động của nhà trường, dưới sự chỉ đạo của
Đảng ủy, Ban giám hiệu cùng với các đơn vị chức năng tham mưu giúp việc gồm: các phòng, khoa, trung tâm.
Cấp khoa là cấp quản lý các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành trực thuộc...
Tự chủ về tài chính là trường đại học được quyền quyết định hoạt động tài chính của nhà trường bao gồm các
hoạt động thu, chi, quản lý và phân phối kết quả hoạt động tài chính, huy động vốn, quản lý các quỹ chuyên
dụng, quản lý tài sản, quản lý nợ phải trả của nhà trường, và các hoạt động tài chính khác theo quy định của.
Tự chủ về tuyển sinh và đào tạo là các trường đại học được quyền quyết định các hình thức và số lượng tuyển
phù hợp với điều kiện của trường và quy định của Nhà nước; mở các ngành đào tạo đại học và chuyên ngành
đào tạo sau đại học đã có trong danh mục ngành đào tạo của nhà nước.
Hoạt động đào tạo gồm các nội dung như: tuyển sinh; ngành đào tạo; Chương trình, giáo trình đào tạo;
Phương pháp giảng dạy… Các trường tự quyết định chỉ tiêu đào tạo, báo cáo Bộ và công khai trên các phương
tiện thông tin đại chúng để xã hội cùng giám sát chất lượng đào tạo.
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Nhằm 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. Ngày 02 tháng
11 năm 2005, Thủ tướng chính phủ ban hành Nghị quyết 14/2005/NQ-CP về đổi mới
căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020, trong đó nhấn
mạnh: 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. 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 chất lượng giáo dục đại học;
Quản lý nhà nước tập trung vào việc xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược phát
triển; chỉ đạo triển khai hệ thống bảo đảm chất lượng và kiểm định giáo dục đại học;
hoàn thiện môi trường pháp lý; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; điều tiết vĩ mô
cơ cấu và quy mô giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu nhân lực của đất nước trong từng
thời kỳ.
Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 14/2005/NQ-CP, ngày 25 tháng 4 năm 2006
Chính phủ đã ban hành 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. Đáng chú ý, ngày 15 tháng tháng 4 năm 2009 Bộ Giáo dục và
Đào tạo và Bộ Nội vụ ra Thông tư liên tịch 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
các đơn vị trong việc xác định nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện; hoạt
động liên doanh liên kết; hợp tác quốc tế; Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ
chức bộ máy, về biên chế, tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ công chức viên
chức5,...
Tiếp đó, ngày 27 tháng 2 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số
296/CT-TTg về đổi mới quản lý giáo dục trong giai đoạn 2010 - 2012, giao Bộ Giáo
dục và Đào tạo sớm ban hành Chương trình hành động về đổi mới quản lý giáo dục đại
học giai đoạn 2010 - 2012, đây được coi là khâu đột phá để nâng cao chất lượng và
phát triển toàn diện giáo dục đại học, làm tiền đề triển khai hệ thống các giải pháp
đồng bộ nhằm khắc phục các yếu kém trong ngành, nâng cao chất lượng và hiệu quả
giáo dục đại học. Đồng thời, tiến hành rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các văn
bản quy phạm pháp luật đã ban hành; xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản quy
phạm pháp luật mới về thành lập trường, tuyển sinh, tổ chức đào tạo, quản lý tài chính,
quản lý chất lượng, tuyển dụng, trong đó làm rõ trách nhiệm và chế độ của nhà giáo
trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, quan hệ giữa Ban Giám hiệu, Hội đồng trường,
Đảng ủy, các đoàn thể ở trường để từ đó các trường đại học, cao đẳng thực hiện quyền
tự chủ và nghĩa vụ tự chịu trách nhiệm trước xã hội và nhà nước theo quy định của
Luật Giáo dục6.
5

6

Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ (15/4/2009), Thông tư Liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV Về
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 tr. 2-4.
Thủ tướng Chính phủ (ngày 27/2/2010), Chỉ thị số 296/CT-TTG Về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai
đoạn 2010 - 2012, tr. 1-2.
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Ngày 18 tháng 6 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nhĩa Việt Nam
khẳng định quyền tự chủ của các trường đại học. Theo đó, 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 dục7.
Ngày 24 tháng 10 năm 2014, Chính phủ ra Nghị quyết số 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 này có vai trò lớn tháo gỡ những vướng mắc của các đơn vị
đại học công lập về thực hiện những nhiệm vụ trong đào tạo và nghiên cứu khoa học;
tổ chức bộ máy, nhân sự; tài chính; Chính sách học bổng, học phí đối với đối tượng
chính sách; đầu tư, mua sắm,....
Ngày 19 tháng 11 năm 2018, một lần nữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nhĩa Việt Nam tái khẳng định quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo
dục đại học, đồng thời chỉ rõ những điều kiện để thực hiện quyền tự chủ của cơ sở giáo
dục đại học là: Đã thành lập hội đồng trường, hội đồng đại học; đã được công nhận đạt
chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
hợp pháp; 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; Thực hiện phân quyền tự chủ và
trách nhiệm giải trình đến từng đơn vị, cá nhân trong cơ sở giáo dục đại học và đã
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 luật8.
Triển khai thực hiện chính sách tự chủ giáo dục, những năm qua tự chủ đại học
ở Việt Nam đã trở thành một nhu cầu tự thân, một xu thế tất yếu và có tính khách
quan. Đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho các cơ sở giáo dục đại học phát huy tính
chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh. Trên cơ sở
triển khai có hiệu quả, quyết liệt đổi mới giáo dục đại học qua các chính sách của Nhà
nước, có thể thấy, tự chủ đại học thực sự đã tạo ra một sức sống mới giúp các trường
công lập ở Việt Nam nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời hướng tới cung cấp cho
thị trường lao động nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi cấp thiết
của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Hiện nay, ở một số ngành nghề đào tạo của các trường đại học công lập Việt
Nam, nguồn nhân lực khi đưa ra bên ngoài thị trường không chỉ đáp ứng nhu cầu trong
nước mà còn đáp ứng nhu cầu khu vực và quốc tế. Đáng chú ý, những năm qua, ở Việt
Nam vấn đề chuyển giao công nghệ và tri thức cũng có những chuyển biến tích cực.
Số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục đại
học được cải thiện đáng kể. Công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định cũng được các
trường ngày càng chú trọng và quan tâm nhiều hơn (Tính đến ngày 31/5/2019, cả nước
có 121 cơ sở giáo dục đại học; 03 trường cao đẳng sư phạm kiểm định chất lượng,
được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục bỡi các tổ chức kiểm định trong
nước và 06 cơ sở giáo dục đại học được công nhận bởi tổ chức đánh giá/kiểm định
quốc tế: Trường đại học Bách khoa Tp. HCM, Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng,
7
8

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (18/6/2012), Luật Giáo dục đại học, tr.17.
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/7/2019), Luật Giáo dục đại học, tr.17.
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Trường đại học Bách khoa Hà Nội, Trường đại học Xây dựng, Trường đại học Khoa
học Tự nhiên Hà Nội và Trường đại học Tôn Đức Thắng9).
Năm 2014, Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động cho các trường đại học
công lập giai đoạn 2014-2017, đầu tiên áp dụng với 4 trường đại học trong cả nước, đó
là: Kinh tế Quốc dân, Kinh tế TP. HCM, Ngoại thương và đại học Hà Nội. Thực tiễn
quá trình thí điểm ấy cho thấy, các trường trở nên năng động hơn, nỗ lực hơn; không
ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;
nguồn tài chính được cải thiện, qua đó giảm được gánh nặng cho ngân sách nhà
nước…. Đến nay, tính chung cả nước có khoảng 23 trường đại học công lập thực hiện
tự chủ trên nhiều mặt: nguồn nhân lực, tuyển sinh, đào tạo, tài chính, hợp tác quốc tế...
Dù vậy, dưới góc độ thực thi các quyền tự chủ khác thì chủ yếu cũng chỉ dừng lại trên
các văn bản hành chính, việc triển khai thực hiện trong thực tế tại các trường trong
toàn quốc còn rất hạn chế, vì các cơ quan nhà nước có chức năng thiếu các quy định cụ
thể về tự chủ; và quyền của các trường đại học trong việc xác định quyền tự chủ và tự
chịu trách nhiệm của trường, thậm chí nhiều quy định, văn bản pháp lý chưa thay đổi
kịp để hỗ trợ các trường đại học; các trường cũng không nhận được sự hướng dẫn cụ
thể từ phía cơ quan quản lý nhà nước khi triển khai thí điểm tự chủ,…
Ngoài ra, những năm qua việc mở ngành mới, tổ chức liên kết đào tạo với các
trường đại học ngoài tự chủ dù trong quy chế tự chủ cho phép nhưng trên thực tế hầu
như không thể thực hiện vì theo quy định tại các văn bản hiện hành của nhà nước,
muốn liên kết với các trường, thì hằng năm phải được địa phương chấp nhận cho đào
tạo và có văn bản cụ thể, thế nên các trường tự chủ phải đi xin chỉ tiêu đào tạo từ địa
phương, điều này gây luẩn quẩn cho các trường về mặt thủ tục hành chính, … Mặt
khác, việc liên kết đào tạo tại địa phương cũng chỉ được thực hiện đối với bậc đại học,
không được đào tạo sau đại học.
Đáng chú ý, việc tuyển dụng và đãi ngộ cán bộ, giảng viên của các cơ sở giáo
dục này về lý thuyết là trường được quyền quyết định, nhưng trong thực thực tế triển
khai thực hiện thì hầu như các trường đều không thể thực hiện được, bỡi vì cán bộ,
giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học công lập tự chủ đều là viên chức Nhà nước
nên mọi điều chỉnh, quyết định liên quan phải thực hiện đúng theo quy định của luật
viên chức nhà nước.
Để chính sách tự chủ đại học là động lực cho sự phát triển cho các trường đại
học công lập ở Việt Nam, theo chúng tôi sắp đến cần thực hiện một số giải pháp sau:
Một là, Sớm sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục
đại học sao cho phù hợp với những điều kiện thực tiễn phát triển nhằm tạo động lực
cho các cơ sở giáo dục thực hiện tự chủ về tổ chức, liên kết đào tạo, tài chính, nghiên
cứu khoa học có hiệu quả nhất.
Hai là, Để tạo điều kiện cho công tác quản lý và điều hành hoạt động của các
đơn vị có hiệu quả, các trường cần sớm xây dựng, công bố và thực hiện tiêu chuẩn cán
bộ quản lý, giảng viên, các nhà nghiên cứu khoa học; nhanh chóng xây dựng quy chế
tuyển dụng, làm việc, đề bạt cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên để sớm

9

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng
giáo dục, dữ liệu được cập nhật đến ngày 31 tháng 5 năm năm 2019).
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nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên trong quản lý, giảng dạy và nghiên cứu
khoa học.
Ba là, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm giao quyền tuyển sinh về cho các
trường, để các trường 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 chủ động quyết định
chỉ tiêu tuyển sinh, quyết định phương thức và hình thức tuyển sinh phù hợp với điều
kiện thực tế của mỗi trường.
Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tạo điều kiện thuận lợi cho các trường
có quyền chủ động quyết định về biên chế (số lượng người lao động) để các trường
chủ động xây dựng 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 nguồn nhân lực có chất lượng cao
trong nước và nước ngoài về làm việc.
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CHÍNH SÁCH TỰ CHỦ ĐẠI HỌC CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NĂNG LỰC
THỰC TẾ CỦA HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP
ĐỊA PHƯƠNG CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY
Nguyễn Mậu Hùng
Nguyễn Thị Hạnh
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Tóm tắt
Bằng các phương pháp định tính và định lượng, bài viết chứng minh rằng mặc
dù hệ thống các quy định và văn bản quy phạm pháp luật về tự chủ đại học đã tương
đối hoàn chỉnh và chi tiết, nhưng các trường đại học công lập địa phương của Việt
Nam vẫn chưa thể đáp ứng hoàn toàn các tiêu chí cụ thể theo quy định. Trong số này,
khâu yếu nhất của các cơ sở giáo dục đại học công lập địa phương của Việt Nam chính
là mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ trên các phương diện học thuật, tài chính, và
nhân sự. Chính vì thế, các giải pháp được ưu tiên nhất hiện nay là phải có một hệ
thống khái niệm và văn bản quy phạm pháp luật thống nhất dành riêng cho các trường
đại học công lập địa phương bên cạnh việc quy hoạch lại toàn bộ mạng lưới để xác
định lại chức năng, vai trò, và sứ mệnh của các loại hình cơ sở giáo dục đại học. Mặc
dù vậy, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên cả về số lượng lẫn chất lượng, chuyển mô hình
đào tạo sang hướng ứng dụng thực tế, và tăng cường hợp tác quốc tế được xem là chìa
khóa thành công đối với các trường đại học công lập địa phương của Việt Nam trong
thời gian tới.
Từ hóa: chính sách, tự chủ đại học, năng lực thực tế, trường đại học công lập
địa phương, Việt Nam
Abstract
State policies on university autonomy and actual capacity of Vietnam’s
current system of local public universities
By qualitative and quantitative methods, the article proves that although
Vietnam’s system of regulations and legal documents on university autonomy is
relatively complete and detailed, it still needs to be continuously supplemented,
modified, and updated to serve as the legal basis for the operation of the governance
model under the autonomous mechanism of the entire higher education system.
Similarly, even though Vietnam’ local public universities have been given priority to
invest in the first tier of localities, they have not been able to fully meet the specific
criteria as prescribed by the latest laws on university autonomy. Of these, the weakest
element of Vietnam’s local public higher education institutions is the governance
model under the mechanism of autonomy in terms of academics, finance, and
personnel. For this reason, today’s most preferred solutions are to have a unified
system of concepts and legal documents for local public universities in addition to the
re-planning of the entire network to redefine the functions, roles, and missions of
different types of higher education institutions. However, standardizing faculty
members in terms of both quantity and quality, transferring the training model to
practical application, and strengthening international cooperation are seen as the key to
success for Vietnam’s local public universities in the coming time.
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1. Đặt vấn đề
Theo Khoản 11, Điều 4 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo
dục đại học (Luật số: 34/2018/QH14) hay còn thường được gọi là Luật số:
34/2018/QH14, quyền tự chủ là quyền của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được
tự xác định mục tiêu và lựa chọn cách thức thực hiện các mục tiêu đã đề ra cũng như
tự quyết định và có trách nhiệm giải trình các hoạt động chuyên môn, học thuật, tổ
chức, nhân sự, tài chính, tài sản, và các hoạt động khác của mình đối với tất cả các bên
liên quan trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật và năng lực thực tế hiện có
của các trường.1 Đó chính là quyền tự chủ chung của tất các cơ sở giáo dục đại học
hiện hành của Việt Nam xét trên phương diện lý thuyết, còn trong thực tế mỗi loại
hình cơ sở giáo dục đại học lại được đầu tư, sở hữu, và vận hành theo những phương
thức khác nhau, nên đồng thời cũng phải được quản trị theo những cơ chế tự chủ khác
nhau. Bên cạnh hệ thống các cơ sở giáo dục đại học tư thục về cơ bản đã thực hiện cơ
chế tự chủ tài chính và tự giải trình bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau, thì khó
khăn nhất của mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ hiện nay đang đặt ra đối với các cơ
sở giáo dục đại học công lập vốn thường được nhà nước bao cấp trọn gói. Tuy nhiên,
trong hệ thống các cơ sở giáo dục đại học công lập này, bên cạnh các trường đại học
công lập của các cơ quan và bộ ngành trung ương, còn có một hệ thống các cơ sở giáo
dục đại học công lập địa phương. Mỗi hệ thống như vậy rõ ràng được tổ chức và vận
hành theo những phương thức khác nhau, nên khả năng tự chủ của họ cũng không
hoàn toàn giống nhau. Ví dụ, một trong những vấn đề nổi cộm nhất đang được đặt ra
hiện nay là phải xây dựng một mô hình quản trị hợp lý theo cơ chế tự chủ cho các
trường đại học địa phương, cơ chế đầu tư của các tỉnh và thành phố trực thuộc trung
ương đối với các trường đại học địa phương con cưng của mình, cơ chế hoạt động của
Hội đồng trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của họ, cải thiện năng lực đào tạo
nguồn nhân lực của hệ thống các trường đại học địa phương trong xu thế hội nhập
quốc tế ngày càng mở rộng, tự chủ đại học trong xây dựng chương trình, giáo trình, kế
hoạch giảng dạy, học tập đối với các ngành nghề được phép đào tạo, tự chủ tuyển sinh,
tổ chức quá trình đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp, tự chủ trong tổ
chức bộ máy nhà trường, cơ chế tuyển dụng, quy trình quản lý, quy định sử dụng, và
chế độ đãi ngộ đối với cán bộ và nhân viên nhà trường, các giải pháp huy động, quản
lý, và sử dụng các nguồn lực hiện có, các cơ chế hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo
dục, văn hóa, thể dục, thể thao, và y tế để nâng cao hiệu quả hoạt động của các trường
đại học, các phương thức nâng cao năng lực và hiệu quả nghiên cứu khoa học trong
nước và nước ngoài theo các quy định2 hiện hành của pháp luật. Vậy các chính sách và
quy định hiện hành của Việt Nam về các vấn đề nêu trên như thế nào, khả năng thực
hiện mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ của hệ thống các trường đại học công lập địa
phương của Việt Nam hiện nay ra sao, và trong thời gian tới cần phải có những giải
pháp gì để tạo điều kiện cho các trường đại học này thực hiện cơ chế tự chủ hiệu quả
hơn? Các câu hỏi này đã được các cơ quan chức năng và giới nghiên cứu ít nhiều cố
1
2

Công báo, Số 1135 + 1136, ngày 22-12-2018, tr. 66.
Ngọc Bích (2018), Hội thảo “Tự chủ đại học địa phương trong giai đoạn hiện nay” thành công tốt đẹp, trong:
https://giaoduc.net.vn/GDVN/Hoi-thao-Tu-chu-dai-hoc-dia-phuong-trong-giai-doan-hien-nay-thanh-cong-totdep-post186309.gd (truy cập ngày 28 tháng 3 năm 2020).
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gắng trả lời bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau, nhưng hiện vẫn còn rất nhiều
vấn đề chưa thể tìm được đáp án thỏa đáng. 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, bài
viết không chỉ phân tích các chính sách và quy định hiện hành của Việt Nam về tự chủ
đại học và đánh giá khả năng triển khai thực hiện trong thực tế của hệ thống giáo dục
đại học công lập địa phương hiện nay, mà còn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao
chất lượng hoạt động và cơ chế vận hành của mô hình tự chủ đại học công lập địa
phương trong thời gian tới.
2. Lịch sử vấn đề và cơ sở tư liệu
Tự chủ đại học không còn là một vấn đề mới mẻ với giới nghiên cứu trên thế
giới và câu chuyện xa lạ đối với giới học thuật Việt Nam. Tuy nhiên, mô hình quản trị
theo cơ chế tự chủ của các trường đại học công lập địa phương của Việt Nam là một
câu hỏi chưa nhận nhận được sự quan tâm thỏa đáng của cả giới nghiên cứu trong lẫn
ngoài nước. Chính vì thế, các tài liệu hiện có bàn về vấn đề này thực sự không nhiều.
Tiêu biểu nhất trong số này chỉ có thể là một số văn bản quy phạm pháp luật của nhà
nước. Theo Khoản 7, Điều 32 của Luật số: 34/2018/QH14, Chính phủ quy định chi tiết
quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học.3 Đây là một trong
những văn bản quy phạm pháp luật quy định một cách chi tiết và cụ thể nhất về mô
hình quản trị theo cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Bên cạnh
đó, một số ít các công trình nghiên cứu gần đây cũng đã ít nhiều bàn về vấn đề này.
Đáng chú ý nhất trong số này là Hội thảo “Tự chủ đại học địa phương trong giai đoạn
hiện nay” thành công tốt đẹp của Ngọc Bích năm 2018,4 Trường đại học được phép
thực hiện trước lộ trình tính giá dịch vụ của Bùi Tư năm 2019,5 và Tự chủ trong các
trường đại học công lập ở Việt Nam: Thách thức và giải pháp của Trương Thanh Quý
năm 2019,6 và Phát triển đội ngũ giảng viên ở trường đại học Quảng Bình trong bổi
cảnh hiện nay của Lương Thị Lan Huệ năm 2019.7
Mặc dù tất cả các tài liệu nêu trên đã ít nhiều đề cập đến mô hình quản trị theo
cơ chế tự chủ của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, nhưng chưa có công trình nào
đưa ra một khái niệm chính thức về đại học địa phương, nên cách hiểu và phương thức
tiếp cận rất khác nhau, danh sách, phạm vi, và các đặc điểm cấu thành của hệ thống
các trường đại học địa phương trong các tài liệu này cũng rất khác biệt. Trong số này,
không ít tài liệu còn nhầm lẫn khái niệm đại học địa phương với đại học công lập địa
phương và đặc biệt chưa có công trình nào đặt ra và giải quyết các vấn đề cơ bản trong
mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ của hệ thống các trường đại học công lập địa
3

4
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Quốc hội (2018, ngày 19 tháng 11), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sửa đổi và bổ sung một số
điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số: 34/2018/QH14), Luật số: 34/2018/QH14, ngày 19 tháng 11 năm
2018, Hà Nội.
Ngọc Bích (2018), Hội thảo “Tự chủ đại học địa phương trong giai đoạn hiện nay” thành công tốt đẹp, trong:
https://giaoduc.net.vn/GDVN/Hoi-thao-Tu-chu-dai-hoc-dia-phuong-trong-giai-doan-hien-nay-thanh-cong-totdep-post186309.gd (truy cập ngày 28 tháng 3 năm 2020).
Bùi Tư (2019), Trường đại học được phép thực hiện trước lộ trình tính giá dịch vụ, trong:
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2019-03-16/truong-dai-hoc-duoc-phep-thuc-hientruoc-lo-trinh-tinh-gia-dich-vu-68911.aspx (truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2019).
Trương Thanh Quý (2019), Tự chủ trong các trường đại học công lập ở Việt Nam: Thách thức và giải pháp,
trong: http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Van-hoa-xa-hoi/2019/54083/Tu-chu-trong-cac-truong-dai-hoccong-lap-o-Viet-Nam.aspx (truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2019).
Lương Thị Lan Huệ (2019), Phát triển đội ngũ giảng viên ở trường đại học Quảng Bình trong bổi cảnh hiện
nay, Tạp chí Giáo dục, Số 449 (Kì 1-3/2019), tr. 6-8.
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phương của Việt Nam hiện nay. Chính vì thế, ngoài một ít các tài liệu như đã nêu trên,
bài viết này còn sử dụng thêm ba nguồn tư liệu mới. Thứ nhất là hệ thống các văn bản
quy phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam về tự chủ đại học. Được biết đến nhiều
nhất trong số này là tiêu biểu nhất là Luật Giáo dục năm 2019,8 Luật sửa đổi và bổ
sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số: 34/2018/QH14) năm 2018,9
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP,10 Điều lệ trường đại học năm 2014,11 Nghị định số
49/2010/NĐ-CP, và Nghị định số 86/2015/NĐ-CP12 của Chính phủ.
Thứ hai là các số liệu thống kê của các cơ quan chức năng và báo cáo ba công
khai của chính các trường đại học công lập địa phương trên toàn cõi Việt Nam. Không
thể bỏ qua trong số này chính là Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên
cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm,
năm học 2018-2019 (Tính đến thời điểm 30/6/2019) của Trường Đại học Hải Phòng
năm 2019,13 Công khai dự toán thu - chi NSNN năm 2020, Chương 422 - loại 070 khoản 081 của Trường Đại học Hồng Đức năm 2020,14 Thông báo công khai tài chính
của Trường Đại học Thủ Dầu Một năm học 2018-2019,15 Biểu tổng hợp một số thông
tin công khai của cơ sở giáo dục đại học của Trường Đại học Sài Gòn năm 2018,16
Thông báo công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm,
trung cấp sư phạm năm học 2018-2019 của Trường Đại học Trà Vinh năm 2020,17 và
Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Năm
học 2017-2018 của Trường Đại học Thủ Đô năm 2018.18
Thứ ba là các kết quả nghiên cứu về vấn đề này đã được công bố bằng nhiều
hình thức và mức độ khác nhau và các thông tin cập nhập của hệ thống các cơ quan
thông tấn báo chí trong thời gian qua. Được sử dụng thường xuyên nhất trong bài báo
này là các công trình Trường đại học địa phương loay hoay tìm hướng phát triển của
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Lê Vân năm 2019,19 Đại học địa phương và con đường khấp khểnh khó đi của Thùy
Linh năm 2018,20 Đại học tỉnh lẻ khốn khó triền miên, sáp nhập hay đóng cửa của Nghiêm
Huê năm 2018,21 Đìu hiu đại học địa phương của Đoàn Xá năm 2019,22 Èo uột trường
đại học tỉnh của Thanh Hùng năm 2019,23 Tuyển sinh 2020: Ngành sư phạm, đại học
địa phương gặp khó của Nghiêm Huê năm 2019,24 Trường Đại học Hạ Long cần
hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đô thị đại học của Lã Tiến của 2019,25 Trường
đại học Thái Bình: Phấn đấu trở thành địa chỉ uy tín về đào tạo, thực hành của
Phương Liên năm 2019,26 Tự chủ tài chính giáo dục đại học và một số vấn đề đặt ra
của Trần Sông Thương năm 2018,27 Hướng đi cho trường ĐH địa phương của Tâm
An năm 2019.28
3. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
Hiện nay có rất nhiều cách hiểu và quan niệm khác nhau về đại học địa phương.
Nếu hiểu theo nghĩa rộng nhất có thể thì đại học địa phương là các cơ sở giáo dục đại
học được cấu thành chủ yếu bởi các yếu tố địa phương. Theo cách hiểu này, số lượng
các trường đại học địa phương của Việt Nam hiện nay không hề ít xét trên nhiều
phương diện khác nhau. Tuy nhiên, đại học địa phương trong bài báo này được hiểu
là các cơ sở giáo dục công tập trực thuộc quyền quản lý và sở hữu của các tỉnh và
thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam. Điều đó có nghĩa là danh sách các
trường đại học địa phương ở Việt Nam hiện nay có thể rất dài, nhưng không phải tất cả
trong số đó đều là đối tượng nghiên cứu của bài viết này.
Theo quan niệm trên, hiện nay Việt Nam chỉ có 24 trường đại học công lập địa
phương, gồm: 1) Trường Đại học Bạc Liêu, 2) Trường Đại học Đồng Nai, 3) Trường
Đại học Hạ Long, 4) Trường Đại học Hà Tĩnh, 5) Trường Đại học Hải Dương, 6)
Trường Đại học Hải phòng, 7) Trường Đại học Hoa Lư, 8) Trường Đại học Hồng Đức,
9) Trường Đại học Hùng Vương, 10) Trường Đại học Khánh Hòa, 11) Trường Đại học
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Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, 12) Trường Đại học Phạm Văn Đồng, 13) Trường Đại
học Phú Yên, 14) Trường Đại học Quảng Bình, 15) Trường Đại học Quảng Nam, 16)
Trường Đại học Sài Gòn, 17) Trường đại học Tân Trào, 18) Trường Đại học Thái
Bình, 19) Trường Đại học Thủ Dầu Một, 20) Trường Đại học Thủ đô, 21) Trường Đại
học Tiền Giang, 22) Trường Đại học Trà Vinh, 23) Trường đại học Văn hóa, Thể thao
và Du lịch Thanh Hóa, 24) Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.
Nhìn vào danh sách trên chúng ta có thể thấy rằng ngoài Trường Đại học Kỹ
thuật - Công nghệ Cần Thơ, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, và Trường Đại học
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh hóa là các cơ sở giáo dục đại học chuyên ngành,
tất cả các trường đại học công lập địa phương còn lại của Việt Nam đều là các cơ sở
giáo dục đại học tổng hợp, đa ngành, và đa lĩnh vực. Trong số này, có 15 trường đại
học được đặc tên theo chính quyền cấp tỉnh, 2 trường mang tên đô thị tỉnh lỵ của địa
phương chủ quản (Hạ Long và Thủ Dầu Một), 3 trường mang tên các danh nhân lịch
sử (Hồng Đức, Hùng Vương, và Phạm Văn Đồng). Tất cả các trường còn lại mang tên
các địa danh nổi tiếng và tiêu biểu nhất của địa phương chủ quản (Hoa Lư, Tân Trào,
Sài Gòn, và Thủ đô).
Cùng ra đời trong làn sóng cạnh tranh và phong trào nở rộ các trường đại học
cách đây hơn 1 thập kỷ, nhưng trong khi các trường đại học dân lập và sau đó là tư
thục đều về cơ bản được thành lập mới hoàn toàn, thì tất cả các trường đại học công
lập địa phương này đều được thành lập dựa trên cơ sở các trường trung cấp và cao
đẳng công lập đã có sẵn từ trước ở các địa phương. Phổ biến nhất trong số này là các
trường trung cấp và cao đẳng sư phạm địa phương được nâng lên thằng hoặc kết hợp
với một số trường trung cấp và cao đẳng thuộc các lĩnh vực khác để thành lập các đại
học tổng hợp, đa ngành, và liên ngành địa phương. Hiện nay tỉnh Điện Biên cũng đang
muốn thành lập một trường đại học địa phương theo con đường này. Trong một số
trường hợp các địa phương không có các trường cao đẳng sư phạm, thì nâng cấp các
trường trung cấp và cao đẳng hiện có thành trường đại học địa phương. Ví dụ như
Trường Đại học Thái Bình được thành lập năm 2011 dựa trên cơ sở nâng cấp Trường
Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình.
Trong xu thế phát triển chung của giáo dục hiện đại, tất cả các cơ sở giáo dục
đại học công lập địa phương của Việt Nam đều đã thực hiện mô hình quản trị theo cơ
chế tự chủ bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Bên cạnh cơ chế tự chủ, các
trường này cũng phải thực hiện các nghĩa vụ tự chịu trách nhiệm và tự giải trình các
quá trình hoạt động của mình đối với các bên liên quan. Một trong những cơ chế để
đảm bảo quá trình này được diễn ra đúng quy định là phải thực hiện cơ chế ba công
khai. Đó trong thực tế chính là một trong những nguồn tư liệu gốc quan trọng nhất để
nghiên cứu và tìm hiểu các nỗ lực xây dựng mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ của
các trường đại học địa phương. Bên cạnh đó, các văn bản quy phạm pháp luật của nhà
nước và các số liệu thống kê của các cơ quan chức năng cũng đóng một vai trò hết sức
quan trọng trong quá trình phân tích và so sánh quy mô và mức độ thực hiện cơ chế tự
chủ của các trường đại học địa phương. Tuy nhiên, các nguồn thông tin của báo chí
trong thời gian qua cũng là một nguồn tư liệu tham khảo không thể thiếu về các hoạt
động cụ thể theo cơ chế tự chủ của các trường đại học hàng tỉnh.
Để làm sáng tỏ được mức độ tự chủ của các trường đại học công lập địa phương
của Việt Nam hiện nay, bài viết sử dụng không chỉ các phương pháp định tính và định
lượng, mà còn cả các phương thức tiếp cận liên ngành và chuyên ngành. Trong khi
phương pháp định lượng sử dụng các số liệu thống kê về các trường đại học để chứng
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minh cho các luận điểm đang phân tích, thì phương pháp định tính đưa ra các kết luận
dựa trên cơ sở các nhận định đã được thực tiễn kiểm chứng cũng như giới nghiên cứu
thừa nhận. Cùng lúc đó, bài viết sử dụng các phương pháp so sánh và đối chiếu để
phân tích các thành công cũng như hạn chế của các mô hình quản trị theo cơ chế tự
chủ của các trường đại học công lập địa phương trong so sánh với các trường đại học
vùng, đại học quốc gia, và đại học tư thục. Kết quả của các quá trình phân tích số liệu,
so sánh mô hình, và tổng hợp lý thuyết này không những được trình bày theo những
logic khoa học hợp lý, mà còn được diễn giải theo những quy luật thời gian và trật tự
lịch sử đã trở thành thông lệ. Tất cả đều gố gắng tiếp tục làm rõ hơn nữa bức tranh tự
chủ đa dạng và phong phú của các trường đại học công lập địa phương của Việt Nam
hiện nay. Trên cơ sở đó, bài viết chỉ rõ vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan
trong quá trình lựa chọn các mô hình quả trị theo cơ chế tự chủ phù hợp nhất với các
cơ sở giáo dục đại học công lập địa phương theo hướng hội nhập quốc tế và phát triển
bền vững.29
4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Các chính sách và quy định tự chủ đại học của Việt Nam
Theo Điều 32 của Luật số: 34/2018/QH14, thì các trường đại học Việt Nam có
quyền thực hiện cơ chế 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 Việt
Nam. Tất cả các cơ quan, tổ chức, và cá nhân có liên quan phải tôn trọng và bảo đảm
các quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học.30 Tuy nhiên, để có thể thực hiện
thành công các quyền tự chủ của mình, các cơ sở giáo dục đại học phải đáp ứng rất
nhiều tiêu chí, nhưng tất cả đều có thể được gói gọn lại trong 5 nhóm vấn đề chính như
sau:
4.1. Tự chủ mục tiêu, sứ mệnh, nhiệm vụ
Tự chủ mục tiêu, sứ mệnh, nhiệm vụ: 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.31 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 thực hiện các mục tiêu
giáo dục đã đề ra.32 Theo Khoản 11, Điều 4 của Luật số: 34/2018/QH14 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 Theo Khoản 1, Điều 60 của Luật
Giáo dục năm 2019, các trường có nhiệm vụ và quyền hạn công bố công khai mục
tiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả
đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục, hệ thống văn bằng, chứng chỉ của nhà
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trường. Theo Điểm d, Khoản 5, Điều 101 của Luật Giáo dục năm 2019, các cơ sở giáo
dục phải thực thực hiện các chính sách của nhà nước cũng như quy định của địa
phương để bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự giải trình về việc thực hiện
nhiệm vụ và chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.34 Điều đó
có nghĩa là về mặt chính sách và văn bản quy định của nhà nước các cơ sở giáo dục
đại học có quyền xác định mục tiêu, nhiệm vụ, và sứ mệnh của riêng mình trong từng
giai đoạn phát triển nhất định, nhưng phải phù hợp với chiến lược phát triển tổng thể
của nhà trường và chiến lược chung của toàn bộ hệ thống giáo dục đại học cả nước.
4.2. Tự chủ học thuật
Tự chủ học thuật: theo Khoản 3, Điều 32 của Luật số: 34/2018/QH14 năm
2018, các trường đại học Việt Nam có quyền tự chủ trong học thuật cũng như trong
quá trình hoạt động chuyên môn.35 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. Theo Điều 5 của Điều lệ
trường đại học năm 2014, các trường đại học có quyền quyết định chỉ tiêu và phương
thức tuyển sinh, 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, in phôi
văn bằng, quản lý và cấp bằng, chứng chỉ cho người học theo quy định của pháp luật
Việt Nam.36 Theo Điều 33 của Luật số: 34/2018/QH14, các cơ sở giáo dục đại học tự
xác định chỉ tiêu tuyển sinh và công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng đào
tạo, các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, tỷ lệ có việc làm của sinh viên tốt
nghiệp, và bảo đảm chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo đã công bố.37 Cũng
theo Điều 5 của Điều lệ trường đại học năm 2014, các trường đại học có quyền tổ chức
triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế theo chiến lược và kế
hoạch phát triển của nhà trường, đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường, lựa chọn
tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để đăng ký kiểm định.38 Điều đó có nghĩa là
các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đã có đầy đủ các hành lang pháp lý để có thể
triển khai thực hiện cơ chế tự chủ.
4.3. Tự chủ tổ chức và nhân sự
Tự chủ về cơ cấu tổ chức bộ máy và 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.39 Theo Khoản 4, Điều 32 của Luật số:
34/2018/QH14, quyền tự chủ trong tổ chức và nhân sự bao gồm ban hành và tổ chức
Quốc hội (2019, ngày 16 tháng 6), Luật Giáo dục, Luật số: 43/2019/QH14, ngày 14 tháng 6 năm 2019, Hà
Nội.
35
Công báo, Số 1135 + 1136, ngày 22-12-2018, tr. 84.
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Thủ tướng Chính phủ (2014, ngày 10 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 ngày 2112-2014, tr. 12, 41.
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Thủ tướng Chính phủ (2014, ngày 10 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 ngày 2112-2014, tr. 12.
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thực hiện các 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 cũng như 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 các cơ sở giáo dục đại học phù hợp với quy định của pháp luật hiện
hành.40 Theo Điều 32 của 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.41 Điều đó có nghĩa là
các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam hoàn toàn được phép thực hiện mô hình quản trị
theo cơ chế tự chủ trong cơ cấu tổ chức và công tác nhân sự.
4.4. Tự chủ tài chính
Tự chủ tài chính: theo Khoản 5, Điều 32 của Luật số: 34/2018/QH14, quyền tự
chủ trong tài chính bao gồm: 1) ban hành và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về
nguồn thu, quản lý và sử dụng nguồn tài chính, tài sản, 2) thu hút nguồn vốn đầu tư
phát triển,42 3) thực hiện các chính sách học phí, học bổng cho sinh viên và các chính
sách khác phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.43 Theo Điểm a, Khoản 2,
Điều 65 của Luật số: 34/2018/QH14, các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng điều kiện quy
định tại khoản 2 Điều 32 của Luật này và tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường
xuyên được tự chủ xác định mức thu học phí.44 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 các 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.45 Tất cả các quy định nêu trên đều đã góp
phần mở đường cho các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trở nên tự chủ hơn trên lĩnh
vực tài chính.
4.5. Tự chủ cơ sở vật chất
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
được quản lý và sử dụng theo các nguyên tắc nhất định.46 Theo các quy định này, hiện
Quốc hội (2018, ngày 19 tháng 11), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sửa đổi và bổ sung một số
điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số: 34/2018/QH14), Luật số: 34/2018/QH14, Ngày 19 tháng 11 năm
2018, Hà Nội.
41
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điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số: 34/2018/QH14), Luật số: 34/2018/QH14, Ngày 19 tháng 11 năm
2018, Hà Nội.
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các trường đại học công lập địa phương của Việt Nam được quyền sử dụng tất cả các
tài sản đã được đầu tư cho mục đích phát triển giáo dục đại học.
Tóm lại, mặc dù hệ thống các chính sách và quy định của Việt Nam về tự chủ
đại học đã được hình thành và phát triển trong một thời gian chưa thực sự lâu dài trong
so sánh với cơ chế tự chủ của nhiều nền giáo dục đại học tân tiến trên thế giới, nhưng
cho đến hiện nay không chỉ tương đối toàn diện, mà còn rất chi tiết. Tuy nhiên, những
phát triển gần đây của giáo dục đại học địa phương cũng đặt ra những yêu cầu mới đối
với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật cũng như các quy định không còn phù
hợp với tình hình mới. Đáng quan tâm nhất trong số này là các quy định về mô hình
quản trị theo cơ chế tự chủ trên lĩnh vực cơ cấu tổ chức, đội ngũ nhân sự, và tự do học
thuật. Các trường đại học công lập địa phương của Việt Nam hiện nay đang không chỉ
thuộc quyền sở hữu và chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan chủ quản là chính quyền
địa phương, mà còn cả sự quản lý chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực tế
đó cho thấy mặc dù hệ thống các quy định và văn bản quy phạm pháp luật về tự chủ
đại học của Việt Nam hiện nay tương đối đầy đủ và cụ thể, nhưng vẫn còn rất nhiều
vấn đề cần phải được cập nhật, bổ sung, và sữa chữa để mở đáp ứng tốt hơn nhu cầu
xây dựng các mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ của hệ thống giáo dục đại học nước
nhà trong thời gian tới.
4.2. Năng lực tự chủ thực tế của các trường đại học công lập địa phương
của Việt Nam hiện nay
Mặc dù chính sách tự chủ đại học đã có từ lâu và hệ thống các văn bản quy
phạm pháp luật trên lĩnh vực này ngày càng hoàn thiện, nhưng điều kiện hiện có, năng
lực thực tế, và khả năng tự chủ của mỗi cơ sở giáo dục đại học công lập địa phương là
tương đối khác nhau. Thực tế này được thể hiện ra trên 5 phương diện chủ yếu như
sau:
4.1. Tự chủ mục tiêu, sứ mệnh, nhiệm vụ
Tự chủ mục tiêu, sứ mệnh, nhiệm vụ của các trường đại học công lập địa
phương lệ thuộc vào năng lực thực tế của các trường và độ mở của chính quyền các
địa phương. Hệ thống các trường đại học công lập địa phương về cơ bản được phát
triển nhằm mục đích đào tạo đội ngũ nhân lực lành nghề cho địa phương,47 nhưng
trong thời đại quốc tế hóa của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, gần như
không trường nào còn có thể giữ nguyên mục tiêu, sứ mệnh, và nhiệm vụ địa phương
của riêng mình nữa. Thay vào đó, nhiều trường đại học công lập địa phương đã tự
nâng mình lên thành đại học có uy tín quốc gia và chất lượng quốc tế. Tiêu biểu nhất
trong số này là Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại
học Trà Vinh. Tuy nhiên, đây chỉ là những con số tương đối khiêm tốn, vì đa phần các
trường đại học công lập địa phương của Việt Nam hiện nay không làm được như thế.
Nguyên nhân có nhiều, nhưng xoay quanh cái vòng luẩn quẩn của tiềm lực thực tế,
chất lượng đào tạo, và khả năng giải quyết việc làm của kinh tế địa phương. Chính vì
thế, mặc dù sau hơn 20 năm tồn tại và phát triển, mô hình này đã hình thành nên được
một hệ thống gồm 24 trường đại học địa phương, nhưng không ít trường trong số này

47

Lê Vân (2019), Trường đại học địa phương loay hoay tìm hướng phát triển, trong: https://baotintuc.vn/giaoduc/truong-dai-hoc-dia-phuong-loay-hoay-tim-huong-phat-trien-20190728234850639.htm (truy cập ngày 28
tháng 3 năm 2020).
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không chỉ đang mất phương hướng, mục tiêu, sứ mệnh, và nhiệm vụ cốt lõi của riêng
mình, mà còn phải đối mặt với các thách thức mang tính sống còn.48
4.2. Tự chủ học thuật
Tự chủ học thuật có nghĩa là các cơ sở giáo dục đại học toàn toàn có quyền tự
chủ động thiết kế chương trình đào tạo, mở ngành học mới, tiến hành triển khai thực
hiện các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển các dịch vụ giáo dục và
đào tạo cũng như khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, mức độ tự chủ trong công tác
tuyển sinh và đào tạo của các trường đại học công lập địa phương hiện vẫn còn khá
nhiều vấn đề.49 Mặc dù đã hạ điểm chuẩn đầu vào đến mức tối đa, nhưng các
trường đại học công lập địa phương vẫn rất khó tuyển sinh trong năm học 20192020. Trong một số trường hợp, các trường đại học công lập địa phương thậm chí còn
thực hiện các chính sách ưu đãi đối với con em tỉnh nhà, nhưng tình tình hình tuyển
sinh vẫn chưa có những chuyển biến thực sự tích cực.50 Với những gì đang diễn ra, rất
nhiều khó khăn và thách thức đang chờ đợi các trường đại học công lập địa phương
trong các mùa tuyển sinh sắp tới.51 Chính vì thế, sau khoảng vài năm đầu tương đối
thịnh đạt, hiện nay một số trường đại học công lập địa phương đang hụt hơi trong cuộc
đua tuyển sinh đầu vào với các trường đại học lớn và được dự báo là sẽ còn gay gắt52
hơn nữa trong thời gian tới.
4.3. Tự chủ tổ chức và nhân sự
Trong quá trình thực hiện mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ trên lĩnh vực tổ
chức và nhân sự, phần lớn các trường đại học công lập địa phương của Việt Nam
không chỉ phải đối mặt với cơ chế chủ quản vẫn còn mang nặng tính hành chính, mà
còn phải giải quyết bài toán tiềm lực thực tế vẫn còn nhiều hạn chế. Hạn chế rõ ràng
nhất của các trường đại học công lập địa phương là đội ngũ lực lượng giảng viên thiếu
về số lượng và yếu về chất lượng.53 Ví dụ, năm 2018, Trường Đại học Hoa Lư chỉ có
tổng cộng 194 cán bộ giảng viên.54 Năm 2018, Trường Đại học Hà Tĩnh có tổng 196
cán bộ giảng viên và 4.486 người chọc hệ chính quy.55 Năm 2019, Trường Đại học

Thùy Linh (2018), Đại học địa phương và con đường khấp khểnh khó đi, trong: https://giaoduc.net.vn/giaoduc-24h/dai-hoc-dia-phuong-va-con-duong-khap-khenh-kho-di-post186682.gd (truy cập ngày 28 tháng 3 năm
2020).
49
Trương Thanh Quý (2019), Tự chủ trong các trường đại học công lập ở Việt Nam: Thách thức và giải pháp,
trong: http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Van-hoa-xa-hoi/2019/54083/Tu-chu-trong-cac-truong-dai-hoccong-lap-o-Viet-Nam.aspx (truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2019).
50
Đoàn Xá (2019), Đìu hiu đại học địa phương, trong: http://daidoanket.vn/giao-duc/diu-hiu-dai-hoc-diaphuong-tintuc444584 (truy cập ngày 28 tháng 3 năm 2020).
51
Nghiêm Huê (2019), Tuyển sinh 2020: Ngành sư phạm, đại học địa phương gặp khó, trong:
https://www.tienphong.vn/giao-duc/tuyen-sinh-2020-nganh-su-pham%C2%A0dai-hoc-dia-phuong-gap-kho1498573.tpo (truy cập ngày 28 tháng 3 năm 2020).
52
Đoàn Xá (2019), Đìu hiu đại học địa phương, trong: http://daidoanket.vn/giao-duc/diu-hiu-dai-hoc-diaphuong-tintuc444584 (truy cập ngày 28 tháng 3 năm 2020).
53
Lê Vân (2019), Trường đại học địa phương loay hoay tìm hướng phát triển, trong: https://baotintuc.vn/giaoduc/truong-dai-hoc-dia-phuong-loay-hoay-tim-huong-phat-trien-20190728234850639.htm (truy cập ngày 28
tháng 3 năm 2020).
54
Trường Đại học Hoa Lư (2019), Báo cáo Thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2029 và Kế hoạch triển
khai Quy chế công khai năm học 2019-2020, trong: http://hluv.edu.vn/media/26/uffile-upload-notitle26619.pdf (truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2020).
55
Trường Đại học Hà Tĩnh (2018), Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao
đẳng năm học 2016-2017, trong: http://htu.edu.vn/ba-cong-khai/mot-so-thong-tin-cong-khai-cua-co-so-giaoduc-dai-hoc-cao-dang-nam-hoc-2016-2017.html (truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2020).
48

51

Quảng Nam có 3.409 người học tất cả các hệ và trình độ đào tạo56 và 208 cán bộ viên
chức.57 Năm 2019, Trường Đại học Bạc Liêu có tổng cộng 2.035 người học 58 và 184
cán bộ giảng viên cơ hữu.59 Năm 2019, Trường Đại học Khánh Hòa có tổng cộng
2.318 người học60 và 246 cán bộ giảng viên.61 Điều đó có nghĩa là phần lớn các trường
đại học công lập địa phương của Việt Nam hiện nay đều tương đối nhỏ cả về đội ngũ
giảng viên lẫn quy mô đào tạo sinh viên. Lớn nhất trong số này chỉ có Trường Đại học
Thủ Dầu Một với 616 giảng viên62 và khoảng 16.000 người học năm 201963 và Trường
Đại học Trà Vinh với hơn 1.200 giảng viên và khoảng 20.000 sinh viên năm 2020. 64
Trong thực tế, các trường đại học này cũng chỉ tương đương với các trường đại học
công lập trung bình của các bộ ngành trung ương.
4.4. Tự chủ tài chính
Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các trường đại học Việt Nam cho
thấy phần lớn các trường đã tự đảm bảo tương đối tốt toàn bộ các hoạt động chi
thường xuyên,65 nhưng các trường đại học công lập địa phương của Việt Nam hiện
không thực sự khả quan trên phương diện này. Ví dụ, năm 2018, Trường Đại học Hoa
Lư có tổng thu chỉ là 43,9 tỷ đồng,66 trong khi con số này ở Trường Đại học Hà Tĩnh
là 60,584 tỷ đồng.67 Năm 2019, trường Đại học Bạc Liêu có tổng thu 44,7 tỷ đồng,68
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trong khi tổng thu năm 2015 của Trường Đại học Thủ Đô là 78,51 tỷ đồng.69 Năm
2019, Trường Đại học Quảng Nam có tổng thu hơn 54 tỷ đồng,70 trong khi con số này
ở Trường Đại học Hải Dương là 29,2 tỷ đồng.71 Các con số trên cho thấy rằng ngoài
Trường Đại học Thủ Dầu Một có tổng thu 241,904 tỷ đồng năm 2019, 72 Trường Đại
học Sài Gòn có tổng thu là 325,17 tỷ đồng năm 2016,73 và Trường Đại học Trà Vinh
có tổng thu là 390,467 tỷ đồng trong năm học 2018-2019,74 thì đa phần các trường đại
học công lập địa phương còn lại của Việt Nam có tổng thu ngân sách tương đối hạn
chế. Bên cạnh đó, cơ cấu nguồn thu cũng còn rất đơn giản. Ví dụ, năm 2019, Trường
Đại học Bạc Liêu có tổng tổng thu là 45,7 tỷ đồng. Trong đó, thu từ ngân sách nhà
nước là hơn 24,4 tỷ đồng, từ học phí và lệ phí là hơn 19,2 tỷ đồng, và từ các nguồn
hợp pháp khác là hơn 2 tỷ đồng, nhưng không có khoản thu nào từ nghiên cứu khoa
học và chuyển giao công nghệ.75 Xét trên phương diện này, cho dù Trường Đại học
Trà Vinh đã thực hiện được cơ chế tự chủ, nhưng cơ hội của các trường đại học công
lập địa phương khác là không sáng sủa, vì quy mô thu chỉ nhỏ, trong khi phần lớn
nguồn thu chỉ đến từ học phí của người học và ngân sách nhà nước.
4.5. Tự chủ cơ sở vật chất
Các trường đại học công lập địa phương của Việt Nam hiện đang sở hữu một hệ
thống cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật phục vụ dạy học tương đối đảm bảo các
tiêu chuẩn đề ra và tốt hơn các tiêu chí khác của các trường này. Cụ thể, trường Đại
học An Giang được tỉnh nhà đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để trở thành một trong
những trường hoành tráng nhất nhì cả nước trước khi được chuyển về cho Đại học
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sau nhiều năm long đong tìm giải pháp tồn tại.76
Năm 2019, Trường Đại học Hồng Đức có tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý và
sử dụng là 554.546 m2. Trong đó, diện tích đất/sinh viên là 88,47 m2 và diện tích
sàn/sinh viên là 3,32 m2.77 Năm 2018, Trường Đại học Hà Tĩnh có tổng diện tích là
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86,82 ha, tương đương 868.200m2 đất, nhưng chỉ 4.486 người học hệ chính quy.78
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 26m2.79 Năm 2016, Trường
Đại học Hùng Vương có tổng diện tích cơ sở giáo dục đại học được phép quản lý và sử
dụng là 66,68 ha, tương đương 666 800m2.80 Năm 2019, Trường Đại học Khánh Hòa
có tổng diện tích đất cơ sở giáo dục quản lý và sử dụng là 22.493.000m2, trong đó:
diện tích đất/sinh viên là 9.279m2 và diện tích sàn/sinh viên là 5,77m2.81 Bên cạnh yếu
tố quỹ đất đồi dào, thì vị trí con cưng của tỉnh nhà cũng tạo điều kiện cho các trường
đại học công lập địa phương sở hữu nhiều diện tích đất rộng lớn. Tuy nhiên, điều kiện
cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật vẫn chưa đáp ứng hoàn toàn các tiêu chuẩn
đảm bảo chất lượng đòa tạo theo cơ chế tự chủ.
Tóm lại, mặc dù hệ thống các quy định và văn bản quy phạm pháp luật của Việt
Nam đương đại đã đưa ra các tiêu chí cụ thể và tiêu chuẩn rõ ràng về tự chủ đại học,
nhưng quá trình triển khai thực hiện trong thực tế không chỉ đang gặp phải nhiều
vướng mắc pháp lý và rào cản thủ tục hành chính, mà còn chưa thực sự đáp ứng được
yêu cầu phát triển thực tế của thị trường lao động các địa phương, quá trình hội nhập
quốc tế trên lĩnh vực giáo dục đại học của đất nước, mong đợi và kỳ vọng của các bên
liên quan, và các quy định cụ thể của pháp luật hiện hành về tự chủ đại học. Trong số
này, đặc biệt đáng lưu ý là cơ chế thực hiện và khả năng tự chủ của hệ thống các
trường đại học công lập địa phương trong quá trình xác định mục tiêu, phương hướng,
nhiệm vụ, sứ mệnh, và chiến lược phát triển của mỗi trường trên cơ sở tiềm lực thực tế
và đặc điểm kinh tế-xã hội của từng địa phương. Tuy nhiên, đáng quan ngại nhất là
vấn đề tự chủ trong cơ cấu tổ chức và công tác nhân sự. Trong thực tế, ngoài Trường
Đại học Trà Vinh ra, phần lớn các trường đại học công lập địa phương của Việt Nam
chưa thể triển khai mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ trên lĩnh vực nhân sự, tổ chức,
tài chính, và cơ sở vật chất. Nói cách khác, đa phần những đứa con cưng của chính
quyền cấp tỉnh trên lĩnh vực giáo dục chưa thể tự đứng trên đôi chân của chính mình
trên gần như tất cả các phương diện.
4.3. Một số vấn đề đặt ra và phương hướng giải quyết
Trong bối cảnh hiện nay, gần như không có giải pháp nào mang tính tổng thể và
đồng bộ cho tất cả các vấn đề còn tồn tại của hệ thống các trường đại học công lập địa
phương của Việt Nam, vì mỗi trường đều có những đặc thù, lợi thế, và xu hướng phát
triển của riêng mình. Chính vì vậy, trên cơ sở các kết quả phân tích nêu trên, bài viết
đề xuất 5 giải pháp đối với quá trình thực hiện mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ của
hệ thống các trường đại học công lập địa phương của Việt Nam hiện nay như sau:
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Một là hệ thống khái niệm và văn bản quy phạm pháp luật về các trường đại
học công lập địa phương. Mặc dù hệ thống giáo dục đại học công lập địa phương của
Việt Nam đã phát triển được hơn 23 năm và cũng đã hình thành nên được một hệ
thống 23 cơ sở giáo dục đại học trực thuộc chính quyền cấp tỉnh trong cả nước, nhưng
cho đến hiện nay vẫn chưa hề có bất cứ một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
chuẩn mực, cụ thể, và thống nhất nào dành riêng cho các cơ sở giáo dục đại học này.
Thậm chí khái niệm đại học địa phương hiện nay cũng vẫn đang được định nghĩa,
phân tích, và áp dụng bằng rất nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Chính vì thế,
trong thời gian tới cần phải tiếp tục triển khai nghiên cứu để đưa ra một hệ thống các
khái niệm đầy đủ và hoàn chỉnh, các đặc trưng cơ bản, và định hướng phát triển của hệ
thống các trường đại học công lập địa phương. Mặc dù vậy, quan trọng nhất là phải có
một hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể chỉ dành riêng cho các cơ sở giáo
dục đại học công lập địa phương để việc điều hành, quản lý, và quy hoạch chiến lược
được diễn ra một cách thuận lợi hơn.
Hai là muốn có mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ, trước hết phải có một mô
hình tự chủ đồng bộ, có hệ thống, và đủ sức tạo động lực cho các trường đại học công
lập địa phương phát triển vươn lên. Một trong những vấn đề then chốt và có tính chất
quyết định nhất trong số này chính là cơ chế tự chủ trong cơ cấu tổ chức và công tác
nhân sự. Phần lớn các trường đại học công lập địa phương của Việt Nam hiện nay
không chỉ chưa đảm bảo tỷ lệ giảng viên trên sinh viên, mà còn rất lâu nữa mới có thể
hoàn thành mục tiêu 35% cán bộ giảng viên có trình độ tiến sỹ trở lên theo quy định.82
Tuy nhiên, gần như tất cả các quyết định, chính sách, và định hướng phát triển của các
trường đại học công lập địa phương đều phải lấy ý kiến và được chính quyền địa
phương thông qua.83 Chính vì thế, trong thời gian tới cần phải trao quyền tự chủ đến
mức tối đa cho các đầu tàu tri thức địa phương trên phương diện này, nhưng nâng cao
cả số lượng lẫn chất lượng đội ngũ giảng viên bằng con đường chuẩn hóa trình độ và
kỹ năng thích ứng với mô hình đại học định hướng ứng dụng và đại học nghiên cứu
cũng là một giải pháp rất đáng lưu tâm.84
Ba là Chính phủ Việt Nam cần khẩn trương triển khai quy hoạch lại mạng lưới
các cơ sở giáo dục đại học để phân định một cách rõ ràng và chi tiết các chức năng cơ
bản, nhiệm vụ cụ thể, và sứ mệnh cốt lõi của các trường đại học công lập địa phương
theo các khung yêu cầu phù hợp, nhiệm vụ thực tế, và xu hướng phát triển phổ quát.
Một trong những xu hướng đó là đào tạo theo địa chỉ của các bên có nhu cầu. Các cơ
sở giáo đục đại học công lập địa phương của Việt Nam nên cung cấp các gói dịch vụ
đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ theo địa chỉ cụ thể của các bên có nhu cầu
trên cơ sở tiềm lực thực tế và điều kiện vốn có của chính mình. Đây là một trong
những lợi thế quan trọng nhất của các trường đại học công lập địa phương. Các doanh
nghiệp hiện nay cũng ưu tiên ký kết các hợp đồng đào tạo và cung ứng nguồn lao động
chất lượng cao theo đúng nhu cầu công việc và vị trí việc làm cụ thể. Nếu làm tốt công
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tác này, các trường đại học công lập địa phương vừa giải quyết được vấn đề đầu ra của
chính mình vừa tạo dựng được niềm tin và nâng cao tính hấp dẫn của các ngành học
đối với người học.85
Bốn là đổi mới cơ chế hoạt động của các trường đại học công lập địa phương
theo hướng ứng dụng thực tiễn. Mô hình thành lập trường phổ thông chất lượng cao
trong các trường đại học là một ví dụ tiêu biểu,86 nhưng nếu muốn tự chủ bền vững
trên phương diện tài chính thì các trường nên chuyển hướng sang hoạt động theo mô
hình doanh nghiệp hoặc hợp tác làm ăn với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các trường đại
học công lập địa phương phải chuyển từ mô hình đào tạo bằng những gì mình có sang
mô hình đào tạo những gì mà thị trường lao động đang cần. Điều đó có nghĩa là các
trường đại học địa phương phải bám sát nhu cầu thực tế của từng địa phương để đưa ra
các chương trình đào tạo phù hợp. Muốn làm được như vậy, các trường đại học công
lập địa phương phải cố gắng cân bằng khối lượng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực
hành trong các chương trình đào tạo.87 Tuy nhiên, liên kết với các doanh nghiệp và tổ
chức địa phương để trở thành cơ sở đào tạo hoặc công ty giáo dục của các doanh
nghiệp là một hướng đi rất được chú ý thời gian gần đây.88
Thứ năm là các trường đại học công lập địa phương phải đẩy mạnh hợp tác với
các nền giáo dục tiên tiến và tổ chức khoa học công nghệ hiện đại để đào tạo nguồn
nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực mà thị trường lao động đang có nhu cầu
lớn.89 Điều đó có nghĩa là các trường đại học địa phương cần tận dụng chức năng trung
tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cấp tỉnh của chính mình để thu
hút các nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học ở các địa phương và phát huy vai trò cửa
ngõ hợp tác quốc tế để xây dựng mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ đại học theo
hướng hội nhập quốc tế.90 Xét trên phương diện này, mặc dù trực thuộc quyền quản lý
của chính quyền địa phương và đặt mục tiêu phục vụ địa phương lên trên hết, nhưng
các trường đại học công lập địa phương cũng không nên đứng ngoài cuộc đua xuất
khẩu các sản phẩm đào tạo của mình ra thị trường lao động quốc tế. Đây vừa là một
phương thức khẳng định chất lượng đào tạo, nhưng đồng thời cũng tăng cường năng
lực hội nhập quốc tế của các trường đại học địa phương.91
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5. Kết luận
Tóm lại, sự ra đời của hệ thống các trường đại học công lập địa phương trong
hơn 20 năm qua đã góp phần đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa dạng và lên cao
của cư dân địa phương và đồng thời cung cấp một lực lượng lao động có trình độ
chuyên và đã qua đào tạo chính quy bài bản cho thị trường lao động các địa phương.
Tuy nhiên, trong khi các trường đại học công lập địa phương không ngừng phát triển
về cả quy mô đào tạo và trình độ tuyển sinh so với trước khi được nâng cấp và thị
trường lao động thì ngày càng đòi hỏi phải cải thiện chất lượng đào tạo trong bối cảnh
tự chủ đại học, thì phần lớn các trường này không tìm ra được những hướng đi mang
tính đột phá trước nguy cơ bị giản tán đang ngày càng hiện rõ. 92 Nghiêm trọng nhất
trong số này là tình trạng điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, và trang thiết thị
phục vụ nghiên cứu và đào tạo không theo kịp yêu cầu của việc nâng cao chất lượng
đào tạo.93 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 các trường đại học công lập địa
phương mà Trường Đại học Trà Vinh là một trong những ví dụ diển hình nhất. Tuy
nhiên, quá trình thực hiện cơ chế tự chủ của nhiều trường đại học công lập địa phương
đang vướng phải nhiều vấn đề về cơ chế, chính sách, tiềm lực thực tế, và lộ trình thực
hiện. Có trường thì chưa hội tụ đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện cơ chế tự
chủ tài chính, trong khi một số trường khác thì thiếu khả năng tự chủ trong cơ cấu tổ
chức, năng lực đào tạo, và tuyển sinh đầu vào, còn các trường đã mạnh dạn tự đứng
trên đôi chân của mình bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau thì cơ chế tự chủ
chưa trở thành động lực phát triển của các cơ sở giáo dục đại học.94 Trước tình hình
đó, chuyển thành các trường đại học trực thuộc các bộ ngành trung ương hoặc sáp
nhập vào các đại học vùng và đại học quốc gia được xem là hướng đi thích hợp. Trong
thực tế, không nhiều trường đại học địa công lập phương có được may mắn khoác trên
mình một thương hiệu đại học quốc gia như Trường Đại học An Giang từ tháng 9 năm
2019. Chính vì thế, số lượng các trường đại học công lập địa phương đang phải đối
mặt với khó khăn không ít,95 nhưng ngoài việc cổ phần hóa với sự góp vốn của các nhà
đầu tư cả công lẫn tư để thay đổi mô hình quản trị các trường,96 gần như không còn
phương án nào khác xem ra khả dĩ hơn.
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TỰ CHỦ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở CÁC TRƯỜNG NGOÀI CÔNG LẬP
– THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Trương Thị Lê Hồng
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM (HUFLIT)
Tóm tắt:
Trong xu thế phát triển xã hội hiện nay, tự chủ trong giáo dục đại học là xu
hướng. Các quốc gia phát triển trên thế giới đã áp dụng từ rất lâu; những năm gần đây,
Việt Nam đã bắt đầu áp dụng thí điểm cho một số trường đại học công lập được tự chủ
về chuyên môn, tự chủ về tài chính, tự chủ về nhân sự… Quá trình này cũng cho thấy
một số cơ hội và thách thức nhất định. Khác với các trường công lập, các trường đại
học ngoài công lập từ khi thành lập đã có những sự tự chủ nhất định về quyền quyết
định sứ mạng và chương trình hoạt động của mình. Tuy nhiên, sự tự chủ cho các trường
ngoài công lập vẫn là tự chủ có điều kiện, các trường cần phải có đề án tự chủ và phải
được cơ quan các cấp quản lý phê duyệt.
Đối với các trường ngoài công lập, sự đồng thuận giữa hội đồng trường và Ban
giám hiệu trong các vấn đề chuyên môn, quản lý tài chính, nhân sự… luôn được quan
tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cũng như vị thế của trường trong hệ thống giáo
dục Việt Nam.
Chính vì vậy, từ khi Luật giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung một số điều năm
2018) có hiệu lực thi hành cũng đã đem lại nhiều cơ hội và thách thức cho các trường
đại học nói chung và các trường ngoài công lập nói riêng. Qua bài viết này, tác giả
mong muốn chỉ ra được thực trạng, các cơ hội cũng như thách thức của các trường
ngoài công lập trong quá trình thực hiện việc tự chủ trong giáo dục đại học. Từ đó, có
thể kiến nghị một số giải pháp để các trường ngoài công lập có thể vượt qua được các
thách thức này trong thời gian tới.
Từ khóa: tự chủ giáo dục, đại học ngoài công lập, thực trạng, cơ hội và thách
thức, giải pháp
1. Đặt vấn đề
Tự chủ trong giáo dục đại học là một trong những điều kiện cần để quản trị đại
học được phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo. Tự chủ đại học đã xuất hiện từ rất
lâu trên thế giới. Có nhiều định nghĩa, cách hiểu khác nhau về “tự chủ đại học”. Có thể
hiểu “Tự chủ đại học” là mức độ độc lập cần thiết đối với các tác nhân can thiệp từ bên
ngoài mà nhà trường cần có để có thể thực hiện được việc quản trị và tổ chức nội bộ,
việc phân bổ các nguồn lực tài chính trong phạm vi nhà trường, việc tạo và sử dụng các
nguồn tài chính ngoài ngân sách công, việc tuyển dụng nhân sự, việc xây dựng các tiêu
chuẩn cho học tập và nghiên cứu, và cuối cùng, là quyền tự do trong việc tổ chức thực
hiện nghiên cứu và giảng dạy. N.V. Varghese, Michaela Martin, Thomas Estermann
cho rằng khi bàn về “tự chủ đại học” là xét đến các mối quan hệ đang thay đổi giữa nhà
nước và các trường đại học. Đây là xu hướng thay đổi tất yếu của xã hội nhằm phát huy
sự tự do trong học thuật và giảm dần sự kiểm soát, quản lý trực tiếp của các cơ quan
công quyền dôid với các trường đại học. Hay nói một cách khác, quyền tự quyết của các
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trường được tăng lên mức tối đa tuy nhiên vẫn theo khuôn khổ quản lý chung của nhà
nước; điều này có nghĩa là các trường đại học có quyền tự quyết định và thực thi các
hoạt động nội bộ của đại học mà không có sự kiểm soát hay can thiệp của nhà nước và
bất kỳ sự can thiệp nào 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.
Ở trên thế giới, với các nền văn hóa khác nhau thì cũng có những cách hiểu khác
nhau về tự chủ đại học, chẳng hạn như ở Đức thì tự chủ đại học đồng nghĩa với việc
được tự do trong học tập và tự do trong giảng dạy, là không có sự can thiệp của nhà
nước. Tuyên bố “Magna Charta Universitatum” của Liên hiệp các đại học Châu Âu
năm 1988 đã chỉ rõ tự chủ đại học trong đó tự do học thuật là một phần của trường đại
học tự chủ “để đáp ứng nhu cầu của thế giới xung quanh, trường đại học nghiên cứu và
giảng dạy một cách độc lập về trí tuệ và theo đạo đức đối với tất cả quyền lực kinh tế và
chính trị”.
Theo báo cáo tổng quan về xu thế quản trị đại học trên thế giới của World Bank
(2008) 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)
• mô hình bán tự chủ (semi - autonomous)
• mô hình bán độc lập (semi - independent)
• mô hình độc lập (independent)
Đối với mô hình độc lập thì vẫn có những quy định hoặc mặc định ngầm về
quyền Nhà nước nắm giữ một số kiểm soát về mặt chiến lược và có quyền yêu cầu tính
giải trình cao ở các cơ sở giáo dục đại học
Ở Việt Nam, khái niệm “tự chủ đại học” mới xuất hiện và phát triển trong quá
trình đổi mới quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học theo tinh thần xã hội hóa
nhằm bảo đảm thống nhất, kỷ cương quản lý nhà nước vừa phân cấp quản lý, tăng
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường đại học và thu hút sự tham gia của các bên
liên quan. Tự chủ đại học ở Việt Nam là các cơ sở giáo dục tự chủ theo quy định pháp
luật, gắn với tự chịu trách nhiệm và được thể chế hóa từng phần trong từng lĩnh vực
hoạt động của các cơ sở đại học. Theo Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật giáo dục đại học 2018 đã nêu rõ cơ sở giáo dục đại học được phân loại thành 2 loại
hình cơ sở giáo dục đại học là cơ sở giáo dục đại học công lập do Nhà nước đầu tư và
cơ sở giáo dục đại học tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài đầu tư, đảm
bảo điều kiện hoạt động. Theo số liệu thống kê năm 2019 của Bộ Giáo dục và đào tạo,
hiện nay Việt Nam có 237 trường đại học gồm 172 trường công lập và 65 trường ngoài
công lập, số trường ngoài công lập chiếm gần 27.5% trong tổng số trường đại học tại
Việt Nam, chiếm hơn ¼ tổng số cơ sở giáo dục tạo Việt Nam.
Theo điều 4, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học 2018
đã giải thích cụm từ “Quyền tự chủ” như sau: 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. Đối với các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam
thì cụm từ “tự chủ” khá là quen thuộc khi các trường tự chủ về tài chính, tự chủ về nhân
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sự, tự chủ về phương hướng và chương trình đào tạo. Tuy nhiên, sự tự chủ đó vẫn phải
nằm trong tầm kiểm soát và quản lý của Nhà nước. Chính vì vậy, sự tự chủ của các
trường ngoài công lập vẫn phải nằm trong khuôn khổ, thực hiện theo quy định và chịu
sự quản lý, kiểm soát của nhà nước.
Vậy, cốt lõi của việc tự chủ đại học là gì? Các quyền tự chủ của các cơ sở giáo
dục đại học gồm những quyền gì và được thực hiện như thế nào nhằm nâng cao hiệu
quả chất lượng giáo dục đại học và đảm bảo sự công bằng chung cho các cơ sở giáo
dục? Đây là những vấn đề cấp thiết được Nhà nước, Bộ Giáo dục và đào tạo cùng các
cơ sở giáo dục đang quan tâm trong những năm gần đây, và đang dần biến chuyển theo
chiều hướng tích cực thông qua các văn bản Luật bổ sung, các quy định, nghị định sửa
đổi và bổ sung nhằm đem lại một quá trình thay đổi trong phương thức quản trị đại học
để hướng đến sự cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, đóng góp cho xã hội
nguồn nhân lực có trình độ và có chất lượng cao, góp phần xây dựng và phát triển quốc
gia Việt Nam ngày càng vững mạnh, khẳng định vị trí của Việt Nam ở khu vực và trên
toàn cầu.
Theo Nghị định 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn về việc thi hành
một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, cơ sở
giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ về: học thuật và hoạt động chuyên môn; tổ
chức bộ máy và nhân sự; tài chính và tài sản. Trong Nghị định này đã liệt kê rõ các
thành tố trong tự chủ giáo dục bao gồm:
• Quyền tự chủ về học thuật và hoạt động chuyên môn
• Quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự
• Quyền tự chủ về tài chính và tài sản
Trong giới hạn nghiên cứu của tác giả, bài viết này chỉ đề cập tới các vấn đề về
quyền tự chủ về học thuật và hoạt động chuyên môn và quyền tự chủ về tổ chức bộ máy
và nhân sự của các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam, thực trạng cũng như các
cơ hội và thách thức của các cơ sở giáo dục ngoài công lập khi áp dụng Luật sửa đổi
2018. Từ đó kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa về vấn đề tự chủ đối
với các trường ngoài công lập.
2. Thực trạng vấn đề tự chủ giáo dục đại học của các trường ngoài công
lập
Vấn đề tự chủ đại học đã được đặt ra từ những năm 2000 nhưng đến năm 2018,
Quôc hội mới đưa ra thể chế bằng Luật số 34/2018/QH14 và Nghị định 99/2019/NĐCP đưa ra quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều sửa đổi của Luật Giáo
Dục Việt Nam. Đối với Luật Giáo dục sử đổi năm 2018 này, đã cụ thể hóa các nội dung
về vấn đề tự chủ giáo dục với các cơ sở giáo dục nói chung. Tuy nhiên, các trường
ngoài công lập từ khi thành lập cũng đã có được những sự tự chủ nhất định nên dường
như Luật sửa đổi này cũng đã cụ thể hóa hơn một số điểm mới; nhưng vẫn còn những
rào cản cũng như thách thức đối với các trường ngoài công lập. Về cơ bản, Luật sửa đổi
2018 đem lại nhiều quyền tự chủ hơn cho các trường công lập, điều này vừa là động lực
vừa là thách thức với các trường ngoài công lập để khẳng định vị trí và chỗ đứng của
mình, phát triển và hoàn thiện chương trình đào tạo nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất
lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội.
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Ở Việt Nam, các trường đại học ngoài công lập đang ngày càng đóng vai trò
quan trọng trong việc phát triển giáo dục, mỗi trường có tầm nhìn, sứ mệnh riêng và
tham gia vào hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam, cung cấp nguồn nhân lực theo
các phân khúc thị trường lao động khác nhau. Chẳng hạn như trường đại học Thành Đô
có tầm nhìn là đến năm 2030 sẽ là một trong những trường đại học tư thục hàng đầu ở
Việt Nam với đặc tính nổi trội là tính thực hành và tính hướng nghiệp. Từ đó, Đại học
Thành Đô xây dựng mục tiêu đào tạo mũi nhọn về các lĩnh vực công nghệ, du lịch,
ngôn ngữ, kinh tế, quản lý…Hoặc trường đại học Hòa Bình với mục tiêu phát triển
năng lực toàn diện cho người học và thực hiện phương pháp đào tạo mới “lấy người học
là trung tâm, tự học và nghiên cứu làm nền tảng” nên tập chung chủ đạo phát triển các
ngành công nghệ, quan hệ công chúng, luật. Ở miền Trung có trường đại học Duy Tân
là trường đại học tư thục đầu tiên được thành lập vào năm 1994. Với hơn 25 năm hình
thành và phát triển cùng với phương châm “đứng trên vai người khổng lồ” để nâng tầm
bản thân, hiện nay đại học Duy Tân đã có sự hợp tác, liên kết với rất nhiều trường nước
ngoài danh tiếng để nâng cao chất lượng đào tạo. Với sự nỗ lực không ngừng, năm
2020 trường đại học Duy Tân lần đầu tiên và là trường tư thục đầu tiên của Việt Nam
được có mặt trong bảng xếp hạng top 500 các trường đại học của châu Á do QS
Ranking công bố. Đây là tiền đề, là động lực để các trường đại học ngoài công lập tiếp
tục phát triển sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn sắp tới. Cũng trải qua hơn 25 năm hình
thành và phát triển, trường đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh
(HUFLIT) là trường đại học dân lập đầu tiên của phía Nam, với mục tiêu “không vì lợi
nhuận” và phương châm đào tạo theo hướng ứng dụng nhằm tạo ra lực lượng lao động
có chất lượng cao, thành thạo chuyên môn và bảo đảm các kỹ năng cần thiết đáp ứng
nhu cầu thị trường lao động với hai mũi nhọn là ngoại ngữ và tin học. Đến năm 2015,
Trường chính thức được chuyển đổi loại hình đào tạo từ trường đại học dân lập sang
loại hình trường đại học tư thục theo Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 15/10/2015 của
Thủ tướng Chính phủ. Việc chuyển sang loại hình đại học tư thục nhưng trường vẫn
theo mục tiêu “ không vì lợi nhuận”, ngừng cải tiến chương trình đào tạo, phương pháp
giảng dạy, hệ thống quản lý, cũng như tích cực chủ động hội nhập khu vực và quốc
tế…Qua một số liệt kê trên cho thấy, các trường đại học ngoài công lập đều có những
mục tiêu, hướng đi riêng cũng như những ngành nghề đào tạo thế mạnh khác nhau với
mục đích cuối cùng là tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội, và
điểm chung của hầu hết các trường ngoài công lập đó là đào tạo theo hướng ứng dụng
thực tế nhiều hơn so với các trường công lập.
Tuy nhiên, số lượng trường ngoài công lập theo tác giả thống kê được từ trang
web của Bộ giáo dục từ năm học 2014 – 2015 đến năm học 2018 – 2019 chỉ tăng từ 60
lên 65 trường, trong khi số trường công lập tăng từ 159 lên 172 trường ( số liệu này
không tính các trường thuộc khối An ninh, Quốc phòng). Số liệu cụ thể từng năm học
được thể hiện qua bảng sau:
Công lập

2014 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

159

163

170

171

172

60

65

65

65

Ngoài công lập 60

Nguồn: cổng thông tin Bộ giáo dục và đào tạo
Theo Quyết định số 121/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường ĐH và CĐ giai đoạn 2006 – 2020 đưa ra mục
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tiêu đến năm 2020 nước ta có 30% - 40 % sinh viên học trong các cơ sở giáo dục ngoài
công lập. Tuy nhiên, tính đến năm học 2018 - 2019, số lương trường ngoài công lập chỉ
chiếm 27,5%, số lượng sinh viên các trường ngoài công lập Việt Nam mới đạt xấp xỉ
17,33%. Con số này cho thấy vị thế và vai trò của các trường ngoài công lập còn nhiều
hạn chế so với các trường công lập. Và đến năm 2018, Luật giáo dục sửa đổi về cơ chế
trao quyền tự chủ cho các trường công lập thì các trường ngoài công lập càng phải nỗ
lực và cố gắng hơn nữa để tồn tại và phát triển bền vững trước sự thay đổi của các chính
sách, cơ chế cũng như môi trường chung của thế giới.
Tại Điều 7 Luật sửa đổi có nội dung cơ sở giáo dục đại học phân loại 2 loại hình
cơ sở giáo dục đại học là cơ sở giáo dục đại học công lập do Nhà nước đầu tư và cơ sở
giáo dục đại học tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài đầu tư, đảm bảo
điều kiện hoạt động. Cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận là cơ
sở giáo dục đại học mà nhà đầu tư cam kết hoạt động không vì lợi nhuận, được ghi nhận
trong quyết định cho phép thành lập hoặc quyết định chuyển đổi loại hình cơ sở giáo
dục đại học; hoạt động không vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức; phân
lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục
đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đại học. Hiện nay, hệ thống giáo dục Việt Nam có 237
trường đại học, bao gồm 172 trường công lập, 60 trường tư thục và dân lập, 5 trường có
100% vốn nước ngoài. Tuy nhiên, đa số các văn bản luật đều đưa ra những quy định
chung cho trường công lập và ngoài công lập, thiết nghĩ nên chăng có sự phân bổ Luật
rõ ràng và chi tiết hơn nữa dựa trên loại hình cơ sở giáo dục để Bộ giáo dục và đào tạo
có thể kiểm soát dễ dàng và chặt chẽ hơn. Chẳng hạn như đối với hệ thống các trường
ngoài công lập được phân thành 2 loại: hoạt động không vì lợi nhuận và hoạt động có
lợi nhuận (do các cơ sở giáo dục này xác định mục tiêu lợi nhuận đi kèm với mục tiêu
đào tạo hoặc được doanh nghiệp đầu tư hoặc là các trường có vốn nước ngoài…). Vậy.
với mục tiêu khác nhau thì phương thức hoạt động, cách thức tổ chức và thực hiện cũng
ít nhiều có sự khác biệt. Tuy nhiên, các điểm trong Điều 17 của Luật sửa đổi bổ sung
năm 2018 hầu hết lại đưa ra cho các trường tư thục không vì lợi nhuận về việc thành lập
Hội đồng trường…Bởi vì khi có nhà đầu tư, có mục tiêu lợi nhuận thì Hội đồng trường
vẫn chịu sự chi phối của các nhà đầu tư. Hiện nay, tập đoàn Nguyễn Hoàng đang đầu tư
cho 4 trường đại học tư thục và dần phát triển thành một hệ thống, đang ngày càng phát
triển. Năm 2015 Nguyễn Hoàng có trường đại học quốc tế Hồng Bàng, đến 2016 có
thêm trường đại học Bà rịa – Vũng Tàu và đến 2018 có trường đại học Gia Định và Hoa
Sen. Với việc tạo ra được hệ thống như vậy, tập đoàn Nguyễn Hoàng có thể có sự chi
phối đến cơ cấu tổ chức, chi phối nhân sự của các trường này, đồng thời, lực lượng
giảng viên của mỗi trường cũng có thể hỗ trợ cho các trường khác trong hệ thống. Đây
có thể là một ưu thế so với các trường ngoài công lập khác. Hay nói theo một cách
khác, mô hình các trường này được quản trị như một doanh nghiệp để đem về lợi nhuận
cho tổ chức.
Đối với các trường ngoài công lập, trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
không có nghĩ là không sinh ra lợi nhuận, nhưng lợi nhuận này dung để phục vụ cho
việc phát triển cơ sở vật chất, đào tạo chuyên môn cho người giảng dạy, nâng cao chất
lượng đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập và phát triển. Và theo Luật
sửa đổi năm 2018, chúng ta có thể thấy được mô hình quản trị các trường đại học công
lập và ngoài công lập đang dịch chuyển theo hướng dần dần xóa bỏ quản lý trực tiếp
của Bộ giáo dục và đào tạo bằng cách được giao quyền tự chủ về tài chính, nhân sự,
hoạt động chuyên môn. Hiện nay, có một số trường công lập đã được quyền tự quyết về
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tài chính, nhân sự…như các trường thành viên của Đại học Quốc Gia, đây sẽ là tiền đề
để chuyển dịch mô hình quản trị của các trường đại học ở Việt Nam trong tương lai.
Đây là quá trình tất yếu của xu hướng phát triển ngành giáo dục Việt Nam, điều này
vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các trường cả công lập và ngoài công lập. Riêng
đối với các trường ngoài công lập sẽ cần phải cố gắng xây dựng và phát triển chiến lược
đào tạo để có thể tạo ra môi trường học tập tốt cho sinh viên, đồng thời có thể cạnh
tranh công bằng về vị thế của mình so với các trường công lập. Đây sẽ là một thách
thức vô cùng to lớn với các trường ngoài công lập, các trường này sẽ xây dựng các
chương trình đào tạo gắn liền với mục tiêu, tầm nhìn và sứ mạng của trường nhằm tạo
ra sự khác biệt, sự đặc trưng và nổi bật của mình so với các trường khác; đồng thời
cũng phải phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ cao để duy trì và phát triển trường một
cách bền vững.
Theo như Luật Giáo dục cũ, Bộ Giáo dục và đào tạo quy định thạc sĩ là trình độ
chuẩn đối các giảng viên đại học, thì Luật sửa đổi năm 2018 quy định thạc sĩ chỉ là trình
độ tối thiểu của các giảng viên, trừ trợ giảng. Các trường đại học ưu tiên tuyển dụng
người có trình độ tiến sĩ làm giảng viên. Giảng viên giảng dạy trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
phải có trình độ tiến sĩ. Đây hiện đang là một bài toán khó cho các trường đại học ngoài
công lập. Làm thế nào để tuyển dụng được đội ngũ giảng viên đúng ngành nghề,
chuyên môn và đáp ứng quy định của pháp luật. Hằng năm, các trường ngoài công lập
luôn có những đợt tuyển giảng viên để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, tăng quy mô về số
lượng sinh viên cũng như chất lượng đào tạo. Ví dụ như trường đại học Văn Lang tuyển
giảng viên cho 47 chuyên ngành của trường, trường đại học Công nghệ TP. HCM đăng
tin tuyển dụng lãnh đạo và giảng viên các khoa, ngành trường đào tạo, trường đại học
Bình Dương cũng đăng tin tuyển dụng giảng viên theo đợt hoặc trường đại học
PHENIKAA đăng tin tuyển dụng giảng viên dựa trên tiêu chuẩn riêng của từng
khoa…Bên cạnh đó, cũng có nhiều trường đăng tin tuyển dụng giảng viên thỉnh giảng.
Điều này cho thấy một thực tế rằng các trường ngoài công lập hiện đang thiếu về lực
lượng giảng dạy, các trường phải nỗ lực rất nhiều trong việc tuyển dụng giảng viên cho
trường, dẫn đến một số tình trạng như có bằng cấp đúng theo yêu cầu nhưng lại không
có khả năng sự phạm khiến cho chất lượng đào tạo cũng khó để kiểm soát. Hoặc, có
trường hợp các giảng viên đi thỉnh giảng và việc giảng dạy ở nhiều trường khác nhau
khiến họ không còn thời gian để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hoặc phát
triển trình độ chuyên môn. Có thể thấy rằng, lực lượng giảng viên ở các trường công lập
phần lớn là những giảng viên lớn tuổi, sau khi hết tuổi công tác ở các trường công lập
nhưng vẫn tiếp tục muốn cống hiến cho xã hội, họ chọn các trường ngoài công lập để
tiếp tục công việc giảng dạy và quản lý của mình. Với nhóm lực lượng này, các trường
ngoài công lập sẽ có lợi thế là có giảng viên có tuổi đời, tuổi nghề và kinh nghiệm để
truyền đạt cho sinh viên những kiến thức quan trọng cũng như chia sẻ những kinh
nghiệm giảng dạy của mình cho thế hệ giảng viên trẻ ở các trường ngoài công lập. Tuy
nhiên, với sự phát triển của công nghệ, trong kỷ nguyên cách mạng công nghệ 4.0 hiện
nay, các giảng viên cần phải có một sự nhạy bén để tiếp cận với kiến thức mới và
truyền đạt cho sinh viên. Vì vậy, một số trường ngoài công lập hiện nay vừa có chính
sách tuyển dụng gảing viên có thâm niên, vừa có chính sách đào tạo người trẻ để bổ
sung lực lượng giảng dạy có tâm và có tầm, có chuyên môn để giảng dạy cho sinh viên.
Điển hình như trường HUFLIT từng có chính sách giữ những sinh viên xuất sắc lại đào
tạo và phát triển để trở thành nguồn lực giảng viên cho trường. Hiện nay, trường có một
số cán bộ quản lý là cựu sinh viên của trường cũng như nhiều giảng viên là cựu sinh
viên của trường. Điều này có một lợi thế là lực lượng này có thời gian gắn bó lâu dài
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với trường, hiểu được mục tiêu, phương hướng và sự phát triển của trường, từ đó có
những sự nỗ lực, đóng góp và cống hiến cho trường.
Cũng theo Luật mới sửa đổi năm 2018 này, giảng viên độc lập về quan điểm
chuyên môn trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học; được ký hợp đồng thỉnh giảng và
nghiên cứu khoa học với các trường đại học, cơ sở nghiên cứu khác… theo quy định
của trường đại học mà mình đang làm việc. Đây là một điểm mới của Luật giáo dục, tuy
nhiên hầu hết các trường đại học nói chung và ngoài công lập nói riêng vẫn chưa có
nhưunxg quy định cụ thể về việc việc giảng viên của trường mình đi thỉnh giảng hoặc
nghiên cứu khoa học với các trường đại học và cơ sở khác.
Thực tế cho thấy tình trạng thiếu giảng viên của các trường đại học ngoài công
lập đang là một vấn đề cần được quan tâm và giải quyết sớm trong thời gian tới. Theo
Luật giáo dục quy định, một giảng viên chỉ được ký hợp đồng cơ hữu với một trường
đại học; tuy nhiên với sự thiếu hụt nguồn giảng viên như hiện nay thì các trường cũng
ký rất nhiều hợp đồng thỉnh giảng và cũng từng có trường hợp một giảng viên có hồ sơ
cơ hữu ở nhiều trường. Điều này là không phù hợp, do đó, cần có sự kiểm tra trước khi
cơ sở giáo dục ký hợp đồng cơ hữu với giảng viên. Nên chăng Bộ giáo dục sẽ có giải
pháp để đảm bảo chất lượng đào tạo của trường, vì số lượng giảng viên của một trường
cũng sẽ ảnh hưởng đến số lượng tuyển sinh, chất lượng giảng dạy và nhiều yếu tố liên
quan khác.
Với nhiều điểm sửa đổi trong Luật giáo dục 2018 đã đem lại nhiều cơ hội phát
triển cho các trường ngoài công lập. Thêm một điểm mới nữa là nhiệm kỳ hoặc thời
gian bổ nhiệm của hiệu trưởng do Hội đồng trường quyết định trong phạm vi nhiệm kỳ
của Hội đồng, không còn hạn chế ở mức 5 năm. Bên cạnh đó, thay vì quy định hiệu
trưởng phải đã tham gia quản lý cấp khoa, phòng của trường ít nhất 05 năm, thì nay,
Luật mới cũng đã bỏ quy định này. Thay vào đó, chỉ còn yêu cầu phải có kinh nghiệm
quản lý giáo dục đại học. Chính những sự thay đổi này tạo điều kiện cho các trường
ngoài công lập xây dựng chiến lược quản lý và phát triển trường.
3. Một số kiến nghị/giải pháp để tối ưu hóa việc tự chủ giáo dục của các
trường ngoài công lập
Với các thực trạng được liệt kê ở nội dung trên, tác giả bài viết nhận thấy cần có
những sự điều chỉnh, thay đổi nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc tự chủ giáo dục của
các trường ngoài công lập.
Một là, cần có những quy định riêng biệt cho hai nhóm trường ngoài công lập,
nhóm trường tư thục “phi lợi nhuận” và nhóm trường tư thục vì lợi nhuận từ cơ chế tổ
chức, hoạt động đến chính sách, các trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn hay nói cách
khác cần tách bạch rõ ràng 2 loại hình trường đại học tư thục không vì lợi nhuận và vì
lợi nhuận. Chẳng hạn như nhóm trường “phi lợi nhuận” sẽ có những sự ưu đãi nhất định
từ Nhà nước, tuy nhiên nếu không tuân thủ đúng tiêu chí “phi lợi nhuận” sẽ bị phạt hoặc
bị tước các quyền ưu đãi.
Hai là, Nhà nước cần ban hành các Luật, chính sách riêng biệt cho 2 nhóm
trường ngoài công lập vì nếu để chung như hiện nay sẽ dẫn đến việc khó thực hiện;
cũng như khi có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với từng loại hình trường tư thục phi
lợi nhuận và vì lợi nhuận. Dù là trường tư thục phi lợi nhuận hay vì lợi nhuận thì đều
xuất phát từ mục tiêu chung là phát triển giáo dục Việt Nam, nên khi có chính sách rõ
ràng thì các trường cũng sẽ thực hiện và đạt được mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đặt
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ra. Các trường ngoài công lập đều mong muốn cung cấp những dịch vụ giáo dục chất
lượng cao và tạo ra đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.
Ba là, Nhà nước cần có sự quy hoạch dài hạn cho sự phát triển đội ngũ giảng
viên trong tương lai, đáp ứng đủ số lượng và chất lượng. Thực tế cho thấy, mất từ 5 đến
10 năm mới có thể đào tạo và phát triển một người trở thành giảng viên có trình độ và
năng lực thật sự. Hiện nay, Đảng và Nhà nước cũng đã có những chính sách hỗ trợ sinh
viên sư phạm thông qua Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đây là một tín
hiệu đáng mừng, cho thấy Chính phủ đã có kế hoạch và chiến lược nhằm xây dựng và
phát triển nguồn nhân lực cho tương lai.
Bốn là, xem xét việc tự chủ trong việc tìm kiếm và phát triển đội ngũ giảng viên,
các giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ giảng viên ở các trường đại học
ngoài công lập trong thời gian tới. Bởi vì, để đào tạo ra một người giảng viên có năng
lực chuyên môn và có đạo đức tốn nhiều thời gian và chi phí. Một mặt, các trường
ngoài công lập phát triển số lượng giảng viên theo tiêu chí ưu tiên tuyển chọn những
người có trình độ cao, mặt khác, các trường cũng cần có chiến lược chiêu dụ nhân tài,
giữ những sinh viên của trường có học lực xuất sắc, có đạo đức để đầu tư cho những
sinh viên này học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ, đóng góp vào đội ngũ giảng viên của trường.
Năm là, cần có quy trình thống nhất và chặt chẽ về việc tuyển dụng giảng viên
trong các cơ sở giáo dục đại học nói chung và đại học tư thục nói riêng. Các trường đại
học tư thục có trách nhiệm thực hiện các quy định của Nhà nước về tuyển dụng giảng
viên và được tự chủ trong việc tổ chức tuyển dụng. Đồng thời, Bộ Giáo dục và đào tạo
cần có một kho cơ sở dữ liệu các giảng viên của các trường đại học để dễ dàng kiểm
soát và quản lý; các trường cũng dễ dàng rà soát hồ sơ trong quá trình tuyển dụng,
tránh được trường hợp một người nhưng cơ hữu ở nhiều trường.
Sáu là, cần hoàn thiện chính sách đảm bảo quyền tự chủ trong hoạt động đào tạo.
Tự chủ của trường đại học tư thục là nói đến sự tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về
quyết định của mình; tự tổ chức các hoạt động giáo dục và tự giải trình trước pháp luật
và trước xã hội về các hoạt động của mình. Để đảm bảo quyền tự chủ của các trường
đại học tư thục, Nhà nước cần sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các chính sách nhằm quy
định cụ thể hơn quyền tự chủ và những nội dung tự chủ của từng loại hình đại học tư
thục “ phi lợi nhuận” và vì lợi nhuận bao gồm tự chủ trong công tác đào tạo, chiến lược
phát triển của trường, chương trình đào tạo, tuyển sinh, tuyển dụng… Tức là quyền tự
chủ này hoàn toàn không có nghĩa là nằm ngoài sự chi phối của luật pháp. Đây là sự tự
chủ có điều kiện và các điều kiện này được xác định bởi mối quan hệ giữa Nhà nước, xã
hội và cơ sở đào tạo và phải được quy định cụ thể.
Bảy là, Nhà nước tiếp tục thực hiện việc rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật liên quan đến phát triển trường ngoài công lập để sửa đổi, bổ sung và điều
chỉnh kịp thời, tránh mâu thuẫn, chồng chéo. Vì vậy, muốn tổ chức quản lý, quản trị có
hiệu quả, hạn chế được phức tạp, phát huy được ưu thế của giáo dục đại học ngoài công
lập cần phải có một hành lang pháp lý đầy đủ, minh bạch, phù hợp và một chế tài thực
thi nghiêm túc, đủ mạnh, đồng thời cần được đảm bảo bằng những chính sách ổn định
lâu dài để các nhà đầu tư, các nhà giáo dục có thể toàn tâm, toàn lực đầu tư vào việc
thành lập, xây dựng và phát triển nhà trường.
Tám là, cần xây dựng Luật Nhà giáo nói chung hoặc Luật giảng viên dành cho
các giảng viên của các cơ sở giáo dục nói chung để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của
giảng viên, đặc biệt là các giảng viên ở các trường tư thục; đảm bảo chính sách công
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bằng nhằm phát triển giảng viên cho toàn hệ thống giáo dục nhằm nâng cao chất lượng
giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập. Bởi vì giáo dục đại học đóng vai trò
vô cùng quan trọng trong sự phát triển của nguồn nhân lực lao động của một quốc gia,
người giảng dạy cần có được những chính sách ưu đãi và phát triển chứ không như thực
trạng hiện nay ngày càng có nhiều đánh giá tiêu cực, không đúng về nghề giáo nói
chung và giảng viên nói riêng. Vì vậy, cần có hành lang pháp lý để bảo vệ quyền lợi
cho những giáo viên nói chung và giảng viên nói riêng.
4. Kết luận
Tự chủ giáo dục là một xu thế tất yếu của xã hội, và các trường ngoài công lập ở
Việt Nam là những trường được trao quyền tự chủ đầu tiên; hiện nay tự chủ giáo dục đã
bắt đầu được áp dụng sang các trường công lập và đang dần có những điều chỉnh, bổ
sung, thay đổi cho phù hợp với chính sách phát triển của Nhà nước. Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018 tạo cơ sở pháp lý quan trọng,
thúc đẩy tự chủ đại học, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thực hiện tốt công tác quản lý
ngành và đổi mới quản trị cơ sở giáo dục. Hầu hết các trường ngoài công lập đào tạo
theo hướng ứng dụng, gắn kết với nhu cầu của doanh nghiệp. Sự phát triển các trường
đại học ngoài công lập thời gian qua đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng không
thể thiếu được trong hệ thống giáo dục của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh
viên được học tập nâng cao trình độ, đồng thời thu hút được nhiều nguồn lực, tiềm năng
lớn trong xã hội đầu tư cho giáo dục đại học phát triển.
Sự hình thành và phát triển của các trường đại học ngoài công lập trong hơn 25
năm qua cũng trải qua nhiều khó khăn, bất cập, đặc biệt trong cơ chế, chính sách của
Nhà nước chưa tạo môi trường thuận lợi cho các trường ngoài công lập phát triển. Tuy
nhiên, với những điểm đổi mới trong Luật giáo dục 2018 cũng đã phần nào tạo điều
kiện để các trường ngoài công lập được quan tâm hơn và phát triển trong thời gian tới.
Với góc nhìn của người đang trực tiếp tham gia công tác giảng dạy tại một trường đại
học tư thục, tác giả đã chỉ ra được thực trạng, các cơ hội cũng như thách thức của các
trường ngoài công lập trong quá trình thực hiện việc tự chủ trong giáo dục đại học.
Đồng thời, tác giả kiến nghị một số giải pháp nhằm tối ưu hóa việc tự chủ giáo dục của
các trường ngoài công lập, đem lại diện mạo mới cũng như giúp cho các trường ngoài
công lập có thể phát triển hơn, có những sự sáng tạo và hướng đi đột phá mới trong
tương lai của các trường ngoài công lập.
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THIẾT CHẾ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG GẮN VỚI TỰ CHỦ ĐẠI HỌC
Lê Anh Tuấn
Lê Minh Thắng
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Tóm tắt: Tự chủ đại học là một xu thế khách quan của hệ thống các trường đại
học trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tự chủ luôn gắn liền với trách nhiệm giải trình
với chủ sở hữu, các bên có lợi ích liên quan và với toàn xã hội. Luật sửa đổi bổ sung
một số điều của Luật Giáo dục đại học đã thiết lập hành lang pháp lý cho tự chủ đại
học, trong đó thiết chế hội đồng trường được luật định là tổ chức quản trị, thực hiện
quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan. Tuy nhiên, thực tiễn
nhận thức về hội đồng trường, về hoạt động của hội đồng trường và sự phối hợp của
thực thể này với các thực thể bên trong và bên ngoài trường còn nhiều điểm cần tiếp
tục thảo luận và hoàn thiện. Bài viết này giới thiệu một số mô hình hội đồng trường
trên thế giới, thực trạng và một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, giải pháp cần thiết để
thiết chế hội đồng trường dần phát huy đúng vai trò trong bối cảnh hệ thống giáo dục
đại học Việt Nam đang ở giai đoạn đầu phát triển và hội nhập quốc tế.
I. Tự chủ đại học, trách nhiệm giải trình và thiết chế Hội đồng trường
Chủ trương tự chủ đại học, đổi mới quản trị đại học đã được Chính phủ quyết
định từ năm 2005 (Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 2/11), nhưng phải gần 15 năm
sau chủ trương này mới được thể chế hóa, sau khi tiếp tục được Ban chấp hành Trung
ương Đảng quyết nghị trong Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Luật
34/2018/QH14, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật GD đại học, và nghị định 99
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 34 được ban hành.
Lịch sử ra đời và phát triển của các trường đại học trên thế giới cho thấy, trong
giai đoạn ban đầu các trường đại học ở phương Tây có chức năng chủ yếu là sản sinh ra
tri thức, hầu như có rất ít quan hệ trực tiếp đối với hoạt động của Nhà nước và sự phát
triển kinh tế - xã hội. Khi đó tính độc lập và tự chủ của các trường đại học này là rất
cao. Khi trình độ phát triển kinh tế - xã hội được nâng lên, chức năng của trường đại
học thay đổi và phát triển, không chỉ là sản xuất tri thức mà dần trở thành một ngành lĩnh vực sản xuất dịch vụ, đào tạo nhân lực, cung cấp công nghệ - kỹ thuật tiên tiến...
cho mọi lĩnh vực và hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Tức là đã liên quan và
tác động hai chiều trực tiếp đến hoạt động và phát triển của tất cả các lĩnh vực của đời
sống xã hội. Đây chính là thực tiễn khách quan thúc đẩy cơ chế tự chủ đại học theo
hướng gia tăng hơn sự can thiệp của Nhà nước. Ngược lại mô hình nhà nước quản lý
tuyệt đối đối với các đại học công lập như ở nước ta trước đây cần giảm dần sự can
thiệp trực tiếp của Nhà nước. Cơ chế tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình chính
là hướng tiếp cận sinh động và thực tiễn khách quan.
Tự chủ đại học là nền tảng để một 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 bên có lợi ích liên quan trong việc thực
hiện các nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức và nhân sự, tài chính, tài sản, huy động và sử
dụng các nguồn lực…, tạo động lực cho sự phát triển bền vững và hiệu quả, đáp ứng
yêu cầu phát triển của kinh tế - xã hội, đất nước và hội nhập quốc tế.
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Tự chủ đại học ở Việt Nam có nhiều đặc thù khác với thế giới do trình độ phát
triển của nền kinh tế - xã hội còn tương đối thấp, thể chế và trình độ quản lý nhà nước,
quản trị xã hội nói chung và quản lý giáo dục đại học nói riêng đang trong giai đoạn đổi
mới, ảnh hưởng của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp còn khá nặng cả
trong nhận thức, cơ chế chính sách và thực tiễn hoạt động. Trình độ phát triển của nền
giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng đang chỉ ở những bước đầu tiên trong
tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế. Yêu cầu của quá trình đổi mới - phát triển đất
nước và toàn cầu hóa - hội nhập quốc tế, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ về thể chế,
trong đó có cơ chế tự chủ đại học. Tuy nhiên phải có mô hình và bước đi phù hợp với
điều kiện và trình độ phát triển của nước ta, với đặc thù của từng nhóm trường đại học.
Hội đồng trường ở các trường tự chủ là một cơ quan quyền lực, đại diện cho chủ sở hữu
và các bên có lợi ích liên quan, thực hiện chức năng quản trị trường đại học và có trách
nhiệm giám sát quá trình triển khai thực hiện của nhà trường theo đúng quy định, đúng
chiến lược.
Từ khi Luật giáo dục 08/2012/QH13 đi vào thực tiễn và gần đây là Luật
34/2018/QH14, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật GD đại học, hội đồng trường
ở nhiều trường đại học dần được thành lập, tuy nhiên hội đồng trường có được vận hành
như kỳ vọng hay không vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Thứ nhất, khái niệm “Bộ chủ
quản” hoặc “Cơ quan quản lý trực tiếp” còn có nhiều tranh luận nhưng với hệ thống
pháp lý hiện nay, nếu không còn vai trò “Bộ chủ quản” nhì nhiều trường sẽ thực sự lúng
túng trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể mà từ trước đến nay vẫn do “Bộ chủ
quản” quyết định. Hai là, sự thiếu phân định rõ ràng hoặc nhận thức rõ ràng về vai trò,
trách nhiệm của đảng ủy, hội đồng trường và ban giám hiệu dẫn tới vị thế của hội đồng
trường nói chung và chủ tịch hội đồng trường nói riêng trong một trường đại học tự chủ
còn khó đoán định. Thứ 3, là nhận thức của nhiều cán bộ, giảng viên và bản thân các
thành viên hội đồng trường còn hạn chế, nhiều thành viên hội đồng trường chưa hiểu rõ
chức năng và thể thức hoạt động của hội đồng trường cũng như trách nhiệm, quyền hạn
của mình. Bên cạnh đó là nhận thức của xã hội, của các cơ quan chính phủ nói chung
đối với tự chủ đại học và đối với vai trò, chức năng của hội đồng trường, dẫn tới việc
ban hành các định chế chồng chéo, mâu thuẫn và khó thực hiện.
II.Thực tiễn Hội đồng trường ở Việt Nam và một số kinh nghiệm quốc tế
Kinh nghiệm hoạt động của hội đồng trường tại các quốc gia phát triển trên thế
giới là những bài học quý giá cho Việt Nam. Bên cạnh đó, để có những giải pháp phát
triển phù hợp và bền vững, cần nhìn nhận thực trạng hoạt động hội đồng trường ở nước
ta hiện nay.
Hội đồng trường là thiết chế không thể thiếu được trong quản trị giáo dục đại
học ở các nước phát triển và đang phát triển trên thế giới như Mỹ, các nước Tây Âu,
Đông Âu, Trung Âu, các nước châu Á như Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ.... Mô hình hoạt
động của hội đồng trường khá đa dạng tại các quốc gia khác nhau. Có thể kể ra hai dạng
mô hình khác nhau: một mô hình mang tính quản trị, gần giống với vai trò của hội đồng
quản trị trong các doanh nghiệp, một mô hình gần giống với vai trò của quốc hội, quyết
định những vấn đề quan trọng và thực hiện giám sát.
Đa số các trường đại học trên thế giới theo mô hình mang tính quản trị. Hội đồng
trường tại các trường đại học hàng đầu thế giới ở Mỹ, châu Âu, Singapore đều áp dụng
mô hình này. Quốc gia khá gần gũi với Việt Nam là Thái Lan cũng áp dụng mô hình
hội đồng trường mang tính quản trị, ví dụ điển hình là mô hình hội đồng trường đại học
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Chulalongkom – trường đại học có danh tiếng nhất Thái Lan. Đây là một trường đại học
công lập bắt đầu được tự chủ từ năm 2008. Kể từ đó, hoạt động của hội đồng trường đã
phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, hội đồng trường Chulalongkom có 30 thành viên bao
gồm Chủ tịch hội đồng trường, Hiệu trưởng, 1 đại diện các trưởng khoa, Chủ tịch Hội
Cựu sinh viên, 15 thành viên ngoài trường, 6 thành viên đại diện bộ máy hành chính
trong đó chỉ có 1 Phó Hiệu trưởng, 5 thành viên đại diện giảng viên. Trừ các thành phần
đương nhiên, tất cả thành viên này, kể cả 15 thành viên ngoài trường, đều được bầu từ
danh sách do các đơn vị trong trường giới thiệu. Hội đồng trường có ban kiểm soát, họp
mỗi tháng một lần và có mối liên hệ chặt chẽ với các hội đồng chính sách (về đào tạo và
nghiên cứu, công tác sinh viên, nhân sự và tài chính) của trường. Đây là các tổ chức
quyết định các nhiệm vụ cụ thể để bộ máy hành chính của trường thực hiện, còn hội
đồng trường quyết định các nhiệm vụ, giải pháp chiến lược và phê duyệt kế hoạch hoạt
động hằng năm của trường, giao Hiệu trưởng tổ chức thực hiện. Hiệu trưởng điều hành
nhà trường theo các quyết nghị của hội đồng trường và theo kế hoạch hoạt động đã
được phê duyệt. Hằng năm, hội đồng trường đánh giá mức độ hoàn thành công việc của
nhà trường và của Hiệu trưởng trên cơ sở kế hoạch này. Các thành viên ngoài trường
không chỉ có số lượng chiếm đến 50% số thành viên hội đồng trường mà còn đóng vai
trò quan trọng trong hoạt động của hội đồng trường. Họ là trưởng ban kiểm soát và chủ
tịch các hội đồng chính sách của trường, có tiếng nói độc lập và không chịu ảnh hưởng
của bộ máy lãnh đạo nhà trường. Chủ tịch hội đồng trường trường đại học
Chulalongkom là một giáo sư của trường, tuy nhiên đa số các trường đại học nổi tiếng
trên thế giới đều có Chủ tịch hội đồng trường là người ngoài trường, thường là Chủ tịch
của một tập đoàn kinh tế danh tiếng, có ảnh hưởng lớn ở quốc gia đó.
Trong khi đó, một số ít nước ở châu Âu như Đức duy trì mô hình hội đồng
trường gần giống như vai trò của quốc hội, điển hình là trường đại học Rostock – Đức.
Hội đồng trường của họ gồm tới 66 thành viên, trong đó có 22 thành viên đại diện cho
giảng viên, 22 thành viên đại diện cho sinh viên, 22 thành viên đại diện cho cán bộ hành
chính và người lao động khác. Chủ tịch hội đồng trường là một giáo sư của trường. Hội
đồng trường do các cán bộ viên chức trong trường bầu ra và có nhiệm kỳ 2 năm. Hội
đồng trường quyết nghị chiến lược phát triển nhà trường, cơ cấu tổ chức và kế hoạch
hoạt động hằng năm của trường, tổ chức bầu Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.
Quyết nghị của hội đồng trường được đưa ra trên cơ sở đề xuất của Senate, tạm dịch là
Hội đồng học thuật. Senate có số lượng thành viên ít hơn, chỉ khoảng trên dưới 20
thành viên, chủ yếu là các giáo sư có uy tín nhưng không giữ vai trò quản lý trong nhà
trường, đại diện sinh viên và cán bộ hành chính. Senate quyết định trên cơ sở đề xuất
của Hiệu trưởng, tuy nhiên Hiệu trưởng và các thành viên Ban giám hiệu không thuộc
thành phần của Senate. Trong các cuộc họp của Senate, Hiệu trưởng và bộ máy quản lý
của trường bao gồm cả các trưởng khoa đều phải tham dự nhưng không có quyền quyết
nghị mà có trách nhiệm giải trình các đề xuất hoặc các vấn đề trong hoạt động nhà
trường. Tất nhiên, Hiệu trưởng và toàn bộ bộ máy quản lý của trường cũng không phải
thành viên của hội đồng trường. Gần đây, luật giáo dục của Đức đề cao hơn vai trò của
Hiệu trưởng nhằm tạo sự linh động và khả năng quyết định nhanh cho Hiệu trưởng.
Hiệu trưởng vẫn có quyền quyết định không theo quyết nghị của hội đồng trường, tuy
nhiên rất hiếm khi Hiệu trưởng lựa chọn điều này. Đối với những quyết định của Hiệu
trưởng không tuân theo nghị quyết của Hội đồng trường, hội đồng trường và cán bộ nhà
trường có thể gây áp lực đến mức Hiệu trưởng phải xin từ chức.
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Như vậy, dù tổ chức theo mô hình nào thì hội đồng trường vẫn có vai trò quyết
định đối với các trường đại học tự chủ trên thế giới. Sự có mặt của hội đồng trường đảm
bảo một cách rõ rệt sự dân chủ trong hoạt động của nhà trường và khả năng tự chịu
trách nhiệm và giải trình của nhà trường, mọi thành phần trong trường được tham gia
vào các quyết định của nhà trường thông qua các đại diện của họ trong hội đồng trường.
Tiếng nói của cộng đồng xã hội đối với nhà trường được thể hiện mạnh mẽ thông qua
các thành viên ngoài trường. Các thành viên ngoài trường thường là những người có uy
tín xã hội cao và kinh nghiệm quản trị nổi bật, giúp cho nhà trường được quản trị theo
mô hình gần doanh nghiệp một cách có hiệu quả. Hội đồng trường bầu Hiệu trưởng và
có thể miễn nhiệm Hiệu trưởng, cơ quan quản lý nhà nước chỉ công nhận sự lựa chọn
của nhà trường.
Với sự ra đời của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học
năm 2018, vai trò của hội đồng trường trong các trường đại học Việt Nam đã trở nên
mạnh mẽ hơn và từng bước đi tới thực quyền. Tuy nhiên, mặc dù luật đã có hiệu lực
hơn một năm, thực trạng về hội đồng trường trong các trường đại học ở Việt Nam vẫn
còn nhiều vấn đề phải bàn. Nhiều câu hỏi và vấn đề đặt ra vẫn chưa có câu trả lời một
cách thỏa đáng như:
- Nhận thức của toàn xã hội đối với thiết chế hội đồng trường của một trường đại
học tự chủ, đây là cơ sở để hội đồng trường gắn với thực quyền, để từng thành viên của
hội đồng trường nắm rõ vai trò, quyền hạn và nghĩa vụ khi tham gia hội đồng trường,
cũng như phân định rõ ràng cơ chế phối hợp giữa các thực thể định hướng đường lối
với quản trị - quản lý - điều hành trong một trường đại học tự chủ.
- Vấn đề nhất thể hóa Bí thư Đảng ủy với Chủ tịch hội đồng trường theo Nghị
quyết số 19-NQ/TW có cần một lộ trình quá độ đối với một số trường đặc thù không?
Nếu một trường đại học có Bí thư Đảng ủy, có Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng
trường là ba cá thể riêng biệt thì có đảm bảo cho thiết chế hội đồng trường vận hành
hiệu quả?
- Đối với các đại học, nếu trong thành phần có các trường đại học thành viên thì
mối quan hệ giữa hội đồng đại học với các hội đồng trường thành viên và cơ quan chủ
quản được phân định như thế nào khi trường thành viên cũng chịu sự quản lý trực tiếp
của cơ quan chủ quản?
- Cơ cấu tổ chức của hội đồng trường phụ thuộc rất nhiều vào đặc thù của từng
trường nhưng với chức năng, nhiệm vụ theo luật định thì không thể thiếu các bộ phận
như thường trực hội đồng trường, văn phòng hội đồng trường, ban kiểm soát và các ban
chuyên môn khác về chiến lược và quản trị, tài chính và tài sản...
- Làm thế nào để tăng cường sự tham gia và trọng lượng của ý kiến của các
thành viên ngoài trường, thành viên đại diện của cơ quan chủ quan và đại diện người
học? Đại diện của cơ quan chủ quản có ý nghĩa rõ ràng là đại diện của chủ sở hữu (đối
với trường công) nhưng thành viên ngoài trường và đại diện sinh viên thì chưa có luật
định và những hướng dẫn cụ thể gắn kết vai trò, trách nhiệm và lợi ích với trường đại
học.
- Thành phần của Hội đồng trường đối với nhóm giảng viên và người lao động
hiện nay vẫn chủ yếu là các cán bộ quản lý dưới quyền điều hành của Hiệu trưởng như
các trưởng, phó trưởng đơn vị cấp hai thuộc trường, thậm chí với nhiều trường đa số là
các trưởng, phó trưởng phòng ban và các phó hiệu trưởng. Khi tham gia hội đồng
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trường để quyết định những vấn đề do Hiệu trưởng đề xuất, các thành viên hội đồng
trường là cán bộ quản lý dưới quyền điều hành trực tiếp của Hiệu trưởng chắc chắn sẽ
có tiếng nói giống như tiếng nói của Hiệu trưởng. Tuy vậy, vấn đề tồn tại trong các
trường là nếu không phải là những cán bộ quản lý thì những giảng viên nào sẽ có đủ
năng lực quản trị và sự hiểu biết toàn diện về nhà trường để có thể tham gia hội đồng
trường?
- Những vấn đề cụ thể khác như: Hội đồng trường sẽ quyết định tài chính đến
đâu, các khoản chi lớn là lớn đến mức nào thì hợp lý? Hội đồng trường sẽ quyết định
nhân sự đến trưởng các đơn vị cấp hai hay chỉ tới Ban giám hiệu, phương thức quyết
định nhân sự như thế nào thì đủ thể hiện vai trò?
III.
trường

Giải pháp, đề xuất phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng

Về mặt nhận thức, hội đồng trường là một cơ chế để thực hiện trách nhiệm cao
nhất về chiến lược - định hướng phát triển và trách nhiệm giải trình của trường, hội
đồng trường thay mặt cho các bên có lợi ích liên quan, thay mặt cho xã hội và đại diện
cho chủ sở hữu là nhà nước, để định hướng và giám sát hoạt động của bộ máy quản lý điều hành nhà trường, đảm bảo cho trường phát triển với sự hài hòa lợi ích giữa các chủ
thể và xã hội. Bên cạnh vận hành hội đồng trường theo luật định thì các giải pháp tăng
cường nhận thức là hết sức quan trọng, các khóa tập huấn nhận thức về quản trị - quản
lý trường đại học cần được tổ chức thường xuyên để ít nhất đội ngũ cán bộ chủ chốt của
trường thấm dần với thể chế tự chủ của trường đại học, các hội nghị, hội thảo về tự chủ
đại học cần được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức trong toàn xã hội.
Nhà nước cần tiếp tục xây dựng và đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý giáo dục đại
học, đặc biệt là ban hành hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách thống nhất để quản lý
nhà nước về sứ mạng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch định hướng phát triển
giáo dục đại học, về quản lý chất lượng giáo dục đại học. Cơ chế sở hữu nhà nước đối
với các cơ sở giáo dục đại học công lập cũng cần phải thống nhất thiết lập. Tránh những
trường hợp thành viên thuộc bộ chủ quản chiếm tới gần 1/3 tổng số thành viên của hội
đồng trường như thực tiễn tại một số trường, làm cho tính tự chủ của trường đại học
không còn giá trị.
Xây dựng mối quan hệ giữa đảng ủy, hội đồng trường và ban giám hiệu. Trong
đó Đảng ủy là cơ quan lãnh đạo về chính trị tư tưởng, chỉ đại diện cho tổ chức Đảng
bên trong nhà trường; Hội đồng trường, đối với trường công lập, là đại diện của chủ sở
hữu (nhà nước) và các bên có lợi ích liên quan của cả bên trong và bên ngoài trường đại
học, hội đồng trường thực hiện chức năng quản trị, hoạch định chiến lược, kế hoạch và
giám sát thực hiện, hội đồng trường không can thiệp vào công việc điều hành, quản lý
của Ban giám hiệu.
Đối với đại học có các trường đại học thành viên thì chỉ khi Chính phủ có cơ chế
chuyển đổi trường thành viên thành một đơn vị thuộc đại học thì vướng mắc, chồng
chéo về chủ sở hữu của đại học và trường đại học thành viên mới được giải quyết.
Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học là văn bản có tính pháp lý cao
nhất của trường đại học, bên cạnh những quy định về tổ chức, điều hành và quản lý của
trường, cần phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn khác của hội đồng trường với Hiệu
trưởng, ví dụ như trong bổ nhiệm cán bộ cấp dưới, trong quyết định chủ trương đầu tư
và sử dụng tài sản với hạn mức cụ thể do hội đồng trường thống nhất...
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Thành viên hội đồng trường là người trong trường không chỉ là những người
đang nắm giữ các chức vụ quản lý trong trường mà có thể là những giảng viên, người
lao động có năng lực, kinh nghiệm trong quản trị. Việc xây dựng chuẩn mực về năng
lực quản trị của thành viên hội đồng trường có lẽ là một nội dung cần được sớm đặt ra.
Đối với các thành viên ngoài trường, điều quan trọng nhất là xây dựng được cơ chế để
gắn kết hữu cơ giữa trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn hơn là tham gia chỉ vì khát
vọng cống hiến.
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BÀN VỀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH
Nguyễn Hội Nghĩa
Đại học Quốc gia Tp. HCM
Khi các cơ sở giáo dục mong muốn tự chủ, các bên liên quan lớn khác sẽ đòi hỏi
ngay trách nhiệm giải trình. Có ý kiến cho rằng, trách nhiệm giải trình là hệ quả tất yếu,
tự nhiên của tự chủ. Nói chung, nên coi tự chủ và trách nhiệm giải trình (autonomy and
accountability) là hai mặt của một đồng xu. Hai mặt cần coi là thống nhất, là hệ thống,
tương tự như trong triết học, có sự gắn kết giữa thống nhất và đấu tranh, sự thống nhất
của các mặt đối lập trong mọi hiện tượng, sự vật, quá trình. Nội dung dưới đây trích
biên dịch từ các tài liệu tham khảo, chỉ với mục đích giới thiệu vài nét phác họa về các
hệ thống trách nhiệm giải trình trên thế giới để tham khảo, nhằm có định hướng xây
dựng cơ chế phù hợp cho Việt Nam.
Trong việc truy tìm nguồn gốc của từ “trách nhiệm giải trình” (“accountability”),
theo Bovens (2006, trang 6), từ “trách nhiệm giải trình” có nguồn gốc Anh-Norman, về
mặt ngữ nghĩa rất gần với nghĩa của “kế toán” hoặc “ghi sổ” (accounting or
bookkeeping). Dấu vết đầu tiên của khái niệm này bắt nguồn từ Vua William I của Anh,
người vào năm 1085 đã yêu cầu những người sở hữu bất động sản tính “số lượng” (“a
count”) tài sản của họ (Dubnick, 2002, trang 8). Nói cách khác, nguồn gốc của khái
niệm có liên quan đến một quy trình có tính kỹ thuật.
Trong giáo dục đại học, một số từ và khái niệm thu hút sự chú ý đặc biệt vì
chúng được diễn giải theo những cách đặc thù. Chúng là những từ khóa rất quan trọng
đối với người đọc, chẳng hạn các khái niệm như “chất lượng”, “tự chủ” hay “liêm
chính”, thông thường được coi là những đặc điểm chính quan trọng của giáo dục đại
học. Theo một từ điển chuẩn mực trong tiếng Anh (Oxford American Dictionary and
Thesaurus, 1996, p. 12), “trách nhiệm giải trình” có thể được hiểu như một từ đồng
nghĩa với việc “chịu trách nhiệm, có thể trả lời được, có thể giải thích, hiểu được, nắm
được và có thể diễn giải được”. Trách nhiệm giải trình có vai trò rất quan trọng, vì nó
góp phần làm sáng tỏ không những hiện trạng mà cả sự phát triển của giáo dục đại học
và tình trạng tương lai của mảng này trong xã hội.
Yếu tố quốc tế hóa trong khái niệm “trách nhiệm giải trình”
Theo thông lệ truyền thống, giáo dục đại học luôn là trách nhiệm của quốc gia,
và do vậy, trách nhiệm giải trình thường được hiểu trong bối cảnh quốc gia cụ thể. Ở
Việt Nam, Luật GDĐH 2018 định nghĩa:
Điều 4, khoản 11. 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.
Các nghiên cứu sâu rộng cho thấy rằng, quả thực, trên khắp thế giới, nội hàm của
trách nhiệm giải trình (mục đích, tổ chức và dạng thức) chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi
các đặc thù quốc gia với nền chính trị, văn hóa và lịch sử của mình. Với định nghĩa trên,
người đọc dễ có cảm giác khái niệm thiên về hướng nội, theo nghĩa quan tâm chủ yếu
đến các bên liên quan trong một quốc gia, tuy rằng từ “các bên liên quan” hàm ý một
81

nội hàm rất nhiều bên. Định nghĩa như trên đã đầy đủ chưa? Chúng tôi e rằng chưa. Là
bởi, nói chung, chủ trương tăng cường quyền tự chủ là tạo cho các trường đại học nhiều
không gian hơn để xây dựng sự phát triển cũng như quyết định vận mệnh của chính họ.
Điều này cũng có nghĩa là các trường đã, đang và sẽ liên kết với các đối tác mới, thị
trường mới và bối cảnh mới. Một trong những xu hướng không thể tránh khỏi, đáng chú
ý nhất, đó là vai trò của quốc tế hóa và toàn cầu hóa ngày càng tăng. Kết quả là các cơ
sở giáo dục đại học trên khắp thế giới sẽ thấy mình không còn chỉ chịu trách nhiệm giải
trình trước các bên liên quan trong quốc gia của mình, mà còn đối với cộng đồng quốc
tế nói chung. Một số sự phát triển thúc đẩy mối quan tâm ngày càng tăng về tính toàn
cầu của trách nhiệm giải trình là
- số lượng sinh viên quốc tế, học giả quốc tế hoặc giáo sư thỉnh giảng ngày
càng tăng,
- tác động của kinh tế và công nghiệp toàn cầu,
- các bảng xếp hạng trường đại học của báo chí thế giới,
- các cơ chế đảm bảo chất lượng bên ngoài (EQA) quốc tế,
- các chương trình bằng đôi, bằng kép,
- các quan hệ đối tác chiến lược, các mạng lưới quốc tế mà các trường có tham gia.
Tóm lại, trong môi trường trong và ngoài nước ngày càng trở nên khắt khe hơn,
các lãnh đạo trường đại học không còn cách nào khác là phải đối diện hoặc tự đặt ra
những vấn đề mới, phải suy tính về những phương hướng và cách làm mới, trong khi
vẫn cần phải bảo đảm trách nhiệm giải trình. Ở Việt Nam vừa qua đã có hiện tượng, vì
kết quả của một trong những bảng xếp hạng uy tín nhất trên thế giới mà đã nảy sinh sự
trao đổi rất sôi động về trách nhiệm giải trình nói chung và sự liêm chính trong học
thuật nói riêng! Nếu tính hết tất cả các khía cạnh quốc tế hóa, chắc chắn trách nhiệm
giải trình bao hàm cả tính hướng ngoại sẽ cần phải chú ý xác định nội hàm đầy đủ hơn
nữa.
Liệt kê một số dạng thức trách nhiệm giải trình
Bắt đầu từ giữa những năm 1980 xuất hiện sự biến chuyển của nhà nước, từ chế
độ “bảo hộ” đối với bộ máy hành chính và các đơn vị cung cấp dịch vụ của mình sang
kiểu nhà nước “đánh giá”, mở đường cho xã hội kiểm toán (the audit society). Giáo dục
đại học cũng chịu ảnh hưởng bởi sự phát triển này. Trong lịch sử, định giá và đánh giá
là các hoạt động được tổ chức trong các trường đại học ở các cấp với mục đích cải thiện
các hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, các cơ chế hướng ngoại cũng như hướng nội được
phát triển với mục đích làm cho các trường phải chịu trách nhiệm cung cấp thông tin
cho công chúng về hoạt động và hiệu quả công việc, thường được kết hợp với việc thiết
lập khung pháp lý quốc gia và các cơ quan độc lập phụ trách về trách nhiệm giải trình
của hệ thống giáo dục đại học.
Các dạng thức và con đường thể hiện khác nhau của trách nhiệm giải trình là gì?
Về nguyên tắc, trách nhiệm giải trình được cung cấp cho tất cả mọi người, các nhóm
hoặc các đơn vị đang hoặc sẽ bị ảnh hưởng bởi những gì mà các chủ thể chịu trách
nhiệm giải trình đang làm. Tuy nhiên, một cách hiểu rộng rãi như vậy là khó hữu dụng
trong thực tế. Để dễ hiểu, người ta phân biệt hai kích chiều trọng tâm của trách nhiệm
giải trình (Trow, 1996, trang 232).
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Thứ nhất, giữa trách nhiệm giải trình bên ngoài và bên trong, trong đó trách
nhiệm giải trình bên ngoài liên quan đến nghĩa vụ của các trường đại học đối với những
người hỗ trợ và đóng góp kinh phí cho trường, còn trách nhiệm giải trình bên trong liên
quan đến mức độ hoạt động của các bộ phận khác nhau của trường, mọi người làm việc
hướng tới sứ mạng đến đâu, cũng như phương cách làm việc của các đơn vị và nhân sự
để nâng cao chất lượng công tác.
Kích chiều thứ hai là giữa những gì gọi là trách nhiệm giải trình có tính “pháp
lý/tài chính” và “học thuật”. Khái niệm đầu tiên liên quan đến trách nhiệm trường phải
báo cáo về cách sử dụng các nguồn lực và liệu các trường có đang hoạt động theo quy
định của pháp luật hay không. Khái niệm thứ hai liên quan đến trách nhiệm trường phải
thông tin về các hoạt động dạy và học.
Một cách phân loại chi tiết hơn (Vidovich và Slee, 2001) bao gồm bốn dạng thức
trách nhiệm giải trình khác nhau: hướng lên, hướng xuống, hướng nội và hướng ngoại.
Trách nhiệm giải trình hướng lên ám chỉ bất kỳ dạng thức giải trình nào dưới dạng mối
quan hệ hiệu trưởng – nhân viên liên quan đến các phương diện hành chính, pháp lý và
quy trình. Trách nhiệm giải trình hướng xuống bao gồm trách nhiệm của hiệu trưởng
đối với nhân viên, mà trong bối cảnh giáo dục đại học có thể là các cơ chế của trường.
Trách nhiệm giải trình hướng nội liên quan nhiều hơn đến cách các cá nhân, chuyên gia
hoặc các đơn vị tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức hoặc tiêu chuẩn nghề nghiệp, trong khi
trách nhiệm giải trình hướng ngoại ngụ ý cách các trường đáp ứng với thị trường, người
dùng và khách hàng trong lĩnh vực giáo dục đại học.
Có người cho rằng, tất cả các dạng thức về trách nhiệm giải trình chỉ có vẻ hình
thức! Họ chưa thể nắm bắt toàn bộ sự phức tạp của cách thức diễn ra trách nhiệm giải
trình ngày nay. Như Harvey và Knight (1996) đã nêu, chúng ta hiện đang ở trong thời
đại phải đối mặt với trách nhiệm giải trình ủy thác (delegated accountability); ví dụ, các
hệ thống giáo dục đại học do nhà nước quản lý trước đây đang chia sẻ trách nhiệm cho
các cơ quan và nhân tố mới theo cái mà họ gọi là cơ chế trách nhiệm mọi chỗ (a
ubiquitous accountability mode). Bovens (2006, trang 21) cũng nhấn mạnh rằng những
thay đổi trong cơ chế quản trị dẫn tới các hình thức trách nhiệm giải trình truyền thống
đã được cải biến, ví dụ thông qua việc thành lập các cơ quan và đơn vị trung gian mới
có đại diện từ thành phần bên ngoài, bên trong, học thuật và pháp lý/tài chính. Kết quả
là có thêm dạng thức trách nhiệm giải trình chéo, đôi khi thay thế hoặc bổ sung vào các
dạng thức trách nhiệm giải trình theo chiều ngang hoặc chiều dọc hiện có.
Bốn tiêu chí đánh giá các cơ chế trách nhiệm giải trình
Các nhà nghiên cứu đề xuất bốn tiêu chí được sử dụng khi cố gắng đánh giá các
cơ chế trách nhiệm giải trình; cụ thể là: (i) sự phù hợp; (ii) đánh giá công bằng; (iii)
khả năng cho việc phản hồi cũng như đối thoại; và (iv) khả năng kích thích lòng
tin của cơ chế. Có một thực tế là các cơ chế trách nhiệm giải trình trên thế giới dường
như chưa đạt sự phù hợp lý tưởng đối với 4 tiêu chí này.
Về (i) sự phù hợp, đã có khoảng cách giữa thông tin được cung cấp bởi các cơ
chế trách nhiệm giải trình và đối tượng mục tiêu: sinh viên tiềm năng, cha mẹ của họ và
nhà tuyển dụng tương lai. Ít nhất có ba vấn đề về các thông tin. Thứ nhất, trong hệ
thống giáo dục đại học đại chúng, các đối tượng mục tiêu có thể có nhu cầu thông tin
rất đa dạng mà các cơ chế trách nhiệm giải trình vẫn chưa thể đáp ứng đầy đủ. Thứ hai
là hầu hết các hệ thống trách nhiệm giải trình đã được thiết kế mà không có sự tham gia
của các đối tượng này; do đó nhu cầu của họ chỉ được giải quyết một cách gián tiếp.
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Thứ ba là mặc dù thông tin có thể có sẵn nhưng không nhất thiết phải được sử dụng. Ví
dụ ở Úc, mặc dù đảm bảo chất lượng có thể dẫn đến một loạt các báo cáo về các cơ sở
giáo dục đại học cũng như các chương trình đào tạo của họ, các thông tin này thường lại
không phải là các thông tin ưa thích từ các bên liên quan nói trên.
Về (ii) đánh giá công bằng. Vấn đề thiếu sự tham gia, không chỉ của sinh viên,
phụ huynh và người sử dụng lao động mà còn của chính các cơ sở giáo dục đại học, là
một vấn đề ảnh hưởng đến tiêu chí đánh giá công bằng. Ở châu Âu chỉ có một số ít các
tổ chức quốc gia tham gia vào các cuộc thảo luận về các phát triển đảm bảo chất lượng
trong nhiều năm trước đây. Ở Trung Quốc, việc thiếu sự tham gia nói trên thậm chí còn
đáng chú ý hơn, dẫn đến hệ thống trách nhiệm giải trình có thể bị coi là không cung cấp
giá trị thực cho công chúng.
Về (iii) khả năng cho việc phản hồi cũng như đối thoại, các nhà nghiên cứu cũng
thấy các cơ chế giải trình không mang đậm các hình thức phản hồi mở. Hình thức phản
hồi phổ biến nhất được yêu cầu từ các cơ sở giáo dục đại học là thông tin về các bước
được thực hiện để giải quyết các tồn tại bị chỉ trích trong các báo cáo đảm bảo chất
lượng được công bố. Thông thường, "cuộc đối thoại" này không được gắn nhãn là
"phản hồi" mà là "theo dõi" (follow-up), thực ra chỉ là đối thoại một chiều và thông tin
về những hành động phù hợp với các trường mà thôi.
Về (iv) khả năng kích thích lòng tin của cơ chế, có hai vấn đề ở đây: thứ nhất là
khả năng tạo ra niềm tin vào hệ thống bởi các bên liên quan “bên ngoài” (công chúng,
người sử dụng lao động, chính phủ / các bộ), theo nghĩa tin tưởng rằng hệ thống đang
cung cấp những gì cần thiết với chi phí hợp lý. Thứ hai là sự tin tưởng trong hệ thống,
nghĩa là các trường và đội ngũ của họ là đáng được tin cậy (mà không cần có sự can
thiệp quá mức) trong việc cung cấp công tác giảng dạy và nghiên cứu mà họ được giao
phó. Nhưng, các cơ chế kiểm định đang hoạt động chỉ mang lại sự tin tưởng của công
chúng ở một mức độ nhất định, cụ thể là các tiêu chuẩn đạt ngưỡng tới thiểu; và đa số
các bên liên quan, ví dụ như người sử dụng lao động chẳng hạn, cho rằng điều này là
không thỏa đáng. Tại Trung Quốc, Đề án Đánh giá chất lượng giáo dục đại học kết luận
rằng 96,4% các cơ sở được đánh giá là xuất sắc hoặc tốt, tuy nhiên kết luận này rất khác
so với danh tiếng công khai của các cơ sở giáo dục đại học.
Ba xu hướng mới nổi của trách nhiệm giải trình của đại học thế giới
Xu hướng chung đầu tiên là sự quan tâm ngày càng tăng của chính phủ đối với
trách nhiệm giải trình ở tất cả các quốc gia và khu vực được phân tích. Dù ở Trung
Quốc hay Hoa Kỳ, Úc, Mỹ Latinh, Châu Âu hay Châu Phi, chính phủ vẫn có thể được
xác định là người đóng vai trò quan trọng trong các sáng kiến mới được thực hiện trong
lĩnh vực này. Do đó, các dạng thức trách nhiệm giải trình từ bên ngoài hay là hướng lên
trên trở lên dường như chiếm ưu thế.
Xu hướng thứ hai là sự xuất hiện của các cơ quan đặc biệt phụ trách việc cung
cấp thông tin sử dụng cho mục đích giải trình. Các cơ quan này thường được thành lập
bởi chính phủ và có nhiệm vụ cung cấp thông tin cho một thị trường rộng lớn bao gồm
các sinh viên tiềm năng, cha mẹ của họ và các nhà tuyển dụng tương lai. Việc thành lập
các cơ quan, loại thông tin mà họ cung cấp, trong hầu hết các trường hợp là vấn đề do
chính phủ quyết định; mặc dù các tuyên bố thường xuyên được đưa ra rằng những sáng
kiến này được thực hiện “thay mặt” cho thị trường nói trên. Các cơ quan có nhiều mục
đích khác nhau, chẳn ghạn nhằm chống lại các cơ sở giáo dục sản xuất bằng cấp, không
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đảm bảo chất lượng (Mỹ Latinh và cả Đông Âu), hoặc bởi các vấn đề quốc tế hóa, trong
khu vực (Tiến trình Bologna ở Châu Âu) hoặc bên ngoài khu vực (Úc).
Xu hướng thứ ba được lưu ý là trách nhiệm giải trình ở hầu hết các quốc gia gắn
liền với các thủ tục đảm bảo chất lượng. Ở một số quốc gia và khu vực khác nhau đã
xác định một số biện pháp giải trình, chẳng hạn như các công cụ tài trợ, hợp đồng phát
triển, các chỉ số nghiên cứu và nghĩa vụ pháp lý; nhưng công cụ giải trình cốt lõi vẫn là
đảm bảo chất lượng. Trong số này, kiểm định là hình thức dường như nổi lên như một
thủ tục thống trị. Khắp Châu Âu, Hoa Kỳ và Châu Mỹ Latinh, kiểm định là công cụ
chính được sử dụng để đạt được trách nhiệm giải trình, còn ở Úc và Châu Phi thì triển
khai cơ chế giám sát. Có một vài lý do tại sao kiểm định lại là công cụ được ưa chuộng.
Trong các hệ thống giáo dục đại học khá tự do như ở Đông Âu hoặc ở Mỹ Latinh, đây
là một phương tiện rất cần thiết để duy trì niềm tin của công chúng vào các nhà cung
cấp mới tham gia vào lĩnh vực này.
Các câu hỏi đặt ra trong việc thiết lập hệ thống trách nhiệm giải trình
Sau đây xin nêu những câu hỏi cơ bản trong việc thiết lập một hệ thống trách
nhiệm giải trình mà các nhà nghiên cứu đã xem xét.
1. Khía cạnh công cụ/quyền lực của hệ thống:
- Nội hàm của trách nhiệm giải trình?
- Mục tiêu của việc thiết lập hệ thống?
- Hệ thống cơ cấu bộ máy cụ thể sẽ như thế nào?
- Các chủ thể (đơn vị, cá nhân) nào tham gia hệ thống?
- Tác động của hệ thống đến vấn đề quản trị của giáo dục đại học?
2. Khía cạnh tác động/chất lượng của cơ chế giải trình:
- Các thông tin mà hệ thống cung cấp là gì và được diễn giải như thế nào?
- Những cách diễn giải đó góp phần biến đổi các giá trị và chuẩn mực của giáo
dục đại học ra sao?
- Các bên liên quan khác nhau sử dụng các thông tin trên trong tương tác của họ
với giáo dục đại học như thế nào?
- Bản thân ngành giáo dục đại học sử dụng các thông tin nhằm cải thiện hoạt
động và hiệu suất của đào tạo và nghiên cứu như thế nào?
3.

Khía cạnh niềm tin (trong bối cảnh toàn cầu hóa).

- Chất lượng có được bảo đảm và xứng đáng được tin cậy ở trong và ngoài
nước hay không?
- Trách nhiệm giải trình là một vấn đề ngày càng được đưa ra khỏi bối cảnh
quốc gia cụ thể không?
- Cơ chế trách nhiệm giải trình có tính pháp lý nhất định trong bối cảnh toàn
cầu không?
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PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN PHÂN QUYỀN TỰ CHỦ
VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH ĐẾN ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN
Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
Nguyễn Viết Thịnh
Nguyễn Thanh Bình
Trường Đại học Tiền Giang
TÓM TẮT

Thực hiện phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đến các đơn vị và cá
nhân trong một trường đại học cần có phương thức mang tính nguyên tắc để trên cơ sở
đó, Hiệu trưởng tổ chức phân quyền cụ thể. Tham luận này đưa ra một phương thức
được áp dụng cho Trường đại học Tiền Giang và cũng có thể áp dụng cho những
trường đại học khác.
MỞ ĐẦU

Điều kiện thực hiện quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học được quy định như
sau [1]:
Đã thành lập hội đồng trường, hội đồng đại học; đã được công nhận đạt chuẩn
chất lượng cơ sở giáo dục đại học 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, quy định quản lý nội bộ khác và có chính sách bảo đảm chất
lượng đáp ứng tiêu chuẩn do Nhà nước quy định;
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.
Vấn đề thực hiện phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đến đơn vị và cá
nhân được nhìn nhận là điều kiện khó nhất trong các điều kiện trên. Để thực hiện được
điều kiện này, một phương thức phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đã được
xây dựng và áp dụng cho Trường Đại học Tiền Giang.
NỘI DUNG
I. Mục đích thực hiện phân quyền
1. Giúp cho bộ máy tổ chức của Trường Đại học Tiền Giang hoạt động hiệu quả,
đáp ứng được yêu cầu tự chủ đại học theo pháp luật hiện hành.
2. Khai thác tốt năng lực làm việc của viên chức, tận dụng khả năng sáng tạo để tăng
hiệu quả công việc. Tạo động lực làm việc và làm việc với tinh thần sáng tạo.
3. Tạo tiền đề thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của các đơn vị và
cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.
II. Nguyên tắc thực hiện phân quyền
1. Toàn diện: Quyền lực là thống nhất, nhưng có sự phân công rành mạch giữa
các đơn vị và cá nhân, có kiểm tra, kiểm soát.
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Mọi cấp, mọi viên chức trong Trường đều được phân quyền cụ thể, rõ ràng, thực
hiện tự chủ và giải trình theo thứ bậc.
Mọi người đều có cơ hội để đóng góp cho sự phát triển của Trường tùy theo
năng lực bản thân.
2. Quản lý theo mục tiêu: cấp trên giao những mục tiêu cụ thể cho cấp dưới
trực tiếp, cấp dưới chủ động tổ chức thực hiện nhằm đạt được mục tiêu.
3. Ứng xử văn hóa: cấp trên, cấp dưới tôn trọng lẫn nhau, cùng hành động vì
mục tiêu xây dựng và phát triển Trường.
4. Phân quyền phải gắn với vị trí việc làm, trách nhiệm giải trình của cá nhân để
chống tiêu cực. Gắn phân quyền với lợi ích vật chất trong khả năng của Trường.
5. Chống chuyên quyền, độc đoán, bảo đảm tự chủ và thực thi quyền làm chủ
của viên chức nhằm hoàn thành công việc ở mức tốt nhất, tiến trình thực hiện công việc
tối ưu nhất.
III. Hệ thống thứ bậc và cách thức phân quyền, trách nhiệm giải trình
1. Hệ thống thứ bậc ở Trường gồm có:
- Hội đồng trường;
- Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng;
- Trưởng đơn vị và các Phó trưởng đơn vị thuộc Trường;
- Trưởng bộ môn và các Phó trưởng bộ môn (hoặc tổ chuyên môn) thuộc đơn vị;
- Viên chức (giảng viên, chuyên viên,…).
2. Cách thức phân quyền và trách nhiệm giải trình
2.1. Cấp dưới được toàn quyền trong phạm vi quyền hạn được cấp trên trực tiếp
giao, chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ, giải trình với cấp trên trực tiếp khi được yêu
cầu.
2.2. Cấp dưới chịu sự hậu kiểm của cấp trên trực tiếp theo quy định, nhận các hình
thức khen thưởng hoặc chế tài theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường.
2.3. Trưởng đơn vị có quyền chọn và đề xuất cấp phó của đơn vị để cấp trên trực
tiếp duyệt.
2.4. Trưởng đơn vị chịu trách nhiệm chính theo chức năng nhiệm vụ được giao; Phó
trưởng đơn vị chịu trách nhiệm liên quan phần việc được giao phụ trách.
2.5. Trưởng đơn vị ở cấp nào được toàn quyền trong phạm vi quyền hạn được
cấp trên trực tiếp giao; Phó trưởng đơn vị giúp việc cho Trưởng đơn vị, được toàn
quyền trong phạm vi quyền hạn được Trưởng đơn vị giao.
IV. Nội dung phân quyền
1. Phân quyền về hoạt động chuyên môn
Trưởng các khoa được phân quyền và chịu trách nhiệm giải trình các nội dung sau:
- Chủ trì xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thẩm định và ban hành chương
trình đào tạo phù hợp với khung trình độ Quốc gia; phát triển chương trình đào tạo.
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- Phương thức tổ chức và quản lý các trình độ đào tạo, hình thức đào tạo các
ngành đào tạo do khoa quản lý.
- Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm các ngành đào tạo do khoa quản lý.
- Đề xuất và thực hiện hồ sơ, thủ tục mở ngành đào tạo mới.
- Hình thức tổ chức thi, đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
Trưởng bộ môn được phân quyền và chịu trách nhiệm giải trình các nội dung sau:
- Xây dựng và ban hành các đề cương chi tiết học phần thuộc bộ môn phụ trách.
- Quản lý giảng viên thuộc bộ môn
- Các vấn đề nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành, ngành do bộ môn quản lý.
Giảng viên được toàn quyền nghiên cứu, giảng dạy theo quy định của bộ môn.
Chuyên viên được chủ động thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm được phân công.
2. Phân quyền về tổ chức bộ máy, nhân sự
Trưởng các đơn vị được phân quyền và chịu trách nhiệm giải trình các nội dung sau:
- Đề nghị số lượng người làm việc và vị trí việc làm của đơn vị.
- Đề nghị thành lập các bộ môn thuộc khoa, tổ nghiệp vụ thuộc các phòng chức
năng.
- Đề nghị thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán
bộ, viên chức thuộc đơn vị quản lý.
- Quản lý và phân công nhiệm vụ cho viên chức, người lao động của đơn vị theo
đúng vị trí việc làm, phù hợp với chuyên môn đào tạo và năng lực công tác.
3. Phân quyền trong mua sắm, sử dụng cơ sở vật chất, quản lý tài sản công
Trưởng các đơn vị được phân quyền và chịu trách nhiệm giải trình các nội dung
sau:
- Quản lý và chịu trách nhiệm quản lý, khai thác sử dụng tài sản công được nhà
trường giao.
- Đề xuất đầu tư, mua sắm, bảo trì trang thiết bị thuộc chức năng và nhiệm vụ
của đơn vị; Mua vật tư thực hành, thực tập cho sinh viên các ngành học do đơn vị quản lý.
- Tham gia Hội đồng nghiệm thu, thanh lý tài sản do đơn vị được giao quản lý và
đề nghị mua sắm cho đơn vị.
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện việc tiếp nhận trang thiết bị do các tổ
chức, cá nhân trao tặng phục vụ công tác của đơn vị
4. Phân quyền trong sử dụng tài chính, hoạt động dịch vụ
Trưởng các đơn vị được phân quyền và chịu trách nhiệm giải trình các nội dung sau:
- Xây dựng, đề xuất kinh phí mua sắm, sửa chữa bằng nguồn kinh phí theo dự
toán NSNN giao hàng năm và kinh phí tự chủ của trường để trường có cơ sở tổ chức
triển khai tập trung hàng năm.
- Quản ký và sử dụng kinh phí khoán văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động
thường xuyên của các đơn vị.
89

- Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thực hành cho các học phần thực hành ở các
khoa theo học kỳ của từng năm học.
- Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí kiến tập thực tế của sinh viên các học phần có
nội dung kiến tập thực tế. Kinh phí thực tập sư phạm cho sinh viên ngành sư phạm.
- Các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị
5. Phân quyền về hoạt động nghiên cứu khoa học và những hoạt động khác
Trưởng các đơn vị được phân quyền và chịu trách nhiệm giải trình các nội dung sau:
- Xét duyệt đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường của viên chức
và sinh viên.
- Chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học cấp đơn vị.
- Đề xuất tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách.
- Các hoạt động phù hợp khác thuộc chức năng và nhiệm vụ của Trường.
KẾT LUẬN
Một phương thức phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đến các đơn vị và
cá nhân được nghiên cứu đề xuất, tuy còn sơ khai nhưng có thể áp dụng cho trường đại
học, đáp ứng điều kiện tự chủ của trường đạo học theo pháp luật hiện hành. Trong quá
trình thực hiện phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình, phương thức này sẽ được
hoàn thiện dần theo sự phát triển của trường đại học.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.

Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Giáo dục đại học.

2.

Nghị định số: 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 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
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HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
GÓP PHẦN TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG TỰ CHỦ
TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM
Nguyễn Xuân Thủy
Học viện Cảnh sát Nhân dân
Tóm tắt: Hội đồng trường là một thiết chế quan trọng trong các cơ sở giáo dục
đại học công lập được quy định trong Luật Giáo dục đại học, Điều lệ trường Đại học từ
những năm 2012. Tuy nhiên, đến nay chỉ có một số ít trường đại học thành lập được
Hội đồng trường, việc tổ chức hoạt động của tổ chức này còn nhiều hạn chế, bất cấp
chưa được như mong muốn. Ở bài viết này, nhóm tác giả tập trung nghiên cứu thực
trạng chính sách pháp luật về Hội đồng trưởng trong các cơ sở giáo dục đại học hiện
nay. Qua đó, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật
về Hội đồng trường nhằm tăng cường hoạt động tự chủ trong các cơ sở giáo dục đại học
công lập ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Chính sách pháp luật; Hội đồng trưởng; cơ sở giáo dục đại học; tự
chủ; Việt Nam.
1. Đặt vấn đề
Tự chủ đại học là vấn đề hết sức quan trọng, một việc đã rõ như ban ngày, trước
đây khoảng chừng vài chục năm cứ nghe nói đến là sợ phạm húy, nay thì rất dễ thống
nhất và đã được ủng hộ từ nhiều hướng, mà ủng hộ thật chứ không phải nói để ngoại
giao. Nhưng đi vào những vấn đề cụ thể để thực hiện nó thì còn lắm ý kiến khác nhau,
thậm chí là trái ngược nhau1.
Luật Giáo dục Đại học năm 2012 đã xây dựng khung pháp lý khá hoàn chỉnh cho
bộ máy quản trị cơ sở giáo dục đại học, có sự phân biệt quản trị cơ sở đại học công lập,
tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, trên thực tế, Hội đồng trường/hội đồng
đại học ở trường công lập, dù được coi là cơ quan quyền lực nhưng lại không có quyền
lực thực sự. Hội đồng trường không có quyền bầu và miễn nhiệm hiệu trưởng hoặc
giám đốc đại học (gọi chung là hiệu trưởng) nên chỉ chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ
quản cấp trên. Điều này dẫn đến hội đồng trường đóng vai trò tư vấn hơn là một hội
đồng quyền lực. Mới đây, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của
Luật Giáo dục đại học; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 99/2019/NĐ-CP ngày 30
tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về 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. Tuy nhiên, những
văn bản này mới được ban hành, việc áp dụng, tổ chức thực hiện chưa được nhiều nên
khó có những đánh giá nhận xét xác đáng và chưa thể rút ra được những bài học kinh
nghiệm quý báu. Vì vậy, việc nghiên cứu hoàn thiện chính sách pháp luật về Hội đồng
trường góp phần tăng cường hoạt động tự chủ trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
ở Việt Nam hiện nay là cần thiết.

1

Vũ Ngọc Hoàng, 2020, Tự chủ đại học: Hội đồng trường, cơ quan chủ quản và vai trò của tổ chức Đảng,
https://giaoduc.net.vn/tin-hiep-hoi/tu-chu-dai-hoc-hoi-dong-truong-co-quan-chu-quan-va-vai-tro-cua-to-chucdang-post209631.gd
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2. Thực trạng chính sách pháp luật và việc thực hiện pháp luật về Hội đồng
trường trong các cơ sở giáo dục đại học
2.1. Chính sách pháp luật về Hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục đại
học công lập
Có thể nói, Chủ trương, đường lối phát triển giáo dục đại học nói chung và tự
chủ trong giáo dục đại học nói riêng được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm và chú
trọng, được thể hiện rất rõ trong văn kiện và nghị quyết của Đảng, cụ thể như: Nghị
quyết số 29/NQ-TƯ tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa
XI) 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 đã nêu: “Đối với giáo dục đại học, 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. Hoàn thiện mạng lưới các cơ sở giáo dục đại
học, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực
quốc gia; trong đó, có một số trường và ngành đào tạo ngang tầm khu vực và quốc tế.
Đa dạng hóa các cơ sở đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển công nghệ và các lĩnh
vực, ngành nghề; yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết
số 19/NQ-TƯ tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
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 khẳng định: “Đối với giáo dục
đại học: Sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các trường đại học, cơ sở giáo dục - đào tạo
hoạt động không hiệu quả, không nhất thiết tỉnh nào cũng có trường đại học. Sắp xếp,
tổ chức lại, tập trung xây dựng một số trường sư phạm trọng điểm để đào tạo đội ngũ
giáo viên và quản lý giáo dục. 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. Các trường trong Quân đội, Công an chỉ thực hiện
nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng vũ trang.”
Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học,
tại Điều 16 quy định về Hội đồng trường của trường đại học công lập như sau:
1. 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.
2. Hội đồng trường của trường đại học công lập có trách nhiệm và quyền hạn sau
đây:
a) Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của trường
đại học; chủ trương phát triển trường đại học thành đại học hoặc việc sáp nhập với
trường đại học khác;
b) Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở
cơ sở của trường đại học phù hợp với quy định của Luật này và quy định khác của pháp
luật có liên quan;
c) Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo,
hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo
dục đại học, hợp tác giữa trường đại học với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động;
d) 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 vị trí việc làm, tiêu chuẩn và
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điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ,
giảng viên, viên chức và người lao động phù hợp với quy định của pháp luật;
đ) Quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận,
bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường đại học; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm
phó hiệu trưởng trường đại học trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng trường đại học; việc
quyết định các chức danh quản lý khác do quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại
học quy định; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm của chủ tịch hội
đồng trường, hiệu trưởng trường đại học; lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch hội đồng
trường, hiệu trưởng trường đại học vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất theo quy chế tổ
chức và hoạt động của trường đại học;
e) Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển trường đại học;
chính sách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua báo cáo
tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của
trường đại học;
g) Quyết định chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm
quyền của trường đại học theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học; quyết
định chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý
trường đại học theo kết quả, hiệu quả công việc và vấn đề khác theo quy chế tổ chức và
hoạt động của trường đại học;
h) 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; báo cáo hằng năm trước hội nghị toàn thể của trường đại học về kết
quả giám sát và kết quả hoạt động của hội đồng trường;
i) Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có
thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của hội đồng trường; thực hiện công
khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có
thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của
hội đồng trường; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong trường đại học;
k) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác được quy định trong quy chế tổ
chức và hoạt động của trường đại học.
3. Số lượng, cơ cấu và trách nhiệm của thành viên hội đồng trường của trường
đại học công lập được quy định như sau:
a) Số lượng thành viên hội đồng trường phải là số lẻ, tối thiểu là 15 người, bao
gồm các thành viên trong và ngoài trường đại học;
b) Thành viên trong trường đại học bao gồm thành viên đương nhiên và thành
viên bầu bởi hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường đại học.
Thành viên đương nhiên bao 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.
Thành viên bầu bao gồm đại diện giảng viên chiếm tỷ lệ tối thiểu là 25% tổng số
thành viên của hội đồng trường; đại diện viên chức và người lao động;
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c) Thành viên ngoài trường đại học chiếm tỷ lệ tối thiểu là 30% tổng số thành
viên của hội đồng trường, bao gồm đại diện của cơ quan quản lý có thẩm quyền; đại
diện của cộng đồng xã hội do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường đại
học bầu bao gồm 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;
d) Thành viên hội đồng trường thực hiện và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ của
hội đồng trường do chủ tịch hội đồng trường phân công và nhiệm vụ khác theo quy định
của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học; tham gia đầy đủ các
phiên họp của hội đồng trường, chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền
hạn của mình.
4. Tiêu chuẩn, việc bầu chủ tịch hội đồng trường và trách nhiệm, quyền hạn của
chủ tịch hội đồng trường của trường đại học công lập được quy định như sau:
a) Chủ tịch hội đồng trường là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy
tín, có kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; độ
tuổi đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng trường theo quy định của pháp luật;
b) Chủ tịch hội đồng trường do hội đồng trường bầu trong số các thành viên của
hội đồng trường theo nguyên tắc đa số, bỏ phiếu kín và được cơ quan quản lý có thẩm
quyền ra quyết định công nhận; trường hợp thành viên ngoài trường đại học trúng cử
chủ tịch hội đồng trường thì phải trở thành cán bộ cơ hữu của trường đại học; chủ tịch
hội đồng trường không kiêm nhiệm các chức vụ quản lý trong trường đại học;
c) Chủ tịch hội đồng trường có trách nhiệm và quyền hạn chỉ đạo, tổ chức thực
hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng trường; chỉ đạo xây dựng chương trình,
kế hoạch hoạt động hằng năm; chỉ đạo tổ chức và chủ trì các cuộc họp của hội đồng
trường; ký văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của hội đồng trường; sử dụng bộ máy tổ
chức và con dấu của trường đại học để hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ
của hội đồng trường; thực hiện nhiệm vụ của thành viên hội đồng trường, nhiệm vụ và
quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của trường
đại học;
d) Chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
5. Danh sách, nhiệm kỳ, nguyên tắc làm việc của hội đồng trường đại học công
lập được quy định như sau:
a) Danh sách chủ tịch và thành viên hội đồng trường được công khai trên trang
thông tin điện tử của trường đại học sau khi được cơ quan quản lý có thẩm quyền công
nhận;
b) Nhiệm kỳ của hội đồng trường là 05 năm. Hội đồng trường họp định kỳ ít
nhất 03 tháng một lần và họp đột xuất theo đề nghị của chủ tịch hội đồng trường, của
hiệu trưởng trường đại học hoặc của ít nhất một phần ba tổng số thành viên của hội
đồng trường. Cuộc họp hội đồng trường là hợp lệ khi có trên 50% tổng số thành viên dự
họp, trong đó có thành viên ngoài trường đại học;
c) Hội đồng trường làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, trừ
trường hợp quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học quy định tỷ lệ biểu quyết
cao hơn; quyết định của hội đồng trường được thể hiện bằng hình thức nghị quyết.
6. Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học công lập quy định về hội
đồng trường bao gồm nội dung sau đây:
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a) Tiêu chuẩn, số nhiệm kỳ, việc ủy quyền của chủ tịch hội đồng trường;
b) Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục bầu, miễn nhiệm phó chủ tịch (nếu
có) và thư ký hội đồng trường;
c) 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;
d) 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;
đ) 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;
e) Phân định trách nhiệm và quyền hạn khác giữa hội đồng trường và hiệu
trưởng trường đại học;
g) Nội dung khác theo yêu cầu tổ chức và hoạt động của hội đồng trường.
Chính phủ quy định chi tiết về quy trình, thủ tục thành lập, công nhận hội đồng
trường; việc công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng trường, bổ nhiệm,
miễn nhiệm thành viên khác của hội đồng trường; tổ chức hội đồng trường của cơ sở
giáo dục đại học thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.
Theo Nghị quyết số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ
về 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, quy định tại Điều 7 về 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.
1. Thủ tục thành lập hội đồng trường như sau:
a) Đối với trường đại học mới thành lập: Cơ quan quản lý trực tiếp giao quyền
hiệu trưởng để tham gia hội đồng trường lâm thời và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của
hiệu trưởng cho đến khi có quyết định công nhận hiệu trưởng chính thức theo đề xuất
của hội đồng trường.
Cơ quan quản lý trực tiếp quyết định về hội đồng trường lâm thời như sau: số
lượng, cơ cấu thành viên, cách tổ chức bầu các thành viên bầu, chỉ đạo tổ chức thực
hiện việc bầu các thành viên bầu và bầu chủ tịch hội đồng trường lâm thời theo quy
định đối với hội đồng trường tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
đại học; ra quyết định công nhận hội đồng trường lâm thời và chủ tịch hội đồng trường
lâm thời trước khi trường đại học đề nghị cho phép hoạt động đào tạo; nội dung quyết
định ghi rõ thời gian hoạt động của hội đồng trường lâm thời, tối đa không quá 12 tháng
kể từ khi được cơ quan quản lý trực tiếp ra quyết định công nhận. Việc thành lập hội
đồng trường chính thức được thực hiện theo quy định tại điểm d khoản này.
b) Đối với trường đại học đang hoạt động nhưng chưa thực hiện quy định của
pháp luật về thành lập hội đồng trường, trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày Nghị định
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này có hiệu lực thi hành, tập thể lãnh đạo phải chỉ đạo thành lập hội đồng trường theo
quy định tại điểm d khoản này;
c) Đối với trường đại học đang có hội đồng trường: Trường hợp đến ngày Nghị
định này có hiệu lực thi hành mà nhiệm kỳ của hội đồng trường còn dưới 6 tháng thì hội
đồng trường hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ; đồng thời, tập thể lãnh đạo phải chỉ đạo
thực hiện quy trình thành lập hội đồng trường của nhiệm kỳ kế tiếp theo quy định tại
điểm d khoản này. Trường hợp đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà nhiệm
kỳ của hội đồng trường còn từ 6 tháng trở lên thì thực hiện như sau:
Nếu hội đồng trường đã được thành lập theo đúng quy định của Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và quy định của Đảng tại thời điểm thành
lập thì hội đồng trường hoạt động đến hết nhiệm kỳ, quyết định nhân sự hiệu trưởng và
thực hiện các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và
hoạt động của trường đại học.
Nếu hội đồng trường được thành lập chưa theo đúng quy định của Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và quy định của Đảng tại thời điểm
thành lập thì trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, tập
thể lãnh đạo phải chỉ đạo thực hiện quy trình thành lập hội đồng trường của nhiệm kỳ
mới theo quy định tại điểm d khoản này. Hội đồng trường của nhiệm kỳ mới quyết định
nhân sự hiệu trưởng và thực hiện các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp
luật và quy chế tổ chức, hoạt động của trường đại học;
d) Cuối mỗi nhiệm kỳ hoặc theo quy định tại điểm b và điểm c khoản này, tập
thể lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy trình thành lập hội đồng trường của nhiệm kỳ mới
theo quy định của Đảng, quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của
trường đại học và các quy định sau: Tập thể lãnh đạo đề xuất cơ quan quản lý trực tiếp
cử đại diện tham gia hội đồng trường; thống nhất về số lượng, cơ cấu thành viên hội
đồng trường với đại diện cơ quan quản lý trực tiếp và các thành viên đương nhiên khác
của hội đồng trường (nếu quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học chưa quy
định); chỉ đạo thực hiện việc bầu các thành viên của hội đồng trường theo từng cơ cấu;
tổ chức các thành viên hội đồng trường bầu chủ tịch hội đồng trường.
Việc tổ chức giới thiệu các thành viên bầu, sử dụng hội nghị toàn thể hoặc hội
nghị đại biểu của trường đại học, tỷ lệ tham gia hội nghị đại biểu (nếu có) phải được
quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học; nếu sử dụng hội nghị
đại biểu thì số đại biểu phải chiếm trên 50% so với tổng số. Trường hợp quy chế tổ
chức và hoạt động chưa quy định thì tập thể lãnh đạo thống nhất với đại diện cơ quan
quản lý trực tiếp và các thành viên đương nhiên khác của hội đồng trường để chỉ đạo
thực hiện; sau khi được công nhận, hội đồng trường phải chỉ đạo sửa đổi, bổ sung hoặc
ban hành mới quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Giáo dục đại học, bao gồm nội dung nêu trên.
Trước khi kết thúc nhiệm kỳ ít nhất 30 ngày làm việc, tập thể lãnh đạo có trách
nhiệm hoàn thiện, gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này đề nghị
cơ quan quản lý trực tiếp ra quyết định công nhận hội đồng trường và chủ tịch hội đồng
trường của nhiệm kỳ mới.
đ) Tập thể lãnh đạo quy định trong khoản này là tập thể lãnh đạo của trường đại
học bao gồm: ban thường vụ Đảng ủy hoặc cấp ủy (nơi không có ban thường vụ Đảng
ủy), chủ tịch hội đồng trường, phó chủ tịch hội đồng trường (nếu có), hiệu trưởng, các
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phó hiệu trưởng. Tập thể lãnh đạo do chủ tịch hội đồng trường hoặc hiệu trưởng (trong
thời gian chưa có chủ tịch hội đồng trường) chủ trì; làm việc theo nguyên tắc tập thể,
quyết định theo đa số, trường hợp tập thể lãnh đạo là số chẵn, có kết quả biểu quyết
hoặc bỏ phiếu 50/50 thì quyết định theo ý kiến của bên có người chủ trì.
2. Thủ tục thay thế chủ tịch, thành viên hội đồng trường như sau:
a) Trường hợp chủ tịch hội đồng trường bị khuyết (bãi nhiệm, miễn nhiệm theo
quy định tại khoản 5 Điều này, hết tuổi đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp
luật, chuyển công tác, mất) thì phó chủ tịch (nếu có), hoặc thư ký (nếu không có phó
chủ tịch) tổ chức họp hội đồng trường để bầu chủ tịch hội đồng trường mới theo quy
định tại điểm c khoản 1 và và gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều này đề
nghị cơ quan quản lý trực tiếp ra quyết định công nhận;
b) Trường hợp hội đồng trường bị khuyết thành viên thì chủ tịch hội đồng trường
căn cứ vào thành phần của các thành viên bị khuyết để chỉ đạo lựa chọn thành viên thay
thế, phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế tổ chức, hoạt động của trường đại
học; gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này đề nghị cơ quan quản
lý trực tiếp ra quyết định công nhận. Tờ trình nêu rõ lý do thay thế thành viên hội đồng
trường kèm theo các hồ sơ minh chứng liên quan (nếu có);
3. Trường hợp thành viên ngoài trường đại học trúng cử làm chủ tịch hội đồng
trường thì cơ quan quản lý có thẩm quyền thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật
để chủ tịch hội đồng trường trở thành cán bộ cơ hữu của trường đại học.
4. Thủ tục công nhận hội đồng trường như sau:
a) Hồ sơ đề nghị công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường bao gồm:
Tờ trình đề nghị công nhận hội đồng trường, trong đó nêu rõ quy trình xác định các
thành viên hội đồng trường; danh sách, sơ yếu lý lịch, văn bản đồng ý tham gia của chủ
tịch và các thành viên hội đồng trường; biên bản họp, biên bản kiểm phiếu, văn bản cử
thành viên tham gia hội đồng trường của cơ quan quản lý trực tiếp và các tài liệu có liên
quan;
b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của trường
đại học, cơ quan quản lý trực tiếp ra quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch và
các thành viên hội đồng trường; trường hợp không đồng ý thì phải trả lời bằng văn bản
và nêu rõ lý do;
c) Sau khi được công nhận, hội đồng trường được sử dụng con dấu và bộ máy tổ
chức của nhà trường để triển khai các công việc của hội đồng trường; chủ tịch hội đồng
trường được hưởng phụ cấp chức vụ cao nhất trong danh mục phụ cấp chức vụ của
trường đại học; phụ cấp chức vụ của phó chủ tịch hội đồng trường (nếu có), thư ký hội
đồng trường và các thành viên khác trong hội đồng trường được quy định trong quy chế
tổ chức và hoạt động của nhà trường.
5. Bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng trường, miễn nhiệm thành viên khác
của hội đồng trường được quy định như sau:
a) Việc bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng trường và miễn nhiệm thành
viên hội đồng trường được thực hiện trong các trường hợp sau: Có đề nghị bằng văn
bản của cá nhân xin thôi tham gia hội đồng trường; bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
không đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công việc được giao, đã phải nghỉ làm việc quá 6
tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục; vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc đang
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chấp hành bản án của tòa án; có trên 50% tổng số thành viên của hội đồng trường đề
nghị bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm; hoặc trường hợp khác được quy định
trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học.
Trong trường hợp có đề xuất hợp pháp về việc bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch
hội đồng trường thì phó chủ tịch hội đồng trường (nếu có) hoặc thư ký hội đồng trường
(nếu không có phó chủ tịch hội đồng trường) hoặc một thành viên hội đồng trường được
trên 50% thành viên hội đồng trường đề nghị (nếu đã có đề xuất hợp pháp quá 30 ngày
mà phó chủ tịch hoặc thư ký hội đồng trường không thực hiện) chủ trì cuộc họp giải
quyết; cuộc họp phải bảo đảm về tỷ lệ và thành phần tham gia, tỷ lệ biểu quyết theo quy
định của pháp luật;
b) Hội đồng trường có trách nhiệm xem xét, quyết định việc bãi nhiệm, miễn
nhiệm chủ tịch, miễn nhiệm thành viên hội đồng trường và gửi hồ sơ đề nghị cơ quan
quản lý trực tiếp ra quyết định công nhận. Hồ sơ gồm có: tờ trình nêu rõ lý do miễn
nhiệm, bãi nhiệm và các văn bản, minh chứng liên quan;
c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của trường
đại học, thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp ra quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm;
trường hợp không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
6. Thủ tục quyết định nhân sự hiệu trưởng và công nhận hiệu trưởng như sau:
a) Thủ tục quyết định nhân sự hiệu trưởng được quy định cụ thể trong quy chế tổ
chức và hoạt động của trường đại học, phù hợp với quy định của Đảng và pháp luật có
liên quan. Trường hợp nhiệm kỳ của hiệu trưởng kết thúc đồng thời với nhiệm kỳ của
hội đồng trường thì hiệu trưởng được kéo dài thời gian thực hiện nhiệm vụ cho đến khi
cơ quan quản lý trực tiếp công nhận hiệu trưởng của nhiệm kỳ kế tiếp, trên cơ sở đề
nghị của hội đồng trường nhiệm kỳ kế tiếp;
b) Sau khi quyết định nhân sự hiệu trưởng, hội đồng trường gửi tờ trình đề nghị
công nhận hiệu trưởng tới cơ quan quản lý trực tiếp; trong đó nêu rõ quy trình xác định
nhân sự hiệu trưởng theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học và
các minh chứng kèm theo; sơ yếu lý lịch, văn bản đồng ý của người được đề nghị công
nhận hiệu trưởng;
c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của hội đồng
trường, thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp ra quyết định công nhận hiệu trưởng
trường đại học; trường hợp không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
7. Tổ chức hội đồng trường của cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Công an, Bộ
Quốc phòng thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.
8. Việc 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 thành viên thuộc thẩm quyền của hội đồng đại học.
2.2. Thực hiện chính sách pháp luật về Hội đồng trường trong các cơ sở giáo
dục đại học công lập
a. Vấn đề thành lập Hội đồng trường
Hiện nay trên cả nước chỉ có 36,2% các trường đại học có thành lập Hội đồng
trường (HĐT), các trường chưa tự chủ có 32,1% số trường có thành lập Hội đồng
trường và có 66,7% (tương đương 8/12 trường) số trường đã tự chủ 2 năm có thành lập
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Hội đồng trường2. Thực tế này xuất phát từ nhận thức của các trường đại học tự chủ về
sự cần thiết phải có Hội đồng trường để phê chuẩn các chủ trương chính sách lớn thay
cho việc báo cáo và xin chấp thuận của cơ quan chủ quản như trước khi tự chủ. Với các
trường đại học đã tự chủ và có Hội đồng trường, các chủ trương lớn thường được thông
qua nhanh hơn và triển khai hiệu quả hơn do nhà trường chủ động được quá trình xây
dựng và thông qua các chủ trương lớn. Tuy vậy, vẫn còn 4/12 trường được trao tự chủ
trên 2 năm nhưng chưa thành lập được Hội đồng trường3. Việc chậm thành lập Hội
đồng trường ở phần lớn các trường tự chủ xuất phát từ những nguyên nhân sau:
- Thứ nhất, khung pháp lý về thành lập và hoạt động của Hội đồng trường đã có
nhưng chưa thực sự đầy đủ và rõ ràng để tiến hành các hoạt động, đặc biệt trong bối
cảnh đổi mới hoạt động của trường theo hướng tự chủ. Một số nội dung trong các quy
chế, quy định hiện hành, đặc biệt là Luật Giáo dục đại học và Điều lệ trường đại học về
quy trình thành lập Hội đồng trường liên quan đến hoạt động của trường nói chung,
chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng trường còn chưa thống nhất, chưa cụ thể.
- Thứ hai, thiếu một chế tài đủ mạnh đối với trường đại học tự chủ nhưng không
thành lập Hội đồng trường. Đối với các trường đại học khi được giao tự chủ, yêu cầu
phải có Hội đồng trường không phải là điều kiện tiên quyết. Do vậy sau khi tự chủ nếu
các trường không thành lập Hội đồng trường cũng không chịu một chế tài nào.
- Thứ ba, do các mô hình Hội đồng trường hoạt động hiệu quả ở Việt Nam còn
khá ít, các trường không có điều kiện để kế thừa, học hỏi lẫn nhau. Hiện nay, còn rất
nhiều trường loay hoay trong việc tổ chức và hoạt động của HĐT.
- Thứ tư, vị trí, thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng trường không rõ ràng và
mang tính hình thức dẫn đến việc rất ít thành viên ban giám hiệu đương nhiệm chấp
nhận từ bỏ vị trí đang đảm nhiệm để nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng trường. Một số
trường muốn bổ nhiệm lãnh đạo Bộ chủ quản làm Chủ tịch Hội đồng trường thì bị
vướng quy định Chủ tịch Hội đồng trường phải có học vị tiến sĩ trở lên. Một số cơ quan
chủ quản còn chậm hoặc chưa giới thiệu được đại diện tham dự Hội đồng trường
- Thứ năm, so với các thực thể có quyền quyết định đến chiến lược, chủ trương
lớn khác bao gồm cơ quan chủ quản và Đảng ủy, Hội đồng trường sinh sau nhưng lại có
thẩm quyền tương tự như những bộ chủ quản hay Đảng ủy. Vì vậy, ở một mức độ nhất
định, Hội đồng trường không phải lúc nào cũng được chào đón khi chưa có cơ chế phân
định rõ ràng thẩm quyền của những cơ quan này. Ban giám hiệu và Hiệu trưởng cũng
không thực sự chào đón Hội đồng trường vì dường như có thêm một cơ quan để báo
cáo, xin chủ trương trong khi không có một quy đinh cụ thể nào cắt giảm việc xin chủ
trương của Đảng ủy hay bộ chủ quản tương ứng. Ngoài ra, theo quy định tại Luật Giáo
dục đại học, “Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là 05 năm và theo nhiệm kỳ của Hiệu
trưởng”, trong khi đó, Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg quy định: Hội đồng trường giới
thiệu nhân sự Hiệu trưởng. Như vậy, sự mâu thuẫn và chưa phù hợp về quy trình một
mặt tạo điệu kiện cho các trường chưa muốn thành lập Hội đồng trường trì hoãn việc
này, mặt khác tạo rào cản để các trường muốn thành lập mà không biết bắt đầu từ đâu.
2
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Nguyễn Trọng Tuấn (2018), Luận án tiến sĩ luật học: Quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập ở
nước ta hiện nay, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết 77/2014/NQ-CP ngày 24 tháng 10 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, Hà Nội.
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b. Chủ tịch Hội đồng trường
Đến năm 2019, trong số 8 trường tự chủ trên 2 năm đã thành lập Hội đồng
trường, tỷ lệ chủ tịch HĐT là thành viên trong trường là 62,5% (có 37,5% chủ tịch Hội
đồng trường hiện là Bí thư, phó bí thư Đảng ủy; 12,5% chủ tịch Hội đồng trường hiện
đang kiêm nhiệm vị trí trưởng khoa, trưởng phòng ban các đơn vị trực thuộc trường;
12,5% chủ tịch Hội đồng trường không kiêm nhiệm chức danh quản lý)4. Trong khi đó,
tỷ lệ chủ tịch Hội đồng trường là thành viên thuộc Bộ/Cơ quan chủ quản là 25%. Chủ
tịch Hội đồng trường đủ tầm hoặc đã có kinh nghiệm (đối với những chủ tịch Hội đồng
trường đã từng là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng) vì đã tham gia Ban giám hiệu thì
thường dễ nhầm lẫn giữa nhiệm vụ của Hội đồng trường và Ban giám hiệu, dẫn đến có
những chỉ đạo quá cụ thể so với nhiệm vụ của Hội đồng trường và có thể gây khó khăn
cho sự chủ động của Ban giám hiệu. Ngược lại, Chủ tịch Hội đồng trường (đối với
trường hợp hiện đang kiêm nhiệm vị trí trưởng khoa, trưởng phòng ban các đơn vị trực
thuộc trường) lại có phần mờ nhạt và thiếu sắc bén hơn so với Ban giám hiệu khi trẻ
hơn, chưa có thời gian lãnh đạo trường.
c. Hoạt động của Hội đồng trường
- Tất cả các trường đã thành lập Hội đồng trường đồng thời ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt động của Hội đồng trường để triển khai thực hiện. Ở một số trường có
nhận thức rõ về vai trò và tầm quan trọng của Hội đồng trường và giải quyết khá tốt về
mối quan hệ giữa Đảng ủy, Hội đồng trường và Ban giám hiệu, Hội đồng trường thực
hiện khá tốt chức năng quản trị đại học với việc giám sát việc điều hành và quản lý của
Ban giám hiệu theo kế hoạch do Hội đồng trường quyết nghị hàng năm. Điều này
không chỉ do các trường nhận thức rõ ràng về vai trò của Hội đồng trường mà còn do
vai trò của chủ tịch Hội đồng trường trong các quyết định chiến lược của nhà trường
(Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội)5. Mặt
khác, chủ tịch Hội đồng trường có mối quan hệ tốt và đóng góp tốt vào các hoạt động
của nhà trường, trong điều kiện nhà trường hiểu “lãnh đạo trường” bao gồm cả Chủ tịch
Hội đồng trường.
- Về hình thức hoạt động. Hình thức hoạt động chủ yếu của Hội đồng trường là
các cuộc họp. Đa số các trường có Hội đồng trường đều đã tổ chức được ít nhất 1 cuộc
họp, trường nhiều nhất là 11 cuộc họp. Ngoài các cuộc họp định kỳ theo quy định (6
tháng/lần), một số trường tổ chức họp thường xuyên hơn (3 tháng/lần) hoặc tổ chức họp
đột xuất khi có công việc cần xử lý. Với hình thức chủ yếu (thậm chí là duy nhất) là
họp với tần suất phổ biến 2 cuộc/một năm với thời gian cho mỗi cuộc chỉ là ½ ngày, thì
vai trò của Hội đồng trường không thể rõ nét và đóng góp hiệu quả cho sự phát triển
của nhà trường. Hơn thế nữa, chế độ làm việc theo kỳ họp gặp khó khăn khi thu xếp
lịch họp cho tất cả các thành viên (đặc biệt là thành viên ngoài trường) trong điều kiện
kinh phí hoạt động chưa được quy định đầy đủ6.

4

5

6

Nguyễn Trọng Tuấn (2018), Luận án tiến sĩ luật học: Quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập ở
nước ta hiện nay, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội.
Nguyễn Trọng Tuấn (2018), Luận án tiến sĩ luật học: Quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập ở
nước ta hiện nay, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết 77/2014/NQ-CP ngày 24 tháng 10 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, Hà Nội.
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- Về thực hiện vai trò giám sát. Có thể nói, ở đa số các Hội đồng trường, vai trò
giám sát của Hội đồng trường rất mờ nhạt. Hội đồng trường giám sát việc thực hiện các
Quyết nghị liên quan đến chiến lược phát triển; Các kế hoạch, đề án; Các quy định về
các lĩnh vực hoạt động của nhà trường theo thẩm quyền của Hội đồng trường; Giám sát
việc thực hiện các Quyết nghị về cơ sở vật chất và tài chính; Giám sát việc thực hiện
các Quyết nghị về bộ máy tổ chức, nhân sự; Giám sát việc thực hiện các Quyết nghị về
hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế…; nhưng chỉ dừng ở mức
độ xem xét các báo cáo của Ban giám hiệu mà ít có thẩm định chuyên sâu hoặc chất
vấn. Nguyên nhân chủ yếu của thực trạng này là do phần lớn là thành viên Hội đồng
trường là trưởng đơn vị cấp dưới trực tiếp của Hiệu trưởng nên bị xung đột lợi ích khi
thực hiện vai trò giám sát. Những thành viên Hội đồng trường này có xu hướng bảo vệ
lợi ích của mình trong vai trò là Trưởng đơn vị thuộc trường (cấp dưới của Hiệu trưởng)
hơn là ở vai trò thành viên Hội đồng trường. Đối với thành viên bên ngoài trường, việc
có ít thông tin, hiểu biết về trường và nhiều trường hợp có quá ít thời gian cho hoạt
động của Hội đồng trường nên việc tham gia hoạt động giám sát là rất hạn chế. Ngoài
ra, một số Hội đồng trường có đại diện cơ quan chủ quản không phải là người theo dõi
hay phụ trách cơ sở/mảng giáo dục nên chưa hiểu rõ về trường, chưa có mối quan tâm
thực sự hoặc không bố trí được thời gian cho hoạt động của Hội đồng trường, thậm chí
ít tham gia các cuộc họp. Do đó, vai trò giám sát của HĐT rất mờ nhạt, hay nói cách
khác là không hiệu quả.
- Về phối hợp với Ban giám hiệu và Đảng ủy. Một vấn đề rất quan trọng liên
quan đến hoạt động của Hội đồng trường có hiệu quả hay không là sự phối hợp giữa
Hội đồng trường với hai tổ chức quyền lực còn lại trong nhà trường là Ban giám hiệu và
Đảng ủy trường. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2017 cho thấy việc
phối hợp giữa Hội đồng trường và các thiết chế lãnh đạo còn lại vẫn còn rời rạc. Tuy
nhiên, việc phân định rõ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng trường, Đảng ủy, Ban giám
hiệu cũng có nhiều vấn đề. Một số ý kiến cho rằng, vai trò của Hội đồng trường và
Đảng ủy đã rõ, nhưng mối quan hệ giữa các tổ chức này thì không rõ và khó xây dựng.
Nguyên do là bởi thể chế hoạt động, khi mọi hoạt động của Nhà trường phải theo sự chỉ
đạo của Đảng ủy; Đảng ủy đề xuất nhân sự Hiệu trưởng. Trong khi đó, Hội đồng trường
có nhiệm vụ thông qua chiến lược, chỉ đạo hoạt động của Nhà trường. Hội đồng trường
cũng đề xuất nhân sự Hiệu trưởng. Do đó, vai trò của Hội đồng trường và Đảng ủy có
sự trùng lắp, chồng chéo. Đây chính là yếu tố ảnh hưởng lớn tới việc áp dụng các mô
hình quản lý giáo dục đại học công lập đã thành công ở nước ngoài vào Việt Nam. Rõ
ràng, theo Điều lệ Đảng, mọi hoạt động của tổ chức có cơ sở Đảng đều cần tuân theo sự
chỉ đạo của Đảng. Hội đồng trường, Ban Giám đốc phần lớn là Đảng Ủy viên lại theo
sự chỉ đạo của Đảng ủy. Khi định hướng của Hội đồng trường và Đảng ủy không trùng
nhau thì Ban giám hiệu sẽ không biết nghe bên nào. Hơn thế nữa, ở đa số các cơ sở
Giáo dục đại học hiện nay, với chủ trương “nhất thể hóa”, Hiệu trưởng và Bí thư là một
người nên khi đó, Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường cũng không thể phát
huy tốt vai trò lãnh đạo của mình. Ngoài ra, theo Điều lệ Trường Đại học, khi tất cả các
thành viên trong Ban giám hiệu đều tham gia Hội đồng trường thì vai trò của họ trong
các cuộc họp cũng rất lớn và do đó, có thể, ý kiến của họ trong các cuộc họp Hội đồng
trường luôn là ý kiến chủ đạo, định hướng và được quan tâm nhiều nhất. Điều đó sẽ dẫn
đến tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi. Điều đó thể hiện một thực trạng hiện nay ở các
cơ sở Giáo dục đại học tự chủ, đó là “vòng luẩn quẩn” quyền lực giữa Ban giám hiệu,
Đảng ủy và Hội đồng trường (nếu có) hoặc tạo ra tâm lý e ngại phải thành lập Hội đồng
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trường sẽ làm giảm đi quyền lực (và lợi ích) mà Ban giám hiệu và Đảng ủy đang nắm
giữ tại các cơ sở Giáo dục đại học này.
3. Một số tồn tại, hạn chế bất cập
Những phân tích ở phần trên về thành tựu và khó khăn trong quá trình thành lập
và hoạt động của Hội đồng trường tại các cơ sở Giáo dục đại học tự chủ cho thấy
những bất cập cơ bản sau:
Thứ nhất, sự thiếu đầy đủ và chưa rõ ràng trong cơ chế chính sách. Mặc dù đã có
những quy định về thành lập và hoạt động của Hội đồng trường, nhưng, các quy định
còn chưa thực sự rõ ràng, ăn khớp và bổ sung lẫn nhau. Ở một khía cạnh nào đó, các
quy định của các văn bản quy phạm pháp luật, Hội đồng trường khi thành lập cơ bản
giống như bộ máy quản lý mở rộng, việc vận hành Hội đồng trường khó tránh khỏi
trùng lặp với bộ máy quản lý hiện hành, làm cho việc quản trị chồng chéo lên việc quản
lý. Điều lệ trường đại học quy định hội đồng trường “giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng,
phó Hiệu trưởng để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định”, tại một số Quyết định
phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo NQ77, Thủ tướng Chính phủ
cho phép “Hội đồng trường bầu Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng, Phó Hiệu
trưởng”. Tuy nhiên, việc triển khai các quyền này của hội đồng trường như thế nào và
vào bước nào của quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng (theo đúng Chỉ thị
của Đảng) là một vướng mắc, lúng túng trong thực tế thực hiện của các bộ, các trường
thí điểm tự chủ. Điều đó có thể đẩy Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường tới những
mâu thuẫn về quyền lực hoặc Hội đồng trường bị vô hiệu hóa về quyền hạn. Hơn thế
nữa, việc thể hiện của các văn bản cũng làm ảnh hưởng tới “vị thế” của Hội đồng
trường khi luôn lấy chuẩn của Ban giám hiệu và Hiệu trưởng để gắn cho Hội đồng
trường và Chủ tịch Hội đồng trường. Có thể nói rằng, pháp luật, cơ chế, chính sách, quy
định còn nhiều điểm chung chung chưa để điều chỉnh, phát huy hiệu lực, hiệu quả toàn
bộ hoạt động của tổ chức bộ máy nhà trường, nhất là khi có Hội đồng trường. Tuy đã
xác định Hội đồng trường là đại diện cho quyền sở hữu của nhà trường, mối quan hệ và
cơ chế báo cáo của Hội đồng trường đối với các cơ quan chủ quản và với nhà nước
hoàn toàn chưa được quy định và thực tế khá lỏng lẻo. Hội đồng trường còn chưa được
gắn với trách nhiệm giải trình và báo cáo, mọi mối liên hệ đến nhà trường đều thông
qua Ban giám hiệu. Ngoài ra, các vấn đề như triển khai thành lập hội đồng trường; quy
trình, thủ tục lựa chọn các thành viên, bầu chủ tịch, thư ký Hội đồng trường; số lượng,
cơ cấu thành viên hội đồng trường; sự xung đột lợi ích khi thực hiện nhiệm vụ... đã làm
ảnh hưởng tới quá trình thành lập và vận hành của Hội đồng trường.
Thứ hai, là mối quan hệ giữa Đảng uỷ và Hội đồng trường, thậm chí là với Ban
giám hiệu chưa rõ ràng, chưa được phân định trong mối quan hệ giữa ba tổ chức trên.
Mô hình quản trị đại học của Việt Nam hiện nay đang tồn tại song song Hội đồng
trường và Đảng ủy cùng định hướng và giám sát toàn bộ hoạt động của trường. Hội
đồng trường được giao quyền lực rất lớn, nhưng không có quyền bầu và miễn nhiệm
Hiệu trưởng (đây là quyền của cơ quan chủ quản). Vì vậy, Hiệu trưởng không phải chịu
trách nhiệm trước Hội đồng trường. Bên cạnh đó, Đảng ủy trường là cơ quan lãnh đạo
trực tiếp, toàn diện các hoạt động của trường và chưa có quy định về mối quan hệ cụ thể
với Hội đồng trường. Hầu hết Ban Giám hiệu của các trường chỉ thực hiện công tác chỉ
đạo, điều hành hoặc ra các quyết định quản lý thông qua việc chấp hành và thực hiện
nghị quyết của Đảng ủy. Hiệu trưởng vẫn là người phải chịu trách nhiệm trước pháp
luật và trước xã hội về kết quả thực hiện điều hành. Sự khác biệt rõ ràng của Việt Nam
so với các trường đại học thế giới là mối quan hệ giữa Đảng ủy – Hội đồng trường. Ở
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các trường đại học trên thế giới, hoạt động của trường đại học hầu như không gắn với tổ
chức đảng. Cả Hội đồng trường và Đảng ủy đều quyết nghị những vấn đề chiến lược về
sự phát triển của nhà trường, vì vậy cần phân định rõ những phạm vi quyết nghị để
tránh chồng chéo. Hiện nay, thông thường đa số các chủ trương đều phải thông qua cả
ba cấp Ban giám hiệu, Đảng ủy, Hội đồng trường. Hội đồng trường có vai trò quản trị
và hoạch định chiến lược nhưng chưa thể đảm bảo tính Quyết định một phần vì lý do
trên, do đó, Hội đồng trường chỉ là hình thức.
Thứ ba, các cơ quan chủ quản cũng chưa quyết liệt trong việc thành lập Hội
đồng trường. Có ý kiến cho rằng, các cơ quan chủ quản cũng chưa muốn “buông” các
trường đại học, vẫn muốn “quản”, vì thế việc vừa có Hội đồng trường, vừa có cơ quan
chủ quản là không cần thiết. Việc xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản và thực hiện đầy đủ quyền
tự chủ vẫn còn nhiều khó khăn. Cùng với đó, Hiệu trưởng các trường đại học không
muốn chia sẻ quyền lực. Hoặc trong nhiều trường hợp, Hiệu trưởng lúng túng khi vừa là
thành viên Hội đồng trường, vừa là Bí thư Đảng bộ; Chủ tịch Hội đồng trường lúng
túng khi thực hiện chức năng tổ chức quản trị và đại diện sở hữu của nhà trường.
Thứ tư, về thành viên Hội đồng trường: (i) Tiêu chuẩn tham gia Hội đồng trường
với những quy định chưa đủ cụ thể rõ ràng nhưng đôi khi cứng nhắc làm ảnh hưởng tới
khả năng lựa chọn các thành viên Hội đồng trường. Hoặc, việc lựa chọn các thành viên
bên ngoài thường phụ thuộc vào mối quan hệ của Ban giám hiệu và chính vì thế, đôi khi
các thành viên bên ngoài vẫn khó có thể đưa ra những ý kiến khách quan. Thêm nữa,
đôi khi các tiêu chuẩn dành cho các thành viên trong trường lại được sử dụng để đánh
giá các thành viên ngoài trường. (ii) Cơ cấu thành viên còn chưa thực sự hợp lý: việc
hiểu các thành viên đương nhiên là “toàn bộ Ban giám hiệu” sẽ làm tăng cơ cấu thành
viên Ban giám hiệu, giảm cơ hội cho những người khác, đặc biệt khi Ban giám hiệu lại
hiểu “đại diện giảng viên” bao gồm những người trong trường thì cơ hội tham gia HĐT
lại dành cho lãnh đạo phòng ban – những người có ngạch giảng viên nhưng đứng đầu
những đơn vị chức năng giúp việc cho Ban giám hiệu, là cấp dưới trực tiếp mà không
phải là những cán bộ giảng viên đích thực. Những người này, trong các cuộc họp
thường rất ít có tiếng nói với Ban giám hiệu và cũng không thổi được luồng gió mới và
khách quan cho chiến lược phát triển trường. (iii) Tỷ lệ các thành viên cũng có phần
chưa hợp lý khi các thành viên trong trường chiếm tỷ lệ lớn (trên 70%) lại là trưởng đơn
vị trực thuộc nên rất khó tách bạch khi thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Hội đồng
trường. Ngoài ra, những thành viên này khó có thể đem đến những ý kiến hay tiếng nói
khách quan trong các cuộc họp của Hội đồng trường do là cấp dưới trực tiếp của Hiệu
trưởng. Với các thành viên ngoài trường nếu được lựa chọn từ các cơ quan có ảnh
hưởng đến nhà trường lại thường có sự hiểu biết hạn chế về trường và mức độ tâm
huyết với hoạt động của Hội đồng trường không cao, vai trò khá mờ nhạt. Việc lựa
chọn các thành viên ngoài trường tùy thuộc vào “độ hấp dẫn” và “uy tín” của nhà
trường với xã hội nên đôi khi, rất khó để có thể có được thành viên thuộc cơ quan quản
lý nhà nước, đại diện địa phương (tại các địa phương có nhiều cơ sở Giáo dục đại học).
Thứ năm, hoạt động của Hội đồng trường còn mang tính hình thức vì chưa có
hướng dẫn cụ thể. Dường như tổ chức này đang đứng ngoài chưa thực hiện được hết
chức năng quy định quá trình quản lý. Sự tham gia của Hội đồng trường vào một số
hoạt động còn hạn chế, chưa thực hiện tốt vai trò giới thiệu nhân sự hoặc yêu cầu Hiệu
trưởng giải trình. Với hình thức sinh hoạt chủ yếu (thậm chí duy nhất) là họp với tần
suất phổ biến 2 cuộc/năm và thời gian cho mỗi cuộc họp chỉ là ½ ngày, có thể thấy, Hội
đồng trường rất khó có đủ thời gian để thảo luận sâu về các vấn đề quan trọng của nhà
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trường. Các nghị quyết, chương trình hành động của Hội đồng trường chưa được cụ thể
hóa trong hoạt động ở các đơn vị trực thuộc trường. Như vậy Hội đồng trường sẽ là một
bộ máy chuyên trách trong trường để làm đủ vai trò quản lý. Các thành viên ngoài
trường đa số là kiêm nhiệm và giữ chức vụ quan trọng ở nơi công tác nên ít có điều kiện
thời gian để hiểu rõ tình hình của trường và cho hoạt động của Hội đồng trường và vắng
mặt trong một số cuộc họp Hội đồng trường. Ngoài ra, các thành viên này tham gia chủ
yếu với tư cách tư vấn cho Hội đồng, nên tính chất giám sát, phê bình còn nhiều hạn
chế.
Thứ sáu, nguồn kinh phí cho hoạt động của Hội đồng trường phục thuộc vào
kinh phí của Nhà trường do Hiệu trưởng quyết định. Việc nhà trường chưa phân bổ kinh
phí ổn định, trong khi thành viên trong trường tham gia Hội đồng trường lại kiêm
nhiệm, thực hiện nhiệm vụ của mình dưới quyền của Hiệu trưởng, ăn lương do Hiệu
trưởng chi trả. Hoạt động kiêm nhiệm có ưu điểm của nó, tuy nhiên hạn chế cũng rất
nhiều. Ngoài những hạn chế mang tính khách quan, còn nhiều những hạn chế mang
chính chủ quan rất nguy hại như sự nể nang, tầm nhìn hạn chế và e ngại nguy cơ ảnh
hưởng tới việc làm, thu nhập … Ngoài ra, việc tất cả các Hội đồng trường không có bộ
máy giúp việc độc lập, không sử dụng tư vấn ngoài thì thông tin để HĐT dựa vào đó để
quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào Ban giám hiệu cũng làm giảm hiệu quả hoạt động
của Hội đồng trường7.
4. Một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật về Hội đồng
trường trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam
4.1. Định hướng về tổ chức và thể chế của Hội đồng trường
- Hội đồng trường là tổ chức đại diện cho chủ sở hữu cộng đồng, trong đó có nhà
nước; vì thế có thể coi Hội đồng trường là tổ chức thay mặt nhà nước và các chủ thể
cộng đồng khác quản trị trực tiếp trường đại học. Vì thế, để tiến tới xóa bỏ cơ chế "bộ
chủ quản" theo mô hình quản trị đại học của các nước tiên tiến, thì ngay bây giờ đề nghị
Chính phủ cho áp dụng Điều 7 và Điều 8 của Thông tư số 03/2016/TT-BNV ngày 25
tháng 05 năm 2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thành lập và hoạt động của hội đồng
quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:
Hội đồng trường là đại diện của nhà nước (Bộ chủ quản, cơ quan Trung ương,
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tại cơ sở giáo dục công lập. Thay vì hiệu trưởng phải báo
cáo, xin ý kiến Bộ chủ quản và Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nay hiệu trưởng chỉ cần báo
cáo và xin ý kiến Hội đồng trường về các lĩnh vực công tác được Nhà nước giao quyền
hoặc được ủy quyền.
Nhà nước cần qui định rõ "chỉ giới đường đỏ": những hạng mục công việc nào
hiệu trưởng chỉ cần báo cáo, xin ý kiến Hội đồng trường; những hạng mục công việc
nào hiệu trưởng nhất thiết phải báo cáo, xin ý kiến Bộ chủ quản, Bộ Giáo dục và Đào
tạo...
- Hội đồng trường phải bảo đảm quyền đại diện của tập thể, chứ không phải là bộ
máy quản lý hành chính mở rộng của hiệu trưởng, nên có trách nhiệm mở rộng quyền
làm chủ thực sự đến từng khoa, bộ môn, giáo viên... Bộ máy hành chính của nhà trường
7

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết 77/2014/NQ-CP ngày 24 tháng 10 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, Hà Nội.
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phải phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu theo tinh thần ngày càng nâng cao vai trò
của đội ngũ giảng viên, của bộ môn, của các khoa và các phòng, ban khác.
- Nhà nước cần quy định rõ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng trường (xây dựng
chiến lược định hướng phát triển trường; bổ nhiệm/tuyển dụng hiệu trưởng, phó hiệu
trưởng, và các chức danh chủ chốt, phù hợp với nghị quyết của Đảng ủy về công tác qui
hoạch cán bộ; công tác tài chính; giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược của Ban
Giám hiệu, v.v… ) sao cho Hội đồng trường thực sự là cơ quan quyền lực cao nhất của
trường đại học (nên chăng, Hội đồng trường trường công lập cũng nên có nhiều quyền
như Hội đồng quản trị các trường tư thục hay của các doanh nghiệp?), thực thi các chức
năng về quản trị đại học một cách có hiệu quả nhất; trong đó làm rõ mối quan hệ giữa
Đảng ủy - Hội đồng trường - Ban Giám hiệu, cũng như trách nhiệm của Hội đồng
trường với cơ quan quản lý nhà nước, với nhà trường, đảm bảo tính thống nhất và khả
năng hợp tác giữa Đảng ủy- Hội đồng trường-Ban Giám hiệu. Trên cơ sở sự vững mạnh
của Hội đồng trường, từng bước giảm sự can thiệp và tiến tới xoá bỏ chế độ chủ quản
cũng như cơ chế "cấp phép" về công tác chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phiên họp của Hội đồng trưởng phải chuyên nghiệp. Để hoàn thành các nhiệm
vụ, Hội đồng trường không thể làm việc hời hợt kiểu mỗi năm họp vài ba lần. Trên thực
tế, nếu làm tròn vai trò và trách nhiệm, khối lượng công việc của Hội đồng trường rất
lớn, nhưng lại không thể triệu tập họp thường xuyên tất cả các thành viên nhiều
lần/năm. Từ thực tiễn của một số cơ sở giáo dục, nên cho phép thành lập Thường trực
Hội đồng trường, để thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng giữa các kỳ họp.
- Các cơ quan quản lý nhà nước (Bộ chủ quản, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội
vụ...) ở rất "xa", làm sao có thể biết những việc này cụ thể, sâu sát, rõ ràng như cơ sở
giáo dục, nên cơ quan quản lý nhà nước cứ đòi giữ quyền "duyệt" với "phê chuẩn" là
không phù hợp, hãy để cơ sở giáo dục tự chịu trách nhiệm về các quyết định của họ.
Nhà nước cần dứt khoát thay kiểm soát "đầu vào" nặng tính xin cho hiện nay bằng cơ
chế giám sát kết quả "đầu ra" của cơ sở giáo dục theo các chỉ số đầu ra mà cơ sở giáo
dục đã cam kết.
Chỉ số đầu ra thường được chia thành 4 nhóm là: (i) Thành tựu KHCN (ii) Chất
lượng đào (iii) Mức độ quốc tế hóa (iv) Cơ sở vật chất và thu nhập của cán bộ viên
chức. Việc giám sát này nên được giao cho một cơ quan, tổ chức độc lập tiến hành, đó
không phải là công việc quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4.2. Một số đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật khác
- Bí thư đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng sẽ không là
thành viên của Hội đồng trường.
Bản chất của việc thành lập Hội đồng trường chính là tạo cơ chế kiểm soát quyền
lực trong các cơ sở giáo dục đại học, mà ở đây chính là kiểm soát quyền lực của Hiệu
trưởng. Nếu để Hiệu trưởng là thành viên đương nhiên của Hội đồng trường, theo tôi, là
chưa hợp lý. Bởi: Sự ảnh hưởng của Hiệu trưởng đến các quyết định của Hội đồng
trường (Chủ tịch, thư ký và các thành viên Hội đồng trường). Theo quy định: “Trên cơ
sở ý kiến, chủ trương của Đảng ủy, Hội đồng trường ra quyết nghị thông qua dự thảo
các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, phương hướng công tác do Ban Giám
hiệu chuẩn bị”, “Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao và tình hình thực
tế của nhà trường, Ban Giám hiệu có trách nhiệm chuẩn bị dự thảo các chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch phát triển, phương hướng công tác báo cáo để Đảng ủy thảo luận.
Đảng ủy tập trung thảo luận, ra nghị quyết về những mục tiêu chủ yếu, những
biện pháp lớn để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường” (Mục 1 Điều
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2), “Ban Giám hiệu có trách nhiệm báo cáo xin ý kiến tập thể Đảng ủy về nhân sự được
đề xuất. Hội đồng trường giám sát việc thực hiện theo các quy định đã được thông qua.
Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, hiệu trưởng ra quyết định” (Mục 3 Điều 4:
Những vấn đề về tổ chức và cán bộ), v.v...
Như vậy là, mọi việc, dường như đều đã được Đảng ủy và Ban Giám hiệu làm
cả, Hội đồng trường hoặc là không được/phải làm gì hoặc là chỉ có việc "thông qua"
những thứ đã được chuẩn bị sẵn, hoặc là "giám sát" các hoạt động của hiệu
trưởng mang tính hình thức; không thấy vị trí là "cơ quan quyền lực cao nhất" của nhà
trường thể hiện ở chỗ nào?
Hơn nữa, với chủ trương “nhất thể hóa”, Hiệu trưởng và Bí thư thường là một
người nên Hội đồng trường không thể phát huy được vai trò lãnh đạo, rất dễ biến Hội
đồng trường thành một tổ chức "bù nhìn".
- Bổ sung chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng trường và bộ phận thường trực Hội
đồng trường ở các cơ sở giáo dục đại học công lập.
Quy định hiện hành tại Điều 16, khoản 6. Quy chế tổ chức và hoạt động của
trường đại học công lập quy định về hội đồng trường bao gồm nội dung sau đây:
a) Tiêu chuẩn, số nhiệm kỳ, việc ủy quyền của chủ tịch hội đồng trường;
b) Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục bầu, miễn nhiệm phó chủ tịch (nếu
có) và thư ký hội đồng trường;
Hơn nữa, để hoàn thành các nhiệm vụ, Hội đồng trường không thể làm việc hời
hợt kiểu mỗi năm họp vài ba lần. Trên thực tế, nếu làm tròn vai trò và trách nhiệm, khối
lượng công việc của Hội đồng trường rất lớn, nhưng lại không thể triệu tập họp thường
xuyên tất cả các thành viên nhiều lần/năm. Từ thực tiễn của một số cơ sở giáo dục, nên
cho phép thành lập Thường trực Hội đồng trường, để thực hiện các nhiệm vụ của Hội
đồng giữa các kỳ họp. Đảm bảo được quyền lực thật sự của Hội đồng trường, tăng
cường hoạt động kiểm soát quyền lực trong cơ sở giáo dục đại học, tạo tiền đề, nền
mỏng chắc chắn cho các cơ sở giáo dục đại học tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
- Tỷ lệ giảng viên là thành viên của Hội đồng trường phải cao hơn 25%
Theo quy định hiện hành: Thành viên trong trường đại học bao gồm thành viên
đương nhiên và thành viên bầu bởi hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường
đại học.
Thành viên bầu bao gồm đại diện giảng viên chiếm tỷ lệ tối thiểu là 25% tổng số
thành viên của hội đồng trường; đại diện viên chức và người lao động;
Như chúng ta đã biết, đội ngũ giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học
giữ vai trò chủ chốt, quan trọng, quyết định đến chất lượng và hiệu quả đào tạo. Nói
cách khác, đội ngũ giảng viên quyết định sự tồn vong của của cơ sở giáo dục đại học.
Vì vậy, cơ cấu giảng viên trong Hội đồng trường phải đảm bảo đa số. Không những thế,
theo quy định của pháp luật hiện hành thì Hội đồng trường có nhiều quyền hạn và trách
nhiệm lớn trong các cơ sở giáo dục đại học nên giảng viên tham gia Hội đồng trưởng
phải là những nhà giáo có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu, có nhiều công
trình công bố quốc tế, .... có như vậy thì mọi định hướng, chủ trương của Hội đồng
trường mới đúng đắn và tăng khả năng thành công.
Vì vậy, tôi đề xuất bổ sung quy định: Có tối thiểu 25% là các giáo sư, phó giáo
sư, nhà giáo tiêu biểu ở các khoa, bộ môn; có quyền quyết định định hướng phát triển,
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ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, tổ chức bầu hiệu trưởng, các
phó hiệu trưởng...
- Cần bổ sung thành viên HĐT là đại diện sinh viên.
Trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào của các cơ sở giáo dục đại học sinh viên cũng
là lực lượng xã hội quan trọng, một trong những nhân tố quyết định tương lai, vận mệnh
của các cơ sở giáo dục đại học. Sinh viên một bộ phận tinh túy, quan trọng trong thanh
niên Việt Nam, là lực lượng kế tục, phát huy nguồn trí tuệ nước nhà, là nguồn lực chủ
yếu trong thời đại kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, đóng vai trò then chốt trong
phát triển đất nước, là lực lượng to lớn trong việc khẳng định vị trí, thương hiệu và giá
trị của các cơ sở giáo dục nói chung, cơ sở giáo dục đại học nói riêng. Để đảm bảo mọi
chủ trương, định hướng, mục tiêu lớn của các cơ sở giáo dục đại học thành công và phù
hợp với thực tiễn, nhu cầu của xã hội, nguyện vọng của sinh viên thì nhất thiết trong cơ
cấu thành viên Hội đồng trường phải có đại diện sinh viên trong đó.
Theo quy định Luật Giáo dục đại học: Tại Điều 16, khoản 3, điểm c) Thành viên
ngoài trường đại học chiếm tỷ lệ tối thiểu là 30% tổng số thành viên của hội đồng
trường, bao gồm đại diện của cơ quan quản lý có thẩm quyền; đại diện của cộng đồng
xã hội do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường đại học bầu bao gồm 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;
Và tại Điều 16, khoản 6. Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học công
lập quy định về hội đồng trường bao gồm nội dung sau đây:
Điểm c) 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;
Với quy định này chúng ta có thể lựa chọn một em sinh viên ưu tú để tham gia
với vai trò là thành viên Hội đồng trường, nói lên tiếng nói, nguyện vọng, tâm tư của
sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học. Nếu em sinh viên này ra trường thì vẫn có thể
tham gia là thành viên Hội đồng trường với tư cách là cựu sinh (phù hợp với quy định
hiện hành). Nếu em sinh viên đó không có điều kiện tiếp tục tham gia Hội đồng trường
thì chúng ta có thể thay đổi theo quy định tại điểm c, khoản 6, Điều 16. Bổ sung quy
định thành viên Hội đồng trường là đại diện sinh viên là phù hợp với quy định của pháp
luật, phù hợp với yêu cầu trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường và phù hợp
với xu thế mới trên thế giới.
- Hoàn thiện quy định về tài chính và kinh phí cho Hội đồng trường hoạt động
Hội đồng trường không có quyền quyết định danh phận con người, danh phận
của tổ chức; cũng không có chút quyền lực thực tế nào trong các quyết định thu-chi của
nhà trường, ngoài việc hàng năm "thông qua" báo cáo tài chinh, "thông qua" qui chế chi
tiêu nội bộ, "thông qua" chủ trương đầu tư, "thông qua" và ra các quyết nghị vân vân
theo yêu cầu của hiệu trưởng8.
Đến kinh phí hoạt động của hội đồng còn không có, tiêu đồng nào đi xin hiệu
trưởng đồng ấy, hiệu trưởng duyệt đồng nào biết đồng ấy, thì cái vai trò là "cơ quan
quyền lực cao nhất" của trường đại học theo luật định, có ai tin đó là sự thật không?

8

Trần Đức Viên, 2018, Hội đồng trường ở Đại học công lập: Nhu cầu tự thân hay dân chủ hình thức?,
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hoi-dong-truong-o-dai-hoc-cong-lap-nhu-cau-tu-than-hay-dan-chu-hinhthuc-post188980.gd
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- Bổ sung quy định về lấy phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm của Hội đồng trường đối
với Ban giám hiệu (BGH) các cơ sở giáo dục đại học.
Trong đó quy định theo hướng: mỗi năm sẽ lấy phiếu tín nhiệm BGH 01 lần.
Việc lấy phiếu tín nhiệm chia làm 03 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.
Nếu người lấy phiếu tín nhiệm có mức tín nhiệm thấp trên 50% thì có hướng giải quyết:
Thứ nhất, người có lấy phiếu có hơn 50% tín nhiệm thấp có thể từ chức vụ; thứ hai, Hội
đồng trường tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Việc bỏ phiếu tín nhiệm có 02 mức: tín
nhiệm và không tín nhiệm. Nếu trên 50% bỏ phiếu không tín nhiệm thì tiến hành thủ tục
bãi nhiệm chức vụ của từng người trong BGH. Có quy định như vậy thì mới nâng cao
được vị trí, vai trò và quyền lực của Hội đồng trường, tăng cường cơ chế tự chủ, tự chịu
trách nhiệm. Góp phần tăng cường hoạt động trong cơ sở giáo dục đại học công lập.
Tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục đại học công lập thực sự là một tổ chức khoa học
công nghệ, đề cao vị trí vai trò của nhà giáo ... tránh tình trạng quản lý hành chính cấp
trên, cấp dưới ở cơ quan Nhà nước trong các cơ sở giáo dục đại học công lập như hiện
nay.
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Lê Trung Thành
Nguyễn Bá Nhẫm
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Lời mở đầu
Tự chủ, tự chịu trách nhiệm được nhìn nhận là điều kiện căn bản để các trường
thực hiện theo cơ chế tự chủ, là yếu tố quyết định đến việc phát triển, nâng cao chất
lượng sản phẩm đầu ra của cơ sở giáo dục đại học (Estermann và Nokkala, 2009).
Quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học được quy định tại Luật Giáo dục Đại
học sửa đổi bổ sung năm 2018; 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; 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
giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017, theo đó các cơ sở giáo dục đại học
công lập (GDĐHCL) được quyền tự chủ toàn diện trong học thuật và hoạt động chuyên
môn; tổ chức bộ máy nhân sự; tự chủ trong tài chính và tài sản. Tuy nhiên, bên cạnh
việc giao quyền tự chủ càng cao thì trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục càng
cao vì thế đòi hỏi hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học công lập (GDĐH)
cần phải nâng cao vai trò giám sát, thực hiện quyền đại diện cho chủ sở hữu, người
học, xã hội và các bên liên quan đối với các quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của
các cơ sở GDĐH.
Nghị quyết 19/NQ-TW và Luật Giáo dục sửa đổi bổ sung số 34/2018 đã có hiệu
lực từ 01/7/2020 đã dần khẳng Hội đồng trường là một tổ chức có quyền lực thực sự, có
vai trò và vị trí quan trọng thay mặt cơ quan quản lý nhà nước về quản trị đại học trong
điều kiện mới tiến tới xóa bỏ vai trò bộ chủ quản.
Trên cơ sở khảo sát thực tế và tổng hợp báo cáo của 23 cơ sở GDĐH thực hiện
Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ, bài viết hướng đến làm rõ thêm
tình hình triển khai thực hiện của hội đồng trường với vai trò là tổ chức quản trị đại
học thực hiện quyền giám sát cho đại diện của sở hữu và các bên liên quan để từ đó chỉ
ra kết quả đạt được, những khó khăn và vướng mắc của hội đồng trường tại các cơ sở
GDĐHCL thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện, đồng thời bài viết
đưa ra một số kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước, với các cơ sở GDĐH nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng trường trong điều kiện tự chủ đại học.
Từ khóa: tự chủ, hội đồng trường, cơ sở giáo dục đại học, Nghị quyết 77/NQCP
1. Tổng quan về cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm tại các trường đại học
công lập Việt Nam.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về đổi mới giáo dục đại học
(GDĐH) là trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm xã hội cho các trường đại học công
lập trong hệ thống giáo dục Việt Nam là một yêu cầu cấp thiết đảm bảo đào tạo nguồn
nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kinh
nghiệm cải cách giáo dục đại học của các nước có nền giáo dục đại học phát triển là
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Chính phủ tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các trường đại học.
Từ năm 2002 Chính Phủ đã ban hành Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 về
chế độ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu, trong đó có hệ thống các
trường đại học công lập đã tạo ra nhiều chuyển biến đáng kể trong công tác quản lý tài
chính ở các đơn vị này. Tuy nhiên, Nghị định 10 mới chỉ dừng lại ở mức trao quyền tự
chủ về tài chính cho các đơn vị này, ngoài ra các đơn vị vẫn còn phải chịu nhiều các
dàng buộc khác bởi các quy định của Nhà nước. Chính vì vậy, năm 2006 Chính phủ đã
ban hành Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 25/04/2006 quy định về tự chủ, tự chịu trách
nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị
sự nghiệp công lập. Theo đó, quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp
này được giao đầy đủ hơn so với Nghị định 10/2002/NĐ-CP cả về mặt tổ chức bộ máy,
biên chế, tài chính đồng thời gắn chặt với tính tự chịu trách nhiệm của các đơn vị. Thực
hiện chủ trương đó, từ năm 2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thí điểm giao quyền tự
chủ toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên cho 4 trường đại học theo quyết định
số1331/QĐ-BGDĐT ngày 26/3/2008 gồm Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường
Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngoại Thương, Trường Đại
học Hà Nội.
Để tiếp tục tăng quyền tự chủ cho các cơ sở GDĐH một cách toàn diện hơn,
ngày 24/10/2014 Chính phủ ban hành Nghị quyết 77/2014/NQ-CP “Thí điểm đổi mới
cơ chế hoạt động đối với các cơ sởGDĐHCL giai đoạn 2014-2017”,theo đó các cơ sở
GDĐHCL thí điểm thực hiện tự chủ tài chính cả chi thường xuyên và chi đầu tư được
giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm một cách đầy đủ toàn diện trên các mặt:
(i) Tự chủ thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu khoa học: quyết định mở
ngành, chuyên ngành, chỉ tiêu tuyển sinh, chương trình giảng dạy, phương pháp giảng
dạy đảm bảo điều kiện chuẩn đầu ra và kiểm định chất lượng; quyết định liên kết đào
tạo với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước trên cơ sở các chương trình liên kết được
kiểm định chất lượng; quyết định định hướng nghiên cứu, khuyến khích thương mại hóa
kết quả nghiên cứu, quyết định tham gia các nhiệm vụ nghiên cứu, tổ chức hội thảo, hội
nghị, sử dụng tài sản, cơ sở vật chất, thương hiệu tham gia liên doanh liên kết trong
hoạt động khoa học phù hợp với chuyên môn.
(ii) Tự chủ tổ chức, bộ máy nhân sự: quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy, thành
lập mới, sát nhập, giải thể, chia tách, quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực
thuộc; giao kết hợp đồng lao động với giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia là người
nước ngoài trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu.
(iii) Tài chính tài sản: quyết định mức học đối với từng ngành nghề, chương
trình đào tạo theo nhu cầu người học và chất lượng đào tạo không vượt quá giới hạn
mức học phí bình quân tối đa của nhà nước quy định thực hiện công khai mức học phí
cho người học trước khi tuyển sinh; quyết định những khoản thu sự nghiệp ngoài học
phí theo nguyên tắc bù đắp chi phí và tích lũy hợp lý;chi trả 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; sử dụng nguồn thu của đơn vị để chi cho các hoạt động thường xuyên,
bảo đảm đạt chuẩn chất lượng đầu ra theo đúng cam kết; trích lập các quỹ sử dụng các
quỹ;quyết định về đầu tư mua sắm, các dự án từ nguồn thu hợp pháp của nhà trường và
nguồn thu hợp pháp khác do nhà trường huy động.
Để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý về thì quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn
diện của các cơ sở GDĐH đã được quy định rõ tại Luật Giáo dục Đại học sửa đổi bổ
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sung năm 2018, 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. Nghị quyết 19/2017/NQ-TW về tiếp tục
đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đơn
vị sự nghiệp công lập.
Như vậy, chủ trương tiến tới dần xóa bỏ cơ chế cơ quan chủ quản đối với các cơ
sở GDĐHCL và tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở
GDĐHCLlà chủ trương đúng đắn mang tính đột phá, phù hợp với xu hướng tất yếu và
được thể hiện một cách nhất quán trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính
phủ. Bởi vậy, việc thành lập Hội đồng trường là tổ chức có quyền lực thực hiện vai trò
giám sát trong quản trị đại học thay mặt cho chủ sở hữu nhà nước tại các cơ sở GDĐH
thực hiện tự chủ theo Nghị quyết 77/QN-CP, Luật Giáo dục sửa đổi bổ sung năm 2018
là một tất yếu trong điều kiện mới đáp ứng yêu cầu trong quản trị đại học nhằm bảo
toàn vốn của nhà nước và định hướng phát triển cho các trường đại học đảm bảo mục
tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội.
2. Sự cần thiết phải thành lập Hội đồng trường để thực hiện chức năng giám
sát các cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện tự chủ
Trước tiên, việc thành lập Hội đồng trường (HĐT) thể hiện tính tuân thủ luật
pháp của các cơ sở GDĐHCL. Luật Giáo dục Đại học sửa đổi bổ sung năm 2018, Điều
lệ Trường đại học số 70/2017/QĐ-TTg ngày 10/12/2014, Nghị định 16/2015/NĐ-CP
ngày 14/02/2015 đều khẳng định HĐT là một tổ chức quản lý trong cơ cấu của các cơ
sở GDĐHCL, đóng vai trò đại diện chủ sở hữu cho tài sản nhà nước đã đầu tư và đảm
bảo định hướng phát triển của nhà trường, gắn hoạt động của nhà trường với trách
nhiệm xã hội, bảo toàn vốn nhà nước cũng như thực hiện các mục tiêu giáo dục và
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường theo pháp luật.
Thứ hai, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của quản trị trường đại học trong điều
kiện tự chủ đại học, đòi hỏi việc quản trị đại học phải tách ra khỏi quản lý nhà nước,
bảo đảm quản trị không bị chi phối trực tiếp bởi lợi ích vật chất khi xóa bỏ cơ quan chủ
quản. Các cơ sở GDĐH được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm càng cao thì trách
nhiệm giải trình đối với chủ sở hữu nhà nước, đối với cơ quan quản lý và xã hội ngày
càng cao để có thể tồn tại và phát triển một cách tương đối độc lập trong bối cảnh các
cơ sở GDĐT phải cạnh tranh nhằm nâng cao chất lượng, tạo tuy tín thương hiệu để thu
hút sinh viên, vì thế cần phải có một tổ chức có quyền lực thực sự giám sát toàn diện
các hoạt động của trường phát triển theo đúng định hướng và bảo toàn vốn nhà nước đó
là Hội đồng trường.
Thứ ba, HĐT là tổ chức quản lý độc lập với tư cách là đại diện cho chủ sở hữu
và các bên có lợi ích liên quan trong việc giám sát quyền cũng như trách nhiệm của các
cơ sở GDĐHCL đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước và các bên liên quan.
Thứ tư, giám sát một cách toàn diện về tài chính tài sản đảm bảo nguyên tắc sử
dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính; giám sát các hoạt động liên doanh, liên kết sử
dụng tài sản, thương hiệu của trường.. nhằm bảo toàn vốn của nhà nước tại các cơ sở
giáo dục đại học.
3. Hoạt động của hội đồng trường trong điều kiện tự chủ
3.1. Thành lập hội đồng trường
Kết quả khảo sát tại 23 cơ sở GDĐHCL thí điểm tự chủ theo Nghị quyết 77/NQCP có 20/23 trường đã có HĐT chiếm 86,9%. Trong đó 4 trường có HĐT được thành
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lập theo Luật Giáo dục sửa đổi năm 2018, còn lại 16 trường HĐT được thành lập theo
Luật Giáo dục 97/2015/QH13 và Điều lệ trường đại học theo Quyết định số 70. Kết quả
khảo sát đã cho thấy hầu hết các trường đại học tự chủ đã nhận thức đầy đủ về vai trò
cũng như tầm quan trọng phải thành lập HĐT để phục vụ cho vấn đề quản trị đại học
trong điều kiện mới, phê chuẩn các quyết nghị, các chủ trương chính sách lớn thay cho
các việc mà trường phải báo cáo cơ quan chủ quản như trước đây phê duyệt, vì thế các
chủ trương lớn thường được thông qua nhanh hơn, kịp thời và triển khai hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, vẫn còn 3/23 trường tự chủ (không thuộc Bộ GDĐT) chưa thành lập
được HĐT. Việc chậm thành lập HĐT ở các trường này xuất phát từ những nguyên
nhân sau:
Thứ nhất, chủ yếu xuất phát từ nội bộ các trường, giữa trường và bộ chủ quản
chưa thống nhất được phương án nhân sự; việc cử nhân của các trường không thuộc Bộ
GDĐT trong việc cử nhân sự tham gia Chủ tịch HĐT “với quy định mới của Luật Giáo
dục 2017 thì người ngoài trường làm Chủ tịch HĐT thì phải chuyển về cơ hữu tại
trường”; việc phân định rõ vai trò trách nhiệm trong quan hệ công tác giữa Đảng ủy Hội đồng trường - Giám hiệu tại các trường này chưa rõ ràng.
Thứ hai, thiếu một chế tài chưa đủ mạnh đối với các trường đại học tự chủ chưa
thành lập HĐT. Các trường đại học khi được giao tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP thì
điều kiện phải có HĐT không phải là điều kiện tiên quyết và cũng không có chế tài nào
để xử lý đối với những trường sau khi được tự chủ nhưng cũng không thành lập HĐT.
Nếu pháp luật quy định những trường đại học tự chủ sau 1 năm kể từ ngày được tự chủ
mà chưa thành lập được HĐT thì bị thu hồi quyết định giao tự chủ hoặc một chế tài tài
chính thì việc thành lập HĐT sẽ được tiến hành khẩn trương và kịp thời hơn.
Thứ ba, chưa có chế tài đối với các trường tự chủ thuộc đối tượng điều chỉnh của
Luật Giáo dục sửa đổi bổ sung năm 2018 phải thành lập lại HĐT chậm trễ trong việc
triển khai thành lập lại HĐT tính từ ngày 15/02/2020 Nghị định 99/2019/NĐ có hiệu
lực.
3.3. Cơ cấu thành viên của hội đồng trường
Với các trường tự chủ đã thành lập HĐT, số thành viên đảm bảo theo đúng quy
định là số lẻ với số tối thiểu có 15 người và tối đa là 25 người bao gồm các thành viên
đương nhiên, thành viên bầu và thành viên ngoài trường đại diện cho cơ quan chủ quản
và tổ chức xã hội, số thành viên trung bình là 18,95 người.
Bảng 1. Cơ cấu thành viên hội đồng trường của các trường tự chủ

Thành viên bên trong
trường

TT
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Cơ cấu thành viên

Số
lượng
Tỷ lệ %
(Người)

1. Chủ tịch Hội đồng trường

20

5,28

Là bí thư

4

1,06

Không là bí thư

16

4,22

2. Thành viên đương nhiên

101

26,65

Hiệu trưởng là Bí thư

6

1,58

Hiệu trưởng

13

3,43

Thành viên bên
ngoài trường

Phó Hiệu trưởng

53

13,98

Chủ tịch Công đoàn

13

3,43

Bí thư Đoàn Thanh niên

16

4,22

3. Thành viên bầu đại diện giảng viên

154

40,63

Lãnh đạo Phòng/ban/khoa/viện/BM

152

40,11

Giảng viên không giữ chức vụ quản lý

2

0,53

4. Thành viên đại diện bên ngoài

104

27,44

Đại diện cơ quan chủ quản

20

5,28

Đại diện cơ quan QLNN

11

2,90

Đại diện DN, tổ chức XH

73

19,26

Tổng cộng

379

100,00

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Website 20 trường đại học tự chủ
Trong cơ cấu HĐT, tỷ lệ thành viên thuộc trường là 72,56%, trong đó tỷ lệ thành
viên đương nhiên là 31,9% (5,01% hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy;phó Hiệu trưởng
13,58%; Chủ tịch công đoàn 3,43% và 4,22% Bí thư Đoàn Thanh niên); đại biểu bầu
đại diện giảng viên được bầu chiếm 40,6% (vẫn chủ yếu là Hiệu phó, lãnh đạo phòng
ban, khoa/viện/bộ môn, chỉ có 02 giảng viên không giữ chức vụ quản lý). Nhìn chung
về tỷ lệ đại biểu bầu đại diện cho giảng viên các trường tự chủ đều đảm bảo tỷ lệ theo
quy định tối thiểu là 25%.
Trong khi đó tỷ lệ thành viên bên ngoài trường là 27,44%; thành viên là đại diện
cơ quan chủ quản là 5,28%; thành viên đại diện các, doanh nghiệp, tổ chức xã hội
22,16%. Tỷ lệ thành viên ngoài trường chưa đảm bảo tỷ lệ theo quy định tối thiểu là
30%.
Cơ cấu thành viên

22%

32%

TV đương nhiên

5%

TV bầu đại diện giáo viên
TV đại diện cơ quan QLNN
41%

TV đại diện tổ chức XH, DN

Hình 3.1 Cơ cấu thành viên hội đồng trường của các trường tự chủ
Với cơ cấu và thành phần thành viên của HĐT của các trường có thể thấy:
(i) Thành viên trong trường chiếm tỷ lệ khá lớn 72,56% lại là hiệu trưởng, bí thư
đảng ủy, hiệu phó, chủ tịch công đoàn, lãnh đạo các phòng ban/khoa viện, lãnh đạo các
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bộ môn đang nắm giữ các vị trí quản lý ở các đơn vị của trường trong các lĩnh vực tổ
chức, tài chính, tài sản, khoa học đào tạo bởi vậy mà rất khó tách bạch khi thực hiện các
nhiệm vụ của thành viên HĐT trong các quyết sách của HĐT. Những thành viên này
khó có thể đem đến những ý kiến hay tiếng nói khách quan trong các cuộc họp của
HĐT.
(ii) Các thành viên ngoài trường nếu được lựa chọn từ các cơ quan bên ngoài đối
với các thành viên cơ quan quản lý chủ quản chủ yếu quản lý, đảm nhận những chức vụ
quan trọng lại tham gia thành viên ở nhiều trường nên cũng hạn chế về mặt thời gian
cho hoạt động của HĐT.Các thành viên ở các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cơ quan
quản lý thường có sự hiểu biết hạn chế về trường và mức độ tâm huyết với hoạt động
của HĐT không cao, vai trò khá mờ nhạt. Tuy nhiên, một số thành viên từ các cơ quan
quản lý nhà nước, doanh nghiệp được mời tham gia có thể mang lại những lợi ích cho
nhà trường (như cơ hội mở rộng cơ sở vật chất, các mối quan hệ hay nguồn vốn ưu đãi,
môi trường cho sinh viên thực hành và các cơ hội công việc), các thành viên này chủ
yếu là lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, cựu sinh viên là những người thành
đạt, có ảnh hưởng, uy tín đối với xã hội nên họ rất ít thời gian để tham gia vào chiến
lược phát triển trường và họ cũng không bị ràng buộc bởi lợi ích cũng như trách nhiệm
trong HĐT. Việc phân bổ thời gian tham gia các cuộc họp của HĐT đối với các thành
viên ngoài trường còn hạn chế gây khó khăn cho việc tổ chức họp HĐT.
Nhìn chung cơ cấu HĐT của các trường tự chủ đều được thành lập đã bám sát
theo các quy định của Luật Giáo dục đại học và điều lệ trường đại học. Tuy nhiên, cơ
cấu tổ chức HĐT hiện nay chưa có bộ máy giúp việc riêng mà các công việc chủ yếu do
thư ký và các đơn vị của trường hỗ trợ, các thành viên chủ yếu là kiêm nhiệm, các
HĐT chưa có Ban kiểm soát hoặc bộ phận chuyên trách giám sát các hoạt động của nhà
trường trên các lĩnh vực tự chủ như tổ chức bộ máy, nhân sự,tự chủ về đào tạo, nghiên
cứu khoa học đặc biệt là giám sát toàn diện về tự chủ về tài chính, tài sản nhằm sử dụng
hiệu quả các nguồn lực tài chính và bảo toàn vốn của nhà nước vì thế mà hoạt động
giám sát của HĐT vẫn chưa đem lại hiệu quả.
Đại diện của các thành viên bên ngoài tham gia vào HĐT là 27,% còn thấp hơn
quy định tối thiểu 30%, đại diện cơ quan chủ quản tại HĐT chưa thực sự là cầu nối giữa
nhà trường và đơn vị chủ quản vì đơn vị chủ quản cũng chưa có những hướng dẫn cụ
thể cho các đại diện của mình tham gia các HĐT.
Tỷ lệ các thành phần đương nhiên còn lớn do phần lớn các HĐT của các trường
đang hoạt động đều được thành lập theo Luật Giáo dục 97/2015/QH13 và điều lệ trường
đại học 70/2014, trong đó đại diện đương nhiên bao gồm toàn bộ Ban giám hiệu, Bí thư
cũng là nguyên nhân dẫn đến tính phản biện của HĐT chưa mạnh mẽ.
3.2. Chủ tịch Hội đồng trường
Trong số 23 trường đại học tự chủ đã có 20 trường thành lập HĐT, tỷ lệ Chủ tịch
HĐT là thành viên trong trường chiếm 75,%; thành viên bên ngoài thuộc cơ quan chủ
quản là 25% (trong đó có 20,% chủ tịch HĐT hiện là Bí thư Đảng ủy, phó bí thư Đảng
ủy; còn lại 80,0% chủ tịch HĐT không là Bí thư nhưng chủ yếu vẫn đang kiêm nhiệm
vị trí quản lý như lãnh đạo các phòng ban/khoa viên các đơn vị trực thuộc trường).
Do việc thành lập và hoạt động của HĐT mới thực sự bắt buộc từ khi các trường
tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP, Luật Giáo dục sửa đổi bổ sung năm 2018, do đó thời
gian hoạt động chưa nhiều, HĐT chưa thể hiện được vai trò là tổ chức quyền lực của
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trường đại học, hiệu quả hoạt động chưa thực sự rõ ràng vì thế không dễ dàng tìm được
nhân sự đáp ứng các yêu cầu theo Luật Giáo dục và điều lệ trường đại học lại vừa có
tầm và tâm huyết với trường từ bỏ vị trí quản lý để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐT.
Bởi vậy, một số trường Chủ tịch HĐT chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý so với Ban
giám hiệu, một số vẫn còn đang nắm giữ một vị trí quản lý nào đó và được trường trả
lương theo ngạch bậc và nhiệm vụ dẫn đến việc điều hành hoạt động HĐT thường thiếu
tính khách quan. Một số trường muốn bổ nhiệm lãnh đạo bộ chủ quản làm Chủ tịch
HĐT thiếu linh hoạt bị vướng quy định Chủ tịch HĐT phải có học vị tiến sĩ trở lên, phải
chuyển về cơ hữu tại trường. Điều này gây khó khăn cho các trường trực thuộc UBND
tỉnh, liên đoàn, tổng công ty hoặc các cơ sở giáo dục định hướng thực hành.
3.3. Hoạt động của Hội đồng trường
Tất cả các trường ĐH tự chủ đã thành lập HĐT và ban hành quy chế tổ chức hoạt
động của HĐT để triển khai thực hiện. Quy chế đã quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ,
mối quan hệ công tác giữa HĐT với Đảng ủy, HĐT với Ban giám hiệu vì thế trong quá
trình triển khai thực hiện HĐT phần lớn đã thực hiện khá tốt và phát huy được vai trò là
tổ chức quản trị đại học với chức năng thực hiệngiám sát việc điều hành và quản lý của
ban giám hiệu thực hiện theo kế hoạch do HĐT theo quyết nghị hàng năm.
Tuy nhiên, ở một số trường chưa nhận thức đầy đủ vai trò, chức năng nhiệm vụ
của HĐT, quy chế vẫn chung chung, chưa phân định rõ ràng nên hoạt động của HĐT
còn mờ nhạt nên BGH nhà trường vẫn là vị trí cao nhất và quyết định gần như là tất cả
các vấn đề của nhà trường. Một số cơ sở GDĐH do Chủ tịch HĐT là người ngoài giữ vị
trí cao, nên việc phân bổ thời gian dành cho công việc HĐT dường như không có nên
HĐT có họp thì Hiệu trưởng vẫn là người điều hành. Một số cơ sở thì Chủ tịch HĐT lại
là trưởng một đơn vị trực thuộc cấp dưới của Hiệu trưởng, hoặc chỉ đảng ủy viên là cấp
dưới của Bí thư nên việc điều hành chủ trì các cuộc họp với thành viên là ban giám hiệu
thường hạn chế. Vai trò của Chủ tịch HĐT do đó thường bị lu mờ hoặc bị lấn át.
Ngoài ra, việc HĐT không có bộ máy giúp việc độc lập, kinh phí phụ thuộc vào
kinh phí do trường phân bổ như các đơn vị khác trực thuộc trường, thiếu các bộ phận
chuyên trách có chuyên môn sâu để thẩm định các vấn đề mang tính chiến lược như các
chiến lược ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, các dự án đầu tư xây dựng, đề án, ...thay cho
nhiệm vụ của Bộ chủ quản, nhưng phần lớn lại không sử dụng các dịch vụ tư vấn thuê
ngoài, bởi vậy các chiến lược, quyết nghị, báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của
Trường, HĐT vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào các thông tin của ban giám hiệu trình và
báo cáo, điều này cũng làm giảm vai trò giám sát và hiệu quả hoạt động của HĐT trong
thời gian qua.
Hình thức hoạt động chủ yếu của HĐT là các cuộc họp. Theo quy định HĐT họp
định kỳ, theo Luật Giáo dục năm 2015, cuộc họp HĐT diễn ra 6 tháng 1 lần, còn theo
Luật Giáo dục sửa đổi bổ sung năm 2018 thì 3 tháng HĐT sẽ họp một lần và họp bất
thường được thông báo bằng văn bản. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy đa số các
trường có HĐT đều đã tổ chức được ít nhất 1 cuộc họp, nhiều nhất là 11 cuộc họp/năm.
Với hình thức chủ yếu, thậm chí các cuộc họp với tần suất phổ biến 2 cuộc/năm,
4 cuôc họp/năm với thời gian cho mỗi cuộc họp chỉ là ½ ngày, trong khi các trường tự
chủ đều là các trường lớn các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu, tài chính các công việc
cần phải giảỉ quyết là rất lớn, thì dường như vai trò của HĐT cũng chưa thể hiện rõ nét
và đóng góp cho sự phát triển của nhà trường. Hơn thế nữa, chế độ làm việc theo kỳ
họp gặp khó khăn khi thu xếp lịch họp cho tất cả các thành viên (đặc biệt là thành viên
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ngoài trường), một số vấn đề cấp bách phát sinh cần xử lý, từ khi Hiệu trưởng gửi tài
liệu đến khi triệu tập đủ thành viên theo quy định của HĐT để họp thường mất nhiều
thời gian, làm ảnh hưởng tiến độ giải quyết các công việc cấp bách, ảnh hưởng đến hiệu
quả hoạt động của HĐT.
3.4. Thực hiện vai trò giám sát của Hội đồng trường
Nhìn chung, có thể nói vai trò giám sát của HĐT với tư cách là một tổ chức có
quyền lực nhất ở các trường ĐHCL tự chủ thực hiện vai trò quản trị đại học thể hiện rất
mờ nhạt. Hội đồng trường mới chỉ thực hiện chức năng thông qua các Quyết nghị liên
quan đến chiến lược; kế hoạch phát triển; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy
chế tài chính; kế hoạch tài chính; các đề án về bộ máy tổ chức, nhân sự; đào tạo, nghiên
cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Hiệu trưởng trình.
Tuy nhiên, HĐT chưa thể hiện được đúng chức năng nhiệm vụ là tổ chức quyền
lực nhất thực hiện quyền đại diện cho chủ sở hữu với vai trò giám sát mà mới chỉ ở mức
độ xem xét các báo cáo của BGH, việc thẩm định hoặc chất vấn còn rất ít. Nguyên nhân
chủ yếu của thực trạng này là chưa có bộ máy giúp việc, chưa có bộ phận chuyên trách,
thiếu bộ phận có trình độ chuyên sâu am hiểu về lĩnh vực giám sát, phần lớn thành viên
HĐT trong trường bao gồm thành viên đương nhiệm và thành viên được bầu chủ yếu
vẫn là lãnh đạo đương chức các đơn vị là cấp dưới trực tiếp của Hiệu trưởng, Bí thư,
đang phụ trách những lĩnh vực thuộc thẩm quyền giám sát của HĐT là người làm các
báo cáo giúp BGH trình HĐT nên khi thực hiện vai trò giám sát với tư cách là thành
viên HĐT dẫn đến tình trạng xung đột lợi ích cũng như thiếu khách quan trọng quá
trình thẩm định. Những thành viên HĐT này họ có xu hướng bảo vệ lợi ích của mình
trong vai trò là lãnh đạo các đơn vị thuộc trường (cấp dưới của Hiệu trưởng) hơn là ở
vai trò thành viên HĐT. Đối với thành viên bên ngoài trường, việc có ít thông tin, đặc
biệt là các thông tin mang tính nhạy cảm liên quan đến tài chính, đào tạo thông tin về
trường không thật đầy đủ, một số thì khó khăn trong việc phân bổ thời gian cho hoạt
động của HĐT nên việc tham gia hoạt động giám sát là rất hạn chế hiệu quả chưa như
kỳ vọng.
Kết quả khảo sát đối với cán bộ, nhân viên, giảng viên và người quản lý tại các
trường tự chủ có đến 81,6% cho rằng HĐT đã hoạt động theo đúng quy định của Luật
Giáo dục và điều lệ trường đại học nhưng vẫn mang tính hình thức, thiếu thẩm quyền cụ
thể. Hoạt động của HĐT phụ thuộc nhiều vào sự năng động, uy tín vị thế của Chủ tịch
HĐT mà rất nhiều thành viên trong HĐT là cấp dưới của Hiệu trưởng. Ngoài ra, có đến
61,8% cho rằng đã có sự phân định rõ trách nhiệm giữa HĐT và Ban giám hiệu, HĐT
có kế hoạch làm việc rõ ràng chiếm đến 56,5%. Chính vì thế, sự ủng hộ hay quan tâm
tới HĐT tại các cơ sở GĐĐHCLcòn hạn chế do hiệu quả hoạt động chưa cao và có đến
47,7% ứng viên cho rằng HĐT hoạt động không có hiệu quả.
3.5. Phối hợp với Ban giám hiệu và Đảng ủy
Một vấn đề rất quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của HĐT là sự
phối hợp giữa HĐT với Đảng ủy trường, HĐT với Ban giám hiệu. Mặc dù Nghị quyết
19/NQ-TW về Bí thư kiêm Chủ tịch HĐT nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động
của HĐT, nhưng thực tế triển khai vẫn còn gặp nhiều trở ngại.
Kết quả khảo sát cho thấy 64,7% HĐT đã hợp tác với Ban giám hiệu và Đảng ủy
trường trong các hoạt động của trường, nhưng chỉ có 48,7% cho rằng sự phối hợp này là
chặt chẽ. Mối quan hệ giữa HĐT với Đảng ủy, HĐT với Ban Giám hiệu chưa được quy
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định hướng dẫn rõ ràng trong các văn bản pháp luật và các quy chế hoạt động trường
nên thực tế một số trường hợp, việc xử lý mối quan hệ này còn lúng túng. Chưa có cơ
chế rõ ràng, gắn kết về thẩm quyền, quyền lợi và trách nhiệm của HĐT với Đảng ủy,
HĐT với Ban Giám hiệu cũng như với các hoạt động trong nhà trường để tạo động lực,
nhiệt huyết cho hoạt động của các thành viên của HĐT.
4. Đánh giá chung, đề xuất và khuyến nghị
4.1 Những kết quả đạt được
Thứ nhất, cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm giúp các trường đại học tự chủ toàn
diện thay đổi nhận thức về sự cần thiết phải thành lập HĐT xuất phát từ yêu cầu của
thực tiễn và nhận thức đầy đủ về vai trò cũng như tầm quan trọng của HĐT trong quản
trị đại học với vai trò thực hiện quyền đại diện cho chủ sở hữu và các bên liên quan. Đã
có 20/23 trường đại học tự chủ đã thành lập được HĐT chiếm 86,96% và đã ban hành
quy chế tổ chức hoạt động của HĐT. Về số lượng, cơ cấu thành viên cơ bản đều tuân
thủ theo Luật Giáo dục và Điều lệ trường đại học.
Thứ hai, một số cơ sở GDĐH đã giải quyết tốt mối quan hệ công tác giữa HĐT
với Đảng ủy, HĐT với Ban giám hiệu, Bí thư kiêm Chủ tích HĐT vì thế đã phát huy
khá tốt vai trò của mình trong lãnh đạo và giám sát hoạt động của nhà trường, với việc
phân định rõ chức năng nhiệm vụ của HĐT và Ban giám hiệu theo quy chế hoạt động
về phối hợp trong công việc do đó hoạt động của HĐT đã đem lại hiệu quả rõ ràng, rút
ngắn thời gian giải quyết các công việc, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu của quá trình
quản lý điều hành của ban giám hiệu góp phần rất lớn thực hiện đầy đủ quyền tự chủ tự
chịu trách nhiệm thay mặt Bộ chủ quản trong việc phê chuẩn các chủ trương, chiến
lược, quy chế của trường theo thẩm quyền của HĐT.
Thứ ba, việc quy định rõ tiêu chuẩn, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐT
và Chủ tịch HĐT trong Luật Giáo dục sửa đổi năm 2018 theo đó “tăng quyền quyết
định bổ nhiệm, bãi nhiệm Hiệu trưởng và các chức danh quản lý khác”và Nghị quyết số
19/NQ-TW về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HĐT thực sự là cơ quan quyền
lực cao nhất theo hướng là Bí thư đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐT, Nghị quyết của Chính
phủ tại kỳ họp 5/2019 về thí điểm việc kéo dài tuổi nghỉ hưu với công chức là chủ tịch
HĐT của 3 trường: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân,
Trường ĐH Kinh tế TPHCM nên đã khuyến khích và tìm được những nhân sự đáp ứng
các yêu cầu cho vị trí Chủ tịch HĐT là những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt,
có uy tín, có kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học, có đủ sức khỏe, tự nguyện thực hiện
nhiệm vụ, tham gia Chủ tịchHĐT nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của Hội đồng
trường đáp ứng các yêu cầu quản trị đại họctrong bối cảnh mới.
4.2. Những khó khăn vướng mắc
Thứ nhất, cơ cấu thành viên còn chưa thực sự hợp lý. Cơ cấu thành viên trong
trường còn chiếm tỷ lệ khá lớn 73,56%, trong đó các thành viên đương nhiên vẫn chiếm
tỷ lệ 31,9% (Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Hiệu phó, Chủ tịch CĐ, Bí thư đoàn thanh
niên), thành viên trong trường là đại biểu bầu “đại diện giảng viên” chiếm 41% bao
gồm những người trong trường thì thành viên bầu vẫn chủ yếu là phó Bí thư, thành viên
Ban giám hiệu, lãnh đạo các phòng, ban/khoa/viện/bộ môn là cấp dưới của BGH, vì thế
mà cơ hội dành cho các cán bộ, giảng viên đích thực ( hiện tại không giữ vị trí quản lý)
tham gia thành viên HĐT thường rất khó chiếm một tỷ lệ không đáng kể.
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Về các thành viên bên ngoài trường chiếm tỷ lệ thấp khoảng 27% (đại diện cơ
quan chủ quản chỉ 5,3%) cũng chưa quy định rõ ràng về quyền lợi cũng như trách
nhiệm vụ thể đối với họ tham gia thành viên HĐT, thường là những người đang giữ vị
trí quản lý vì thế rất khó phân bổ thời gian tham gia các cuộc họp của HĐT về xây dựng
các quyết sách để phát triển trường.
Với tỷ lệ thành viên trong trường chiếm đến 73,56% lại chủ yếu thuộc cấp dưới
của ban giám hiệu với hình thức hoạt động của HĐT là thông qua các cuộc họp thì các
chủ trương chính sách, chiến lược, các quyết nghị của ban giám hiệu trình sẽ dễ dàng
được thông qua với cơ cấu thành viên như trên, vì chỉ cần trên 50% thành viên tham gia
và đồng ý. Bởi vậy, các quyết nghị chưa đảm bảo tính khách quan và ý trí của HĐT.
Thứ hai, về tiêu chuẩn thành viên tham gia HĐT với những quy định chưa đầy
đủ, cụ thể rõ ràng về thành viên trong trường đại diện cho giảng viên vẫn chung chung
(phó Bí thư, BGH là giảng viên, lãnh đạo các đơn vị cũng là giảng viên, lãnh đạo bộ
môn cũng là giảng viên…) kết quả các thành viên bầu vẫn chủ yếu là lãnh đạo các
phòng ban/khoa viên/bộ môn đang giữa chức vụ quản lý thuộc cấp dưới của Ban giám
hiệu.
Một số trường hợp chưa quy định linh hoạt làm ảnh hưởng tới việc lựa chọn các
thành viên HĐT là các thành viên bên ngoài, thường phụ thuộc vào mối quan hệ của
BGH là chính, vì thế, đôi khi các thành viên bên ngoài vẫn khó có thể đưa ra những ý
kiến khách quan. Cơ cấu các thành viên cũng có phần chưa hợp lý trong khi các thành
viên trong trường đương nhiên và bầu vẫn chiếm tỷ lệ lớn 73,56% và chiếm đa số chủ
yếu là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nên rất khó tách bạch khi thực hiện các nhiệm vụ
của thành viên HĐT. Ngoài ra, những thành viên này khó có những ý kiến khách quan
trong các cuộc họp của HĐT do là cấp dưới trực tiếp của Hiệu trưởng hoặc Bí thư. Với
các thành viên ngoài trường nếu được lựa chọn từ các cơ quan có ảnh hưởng đến nhà
trường thường là các cựu giảng viên, sinh viên, quan hệ đối tác của trường… có rất ít
thời gian và một số ít hiểu biết về trường, mức độ tâm huyết với hoạt động của HĐT
không cao, vai trò khá mờ nhạt trong các quyết sách lớn của trường.
Thứ ba, mặc dù đã có quy định về mối quan hệ giữa HĐT với Đảng uỷ và HĐT
với Ban giám hiệu được cụ thể hóa tại Luật Giáo dục sửa đổi bổ sung 2018 và Nghị
quyết 19/NQ-TW nhưng trên thực tế triển khai thực hiện mối quan hệ này chưa được cụ
thể hóa rõ ràng trong quy chế hoạt động của trường cũng như trong công tác giữa ba tổ
chức trên. Mô hình quản trị đại học của Việt Nam hiện nay đang tồn tại song song HĐT
và Đảng ủy cùng tham gia định hướng và giám sát toàn bộ hoạt động của trường.
Thứ tư, HĐT chưa có bộ máy giúp việc riêng, thành viên trong trường chủ yếu là
kiêm nhiệm chủ yếu vẫn đang giữ chức vụ quản lý, chưa có bộ phận chuyên trách có
chuyên môn sâu trong thực hiện việc thẩm tra, giám sát các lĩnh vực chuyên môn, hiện
tại HĐT mới chỉ thực hiện các nhiệm vụ là thông qua các quyết nghị, còn việc thẩm tra,
giám sát các hoạt động thì vẫn còn thiếu nhân lực thực hiện.
Thứ năm, việc thực hiện các nhiệm vụ của các thành viên HĐT còn thiếu tính
khách quan, vì hầu hết các thành viên tham gia HĐT đều kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm
vụ của mình dưới quyền của Hiệu trưởng, ăn lương do Hiệu trưởng chi trả dẫn đến thiếu
tính khách quan, bên cạnh đó còn có một số hạn chế mang tính chủ quan rất nguy hại
như sự né tránh, nể nang, tầm nhìn hạn chế và e ngại, xung đột ảnh hưởng đến lợi ích và
vị trí việc làm, thu nhập…trong bộ máy tổ chức.
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Thứ sáu, về kinh phí hoạt động của HĐT vẫn phục thuộc vào kinh phí của Nhà
trường. Kinh phí hoạt động của HĐT cũng được thực hiện như các đơn vị trực thuộc
trường từ khâu lập kế hoạch công việc, dự toán ngân sách trình Ban giám hiệu thẩm
định phê duyệt để được giao kinh phí, các khoản chi cũng đều phải thông qua kế toán
trưởng, Ban giám hiệu phê duyệt mới quyết toán được, vì thế mà các hoạt động của
HĐT vẫn phải phụ thuộc vào kinh phí của trường phân bổ và thực hiện theo quy chế thu
chi nội bộ. Trong khi HĐT là một tổ chức độc lập thực hiện chức năng giám sát toàn
diện về tài chính tài sản, thẩm tra phê duyệt báo cáo quyết toán hàng năm của trường và
giao kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm nhưng vẫn phải thông qua Hiệu trưởng
để phân bổ kinh phí hoạt động và duyệt quyết toán.Vì thế mà thiếu tính khách quan
trong hoạt động giám sát tài chính.
4.3. Kiến nghị đề xuất
Thứ nhất, cần có những chế tài cụ thể đối với những trường được giao tự chủ mà
sau một năm không thành lập HĐT và các trường chưa thành lập lập lại HĐT theo quy
định của Luật Giáo dục đại học sửa đổi bổ sung năm 2018 mà thời gian hoạt động của
HĐT lớn hơn 6 tháng tính từ khi ngày 15/02/2020 khi Nghị định 99/NĐ-CP có hiệu lực.
Thứ hai, cần có những quy định cụ thể và hướng dẫn đầy đủ hơn trong điều lệ
trường đại học hoặc các thông tư kèm theo đối với đối tượng là thành viên bầu đại diện
“giảng viên” để làm giảm số lượng thành viên phó bí thư, ban giám hiệu, lãnh đạo các
phòng ban/khoa/viện/bộ môn đang giữa chức vụ quản lý trong tổ chức bộ máy của
trường tham gia thành viên HĐT, bổ sung đại diện của sinh viên, tăng tỷ lệ thành viên
là giảng viên đích thực và thành viên ngoài để đảm bảo tính khách quan trongphản biện
các chính sách chiến lược của HĐT.
Thứ ba, các trường cần có quy chế làm việc rõ ràng để xử lý mối quan hệ trong
công tác giữa HĐT và bộ chủ quản. Bộ chủ quản có cơ chế kiểm soát trường toàn diện
về các mặt tự chủ thông qua HĐT. HĐT có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện công
việc với Bộ chủ quản. HĐT chỉ có thể phát huy đầy đủ vai trò và hoạt động có hiệu quả
cao khi tiến dần xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản.
Thứ tư, cần sự quyết tâm của giới lãnh đạo, quản lý và sự đồng thuận trong cộng
đồng GDĐH. Đây là một chủ trương tạo nên sự dịch chuyển về quyền lực, không phải
bộ phận nào trong hệ thống GDĐH cũng dễ dàng chấp nhận và thích nghi được với sự
dịch chuyển ấy nên có phản ứng không thuận lợi ở nhiều cấp độ khác nhau. Các phản
ứng này có thể liên quan đến lý do về nhận thức, cũng có thể gắn với lợi ích nhóm.
Thứ năm, mặc dù mối quan hệ 3 bên đã được cụ thể hóa tại Luật Giáo dục sửa
đổi, bổ sung, tuy nhiên cần phải được cụ thể hóa vai trò chức năng, nhiệm vụ của HĐT,
Ban giám hiệu và Đảng ủy trong quy chế hoạt động của trường và các văn bản nội bộ
của trường để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện và giám sát một cách toàn
diện các hoạt động của trường.
Hội đồng trường 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 đắn,
do đó sẽ tạo sự đồng thuận trong nhà trường để nhà trường phát triển tốt. Nếu Đảng ủy
dùng quyền lực của mình trong quan hệ công tác thì HĐTsẽ dễ bị suy thoái. Đảng là tổ
chức lãnh đạo, chủ trương của Đảng mang tính định hướng và không đi vào chi tiết, cụ
thể. Hội đồng trường quyết nghị những chiến lược, mục tiêu cụ thể hơn, nằm trong chủ
trương của Đảng như là đơn vị lập pháp. Ban giám hiệu tổ chức thực hiện những kế
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hoạch và chiến lược đã được HĐT thông qua như đơn vị hành pháp. Đảng lãnh đạo toàn
diện về công tác nhân sự, nghĩa là thông qua đề xuất nhân sự của HĐT hay Ban giám
hiệu. Tuy nhiên, việc tổ chức bầu thành viên HĐT và Ban giám hiệu do HĐT thực hiện.
Thứ sáu, cần đưa ra một lộ trình hợp lý để xây dựng cơ chế HĐT trong các cơ sở
GDĐH. Hội đồng trường không nên được triển khai đồng loạt mà nên được xây dựng
trước ở các cơ sở GDĐH được quyền tự chủ toàn diện, đặc biệt là các trường đại học
trọng điểm. Nhà nước nên chỉ đạo các cơ sở GDĐH này lập kế hoạch xây dựng HĐT.
Sau một thời gian triển khai nên tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm để nhân rộng cho các
trường khác. Căn cứ vào kết quả kiểm định cũng như hoạt động của các trường mà cơ
quan chủ quản sẽ dần trao quyền quản lý cho HĐT. Trong đó, có thể quy định cụ thể
những vấn đề cần xin phép cơ quan chủ quản và những vấn đề tự phê chuẩn, đưa ra lộ
trình để dần tiến tới tự chủ, tự chịu trách nhiệm và HĐT sẽ là người phê chuẩn mọi vấn
đề của nhà trường.
Thứ bảy, ngoài Chủ tịch HĐT cần phải quy định một tỷ lệ chuyên trách nhất
định đối tối thiểu là 30% với thành viên thường trực hội đồng và thư ký, nên có bộ máy
giúp việc và nguồn kinh phí riêng cho HĐT hoạt động. Cần phải quy định và hướng dẫn
cụ thể chức năng nhiệm vụ của HĐT trong hoạt động giám sát như việc kiểm tra xét
duyệt quyết toán và báo cáo tài chính hàng năm, thực hiện chức năng giám sát như
thanh kiểm tra, chủ trì thuê các địch vụ tư vấn thẩm định, kiểm toán báo cáo tài chính.
Thứ tám, cần phải quy định cụ thể về trách nhiệm giải trình của Ban giám hiệu
với HĐT, đồng thời HĐT phải có trách nhiệm thực hiện báo cáo giám sát hàng năm cho
bộ chủ quản và tại hội nghị cán bộ viên chức hàng năm. Cơ quan quản lý nhà nước cần
phải có một đơn vị quản lý chuyên trách về HĐT của các trường để thực hiện vai trò
giám sát hoạt động của các HĐT. Khi vai trò HĐT hoạt động tốt sẽ tiến tới xóa bỏ cơ
chế Bộ chủ quản. Chủ tịch HĐT thay mặt cơ quan quản lý nhà nước, đại diện thực hiện
quyền sở hữu trong quản trị đại học.
5. Kết luận
Hội đồng trường được xem là một mắt xích quan trọng, thiết chế không thể thiếu
khi trao quyền tự chủ tự, chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục ĐHCL. Việc triển
khai hoạt động HĐT ở các cơ sở giáo dục ĐHCL tự chủ theo Luật Giáo dục và điều lệ
trường đại học trong thời gian qua bước đầu đã đem lại một số kết qủa đáng kể, HĐT đã
thể hiện được vai trò là một tổ chức quyền lực nhất trong trường đại học, đại diện thực
hiện quyền chủ sở hữu của nhà nước trong quản trị đại học thay cho cơ quan chủ quản
trong các quyết nghị chủ trương lớn về tổ chức bộ máy, đào tạo và nghiên cứu khoa
học, tài chính tài sản các nhằm đảm bảo định hướng phát triển của nhà trường, gắn với
trách nhiệm xã hội, bảo toàn vốn nhà nước cũng như các mục tiêu giáo dục gắn với
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường theo quy định pháp luật.
Để phát huy vai trò Hội đồng trường là một tổ chức có quyền lực thực sự, có cơ
cấu tổ chức hợp lý, có đủ năng lực đủ mạnh đáp ứng được các yêu cầu quản trị đại học
trong điều kiện mới như mô hình quản trị của doanh nghiệp, đảm nhiệm được vai trò
thay cho cơ quan chủ quản trong quản trị đại học, hướng tới xóa bỏ cơ quan chủ quản
thì cần phải có sự ủng hộ, sự quyết tâm của giới lãnh đạo, quản lý, sự đồng thuận trong
cộng đồng giáo dục đại học và hệ thống Chính trị. Cơ quan quản lý Nhà nước cần có
những có những hướng dẫn và quy định, chế tài cụ thể đối với các cơ sở giáo dục
ĐHCL tự chủ và HĐT để hoạt động của HĐT thực sự đem lại hiệu quả.
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ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
THEO HƯỚNG TĂNG QUYỀN TỰ CHỦ, TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP
Ngô Thị Hiếu
Nguyễn Thanh Hưng
Trường Đại học Tây Nguyên
TÓM TẮT:
Dưới tác động của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Nước ta ngày càng
giao nhiều quyền tự chủ hơn cho các cơ sở giáo dục đại học công lập nhằm khuyến
khích các Trường chủ động khai thác, sử dụng hợp lí, hiệu quả các nguồn lực để nâng
cao chất lượng đào tạo. Bài viết liên hệ đến mô hình quản trị nguồn nhân lực và quản trị
tri thức theo tiếp cận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để đề xuất mô hình phát triển
đội ngũ giảng viên đặt dưới góc độ xem xét tác động của các yếu tố bên ngoài, các yếu
tố bên trong, các nội dung tự chủ, trách nhiệm xã hội của Nhà trường đối với kết quả
đầu ra, các bên liên quan (nhà đầu tư, đơn vị sử dụng nguồn nhân lực, các thành viên
trong Nhà trường, …) và hoạt động quản lý chất lượng của cơ sở giáo dục đại học.
TỪ KHÓA: Mô hình; Phát triển đội ngũ giảng viên; Quyền tự chủ, trách nhiệm xã
hội; Quản trị nguồn nhân lực, Phát triển nghề nghiệp giảng viên.
Abstract
Under the impact of the socialist-oriented market economy and international
integration, our State has increasingly assigned more autonomy to public higher
education institutions to encourage their reasonable and effective use of resources to
improve training quality. In reviewing the model of human resource management and
knowledge management based on the corporate social responsibility (trách nhiệm xã
hội doanh nghiệp) approach, this paper presents a model built for developing academic
staff under the consideration of several factors including external factors, internal
factors, the autonomy and social responsibilities of the University for outputs,
stakeholders (university administration board, investors, human resources units,
university members) and the quality management of higher education institutions.
KEY WORDS: Model, Academic staff development, accountability,
University Social Responsibility, Human Resource Management, Teacher
development, etc.
1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0, giáo dục đại học
Việt Nam đã nhanh chóng mở rộng hội nhập, với khát khao tiếp cận nền Giáo dục đại
học tiên tiến trên thế giới, áp dụng vào thực tiễn bối cảnh nền kinh tế thị trường (kinh tế
thị trường) định hướng xã hội chủ nghĩa, Nước ta đã có những định hướng thay đổi
phương thức quản lí các trường đại học công lập nhằm thúc đẩy quá trình tự chủ của
các trường đại học. Cơ chế tự chủ, trách nhiệm xã hội đối với các trường đại học dựa
trên cơ sở tự chủ về 3 phương diện: tự chủ về học thuật, tự chủ về tổ chức cán bộ và tự
chủ về tài chính. Trong đó, đội ngũ giảng viên (đội ngũ giảng viên) là nhân tố quyết
định đến chất lượng đào tạo, là khách thể trung tâm của nhà quản trị vừa là chủ thể hoạt
động và là động lực phát triển của tổ chức. Với mục đích góp phần xây dựng một cơ sở
lí luận khoa học để hình thành mô hình phát triển đội ngũ giảng viên phù hợp với mô
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hình quản trị đại học theo hướng tự chủ, trách nhiệm xã hội, bài viết đề xuất mô hình
phát triển đội ngũ giảng viên gồm 3 phần: Giới thiệu về mô hình quản trị nguồn nhân
lực và quản trị tri thức theo tiếp cận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; Chỉ rõ tính
cần thiết vận dụng vào quản trị cơ sở Giáo dục đại học; Tập trung phân tích mô hình
phát triển đội ngũ giảng viên trong bối cảnh tăng quyền tự chủ, trách nhiệm xã hội của
các cơ sở Giáo dục đại học và cơ chế vận hành của mô hình.
2. Phương pháp nghiên cứu
Bên cạnh phương pháp phân tích, tổng hợp và hệ thống tài liệu để hiểu đầy đủ hơn
về cơ sở lí luận về quản trị nguồn nhân lực, tự chủ cơ sở giáo dục đại học và phát triển
đội ngũ giảng viên, chúng tôi sử dụng phương pháp mô hình hóa để nghiên cứu các yếu
tố, quá trình, tính chất cơ bản của đối tượng nghiên cứu, từ đó đề xuất mô hình mới vận
dụng vào thực tiễn giáo dục đại học hiện nay.
3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Mô hình trị quản nguồn nhân lực và quản trị tri thức theo tiếp cận trách
nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Sự thay đổi không ngừng của khoa học và công nghệ đã và sẽ ảnh hưởng đến thái
độ của con người làm việc trong các tổ chức, tri thức, vốn trí tuệ và giá trị, trách nhiệm
xã hội. Từ lí do này, Inga Lapiņa và cộng sự (2014) đưa ra mô hình quản trị nguồn nhân
lực và quản trị tri thức theo tiếp cận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Human
resource management Models: Aspects of knowledge management and corporate social
responsibility) nhằm phân tích, đánh giá các khía cạnh của quản trị tri thức, trách nhiệm
xã hội của đơn vị sự dụng nguồn nhân lực và phát triển trong các mô hình quản trị
nguồn nhân lực khác. Để thấy rõ các yếu tố của mô hình, một số khái niệm được đưa ra
và phân tích, cụ thể:
a) Quản trị tri thức (Knowledge management – KM)
Trong kỉ nguyên của nền kinh tế mới, tri thức (Knowledge) xuất hiện như là tài sản
được đánh giá, phát triển và quản trị tri thức được định nghĩa là khả năng duy trì sự
phối hợp có hiệu quả của tài sản và năng lực để giúp đơn vị sử dụng nguồn nhân lực đạt
được mục tiêu. Đối với tổ chức, tri thức được định nghĩa như là những gì con người biết
về khách hàng, sản phẩm, quy trình, sai lầm và thành công [7], [13].
Theo Sumi (2000), quản trị tri thức là một triết lý quản lý, được lĩnh hội trong thực
tiễn của các tổ chức khác nhau. Nếu dùng quản trị tri thức thì sự tác động giữa cá nhân
và các nhóm có thể đạt kết quả tốt hơn. Hơn nữa, để đạt hiệu quả, quản trị tri thức đòi
hỏi tích lũy thông tin và tri thức để các thành viên trong tổ chức mở khi tìm kiếm thông
tin, kiến thức quan trọng. Vì vậy, quản trị tri thức là phương pháp học tập để chia sẽ
kiến thức, tương tác và phân biệt cách thức hoạt động. quản trị tri thức được xem như
quy trình tổ chức để đạt được kết quả tốt hơn nhờ vào việc chia sẽ tri thức hiệu quả và
tổ chức học tập, công nhận và phát triển năng lực, và đạt được từ kĩ năng và kiến thức
khác nhau của cá nhân [20].
b) Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility – CRS)
Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Davis và
Blomstrom (1966) định nghĩa trách nhiệm xã hội doanh nghiệp theo cách: “CRS đề cập
đến nghĩa vụ của một người khi xem xét ảnh hưởng đến quyết định, hành động của họ
và đến toàn hệ thống xã hội. Trong khi làm điều này, họ nhìn xa hơn lợi ích về công
nghệ và kinh tế của công ty họ” [9]. Từ một khía cạnh khác, Hopkins (1998) nhấn mạnh
trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ảnh hưởng đến cách ứng xử có trách nhiệm với các
bên liên quan bên trong và bên ngoài doanh nghiệp [12].
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c) Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management- HRM)
Khi nói đến quản trị nguồn nhân lực người ta nghĩ đến việc quản lý con người.
Trước đây, các tổ chức xem con người như là nguồn lực lao động, tập trung vào khả
năng con người thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.
Armstrong (2006) cho rằng quản trị nguồn nhân lực là chiến lược và định hướng
chặt chẽ cho hoạt động quản trị con người – tài sản quý giá nhất của tổ chức, những con
người đóng góp cho cá nhân và tập thể nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức [6]. Các tác
giả khác như Paauwe (2004), Price (2007) cho rằng quản trị nguồn nhân lực bao gồm
việc thu hút, tuyển chọn, duy trì, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực để đạt được mục
tiêu của cá nhân và tổ chức. Theo nhận định của các tác giả này, tiêu chí kết quả đầu ra
của nguồn lực không chỉ là tỷ trọng về kinh tế - mối quan tâm của các bên liên quan
(phát triển và duy trì mối quan hệ bền vững với tất các bên liên quan) mà còn là khách
hàng và các cổ đông [17],[18].
Qua bảng so sánh cho thấy, một số mô hình đại diện cho cách tiếp cận truyền
thống nhưng mô hình Harvard, mô hình Jackson and Schuler đại diện cho cách tiếp cận
trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, nghĩa là sự hài lòng của các bên có lợi ích [15]
d) Mô hình quản trị nguồn nhân lực và quản trị tri thức theo tiếp cận trách
nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Với các tiếp cận về quản trị tri thức, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và
nghiên cứu các mô hình quản trị nguồn nhân lực, Inga Lapiņa (2014) xây dựng mô hình
quản trị nguồn nhân lực và quản trị tri thức theo tiếp cận trách nhiệm xã hội của doanh
nghiệp dưới đây [15]:

Hình 1. Mô hình quản trị nguồn nhân lực và quản trị tri thức theo tiếp cận
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Knowledge and Human Resource
Management model towards corporate social responsibility)
(Nguồn: Inga Lapiņa, 2014, Human resource management Models:
Aspects of knowledge management and corporate social responsibility)
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Inga Lapiņa cho rằng với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mô hình quản trị
nguồn nhân lực chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu của tổ chức và cá nhân người lao động
khi xem xét tác động của tổ chức đến môi trường bên trong và bên ngoài.
Trách nhiệm xã hội và quản trị tri thức là nền tảng đối với văn hóa bền vững của
đơn vị sự dụng nguồn nhân lực. Công ty hoạt động với trách nhiệm xã hội sẽ có sự hiểu
biết khác nhau về nguồn nhân lực và vận dụng các mô hình quản trị nguồn nhân lực
khác nhau. Để đạt được hiệu quả nhất, các công ty có thể thích nghi với sự thay đổi và
các tình hình khác nhau ở môi trường bên ngoài và bên trong, và xem sự thay đổi này,
quản trị tri thức tạo ra mô hình quản trị nguồn nhân lực phù hợp nhất cho bất cứ tình
huống và môi trường nào.
Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra tri thức, duy trì, chia sẻ
và đổi mới bên trong tổ chức. Ảnh hưởng của quản trị tri thức đến quản trị nguồn nhân
lực như: người chủ của tổ chức nỗ lực thực hiện dễ dàng các nội dung quản trị nhân lực
bằng cách áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị tri thức trong tổ chức của họ. Quản
trị tri thức cung cấp các nhà quản trị nhân lực thực hiện các chương trình quản trị với
cách tốt nhất và hiệu quả cao nhất. Các nghiên cứu trước đây cũng đã chỉ ra rằng ảnh
hưởng tích cực của quản trị tri thức đến kết quả hoạt động của tổ chức. Davoudi và
Kaur (2012) mô tả tích hợp quản trị tri thức và quản trị nguồn nhân lực đã đem lại tác
động hiệp lực. Trong nghiên cứu của mình, hai tác giả chỉ ra rằng: Tích hợp quản trị
nguồn nhân lực với quản trị tri thức trong tổ chức làm cho kết quả hoạt động của tổ
chức tốt hơn, hiệu quả và hiệu lực, năng suất và tồn tại đến thuận lợi cạnh tranh hôm
nay, điều này được gọi là mục tiêu cuối cùng của tất cả các tổ chức [10].
Nhìn chung, qua mô hình này (hình 1), chúng ta thấy rằng, hệ thống chỉ ra phương
thức, đối tượng và các hướng dẫn thực hiện theo các bước để đạt được kết quả mong
đợi của công ty. Các công ty thực hiện trách nhiệm xã hội và phát triển các hoạt động
này có giá trị sẽ đem lại lợi ích cho công ty và các bên liên quan. Hơn nữa, để duy trì
được lợi thế cạnh tranh, các tổ chức sử dụng chiến lược quản trị doanh nghiệp mới và
mô hình quản trị nguồn nhân lực tạo ra văn hóa mới trong tổ chức bao gồm phương
diện quản trị tri thức và trách nhiệm xã hội. quản trị tri thức và văn hóa trách nhiệm xã
hội sẽ làm thay đổi tư duy, sự nhận thức của tổ chức và làm cho tổ chức hoạt động lên
tầm mới (new level).
3.2. Sự cần thiết đề xuất mô hình phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng
tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội
Đến nay, các cơ sở giáo dục đại học không còn thu mình, hoạt động độc lập mà
tăng cường mở rộng hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước và đang
chịu sự giám sát, đánh giá của xã hội. Các cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm
trước xã hội về chất lượng đội ngũ, thành tích trong đào tạo, NCKH, chuyển giao công
nghệ và sản phẩm đầu ra. Qua đó, các trường đại học huy động các nguồn lực phục vụ
cho hoạt động đào tạo, NCKH, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí, GV và
nghiên cứu viên đồng thời các cơ sở giáo dục đại học có điều kiện để đổi mới cơ cấu tổ
chức và quản lí theo hướng hiệu quả, kịp thời điều chỉnh, cập nhật chương trình,
phương pháp giảng dạy và NCKH phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và xã
hội.
Năm 2008, tác giả Bùi Văn Ga đã đề cập “Các trường đại học Việt Nam phải áp
dụng mô hình quản lí theo kiểu công ty’’ [1]. Năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị
quyết số 14/2005/NQ-CP về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam
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giai đoạn 2006-2020, đã chỉ đạo: “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."
Ngày 25/10/2017, Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 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. Trong đó, tự chủ đại học đã được Trung ương chỉ đạo rất
cụ thể, rõ ràng "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. 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; bí thư đảng uỷ kiêm chủ tịch hội
đồng trường."
Điều này cho thấy, lãnh đạo các trường đại học phải xem mình như là những
doanh nghiệp và thường xuyên điều chỉnh chiến lược phát triển trong môi trường cạnh
tranh như hiện nay. Đặc biệt, trước yêu cầu của nền kinh tế thị trường, bối cảnh toàn
cầu hóa và đổi mới giáo dục, đòi hỏi các cơ sở giáo dục đại học phải vận dụng các thể
chế, quy luật và mô hình quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp để quản trị Nhà
trường, trong đó có hoạt động phát triển đội ngũ giảng viên bởi đội ngũ giảng viên là
nhân tố hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục, đây cũng là lực lượng duy nhất đào
tạo ra nguồn nhân lực có khả năng hiện thực hóa các kế hoạch cho tương lai, đặc biệt
trong thế kỷ XXI – thế kỷ của công nghệ thông tin và kinh tế tri thức.
3.3. Đề xuất mô hình phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng tăng quyền
TC, TNXH của cơ sở giáo dục đại học công lập
a) Đề xuất mô hình
Từ mô hình quản trị nguồn nhân lực và quản trị tri thức theo tiếp cận trách nhiệm
xã hội của doanh nghiệp và phân tích tính cấp thiết vận dụng mô hình này vào quản trị
trường đại học, bài viết đề xuất mô hình phát triển đội ngũ giảng viên trong bối cảnh
tăng quyền tự chủ, trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại học (hình 2) [11]:

Hình 2. Mô hình phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng tăng quyền TC,
TNXH của cơ sở giáo dục đại học công lập
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b) Phân tích các yếu tố của mô hình
Yếu tố bên ngoài (External factors). Các yếu tố bên ngoài gồm: Kinh tế thị
trường, sự phát triển KHCN, thể chế hóa và văn hóa xã hội.
Kinh tế thị trường không chỉ là một cơ chế mà là một thể chế phát triển kinh tế - xã
hội, tác động lên tất cả các mặt của lĩnh vực kinh tế, xã hội, trong đó có giáo dục. Giáo
dục vận hành trong nền kinh tế thị trường tất yếu chịu sự tác động của cơ chế thị trường
ở mọi cấp độ, với tất cả những mặt tích cực, tiêu cực của nền kinh tế thị trường, thấy rõ
nhất là tác động của nền kinh tế thị trường đến: Việc hình thành mục tiêu giáo dục; Hệ
giá trị xã hội, giá trị con người; Những thay đổi quan trọng về nội dung, chương trình
và phương pháp giáo dục; giáo dục gắn với nhu cầu của đời sống xã hội, phát triển kinh
tế, xã hội; Sự cạnh tranh trong hệ thống giáo dục và đào tạo; Quá trình huy động mọi
nguồn lực của xã hội tham gia đầu tư phát triển giáo dục đào tạo; Việc mở rộng dân
chủ, công khai, minh bạch [5]. Từ những tác động này, các trường đại học phát triển,
nâng cao chất lượng phải gắn liền và tuân theo các quy luật của nền kinh tế thị trường
(quy luật cạnh tranh, cung cầu, giá trị, ...), đặc biệt công tác phát triển đội ngũ giảng
viên đòi hỏi đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường nói chung, nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa nói riêng.
Sự phát triển KHCN, cụ thể là cuộc cách mạng 4.0 đã đem lại nhiều cơ hội và
thách thức cho mọi người, mọi lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Harkins (2008) đặt tên
cho nền giáo dục trong kỷ nguyên xã hội số hóa là giáo dục 4.0 – mô hình liên quan đến
việc áp dụng các khái niệm công nghiệp 4.0 vào giáo dục. Giáo dục phổ biến ở những
nơi mà con người, sự vật, máy móc được kết nối để tạo ra việc học tập được cá thể hóa
và hoàn toàn quyết định việc học tập theo nhu cầu của bản thân. Hệ sinh thái mới này
biến đổi tổ chức giáo dục thành một hệ sinh thái (ecosystem) tạo ra sự đổi mới và sáng
tạo nâng cao năng suất lao động trong xã hội tri thức. Sự sáng tạo, đổi mới là nền tảng
của giáo dục 4.0. Tác động của cách mạng 4.0 tới các cơ sở giáo dục đại học rất lớn,
một mặt đặt ra nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được các yêu
cầu về kiến thức, kĩ năng và phẩm chất, vốn liên tục thay đổi trong môi trường lao động
mới, mặt khác làm thay đổi các hoạt động trong các trường đại học, đó là sự thay đổi về
hoạt động đào tạo, đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm
tra đánh giá chuẩn đầu ra, ...
Chính những tác động này, các cơ sở giáo dục đại học phải thay đổi chính sách
phát triển đội ngũ giảng viên nhằm: Nâng cao năng lực chuyên môn; Nâng cao năng lực
sử dụng các thiết bị, phương tiện hiện đại trong giảng dạy; Bồi dưỡng năng lực nghiên
cứu khoa học; Đào tạo, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ để có cơ hội tiếp thu những tinh
hoa tri thức của thế giới. Do vậy, đội ngũ giảng viên với vai trò truyền thụ kiến thức
theo cách truyền thống sẽ chuyển sang vai trò xúc tác và điều phối, tổ chức, hướng dẫn
người học tiếp nhận tri thức, định hướng, tạo môi trường cho người học có cơ hội, điều
kiện sáng tạo.
Về thể chế hóa: Trước viễn cảnh về sự phát triển của giáo dục trong điều kiện nền
kinh tế thị trường và bối cảnh CM 4.0, Nhà nước đã chỉ đạo các định hướng phát triển
cho toàn ngành giáo dục, trong đó hoạt động tự chủ, chịu trách nhiệm xã hội tác động
trực tiếp đến công tác phát triển đội ngũ giảng viên, cụ thể: Nghị quyết 77/NQ-CP, ngày
24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công
lập, trong đó thí điểm tự chủ về tài chính, tổ chức bộ máy và chuyên môn ở một số
trường đại học và đã có tổng kết về kết quả thực hiện thí điểm tự chủ; Luật giáo dục đại
học số 34/2018/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học 2012
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đã mở rộng phạm vi tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học: Tự chủ trong học thuật, hoạt
động chuyên môn (mở ngành, tuyển sinh, …); Tự chủ trong tổ chức và nhân sự (cơ cấu
tổ chức, chế độ của từng vị trí việc làm; tuyển dụng; …); Tự chủ trong tài chính và tài
sản (quản lý và sử dụng nguồn tài chính, tài sản; chính sách học phí, học bổng, ...);
Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 nêu rõ: Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ
quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”; “Khuyến khích đội ngũ nhà
giáo và cán bộ quản lý nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có chính sách hỗ trợ
giảng viên trẻ về chỗ ở, học tập và nghiên cứu khoa học”; “Tăng quy mô đào tạo ở
nước ngoài bằng ngân sách nhà nước đối với GV các ngành khoa học cơ bản và khoa
học mũi nhọn, đặc thù”,…; ; Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ
tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý
(CBQL) 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 với mục tiêu “Đào tạo trình độ tiến sĩ cho khoảng 10%
giảng viên đại học, bảo đảm về chất lượng, hợp lý về cơ cấu ...” “Thu hút ít nhất 1.500
nhà khoa học, người có trình độ tiến sĩ đang công tác ở nước ngoài hoặc đang làm việc
trong nước và phối hợp giữa các trường đại học Việt Nam với các trường đại học nước
ngoài đạt chuẩn chất lượng khu vực và thế giới,..”, …; Ngoài ra, các văn bản quy phạm
pháp luật chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học thực hiện tự chủ đại học nhằm tạo bước
phát triển đột phá và biện pháp để tháo gỡ khó khăn của các Trường như: Kết luận số
51-KL/TW ngày 30/5/2019; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 về việc tăng cường
năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Công văn số 1891/Bộ GDĐT
chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực có khả năng thích ứng với
cuộc CM 4.0; …
Văn hóa, xã hội ảnh hưởng rất lớn đến công tác phát triển đội ngũ giảng viên. Các
yếu tố cấu thành văn hóa (ngôn ngữ, tôn giáo, giá trị và thái độ, các cư xử và phong
tục, đời sống vật chất, thẩm mỹ và giáo dục) thường gắn liền với lối sống, cung cách
làm việc, học tập của mỗi người. Do vậy, phân tích đúng bản chất, vị trí, vai trò các mặt
của yếu tố văn hóa, xã hội là cơ sở quan trọng để nhà quản trị xây dựng chiến lược phát
triển Nhà trường, phát triển đội ngũ giảng viên. Các khía cạnh của văn hóa, xã hội
(Quan điểm về đạo đức, thẩm mỹ, lối sống, nghề nghiệp; Những phong tục, tập quá,
truyền thống; Những quan tâm và ưu tiên của xã hội; Trình độ nhận thức, học vấn
chung của xã hội; ...) ảnh hưởng mạnh mẽ tới các hoạt động của cơ sở giáo dụcDH. Với
cương vị của người GV - người trực tiếp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối
sống cho thế hệ trẻ, làm cho SV có lối sống phát triển toàn diện; có ý thức tuân thủ
pháp luật; có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức và kĩ
năng lao động, kĩ năng sống, ... đòi hỏi đặt mình trong bối cảnh của văn hóa, xã hội để
có những định hướng đúng đắn, phù hợp cho người học và hoạt động giảng dạy của
mình.
Từ cơ sở lý luận và thực tiễn đề cập trên, để phát triển và tăng tính cạnh tranh
trong bối cảnh mới, các trường đại học thực sự phải có sự đổi mới toàn diện từ hoạt
động quản trị, đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế, đặc biệt hoạt
động phát triển đội ngũ giảng viên bởi lẽ GV là một trong những lực lượng trực tiếp
tham gia và có vai trò quan trọng đến sự đổi mới – đội ngũ tạo ra chất lượng của sản
phẩm giáo dục đào tạo của Nhà trường (kết quả đầu ra – outcomes). Do đó, đòi hỏi đội
ngũ giảng viên phải có năng lực giảng dạy những kiến thức tích hợp giữa nhiều kiến
thức, mặt khác rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm, tự học, biết cách tìm hiểu và tra cứu
tài liệu, biết cách xử lý thông tin để biến thành tri thức của bản thân; thay đổi “dạy
những gì giới học thuật sẵn có” sang “dạy những gì thị trường cần và sẽ cần”.
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1) Yếu tố bên trong (Internal factors)
Các yếu tố bên trong của cơ sở giáo dục đại học bao gồm tầm nhìn, sứ mạng, mục
tiêu của Nhà trường; chiến lược phát triển Nhà trường; chiến lược phát triển đội ngũ
giảng viên; văn hóa tổ chức của Nhà trường. Đây là những yếu tố chủ yếu, ảnh hưởng
trực tiếp đến hoạt động phát triển đội ngũ của các trường đại học.
Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu của Nhà trường: Mỗi trường đại học đều tuyên bố
sứ mạng (mission), tầm nhìn (vision) và xác định mục tiêu (target) của mình. Tuyên bố
sứ mạng (mission statement) là “bản tuyên ngôn của một tổ chức nhằm trình bày một
cách thuyết phục lý do tồn tại của tổ chức đó” (Komives, Lucas, & McMahon, 1998)
[16]. Sứ mạng phản ánh đặc điểm tổng quát của nhà trường, tầm nhìn phản ánh cảm
hứng và khát vọng của nhà trường (Phạm Ly, 2016) [3]. Về cơ bản, tuyên ngôn sứ
mạng cần trả lời câu hỏi: chúng ta sẽ làm gì, bằng cách nào, và để cho ai? Bằng cách trả
lời những câu hỏi đó, tuyên ngôn sứ mạng sẽ làm rõ trọng tâm của nhà trường, giúp
giảng viên và sinh viên hiểu rõ nhu cầu của họ sẽ được đáp ứng như thế nào. Hơn thế
nữa, tuyên ngôn sứ mạng của nhà trường không chỉ nhắm vào đối tượng giảng viên và
sinh viên, mà còn hướng tới các đối tượng mà nhà trường phục vụ, trong đó có cả cha
mẹ học sinh, các doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Tuyên ngôn về tầm nhìn để các
nhà sáng lập hình dung nhà trường về cơ bản sẽ là như thế nào, về sự trưởng thành của
nhà trường, về các giá trị mà nhà trường xây dựng và tôn vinh, về những gì mà nhà
trường có thể đóng góp cho xã hội, cho đất nước. Tuyên ngôn về tầm nhìn có thể xem
như một mục tiêu dài hạn và đem lại cho mọi thành viên trong trường niềm tin vào hình
ảnh của nhà trường mà một ngày nào đó họ sẽ đạt đến.
Chiến lược phát triển Nhà trường xác định tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu chiến
lược, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục và kế hoạch phát triển dài hạn các hoạt động về tổ
chức bộ máy, nhân lực, đào tạo, NCKH, hợp tác quốc tế, quản lý người học và phục vụ
cộng đồng, công tác đảm bảo chất lượng, ... Chiến lược được chuyển tải thành các kế
hoạch trung hạn và ngắn hạn kèm theo các chỉ số thực hiện KPIs (Key Performance
Indicator), các chỉ tiêu phấn đấu để được tầm nhìn, sứ mạng của Nhà trường.
Chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên nhằm xây dựng đội ngũ GV có phẩm
chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, có phong cách giảng dạy, làm việc
chuyên nghiệp, có cơ cấu phù hợp, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các
thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Nhà trường trong bối cảnh đổi
mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên đề
ra chỉ tiêu phấn đấu tỉ lệ % GV có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; tỉ lệ GV có chức danh giáo
sư, phó giáo sư đạt % trên tổng số GV; tỉ lệ % GV có thể giảng dạy bằng tiếng anh; tỉ lệ
% GV đạt tiếng Anh chuẩn quốc tế, …
Văn hóa tổ chức của Nhà trường: Có rất nhiều khái niệm về văn hóa tổ chức: theo
Geert Hofstede (1991) cho rằng, văn hóa tổ chức là một tập hợp các giá trị, niềm tin và
hành vi trí tuệ của một số tổ chức tạo nên sự khác biệt của các thành viên của tổ chức
này với các thành viên của tổ chức khác. E.H Schein (2010) nhấn mạnh, văn hóa tổ
chức bao gồm một hệ thống những ý nghĩa, giá trị, niềm tin chủ đạo, cách nhận thức và
phương pháp tư duy được mọi thành viên trong một tổ chức cùng thống nhất và có ảnh
hưởng ở phạm vị rộng đến nhận thức và hành động của từng thành viên. Từ định nghĩa
này, có thể thấy, xây dựng văn hóa tổ chức là hướng đến sự thống nhất về nhận thức/ý
thức giữa các thành viên và phát triển năng lực hành động/hành vi thống nhất cho họ
khi hành động [19]. Các đặc điểm cơ bản của văn hóa nhà trường ảnh hưởng tích cực
đến đạo đức nhà giáo thể hiện trên các phương diện giá trị (nhận thức về những điều
tốt/xấu, đúng/sai), niềm tin (niềm tin vào chính mình, tin tưởng lẫn nhau của cán bộ
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quản lí, GV, SV, các mối quan hệ của nhà trường với phụ huynh, cộng đồng xã hội,
chất lượng giáo dục của Nhà trường), chuẩn mực và các yếu tố hỗ trợ khác (cách thức
làm việc, các quy định, …).
Trong bối cảnh hội nhập và quốc tế hóa hiện nay, chìa khóa để thay đổi thành công
của các trường đại học không chỉ là thay đổi đổi về cơ cấu tổ chức mà còn thay đổi văn
hóa, xây dựng thương hiệu riêng cho nhà trường. Văn hóa nhà trường ở cơ sở giáo dục
đại học góp phần phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp cho GV. Giữa văn hóa
Nhà trường và kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên có sự liên kết chặt chẽ. Văn hóa
Nhà trường sẽ tạo ra các giá trị cốt lõi, thu hút đội ngũ giảng viên có trình độ cao, là
đòn bẩy tạo động lực làm việc cho đội ngũ giảng viên, sẽ làm cho GV không chỉ gắn bó
lâu dài với trường mà còn khuyến khích sự phát triển của cá nhân, góp phần tăng hiệu
quả làm việc, nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.
2) Tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập (Public University Autonomy)
Để có đủ cơ sở xây dựng cơ chế tự chủ đại học phù hợp và hiệu quả, tạo động lực
và phát triển đúng đắn, bền vững đối với mỗi cơ sở giáo dụcĐT, các trường cần xác
định rằng: cơ chế tự chủ không chỉ có hai chủ thể là nhà trường và nhà nước. Thực tế,
khi nhà trường là chủ thể trung tâm của cơ chế tự chủ thì còn có các chủ thể khác, đó là
nhà nước, xã hội (trong xã hội có nhiều chủ thể), thị trường (cơ chế thị trường) và bản
thân nhà trường (cấu trúc nội bộ). Trong nhà trường có những chủ thể khác nhau như
Hội đồng trường, Ban giám hiệu, các đơn vị đào tạo (Khoa, Viện), các đơn vị chức
năng, đơn vị thực hành, đội ngũ giảng viên, sinh viên, tổ chức chính trị xã hội thuộc
trường, các chủ thể này có vai trò, vị trí, chức năng khác nhau. Vì vậy, để tăng quyền tự
chủ của cơ sở giáo dục đại học, các trường cần phải xem xét và đồng bộ giữa cơ chế
bên ngoài (giữa nhà trường với các chủ thể khác) với cơ chế bên trong (giữa nhà trường
với các chủ thể trong trường).
Do đó, công cụ để đánh giá năng lực thực hiện TC, TNXH của cơ sở giáo dục đại
học nên được xây dựng ở ba cấp độ: cấp nhà trường, cấp đơn vị và cấp cá nhân để thực
hiện cả ba nội dung gồm quyền TC trong học thuật, hoạt động chuyên môn; quyền TC
trong tổ chức, nhân sự và quyền TC trong tài chính, tài sản.
Trong bối cảnh giáo dục đại học ở Việt Nam, đã có nhiều văn bản pháp lý nêu khái
niệm và xác định các nội dung thực hiện quyền TC của các cơ sở giáo dục đại học công
lập (thể hiện ở hình 3):

Hình 3. Các văn bản quy định TC, TNXH
(Nguồn: Tổng hợp bởi Luận án)
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Các văn bản quy định quyền TC, TNXH thường xuyên được rà soát, cập nhật, sửa
đổi, ban hành mới phù hợp với thực tiễn đổi mới giáo dục đại học và bối cảnh toàn cầu
hóa. Luật Giáo dục đại học 2018, Nghị định 99/2019 quy định quyền tự chủ của cơ sở
giáo dụcĐG trên ba phương diện: Tự chủ về học thuật và hoạt động chuyên môn; tự chủ
về tổ chức và nhân sự; tự chủ về tài chính và tài sản.
Từ các phương diện tự chủ đại học được trình bày trên và quy định của Luật Giáo
dục đại học 2018, Nghị định 99/2019 cho thấy, mức độ thực hiện quyền tự chủ của các
cơ sở giáo dục đại học sẽ tác động đến hoạt động phát triển đội ngũ giảng viên. Theo
thường lệ, một trường đại học được giao quyền tự chủ về tài chính sẽ có đủ nguồn lực
và điều kiện để thực hiện tự chủ về tổ chức và học thuật. Tuy nhiên, luận án chúng tôi
tiếp cận dưới góc độ ngược lại, tự chủ về mặt học thuật là thành tố cơ bản của tự chủ
đại học, có tính mục tiêu và chi phối, định hướng phát triển theo những tiêu chí đặt ra;
Tự chủ về tổ chức, biên chế, nhân sự là điều kiện trực tiếp để thực hiện phù hợp với
những nhiệm vụ chuyên môn đặt ra; còn tự chủ tài chính, tài sản là điều kiện để thực
hiện hiệu quả 02 nội dung tự chủ trên.
Khi cơ sở giáo dục đại học tăng quyền tự chủ về đào tạo, NCKH, hợp tác quốc tế
và phục vụ cộng đồng thì sẽ vận hành tốt hơn, thu hút đông đảo số lượng người học, từ
đó nguồn thu của Trường sẽ tăng, sẽ có khả năng tự chủ tài chính. Lúc này, Nhà trường
có nguồn lực tài chính để có cơ sở xây dựng phương án nhân sự đáp ứng được chương
trình đào tạo đề ra, thu hút đội ngũ giảng viên kinh nghiệm, trình độ cao đồng thời tăng
cường cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo.
4) Phát triển đội ngũ giảng viên (Academic staff development)
Theo tiếp cận phát triển nguồn nhân lực, các hoạt động phát triển đội ngũ giảng
viên bao gồm: quy hoạch; tuyển dụng; quản lí, sử dụng; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển
nghề nghiệp; đánh giá; chế độ chính sách, đãi ngộ, tôn vinh. Các nội dung này đều được
đặt trong bối cảnh TC, TNXH của Nhà trường, được thực hiện theo quy trình và phân
cấp theo quy định của pháp luật và cụ thể hóa của Nhà trường.
5) Trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại học (University Social
Responsibility - USR)
Trách nhiệm xã hội là trách nhiệm của Nhà trường đối với sinh viên, cha mẹ sinh
viên, người sử dụng lao động, công chúng nói chung và Nhà nước. Trách nhiệm này
bao gồm: việc đảm bảo chất lượng đào tạo, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thông
tin minh bạch và trách nhiệm báo cáo giải trình công khai với công chúng, đem lại sự
thỏa mãn cho sinh viên và cộng đồng [4].
Trách nhiệm xã hội (Accountability) của cơ sở giáo dục đại học gắn với trách
nhiệm báo cáo, công khai, giải trình trước Nhà nước, Hội đồng Trường, nhà đầu tư, đơn
vị sử dụng nguồn nhân lực, các thành viên của Nhà trường về kết quả đầu ra và hoạt
động quản lý chất lượng.
Hơn bao giờ hết, trước yêu cầu của nền kinh tế thị trường và toàn cầu hóa đòi hỏi
cơ sở giáo dục đại học phải chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm đào tạo của mình
để đáp ứng các quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh và các tiêu chuẩn quốc tế; Đồng thời
yêu cầu của dân chủ hóa, xã hội hóa giáo dục; các nhà tài trợ nguồn lực (Nhà nước, các
công ty, phụ huynh, ...), Nhà trường phải chịu trách nhiệm giải trình trước các bên liên
quan (stakeholders). Do vậy, TNXH là công cụ giới hạn vô hình của quyền tự chủ và
quyền tự chủ phải gắn liền với TNXH của Nhà trường trước Nhà nước, trước xã hội và
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trước người học cũng như đối với chính bản thân đội ngũ giảng viên trực tiếp tham gia
đào tạo mới tạo nên sự phát triển bền vững.
2.5.2.3. Sự tác động qua lại giữa các yếu tố của mô hình
Mô hình (Hình 2) cho thấy, các yếu tố bên ngoài, bên trong, mức độ tự chủ, trách
nhiệm xã hội của Nhà trường chi phối trực tiếp đến hoạt động phát triển đội ngũ giảng
viên. Chất lượng của đội ngũ giảng viên sẽ quyết định đến sản phẩm đầu ra của Trường.
Phân tích kỹ yếu tố bên ngoài, cơ sở giáo dục đại học sẽ đề ra tầm nhìn, sứ mạng, giá trị
cốt lõi và mục tiêu của Trường. Từ mục tiêu này, Trường sẽ xây dựng chiến lược phát
triển Nhà trường, chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên, văn hóa tổ chức của Nhà
trường. Dựa vào chiến lược này, các bộ phận chuyên môn đề ra các chính sách tự chủ,
từ đó thực hiện các nội dung phát triển đội ngũ giảng viên theo phân cấp quản lý.
2.5.2.4. Cơ chế vận hành của mô hình phát triển đội ngũ giảng viên trong bối
cảnh tăng quyền tự chủ, trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại học
Cơ chế vận hành là cách thức làm cho mô hình hoạt động trên cơ sở xem xét tác
động của các yếu tố bên ngoài, yếu tố bên trong, quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại
học công lập chi phối đến hoạt động phát triển đội ngũ giảng viên, chất lượng đội ngũ
tác động đến chất lượng đào tạo thể hiện qua sự cam kết, trách nhiệm công khai, giải
trình của Nhà trường với kết quả đầu ra mong đợi, các bên liên quan và được công nhận
bởi kết quả kiểm định chất lượng. Để công tác phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng
yêu cầu của bối cảnh bên ngoài và đạt được tầm nhìn, sứ mạng của Trường, bài báo đề
xuất cơ chế vận hành của mô hình như sau:
● Giao quyền tự chủ.
● Phân cấp quản lý: là quá trình chuyển giao quyền hạn và trách nhiệm cho các
cấp quản lý thấp hơn.
● Xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, chính sách liên quan đến giảng
viên.
● Xây dựng quy trình các bước thực hiện nội dung phát triển đội ngũ giảng viên.
● Tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình và kiểm định chất lượng.
● Giám sát, đánh giá hoạt động phát triển đội ngũ giảng viên.
● 4. Kết luận
Với mô hình quản trị nguồn nhân lực và quản trị tri thức theo tiếp cận trách nhiệm
xã hội của doanh nghiệp đã giúp các tổ chức đạt kết quả hoạt động tốt hơn, hiệu quả,
hiệu lực, năng suất, có nhiều lợi thế trong cạnh tranh và thích nghi với sự thay đổi của
môi trường bên trong, bên ngoài của tổ chức. Do đó, khi vận dụng mô hình này vào xây
dựng mô hình phát triển đội ngũ giảng viên, các cơ sở giáo dục đại học sẽ xem xét các
hoạt động phát triển đội ngũ giảng viên (quy hoạch, tuyển dụng, quản lí, sử dụng, đào
tạo, bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp, đánh giá, chế độ chính sách, đãi ngộ, tôn vinh)
bởi sự tác động của các yếu tố bên ngoài, bên trong và các hoạt động tự chủ, chịu trách
nhiệm xã hội của Nhà trường, để xây dựng chiến lược và hệ thống các chính sách phát
triển đội ngũ giảng viên thống nhất, chặt chẽ, linh hoạt và bền vững, từ đó, cơ sở giáo
dục đại học thu hút và xây dựng được đội ngũ giảng viên chất lượng cao có trình độ
chuyên môn cao, khả năng thích ứng với môi trường làm việc, tính tự chủ trong giảng
dạy và tham gia quản lí các hoạt động của nhà trường, tính sáng tạo,…
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BÀN VỀ TỰ DO HỌC THUẬT TRONG CƠ CHẾ TỰ CHỦ
CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY
Nguyễn Hồng Nga
Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM
1. Đặt vấn đề
Từ trước tới nay trong các văn bản chính thức tại VN, khi chúng ta đề cập đến
vấn đề tự chủ trong các trường đại học, chúng ta thường hiểu đó là tự chủ về tài chính,
về biên chế giảng viên, về chỉ tiêu đào tạo… Tuy nhiên có một vấn đề mà hầu hết các
trường có uy tín trên thế giới được quyền và có quyền: đó là tự do học thuật.
Nhiệm vụ của trường ĐH là “sáng tạo ra tương lai” (Whitehead, 1938). Để làm
được điều này thì việc tự do theo đuổi học thuật, nghiên cứu là thiết yếu. Nghiên cứu
cần có quyền tự do và độc lập. Tự do học thuật liên quan đến việc giảng dạy, nghiên
cứu và phát ngôn thảo luận và phát biểu mà không bị kiểm duyệt và áp đặt về các vấn
đề chuyên môn, các vấn đề của bản thân trường đại học nơi người phát ngôn làm việc,
cũng như các vấn đề chung của toàn xã hội.
Mục tiêu của bài viết là đưa ra các luận chứng khoa học và thực tiễn để nhấn
mạnh quyền tự do học thuật tại các trường đại học của thế giới nói riêng và VN nói
chung và đề xuất một số giải pháp để nâng cao tự do học thuật tại các trường ĐH ở VN,
nhất là các trường ĐH định hướng nghiên cứu.
Ngày nay tất cả các trường đại học đẳng cấp thế giới đều là đại học nghiên cứu,
không có ngoại lệ nào. Nhưng không phải tất cả các trường đại học nghiên cứu đều ở
đẳng cấp thế giới.
Hiện nay nhiều tổ chức đã có những tiêu chí để xếp hạng các trường ĐH trên thế
giới và tiêu chí quan trọng nhất trong đó chính là kết quả nghiên cứu khoa học của các
trường. Trong những năm gần đây một số trường ĐH của VN cũng đã lọt vào danh sách
của các tổ chức xếp hạng.
QS World University Rankings 2021 xếp ĐHQG TP.HCM hạng 801
Times Higher Education World University Rankings 2019-2020 xếp ĐHQG
TP.HCM hạng 1001, ĐHQG Hà Nội thứ 801.
Trong bảng xếp hạng năm nay của THE công bố ngày 22.4.2020, Trường ĐH
Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội là hai trường đại học đến từ Việt
Nam được xếp vào top 301-400 các đại học có ảnh hưởng toàn cầu và top 200 đại học
có chất lượng giáo dục tốt nhất thế giới.
Tháng 8/2020, ARWU (Academic Ranking of World Universities) công bố kết
quả xếp hạng những đại học tốt nhất thế giới năm 2020: Đại học Tôn Đức
Thắng (TDTU) đứng số 1 Việt Nam và thứ 701-800 thế giới.
2. Nghiên cứu khoa học
2.1

Khái niệm nghiên cứu khoa học

Albert Einstein đã từng phát biểu: Khoa học không có gì khác ngoài sự cải tiến
những suy nghĩ thường ngày (3, trang 22). Thực ra khoa học không phải là cái gì xa vời,
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ngoại trừ những nghiên cứu cao xa trong tháp ngà tri thức, mà nó gắn liền và ở bên
cạnh cuộc sống. Nhà kinh tế học vĩ đại của thế kỷ 19 Alfred Marshall đã từng viết rằng:
“Kinh tế học là môn học nghiên cứu về loài người trong cuộc sống thường ngày”.
Nguyễn Văn Tuấn cho rằng: “Nghiên cứu khoa học là một hoạt động của con
người nhằm mở rộng tri thức thông qua các phương pháp khoa học”[13] Nguyễn Văn
Tuấn. Đi vào nghiên cứu khoa học. NXB Tổng hợp TP.HCM (2011). Như vậy, nghiên
cứu khoa học là việc làm tìm kiếm thêm tri thức mới bổ sung vào vốn khoa học, vốn tri
thức đã có của nhân loại. Có thể tìm giải pháp mới cho một vấn đề cũ hoặc giải pháp cũ
cho vấn đề mới.
Hoạt động nghiên cứu trong một trường đại học là tổng hòa các chủ đề nghiên
cứu, phong cách làm việc và sản phẩm tri thức [8], Clark Kerr, Các công dụng của đại
học. NXB Tri Thức. Hà nội. (2013). Các nghiên cứu giống nhau ở một số khía cạnh căn
bản. Chúng phụ thuộc vào hỗ trợ tài chính. Chúng cần được bảo hộ tác quyền. Nghiên
cứu là tính tò mò có tổ chức của con người. Đó là một sự tìm kiếm và truy vấn có hệ
thống về mọi thứ xung quanh và bên trong chúng ta. Nếu khoa học là “sự tra vấn tự
nhiên” thì nghiên cứu là sự tra vấn hữu hiệu không ngừng nghỉ, sự phân tích trải
nghiệm một cách thường xuyên.
Trong nghiên cứu khoa học, việc làm giàu và tôn trọng tri thức là hết sức cần
thiết. Các quyết định trong cuộc sống, nếu có thể, cần phải được đưa ra và soi sáng bởi
ánh sáng của khoa học. Alfred North Whitehead (1861 – 1947, nhà toán học và triết học
Anh) từng viết năm 1916: “Trong điều kiện cuộc sống hiện đại, luật lệ này là tuyệt đối:
cuộc chạy đua nào không tôn trọng trí óc được đào luyện thì sẽ diệt vong. Tất cả sự anh
hùng của anh, tất cả vẻ quyết rũ xã hội của anh, tất cả sự linh lợi của anh, đều không
mảy may lay chuyển một ngón tay của số phận. Hôm nay chúng ta kiên định quan điểm
của mình. Ngày mai khoa học sẽ tiến thêm một bước về phía trước, và sẽ không có
phiên tòa phúc thẩm nào dành cho những kẻ không có giáo dục” [8], Clark Kerr, Các
công dụng của đại học. NXB Tri Thức. Hà nội. (2013).
Việc nghiên cứu là sự kết hợp nhuần nhuyễn ba yếu tố then chốt: Nắm vững
phương pháp, sản sinh ý tưởng và vun bồi lương tâm tri thức. Nghiên cứu khoa học là
một cuộc phiêu lưu trí tuệ trên mọi lĩnh vực của cuộc sống với tôn chỉ phục vụ khoa học
và loài người”.
2.2

Ý nghĩa của nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học nhằm mục tiêu kiến tạo tri thức mới để làm phong phú và
giàu có hơn tri thức cho nhân loại với mục tiêu là tạo ra một hành tinh ngày càng tốt
đẹp hơn, với những con người nhân văn và đa dạng hơn. Thế giới ngày nay đang biến
đổi một cách đáng ngạc nhiên. Trong một thế giới mà ngay cả những người nghèo nhất
cũng có thể hưởng thụ những thứ mà vua chúa cách đây 100 năm không hề có: điện
thoại di động, ti vi màu, những loại thuốc mới, máy tính, mạng internet, ô tô, máy
bay…Nếu bạn có khả năng tài chính bạn có thể đi khắp nơi trên thế giới, ngồi nhà có
thể mua bất kỳ sản phẩm nào của bất kỳ quốc gia nào và bất kỳ hãng nào. Tất cả những
điều này được xuất hiện và phục vụ con người bởi những tiến bộ khoa học và công
nghệ trong vòng chưa đầy 30 năm vừa qua. Đây là những thành quả xuất sắc được xuất
phát từ những ý tưởng thiên tài của các nhà khoa học và thường được thực hiện bởi các
nhà khoa học với những nghiên cứu mang tính đột phá cả về lý thuyết lẫn thực tế.
Khoa học, nhất là khoa học ứng dụng ngày nay có sức ảnh hưởng lớn đến xã hội
và kinh tế toàn cầu. Đối với những quốc gia không có nguồn tài nguyên thiên nhiên
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giàu có và các cá nhân sinh ra không được thừa hưởng vị thế xã hội hay tài sản thì tri
thức và sự áp dụng, đổi mới công nghệ là những con đường để tiến thân cho các cá
nhân và phồn vinh của đất nước. Alexis de Tocqueville đã viết: “Một khi lao động của
trí thông minh trở thành nguồn gốc của quyền lực và giàu sang, thì người ta bắt buộc
nhìn mọi sự tiến bộ khoa học, mọi khám phá và ý tưởng mới, như hạt giống của quyền
lực đặt trong tầm tay của con người”. [8], Clark Kerr, Các công dụng của đại học.
NXB Tri Thức. Hà nội. (2013).
Khoa học phát triển sẽ làm cho hàng hóa được sản xuất nhiều hơn, phong phú
hơn, chất lương cao hơn và với giá thấp hơn. Khoa học là cha đẻ của các công nghệ sản
xuất, là cứu cánh của nhân loại khi nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt,
khi sự tàn phá của con người và thiên nhiên đối với hệ sinh thái là vô cùng nguy hiểm
và ảnh hưởng đến sự tồn tại của trái đất và loài người.
Jefferson, cha đẻ của bản tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ bất hủ, đã viết: “Sự tiến bộ
của khoa học mở ra khả năng tăng trưởng các tiện nghi cuộc sống, mở rộng sự hiểu
biết và cải thiện đạo đức của nhân loại”. [8], Clark Kerr, Các công dụng của đại học.
NXB Tri Thức. Hà nội. (2013).
Kinh tế học không ở ngoài xu hướng trên và nó hướng tới hiệu quả kinh tế và
trong chừng mực nào đó đảm bảo công bằng xã hội. Kinh tế học đã được giảng dạy và
nghiên cứu tại hầu hết các nước và tại các trường đại học trên thế giới và ảnh hưởng của
các nhà kinh tế học ngày càng lan rộng, từ các lĩnh vực kinh tế mang tỉnh quốc gia đến
các lĩnh vực cá nhân và doanh nghiệp như kinh doanh hay tài chính. Cách đây hơn một
thế kỷ, nhà sử học người Scotland, Thomas Carlyle đã gọi kinh tế học là môn “Khoa
học ảm đạm” bởi những khái niệm, lý thuyết kinh tế có vẻ tẻ nhạt, khó hiểu, không mấy
hấp dẫn, mập mờ và ít mang tính thực tiễn. Hiện nay các hoạt động đầu tư tài chính của
các nhà quản lý quĩ chuyên nghiệp được đánh giá dựa trên những phương pháp kỹ thuật
do các nhà kinh tế học tạo ra. Các nhà kinh tế học giúp các công ty như General Motor
hay Procter & Gamble lên kế hoạch về nhu cầu sản phẩm, xác định mức sản lượng tối
đa hóa lợi nhuận. Rất nhiều các nhà kinh tế học đã được các công ty tư vấn hàng đầu
thế giới mời đảm nhiệm các công việc từ lập kế hoạch chiến lược đến việc kiểm soát
hàng tồn kho. Họ giúp các công ty đầu tư phân tích sự đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi ro
dự kiến, để từ đó xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả. Họ tư vấn cho các giám đốc tài
chính công ty về chính sách chi trả cổ tức và các tác động của khoản nợ lên giá cổ
phiểu của công ty. Trên sàn giao dịch chứng khoán và các giao dịch quyền chọn các nhà
đầu tư với những chiếc máy tính xách tay hiện đại đã được cài sẵn các mô hình kinh tế
thông báo cho họ biết mức giá mà họ nên thực hiện giao dịch. Rõ ràng là trên thực tế,
những phân tích kinh tế dựa vào các mô hình và lý thuyết của kinh tế học là rất hữu ích
đối với các nhà đầu tư, các nhà sản xuất cũng như các nhà hoạch định chính sách.
Những nghiên cứu của kinh tế tập trung vào vấn đề then chốt là giải thích các
hiện tượng kinh tế một cách khoa học, tìm các mối quan hệ giữa các đại lượng kinh tế
vi mô và vĩ mô, đưa ra những dự báo có cơ sở khoa học và nâng cao hiệu quả sản xuất
kinh doanh. Như Grigori Mankiw đã viết: Kinh tế học nghiên cứu hiện tại dưới ánh
sáng của quá khứ để nhận biết tương lai. Cốt lõi của nghiên cứu kinh tế là nhằm giảm
được chi phí sản xuất và giao dịch cùng với gia tăng chủng loại, chất lượng sản phẩm
và dịch vụ trong một nền kinh tế.
Việt Nam hiện nay đang phát triển theo hướng kinh tế thị trường có sự điều tiết
của nhà nước. Vì vậy chúng ta cần hiểu, cơ chế nào để thị trường có thể hoạt động hiệu
quả, những qui luật kinh tế chi phối quyết định của các cá nhân như thế nào, tại sao thị
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trường đôi khi hoạt động không hiệu quả, khi nào, ở đâu và mức độ ra sao nhà nước cần
can thiệp để khắc phục những khuyết tật của thị trường. Vai trò kinh tế của nhà nước là
đảm bảo nền kinh tế phát triển ổn định, hạn chế các chu kỳ kinh tế và trong chừng mực
nào đó vấn đề công bằng cần được quan tâm đúng mức.
Arthur Lewis (1915 – 1991, Nobel Kinh tế năm 1979) đã từng viết: “Chính phủ
có thể thất bại vì làm quá ít, hoặc vì làm quá nhiều” [11] Michael Spence (2012). Sự
hội tụ kế tiếp. NXB Trẻ. TP.HCM (2012). Các nhà kinh tế học thông qua thực tế và các
mô hình nghiên cứu đã chỉ ra rằng: “Tăng trưởng kinh tế đến từ một sự tương tác phức
tạp giữa khu vực công và khu vực tư nhân, với đầu tư công hiệu quả, xây dựng thể chế
hiệu quả và tích cực san bằng cách biệt” [12] Michael Spence (2012). Sự hội tụ kế tiếp.
NXB Trẻ. TP.HCM (2012). Các nhà kinh tế chỉ cho chúng ta rằng, chúng ta không thể
có tất cả mọi thứ cùng một lúc.
3. Tự do học thuật
3.1 Khái niệm tự do học thuật
Thuật ngữ “tự do học thuật” mới được sử dụng từ đầu thế kỷ 20. Nó vừa quan
trọng vừa dễ hiểu và nôm na là các giáo sư ĐH và cơ sở GDĐH được bảo vệ, tránh sự
can thiệp chính trị, nó bảo hộ đặc biệt cho những khái niệm không chính thống và
những hành vi trái với lệ thường trong môi trường học thuật. Mục đích to lớn của giáo
dục khai phóng là tự do. Tự do thoát khỏi sự mê muội và sợ hãi, định kiến và sự phi lý.
Theo Amartya Sen (Nobel Kinh tế năm 1998), tự do cá nhân là nền tảng cơ bản của
phát triển. Ông cho rằng, có hai lý do riêng biệt cho thấy tầm quan trọng then chốt của
quyền tự do cá nhân trong khái niệm phát triển, liên quan đến sự đánh giá và tính hiệu
quả.
Thứ nhất, các quyền cá nhân thiết yếu được coi là tối quan trọng. Sự thành công
của một xã hội cần phải được đánh giá chủ yếu bởi các quyền tự do thiết yếu mà các
thành viên của xã hội ấy được hưởng. Việc có nhiều quyền tự do hơn để làm những gì
mà con người ta có lý do trân trọng (1) bản thân nó có ý nghĩa quan trọng đối với toàn
bộ quyền tự do của con người ấy và (2) có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy có
hội của người ấy có được các thu nhập có giá trị. Cả hai điều này đều liên quan đến
việc đánh giá quyền tự do của các thành viên trong xã hội, và vì vậy, có ý nghĩa quan
trọng đối với việc đánh giá sự phát triển của xã hội.
Lý do thứ hai để cho rằng quyền tự do thiết yếu có ý nghĩa tối quan trọng là
quyền tự do không chỉ là cơ sở để đánh giá sự thành công hay thất bại, mà còn là nhân
tố quyết định chủ yếu của sáng kiến cá nhân và tính hiệu quả của xã hội. Quyền tự do
nhiều hơn tăng cường khả năng của người dân tự giúp mình cũng như ảnh hưởng đến
thế giới, và các vấn đề này có ý nghĩa trung tâm đối với quá trình phát triển. (8, tr 29).
Nhiệm vụ của trường ĐH là “sáng tạo ra tương lai” (Whitehead, 1938). Để làm
được điều này thì việc tự do theo đuổi học thuật, nghiên cứu là thiết yếu. Nghiên cứu
cần có quyền tự do và độc lập. Theo Bách khoa toàn thư Britannica, tự do học
thuật (academic freedom)được hiểu là "sự tự do của người dạy và người học trong việc
dạy, học, tìm hiểu kiến thức và nghiên cứu mà không có sự can thiệp hay giới hạn vô lý
của pháp luật, nội quy hay áp lực công cộng". Như vậy tự do học thuật liên quan đến
việc giảng dạy, nghiên cứu và phát ngôn thảo luận và phát biểu mà không bị kiểm duyệt
và áp đặt về các vấn đề chuyên môn, các vấn đề của bản thân trường đại học nơi người
phát ngôn làm việc, cũng như các vấn đề chung của toàn xã hội.
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Đại hiến chương Đại học (Magna Charta Universitatum) của Hiệp hội các đại
học châu Âu (1988) tuyên bố “tự do trong nghiên cứu và đào tạo là nguyên tắc cơ bản
của cuộc sống đại học, các chính phủ và các trường đại học, trong phạm vi tối đa của
mình, phải đảm bảo tôn trọng yêu cầu cơ bản này.” Nguyên tắc này sau đó được ghi rõ
trong hiến pháp của Liên hiệp châu Âu. Hiệp hội Giáo sư đại học Hoa Kỳ và Hiệp hội
Các trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ cũng đưa ra Tuyên bố về các nguyên tắc tự do
học thuật và biên chế giảng viên, theo đó, “các tổ chức giáo dục đại học hoạt động vì lợi
ích chung chứ không vì lợi ích cá nhân của giáo viên hay của trường. Lợi ích chung này
phụ thuộc vào sự tự do truy tìm và diễn bày chân lý. Tự do học thuật, áp dụng cho cả
giảng dạy và nghiên cứu, có vai trò thiết yếu cho những mục đích này”.
3.2 Các yếu tố cấu thành tự do học thuật
Theo Jogchum Vrielinka, Paul Lemmensa , Stephan Parmentier (2011), phạm vi
của quyền tự do học thuật như một quyền cơ bản của các trường đại học và viện nghiên
cứu, nhằm mục đích chỉ ra cách cho các nhà hoạch định chính sách và lập pháp của
châu Âu có thể cần thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tạo điều kiện, củng cố và tối ưu
hóa tự do học thuật một cách hiệu quả. Tự do học thuật không chỉ được xem như một
mục tiêu tự thân. Điều quan trọng đặc biệt là nó giúp các trường đại học có thể phục vụ
lợi ích chung của xã hội thông qua việc tìm kiếm và phổ biến kiến thức và hiểu biết,
cũng như thông qua việc thúc đẩy tư duy độc lập và thể hiện tư duy trong đội ngũ giáo
viên và sinh viên. Theo 3 tác giả này, tự do học thuật bao gồm những điều sau:
Thứ nhất, Quyền cá nhân có thể tự do biểu đạt cho các thành viên của cộng đồng
học thuật (cả nhân viên và sinh viên), bao gồm tự do học, tự do dậy, tự do nghiên cứu,
tự do truy cập thông tin, tự do ngôn luận và xuất bản, và quyền thực hiện các hoạt động
nghề nghiệp ngoài công việc học tập.
Thứ hai, Quyền chủ cá nhân hoặc thể chế về việc học viện hoặc/và các bộ phận
thuộc về nó (các khoa, viện nghiên cứu, v.v.). Quyền tự chủ nói trên ngụ ý rằng các
phòng ban, khoa và trường đại học nói chung có quyền (và nghĩa vụ) bảo tồn và thúc
đẩy các nguyên tắc tự do học thuật trong việc tiến hành các công việc đối nội và đối
ngoại của họ.
Thứ ba, Nghĩa vụ đối với các cơ quan công quyền phải tôn trọng và bảo vệ
quyền tự do học thuật và thực hiện các biện pháp để đảm bảo việc thụ hưởng một cách
hiệu quả quyền này và thúc đẩy quyền đó.
Ba phần này của tự do học thuật không loại trừ lẫn nhau, nhưng ngược lại chúng
củng cố lẫn nhau. Trong trường hợp xung đột giữa các quyền cá nhân và thể chế, phải
cẩn thận giữ sự cân bằng giữa quyền và lợi ích, trong đó đặc biệt xem xét các khía cạnh
trước đây.
Các đại học không được sử dụng quyền tự chủ của thể chế để giới hạn các cá
nhân đi học giáo dục đại học. Nếu sự cản trở không tránh được thì họ không nên cố
theo đuổi để đạt được mục tiêu học thuật hợp pháp của thể chế, để bằng với các mục
đích ấy.
Vai trò của nhà nước là đảm bảo quyền tự do học thuật: tự do học thuật không
cần phải cùng lý tưởng với nhà nước, để tự do học thuật tồn tại thì phải được tôn trọng,
bảo vệ, đảm bảo và quảng bá bởi các cơ quan công quyền. Không thực hiện các nghĩa
vụ này là vi phạm quyền tự do học thuật.
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3.3 Vai trò của tự do học thuật
Lịch sử cho thấy tự do học thuật, tự do trong giảng đường, trong phòng thí
nghiệm và trong các công bố kết quả nghiên cứu và học thuật đóng vai trò then chốt đối
với việc tạo ra một văn hóa nghiên cứu, tạo ra một môi trường kích thích trí tưởng
tượng. Điều 19, Tuyên ngôn Thế giới về Quyền con người 1948 ghi nhận "mọi người
đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến; kể cả tự do bảo lưu quan điểm mà
không bị can thiệp; cũng như tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá các ý tưởng và
thông tin bằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào, và không có giới hạn về biên giới".
Ngày nay tri thức và năng lực sáng tạo có vai trò to lớn và tối quan trọng trong
phát triển kinh tế - xã hội ở bất kỳ một quốc gia nào. Với đặc thù kết nối giảng dạy với
nghiên cứu, các trường ĐH (đại học) nghiên cứu có nhiều ưu thế hơn so với những mô
hình khác cũng tạo ra tri thức mới như các viện nghiên cứu hay phòng thí nghiệm của
các công ty, tập đoàn. Nhờ có tri thức và sáng tạo, con người đã thay đổi thế giới một
cách đáng kinh ngạc. Trong một thế giới mà ngay cả người nghèo cũng có thể hưởng
thụ những thứ mà vua chúa cách đây 100 năm không hề có: điện thoại di động, ti vi
màu, truyền hình vệ tinh, những loại thuốc mới, máy tính, mạng internet, máy bay…
Nếu bạn có khả năng tài chính bạn có thể đi khắp nơi trên thế giới, ngồi nhà có thể mua
bất kỳ sản phẩm nào của bất kỳ quốc gia nào và bất kỳ hãng nào. Tất cả những điều này
được xuất hiện và phục vụ con người bởi những tiến bộ khoa học và công nghệ trong
vòng chưa đầy 30 năm gần nhất. Đây là những thành quả xuất sắc được xuất phát từ
những ý tưởng thiên tài của các nhà khoa học và thường được thực hiện bởi các nhà
khoa học với những nghiên cứu mang tính đột phá cả về lý thuyết lẫn thực tế.
Hiện nay, theo đánh giá của các nhà kinh tế, khoảng 80% các phát minh, sáng
chế được tạo ra tại các trường đại học và viện nghiên cứu thuộc các viện ĐH, nơi làm
việc của các nhà khoa học hàng đầu. Các trường ĐH có hai chức năng chính là truyền
bá tri thức và kiến tạo tri thức cho loài người. Tự do học thuật sẽ làm cho việc nghiên
cứu, giảng dạy và phản biện xã hội của các trường ĐH trở lên hiệu quả và phục vụ cộng
đông hơn. Jefferson, cha đẻ của bản tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ bất hủ, đã viết: “Sự
tiến bộ của khoa học mở ra khả năng tăng trưởng các tiện nghi cuộc sống, mở rộng sự
hiểu biết và cải thiện đạo đức của nhân loại”. (Clark Kerr, 2013).
Tự do học thuật có một đối ứng ít được nói tới là nghĩa vụ học thuật. Cũng như
các quyền tự do khác, tự do học thuật luôn đi đôi với trách nhiệm học thuật, trong đó
quan trọng nhất là sự khách quan và trung thành với chân lý, sự tuân thủ các chuẩn mực
về đạo đức và chuyên môn nghề nghiệp, sự tôn trọng quyền tự do học thuật của những
thành viên khác trong cộng đồng học thuật và đối xử công bằng với những quan điểm
học thuật khác biệt. Ở đây có sự đối xứng giữa quyền tự do cá nhân và trách nhiệm
trước xã hội và cộng đồng như hai mặt của một đồng xu. Tự do đi đôi với nghĩa vụ, tự
do gắn liền với trách nhiệm: có cái này thì phải có cái kia và ngược lại. Đó là nghĩa vụ
nghiên cứu và phát kiến, công bố công trình khoa học, nói ra sự thật, vươn khỏi tháp
ngà để đến với công chúng và tạo sự sự thay đổi cho thế giới ngày càng tốt đẹp, văn
minh, bình đăng và tự do hơn.
Tự do hiểu biết và tự trị đại học là hai nguyên tắc rường cột của khuôn mẫu đại
học Humboldt, đó là đại học của khoa học, của sự kết hợp giảng dạy và nghiên cứu, của
tự do giảng dạy và nghiên cứu, và của tự do học, mà mục đích tối thượng là đi tìm chân
lý mà không có sự can thiệp của nhà nước. Nó nhằm phát triển con người một cách toàn
diện, phát triển khoa học là “cái mãi mãi phải đi tìm” như Humboldt quan niệm về chân
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lý. (5, trang 12). Việc ra đời của đại học Humboldt (1810) tại Berlin như một mô hình
đại học nghiên cứu, thống nhất nghiên cứu và giảng dạy, có nhiều tự do hàn lâm, lấy
khoa học và học thuật làm trung tâm đào tạo, thì các trường đại học đã có một bước
phát triển vượt bậc, nhất là các trường đại học Mỹ sau này và tự do học thuật đã trở
thành ngọn cờ dẫn dắt và soi sáng các trường đại học khai sáng. Đại học trở thành trung
tâm văn hóa. Nghiên cứu trở thành phẩm chất, qualification và tiêu chuẩn đo lường cho
chất lượng đại học.
Chủ trương tự trị đại học và tự do hàn lâm đã ảnh hưởng trực tiếp tới sự hình
thành, phát triển và thành công của nhiều trường đại học có tiếng trên thế giới như
Stanford, John Hopkins, Chicago, đại học Bắc Kinh… Thông qua tự do học thuật,
phương thức chuyển giao tri thức và công nghệ thành công nhất của trường đại học là ở
việc giáo dục những sinh viên ưu tú, những người tự dẫn thân và sự truy tìm tri thức,
những người sau này sẽ dẫn dắt các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong công nghiệp
và kinh doanh. Theo GS James Gibbons, những gì mà sinh viên học hỏi qua việc tham
gia nghiên cứu trong quá trình học đại học, chẳng qua chỉ là “cái năng lực suy nghĩ biết
dùng những nguyên tắc cơ bản, và bằng cách đó, sản xuất ra những thành quả mang
tính sáng tạo và giá trị gia tăng cao”. (5, trang 745).
Gerhard Casper (1998) cho rằng, tự do hàn lâm có ý nghĩa, trên tất cả, là sự tự do
khỏi ràng buộc chính trị. Tự do hàn lâm cũng còn mang ý nghĩa là sự tự do khỏi cái áp
lực phải tuân theo của chính bản thân trường đại học. Humboldt từng nhấn mạnh: “Tự
do trí tuệ không những có thể bị đe dọa từ chính quyền mà còn từ chính bản thân các
định chế trí tuệ vốn tự tạo cho nó một quan điểm nhất định lúc nó hình thành, rồi sẵn
sàng bọp nghẹt sự xuất hiện của những quan điểm khác”. (5, trang 746).
4. Quyền tự do học thuật theo cơ sở luật pháp tại Việt Nam
Thuật ngữ “tự do học thuật” chính thức không xuất hiện trực tiếp trong các văn
bản pháp luật tại Việt Nam. Tuy vậy, các thể chế chính thức và phi chính thức của nước
ta đã có những nền tảng pháp lý cho sự hình thành, phát triển và bảo vệ quyền tự do học
thuật.
Điều 25 Hiến pháp năm 2013 ghi rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do
báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do
pháp luật quy định”. Như vậy theo logic, quyền tự do học thuật hàm chứa trong quyền
tự do ngôn luận vốn được hiến định.
Hiện nay, “tự do học thuật” là một thuật ngữ không phổ biến trong pháp luật
Việt Nam. Việt Nam nằm ngoài hơn 70 quốc gia có quy định về quyền tự do học thuật
trong Hiến pháp. Luật Giáo dục đại học năm 2012, mặc dù nhấn mạnh tự chủ đại học,
hoàn toàn không đề cập về quyền tự do học thuật. Lần sửa đổi, bổ sung năm 2018, Luật
đã bổ sung điều khoản về quyền tự chủ học thuật của cơ sở giáo dục đại học và giảng
viên, góp phần nâng cao việc bảo đảm quyền tự do học thuật. Theo đó, cơ sở giáo dục
đại học có “quyền tự chủ trong học thuật, trong hoạt động chuyên môn”và giảng viên
có quyền “độc lập về quan điểm chuyên môn trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học trên
nguyên tắc phù hợp với lợi ích của Nhà nước và xã hội”. Điều này có thể hiểu là tinh
thần tự do học thuật đã được mở ra, ít nhất là thai nghén ban đầu.
Như vậy về căn bản, pháp luật Việt Nam không cấm và không hiến khi các
trường đại học lựa chọn tự do học thuật trên cơ sở tiềm lực con người và năng lực tài
chính để đảm bảo việc nghiên cứu diễn ra thông suốt, phục vụ lợi ích cá nhân và cộng
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đồng, không vi phạm các điều không được làm tại Việt Nam và được làm những điều
mà pháp luật không cấm.
5. Một số giải pháp nâng cao tự do học thuật tại các trường đại học Việt
nam
Thứ nhất, luận giáo dục đại học cần làm rõ và mở rộng khái niệm,vai trò của tự
do học thuật trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam. Thậm trí Hiến Pháp cần có
qui định cụ thể về tự do học thuật trong hệ thống giáo dục.
Thứ hai, cần tham khảo bài học của một số nước trong việc mở rộng tự do học
thuật như là một điều kiện để phát triển đại học nghiên cứu tinh hoa, nhất là bài học của
Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.
Thứ ba, thành lập một đại học công lập hoàn toàn mới để áp dụng triệt để quan
điểm thế giới về đại học tự do học thuật, hướng tới dẫn dắt các đại học nghiên cứu
khác.
Thứ tư, cho ra đời một tạp chí Khoa học độc lập để đăng tải những bài nghiên
cứu có tính độc lập, sáng tạo trên cở sở tự do học thuật tuyệt đối.
Thứ năm, cần có chính sách đãi ngộ hợp lý để tạo động lực cho các nhà khoa học
tự do nghiên cứu trong khuôn khổ tháp ngà và không có hành vi can thiệp vào tư tưởng
và cốt lõi của các nghiên cứu hàn lâm.
Thứ sáu, coi tự do học thuật là một kim chỉ nam để giáo dục đại học Việt Nam
vươn lên tầm quốc tế và thế giới, đúng như tư tưởng “không có gì quí hơn độc lập và tự
do” của Hồ Chí Minh.
Thứ bảy, đặt mục tiêu nghiên cứu lên trên mục tiêu đào tạo của một số đại học
tinh hoa và nhà nước sẽ có nguồn quĩ hỗ trợ cho các hoạt động tự do học thuật cho cả
giảng viên và sinh viên.
6. Kết luận
Tự chủ đại học là một chủ trương rất đúng đắn của nhà nước Việt Nam và tự do
học thuật là một mục tiêu hướng tới để có một nền giáo dục đại học tiên tiến và nằm
trong top đầu của khu vực ASEAN, top 100 của châu Á và top 500 của thế giới. Chúng
tôi hy vọng với tiềm lực kinh tế, tiềm năng của con người Việt Nam và sự lãnh đạo
sáng suốt của Đảng và chính phủ, trong tương lai không xa tự do học thuật sẽ là một
thuật ngữ phổ biến trong nhận thức, trong các văn bản pháp luật và trong tư duy của hệ
thống giáo dục đại học và Việt Nam sẽ có các trường đại học tinh hoa, khai sáng, có
những thành quả NCKH và chuyển giao công nghệ đột phá, đưa Việt Nam sánh vai các
cường quốc năm châu, như Bác Hồ mong đợi.
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TỰ CHỦ ĐẠI HỌC GẮN VỚI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
– XU THẾ TẤT YẾU CỦA ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Trần Thị Thanh Tú
Nguyễn Thị Minh Phượng
Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN
Tóm tắt
Để thực hiện thành công Đề án Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, tự chủ
các cơ sở giáo dục đào tạo, mà trọng tâm là tự chủ tài chính, là một trong những xu
thế tất yếu. Bài viết này tập trung phân tích bối cảnh tự chủ giáo dục đào tạo, đặc
biệt là giáo dục đại học trong bối cảnh đổi mới. Từ đó, bài viết làm rõ vai trò của
kiểm định chất lượng trong giáo dục đào tạo, cùng với việc công khai học phí để
đảm bảo chất lượng giáo dục tương ứng, trong việc thực hiện trách nhiệm giải trình
với các bên có liên quan. Tự chủ đại học vừa giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà
nước, vừa gia tăng nguồn lực tài chính để các cơ sở giáo dục đại học có thể đầu tư
nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đạt được các tiêu chuẩn kiểm định chất
lượng, hướng tới chuẩn quốc tế, phát triển bền vững.
1. Tự chủ trong bối cảnh đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo
Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong điều kiện
kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế Việt nam hiện
nay thì việc thực hiện quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục và đào tạo là tất yếu, khách
quan. Trong Luật giáo dục 2019, các quy định về (i) tự chủ học thuật và tự chủ về tài
chính được điều chỉnh theo hướng mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến các cơ sở giáo dục
đào tạo tư thục và tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; đặc biệt là đối với các các cơ
sở giáo dục mầm non, phổ thông; (ii) đổi mới quản trị ĐH để các cơ sở giáo dục và đào
tạo nói chung và cơ sở GDĐH nói riêng thực hiện tự chủ và gắn với trách nhiệm giải
trình. Tăng quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình cơ sở giáo dục là một trong những
tiêu điểm của đổi mới quản lý giáo dục Việt Nam. Đây là nhân tố cơ bản thúc đẩy cơ sở
giáo dục có thể tạo ra những điều kiện tốt hơn cho dạy và học, là điều kiện cần thiết để
thực hiện các phương thức quản lý cơ sở giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng
giáo dục. Chất lượng quản lý càng tốt thì chất lượng đầu ra càng cao. Và đây cũng là
những cơ sở pháp lý để các bên liên quan cùng rà soát, điều chỉnh và thiết lập các chính
sách quản lý phù hợp với bối cảnh phát triển chung.
2. Tự chủ trong giáo dục đại học
Thực hiện NQ77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 về Thí điểm đổi mới cơ
chế hoạt động đối với các cơ sở GDĐH công lập giai đoạn 2014-2017, tính đến tháng
8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt cho 23 cơ sở giáo dục đại
học công lập thực hiện thí điểm. Phần lớn các trường được giao thí điểm có bề dày hoạt
động lâu năm, có trụ sở chính ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, ngoại trừ 01 trường
ở Miền Trung (Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng) và 02 trường ở Miền Tây
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(Đại học Trà Vinh và Đại học Y dược Cần thơ). Về cơ quan chủ quản, 47,4% 1 số
trường trực thuộc Bộ GD&ĐT, số còn lại trực thuộc các Bộ hoặc UBND các tỉnh. Sự
đặc thù này trong giai đoạn thí điểm đặt ra nhiều vấn đề trong công tác giám sát quá
trình tự chủ và trách nhiệm giải trình của các trường đối với xã hội2.
Với việc thực hiện cơ chế chính sách tự chủ của trường ĐH một cách hệ thống,
ngày 14/2/2015 Chính phủ đã ban hành NĐ16/2015/NĐ-CP về Quy định cơ chế tự chủ
của đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định quy định các nguyên tắc chung về cơ chế tự
chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong đó bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo. Cụ thể hơn, Nghị định ghi nhận 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 có thu ở các mặt tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, về tổ chức bộ máy, về
nhân sự, về xác định giá, phí dịch vụ sự nghiệp công, về tài chính và giao dịch tài chính.
Và Luật GDĐH sửa đổi ban hành năm 2019 cũng thể hiện rõ việc thực hiện tự chủ ĐH
cần gắn với trách nhiệm giải trình nhằm đổi mới quản lý, phát huy nội lực trong thực tế
phải bắt đầu từ tự chủ tài chính, tài sản và tự chủ về bộ máy tổ chức và nhân sự; Quyền
tự chủ và trách nhiệm là hai mặt đi đôi không thể tách rời. Trên cơ sở đó, hệ thống văn
bản quy phạm pháp luật về GDĐH nói chung và tự chủ ĐH nói riêng đã được xây dựng
và ban hành, từng bước thể chế hoá các chủ trương, chính sách của của Đảng và Nhà
nước về tự chủ ĐH.
Luật GDĐH 2019 được hình thành trên cơ sở Chính phủ đề xuất sửa đổi 39 điều,
bổ sung 2 điều tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn, đó 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 đại học; (iv)
Đổi mới quản lý nhà nước trong điều kiện thực hiện tự chủ đại học. Những điều chỉnh,
sửa đổi bố sung này có liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng trường
(HĐT), tương đồng với hệ thống giáo dục của nhiều trường ĐH quốc tế (Theo Bộ
GD&ĐT, 2018). Luật quy định gắn với:
(1) Quyền tự chủ với trách nhiệm giải trình của các cơ sở GDĐH;
(2) Quy định cụ thể các điều kiện để thực hiện quyền tự chủ trong đó: (i) thành
lập HĐT - cơ quan cao nhất trong trường ĐH, có chức năng xây dựng chiến lược và
giám sát thực thi chiến lược của BGH, HĐT; (ii) ban hành và thực hiện quy chế tổ chức
và hoạt đông, quy chế tài chính, quy chế, quy trình, quy định quản lý nội bộ khác, có
chính sách bảo đảm chất lượng; (iii) thực hiện phân quyền tự chủ tương ứng với trách
nhiệm giải trình đến từng đơn vị, cá nhân; (iv) công khai điều kiện bảo đảm chất lượng,
kết quả kiểm định, tỷ lệ sinh viên có việc làm và các thông tin khác;
(3) Quy định cụ thể quyền tự chủ trong học thuật, hoạt động chuyên môn, tổ
chức, nhân sự, tài chính, tài sản;
(4) Quy định cụ thể 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;

1

2

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.
Thực trạng thí điểm Tự chủ đại học trong định hướng triển khai luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo
dục đại học. PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên - Trường đại học kinh tế - ĐH Đà nẵng. Hội thảo “Cơ chế tự chủ
đối với các Trường đại học công lập. Vấn đề đặt ra và vai trò của Kiểm toán nhà nước”, 2019.
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Việc thực hiện quyền tự chủ của các trường ĐH sẽ mang lại những thay đổi tích
cực, góp phần mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo. Ý thức về cạnh tranh,
trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên của các trường cũng
từng bước được nâng lên, 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. Nhiều cơ sở GDĐH đã có sự chủ động rà soát, kiện toàn lại tổ
chức bộ máy và nhân sự, theo hướng hiệu quả hơn; tăng cường năng lực bảo đảm chất
lượng của đơn vị thông qua việc nâng cao trình độ, năng lực cũng như thu hút đội ngũ
giảng viên, chuyên gia giỏi tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng
cao chất lượng đào tạo3.
Dưới khía cạnh quản trị cơ sở giáo dục, Phạm Đỗ Nhật Tiến (2018) cho rằng: tự
chủ là một trong ba trụ cột hình thành nên mô hình 3A (Tự chủ: Autonomy, Đánh giá:
Assessment, Giải trình: Accountability) trong quản trị cơ sở giáo dục để lượng hóa mức
độ tự chủ đối với một cơ sở giáo dục, sẽ căn cứ vào 5 tiêu chí: (1) Mức độ tự chủ trong
lập kế hoạch và quản lý ngân sách nhà trường; (2) Mức độ tự chủ trong quản lý nhân
sự; (3) Vai trò của Hội đồng trường trong quản trị nhà trường; (4) Đánh giá người học
và đánh giá cơ sở giáo dục; (5) Giải trình với các bên liên quan 4. Điều kiện để các
trường thực hiện tự chủ chính là giao quyền tự chủ đi cùng với trách nhiệm giải trình
đối với cơ sở giáo dục đào tạo. Trách nhiệm này sẽ bao gồm: việc ĐBCL đào tạo, sử
dụng hiệu quả các nguồn lực, thông tin minh bạch và trách nhiệm báo cáo giải trình
công khai với công chúng, đem lại sự hài lòng cho người học và các bên có liên quan.
Chính vì vậy, xu thế tự chủ đại học đồng nghĩa với việc kiểm định chất lượng các
chương trình đào tạo đại học, kiểm định chất lượng các trường đại học, theo tiêu chuẩn
quốc gia và quốc tế là một tất yếu khách quan của Đổi mới giáo dục đại học Việt nam
hiện nay.
3. Kiểm định chất lượng
Kiểm định chất lượng (KĐCL) trong giáo dục nói chung có vị trí quan trọng
trong công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL). Vì vậy, KĐCL giáo dục luôn được coi là
một trong các công cụ quan trọng nhất của ĐBCL, góp phần nâng cao chất lượng giáo
dục (CLGD), tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đào tạo với các
cơ quan có thẩm quyền, với xã hội về hiệu quả, sự minh bạch nguồn lực mà nhà trường
đã sử dụng để cung ứng dịch vụ giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế về giáo dục ngày càng sâu rộng, KĐCL được xem là
công cụ góp phần hoàn thiện thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong lĩnh
vực quản lý giáo dục.
KĐCL giáo dục mang lại những giá trị đích thực của quy trình đào tạo, phản
chiếu chất lượng đào tạo ở mỗi một CSGD. Kết quả kiểm định (i) đánh giá chính xác
3

4

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%. 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.16.514 tiến sĩ đang giảng dạy trong các trường đại học
- chiếm 67,4%; đào tạo ở trong nước khoảng 16.000 tiến sĩ, chiếm khoảng 65,3%.
Tự chủ trong giáo dục phổ thông ở nước ta hiện nay: Hiện trạng và những việc cần làm. Mô hình 3A (Tự chủ:
Autonomy, Đánh giá: Assessment, Giải trình: Accountability): Phạm Đỗ Nhật Tiến (2018) Tạp chí Cộng Sản,
http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Van-hoa-xa-hoi/2018/50739/Tu-chu-trong-giao-duc-pho-thong-onuoc-ta-hiennay.aspx.
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hiện trạng là cơ sở để phân tầng năng lực đào tạo, và trả lời cho xã hội biết về chất
lượng đào tạo (ii) được công khai với cơ quan chức năng quản lý và xã hội. Ðiều đó sẽ
thúc đẩy tích cực các cơ sở giáo dục phải tìm nhiều giải pháp, giải bài toán đảm bảo và
nâng cao chất lượng giáo dục của mình.
Đối với chính phủ, các cơ quan kiểm định đóng vai trò là một chuyên gia về các
vấn đề về giáo dục. Họ truyền tải và thực hiện một số những vấn đề liên quan tới ĐBCL
mà chính phủ nêu ra bằng các cách phù hợp với hoạt động giáo dục, sẽ công khai chứng
thực về thương hiệu của một cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo, kết quả kiểm
định có vai trò quan trọng trong việc đưa ra định hướng cho những cải tiến đang diễn ra
trong chất lượng của các cơ sở giáo dục đào tạo.
Đối với bậc đào tạo ĐH: việc thực hiện KĐCL hiện cũng đã được Chính phủ đưa
ra và có các quy định cụ thể trong các điều luật của Luật GDĐH. KĐCL trở thành yêu
cầu bắt buộc đối với mỗi cơ sở giáo dục và đào tạo; được tham chiếu trong các điều luật
của Luật và là công cụ/chế tài kiểm soát chất lượng. Và việc định chuẩn cũng đã được
Chính phủ đề ra để các trường tự chủ thực hiện, yêu cầu minh bạch thông tin, tăng
cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong GDĐH; trên cơ sở
hướng dẫn thực hiện, các Trường có tham chiếu cụ thể và có định hướng phát triển
trong dài hạn để khẳng định vị thế và danh tiếng trong lĩnh vực đào tạo.
Chính vì vậy, khi các trường ĐH đã trở thành các CSGD tự chủ, được trao quyền
tự chịu trách nhiệm, trách nhiệm giải trình về chất lượng đào tạo và chi phí đào tạo
chính là công cụ kiểm soát quan trọng để các bên có liên quan ( cơ quan quản lí nhà
nước, người học người dạy, đơn vị sử dụng lao động…) có thể quản lí, giám sát một
cách minh bạch và hiệu quả.
4. Trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đào tạo về chất lượng đào tạo
và học phí
Song song với giao quyền tự chủ và thực hiện quyền tự chủ cho các cơ sở
GDĐH là tự chịu trách nhiệm. Quyền tự chủ đến đâu thì trách nhiệm tương xứng tới đó.
Sự cân bằng giữa quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình trở thành một chính sách hết
sức quan trọng trong quản trị cơ sở giáo dục đối với nhiều quốc gia, trong đó có Việt
Nam. Trách nhiệm giải trình không đơn thuần chỉ mang ý nghĩa “chịu trách nhiệm”, mà
còn là “công khai, minh bạch thông tin”, và trách nhiệm giải trình bằng những minh
chứng cụ thể, định tính, định lượng về hoạt động của nhà trường, phải được đo lường
bởi các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể.
Trách nhiệm giải trình của trường đại học khi thực hiện quyền tự chủ được quy
định tại Khoản 17 Điều 1 Luật GDĐH 2019. Theo đó, 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 được quy định như sau:
- 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 hằng năm về các chỉ số kết quả hoạt động trên trang thông
tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học; 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 giáo dục đại học tại hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động; thực
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hiện kiểm toán đối với báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán hằng 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 hằng 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;
-

Thực hiện nội dung, hình thức giải trình khác theo quy định của pháp luật

Như vậy với sự ra đời của Luật giáo dục 2019, vấn đề tự chủ về chuyên môn, tài
chính và nhân sự được đặt ra cho các trường. Quyền tự chủ về chuyên môn của các cơ
sở GDĐH được sửa đổi cho phù hợp mức độ can thiệp của cơ quan quản lý nhà nước và
gắn liền với trách nhiệm giải trình. Các cơ sở GDĐH nói chung thực hiện 3 công khai
và chịu trách nhiệm với các bên liên quan về chất lượng đào tạo theo định chuẩn trong
nước và quốc tế. Tương ứng là cơ chế tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế
và tài chính. Để tạo hành lang pháp lý thực hiện, các đơn vị quản lý nhà nước đã liên
tục ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản dưới luật ngày càng phù hợp với yêu cầu
thực tiễn, đặc biệt là các vấn đề trong hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học, tài chính và
đầu tư...
Cơ sở GDĐH có quyền chủ động xây dựng và quyết định mức giá dịch vụ đào
tạo trên cơ sở khung giá của Chính phủ, đảm bảo tương xứng với chất lượng đào tạo.
Cơ sở GDĐH được quyết định các dự án đầu tư sử dụng nguồn thu hợp pháp ngoài
ngân sách của mình; quyết định nội dung và mức chi từ các nguồn thu hợp
pháp…nhưng không nằm ngoài phạm vi hướng dẫn thực hiện của Luật ngân sách và
các thông tư liên tịch...của Chính phủ có liên quan liên quan đến vấn đề vốn nhà nước
và quản lý tài sản nhà nước trong đầu tư, huy động và sử dụng nguồn lực tài chính. Các
cơ sở GDĐH được xác định giá thành – chi phí cấu thành nên chất lượng của dịch vụ,
bao gồm các chi phí tính đúng, tính đủ, không bao gồm lãi/lợi nhuận của dịch vụ giáo
dục đại học - là cơ sở để xác định học phí, tiến tới thực hiện tính giá dịch vụ giáo dục
đào tạo.
5. Kết luận
Việc công khai, minh bạch chất lượng dịch vụ đào tạo và giá thành dịch vụ đào
tạo là cơ chế hiệu quả để các bên có liên quan kiểm soát, giám sát chất lượng dịch vụ
của cơ sở giáo dục đào tạo. Khi đó, cơ quan quản lí nhà nước, người học, gia đình, xã
hội người sử dụng lao động sẽ được cung cấp thông tin một cách đầy đủ, công khai về
giá thành dịch vụ giáo dục đào tạo. Đồng thời, việc tính đúng, tính đủ chi phí dịch vụ
giáo dục đào tạo, cũng góp phần giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, đồng
thời tạo nguồn tài chính để cơ sở GDĐT nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng tốt hơn
các yêu cầu kiểm định.
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ĐẶC THÙ CỦA QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC VÀ NHỮNG BẤT CẬP
TRONG CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HỆ THỐNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Phạm Đức Chính
Trường Đại học Kinh tế-Luật, ĐHQG-HCM
1. GIỚI THIỆU

Trường đại học là một cơ sở giáo dục được Nhà nước, các tổ chức xã hội, cá
nhân hoặc nhóm cá nhân thành lập, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật qui định với
sứ mạng đào tạo, nghiên cứu khoa học, truyền bá kiến thức, chuyển giao công nghệ và
trên hết là phục vụ sự phát triển của xã hội và cộng đồng. Vì vậy, trường đại học là một
phần quan trọng nằm trong cơ cấu của Hệ thống cơ sở hạ tầng quốc gia với trách nhiệm
chính là tạo ra những con người có tri thức phục vụ xã hội.
Tuy nhiên, trường đại học là một hợp thể phức tạp nhất trong tất cả các loại hình
tổ chức trên thế giới bởi nó là sự tồn tại kết hợp của rất nhiều loại hình của các cấu trúc
khác nhau. Cùng là những đơn vị cung cấp hàng hóa phục vụ cộng đồng, nhưng khác
nhau cơ bản so với doanh nghiệp, mà đối tượng phục vụ của nó là người tiêu dùng các
sản phẩm do doanh nghiệp làm ra, trường đại học phục vụ rất nhiều nhóm đối tác liên
đới có nhu cầu không giống nhau, từ Chính phủ, đến các tổ chức xã hội, nghề nghiệp,
giới doanh nhân, kỹ thuật, cán bộ trường học, cộng đồng, sinh viên, phụ huynh và
v.v…Vì vậy, việc tổ chức điều hành, quản trị, và quản lý ở trong trường đại học cũng
có nhiều khác biệt cơ bản so với các tổ chức chính trị, xã hội và doanh nghiệp trong nền
kinh tế.
Đồng nhất trong nhận thức, coi quản trị đại học như là một công sở hành chính
nhà nước, hay một tổ chức doanh nghiệp thuần túy kinh doanh vì lợi nhuận, đều đưa
đến những thất bại nguy hại. Hơn nữa, thất bại này còn kéo theo những tổn thất không
lường trước được cho cả Hệ thống cơ sở hạ tầng của quốc gia. Những khác biệt của
quản trị, quản lý hệ thống giáo dục đại học và những mâu thuẫn xung đột lợi ích khi
vận dụng trong thực tiễn Việt Nam sẽ được chúng tôi giới thiệu trong bài viết này.
2. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Phạm vi giới hạn của Hệ thống giáo dục đại học quốc gia không phải lúc nào
cũng dễ dàng xác định bởi vì những hoạt động giáo dục đại học có thể được thực hiện
trong khuôn khổ các bộ, ngành hay các tổ chức không trực tiếp gắn với giáo dục. Bởi
vậy, các bộ, ngành, các tổ chức Chính phủ, phi chính phủ, Tôn giáo hoặc các cá nhân,
nhóm cá nhân đều có quyền thành lập ra các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu
nhằm mục đích đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.1 Khi đó, đương nhiên là các tổ chức này
cũng sẽ có thẩm quyền quản lý đối với hoạt động của các cơ sở đào tạo đại học ấy. Do
vậy, kiểm soát của Nhà nước với những hoạt động của các trường đại học và điều phối
những lợi ích này là một việc vô cùng khó khăn và rất cần để đạt đến một bộ khung
chiến lược ở tầm quốc gia cho tương lai.

1

Thực tế, ở nhiều nước các Hiệp hội, các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức Tôn giáo, còn riêng ở
Việt Nam và Trung Quốc thì, hầu như tất cả các bộ, ngành đều có các trường đại học của riêng mình.
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Bên cạnh đó, biên giới của những hoạt động mà các trường đại học đang thực
hiện cũng có nhiều những thay đổi theo chiều dài lịch sử nhân loại. Ngày nay, phần lớn
những hoạt động này không phải chỉ diễn ra trong nhóm tuổi học đại học truyền thống
(thường được tính từ 18 đến 24 tuổi), mà còn sinh viên học bán thời gian, vừa làm vừa
học, học từ xa đang chiếm số lớn so với số sinh viên học chính quy toàn thời gian. Giáo
dục đại học được coi là một hoạt động suốt đời mà mọi công dân đều có thể sẽ quay lại
với nó nhiều lần trong cả cuộc đời làm việc của mình (thậm chí cả khi đã về hưu). Ý
nghĩa của điều này đối với các cơ quan quản lý giáo dục là, việc xây dựng khuôn khổ
pháp lý cần tránh tạo ra rào cản cho sự linh hoạt của hoạt động đào tạo trong nhà trường
hướng đến phục vụ mọi đối tượng có nhu cầu được học tập, nhằm giúp các cơ sở giáo
dục đại học luôn phải thay đổi và thích nghi với thực tiễn. Đồng thời, cùng với xu thế
của thời đại, các chính sách của Nhà nước cũng cần phải chú ý tới vai trò của khu vực
tư và các tổ chức chuyên môn đang thực hiện công việc đào tạo đại học cũng đang ngày
càng được tăng lên.
Cuối cùng, vì giáo dục đại học đang trở thành một công việc kinh doanh toàn
cầu, nên hầu hết các quốc gia đều đang đối mặt với vấn đề, các nhà cung cấp dịch vụ
giáo dục từ những quốc gia khác lại đang hoạt động trong lãnh thổ nước mình. Do vậy,
cấu trúc của bộ phận giáo dục đại học ngày càng phức tạp và số trường đại học mở ra
ngày càng tăng, đi liền với nó là sự quản lý của Nhà nước phức tạp hơn, công cụ luật
pháp sẽ trở thành chủ yếu trong điều tiết không gian đại học. Hệ thống văn bản pháp
quy trong giáo dục đại học là cơ sở pháp lý có thể làm rõ những khuôn khổ trong đó các
bên liên quan tiến hành hoạt động, cũng như có thể tạo ra một chế độ quản lý cho cả
Nhà nước và các tổ chức tư nhân.
Sơ đồ 1: Không gian ba chiều về quản lý nhà nước trong giáo dục đại
học.
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Mô hình quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học giống như một “tam giác
điều phối”, hay còn được cho là giống như “một không gian ba chiều” để miêu tả sự đa
dạng về trách nhiệm trong việc Quản lý nhà nước về giáo dục và quản trị trường đại
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học. Điều này bao gồm ba mảng trách nhiệm, chính là các đỉnh của một tam giác: Quản
lý nhà nước, Thị trường và Thể chế học thuật. Do vậy, việc quản lý Nhà nước về giáo
dục đại học, dù theo mô hình nào thì, các đỉnh quyền lực của tam giác phải được quan
tâm và chú trọng.
Một trong những thành tố trọng yếu của cơ sở quản lý Hệ thống giáo dục đại học
là chỉ rõ địa vị pháp lý của các trường đại học công lập. Có một dải rộng về vị trí của
các trường trong tiến trình phát triển của giáo dục đại học thế giới, từ chỗ bị Nhà nước
kiểm soát chặt chẽ đến chỗ được hưởng hoàn toàn độc lập và tự chủ. Trong mô hình
Nhà nước kiểm soát, phải có ít nhiều tự do vì Bộ Giáo dục và Đào tạo không thể nào
kiểm soát được tất cả mọi thứ (vì nhiều lý do thực tế và về mặt tài chính), và trong mô
hình độc lập cũng vẫn có sự thừa nhận ngầm rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyền đòi
hỏi các trường giải trình trách nhiệm về nhiều mặt và Bộ cũng phải duy trì sự kiểm soát
về mặt chiến lược tổng quát trong toàn bộ Hệ thống.
Nguyên tắc tự do học thuật là một động lực cơ bản cho nhiều cuộc cải cách giáo
dục đại học đang được diễn ra ở hầu khắp các quốc gia trên thế giới. Tự do học thuật
cũng là nền tảng quan trọng của tự chủ đại học, vì nó nằm trong cội rễ của việc tạo điều
kiện cho các trường quản lý những công việc của mình một cách đầy đủ nhất như đã
được luật pháp qui định.
Không có một định nghĩa nào được cho là đầy đủ về khái niệm tự do học thuật,
nhưng các nhà nghiên cứu Giáo dục đại học đều thừa nhận rằng, Điều 14 Luật Đại học
Irish 1997, như là một nền tảng tốt nhất về cơ sở phương pháp luận của quản trị đại học.
Nội dung của tự do học thuật được qui định rất rõ ràng, bao gồm hai vấn đề cơ bản như
sau:2
Thứ nhất, đối với trường đại học. Một trường đại học trong khi thực hiện chức
năng của mình cần phải: (a) có quyền và có trách nhiệm duy trì và thúc đẩy những
nguyên tắc truyền thống về tự do học thuật trong việc tổ chức thực hiện mọi hoạt động
trong và ngoài nhà trường, và (b) được giao quyền tự quy định, điều chỉnh mọi hoạt
động của mình theo những đặc tính và truyền thống của riêng mình, phù hợp với những
nguyên tắc truyền thống về tự do học thuật và trong khi làm điều đó, nhà trường cần
phải quan tâm tới việc thúc đẩy và duy trì sự bình đẳng về cơ hội và việc tiếp cận đại
học, tính hiệu quả khi sử dụng các nguồn lực, và nghĩa vụ giải trình trách nhiệm trước
cộng đồng, xã hội.
Thứ hai, đối với giảng viên. Giảng viên của một trường đại học phải có quyền tự
do, trong phạm vi luật định, về việc giảng dạy, nghiên cứu và những hoạt động khác
trong hay ngoài nhà trường; có quyền đặt câu hỏi và kiểm nghiệm mọi tri thức đã có
trước đây, để có thể đưa ra những ý tưởng mới và trình bày những ý kiến gây tranh cãi
hoặc không được số đông ủng hộ, và không bị nhà trường gây khó khăn hay phân biệt
đối xử vì đã thực hiện quyền tự do ấy.
Tuy nhiên, quyền tự chủ của trường đại học không thể nào là vô hạn, và cần có
sự kiểm tra cũng như sự quân bình ở các cấp để lợi ích của Nhà nước có thể đạt được và
quyền lợi của công dân được bảo vệ. Bởi vì, trước hết, Nhà nước muốn giám sát và
đánh giá kết quả hoạt động của các trường, và hai là, các trường phải có một bộ phận
2

Xem: Điều 14 Luật Đại học Irish 1997. (Ireland Office of Attorney General 1997)// John Fielden (2008), Global
Trends in University Governance, World Bank Report. Phạm Thị Ly dịch, bài đăng trên Bản tin Thông tin Giáo
dục quốc tế: “Những xu hướng toàn cầu trong Quản trị đại học”, của trường đại học Nguyễn Tất Thành số
4&5/2012.
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lãnh đạo và quản trị nhằm bảo đảm rằng những người quản lý điều hành nhà trường
phải chịu trách nhiệm giải trình về việc đưa nhà trường đạt đến mục tiêu. Ngày nay,
đang có xu hướng quốc tế hóa mạnh mẽ trong việc tăng cường quyền tự chủ của các
trường đại học công lập, thông qua việc chuyển các trường thành những tổ chức tự quản
độc lập theo mô hình, hoặc là bán độc lập, hoặc là độc lập. Sự thay đổi này thường
được mô tả là chuyển từ Hệ thống Nhà nước kiểm soát sang Hệ thống Nhà nước giám
sát.
Những đặc điểm khác biệt của giáo dục đại học cho thấy, nếu dựa hoàn toàn vào
thị trường tự do để cung cấp các dịch vụ giáo dục thì sẽ là thất bại. Ngược lại, nếu Nhà
nước độc quyền cung cấp thì cũng sẽ là thất bại bởi vì vấn đề giới hạn của ngân sách
quốc gia, kém hiệu quả của quản trị đại học, và nhu cầu đại chúng hóa của Hệ thống
giáo dục đại học. Nếu không có chiến lược quản lý và quản trị đại học rõ ràng thì vòng
tròn luẩn quẩn thất bại của thị trường, rồi thất bại của Nhà nước sẽ kìm hãm sự phát
triển của toàn Hệ thống giáo dục đại học. Do vậy, trong thực tế ngày nay, chiến lược
giáo dục đại học của nhiều quốc gia đều thừa nhận rằng không có một thành phần tư
nhân lành mạnh thì những mục tiêu quốc gia về số người được đào tạo ở bậc đại học sẽ
đơn giản là không thể nào đạt được. Không phải chỉ vì chi phí vượt xa khả năng cung
cấp của ngân sách nhà nước, mà là trong nhiều trường hợp, những trường công lập đang
không đủ sức đáp ứng một cách tương xứng với những nhu cầu đang thay đổi hàng
ngày của thị trường. Trong khi đó, các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục tư nhân có thể
chạy nhanh hơn và nhiều khi hiệu quả hơn trong việc thu hẹp khoảng cách cung cầu về
giáo dục đại học.
Ngày nay, có nhiều quan điểm và xu hướng nhận định khác nhau về khuynh
hướng phát triển của Hệ thống giáo dục đại học và những nguyên tắc quản trị đại học.
Giống như các tổ chức nhà nước và tư nhân, trường đại học không thể đứng ngoài
những thay đổi lớn của xã hội trong bối cảnh cạnh tranh của quá trình toàn cầu hóa. Thứ
nhất, các tác động từ bên trong và bên ngoài của Hệ thống như: sự chuyển hướng của
giáo dục đại học thế giới từ đào tạo tinh hoa sang đại trà, nhu cầu vào đại học của đại đa
số học sinh đã làm gia tăng nhanh chóng số lượng sinh viên, các chi phí cho giáo dục và
đào tạo ngày càng tăng và tăng nhanh hơn cả chỉ số lạm phát, việc khan hiếm các nguồn
lực tài chính và các biến đổi trong môi trường chính trị đã làm chính Nhà nước và
trường đại học phải đứng trước sự lựa chọn hoặc chấp nhận thay đổi hoặc là phá sản.
Trước những thách thức đó, vai trò quản lý nhà nước trong Hệ thống giáo dục đại học
của một số quốc gia thay đổi theo hướng gia tăng sự điều phối sâu hơn nữa của Nhà
nước, đồng thời gia tăng yêu cầu trách nhiệm xã hội và giải trình đối với các trường,
cũng như sự mở rộng các khung pháp lý về trách nhiệm thể chế của Hệ thống giáo dục
đại học. Sự thay đổi này thường được diễn ra rõ nét hơn ở những quốc gia mà trước đây
trách nhiệm của Nhà nước chỉ dừng lại ở vai trò giám sát, ví dụ như, Anh, Úc và v.v. Ở
Anh, hiện đang đang diễn ra sự điều tiết tập trung hơn trong việc quản lý Hệ thống giáo
dục đại học.
Thứ hai là, xu hướng ảnh hưởng của yếu tố thị trường. Trong nền kinh tế, giáo
dục đại học là một loại hàng hóa nên tác động của các mối quan hệ thị trường đến giáo
dục là lẽ tất nhiên. Các nhà nghiên cứu vẫn phân chia quan điểm của mình thành hai
nhóm đối lập, khác biệt. Nhóm thứ nhất, nhấn mạnh tầm quan trọng của một thị trường
cạnh tranh hoàn hảo và đề xuất các trường đại học cần phải tập trung vào khía cạnh thị
trường. Trường phái thứ hai lại cho rằng, bản thân hàng hóa giáo dục đã bị thất bại bởi
thị trường mà chính thị trường lại chưa có cạnh tranh hoàn hảo nên sẽ không thể có một
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thị trường hoàn hảo trong giáo dục đại học, mà giáo dục chỉ có thể đặt trong một môi
trường “cận thị trường”.
Do vậy, các nhà nghiên cứu thuộc nhóm thứ hai đề xuất, cần xác lập và ứng
dụng xu hướng cận thị trường thay vì thị trường hoàn hảo trong giáo dục đại học nhằm
quản lý nhà trường một cách có hiệu quả. Theo đó, cơ quan nhà nước trung ương có thể
hành động như một cơ quan đại diện cho nhu cầu và lợi ích của khách hàng, đồng thời
thay mặt khách hàng ký hợp đồng với các cơ sở giáo dục đại học để cung cấp các sản
phẩm. Điều này cho thấy sản phẩm của giáo dục đại học là một hàng hóa công đặc biệt
chứ không phải là một loại hàng hóa thông thường để có thể thương mại hóa, ngay cả
trong trường hợp thị trường đã là cạnh tranh hoàn hảo. Vai trò của Nhà nước là hỗ trợ
và điều tiết theo hướng cận thị trường để mục tiêu của giáo dục đại học không bị bóp
méo và làm sai lệch. Theo quan điểm này thì, các trường đại học không phải là các
doanh nghiệp hay tổ chức tư nhân sản xuất ra các loại hàng hóa dịch vụ thông thường.
Mặc dù mức độ hỗ trợ tài chính của Chính phủ ở từng giai đoạn có thể khác nhau nhưng
cũng không thể xem trường đại học là nơi mua bán hàng hóa hoàn toàn theo quan hệ thị
trường.
Thứ ba, xu hướng đa dạng hóa của các loại hình cơ sở giáo dục đại học. Mối
quan hệ giữa sở hữu và quyền sử dụng, quản trị và điều hành trong giáo dục đại học
cũng rất phức tạp và đan xen với nhau. Xét riêng về mặt quyền sở hữu, ngày nay có thể
thấy rõ ba đặc điểm sau: một là, có một loại hình cơ sở giáo dục gọi là “Trường độc
lập”, hay còn gọi “không vì lợi nhuận” và tài sản ở đây không của Nhà nước mà cũng
chẳng phải của cá nhân nào. Nguồn gốc của tài sản có thể là từ tài trợ của các tổ chức
Tôn giáo, các tổ chức từ thiện, của các cựu sinh viên, các mạnh thường quân, mà cũng
có thể là một phần từ ngân sách nhà nước, khi đó sở hữu có thể gọi là sở hữu cộng
đồng. Hai là, ngày nay còn có các cơ sở giáo dục liên kết giữa Nhà nước và tư nhân,
hoặc còn có trường tư liên doanh giữa một trường đại học công lập và chính quyền địa
phương. Ba là, các cơ sở giáo dục ngày nay, thường có sự tách rời nhất định giữa: (A)
Người cung cấp tài chính, (B) Người cung cấp hay vận hành dịch vụ, và (C) Người
hưởng thụ dịch vụ giáo dục (Hình 1). Trong đó, phần giao giữa (C) với (A) có thể được
biểu thị qua việc sinh viên phải trả học phí - một phần của chi phí, và phần giao giữa
(C) và (B) có thể được biểu thị qua “Customer’s Input” nói trên và việc đại diện của
sinh viên có thể tham gia vào “Hội đồng trường” của cơ sở giáo dục chẳng hạn.
Sơ đồ 2. Sự phân định giữa các chức năng của Quản lý giáo dục đại học
A.
B.
C.

Người cung cấp tài chính
Người cung cấp dịch vụ
Người hưởng thụ
A
(Người
cung cấp
tài chính)

B
(Người
cung cấp
dịch vụ)

C
(Người
hưởng thụ
dịch vụ)
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Từ ba đặc điểm nói trên, một chủ đề nổi rõ lên là có sự tách rời giữa quyền sở
hữu và quyền sử dụng, nó ảnh hưởng có tính quyết định đến phương thức quản lý và cơ
cấu quản trị ở các cơ sở giáo dục ngày nay. Quyền sở hữu, dưới góc nhìn pháp lý của cơ
chế thị trường, bao gồm: quyền được hưởng thụ và định đoạt lợi ích, quyền chuyển
nhượng, và quyền sử dụng khai thác. Như vậy, chủ sở hữu chỉ giữ quyền định đoạt lợi
ích, còn quyền chuyển nhượng được giao cho nhà cung cấp dịch vụ giáo dục. Sự tách
rời giũa quyền sở hữu và quyền sử dụng cũng xảy ra ngay ở các cơ sở giáo dục công
lập. Chủ sở hữu Nhà nước thường cũng chỉ có tính chất danh nghĩa, và trên thực tế rất
khó nói họ là ai. Vì vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng, ở đây chỉ là chủ sở hữu khuyết
danh hay cộng đồng. Nói một cách khác, những nhóm lợi ích có liên quan như cơ quan
chủ quản, giảng viên - cán bộ - sinh viên của nhà trường, trường bạn, phụ huynh, nhà
tài trợ, cộng đồng doanh nghiệp, người đóng thuế, nhân dân trong vùng, và v.v… là
những người có chủ quyền đối với cơ sở giáo dục công lập.
Khi có sự tách rời giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng như vậy, thường có hai
cơ chế quản lý trong một tổ chức giáo dục đại học. Cơ chế thứ nhất là “Hội đồng trường
(hoặc Hội đồng quản trị, Governing Board”), có tính chất điều phối tự quản. Đây là Hội
đồng quyền lực với ba chức năng chính là: (1) Quyết định những vấn đề chiến lược, (2)
Kiểm soát việc thực thi, và (3) Làm đệm giảm xung cho giám đốc bộ phận thực thi
trước những yêu cầu của những nhóm có lợi ích liên quan. Cơ chế thứ hai là “Ban giám
đốc điều hành” (Executive Agent), tức là Ban giám hiệu, bộ máy điều hành hoạt động
của nhà trường.
Do vậy, ngày nay các nhà nghiên cứu thường không chú trọng tên gọi trường đại
học là công lập, hay tư thục theo quyền chủ sở hữu nữa mà gọi theo người vận hành nhà
trường, xóa mờ đi ranh giới giữa công lập và tư thục. Phân biệt giữa loại hình trường
đại học vì lợi nhuận, không vì lợi nhuận là rất quan trọng, còn hơn cả sự phân biệt giữa
công lập và tư thục (Phạm Phụ, 2011: 170-171).
Ngày nay, Giáo dục đại học được công nhận rộng rãi là chìa khóa cho năng lực
canh tranh kinh tế và sự thịnh vượng nói chung của quốc gia, Nhà nước có lý do chính
đáng để xác định một tầm nhìn cho giáo dục đại học và xây dựng chiến lược cụ thể
nhằm đạt được tầm nhìn ấy. Như chúng ta đã biết, tầm nhìn được lựa chọn như thế nào
là tùy thuộc vào điểm xuất phát của mỗi quốc gia. Ngay cả khi ai cũng đồng ý rằng,
kinh tế tri thức đòi hỏi những dạng nhân lực nhất định, không phải mọi quốc gia đều
đáp ứng với những thách thức ấy theo cùng một cách như nhau. Một điểm phức tạp
thêm nữa là giáo dục đại học ngày nay được thực hiện xuyên biên giới, và đào tạo
xuyên quốc gia, các trường đại học của nước này tổ chức đào tạo cho nước khác qua
những chi nhánh được mở ra ở nước ngoài, hay đào tạo trực tuyến đang ngày càng phổ
biến. Đã qua rồi thời kỳ, các Nhà nước có thể chỉ cần quản lý các nhà cung cấp dịch vụ
giáo dục nội địa của nước mình được nữa.
Hiện nay, Nhà nước phải đối mặt với một vai trò khó khăn hơn nhiều: tìm cách
xác định và quản lý, giám sát những tổ chức nước ngoài đang đào tạo đại học cho công
dân của mình, mà với những tổ chức ấy, không thể kiểm soát được. Nhiều năm qua,
quốc tế hóa có nghĩa là học tập ở nước ngoài và học bổng ngoài nước. Ngày nay thì
internet đã đem giáo dục đại học đến với nhiều quốc gia mà Nhà nước hầu như không
thấy được. Ngay cả những nước đóng vai trò là nguồn cung cũng không biết có bao
nhiêu công dân nước ngoài đang theo học những chương trình do các trường nước mình
tổ chức thực hiện. Hiện tượng giáo dục đại học xuyên biên giới này cần phải được đưa
vào tư duy chiến lược về giáo dục đại học của một quốc gia. Do vậy, vai trò của Nhà
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nước đối với giáo dục đại học phải có cách nhìn đa chiều, phù hợp với những thay đổi
của thế giới hiện đại, chứ không thể giữ nguyên như một nhà quản lý cung cấp độc
quyền trong nền kinh tế tập trung bao cấp hay phân tán trách nhiệm theo mô hình thị
trường thuần túy.
Trên cơ sở thực tế phức tạp như đã được phân tích trên đây thì, cải cách giáo dục
đại học trên thế giới đã có những thay đổi đang diễn ra theo ba xu hướng: (1) sự giao
quyền từ Nhà nước trung ương đến Nhà nước địa phương, (2) sự giao quyền cho một tổ
chức đệm được chuyên môn hóa, và (3) giao quyền trực tiếp cho bản thân các trường
đại học.
Do vậy, để Hệ thống giáo dục đại học quốc gia vận hành có hiệu quả thì phần
quan trọng nhất là lựa chọn mô hình quản lý của Nhà nước. Nếu cơ quan quản lý nhà
nước trung ương về giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) quyết định phân quyền cho
những cơ quan, tổ chức khác, thì họ phải quyết định chức năng nào là bản chất cốt lõi
của một cơ quan trung ương mà họ cần giữ lại. Theo chúng tôi, những lĩnh vực chiến
lược thường là không bao giờ được giao cho ai khác là: (1) Xây dựng chính sách tổng
thể và sự đồng thuận về quy mô và định dạng của Hệ thống (ví dụ như xác lập sự quân
bình giữa các trường công lập và tư thục, giữa những loại trường khác nhau trong Hệ
thống); (2) Lập kế hoạch chiến lược cho cả Hệ thống (nhưng không nhất thiết là cho
từng trường); (3) Thương lượng về tổng thể ngân sách với Bộ Tài chính; (4) Phối hợp
với các Bộ khác (như Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, v.v.) về những vấn đề đào tạo đại học
của ngành mình.
3.

QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Trong môi trường đại học, mặc dù hai thuật ngữ quản trị và quản lý, có sự gần
gũi và tương tác nhưng có thể thấy rõ sự khác biệt giữa chúng với nhau. Quản trị một tổ
chức là cấu trúc của các mối quan hệ ngang dọc bên trong và bên ngoài nhằm mang đến
sự kết dính, ủy nhiệm chính sách, lập kế hoạch và ra quyết định, chịu trách nhiệm trước
tổ chức, cộng đồng xã hội và người tiêu dùng về sự tin cậy chất lượng sản phẩm, tính
thích ứng của cấu trúc bộ máy và hiệu quả chi phí quản lý. Trong khi đó, quản lý được
hiểu là những quy trình nhằm đạt được kết quả mong đợi thông qua việc phân chia trách
nhiệm, phân bổ các nguồn lực và kiểm soát tính hiệu lực và hiệu quả.
Có nghĩa, quản trị là hoạch định đường lối chính sách và quyết định các hướng
phát triển và đầu tư lớn, còn quản lý là điều hành và thực thi công việc hàng ngày. Hiệu
trưởng ở trường đại học có vai trò giống như một tổng giám đốc điều hành (CEO) và
chủ tịch Hội đồng trường giống như Chủ tịch Hội đồng quản trị ở công ty.
Một vấn đề khác biệt tiếp theo đối với quản trị đại học là hình thức quản trị chia
sẻ quyền lực từ giới nghiên cứu, học thuật.3 Quản trị chia sẻ hay còn được gọi là quản
trị tập thể chiếm vị trí quan trọng bởi trường đại học là một hợp thể phức tạp được cấu
thành chủ yếu từ các giáo sư, cán bộ giảng dạy và sinh viên. Đa số các nhà nghiên cứu
về quản trị đại học có kinh nghiệm trên thế giới đều đồng ý rằng, xu hướng trường đại
học hoạt động như một doanh nghiệp để đảm bảo hiệu quả đầu tư kết hợp với hương vị
cận thị trường để thích ứng với nền kinh tế thị trường nhưng tránh thương mại hóa dưới
3

Trong thực tế ở một số nước châu Âu, nơi quản trị đại học theo mô hình Nhà nước kiểm soát, hiệu trưởng
trường đại học không có nhiều quyền lực. Quyền hành được chia sẻ và nằm chủ yếu ở các giáo sư và các khoa,
bộ môn.
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sự hỗ trợ, giám sát và điều tiết của Nhà nước là mô hình hoạt động tối ưu nhất trên thế
giới hiện nay.4
Một vấn đề khác của quản trị trong việc ra quyết định là mối quan hệ trong tam
giác quyền lực của trường đại học là: Hội đồng trường (hoặc Hội đồng quản trị), Hiệu
trưởng và Hội đồng khoa học.
Hội đồng trường được xem như cơ quan quyền lực cao nhất của trường, quyết
định các chính sách, qui hoạch chiến lược, định hướng và các đầu tư lớn. Vai trò của
Hội đồng Quản trị giống như một tổ chức đệm nhằm giám sát các hoạt động của trường
và thay mặt nhà trường làm việc với các đối tác bên ngoài. Trong các nước có nền giáo
dục đại học phát triển, thành phần của Hội đồng này là khá đa dạng, chủ yếu là đại diện
từ giới doanh nghiệp, công nghiệp, Chính phủ, nhà khoa học có uy tín, giáo sư, các nhà
hoạt động xã hội, cán bộ nhà trường, sinh viên, chính quyền địa phương, và v.v. Theo
đó, tỉ lệ của người từ ngoài trường thường chiếm khoảng 60-70%. Thông thường, số
thành viên trung bình của Hội đồng quản trị các trường đại học ở Úc vào khoảng 19 đến
30 người, còn ở Mỹ dao động từ 25 đến 35 người. Trong khi đó, ở một số nước châu
Âu, Hội đồng trường chủ yếu được chỉ định bởi chính quyền thành phố, tiểu bang hoặc
liên bang. Điều đặc biệt quan trọng là trong thành phần của Hội đồng trường cần phải
có một số chuyên gia về kinh tế, tài chính và pháp luật để có thể giúp trường tính toán
hiệu quả chi phí đầu tư cũng như hoạt động trong khuôn khổ luật pháp qui định.
Sơ đồ 3: Tam giác quyền lực
trong trường đại học

HỘI
ĐỒNG
TRƯỜNG

Là cơ quan quyền lực cao nhất, quyết định
chiến lược, chính sách đầu tư. Cấu trúc đa
dạng: chính quyền, doanh nhân, nhà khoa học,
sinh viên, nhà hoạt động xã hội. Thành viên
bên ngoài chiếm hơn 50%, có thể 60-70%.

TRƯỜNG
ĐẠI HỌC

HỘI ĐỒNG
KHOA
HỌC

Đảm bảo chất lượng học thuật
dưới sự quản lý của Hiệu trưởng

4

HIỆU
TRƯỞNG

Là người thực hiện, điều hành công việc
được định hướng từ Hội đồng trường

Xem: Đào Văn Khanh (2011), Đại học Việt Nam vừa đội nón vừa che ô. Xem đầy đủ, chi tiết trên website:
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-05-06-dai-hoc-viet-nam-vua-doi-non-vua-che-o-
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Bên cạnh đó, vai trò của Hiệu trưởng là điều hành, quản lý công viêc hàng ngày
và thực thi các chính sách, định hướng do Hội đồng quản trị thông qua. Đối với Hội
đồng khoa học, vai trò của nó là đảm bảo cao nhất chất lượng học thuật và nghiên cứu
của nhà trường dưới sự quản lý của Hiệu trưởng.
Đặc trưng của trường đại học là phải thỏa mãn nhu cầu của tất cả các nhóm liên
đới, nên việc quản trị và quản lý nhà trường cũng cần phải có những khác biệt. Tuy
nhiên, sự khác biệt này không nằm ngoài hai nguyên lý cơ bản nhất và tiên quyết nhất
của Quản trị trường đại học là, Quyền tự chủ thể chế (institutional autonomy) và Chịu
trách nhiệm thể chế (institutional accountability). Hai nguyên lý này cần phải hoạt động
song song và không thể thiếu một trong hai, vì tự chủ thể chế sẽ giúp các trường độc lập
và chủ động trong việc xây dựng qui hoạch chiến lược, tài chính, chương trình đào tạo,
tuyển dụng sinh viên, bổ nhiệm nhân sự và v.v… Trong khi đó, chịu trách nhiệm thể
chế là sợi dây pháp lý ràng buộc khiến các trường không thể xé rào vượt ra ngoài những
khuôn khổ học thuật mà môi trường đại học phải có, khi đó nhà trường có thể trở thành
nơi mua bán điểm số hoặc bằng cấp.
Tự chủ đại học là một nguyên lý hết sức cơ bản trong quản trị đại học, bao gồm
sáu lĩnh vực: (1) tự chủ trong quản lý nhà trường; (2) trong phân bổ nguồn lực; (3)
trong tuyển chọn nhân sự, tài chính và điều kiện làm việc; (4) trong tuyển chọn sinh
viên; (5) trong xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức học thuật và giảng dạy; và (6)
trong việc quyết định chuẩn học thuật, đánh giá và cấp văn bằng.5
Mặc dù vậy, tự chủ đại học không phải là một khái niệm tuyệt đối. Nhà nước có
thể can thiệp vào hoạt động của trường đại học thông qua các hành lang chính sách
pháp lý hoặc chế tài tài chính. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Nhà nước can
thiệp sâu vào công việc nội bộ của các trường, mà phải để cho họ có quyền tự quyết
định trên cơ sở của trách nhiệm xã hội, trách nhiệm giải trình và trách nhiệm thể chế mà
họ phải tuân thủ. Theo đó, Nhà nước cấp kinh phí trên cơ sở của kết quả hoạt động và
cạnh tranh. Các trường đại học vì thế ngày càng phải gấp rút nâng cao chất lượng giảng
dạy, nghiên cứu và đẩy mạnh hợp tác để có thể duy trì hoạt động. Các cơ sở đại học có
chất lượng yếu kém, chỉ số xếp hạng thấp sẽ dần dần bị đào thải và đóng cửa, mà không
được cấp kinh phí duy trì, dù trường ấy có nguồn gốc công lập. Sự tồn tại một Hội đồng
khoa học nằm ở đỉnh của tam giác quyền lực trong trường đại học nhằm nâng cao tự
chủ, tự chịu trách nhiệm trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Một trong
những yếu tố của tự chịu trách nhiệm là đảm bảo chất lượng trước Chính phủ, cộng
đồng xã hội và người học.
4. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

Nền Giáo dục đại học Việt Nam, ở miền Bắc, có lẽ chỉ thật sự hình thành từ giữa
những năm 50 của thế kỷ XX, vốn thuần túy quốc lập, được hoàn toàn bao cấp, theo mô
hình của Pháp, Liên Xô trước đây. Trong khi đó, ở miền Nam giai đoạn 1954-1975, vận
dụng mô hình giáo dục đại học của Mỹ được chiếm ưu thế tuyệt đối. Đến năm 1986,
cùng với công cuộc đổi mới về cơ chế kinh tế, nhiều trường đại học ngoài công lập đã
được hình thành, chính sách thu học phí cũng đã được áp dụng ngay ở các đại học công
lập. Từ đó, nền giáo dục đại học Việt Nam đã bước đầu hình thành một cơ cấu: có sự
tách rời tương đối rõ ràng giữa người cung cấp giáo dục hay vận hành trường đại học và
5

Xem: Đào Văn Khanh (2011), Hướng đi nào cho quản trị đại học Việt Nam. Xem đầy đủ, chi tiết trên website:
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-05-06-dai-hoc-viet-nam-vua-doi-non-vua-che-o-
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người cung cấp tài chính cho trường đại học (hoặc sở hữu), trong đó có cả sinh viên.
Nghĩa là, đã có sự tách rời vừa đa dạng vừa phức tạp giữa quyền sở hữu và quyền sử
dụng trong các định chế giáo dục đại học. Mặt khác, yếu tố kinh tế - kinh doanh - cạnh
tranh cũng đã thể hiện khá rõ trong các dịch vụ cung cấp.
Mặc dù, bị tác động của nhiều yếu tố đang thay đổi, nhưng tư duy của quản lý
Hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay về cơ bản vẫn hầu như không thay đổi
so với 30-50 năm về trước, Mô hình quản trị đại học không được quan tâm thấu đáo, do
vậy những bất cập của Hệ thống giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học, đã làm cho kết
quả đạt được của nền giáo dục đại học đương đại đang đi quá xa so với tôn chỉ, mục
đích mà toàn xã hội mong đợi. Một trong những nguyên nhân của những kết quả này
được bắt nguồn sâu xa từ Hệ thống quản lý nhà nước rất xơ cứng và lạc hậu trong giáo
dục đại học.
4.1. Hậu quả của quản lý giáo dục đại học theo mô hình kiểm soát nhà
nước
Khi nói về giáo dục, trước hết phải đề cập đến những giá trị cốt lõi của nó là, Tư
tưởng, Triết lý, mà rút cuộc phải phản ảnh được ở trong mục tiêu đào tạo của Hệ thống
giáo dục. Điều đó có nghĩa là khởi nguồn và đích nhắm, mục tiêu của giáo dục đào tạo
chính là nền tảng kinh tế xã hội. Đối với Việt Nam, trước đổi mới, đó là Mô hình kinh
tế quản lý tập trung cùng cơ chế hành chính bao cấp, đời sống kinh tế xã hội mọi mặt
đều tuân theo kế hoạch do Nhà nước quản lý từ trên xuống. Trong Hệ thống giáo dục
đại học này, với người thầy: dạy gì, ở đâu, dạy như thế nào, lương bao nhiêu, với người
sinh viên: học gì, trường nào, vào ngành nghề gì, ra trường làm ở đâu, trường lớp sách
vở đồ dùng dạy học... đều do Nhà nước quyết định. Lớp học được coi là đơn vị học tập
và quản lý hành chính có cơ cấu lãnh đạo cùng các tổ chức xã hội như cơ quan nhà
nước, xuyên suốt phổ thông, học nghề, đại học, tất cả nhằm phục vụ cho yêu cầu của
nền kinh tế xã hội lúc đó. Chính mục tiêu khái quát đào tạo học sinh vừa hồng vừa
chuyên đưa ra thời đó được diễn giải nhằm vào những nội dung trên.
Với chính sách đổi mới, Việt Nam đã chuyển sang nền kinh tế thị trường, Nhà
nước pháp quyền, trong khi đó Tư tưởng, Triết lý, mục tiêu của giáo dục đào tạo vẫn
xác định như cũ, cùng cơ cấu thực hiện nó hầu như vẫn giữ nguyên cơ bản, cùng với Hệ
thống thể chế, hành lang pháp lý cho một nền kinh tế xã hội mới còn bất cập, đã đặt
ngành Giáo dục đào tạo trước nhiều căn bệnh khó chữa và nguy cơ tụt hậu lâu dài. Chỉ
tiêu học sinh khá giỏi, lên lớp, tốt nghiệp, từng được xem là mục tiêu phấn đấu của
người thầy, hô hào cổ vũ một thời, do không còn thích hợp, nên ngày nay đã trở thành
chứng bệnh. Học thêm, dạy thêm các nước tiên tiến vẫn khuyến khích, đến Việt Nam
thì bị lạm dụng và trở thành quốc nạn, chỉ vì chính sách trả lương người thầy vẫn là
cung cách của xưa kia, cộng với khối lượng kiến thức tối thiểu cần trang bị cho học sinh
đã không được pháp định. Chuẩn đầu ra của mỗi trường đại học không được xác định rõ
ràng, do vậy sinh viên ra trường hầu hết rất thụ động, hậu qủa của học và bị quản lý
trong đơn vị lớp, không thể chủ động như sinh viên các nước tiên tiến nhờ ở đại học
hoàn toàn tự do tổ chức lấy cuộc sống, chương trình học, thực tập và làm thêm, như một
người tự hành nghề trong xã hội.6 Những hậu quả của Hệ thống quản lý Nhà nước ở
Việt Nam, có thể kể ra là:
6

Xem: Nguyễn Sỹ Phương, Trước hết cần cải cách pháp lý. Bài đăng trên Tạp chí Tia Sáng điện tử, số ra ngày
13
tháng
2
năm
2009.
Xem
lại
đầy
đủ,
chi
tiết
trên
website:
http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=113&News=2660&CategoryID=6
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Hậu quả thứ nhất, Thiếu vắng môi trường pháp lý chuẩn mực trong kiểm soát
và đảm bảo thực thi của cả Hệ thống giáo dục đại học. Thực trạng nền Giáo dục đại
học Việt Nam hiện nay đều có nguồn gốc từ kết quả của Hệ thống quản lý từ trước đó.
Hệ thống này lại phụ thuộc vào Hệ thống mẹ to hơn, gắn với nó là Hệ thống thể chế và
bộ máy vận hành của cả nền kinh tế nói chung. Do vậy, các kết quả cải cách giáo dục
đại học trước đây được thực hiện dưới dạng chủ trương, theo cơ chế hành chính xin
cho, dựa chủ yếu vào chỉ thị từ trên, phụ thuộc vào nỗ lực chủ quan ở dưới. Không có
chế tài nào buộc người ta phải thực hiện vì kiểm soát Hệ thống kém hiệu quả, không cá
nhân có thẩm quyền nào chịu trách nhiệm về số phận của nó vì Hệ thống quản lý rất lạc
hậu, mang nặng tính dân chủ hình thức.
Vì vậy, yếu tố cốt lõi cần phải cải cách về mặt pháp lý là, tuân thủ quy trình xây
dựng luật pháp theo những chuẩn mực khách quan về những văn bản của Nhà nước đối
với Hệ thống giáo dục đại học. Trong quy trình đó, chính sách chỉ được phép thực thi
khi trở thành văn bản lập pháp, nghĩa là buộc phải qua ít nhất hai cửa, Chính phủ và Quốc
hội, tại mỗi cửa lại được các ủy ban chuyên môn liên quan thẩm định, đệ trình ý kiến đề
xuất.
Chỉ với quy trình xây dựng pháp luật như vậy, chiến lược phát triển giáo dục
mới có thể hy vọng tránh được số phận bất khả thi như các chiến lược trước nó. Một khi
cơ sở thực tế đưa ra đã không thể khẳng định được bản chất vấn đề thì những giải pháp
dựa trên đó cũng không thể dám chắc thay đổi được toàn bộ vấn đề. Và đây chính là rủi
ro của những văn bản phát triển giáo dục Việt Nam đã đề xuất. 7 Như vậy, vấn đề quan
trọng hàng đầu để có quản lý Hệ thống giáo dục đại học đạt hiệu quả thì xây dựng Luật
giáo dục phải thể hiện được mức độ chuyên nghiệp.
Trong văn bản lập pháp, bao giờ cũng có mục quan trọng là nhân sự và tài chính
dành cho cơ quan hành pháp thực thi và mức tài chính đầu tư cho các hạng mục được
nêu trong chính sách. Văn bản luật như vậy không chỉ đủ điều kiện cần về tài và lực để
thực thi mà còn được bảo đảm bằng điều kiện đủ bởi chế tài do Hệ thống tư pháp, tòa
án, viện kiểm sát đảm nhận. Chỉ với quy trình xây dựng chính sách như vậy, chiến lược
phát triển giáo dục đại học mới có thể hy vọng tránh được số phận như trước nó, chí ít
những giải pháp chiến lược đề xuất bị hoài nghi bất khả thi, bức xúc dư luận chắc chắn
sẽ được kết luận.8
Hậu quả thứ hai: Sự phân tán trách nhiệm quản lý qua nhiều bộ, ngành và tỉnh
thành chủ quản. Hậu quả này được thể hiện ở các góc độ sau: Thứ nhất, chia cắt các
7

8

Khởi đầu, vào năm 2000, tổ chức hơn 30 nước công nghiệp OECD hiện đang tiến hành một chương trình khảo
cứu quốc tế mang tên PISA đánh giá xếp hạng chất lượng giáo dục phổ thông trung học năm cuối của họ, bằng
phương pháp thực nghiệm, cho điểm, trải qua 3 giai đoạn, từ năm 2000 đánh giá khả năng đọc, từ năm 2003
đánh giá khả năng toán, và từ năm 2006 đánh giá trình độ các môn học tự nhiên, được phân bổ cho hơn 60 nứơc
tham gia (gồm cả những nước đối tác của OECD), thực hiện tại nước mình, với ít nhất 5000 học sinh thử
nghiệm. Cho dù bản thân PISA luôn được tranh cãi phản biện, nhưng ít nhất các quốc gia OECD, sau từng giai
đoạn, cũng biết được thứ hạng chất lượng giáo dục phổ thông nứơc mình trên bình diện quốc tế - cơ sở cho việc
ban hành chính sách cải cách giáo dục của họ.
Một trong những vấn đề đó là: Trong chiến lược phát triển đại học của Việt Nam, mặc dù Quốc hội chưa thông
qua, nhưng khi soạn thảo đã đưa ra là, phải xây dựng 4 trường đại học Việt Nam đạt đẳng cấp quốc tế vào năm
2015, hoặc đến năm 2020 sẽ đào tạo 2 vạn tiến sĩ. Tuy nhiên, nếu là kế hoạch, dự tính thì cứ đề xuất, nhưng nếu
là chính sách thì phải chỉ ra được tổng kinh phí đầu tư là bao nhiêu? Lấy từ nguồn nào? nhân sự nào cho 4
trường đẳng cấp quốc tế? Mục đích của việc này là gì? Tác động của nó tới hệ thống giáo dục ra sao? Hai vạn
tiến sỹ đào tạo ra tìm việc làm chỗ nào? Khi chính sách được ban hành, được luật pháp thừa nhận, thì không ai
khác là Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo phải chịu trách nhiệm thực hiện cho được những chủ trương này.
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nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các bộ, ngành
khác đã làm cho việc quản lý nhà nước đối với Hệ thống giáo dục đại học chồng chéo,
phân tán, thiếu thống nhất. Thứ hai, tách rời quản lý nhà nước về chuyên môn với quản
lý nhân sự, tài chính đã làm giảm tính thống nhất trong chỉ đạo, điều hành đối với toàn
bộ Hệ thống giáo dục quốc dân và làm cho bộ máy quản lý giáo dục trở nên cồng kềnh,
nặng nề. Thứ ba, năng lực của các cơ quan quản lý giáo dục chưa đáp ứng được nhiệm
vụ quản lý phức tạp trong bối cảnh mới với lĩnh vực khác biệt đặc thù của giáo dục đại
học.
Thực tế cho thấy, có tới 13 bộ, ngành và hầu như cả 63 tỉnh, thành phố, địa
phương đều tham gia vào quản lý tập trung các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng. Nếu
sử dụng số liệu năm 2009, trong tổng số 376 trường đại học, cao đẳng đang hoạt động,
Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ quản lý 54 trường (14,4%), các bộ, ngành khác quản lý 116
trường (30,8%), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản của 125
trường (33,2%), trong đó có 81 trường dân lập, tư thục (21,5%). Trong khi Bộ Giáo dục
và Đào tạo là cơ quan duy nhất theo luật pháp được ban hành các văn bản quy phạm
pháp luật về quản lý giáo dục thì việc kiểm tra chấp hành các văn bản đó ở các trường
đại học, cao đẳng thuộc các bộ, ngành khác và Uỷ ban nhân dân địa phương là cơ quan
chủ quản còn rất hạn chế, lỏng lẻo. Thêm nữa, có những văn bản của bộ khác ban hành
còn chồng chéo lên chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có một số chủ trương như phân bổ chỉ
tiêu tuyển sinh dựa trên năng lực và cơ sở đề xuất của các trường, đồng thời qui định
các trường thực hiện ba công khai... Tuy nhiên, những chủ trương trên hoàn toàn chưa
đủ vì tính xơ cứng của Hệ thống tồn tại quá lâu. Thực tế cho thấy cơ chế xin-cho vốn
không minh bạch vẫn còn tồn tại khá nặng nề và bản thân các trường đại học cũng chưa
thoát ra khỏi thói quen trông chờ ỷ lại vào nguồn kinh phí được bao cấp.
Có quan điểm cho rằng nếu Nhà nước không quản lý và đưa ra qui định cụ thể
ràng buộc các trường thì Hệ thống giáo dục đại học sẽ không kiểm soát được. Lập luận
này, trong một chừng mực nào đó là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại
sao trong một Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam như hiện nay lại tồn tại quá nhiều
trường đại học với chất lượng yếu kém, nhưng xử lý và khắc phục hậu quả thì không có
cơ quan nào chịu trách nhiệm.
Hậu quả thứ ba: Mô hình quản lý bị đồng hóa. Đây là hậu quả có tác động rất
lớn đến hoạt động của toàn Hệ thống. Trên thực tế, khuôn khổ pháp lý họat động của
các trường đại học đều được Nhà nước qui định rất chặt chẽ, giống với mô hình Kiểm
soát nhà nước ở châu Âu, từ các qui định học thuật, nguyên tắc tài chính đến chế độ
tuyển dụng nhân sự và đãi ngộ, và v.v.. Những quy định cứng nhắc này đã làm cho Hệ
thống giáo dục đại học bị xơ cứng, máy móc như là một cơ quan hành chính thuần túy,
khác hẳn với những gì mà môi trường học thuật cần phải có. Nhưng, lại không giống
với châu Âu, Mô hình kiểm soát nhà nước ở Việt Nam không được phân quyền, kiểm
tra, giám sát và qui định trách nhiệm rõ ràng, cụ thể, dẫn đến kết quả hoạt động của cả
Hệ thống bị buông lỏng, cơ quan nào thích thì làm, không thích cũng chẳng sao.
Hậu quả thứ tư: Sự tách rời giữa hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Hậu quả này biểu hiện ngay trong chính đội ngũ giảng viên đại học, mà thường không
coi nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là bắt buộc, các nghiên cứu viên ở viện nghiên cứu
không tham gia giảng dạy, giữa các trường đại học và các viện nghiên cứu khoa học
không có hoạt động liên kết và phối hợp. Sự tách rời này làm cho các nhà khoa học ít
được tham gia giảng dạy và giảng viên đại học bị hạn chế tham gia việc nghiên cứu
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khoa học, sinh viên cũng ít được tiếp cận những nhà khoa học giỏi. Điều đó làm cho
trường đại học không thể trở thành trung tâm chất lượng về đào tạo và nghiên cứu khoa
học.
Bên cạnh các trường đại học, cao đẳng, sự hình thành và tồn tại của các viện
nghiên cứu độc lập có từ thời kỳ kinh tế bao cấp, đã mang đến những tách biệt giữa
nghiên cứu và đào tạo. Hơn nữa, ngay cả bản thân của các đại học và trường đại học
hàng đầu ở Việt Nam vẫn còn nằm trong nhóm các trường chỉ mới có định hướng
nghiên cứu (trên dưới 10% thu nhập từ khoa học công nghệ).
Mặc dù vậy, nhưng Nhà nước thì lại luôn mong muốn có thành tích trong nghiên
cứu khoa học để có trường đại học đẳng cấp quốc tế. Nguy hiểm hơn là, cả thầy và trò,
cả trường đều chạy theo những thành tích ảo trong khoa học.
Một xã hội phát triển được là nhờ có thành tích của các thành viên của nó, nhưng
nếu toàn xã hội chỉ chạy theo thành tích thì vấn đề không phải là phát triển mà đã
chuyển sang hủ bại. Xu hướng tô vẽ để có được nhiều thành tích không thực chất thì lại
nguy hiểm cho xã hội. Khi các thành tích được định nghĩa bằng các chỉ tiêu lệch lạc, thì
người ta sẽ chạy theo các chỉ tiêu lệch lạc đó để đạt thành tích, cho dù làm việc đó có
gây thiệt hại cho xã hội. Ví dụ, khi tỷ lệ tốt nghiệp cao được lấy làm thước đo thành tích
chính mà coi nhẹ các yếu tố khác, thì dẫn đến ngay xu hướng hạ chuẩn đánh giá sinh
viên, dạy dễ đi, thi dễ đi, khuyến khích gian lận thi cử, để đạt được tỷ lệ đỗ cao. Thêm
vào đó, nếu thầy giáo muốn sinh viên phản hồi tích cực thì thầy giáo cũng phải biết điều
với sinh viên, tức là đánh giá điểm sinh viên dễ đi, điểm cao nhiều lên. Hậu quả là chất
lượng đào tạo xuống cấp, và cả giảng viên và sinh viên cùng trở thành những kẻ gian
lận. Điều đó tất yếu sẽ dẫn đến đạo đức học đường, đạo đức nghiên cứu khoa học,
những giá trị cốt lõi của giáo dục đại học bị băng hoại, xã hội sẽ xuống cấp và loạn lạc.
Hậu quả thứ năm: Hệ thống tổ chức các đại học rất biệt lập. Sự phân tán này
dẫn đến, có quá nhiều các học viện và trường đại học chuyên ngành riêng rẽ với chương
trình đào tạo chuyên ngành rất hẹp, biệt lập. Chính việc tổ chức quản lý các trường đại
học có mục tiêu đào tạo nặng về kiến thức theo chuyên ngành hẹp khiến sinh viên
không được trang bị nền tảng vững chắc về giáo dục tổng quát cần thiết để hình thành
khả năng tự học suốt đời.
Việt Nam đang có nhiều trường đại học, nhưng lại rất thiếu các viện đại học đa
lĩnh vực loại giảng dạy đại chúng mà chỉ có phần lớn là các trường đại học chuyên
ngành riêng lẻ như Sư phạm, Y dược, Khoa học tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân
văn, Nông lâm, Kỹ thuật, Kinh tế, Kiến trúc... Đây là các trường đại học mà giảng dạy
là chủ yếu nhưng có mục tiêu đào tạo những nhà chuyên môn theo những chương trình
đào tạo tương đối hẹp và có ít phần giáo dục tổng quát hơn khi so với các viện đại học
đa lĩnh vực. Tổ chức quản lý và Mô hình viện đại học đa lĩnh vực, phải là nơi trí tuệ
phát triển, biên giới hiểu biết được nới rộng. Đại học phải bao gồm đủ mọi mặt tri thức
của xã hội, chứ không chỉ một hai ngành đơn lẻ, chuyên biệt.
Hệ thống tổ chức đào tạo đại học phân tán và biệt lập, cả về tổ chức và cả về địa
lý (theo nghĩa mỗi trường chuyên ngành ở mỗi nơi và không thể cùng tồn tại trong một
đại học). Hệ thống tổ chức biệt lập như vậy sẽ không thể có tính liên thông giữa các
ngành học, các hệ học, và lại càng không thể có liên kết đào tạo mang tính khoa học. Vì
chương trình đào tạo của các trường không mang tính tổng hợp, mà là biệt lập, nên sinh
viên ở trường này không thể chọn môn học phù hợp ở trường khác. Kết quả học tập của
sinh viên trường này không được trường khác thừa nhận. Biệt lập về tổ chức cũng
không cho phép thầy giáo kết hợp, trao đổi và nghiên cứu chung. Việc tổ chức theo kiểu
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ốc đảo này vẫn tiếp tục vì triết lý giáo dục tổng hợp không được thể hiện trong chương
trình giảng dạy ở mỗi trường.9
Từ đó dẫn đến hậu quả, các chủ trương liên kết, liên thông trong đào tạo hiện
nay giữa các trường đại học chỉ mang tính hình thức, và diễn ra trên cơ sở lợi ích của
nhà cung cấp chứ không tính đến lợi ích của người học, cộng đồng, doanh nghiệp và
của xã hội. Những đặc quyền trong Quản lý giáo dục đã chuyển lợi ích chung thành lợi
ích của một ngành, một nhóm nhà cung cấp, một nhóm cá nhân có độc quyền. Lợi ích
đào tạo không chỉ mang tính cục bộ giữa các cơ sở đào tạo với nhau, mà còn cục bộ
giữa các đơn vị trong một cơ sở đào tạo, giữa các Khoa, giữa các Bộ môn trong trường
đại học. Đó là tính phi hiệu quả trong cung cấp hàng hóa, và sẽ không thể nói đến chất
lượng sản phẩm trong một Hệ thống cung cấp biệt lập như vậy.
Từ sự phân tán và biệt lập dẫn đến mô hình tổ chức các đại học được lắp ghép từ
nhiều ốc đảo. Điều này không phải là ngẫu nhiên bởi vì mỗi đại học đều cho mình tự
chủ như những ốc đảo. Có nghĩa là sinh viên ở trường này không thể lấy lớp ở trường
kia trong cùng một đại học. Do đó việc học Toán chẳng hạn ở những thầy dạy Kinh tế
thì rõ ràng là học từ một người biết sơ về toán. Ngược lại, muốn dạy về Kinh tế môi
trường mà không biết gì về Hóa học hoặc Nông nghiệp không biết hoặc không có cơ
hội giao lưu với những người ở những ngành này thì mục đích cũng chẳng khác gì
nhằm tạo ra những “sản phẩm” bị lỗi, hay còn gọi là người khiếm thị. Khi các trường
đại học được tổ chức lại thành các Đại học Quốc gia, Đại học vùng, Đại học trọng điểm
thì việc tổ chức lại chỉ mang tính hình thức, dựa trên sự lắp ghép cơ học từ nhiều ốc đảo
con, cuối cùng chỉ khác biệt bởi tên gọi mà thôi.
Kinh nghiệm Quản lý đại học của các quốc gia phát triển cho thấy rằng, Nhà
nước không nên đối xử với các đại học của mình như các trường trung học hoặc các
loại trường dạy nghề chuyên nghiệp, không đòi hỏi ở các đại học những yêu cầu liên
quan đến Nhà nước, mà chỉ tạo nên niềm tin, rằng một khi đại học đạt được mục đích
của nó thì cứu cánh của Nhà nước cũng được thỏa mãn theo, dưới một góc độ cao hơn
nhiều.
4.2. Xã hội hóa trong giáo dục đại học đang có sự nhầm lẫn
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước là tạo ra những cơ sở pháp
lý cho mọi thành viên, các tổ chức, cá nhân được tham gia vào các hoạt động giáo dục,
đào tạo. Nhiệm vụ và mục đích cơ bản của xã hội hóa giáo dục là thu hút được tất cả
mọi nguồn lực của xã hội cho phát triển giáo dục, trong đó, nguồn lực tài chính đóng
vai trò quan trọng, nhưng không thể cho là đầy đủ, bởi vì trong giáo dục còn nhiều vấn
đề lớn hơn cả tài chính. Có thể hiểu đơn giản xã hội hóa giáo dục cũng chỉ là một trong
những phương cách để Nhà nước thực hiện nhiệm vụ hiến định, tạo điều kiện cho con
em của mọi tầng lớp trong xã hội đều được đến trường và những gì cản trở đến việc học
tập của mọi công dân đều không phải xã hội hóa giáo dục. Nói cách khác, xã hội hóa
9

Một vấn đề bức xúc nhất là, ở một số trường đại học, Chương trình của một số ngành đào tạo trình độ đại học
mới chỉ dừng ở mức đào tạo kỹ thuật viên, đào tạo nghề. Sinh viên ra trường nhầm tưởng mình là kỹ sư, cử
nhân, cha mẹ nhầm tưởng cho con học đại học, nhưng thực chất lại chỉ đủ kiến thức để làm thợ, làm kỹ thuật
viên. Chủ đầu tư, được cấp phép mở trường đại học, nhưng tổ chức hoạt động một cơ sở đào tạo như người môi
giới dịch vụ, thu tiền của khách hàng (sinh viên) rồi thuê mặt bằng, thuê người dạy, tự soạn ra chương trình, dự
án và đứng trung gian thu tiền chênh lệch. Phương thức đào tạo như vậy vừa là thực dụng, thô thiển, vừa vi
phạm pháp luật, và nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, những cơ sở đào tạo đó phải được xếp vào đối tượng như
những người “sản xuất hàng giả”.
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giáo dục (hay không xã hội hóa) dù kiểu nào đi chăng nữa đều phải nhằm đạt được
những mục tiêu thiết yếu của Giáo dục và Chính phủ, trong mọi trường hợp, luôn luôn
phải chịu trách nhiệm chính, không thể chuyển giao trách nhiệm của mình cho ai khác.
Càng không thể lợi dụng xã hội hóa để biến mục tiêu của giáo dục, một trong những
nhiệm vụ chính danh của Nhà nước, thành một ngành kinh doanh lấy lợi nhuận làm
mục tiêu thay thế.10
Nói một cách đầy đủ, khái niệm xã hội hóa giáo dục ở đây có thể được hiểu, một
mặt là huy động các nguồn lực khác nhau của xã hội, và cả sự tham gia công sức, trí tuệ
của cộng đồng để phát triển sự nghiệp giáo dục. Mặt khác, phải có chính sách để công
bằng xã hội tốt hơn cùng với việc nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục của toàn
xã hội. Khái niệm xã hội hóa giáo dục cũng cần phải được hiểu là, sự phân tầng trách
nhiệm, giao một phần trách nhiệm cho cộng đồng, kết hợp cùng chịu trách nhiệm giữa
một bên là Chính phủ và bên kia là cộng đồng xã hội (bao gồm: người học, người dạy,
người sử dụng các sản phẩm của giáo dục và v.v.). Trách nhiệm chung này không thể
chỉ đơn thuần trong lĩnh vực tài chính mà còn phải nhiều lĩnh vực khác nữa như: tham
gia vào xây dựng chương trình học tập, hợp tác nghiên cứu khoa học, chọn lựa nhân sự
và các hoạt động quản lý của cơ sở đào tạo và v.v…
Về mặt bản chất, “Xã hội hóa” hay “Tư nhân hóa” trong giáo dục đại học thường
bao gồm ba dạng sau đây: Thứ nhất, là mở rộng việc cung cấp dịch vụ giáo dục tư nhân.
Nhưng, khái niệm tư nhân ở đây là xã hội, là không phải Nhà nước và để nói về người
vận hành cung cấp dịch vụ chứ không phải để nói về quyền sở hữu. Thứ hai, là tăng tỷ
lệ phần cung cấp tài chính tư qua chính sách chia sẻ chi phí, đóng góp học phí, giảm bớt
tỷ lệ phần ngân sách nhà nước, tăng phần đóng góp của cộng đồng v.v.. Thứ ba, là tăng
quyền lực điều tiết, ra quyết định và trách nhiệm xã hội của cộng đồng, của xã hội, của
phụ huynh và sinh viên đối với các hoạt động giáo dục và vận hành các cơ sở giáo dục
cũng như việc lựa chọn trường học. Nói một cách khác, đó là xã hội hóa về quản lý giáo
dục, là sự chuyển đổi một số các trách nhiệm, các quyết định, các hoạt động quản lý
giáo dục và vận hành các cơ sở giáo dục… từ Chính phủ, từ các định chế công sang cho
cộng đồng và các tổ chức tư nhân.11
Trong phạm vi giáo dục đại học, xã hội hóa quản lý thường bao gồm hai mảng
chính. Mảng một là, xã hội hóa một số khâu trong quản lý Nhà nước đối với hệ thống
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Có thể đưa ra ví dụ điển hình cho quan niệm về vai trò của Nhà nước trong phát triển giáo dục là CHLB Đức.
Học sinh, sinh viên ở đây từ cấp phổ thông đến đại học đều được hưởng chế độ miễn học phí. Ngoài ra, riêng
những học sinh, sinh viên nghèo (không đủ điều kiện vật chất sống tối thiểu) còn được nhà nước trợ cấp, bù
thêm tài chính để họ có thể an tâm sống và học tập. Ngoài hệ thống trường công lập, tại Đức có tới 2.500
trường tư. Trong số ấy, theo quy định của pháp luật, bất kỳ trường tư nào được Nhà nước công nhận văn bằng
có giá trị tương đương trường công thì Nhà nước có nghĩa vụ cung cấp toàn bộ tài chính cho hoạt động của
trường đó. Điều này cho thấy giáo dục trong mọi trường hợp là nhiệm vụ không thể tách rời của Nhà nước, kể
cả khi giáo dục được xã hội hóa và cho tư nhân tham gia.//Xem: GS.TS Nguyễn Vân Nam: “Xã hội hóa giáo
dục và vai trò của Nhà nước”, bài viết trên thời báo Kinh tế Sài Gòn trực tuyến, số ra ngày 1 tháng 8 năm
2009.//Xem
lại
đầy
đủ
và
chi
tiết
trên
website:
http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/21679/#3881
Nội dung cơ bản của của tư nhân hóa giáo dục các nước có những phần khác nhau, nhưng nhìn chung đều có
nhiều điểm tương đồng với Luật “Công ty hóa” các đại học quốc gia của Singapore năm 2004, bao gồm: Giao
quyền tự chủ cho nhà trường, bao gồm cả kinh phí và nhân sự; Áp dụng phương pháp quản lý theo mô hình
công ty với Hội đồng trường; Có thêm thành phần từ bên ngoài trường tham gia quản lý và xem xét các kế
hoạch quản lý; Có chuyên gia không thuộc lĩnh vực đại học tham gia chọn Chủ tich Hội đồng trường; Giảng
viên không còn là công chức nhà nước; Được phân phối ngân sách nhà nước dựa vào đánh giá của các thành
phần thứ ba; Minh bạch và tăng cường sự đóng góp cho cộng đồng.
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được thể hiện qua xu thế phi tập trung hóa và giảm thiểu các quy định trong quản lý.
Mảng hai là, Xã hội hóa quản lý các cơ sở giáo dục đại học. Lý do là, khi quy mô quá
lớn và quá đa dạng thì không thể quản lý tập trung được, chỉ có cơ sở mới phản ứng
nhanh được với những tín hiệu của thị trường để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh
tranh, và tài chính công mà quản lý vận hành tư thì hiệu quả hơn so với tài chính công –
vận hành công hoặc tài chính tư – vận hành tư v.v...
Đối với quản lý Hệ thống, có ba con đường để phi tập trung hóa: Thứ nhất là,
phân cấp cho các cấp chính quyền cấp thấp hơn. Thứ hai là, tăng quyền tự chủ cho các
cơ sở đào tạo và thứ ba là thiết lập những bộ phận đệm như các tổ chức kiểm định độc
lập, Hội đồng theo dõi, kiểm tra các cơ sở giáo dục đại học, Hội đồng quốc gia phân
phối ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học, và v.v.. Đối với quản lý các cơ sở giáo
dục đại học, con đường chủ yếu trong xã hội hóa là trao quyền tự chủ cho các cơ sở và
các cơ sở này sẽ được quản trị bởi một Hội đồng trường đại diện cho những nhóm có
lợi ích liên quan như, đại diện của bộ chủ quản, của chính quyền địa phương, của thầy
cô giáo, của cựu sinh viên và sinh viên, của lãnh đạo các doanh nghiệp, của các học giả
v.v….
Hơn nữa, trong cơ sở giáo dục đại học, xã hội hóa giáo dục phải được hiểu mở
rộng ra nhiều góc độ, phạm vi khác nhau. Trước hết, là dưới góc độ của người đi học.
Xã hội hóa giáo dục ở đây có nghĩa tạo điều kiện để làm sao cho người đi học được
tham gia vào việc quản lý của trường cũng như xây dựng chương trình học tập, giảng
dạy. Ở nhiều quốc gia, trong Hội đồng xét chọn chương trình của trường cũng như ở
cấp thành phố, ngoài thành phần thầy cô, bắt buộc phải có đại diện sinh viên tham gia.
Ngoài ra, mỗi trường đều có một Hội đồng riêng của học sinh, sinh viên (để đánh giá,
góp ý cho nhà trường về chương trình, phương pháp giảng dạy…) và vì nó giúp cho
Nhà nước thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình nên hoạt động của Hội đồng này cũng
nằm trong số đối tượng mà Nhà nước có nghĩa vụ hỗ trợ, đặc biệt là về mặt tài chính.
Trên một bình diện khác, Xã hội hóa giáo dục nhìn từ phía thầy giáo, nhà trường
chính là nhằm mục tiêu đảm bảo quyền tự do giảng dạy, nghiên cứu khoa học của họ
hơn nữa. Trước đây, ở nhiều quốc gia châu Âu, Nhà nước đã đặt ra chương trình giảng
dạy cố định, bắt thầy giáo phải dạy theo chương trình đó, kể cả phương pháp sư phạm.
Trong thời kỳ bao cấp và cho đến tận những năm gần đây, Hệ thống giáo dục đại học
của Việt Nam cũng được vận hành theo qui trình này. Với quá trình xã hội hóa, từng
trường, từng địa phương, từng đối tượng học sinh được quyền có chương trình cũng
như cách thức giảng dạy riêng cho phù hợp.12

12

Ví dụ như, Nhật Bản đã thông qua Luật Tập đoàn Đại học Quốc gia năm 2003, một văn bản đã biến tất cả các
trường đại học quốc gia của nước này thành ra tự chủ theo luật định, với nhiều quyền lực hơn được giao cho
hiệu trưởng và hội đồng trường. Singapore cũng đã thông qua một văn bản pháp luật tương tự vào năm 2005
biến ba trường đại học của nước này thành ra các đại học tự chủ và được “doanh nghiệp hóa”; về mặt kỹ thuật
các trường này biến thành những công ty không vì lợi nhuận được giới hạn bằng sự bảo lãnh của Nhà nước.
Điều này không nhất thiết phải thực hiện nghiêm ngặt nếu pháp luật đã khẳng định cương vị độc lập của các
trường, nhưng nó bảo đảm rằng các trường đại học sẽ phải chịu một số quy định tài chính và kỷ luật báo cáo
đang áp dụng cho các doanh nghiệp. Ở Đức, bang Nord Rhein-Westfalia gần đay đã cho phép 33 trường đại học
được tự do quyết định tuyển dụng giáo sư và mở ngành đào tạo, là những vấn đề trước đây được quyết định ở
cấp trung ương. Xem: John Fielden (2008), Global Trends in University Governance, World Bank
Report.//Phạm Thị Ly dịch, bài đăng trên Bản tin Thông tin Giáo dục quốc tế: “Những xu hướng toàn cầu trong
quản trị đại học”, của trường đại học Nguyễn Tất Thành số 4&5/2012.
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Còn dưới góc độ phụ huynh và gia đình người học, xã hội hóa giáo dục là nhằm
đảm bảo cho họ quyền tự do lựa chọn nơi học tập cho con em của họ. Có những gia
đình giàu có, muốn con em của họ vào học ở những trường tốt hơn thì Nhà nước tạo
điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức mở những cơ sở giáo dục tiện nghi, chất lượng
cao hơn để đáp ứng nhu cầu. Nhưng, một lần nữa ở đây chúng tôi muốn nói xã hội hóa
giáo dục không có nghĩa là Nhà nước chuyển giao hay phó thác nhiệm vụ hiến định của
mình cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, những người chỉ có tiền, mà là tạo điều
kiện để toàn xã hội tham gia vào giáo dục, sao cho nó đáp ứng tốt nhất nhu cầu của mọi
thành viên trong xã hội, sao cho ai cũng được đến trường, ai cũng có điều kiện hưởng
cơ hội vào đời như nhau.
Chủ trương về “Xã hội hóa” Giáo dục ở Việt Nam được thể hiện tương đối rõ
trong Nghị quyết 05/NQ-CP ngày 18 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ. Nội dung của
Nghị quyết này đã nêu lên hai mục tiêu lớn của Xã hội hóa giáo dục: (1) Phát huy tiềm
năng trí tuệ và vật chất trong nhân dân, huy động toàn xã hội chăm lo sự nghiệp Giáo
dục, Y tế…”. (2) Tạo điều kiện để toàn xã hội, đặc biệt là các đối tượng chính sách,
người nghèo được hưởng thành quả Giáo dục, Y tế… ở mức độ ngày càng cao. Tuy
vậy, vẫn có nhiều nội dung đang còn là những khái niệm chưa rõ ràng và thường được
hiểu đơn giản Xã hội hóa là việc người dân phải đóng góp thêm về tài chính cho giáo
dục. Vấn đề không rõ ràng này đã làm cho chủ trương Xã hội hóa giáo dục bị lạc hướng
trong quá trình triển khai thực hiện. Nhưng nếu nhìn đầy đủ vào những mục tiêu chung
của Xã hội hóa có thể thấy, gần như không có sự khác biệt đáng kể giữa chủ trương này
với xu thế “Tư nhân hóa trong giáo dục” đã xảy ra trong khoảng vài thập niên gần đây
trên thế giới.13
Thực tế của Việt Nam cho chúng ta thấy rằng, công cuộc Xã hội hóa chỉ chú
trọng đến các hoạt động tài chính cho giáo dục mà quên đi những nhiệm vụ trọng yếu
đã làm cho giáo dục đang lạc đường và đem đến nhiều hậu họa khó lường. Quá trình Xã
hội hóa giáo dục ở Việt Nam khi triển khai lại không được hiểu theo đúng bản chất của
nó, và không được Luật hóa cụ thể cho nên trong tiến trình thực hiện đã chỉ ra, đó thực
chất chỉ là đẩy gánh nặng tài chính về phía người dân thay vì phải hiểu là cần chia
sẻ trách nhiệm giáo dục với cộng đồng.
Ngày nay, song song với xu hướng cắt giảm ngân sách nhà nước cho đại học, mở
rộng hệ thống đại học tư thục, đang có một xu hướng khá nguy hiểm là thương mại hóa
đại học, dần dần biến chúng thành các công ty thương mại. Khi các đại học không còn
được Chính phủ hay tổ chức từ thiện cung cấp kinh phí, mà chủ yếu dựa vào hợp đồng
với các hãng tư nhân vì lợi nhuận cho ngân sách khoa học của mình, thì việc nghiên cứu
khoa học bị bóp méo đi, các nghiên cứu có lợi chung cho xã hội bị bỏ rơi, cha chung
không ai khóc, chỉ có những nghiên cứu đem lại lợi tư được phát triển. Sự tự do tư
tưởng trong nghiên cứu cũng sẽ mất dần đi. Cụm từ “Giáo sư” sẽ mất dần đi ý nghĩa
Người thầy cao quí của nó, mà dần dần biến thành nghĩa người làm thuê cho các ông
bà, chủ có nhiều tiền, nắm quyền điều hành ở đại học.
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Xu hướng chung của thế giới trong thế kỷ qua đang diễn ba làn sóng về tư nhân hóa. Xu hướng thứ nhất là tư
nhân hóa doanh nghiệp, xu hướng thứ hai là tư nhân hóa các dịch vụ công ích như: lĩnh vực telecoms, hàng
không, điện, nước, và cuối cùng là tư nhân hóa giáo dục, chăm sóc y tế, quỹ hưu trí.. Nhưng khác với hai xu
hướng đầu, tư nhân hóa về giáo dục gần như đồng nhất với xã hội hóa giáo dục. Hầu như không có hình thái
chuyển đổi sở hữu công lập thành tư thục, hoặc ngược lại, hay “cổ phần hóa” trường đại học.
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Đại học hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp, để điều chỉnh công việc đào tạo và
nghiên cứu cho thích hợp với nhu cầu xã hội, là việc tốt và cần thiết. Doanh nghiệp tài
trợ cho đại học, đổi lấy sự đảm bảo nguồn nhân lực trí thức và sự hỗ trợ về khoa học
công nghệ, là việc tốt. Nhưng nếu đại học trở nên quá phụ thuộc về kinh tế vào các
doanh nghiệp tư, thì lại thành xu hướng nguy hiểm: đấy là xu hướng nô lệ về kinh tế,
trở thành công cụ cho các quyền lợi tư, mất đi ảnh hưởng ngoại tác tích cực đến chung
toàn xã hội.14 Khi đó, trong các công ty thương mại, Giáo sư chỉ là một nhân viên dưới
quyền quản lý của cấp trên trực tiếp, và ngược lại là sếp của mấy cấp dưới trực tiếp
(phụ giảng, postdoc), chứ không có được sự tôn trọng như là người thầy và sự tự do học
thuật như ở môi trường đại học vốn có của nó.
Thêm vào đó, khi sinh viên được coi thành khách hàng, quan hệ giữa trường đại
học và sinh viên không còn là một quan hệ có trách nhiệm xã hội trong đó, mà xuống
cấp thành quan hệ thương mại kẻ mua – người bán. Khách hàng là thượng đế, nên đại
học sẽ ra sức chiều sinh viên, đổi điểm tốt lấy tiền. Giảng viên thì không dám kỷ luật
sinh viên không nghiêm túc hay cho điểm xấu những sinh viên học kém, vì sợ làm
mếch lòng thượng đế. Hậu quả là lạm phát văn bằng, chất lượng đào tạo không đảm
bảo, học kiểu gì cũng vẫn có đủ các thứ bằng miễn là nộp đủ tiền. Chắc chắn sẽ có
những đại học vì lợi nhuận (như một vài trường ở phương Tây) mà nghề chính là bán
bằng, đủ các thứ bằng từ Thạc sỹ đến Tiến sỹ rồi đến cả Giáo sư, Viện sĩ. Thượng đế
chỉ được chiều khi thượng đế có tiền. Xu hướng Xã hội hóa nhầm lẫn chuyển thành
thương mại hóa Hệ thống giáo dục đại học cũng góp phần tạo rào cản cho những học
sinh học giỏi nhưng ít tiền không vào được đại học (kể cả đại học công), trong khi con
nhà giàu có nhiều tiền, nhưng kết quả đạt dưới chuẩn thì vẫn có thể được nhận vào học.
Hệ quả là, một mặt vừa lãng phí đầu tư công và lãng phí những tiềm năng xã hội, mặt
khác lại vừa làm tăng khoảng cách giàu nghèo, làm mất đi sự công bằng xã hội.
Một thực tế rất khác biệt ở Việt Nam là, vì muốn mở rộng qui mô giáo dục, mà
giải pháp tài chính cho giáo dục vẫn chưa có lời giải, cho nên đã xuất hiện quan điểm
đang gây ra nhiều tranh cãi là, sinh viên ở trường tư phải chiếm 40-50% về số lượng,
phải chuyển một số trường công thành trường tư, cần cổ phần hóa các đại học công, tạo
ra một thị trường giáo dục sôi động, tức là cần phải có “Khoán 10” trong giáo dục.
Một trong những mục đích của cổ phần hóa trường đại học được lý giải là:
“Giảm bớt gánh nặng cho ngân sách quốc gia, nâng cao hiệu quả hoạt động của
trường, tăng doanh thu và mang lại lợi nhuận cao hơn cho các cổ đông của nhà trường.
Cổ đông của các trường đại học ở đây là nhân dân, dù có tâm huyết với sự nghiệp giáo
dục đến đâu đi nữa thì khi kinh doanh giáo dục cũng phải có lãi, có thế trường của họ
mới tồn tại và phát triển được.15 Giáo dục là khoản đầu tư chứ không ai cho không ai
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Một ví dụ gần đây về sự nguy hiểm của việc đại học trở thành công cụ kinh tế của doanh nghiệp là, khi xảy ra
vụ nổ giàn dầu hỏa của công ty British Petroleum ở ngoài vịnh Mexico vào tháng 04/2010, dẫn đến một lượng
dầu hỏa rất lớn chảy ra biển và tràn vào các bờ biển gây tác hại lớn cho môi trường và cho người dân, thì British
Petroleum đã liên tục tìm cách “bịt mắt” công chúng, đưa ra các con số thiệt hại nhỏ hơn nhiều lần thực tế. Họ
thuê các chuyên gia đại học đi điều tra về vụ này, nhưng lại ra điều kiện là các kết quả điều tra được phải nộp
lại cho British Petroleum mà không được cho công chúng biết. Với điều kiện như vậy, thì đại học không còn giá
trị xã hội nữa, mà thành công cụ của các công ty tư nhân có nhiều tiền.
Xem: Bài đăng trên vietnamnet ngày 7 tháng 12 năm 2006 và Cổ phần hóa để tăng cạnh tranh trong giáo dục
đại học trên Website của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh http://203.162.1.106:81/tintuc-twd/giaoduc/2007/12/inews.2007-12.24.5088061488/twd_vie
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tri thức. Cổ phần hoá sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho giáo dục.16 Nếu không chuyển đổi,
vẫn tồn tại như bây giờ thì giáo dục đại học chẳng có gì mới cả. Về phía người học, khi
học phí tăng đồng nghĩa chất lượng đào tạo phải tương xứng. Khi đó, người học được
quyền lựa chọn những môi trường giáo dục đào tạo có chất lượng tốt”.
Theo chúng tôi thì, vì đi tìm lời giải cho Mô hình quản lý cũng như giải pháp tài
chính cho giáo dục đại học, dẫn đến chủ trương cổ phần hóa các trường đại học công
lập dưới danh nghĩa xã hội hóa giáo dục mà không nghiên cứu kỹ các đặc tính của sản
phầm giáo dục và cũng không tham khảo kinh nghiệm của thế giới về phát triển Hệ
thống giáo dục đào tạo có thể sẽ góp phần đưa giáo dục đại học Việt Nam đang xuống
cấp, lại tiếp tục bị lạc đường, rơi vào nguy cơ phá sản toàn bộ Hệ thống. Đấy là chúng
ta chưa tính đến những biến dạng của nó có thể tạo ra những lỗ hổng chết người trong
đất đai và quản lý, như quá trình cổ phẩn hóa các doanh nghiệp nhà nước đã và đang
diễn ra.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cùng với cơ chế thị trường, nhiều khái niệm vay
mượn từ nước ngoài, ví dụ như: “Tập đoàn hóa các đại học quốc gia” (National
University Corporatization) đang bị nhầm lẫn về bản chất của nó. Trong hơn một thập
niên vừa qua, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc v.v…
cũng đã có một bước đổi mới rất cơ bản trong Quản trị các đại học, người ta gọi là
“Doanh nghiệp hóa” hay “Tập đoàn hóa” trường học. Tuy nhiên, khái niệm Tập đoàn
hóa này hoàn toàn không phải là cổ phần hóa. Thực chất của Tập đoàn hóa là chuyển
các trường công lập này thành trường nửa độc lập, kiểu công ty nhà nước không vì lợi
nhuận, trường không thuộc Chính phủ nữa mà thuộc những nhóm có lợi ích liên quan,
gần như tất cả quyền hạn đều được ủy thác cho Hội đồng trường và Chủ tịch nhà
trường.
Khi các đại học được vận hành như một trường học độc lập thì, (1) thầy giáo sẽ
không phải là công chức nhà nước (không bị quản lý theo Luật công chức, không làm
việc và hưởng chế độ đãi ngộ như những nhân viên văn phòng), (2) hệ thống kế toán
được vận dụng chuẩn mực như một công ty, nhưng tôn chỉ của trường vẫn không vì lợi
nhuận, không ai có cổ phần trong trường đại học. Do vậy, thuật ngữ Tư nhân hóa vẫn
được dùng trong giáo dục đại học ở nhiều nước, nhưng nội dung rộng hơn nhiều và
thường không phải là cổ phần hóa. Trong trường hợp này khái niệm Tư nhân hóa đại
học là bản chất đích thực của Xã hội hóa.
Từ những phân tích trên đây, chúng ta thấy rằng, nguồn gốc của quan điểm quản
lý này được xuất phát từ một thực tế, đầu tư vào giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay
đang là một lĩnh vực được cho là siêu lợi nhuận, có thể lên đến 30-40% doanh thu từ
học phí. Việt Nam còn chưa có những cơ sở pháp lý cho sở hữu cộng đồng, không vì lợi
nhuận… và vì vậy thuật ngữ “không vì lợi nhuận” trong giáo dục đại học không được
hiểu và vận dụng đúng với bản chất của nó.
Chất lượng giáo dục đại học không thể chỉ xây dựng bằng tài chính mà còn bằng
truyền thống tạo dựng danh tiếng của nhà trường và niềm tự hào về trường. Nếu các đại
học phi lợi nhuận phát triển thì các đại học tư vì lợi nhuận không thể có tương lai dù
theo Luật giáo dục đại học tư, họ cũng được cấp đất và miễn thuế. Nếu phân tích kỹ về
tính chất của sản phẩm giáo dục là không bị tác động bởi năng suất lao động, cùng với
16

Xem: Cổ phần hóa sẽ cởi trói cho Giáo dục. Bài đăng trên Vietnamnet ngày 4 tháng 5 năm 2009. Xem chi tiết:
http://vietnamnet.vn/giaoduc/2009/05/845559/
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việc chi phí đơn vị trong giáo dục đại học ngày càng cao thì ta thấy ngay rằng chủ
trương dùng lợi nhuận nhằm phát triển giáo dục sẽ đưa đến thất bại bởi vì nó không thể
tạo ra lợi nhuận đủ để thu hút đầu tư vào giáo dục trong hiện tại.
Chính sách tạo thêm các nguồn cung ứng dịch vụ giáo dục không dựa chủ yếu
vào ngân sách nhà nước là chính sách về hoạt động phi lợi nhuận. Đây là một điểm
khác biệt cơ bản, trường đại học học là nơi cung cấp hàng hóa giáo dục cho xã hội
nhưng lại không hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Kinh nghiệm thực tế cho thấy,
những vấn đề cốt lõi này phải được nghiên cứu, thấu hiểu và triển khai thực hiện đúng
với bản chất của nó là nhiệm vụ trọng tâm của bất kỳ Nhà nước nào có định hướng xã
hội, và bất kỳ trường đại học nào đang trên con đường vươn tới đẳng cấp quốc tế về
quản lý và khoa học.
5. NHỮNG PHỨC TẠP TRONG TỰ CHỦ ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

Các loại hình trường đại học trên thế giới ngày nay hết sức đa dạng, từ công lập
cho đến tư thục, ngoài công lập, từ cung cấp tài chính công hợp tác với tư nhân trong
quản lý điều hành, cho đến đại học thuộc công ty không vì lợi nhuận, vì lợi nhuận một
phần và hoàn toàn vì lợi nhuận. Do vậy, mô hình quản trị đại học trên thế giới cũng hết
sức đa dạng. Nhưng, ở hầu hết các đại học đều có sự tách rời giữa quyền sở hữu và
quyền sử dụng nên xu thế chung là có một Hội đồng trường bên cạnh Ban giám hiệu,
gần giống như Hội đồng quản trị bên cạnh Ban giám đốc ở các công ty cổ phần. Vai trò
quan trọng và sứ mạng to lớn của Hệ thống giáo dục đại học không cho phép coi việc
quản lý và quản trị đại học như những công việc trong một tổ chức hành chính nhà
nước hay một công ty kinh doanh thuần túy. Quản trị đại học là một vấn đề đều được
các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu quan tâm rất thấu đáo, có sự kết hợp với những đặc
điểm độc đáo của giáo dục đại học và vai trò của tự do học thuật, chứ không thể áp
dụng chỉ những kinh nghiệm thuần túy trong hành chính hay kinh doanh.
Những nhận thức chưa đầy đủ về quản trị, quản lý đại học ở Việt Nam đã làm
cho Hệ thống đại học rơi vào vòng luẩn quẩn trong mối quan hệ: quyền hạn, trách
nhiệm, tự chủ, tự chịu trách nhiệm để rồi mục đích cao nhất của đại học là chất lượng
thì vẫn chẳng có ai chịu trách nhiệm. Tất cả những điều đó được thể hiện ở những điểm sau:
Thứ nhất, cơ cấu quyền lực trong trường đại học. Trường đại học được điều
hành bởi ba đỉnh quyền lực: Hội đồng trường, Hội đồng khoa học và Hiệu trưởng (Ban
giám hiệu). Hội đồng trường là cơ quan quyền lực cao nhất trong một không gian học
thuật và sáng tạo, nhằm đảm bảo tự chủ thể chế và trách nhiệm thể chế của nhà trường
trước cộng đồng xã hội. Tuy nhiên, ở Việt Nam việc thành lập Hội đồng trường còn rất
nhiều khó khăn bởi một câu hỏi đơn giản nhưng rất khó trả lời: Hội đồng trường nên
được thành lập thế nào? Hội đồng trường hoạt động độc lập hay chịu sự lãnh đạo của tổ
chức cấp trên? Đảng cộng sản Việt Nam thực hiện việc lãnh đạo tuyệt đối trong xã hội,
tức là, bao gồm cả Hệ thống giáo dục đại học. Như vậy, nếu Hội đồng trường được
thành lập thì không thể độc lập với sự lãnh đạo này, do vậy khái niệm tự chủ thể chế và
trách nhiệm thể chế chỉ có được nằm trong sự lãnh đạo của Đảng. Do đó, có thể thấy,
Hội đồng trường của các đại học Việt Nam chỉ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của
mình khi giải quyết được mối quan hệ giữa Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu
và Hội đồng khoa học. Điều đó có nghĩa là tổ chức Đảng không thể làm thay công việc
của Hội đồng trường, và lại càng không thể lãnh đạo toàn diện về những vấn đề tự do
nghiên cứu và tự chủ trong chuẩn mực học thuật.
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Điều lệ trường đại học năm 2003 và điều chỉnh năm 2010 đều đề cập đến việc
các trường đại học phải thành lập Hội đồng trường, nhưng cho đến nay chỉ có rất ít
trường thành lập được Hội đồng trường một cách đúng nghĩa, và đây là điều không bình
thường. Câu hỏi đặt ra là tại sao phải có Hội đồng trường trong các đại học. Có thể
thấy, trong lịch sử giáo dục đại học Việt Nam, tất cả các Hội đồng ở các trường đại học,
kể cả Hội đồng khoa học đào tạo, đều có tính chất của những hội đồng tư vấn vì tất cả
đều do Hiệu trưởng quyết định thành lập và làm Chủ tịch. Hội đồng nhà trường thường
bao gồm Ban giám hiệu, các trưởng, phó Khoa, Phòng, Ban, Đảng ủy, Công đoàn... về
bản chất vẫn là một một Hội đồng hành chính bên trong của nhà trường chứ chưa phải
là một Hội đồng quyền lực cao nhất của nhà trường.17 Bên cạnh đó, sự can thiệp hành
chính quá chi tiết của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào việc thành lập Hội đồng trường như:
qui định số lượng, quyết định công nhận danh sách, cơ cấu các thành viên đã làm mất đi
ý nghĩa của một Hội đồng quyền lực trong trường đại học. Một Hội đồng trường đúng
nghĩa thì cần phải có rất nhiều thành viên độc lập từ bên ngoài, thậm chí số này thường
vượt quá 50% và phải do chính trường đại học lựa chọn.
Sơ đồ 4: Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong trường đại học
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Điều 30, khoản d và đ của Điều lệ trường đại học được Chính phủ ban hành trong Quyết định số 153/2003QĐTTg, ngày 30 tháng 7 năm 2003 ghi rõ: “Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là 5 năm. Hội đồng trường có các
thành viên là: Hiệu trưởng, Bí thư Đảng uỷ trường, đại diện các giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục có uy tín
trong và ngoài trường, các tổ chức chính trị-xã hội trong trường, các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây
dựng trường. Chủ tịch Hội đồng trường là chuyên trách và do các thành viên của Hội đồng trường bầu theo
nguyên tắc đa số phiếu. Hiệu trưởng không kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường. Tổng số các thành viên Hội
đồng trường là một số lẻ. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cơ cấu thành viên cụ thể, quy chế hoạt
động, quy trình bầu cử, công nhận các thành viên, Chủ tịch và Tổng Thư ký; hướng dẫn về điều kiện và thủ tục
thành lập Hội đồng trường”.
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Song song đó, hiện Nhà nước đang chủ trương tăng quyền tự chủ cho các trường
công lập và đã thí điểm cơ chế tự chủ tài chính ở một số trường đại học. 18 Điều này có
nghĩa là giáo dục đại học đang từng bước chuyển dần cơ chế phân phối thẩm quyền từ
mô hình cấu trúc trên-xuống sang mô hình dưới-lên. Nghĩa là thẩm quyền ra quyết định
trong giáo dục đại học sẽ được tập trung chủ yếu ở cấp trường. Trong bối cảnh đó,
trường đại học phải tự biết đổi mới, biết chấp nhận rủi ro, và phải đưa ra nhiều quyết
định có tính đa mục tiêu. Để thực hiện được các mục đích này thì chỉ có Hội đồng
trường mới có thể đảm đương được những trách nhiệm đó, nhưng những vướng mắc
trong cơ chế quản lý của các trường đại học thì sẽ không có cơ sở nào để thực hiện tốt
nhiệm vụ này.
Một cách tương ứng, việc ra quyết định ở các trường đại học Việt Nam còn nặng
theo mô hình truyền thống với quyền lực lớn nằm ở các tổ chức hành chính và các nhà
quản lý hành chính. Xu hướng quản lý theo mô hình doanh nghiệp và các nguyên tắc tối
đa hóa lợi nhuận trong kinh doanh đang ngày càng thâm nhập sâu vào trường đại học.
Ngoài ra, giáo dục đại học Việt Nam đang ở trạng thái cầu vượt trội so với cung, nên
quản trị trường đại học vẫn mang nặng tư duy độc quyền. Trong khi đó, cơ cấu quyền
lực được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản, nhưng lại không có cơ chế
giám sát chặt chẽ nên trở thành chẳng có sự lãnh đạo nào cả. Về nguyên tắc, quyền lực
cao nhất vẫn tập trung vào vai trò của Hiệu trưởng. Ngoài ra, trong điều kiện chuyển
đổi hết sức cơ bản của giáo dục đại học Việt Nam hiện nay từ tinh hoa sang đại trà, nơi
phần thu học phí đóng vai trò ngày càng quan trọng cũng như khuôn mặt thị trường
ngày càng rõ nét, điều này cho thấy nhiều nội dung cần ra quyết định đã vượt ra ngoài
khuôn khổ của trường đại học truyền thống, trong đó có cả vấn đề tài chính đại học.
Hiện nay, đa số các Hiệu trưởng đại học của Việt Nam gần như đang toàn quyền
quyết định rất nhiều vấn đề mà không có cơ chế kiểm soát độc lập. Một trong những lý
do mà các nhà quản lý giáo dục cho rằng chưa có nền tảng Lý luận về giáo dục đại học
và thậm chí còn được cho như vẫn còn hoang dã để miêu tả thực trạng quản trị hiện nay
trong nhiều cơ sở giáo dục đại học. Các đại học công lập dường như chỉ có trách nhiệm
với Nhà nước, còn các đại học ngoài công lập thì hầu như chỉ có trách nhiệm với Bộ
Giáo dục và Đào tạo và người góp vốn. Trách nhiệm xã hội là trách nhiệm cao nhất của
trường đại học lại không được quan tâm, và cũng chẳng có ai chịu trách nhiệm cả.
Mặc dù vậy, qua khảo sát của các chuyên gia, phần lớn các trường đại học đều
không muốn thành lập Hội đồng trường vì nhiều nguyên nhân, trong đó sâu xa nhất vẫn
là cơ chế hoạt động của Hội đồng trường và Đảng ủy có nhiều điểm trùng lắp nhau.
Như vậy, việc thành lập Hội đồng trường thì có thể sẽ trở nên thừa vì Hiệu trưởng
không thể chịu sự chỉ đạo từ hai cấp. Điều này đúng nhưng chưa đủ. Điều đặc biệt quan
trọng cần xem xét là Hội đồng trường chính là nhân tố tạo nên sự thay đổi chứ không
phải là Ban Giám hiệu hay Đảng ủy (do tính khách quan, độc lập, số thành viên bên
ngoài nhiều hơn bên trong) nên vai trò của Hội đồng trường trở nên cực kỳ quan trọng
(Phạm Phụ, 2011). Song song đó, chính việc thành lập Hội đồng trường đúng nghĩa sẽ
giúp chuyển dần quyền lực từ bộ ngành chủ quản về các trường, đáp ứng yêu cầu xóa
bỏ cơ chế bộ chủ quản theo Nghị quyết 14/2005 của Chính phủ.
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Ví dụ như: trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, trường Đại học Kinh tế TP.HCM, trường Đại học Thương
mại Hà Nội, trường Đại học Mở TP.HCM, trường Đại học Tài chính – Marketing TP.HCM và, v.v..
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Cùng với đó, Hội đồng Khoa học và Đào tạo có chức năng tư vấn cho trường đại
học về những chuẩn mực học thuật, là một đỉnh quyền lực của đại học nhưng sự tồn tại
của nó cũng vẫn chỉ là hình thức. Do vậy, có nhiều trường đại học vẫn không muốn
thành lập Hội đồng khoa học không chỉ là vấn đề tồn tại hình thức mà có sự nhầm lẫn
cơ bản về chức năng và nhiệm vụ giữa Hội đồng trường và Hội đồng Khoa học. Quyền
hạn cơ bản của Hội đồng trường là đề ra chiến lược, chính sách đầu tư và Hiệu trưởng
là người thực thi những nhiệm vụ mà nó đã đề ra. Trong khi đó, Hội đồng Khoa học và
Đào tạo có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng trong lĩnh vực học thuật và đảm bảo chất
lượng đào tạo. Khi sự lãnh đạo toàn diện về tư tưởng, tự do học thuật được sắp đặt
trong một khuôn khổ kiểm soát thì sự sáng tạo trong học thuật bị giới hạn, Hội đồng
khoa học sẽ không có chỗ đứng trong tam giác quyền lực mà nó cần phải có. 19 Đây là
nguyên nhân gốc rễ trả lời cho vấn đề, tại sao nghiên cứu khoa học không phát triển
được trong các trường đại học ở Việt Nam, và đào tạo không có cơ hội gắn liền với các
kết quả nghiên cứu khoa học.
Thứ hai, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Cơ chế tự chủ đại học liên quan đến
hai chủ đề lớn, là “Tự chủ đại học” và “Quản trị đại học”. Tự chủ đại học là thể hiện
quan hệ giữa Chính phủ và trường đại học. Chính phủ có thẩm quyền pháp lý đến đâu
và nên can thiệp đến mức độ nào vào những vấn đề khác nhau của trường đại học.
Trong khi đó, về phía trường đại học lại có khả năng đến đâu trong việc hành động theo
các lựa chọn riêng để thực hiện sứ mạng của mình.
Bên cạnh đó, Quản trị đại học thể hiện phương pháp vận dụng trong điều hành
để trường đại học có thể đạt được các mục tiêu đặt ra một cách có trách nhiệm đối với
xã hội, một cách minh bạch và hiệu quả. Mục đích của chính sách tăng quyền tự chủ là
để các cơ sở đại học sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực của mình và phản ứng tốt
hơn với những tín hiệu của thị trường, với những yêu cầu của xã hội.
Tự chủ của trường đại học, nó minh định, nâng tầm giá trị của giáo dục đại học.
Tự chủ đại học, có nghĩa là nhà cung cấp được chủ động quyết định lựa chọn những yếu
tố sản xuất đảm bảo cho chất lượng sản phẩm của mình. Giáo dục đại học là một lĩnh
vực đào tạo trên và sau giáo dục phổ thông, chứ không phải chỉ là sự tiếp nối của bậc
học phổ thông, do vậy mà hoạt động đào tạo của trường đại học phải được phát triển
một cách tự chủ. Tự chủ đại học phải được hiểu là, đánh đổi với quản trị cơ sở đại học
bởi Hội đồng trường, chứ không phải được đánh đổi bằng việc giảm bớt ngân sách nhà
nước chi cho giáo dục đại học. Chính vì vậy, Hội đồng trường được cho là người bảo vệ
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Điều 39, của Điều lệ trường đại học được Chính phủ ban hành trong Quyết định số 153/2003QĐ-TTg, ngày 30
tháng 7 năm 2003 ghi rõ: Hội đồng Khoa học và Đào tạo: (1) “Hội đồng khoa học và đào tạo là tổ chức tư vấn
cho Hiệu trưởng về: (a) Mục tiêu, chương trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển giáo
dục - đào tạo, khoa học và công nghệ của trường; (b) Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên.
(2) Hội đồng Khoa học và Đào tạo của trường đại học bao gồm: Hiệu trưởng, một số Phó Hiệu trưởng, các
Trưởng khoa, các Viện trưởng; một số Giám đốc trung tâm, Trưởng phòng, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ,
giảng viên, cán bộ hoạt động khoa học - công nghệ của trường; một số nhà khoa học, giáo dục, quản lý giáo dục
và đại diện một số tổ chức kinh tế - xã hội ở ngoài trường quan tâm và am hiểu về Giáo dục đại học. Hội đồng
Khoa học và Đào tạo được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng. Nhiệm kỳ của Hội đồng khoa học và
Đào tạo theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng. Chủ tịch Hội đồng do các ủy viên Hội đồng bầu theo nguyên tắc đa số
phiếu. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định theo phía có phiếu của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng ký
quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo”. Tuy vậy, trong thực tế, những qui định này còn
được nhiều trường vận dụng sáng tạo, Hiệu trưởng mặc định là Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo. Như
vậy, Hiệu trưởng kiêm cả Chủ tịch Hội đồng trường, và cả Chủ tịch Hội đồng Khoa học thì quyền lực trong
trường đại học thực chất chỉ nằm trong tay Hiệu trưởng.
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tự chủ, người cổ vũ đổi mới để cạnh tranh và cũng là người đảm bảo sự cân bằng giữa
bên ngoài và bên trong. Tuy nhiên, quyền tự chủ lớn hơn của trường đại học phải được
đánh đổi bằng trách nhiệm xã hội nhiều hơn. Nghĩa là, tự chủ đại học phải đi kèm với
quản trị đại học và phải có đủ hai vế, vế thứ nhất là quyền lợi, còn vế thứ hai là nghĩa
vụ.
Mức độ tự chủ mà các trường được Nhà nước cho phép thường pha trộn giữa
những quyền cố hữu, quan điểm của các nhà lập pháp, và văn hóa của xã hội. Nó
thường được xây dựng qua một thời gian dài thông qua nhiều quá trình lập pháp, những
quyết định ở cấp bộ, và những quy định không theo thể thức. Nó hiếm khi là một cơ chế
được kiến tạo theo một thiết kế có chủ ý đã có sẵn.
Tự chủ đại học cũng là một vấn đề văn hóa cụ thể về quyền lực hay về sự kiểm
soát, có những thứ được xem là đương nhiên ở nước này nhưng lại là không thể nào
hình dung ra được ở nước khác. Nguyên tắc cơ bản nằm dưới vấn đề quyền tự chủ của
nhà trường là các trường hoạt động tốt hơn khi họ được tự kiểm soát vận mệnh của
chính mình. Họ có động cơ khuyến khích để tạo ra thay đổi nếu nhìn thấy lợi ích trực
tiếp trong những hành động ấy, có thể có tinh thần dám làm dám chịu và gặt hái phần
thưởng, hoặc sẽ rụt rè nhát sợ và nhìn đối thủ cạnh tranh vượt qua. Nếu một nhóm
trường trong hệ thống được trao quyền tự chủ để đáp ứng với những mục tiêu chính
sách của quốc gia theo cách họ nghĩ là phù hợp, thì sẽ có cơ hội để họ chọn những con
đường khác nhau để đạt đến cùng một mục tiêu và đó sẽ là những trường có nhiều sáng
kiến hơn. Nếu họ bị kiểm soát một cách tập trung, thì sự khác biệt ấy khó lòng có được.
Trong cải cách, Việt Nam đã có một số bước triển khai chung cho các “đơn vị sự
nghiệp” dịch vụ công: giáo dục, y tế, văn hóa... như Nghị định 10 trước đây và Nghị
định 43 ngày 25/4/2006 vừa qua của Chính phủ về tự chủ tài chính, hoặc đã giao quyền
cấp bằng đại học cho các trường đại học. Tuy nhiên, tự chủ đại học và quản trị đại học
là hai chủ đề rất rộng, rất phức tạp của riêng giáo dục đại học. Do vậy, nếu đối chiếu
với những nội dung đã triển khai trong thực tế Việt Nam thì có thể nói, chưa có được
những bước chuyển động thực sự căn bản theo đúng yêu cầu của tự chủ đại học.
Mối liên quan giữa quyền hạn và trách nhiệm trong tự chủ đại học rất rõ ràng.
Những sản phẩm do trường đại học tạo ra, thì chính nhà trường phải chịu trách nhiệm
trước cộng đồng, xã hội, người học là khách hàng của mình. Nhưng, để chịu trách
nhiệm thì trường học phải được toàn quyền quyết định về cung cấp những sản phẩm
của mình cho xã hội. Đây là mối quan hệ nhân quả, đan xen trong mối quan hệ quyền
hạn và trách nhiệm.
Đây cũng là điều mà vẫn chưa được cơ quan quản lý giáo dục của Nhà nước,
cũng như các trường đại học ở Việt Nam quan tâm một cách đầy đủ. Vấn đề cốt lõi là,
chịu trách nhiệm trước Nhà nước, xã hội, cộng đồng và người học về các hoạt động của
trường phải là Hội đồng trường chứ không phải Ban giám hiệu như ở Việt Nam. Trong
khi đó, vai trò của Hiệu trưởng là điều hành, quản lý công viêc hàng ngày và thực thi
các chính sách, định hướng do Hội đồng trường thông qua.
Đối với Hội đồng Khoa học, vai trò của nó là đảm bảo cao nhất chất lượng học
thuật và nghiên cứu của nhà trường dưới sự quản lý của Hiệu trưởng. Nhưng những mối
quan hệ trong cấu trúc quyền lực đang bị chồng chéo không cho phép nhà trường độc
lập giải quyết nhiệm vụ này. Ngược lại, nếu không có quyền hạn để quyết định những
nhiệm vụ của mình, thì khó có thể nói nhà trường phải chịu toàn bộ trách nhiệm về
những sản phẩm đó. Đây là vòng luẩn quẩn trong quản trị đại học ở Việt Nam hiện nay.
192

Đối với Việt Nam, khái niệm tự chủ và tự chịu trách nhiệm được nêu ra gần đây
nhưng giải thích rất chung chung, không rõ ràng, cho nên bị hiểu nhầm thành tự chịu
trách nhiệm, tức bản thân các trường tự chịu trách nhiệm trước những việc mình làm
nhưng không rõ chịu trách nhiệm trước ai. Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng tự chịu
trách nhiệm có thể là chịu hoặc chẳng chịu gì cả. Thêm vào đó, trách nhiệm xã hội của
các đại học chưa được nghiêm túc đặt ra và cũng chưa thể hiện trong cung cách quản
trị. Hơn nữa, Hiệu trưởng thường là những người xuất thân từ nhà giáo, nhà khoa học
chứ không phải là một nhà quản trị chuyên nghiệp. Từ Mô hình quản lý bị đồng hóa,
trường đại học bị coi là một đơn vị hành chính hay một tổ chức doanh nghiệp nên
không có tự chủ đại học như yêu cầu mà nó cần phải có. Thêm vào đó, cơ chế quản trị
lại chưa rõ ràng, cơ chế kiểm soát độc lập chưa hiệu quả, và tự chủ đại học lại là một
nhu cầu rất cấp thiết phải được quan tâm để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của
các cơ sở đại học trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia vào WTO. Đó là những lý do
bắt buộc, đã đến lúc phải có một cuộc cải cách thực sự trong quản trị đại học.
Trong thực tế, vấn đề tự chủ đại học chưa được hiểu và nghiên cứu một cách
thấu đáo. Với quan niệm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, bộ Giáo dục và Đào
tạo trên thực tế đã làm thay công việc của các trường, từ bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo đơn
vị, bổ nhiệm Giáo sư, phó giáo sư, phê duyệt chương trình khung (chuẩn chương trình),
phân bổ chỉ tiêu đào tạo, quyết định việc mở ngành mới và mức học phí (đối với trường
công lập).
Trách nhiệm xã hội là trách nhiệm của trường đại học đối với sinh viên, cha mẹ
sinh viên, người sử dụng lao động, công chúng nói chung và Nhà nước. Trách nhiệm
này bao gồm, việc đảm bảo chất lượng đào tạo, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực,
thông tin minh bạch và trách nhiệm báo cáo giải trình công khai với công chúng, đem
lại sự thỏa mãn cho sinh viên và cộng đồng... Để thực hiện được nghĩa vụ này, phải có
hai điều kiện. Thứ nhất, về phía bộ quản lý, phải xây dựng cho được một số “Chỉ số
hoàn thành nhiệm vụ” của trường đại học, tổ chức kiểm định chất lượng và kiểm toán
tài chính độc lập, đưa ra được những quy định về báo cáo giải trình công khai... Thứ
hai, về phía trường đại học, phải có một “Hội đồng trường” để những quyết định đưa ra
là vì lợi ích của cộng đồng chứ không phải chỉ là lợi ích của riêng nhà trường hoặc một
thế lực nào đó.
Hệ thống giáo dục hiện nay ở Việt Nam bao gồm cả các trường công lập đã có
một bề dày lịch sử hình thành và phát triển hàng trăm năm, và cả trường ngoài công lập
vừa mới được sinh ra trong cơ chế thị trường. Nếu như quản lý nhà nước của bộ Giáo
dục-Đào tạo với các trường công lập bằng hai công cụ: thứ nhất, là tiền do Nhà nước rót
xuống cho các trường thông qua bộ Tài chính rồi qua bộ Giáo dục và Đào tạo phân bổ
đến các trường. Thứ hai, yếu tố con người, bộ toàn quyền chỉ định chức danh Hiệu
trưởng và bộ máy tổ chức nhân sự ở các trường. Do vậy, bộ được độc quyền và rất có
uy với các trường công lập với cơ chế quản lý: xin-cho.
Ngược lại với sự trói buộc của các trường công lập thì trường tư thục lại được tự
do, tự tung tự tác đến mức thả nổi muốn làm gì cũng được. Trong hệ thống ngoài công
lập, quản lý nhà nước chỉ nằm ở chỗ: chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm, và chương trình đào
tạo. Nhưng chương trình đào tạo được xây dựng cũng rất tự do và hoàn toàn do cơ sở tự
đăng ký, rồi gửi báo cáo về bộ. Chính vì vậy mà trường nào thích làm đúng thì làm, còn
thích làm… trái thì làm, vì các vấn đề quyết định như tài chính và nhân sự đều do
trường đại học tự quyết. Do đó, từ không quản lý chặt dẫn đến lại càng không biết nội
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tình như thế nào nên hầu như hoạt động của các trường tư thục đều nằm ngoài tầm kiểm
soát của Nhà nước.20
Như vậy, vấn đề trọng tâm của cải cách quản trị đại học ở Việt Nam là xây dựng
được một cơ chế tự chủ đại học, cho phép các đại học được quyền quyết định về
chương trình, về việc bổ nhiệm và quản lý nhân viên, giảng viên cũng như các thành
phần nhân viên khác. Sự thiếu vắng cơ chế này, cùng sự chạy đua tăng thu nhập dưới
chiêu bài đạt thành tích phổ cập hóa Giáo dục đại học nằm trong số các nguyên nhân
khiến cho đại học Việt Nam xuống cấp.
Khi chuyển đổi từ mô hình kiểm soát sang giám sát nhà nước mà nhiều nước
trên thế giới đang áp dụng, thì vai trò của Bộ Giáo dục và Đào tạo là xây dựng khuôn
khổ chính sách, hành lang pháp lý cho các trường trong khi các trường cần được thực
sự tự chủ theo qui định của pháp luật, nhưng phải đánh đổi bằng trách nhiệm xã hội và
trách nhiệm giải trình. Chính vì chưa có hành lang pháp lý rõ ràng và sự thống nhất
trong cách tiếp cận đã dẫn đến những mâu thuẫn vốn âm ỉ và rất cần được giải quyết
thấu đáo. Để thực hiện cơ chế tự chủ, Nhà nước phải có cơ chế để thiết lập cho được
một Hội đồng trường ở bất cứ một đại học công lập nào. Hội đồng này có nhiệm vụ đề
nghị cấp hành chính cao hơn như Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, hoặc Chủ
tịch Tỉnh bổ nhiệm Hiệu trưởng theo đúng tiêu chuẩn mà Chính phủ quy định. Cấp bổ
nhiệm tùy theo đại học phụ thuộc cấp quản lý nào.
Chỉ có Hội đồng trường mới quyết định sát thực đường hướng phát triển của
trường và chính sách lương bổng dựa theo phương hướng chung do Chính phủ quyết
định, theo dõi, xem xét các báo cáo về hoạt động của trường, và tham mưu gây quỹ cho
trường. Nếu ở tầm quốc gia, ủy viên hội đồng sẽ phản ánh lợi ích ở tầm quốc gia, nếu ở
địa phương họ phải phản ánh lợi ích của địa phương. Hiệu trưởng là người chịu trách
nhiệm quản lý toàn bộ mọi hoạt động của trường, bổ nhiệm Hiệu phó, và các trưởng
Khoa, dựa trên đề nghị của Hội đồng Khoa và bổ nhiệm các chức danh giáo sư dựa trên
danh sách đề nghị của Hội đồng Khoa học.
Thứ ba, chất lượng đại học. Vấn đề chất lượng đại học là sống còn với bất kỳ
trường đại học nào. Chất lượng đại học phải được ưu tiên số một và phải được quan tâm
thường xuyên, liên tục, gắn liền với sứ mạng của trường đại học. Thực tế ở Việt Nam
là, qua khảo sát một số trường đại học trọng điểm, hầu hết các trường đều thiếu hẳn văn
hóa chất lượng khi tiến hành kiểm định vì bản thân các trường thiếu nguồn lực, chuyên
môn, và trên hết là không biết kiểm định xong rồi để làm gì vì các yếu kém, bất cập
được chỉ ra nhưng làm cách nào (tức lấy đâu ra kinh phí và nguồn lực trong cơ chế hiện
nay) để khắc phục các yếu kém đó vẫn còn bỏ ngỏ. Xu hướng chung của thế giới là
quản trị đại học đang được điều tiết theo hướng chất lượng đòi hỏi ngày càng tăng,
nhưng lại là xu hướng ngược ở Việt Nam, khi ngày càng có nhiều trường đại học được
thành lập mới hoặc nâng cấp từ các trường cao đẳng mà không quan tâm đến chất
lượng.21
Xem: Đại học ngoài công lập đang bị thả nổi. Bài đăng trên báo Sài Gòn giải phóng online ngày 27 tháng 4 năm
2009. http://www.sggp.org.vn/giaoduc/2009/4/188867/. Đến cuối năm 2008, cả nước có 64 trường đại học, cao
đẳng ngoài công lập. Trong đó, 40 trường đại học (chiếm 25% tổng số trường đại học trên cả nước), 24 trường
cao đẳng (chiếm 11,48%). Số sinh viên đang theo học các trường đại học và cao đẳng là 143.000 (chiếm 12%
tổng số sinh viên cả nước).
21
Báo cáo số 760/BC-BGDĐT của bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 29/10/2009 đã nếu rõ: “Giáo dục đại học đang
đứng trước thách thức rất to lớn: Phương pháp quản lý nhà nước đối với các trường đại học, cao đẳng chậm
20
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Câu hỏi đặt ra là, mục đích của kiểm định chất lượng là để làm gì, nhằm để kiểm
soát, cải tiến, thay đổi hay chỉ đơn giản là để xếp hạng? Nếu không thể trả lời và giải
quyết các câu hỏi này thì kiểm định chất lượng sẽ đi vào ngõ cụt. Hơn nữa, hiện nay
Việt Nam chưa có một cơ quan kiểm định chất lượng độc lập với Bộ Giáo dục và Đào
tạo nên kết quả kiểm định trước đây nếu có công bố thì độ tin cậy chắc hẳn sẽ không
cao.
Những thất bại của giáo dục đại học Việt Nam có nguyên nhân sâu xa từ quản trị
đại học. Chúng ta có thể chỉ ra ba nguyên nhân cơ bản là: một, do Lý luận về quản lý
giáo dục đại học nói chung, và về các chủ đề này nói riêng, đang chưa được quan tâm
thấu đáo. Hai, khi tăng quyền lực ở cấp trường đại học thì tất yếu phải giảm bớt quyền
lực ở cấp bộ chủ quản, mà giảm bớt quyền lực thì bao giờ cũng rất khó khăn. Hơn nữa,
nó còn làm giảm giá trị truyền thống về mối quan hệ giữa Nhà nước và trường đại học.
Ba là, cơ chế quản trị ở các trường đại học của Việt Nam hiện nay, đặc biệt là cơ chế
đảm bảo trách nhiệm xã hội, có thể nói là còn chưa có cơ sở pháp lý để đạt được các
mục đích của chính sách phân quyền như vừa nói ở trên.
Như vậy, vấn đề trọng tâm của cải cách quản trị đại học ở Việt Nam là xây dựng
được một cơ chế “Tự chủ đại học”, cho phép các đại học được quyền quyết định về
Chương trình, về việc bổ nhiệm và quản lý nhân viên, giảng viên cũng như các thành
phần nhân viên khác. Sự thiếu vắng cơ chế này, cùng sự chạy đua tăng thu nhập dưới
chiêu bài đạt thành tích phổ cập hóa giáo dục đại học nằm trong số các nguyên nhân
gốc rễ khiến cho đại học Việt Nam xuống cấp, và càng đi xa hơn so với tôn chỉ, mục
đích của nó.
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CÔNG KHAI, MINH BẠCH VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH
TRONG QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC
Chu Hồng Thanh
Đại học Quốc gia Hà Nội
Trong khoảng vài thập kỷ gần đây, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải
trình trong quản trị nhà nước là vấn đề nổi trội được sự quan tâm đặc biệt từ các tổ chức
quốc tế, các Chính phủ và người dân của các quốc gia trên thế giới. Trong sự nghiệp đổi
mới đất nước ở Việt Nam, với chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do
dân và vì dân, vấn đề công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình đang được đặt ra
có tính bức thiết trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có giáo dục- một lĩnh vực đã được
Hiến định: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu”(1). Ở Việt Nam, công khai,
minh bạch và trách nhiệm giải trình được nhấn mạnh chủ yếu cho phòng và chống tham
nhũng, được quy định trong Luật phòng chống tham nhũng. Luật Giáo dục và Luật
Giáo dục đại học nhấn mạnh công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình gắn với
quyền tự chủ của nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặc biệt là cơ sở giáo
dục đại học, tuy nhiên chưa quan tâm đúng mức đến công khai minh bạch và trách
nhiệm giải trình trong quản trị nhà nước về giáo dục.
Nghĩa vụ thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản trị
nhà nước, trong tổ chức và thực hiện các dịch vụ công bắt nguồn từ học thuyết về chủ
quyền nhân dân và kiểm soát quyền lực Nhà nước, thực hiện nguyên tắc pháp quyền
Rule of Law. Các Nhà nước và các tổ chức trong thiết chế cung cấp dịch vụ công phục
vụ nhân dân, phục vụ xã hội, phải chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân, phải thông
tin, giải thích rõ ràng và minh bạch về tổ chức và hoạt động của mình trong xã hội.
Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình đã và đang được hầu hết các quốc gia
trên thế giới thực hiện và đã chứng tỏ tác dụng to lớn trong việc ngăn chặn tình trạng
lạm quyền, quan liêu, tham nhũng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia và
phục vụ xã hội. Chính vì vậy, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình đã trở
thành một yêu cầu, điều kiện trong nhiều cơ chế và điều ước quốc tế, là một trong
những “luật chơi chung” trong “sân chơi chung” của toàn cầu hóa. Chẳng hạn công
khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình được ghi nhận như là một trong những
nguyên tắc và biện pháp phòng ngừa cơ bản nhất trong Công ước Liên hợp quốc về
chống tham nhũng mà Việt Nam là thành viên. Thực tiễn cho thấy, việc thực hiện công
khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản trị Nhà nước ở Việt Nam vẫn còn
rất nhiều điểm phải thảo luận để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao năng lực quản trị quốc
gia, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong thời kỳ mới và đặc biệt là trong công
cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam
đang thực hiện.
Phát triển giáo dục có vai trò cực kỳ quan trọng và có ý nghĩa quyết định cho
phát triển xã hội, phát triển đất nước trên tất cả mọi lĩnh vực. Tôn Trung Sơn đã từng
cho rằng: mất nước có thể cứu nước, có thể lấy lại được, nhưng nếu mất văn hóa, giáo
dục là mất hết. Giáo dục có vai trò rất quan trọng đối với mỗi con người và đối với tiến
bộ xã hội, hưng thịnh quốc gia, làm nên sự tiến hóa của loài người và văn minh nhân
loại. Thông qua việc trang bị những kiến thức, kỹ năng và thái độ sống cho con người,
giáo dục giúp con người sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, có khả
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năng giải quyết vấn đề và thích ứng tốt nhất với hoàn cảnh tự nhiên và xã hội. Lịch sử
minh chứng rằng những quốc gia có nền giáo dục cao thường là những quốc gia phát
triển văn minh hơn, bình quân thu nhập đầu người cao hơn, an sinh xã hội được bảo
đảm. Trong khi đó những quốc gia đang phát triển hoặc kém phát triển có nền giáo dục
phát triển thấp thì xã hội có nhiều người nghèo khổ hoặc sống dưới mức nghèo khổ;
những vấn đề công bằng, công lý và bình đẳng xã hội gặp nhiều khó khăn, việc thực
hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình có nhiều hạn chế. Chính vì vai trò
và tầm quan trọng của phát triển giáo dục nên quản trị nhà nước trong lĩnh vực này càng
đòi hỏi cao về tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Giáo dục
(Education) là nuôi dạy, nuôi dưỡng, đào tạo, huấn luyện ...là trách nhiệm xã hội của
cộng đồng, của nhà nước đồng thời là quyền con người, quyền của mỗi người. Công
ước Quốc tế về các Quyền kinh tế, Xã hội và Văn hóa năm 1966 ghi nhận giáo dục là
quyền con người, quyền của tất cả mọi người (2). Trong thực tế, ở hầu khắp các quốc
gia, trẻ em trong độ tuổi nhất định thường bắt buộc phải tới trường và hình thành các hệ
thống giáo dục quốc dân tập trung. Tuy nhiên đến nay các hình thức giáo dục có nhiều
thay đổi so với trước, đặc biệt ở những nước phát triển và công nghệ hiện đại, người
học có thể chọn các hình thức học, học từ xa, học trực tuyến, học suốt đời, học tập trung
hoặc bán tập trung, thậm chí học ở nhà… đều được chấp nhận giá trị bằng cấp đạt được
như nhau nếu như tích lũy đầy đủ các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ cần
thiết. Thực tế đó càng đòi hỏi cao trong thực hiện nghĩa vụ công khai, minh bạch và
trách nhiệm giải trình về quản trị nhà nước trong lĩnh vực này.
Công khai và minh bạch là việc cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm công
bố, cung cấp thông tin chính thức về văn bản, về tổ chức và hoạt động, hoặc về các nội
dung có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ một cách rõ ràng, ngay tình, trung
thực. Công khai là không giữ kín, không giấu giếm mà để cho mọi người đều có thể
biết. Công khai là (Transparency), theo sách Đại từ điển Tiếng Việt do Nguyễn Như Ý
chủ biên, Nhà xuất bản ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2007 thì công khai
là "không giấu diếm, bí mật mà cho mọi người cùng biết". Cũng theo sách Đại từ điển
nêu trên thì minh bạch là "sáng rõ, rành mạch" (3). Thuật ngữ “công khai” thường đi
cùng và gắn liền thuật ngữ “minh bạch” (categoricalness), thâm chí nhiều khi tiếng
anh Transparency (công khai) cũng được dịch là “minh bạch”. Với ý nghĩa và bản chất
như vậy nên “công khai, minh bạch” luôn được sử dụng như một biện pháp hữu hiệu để
phòng, chống các hành vi tiêu cực trong các hoạt động có tổ chức, đặc biệt là hoạt động
của các cơ quan được trao quyền lực công. Đánh giá về tầm quan trọng của công khai,
minh bạch, GS. Joseph stiglitz, người đoạt giải Nobel về kinh tế năm 2001 cho rằng,
“Tính minh bạch như một nhân tố cốt lõi trong cuộc chiến chống tham nhũng” (4).
Trong đạo đức xã hội nói chung và trong quản trị công, trách nhiệm giải trình
(accountability,có nguồn gốc Latin là accomptare: giải thích) là trách nhiệm giải thích
việc thực thi nhiệm vụ, công vụ hay những vấn đề liên quan đến trách nhiệm quản trị
nhà nước và thực hiện các dịch vụ công. Là một thuộc tính trong ngành quản trị,
accountability là trung tâm của các cuộc thảo luận liên quan đến các vấn đề trong quản
trị nhà nước, trong khu vực công và trách nhiệm cá nhân. Trong vai trò lãnh đạo và
quản lý, trách nhiệm giải trình là sự ghi nhận và giả định về trách nhiệm đối với hành
động, sản phẩm, quyết định và chính sách, bao gồm cả việc quản lý, quản trị, điều hành,
thực thi công vụ, trong phạm vi vai trò hay vị trí việc làm, không chỉ bao gồm nghĩa vụ
báo cáo mà còn phải thuyết minh, giải thích và chịu trách nhiệm về kết quả công việc,
về hậu quả thiệt hại. Từ trước đến nay ở Việt Nam trách nhiệm giải trình trong quản trị
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nhà nước thường được hiểu như là một mối quan hệ báo cáo giữa các cá nhân có trách
nhiệm công vụ với cơ quan hoặc người có trách nhiệm khác; là việc cơ quan nhà nước
cung cấp, giải thích, làm rõ các thông tin về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao
khi có yêu cầu, người yêu cầu giải trình là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu
giải trình... Chẳng hạn Nghị định số 90/2013/NĐ-CP về trách nhiệm giải trình của cơ
quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao định nghĩa trách
nhiệm giải trình là việc cơ quan nhà nước cung cấp, giải thích, làm rõ các thông tin về
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn đó; người giải trình là người đứng đầu cơ quan nhà nước hoặc
người được người đứng đầu cơ quan nhà nước ủy quyền thực hiện việc giải trình; người
có quyền yêu cầu giải trình là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu giải trình
(5). Tuy nhiên quan hệ quản trị công hiện đại đòi hỏi phải hiểu đúng về trách nhiệm giải
trình. Accountability trước hết là trách nhiệm xã hội, gắn liền với thực hiện quyền tự
chủ và tự chịu trách nhiệm của các chủ thể quan hệ pháp luật, đồng thời xác định trách
nhiệm của nhà nước và các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ công phải giải trình trước
nhân dân và xã hội về các hoạt dộng của mình liên quan tới xã hội và cộng đồng. Trách
nhiệm giải trình trong quản trị nhà nước luôn gắn liền với yêu cầu công khai, minh bạch
trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, bảo đảm để có được một nhà nước
liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân. Như vậy cần có sự phân biệt giữa
“trách nhiệm giải trình” (Accountability) với nghĩa vụ “báo cáo” (Report) giữa cấp dưới
và cấp trên trong hệ thống tổ chức Bộ máy nhà nước.
Quan điểm “Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng
đầu, là động lực của quá trình phát triển” trong thực tiễn chưa được quán triệt đúng mức
và triển khai hiệu quả ở mọi lĩnh vực. Quản trị nhà nước về giáo dục hiện tại còn nhiều
bất cập, chưa thực sự phát huy tính tích cực và trách nhiệm của các đơn vị cơ sở. Hệ
thống luật pháp và các chính sách về giáo dục chưa hoàn chỉnh. Sự không thống nhất,
chồng chéo trong quản lý giữa các bộ, ngành đã làm giảm hiệu quả của công tác này.
Vẫn còn lãng phí trong một số hạng mục đầu tư của Nhà nước cho GD&ĐT, chẳng hạn
không ít đề án cải cách giáo dục không mang lại hiệu quả đích thực. Cơ sở vật chất
thiếu thốn, chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo trình còn nhiều hạn chế là những vấn đề
không phải một sớm một chiều có thể khắc phục được. Tâm lý khoa cử, bằng cấp vẫn
chi phối mạnh việc dạy, học và thi cử.
Hiện nay một cuộc cách mạng về giáo dục với chủ trương “đổi mới căn bản, toàn
diện” nền giáo dục đang diễn ra theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng (khóa XI), bảo đảm cho giáo dục Việt Nam đáp ứng yêu cầu
phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
Theo lộ trình, bắt đầu từ năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục Việt Nam chính thức
triển khai áp dụng nhiều cải cách mới, bắt đầu từ áp dụng chương trình giáo dục phổ
thông mới (6). Đến nay Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đưa trẻ em đúng độ tuổi được
đến trường, cơ bản hoàn thành phổ cập trung học cơ sở, có 700 trường đại học, học viện
và trường cao đẳng với gần 73.000 giảng viên, hơn 16.500 tiến sĩ, 500 chương trình đào
tạo, phối hợp với nhiều trường đại học trên thế giới và nhiều chương trình đào tạo kỹ sư
chất lượng cao, cử nhân tài năng, chương trình tiên tiến theo chuẩn quốc tế. Theo báo
cáo được Ngân hàng Thế giới công bố ngày 15/3/2018, có 07 trong số 10 hệ thống giáo
dục hàng đầu thế giới đang nằm ở khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, trong đó có sự
phát triển thực sự ấn tượng thuộc về hệ thống giáo dục của Việt Nam. Tháng 6/2018, tổ
chức Quacquarelli Symonds (QS) - Vương quốc Anh - đã công bố kết quả xếp hạng
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các trường tốt nhất thế giới năm 2019, theo đó lần đầu tiên Việt Nam có Đại học Quốc
gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top 1.000 trường
đại học hàng đầu thế giới (7). Việt Nam cũng trở thành một trong những điểm sáng trên
bản đồ giáo dục thế giới về tổ chức một số sự kiện giáo dục, đăng cai và tổ chức thành
công một số kỳ thi quốc tế như: Olympic Toán học quốc tế 2007, Olympic Vật lý quốc
tế 2008, Olympic Sinh học quốc tế 2016. Đặc biệt, thành tích của các đội tuyển học sinh
Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế cũng rất nổi bật. Trong 3 năm gần đây,
2017 đến 2019 đội tuyển Olympic quốc tế các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học của
Việt Nam đều đạt thứ hạng rất cao. Bên cạnh một số kết quả đạt được, giáo dục Việt
Nam nói chung và quản trị nhà nước về giáo dục còn đang bộc lộ nhiều hạn chế, yếu
kém, nội dung giáo dục con người còn chưa thiết thực. Mục tiêu trang bị kiến thức được
chú trọng nhiều trong khi mục tiêu giáo dục kỹ năng và thái độ còn bị xem nhẹ, dường
như càng lên lớp cao hơn thì nội dung giáo dục thái độ sống càng bị giảm bớt trong
chương trình giáo dục. Việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá đã có
những chuyển biến nhất định trong nhận thức nhưng chưa thực sự có nhiều chuyển biến
trong thực tế, nhiều khi việc đổi mới phương pháp còn nặng về hình thức.
Nghị quyết Số: 29-NQ/TW “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" được hội nghị trung ương 8 (khóa XI)
thông qua.đã nêu ra nhiều tồn tại yếu kém liên quan tới quản trị nhà nước về giáo dục:
“chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu, nhất là giáo dục đại
học, giáo dục nghề nghiệp. Hệ thống giáo dục và đào tạo thiếu liên thông giữa các trình
độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo; còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành. Đào
tạo thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của thị
trường lao động; chưa chú trọng đúng mức việc giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng
làm việc. Phương pháp giáo dục, việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả còn lạc hậu,
thiếu thực chất. Quản lý giáo dục và đào tạo còn nhiều yếu kém. Đội ngũ nhà giáo và
cán bộ quản lý giáo dục bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu; một bộ phận chưa
theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo
đức nghề nghiệp. Đầu tư cho giáo dục và đào tạo chưa hiệu quả. Chính sách, cơ chế tài
chính cho giáo dục và đào tạo chưa phù hợp. Cơ sở vật chất kỹ thuật còn thiếu và lạc
hậu, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn….Việc thể chế hóa các quan
điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là quan
điểm "giáo dục là quốc sách hàng đầu" còn chậm và lúng túng. Việc xây dựng, tổ chức
thực hiện chiến lược, kế hoạch và chương trình phát triển giáo dục-đào tạo chưa đáp
ứng yêu cầu của xã hội. Mục tiêu giáo dục toàn diện chưa được hiểu và thực hiện đúng.
Bệnh hình thức, hư danh, chạy theo bằng cấp... chậm được khắc phục, có mặt nghiêm
trọng hơn. Tư duy bao cấp còn nặng, làm hạn chế khả năng huy động các nguồn lực xã
hội đầu tư cho giáo dục, đào tạo. Việc phân định giữa quản lý nhà nước với hoạt động
quản trị trong các cơ sở giáo dục, đào tạo chưa rõ. Công tác quản lý chất lượng, thanh
tra, kiểm tra, giám sát chưa được coi trọng đúng mức. Sự phối hợp giữa các cơ quan
nhà nước, tổ chức xã hội và gia đình chưa chặt chẽ. Nguồn lực quốc gia và khả năng
của phần đông gia đình đầu tư cho giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu.”(8).
Như vậy một số yếu kém và bất cập trong quản trị nhà nước về giáo dục có thể kể đến
là:
Mang nặng tính hình thức và chỉ tiêu số lượng, chưa quan tâm đúng mức
tới quản trị chất lượng
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Chưa quan tâm đúng mức đến quản trị hệ thống. Hệ thống giáo dục quốc
dân thể hiện rõ sự rời rạc, thiếu tính liên thông và thiếu gắn kết, không phát huy được
sức mạnh của toàn bộ hệ thống. Cơ chế “chủ quản” duy trì quá lâu đè nặng lên lĩnh vực
giáo dục làm hạn chế tính tự chủ và năng động của các cơ sở giáo dục và các hoạt động
dạy-học.
- Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục còn nhiều bất cập về cơ cấu và số lượng, chất
lượng.
- Đầu tư cho phát triển giáo dục chưa hiệu quả. Chính sách, cơ chế tài chính cho
giáo dục chưa phù hợp. Cơ sở vật chất kỹ thuật dành cho giáo dục còn thiếu và lạc hậu,
nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nguồn lực quốc gia và khả năng
đầu tư cho giáo dục còn thấp so với yêu cầu.
- Quan điểm “phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu” chưa được thể hiện rõ,
chưa rõ nội hàm và yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, trong nhận thức và trong tổ chức, hoạt
động giáo dục, thể hiện nhiều lúng túng.
- Việc xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch và chương trình phát
triển giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu của xã hội.
- Mục tiêu giáo dục toàn diện chưa được hiểu và thực hiện đúng trong quản trị
nhà nước
- Tư duy bao cấp, hành chính quan liêu và cơ chế xin-cho còn nặng nề, làm hạn
chế khả năng huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục.
- Chưa phân định rõ ràng, minh bạch giữa quản lý nhà nước với hoạt động quản
trị các cơ sở giáo dục và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục.
- Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, kiểm định, giám sát chưa được coi
trọng đúng mức, chưa thể hiện rõ tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.
- Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, giữa các cơ quan nhà nước
với các tổ chức xã hội và gia đình chưa chặt chẽ, chưa hiệu quả.
Với tư cách là cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về giáo dục, đương nhiên,
Bộ Giáo dục và Đào tạo phải chịu trách nhiệm về những hạn chế yếu kém trong quản trị
nhà nước do ngành mình quản lý. Tuy nhiên, nếu quy tất cả trách nhiệm cho ngành giáo
dục thì hoàn toàn không khách quan và không công bằng. Luật giáo dục, Luật giáo dục
đại học và Luật giáo dục nghề nghiệp đều xác định Chính phủ thống nhất quản lý nhà
nước về giáo dục và phân công cho nhiều Bộ, ngành cùng Bộ Giáo dục quản lý lĩnh vực
giáo dục, vì vậy các Bộ, ngành “chủ quản” cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý trực tiếp
trong quản trị nhà nước về giáo dục. Đồng thời trách nhiệm quản trị giáo dục ở nước ta
cũng phải thuộc về cả hệ thống chính trị. Nếu không thể hiện rõ tính công khai, minh
bạch và trách nhiệm giải trình trong cơ chế quản trị nhà nước như hiện nay thì không
thể đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục như mong muốn.
Quản trị nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, đổi mới căn bản và toàn diện giáo
dục, công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản trị nhà nước về giáo
dục…để đạt tới cái gì? Có thể có câu trả lời đơn giản là: chất lượng giáo dục. Nhưng
câu trả lời đó hoàn toàn chưa thỏa đáng vì quản trị nhà nước không phải là nguyên nhân
trực tiếp dẫn tới chất lượng giáo dục. Muốn có chất lượng giáo dục thì phải tôn trọng,
“cởi trói” và trả lại cho giáo dục những đặc trưng, thuộc tính vốn có của nó, những quy
luật vận động để phát triển, nhà nước không thể áp đặt hoặc can thiệp, làm thay. Kinh
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nghiệm từ nhiều nước có mô hình giáo dục tiên tiến ở Châu âu, Nhật, Hàn Quốc ,
Xingapor, Israel.. cho thấy lao động trong lĩnh vực giáo dục, trong nhà trường, của thầy
và của trò, là lao động trí tuệ, lao động sáng tạo, đòi hỏi tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm
và tự do học thuật rất cao (Academy freedom). Do cơ chế quản trị giáo dục chưa phù
hợp, chưa đi thẳng vào đặc điểm và yêu cầu thực chất của phát triển giáo dục là
“academy freedom” nên qua nhiều lần cải cách giáo dục và áp dụng các mô hình giáo
dục tiên tiến, nhưng càng cải cách và áp dụng nhiều mô hình, càng làm cho nền giáo
dục rối rắm, phức tạp hơn, dường không có đường ra. Trong khi đó Nhật Bản, Hàn
Quốc, Singapore và nhiều quốc gia khác lại nhanh chóng áp dụng thành công các mô
hình giáo dục tiên tiến, vì trong cơ chế quản trị nhà nước nói chung và quản trị nhà
nước về giáo dục nói riêng, các quốc gia đó chỉ tập trung quản lý vĩ mô, đường hướng
chiến lược, hệ thống pháp luật, thực hiện vai trò kiến tạo cho phát triển giáo dục. Họ tạo
cơ chế mở và quyền tự chủ, độc lập, thông thoáng cho các nhà trường, phát huy được
tối đa tính chủ động, tự do học tập và nghiên cứu, kích thích năng lực sáng tạo của các
cơ sở giáo dục, không chỉ về tự do học thuật mà cả trong xây dựng chiến lược phát triển
nhà trường, trong xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp dạy, học và
nghiên cứu sáng tạo của thầy và trò. Với cơ chế quản trị nhà nước thực hiện công khai,
minh bạch và trách nhiệm giải trình như thế, nền giáo dục không bị xơ cứng, thoái hóa,
lạc hậu với thời gian mà ngược lại luôn sống động, luôn tự làm mới và sinh động trong
quá trình vận hành, tạo ra các sản phẩm là những con người có tư tưởng khai phóng, có
tư duy độc lập, có năng lực phản biện và bảo vệ chân lý, luôn chủ động, trách nhiệm và
sáng tạo trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày của bản thân và trong đời sống xã
hội. Sản phẩm của giáo dục là những con người không chỉ giỏi về chuyên môn, thuần
thục về kỹ năng mà còn chuẩn mực về tính kỷ luật và đạo đức, nhân cách và thái độ.
Tất cả các quốc gia thịnh vượng, cất cánh bay cao về kinh tế - xã hội đều có nền giáo
dục thành công, đều dựa trên quan điểm giáo dục không những là truyền thụ kiến thức,
mà còn là trang bị cho người học phương pháp, phát huy sáng tạo, khả năng độc lập tư
duy, năng lực phản biện và tinh thần phản biện khoa học.
Là một hoạt động dịch vụ công cung cấp dịch vụ giáo dục, các chủ thể sử dụng
dịch vụ giáo dục phải được cung cấp đầy đủ thông tin, họ phải nhận được những bản
cam kết mang tính thực tiễn rằng chất lượng dịch vụ đảm bảo đúng với “nhãn mác”.
Nhằm giảm thiểu rủi ro, tối ưu hóa lợi ích của cả xã hội, cần phải thực hiện nghiêm túc
kiểm định chất lượng, tạo điều kiện vận hành hiệu quả hệ thống các cơ sở giáo dục.
Chính sự công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý nhà nước và
quản trị các dịch vụ công không những đảm bảo chất lượng cho chủ thể sử dụng dịch vụ
giáo dục, mà còn tạo ra một cơ chế cạnh tranh công bằng, buộc các cơ sở giáo dục
không thể không tự mình hoàn thiện nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn các nhu cầu xã
hội.
Ủy ban Quốc tế về giáo dục của UNESCO đã nêu lên những vấn đề mà giáo dục
toàn cầu phải đương đầu để giải quyết là: (1) mối quan hệ toàn cầu và cục bộ, con
người dần trở thành “công dân toàn cầu”, mang tính quốc tế, nhưng vẫn là thành viên
tích cực của cộng đồng, của quốc gia mình; (2) mối quan hệ giữa toàn cầu và văn hóa
của nhân loại, văn hóa của từng dân tộc, từng khu vực, đồng thời phải tạo điều kiện
phát triển cá tính của từng con người; (3) mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại,
thích ứng với những yêu cầu của thời đại mới nhưng không làm mất đi truyền thống tốt
đẹp của dân tộc, tiến lên cập nhật những tiến bộ mới nhưng không quay lưng lại với quá
khứ; (4) mối quan hệ giữa cách nhìn dài hạn và cách nhìn ngắn hạn. Thực tiễn giáo dục
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đòi hỏi cần có những giải pháp mang tính bức thiết, trong khi đó, nhiều vấn đề gặp phải
lại cần có những sách lược cải cách lâu dài; (5) mối quan hệ giữa cạnh tranh cần thiết
và bình đẳng; (6) mối quan hệ giữa gia tăng vô hạn của tri thức và khả năng tiếp thu của
con người; (7) mối quan hệ giữa vật chất và tinh thần, trí tuệ đồng thời phải quan tâm
giáo dục lý tưởng và các giá trị đạo đức.
Ủy ban quốc tế về giáo dục của UNESCO cũng đã đưa ra sáu nguyên tắc cơ
bản cho công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản trị nhà nước về giáo
dục:
- Giáo dục là quyền cơ bản của con người và cũng là giá trị chung nhất của nhân
loại
- Giáo dục chính quy và không chính quy đều phải phục vụ xã hội, giáo dục là
công cụ để sáng tạo, tăng tiến và phổ biến tri thức khoa học, đưa tri thức khoa học đến
với mọi người.
- Các chính sách giáo dục phải chú ý phối hợp phài hòa cả ba mục đích là: công
bằng, thích hợp và chất lượng.
- Muốn tiến hành cải cách giáo dục cần phải xem xét kỹ lưỡng và hiểu biết sâu
sắc về thực tiễn, chính sách và các điều kiện cũng như những yêu cầu của từng vùng.
- Cần có cách tiếp cận phát triển giáo dục thích hợp với từng vùng, tuy nhiên cần
phải chú ý đến các giá trị chung, các mối quan tâm của cộng đồng quốc tế như: quyền
con người, sự khoan dung, hiểu biết lẫn nhau, dân chủ, trách nhiệm, bản sắc dân tộc,
môi trường, chia sẽ tri thức, giảm đói nghèo, dân số, sức khỏe…
- Giáo dục là trách nhiệm của toàn xã hội, của tất cả mọi người.
Quá trình hội nhập quốc tế và cách mạng công nghệ đã mang tới những cơ hội
lớn nhưng cũng không ít thách thức cho phát triển giáo dục. Mặt trái của kinh tế thị
trường có nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến giáo dục. Nhu cầu học tập của nhân dân ngày
càng cao trong khi khả năng đáp ứng của ngành giáo dục còn nhiều hạn chế. Việt Nam
vẫn đang trong quá trình tiếp cận với nền kinh tế thị trường, các ngành, nghề chưa được
chuyên môn hóa sâu sắc, tất yếu tác động trở lại, tạo sức ép đối với hệ thống giáo dục
quốc dân. Nhưng cũng chính vì vậy yêu cầu công khai, minh bạch và trách nhiệm giải
trình trong quản trị nhà nước về giáo dục càng cần thiết và quan trọng hơn bao giờ
hết. Thực hiện yêu cầu này cần chú ý một số điểm sau đây:
Một là: Mục đích cơ bản và trực tiếp của công khai, minh bạch và trách nhiệm
giải trình trong quản trị nhà nước về giáo dục là nhằm tôn trọng, ghi nhận, bảo vệ và
bảo đảm thực hiện quyền tự chủ (Autonomous: tự trị) và tự chịu trách nhiệm của các cơ
sở giáo dục (đặc biệt là cơ sở giáo dục đại học); bảo đảm giáo dục khai phóng (liberal
education) và tự do học thuật trong phát triển giáo dục, từ đó có được chất lượng giáo
dục và phát triển giáo dục. Trong pháp luật Việt Nam và một số nước hiện nay, công
khai minh bạch và trách nhiệm giải trình được nhận thức gắn trực tiếp với phòng và
chống tham nhũng coi đó là công cụ hàng đầu và hữu hiệu để kiểm soát và giảm thiểu
tham nhũng, nhận thức đó là đúng nhưng chưa đầy đủ và chưa phải là căn bản. Công
khai minh bạch và trách nhiệm giải trình không chỉ để phòng chống tham nhũng mà
quan trọng hơn, là cách thức để có một nhà nước liêm khiết, kiến tạo phát triển và phục
vụ nhân dân, là yêu cầu căn bản của nguyên tắc pháp quyền Rule of Law. Luật giáo dục
và Luật giáo dục đại học quy định về quyền tự chủ của cơ sở giáo dục phải đi liền với
công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình, nhưng nếu quản trị nhà nước không thực
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hiện công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình thì cũng không thể nào có được đối
với cơ sở giáo dục.
Hai là, Công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản trị nhà nước về
giáo dục không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là trách nhiệm xã hội, là văn hóa và
bản chất dân chủ trong quản lý nhà nước. Việc thực hiện công khai minh bạch và trách
nhiệm giải trình thể hiện sự phát triển của nền dân chủ tại mỗi quốc gia. Một đất nước
thực sự dân chủ, một nhà nước thực sự phục vụ nhân dân và phụng sự xã hội thì nhà
nước đó phải thực sự tôn trọng nguyên tắc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải
trình, qua đó người dân thấy mình được tôn trọng và bảo vệ. Một đất nước dân chủ thực
sự, thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình thì cán bộ,
công chức mới thấy được mình là người hưởng lương từ ngân sách, có trách nhiệm
phục vụ công dân chứ không phải là quan trên, là người được dân trao quyền chứ không
phải là cầm quyền cai trị, thống trị người dân. Quản trị nhà nước về giáo dục càng cần
coi trọng công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, xem đó là trách nhiệm pháp lý
đồng thời là văn hóa, lý do đơn dản: đây là lĩnh vực phát triển giáo dục.
Ba là, Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản trị nhà nước về
giáo dục đòi hỏi phải minh bạch và rõ ràng ngay trong hoạt động lập pháp và thực hiện
pháp luật, phải làm rõ ngay từ trong nhận thức và triển khai thực hiện một số quan điểm
đã được hiến định và pháp điển hóa: “ Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu”, “ Hệ
thống giáo dục quốc dân”, “Quản lý nhà nước về giáo dục”, “Đầu tư cho giáo dục là
đầu tư phát triển”…Rất nhiều thuật ngữ, cụm từ còn mang tính khẩu hiệu mà không rõ
ràng, chưa minh bạch, chưa được giải trình với những nội dung cụ thể. Quốc hội giành
20% ngân sách cho phát triển giáo dục nhưng việc phân bổ và sử dụng tổng thể 20% ấy
chưa bao giờ được giải trình cụ thể, công khai, minh bạch. “ Phát triển giáo dục là quốc
sách hàng đầu” mới chỉ là khẩu hiệu chính trị và ngôn ngữ nghị quyết, chưa được định
lượng và chưa phải là hoạt động thực thực tiễn của cả hệ thống chính trị và chưa phải là
“quốc kế dân sinh”. Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản trị nhà
nước về giáo dục không phải chỉ là trách nhiệm của cấp trên giao cho cấp dưới mà thực
sự phải là trách nhiệm của cơ quan quản trị nhà nước cấp cap nhất và trong toàn bộ hệ
thống.
Bốn là, Cần hình thành chế độ công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình
trong quản trị nhà nước về giáo dục. Nhân danh quyền lực nhân dân, chính quyền phải
minh bạch và giải thích được, phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình trước
nhân dân, trước dân tộc. Muốn vậy, phải thiết lập được chế độ trách nhiệm giải trình
của cá nhân và tổ chức trong nền hành chính công và trong quản trị nhà nước về giáo
dục.. Nhà nước sẽ đảm nhận ngày càng nhiều chức năng điều tiết với quy mô gia tăng
trong một nền giáo dục phát triển ở Việt Nam trong 10 năm, 20 năm tới và tầm nhìn đến
2050. Muốn vậy trách nhiệm giải trình của cá nhân/tổ chức trong nền giáo dục cung cấp
dịch vụ công ngày càng phải được xác lập rõ ràng và trực tiếp hơn, trước các chủ thể
quan hệ giáo dục, các tổ chức và cá nhân, trước xã hội, đặc biệt là trước nhân dân. Một
trong các giải pháp cải cách thủ tục hành chính nói chung hiện nay là giải pháp về kiểm
soát quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính đã được quy định tại Nghị định số
63/2010/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật về cải cách thủ tục hành chính.
Theo đó thủ tục hành chính sau khi được ban hành phải được công bố, công khai và tổ
chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật, gắn với trách nhiệm tổ chức thực hiện của
cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức và quyền giám sát của người dân, tổ chức, doanh
nghiệp. Công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết các công việc của cơ quan, tổ
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chức, đơn vị, cá nhân trong phòng, chống tham nhũng được quy định tại Điều 28 Văn
bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng. Các yêu cầu
đó phải được cụ thể hóa rõ ràng, minh bạch hơn trong lĩnh vực giáo dục.
Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan
nhà nước nói chung và trong quản trị nhà nước về giáo dục bắt nguồn từ các học thuyết
về sự kiểm soát quyền lực nhà nước, hạn chế lạm quyền, bởi vì nhà nước và những cá
nhân, tổ chức đại diện nắm giữ quyền lực công luôn có xu hướng lạm quyền. Nội dung
công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình đã được xác định rõ trong Luật, đồng
thời với tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy định rõ ràng, minh bạch và thực tế hơn thì
vấn đề quan trọng hơn cả là thực hiện có hiệu quả trong thực tế. Muốn vậy cần tiếp tục
hoàn thiện thực hiện các quy định pháp luật về quyền được thông tin trong lĩnh vực
giáo dục; sửa đổi, hoàn thiện và công khai quy định về danh mục bí mật nhà nước nói
chung và trong lĩnh vực giao dục; Xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về thủ tục hành
chính và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, trong đó có quản trị nhà nước
về giáo dục; tiếp tục xây dựng, ban hành và áp dụng các bộ quy tắc ứng xử, đạo đức
nghề nghiệp nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với trách nhiệm giải trình của cơ
quan quản lý và cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục, xây dựng bộ quản trị
nhà nước về giáo dục liêm chính, kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân.
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NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC VÀ ĐẶC THÙ
QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC LUẬT – GÓC NHÌN KINH TẾ VÀ PHÁP LÝ
Nguyễn Văn Cừ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phạm Thị Giang Thu
Trường Đại học Luật Hà Nội
Tóm tắt: quản trị đại học luật là vấn đề mới, có phạm vi nghiên cứu đánh giá
hẹp, cả ở góc độ kinh tế và khía cạnh pháp lý. Mục tiêu của bài viết là giải quyết những
ý tưởng cơ bản đó. Bài viết bao gồm những nội dung cơ bản:
- Quan niệm về quản trị đại học
- Nội dung của quản trị đại học
- Những điểm được coi là đặc thù của quản trị đại học luật
- Một số điểm rút ra cho quản trị Trường Đại học Luật Hà Nội
Từ khóa: quản trị, quản trị đại học, đặc thù, quản trị đại học luật, Trường Đại học
Luật Hà Nội
1.

Những nội dung cơ bản về quản trị đại học

1.1. Quan niệm về quản trị đại học
Để có được quan niệm về quản trị đại học, trước hết cần xác định hệ khái niệm
đại học – đối tượng cần được quản trị và khái niệm về quản trị.
Hệ thống giáo dục đại học ở các quốc gia luôn phải gắn với mục tiêu giáo dục và
quan trọng hơn là dựa trên nền tảng bản chất giáo dục của mối quốc gia1.
Mục tiêu của giáo dục đại học là hướng tới việc hình thành nên những con người
có trình độ nhận thức và tự chủ trong các hoạt động của mình. Với bất kỳ quốc gia nào,
hệ thống giáo dục đại học vẫn là mở rộng biên giới của sự hiểu biết, đem kết quả ấy để
áp dụng vào cuộc sống.
Với mục đích đó, hệ thống giáo dục đại học ra đời với các mức độ và tiêu chí
khác nhau: là hệ thống giáo dục sau trung học phổ thông2 (Post - Secondary Education),
hệ thống đại học thực hành3 hoặc đại học tinh hoa4. Đối với Việt Nam, hệ thống giáo
dục đại học bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố khác nhau, nhưng đã đến lúc cần quyết tâm
cải cách, trong đó nội dung quản trị đại học đặt ra như là nhu cầu thiết yếu. Trường đại
học là một phần quan trọng trong cơ cấu hệ thống hạ tầng giáo dục đại học.

1

2

3

4

Nguồn: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế - Luật, PGS.TSKH Phạm Đức
Chính & PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Giáo dục Đại học Việt Nam – Góc nhìn từ lý thuyết kinh tế - tài chính
hiện đại, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2014,Trang 121
Có thể được phân tầng, phân nhánh, có phân điịnh mục tiêu thực hành – đào tạo người lao động có tay nghê
tinh thông hoặc có định hướng đào tạo định hướng nghiên cứu mang tính hàn lâm
Các trường đại học cộng đồng, giải quyết được các vấn đề nâng cao trình độ dân trí, thỏa mãn nhu cầu học tập
của người học.
Là các trường đào tạo nhân tài.
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Trường đại học là cơ sở giáo dục được thành lập và hoạt động trong khuôn khổ
pháp luật, có sứ mạng đào tạo, nghiên cứu khoa học, truyền bá kiến thức, chuyển giao
công nghệ, và trên hết là phục vụ sự phát triển của xã hội và cộng đồng5.
Về khái niệm quản trị, tác giả Dương Hữu Hạnh cho rằng “Quản trị có thể được
định nghĩa là một loạt các loại hoạt động được điều khiển, chỉ huy với việc sử dụng các
tài nguyên có hiệu quả và hữu hiệu để theo đuổi một hay nhiều mục tiêu (đã đề ra)6. Với
quan niệm này, rõ ràng, quản trị được xem xét dưới góc độ hoạt động. Điều này được
tác giả thể hiện tại nội dung về “công việc quản trị”7 và “chức năng quản trị cơ bản”8
Nhìn ở góc độ tổ chức, tác giả Nguyễn Hải Sản cho rằng “Cơ cấu tổ chức là một
hệ thống các mối quan hệ hoạt động chính thức bao gồm nhiều công việc riêng rẽ, cũng
như những công việc tập thể. Sự phân chia công việc cụ thể nhằm xác định ai sẽ làm
công việc gì và sự kết hợp nhiều công việc cụ thể nhằm chỉ rõ cho mọi người thấy họ
phải cùng nhau làm việc như thế nào”9 và như vậy, tác giả xác định xét đến cùng, quản
trị theo cơ cấu tổ chức cũng là một loạt các hoạt động khác nhau.
Cũng là tổ chức quản trị, tác giả Ngô Kim Thanh cho rằng “Cơ cấu tổ chức quản
trị là tổng hợp các bộ phận khác nhau có mối liên hệ và quan hệ phụ thuộc lẫn nhau,
được chuyên môn hóa, được giao những trách nhiệm, quyền hạn nhất định và được bố
trí theo từng cấp nhằm thực hiện các chức năng quản trị”10
Về vấn đề này, chúng tôi cho rằng, có nhiều cách nhìn khác nhau về quản trị, tùy
theo cách tiếp cận. Nếu nhìn ở góc độ tổ chức hệ thống, quản trị một tổ chức là cấu trúc
của các mối quan hệ theo chiều ngang và theo chiều dọc, bên trong và bên ngoài nhằm
tạo ra sự kết dính giữa các bộ phận, giữa các chủ thể trong tổ chức đó. Nếu xem xét ở
góc độ cách thức tác động đối với tổ chức được quản trị, thì quản trị là việc tạo ra
đường lối, chính sách và quyết định hướng phát triển và hướng đầu tư của tổ chức đó.
Như thế, có thể chỉ ra rằng, quản trị cho dù tiếp cận dưới góc độ tổ chức bộ máy hay
việc hoạch định chính sách thì mức độ vĩ mô của công tác quản trị cũng được thể hiện
rõ ràng.
Quản trị đại học cũng chỉ là một nội dung quản trị trong một lĩnh vực cụ thể. Tác
giả Nguyễn Đông Phong và Nguyễn Hữu Huy Nhựt cho rằng “Quản trị đại học là quá
trình xây dựng và tập hợp các quy tắc hệ thống nhằm quản lý và kiểm soát tất cả hoạt
động của một trường đại học”11. Chúng tôi đồng thuận với định nghĩa này, nhưng cho
rằng quản trị đại học cần được hiểu với nội hàm rộng hơn thế, cụ thể là:
5

6

7

8

9
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Dựa trên: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế - Luật, PGS.TSKH Phạm Đức
Chính & PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Giáo dục Đại học Việt Nam – Góc nhìn từ lý thuyết kinh tế - tài chính
hiện đại, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2014,Trang 211
Nguồn: Dương Hữu Hạnh, MPA – 1973, các nguyên tắc quản trị hiện đại trong nền kinh tế toàn cầu – Nguyên
tắc và thực hành, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 2009, trang 31
Tác giả Dương Hữu Hanh cho rằng: công việc quản trị bao gồm: sử dụng các nguồn tài nguyên nhân sự và tài
nguyên vật chất đề thực hiện các hoạt động quản trị.(Dương Hữu Hạnh, MPA – 1973, các nguyên tắc quản trị
hiện đại trong nền kinh tế toàn cầu – Nguyên tắc và thực hành, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 2009, trang
32)
Tác giả Nguyễn Hữu Hanh cho rằng: chức năng của quản trị là lập kế hoạchvà ra quyết định, tổ chức hoạt động,
lãnh đạo hoạt động và kiểm soát hoạt động (Dương Hữu Hạnh, MPA – 1973, các nguyên tắc quản trị hiện đại
trong nền kinh tế toàn cầu – Nguyên tắc và thực hành, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 2009, trang 35)
Nguồn: Nguyễn Hải Sản, Quản trị học, Nhà xuất bản Hồng Đức, 2010.
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, Nxb Đại học kinh tế quốc dân,
2012
Nguồn: GS.TS. Nguyễn Đông Phong và TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Quản trị đại học và mô hình cho trường
đại học khối Kinh tế ở Việt Nam, Tạp chí Phát triển và hội nhập số 8 (18), 01 – 02/2013
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Quản trị đại học là sự kết hợp hoạt động của các bộ phận (cơ cấu bộ máy) và
toàn bộ nguồn lực để quyết định, giám sát và tạo cơ sở thực hiện các chính sách,
định hướng phát triển, nhằm hướng tới việc tạo ra những giá trị cốt lõi của cơ sở đại
học.
1.2. Tính đặc thù của quản trị đại học
Quản trị đại học hay quản trị doanh nghiệp hay ở tâm vĩ mô hơn nữa, quản trị xã
hội, cần được thực hiện bởi các bộ phận, cá thể trong tổ chức đó. Đối với trường đại học
hiện đại, mô hình Hội đồng trường thường đặc đề cập đối với các trường đại học công
lập như Hoa Kỳ12, Việt Nam13 hay Australia14. Đối với các cơ sở đại học tư thục mô
hình Hội đồng trường15 hoặc Hội đồng quản trị16 được áp dụng ở hầu hết các quốc gia.
Mặc dù tên gọi không có nhiều khác biệt so với mô hình quản trị doanh nghiệp: Hội
đồng thành viên đối với Doanh nghiệp nhà nước17 và Hội đồng quản trị18 đối với công
ty cổ phần (cho dù đó là cơ sở đại học tư thục hoạt động phi lợi nhuận).
Điểm lưu ý đối với quản trị đại học ở chỗ: hình thức quản trị đại học luôn gắn
với chia sẻ quyền lực từ chủ sở hữu, nhà quản trị với giới nghiên cứu, học thuật. Quản
trị đại học hiện nay thường được thực hiện là quản trị tập thể. Mặc dù số lượng và cơ
cấu thành viên có thể là khác nhau19 ở các quốc gia20 hay giữa đại học công lập với đại
học tư thục, tuy nhiên đều gắn với yêu cầu chia sẻ quyền lực. Điều này được giải thích
bởi sự phức tạp của cơ cấu nhà trường (là tập thể gồm các giáo sư, cán bộ giảng dạy và
sinh viên) – những đối tượng ngày càng khẳng định vị thế và trở nên quan trọng trong
nhà trường và ngay cả đối với thể chế chính trị quốc gia.
Một khía cạnh nữa cũng có thể coi là đặc thù trong quản trị đại học, đó là yếu tố
quản trị theo nguyên nghĩa tại cơ sở đại học lại bị chi phối rất nhiều bởi Hiệu trưởng và
Hội đồng khoa học của cơ sở đó. Sự chi phối này xuất phát từ chính đối tượng và mục
tiêu hoạt động của cơ sở đại học là chất lượng sinh viên và uy tín khoa học của nhà
trường. Những điều này chỉ có thể có được nếu như có các nhà khoa học ưu tú và đại
diện của họ - Hội đồng khoa học, phải có tiếng nói trọng lượng với cơ quan quản trị nhà
trường. Thêm nữa, yếu tố người có trách nhiệm vận hành (Hiệu trưởng) phải là người
kết nối được Hội đồng trường và Hội đồng các nhà khoa học để đi đến mục tiêu cuối

Nguồn: Frank H.T. Rhodes, Tạo dựng tương lai – Vai trò của các viện đại học Hoa Kỳ, Nhà xuất bản Văn hóa
Sài Gòn, 2009, trang 497
13
Nguồn: Điều 14, Điều 15 Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục đại học sửa đổi bổ sung năm 2018.
14
Nguồn: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế - Luật, PGS.TSKH Phạm Đức
Chính & PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Giáo dục Đại học Việt Nam – Góc nhìn từ lý thuyết kinh tế - tài chính
hiện đại, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2014,Trang 232.
15
Nguồn: : Điều 17 Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục đại học sửa đổi bổ sung năm 2018
16
Frank H.T. Rhodes, Tạo dựng tương lai – Vai trò của các viện đại học Hoa Kỳ, Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn,
2009, trang 497
17
Xem Điều 46 Luât Doanh nghiệp 2014;
18
Xem Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014
19
ở Australia khoảng 19-30 người; ở Hoa Kỳ từ 25-35 người; Theo Theo “: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí
Minh, Trường Đại học Kinh tế - Luật, PGS.TSKH Phạm Đức Chính & PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Giáo dục
Đại học Việt Nam – Góc nhìn từ lý thuyết kinh tế - tài chính hiện đại, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia,
2014,Trang 232”
20
Các nước có nền giáo dục đại học phát triển, thành phần của Hội đồng khá đa dạng, chủ yếu đại diện từ giới
doanh nghiệp, công nghiệp, Chính phủ, nhà khoa học có uy tín, giáo sư, các nhà hoạt động xã hội, cán bộ nhà
trường, , sinh viên, chính quyền địa phương. Theo “: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại
học Kinh tế - Luật, PGS.TSKH Phạm Đức Chính & PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Giáo dục Đại học Việt Nam –
Góc nhìn từ lý thuyết kinh tế - tài chính hiện đại, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2014, Trang 232”
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cùng là tạo điều kiện cung cấp những sản phẩm có chất lượng tốt nhất cho xã hội – con
người được đào tạo chuẩn mực và sản phẩm khoa học được xã hội mong đợi.
1.3. Căn cứ thực hiện quản trị đại học
Để thực hiện được quản trị đại học, trước hết cần phải có căn cứ cho hoạt động
này. Điều đó lý giải vì sao, cơ sở đại học cũng giống như các doanh nghiệp, cần có căn
cứ cho việc thực hiện công tác quản trị tổ chức của mình.
- Hệ thống quy định pháp luật. Trước hết, công tác quản trị chỉ có thể thực hiện
khi có quy định pháp luật về vấn đề này. Nếu như công tác quản trị doanh nghiệp đã
được đề cập ở Việt Nam nhiều chục năm trước đây21 thì vấn đề quản trị đại học mới
được đề cập và thực hiện từ những năm 2012 trở lại đây22. Điều đó nghĩa, hệ thống quy
định pháp luật từ khái quát đến cụ thể, quy định về tổ chức bộ máy, quản trị và trách
nhiệm của các thể chế gắn với quản trị là căn cứ quan trọng trong việc thực thi tại các
cơ sở đại học. Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và các văn bản hướng dẫn thi hành
chính là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quản trị đại học.
- Các chuẩn mực/cam kết thưc hiện trong hệ thống các trường đại học mà cơ sở
đại học đó tham gia. Trên cơ sở quy định pháp luật và nguyên tắc được thực hiện những
nội dung pháp luật đã hướng dẫn hoặc pháp luật không cấm, nhằm sử dụng có hiệu quả
nguồn lực của các chủ thể, phục vụ xã hội và cộng đồng. Có thể đề cập đến Bản Tuyên
bố Bologna (The Bologna Declaration) giữa các quốc gia tự nguyện tham gia với nội
dung cho phép sinh viên các trường đại học của quốc gia đó lựa chọn các môn học có
chất lượng cao và có sự công nhận dễ dàng giữa các trường đại học của các quốc gia đã
tự nguyện tham gia23. Tương tự như vậy, tính ưu việt của hệ thống chuyển đổi tín chỉ đã
được thực hiện tương tự ở khu vực Asean24 (Asean Credit Transfer System ACTS) và
đang được các cơ sở đại học có chất lượng cao ở Việt Nam cam kết tham gia từng bước
(Đại học quốc gia Hà Nội)25. Như vậy, những Tuyên bố hay quy định nêu trên có giá trị
ràng buộc đối với các quốc gia và cơ sở đại học tự nguyện tham gia. Các cam kết này
cũng bao gồm cam kết được ghi nhận trong các Biên bản ghi nhớ, Hợp đồng liên kết
đào tạo…
- Hệ thống quy định nội bộ. Với trường đại học, cũng tương tự như doanh
nghiệp, có thể hiểu là tập hợp các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, cơ cấu
tổ chức của tổ chức, được xây dựng phù hợp với quy định pháp luật và được tổ chức
thực hiện nhằm đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro và đạt được yêu
cầu đề ra. Chúng tôi cho rằng đây là bộ phận quan trọng, theo đó, việc quản trị được thể
hiện tại nội dung chính sách, quy định nội bộ và tiến hành bởi các bộ phận trong tổng
thể cơ sở đại học cụ thể. Những tài liệu có thể kể tên như quy chế tổ chức và hoạt động
của cơ sở đại học, quy chế tuyển sinh, quy chế đào tạo đối với các chương trình và hệ
đào tạo, quy chế tài chính, quy định chi tiêu nội bộ...
2. Nội dung của quản trị đại học
2.1. Nếu xem xét ở góc độ công việc thực hiện, quản trị đại học bao gồm
những vấn đề cơ bản sau
Xem Luật Công ty số 47 – LCT/HĐNN8 năm 1990
Xem Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13
23
Nguồn: http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc1290_en.htm, truy cập ngày 29.6.2020
24
Nguồn: https://acts.ui.ac.id/, truy cập ngày 29.6.2020
25
Nguồn: https://www.vnu.edu.vn/home/?C2129, truy cập ngày 29.6.2020
21
22
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(i) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển. Chiến lược, kế hoạch phát triển
là nội dung then chốt mang tính cương lĩnh của mỗi cơ sở đại học. Dựa trên khung sống
còn cho hệ thống giáo dục đại học quốc gia, mỗi trường xây dựng và ban hành một
chiến lược phát triển riêng. Hội đồng trường có trách nhiệm ban hành văn bản quan
trọng này. Chiến lược của mỗi cơ sở đại học luôn gắn với bối cảnh chung và bối cảnh
của chính mình. Mỗi cơ sở đại học sẽ có ưu tiên chiến lược và mục tiêu chiến lược
riêng, nhằm thực hiện mục tiêu chung và tiến tới tạo ra những điểm nổi trội khác biệt so
với các cơ sở đào tạo khác. Đây chính là tuyên ngôn để tạo nên thanh thế của nhà
trường.
Kế hoạch phát triển được xây dựng theo những mục tiêu cụ thể, tìm kiếm và
nhận định về những nguồn lực đảm bảo (nguồn lực về vật chất và nguồn nhân lực) cũng
như phân bổ nguồn lực để đạt được từng mục tiêu. Mỗi mục tiêu, theo đó là kế hoạch,
tiêu chuẩn được Hội đồng trường báo cáo cấp quản lý và kiểm soát.
(ii)
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, các quy chế quan trọng khác.
Như đã đề cập, để có căn cứ quản trị, bản thân hệ thống quy định nội bộ có giá trị đặc
biệt quan trọng, trong đó phải đề cập đến quy chế tổ chức hoạt động, quy chế đào tạo,
quy chế tuyển sinh, quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ… Tùy thuộc vào sở hữu
của cơ sở đại học hay tính chất quan trọng của từng loại văn bản nội bộ mà có thể cần
được cơ quan có thẩm quyền thông qua, nhưng chúng là căn cứ quan trọng để bộ máy
điều hành được hình thành và hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng vị
trí, từng bộ phận nằm trong hệ thống.
(iii) Quyết định tổ chức bộ máy và nhân sự. Yếu tố tổ chức và con người
quyết định sản phẩm đầu ra của cơ sở đại học. Vì vậy, trên cơ sở văn bản nội bộ được
ban hành, Hội đồng trường thực hiện quyền năng của mình trong việc quyết định từng
bộ phận và yếu tố nhân sự đi kèm. Nội dung này quyết định sự thành bại của công tác
quản trị đại học vì suy đến cùng, đều do con người thực hiện.
Liên quan đến con người, nhà quản trị đại học cần đặc biệt quan tâm đến các vị
trí then chốt: Hiệu trưởng, nhà khoa học cấp cao (bao gồm có giáo sư và phó giáo sư).
Chúng tôi đồng thuận với quan điểm cho rằng Hiệu trưởng có mức độ ảnh hưởng lớn
đến kết quả quản trị đại học, bởi Hiệu trưởng có trách nhiệm “bổ nhiệm tất cả các vị trí
quản lý cao cấp, xây dựng kế hoạch ngân sách, những chương trình mới và chịu trách
nhiệm hữu hiệu về mọi hoạt động của nhà trường”26. Tương tự như vậy là vị thế của các
nhà khoa học uy tín trong nhà trường, họ chính là người tạo nên danh tiếng với kết quả
đào tạo và nghiên cứu khoa học của họ cho cơ sở đại học – nơi họ công hiến. Vì vậy,
việc đánh giá đúng vị thế của từng nhóm nhà khoa học trong cơ sở đào tạo có ý nghĩa
quan trọng, không chỉ tạo điều kiện để họ cống hiến, mà còn phải “giữ chân” họ. Trách
nhiệm này một phần không nhỏ thuộc về công tác quản trị nhân sự.
(iv) Thu hút nguồn tài chính và quyết định các vấn đề quan trọng về tài chính,
tài sản. Nội dung về tài chính và tài sản dường như là gánh nặng cho các cơ sở đại học
chuyển đổi từ mô hình đơn vị sự nghiệp có thu sang mô hình tổ chức giáo dục tự chủ
từng phần hay hoàn toàn, phải tự tìm kiếm và cân đối nguồn tài chính trong quá trình
hoạt động, đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư. Để làm được điều này, bộ máy

26

Nguồn: Frank H.T. Rhodes, Tạo dựng tương lai – Vai trò của các viện đại học Hoa Kỳ, Nhà xuất bản Văn hóa
Sài Gòn, 2009, trang 499
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quản trị phải tìm kiếm và có quy định phù hợp nhằm thu hút mọi nguồn tài chính, quản
lý tài sản có hiệu quả với nguyên tắc định trước.
(v)
Quyết định chủ trương liên kết đào tạo với bên ngoài và phát triển chuyên
môn khác. Một trong những yêu cầu đặt ra cho cơ sở đại học trong điều kiện mới, đó
chính là tạo ra những liên danh mới, tối đa hóa hiệu quả nguồn lực hiện có của nhà
trường. Việc mở mã ngành đào tạo mới, liên kết với các cơ sở đại học danh tiếng hoặc
có cơ sở vật chất đảm bảo cung ứng hoạt động đào tạo là nội dung luôn được cơ sở đại
học quan tâm. Đây là phương án mang lại nhiều hiệu ích cho xã hội. Bên cạnh đó, kết
quả của đào tạo và nghiên cứu của cơ sở đại học còn tạo ra những sản phẩm có chất
lượng tốt vì chúng được tạo ra bởi nguồn nhân lực chất lượng cao. Nếu có mục tiêu rõ
ràng hay địa chỉ tiếp nhận sản phẩm cụ thể, kết quả nghiên cứu hay thực hiện các hoạt
động ngoài đào tạo sẽ có giá trị trực tiếp đối với đơn vị được tiếp nhận. Điều này giải
thích vì sao hiện nay các cơ sở đại học thực hiện hoạt động truyền bá thông tin (các
trường thuộc lĩnh vực khoa học xã hội) hoặc hoạt động ứng dụng thực nghiệm (các
trường thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật) lại phát huy được tiềm năng của đội ngũ tri
thức trong nhà trường.
(vi) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy quản lý và việc vận hành nhà trường.
Một trong những biện pháp quản trị hiệu quả là việc giám sát bộ máy quản lý trong quá
trình vận hành nhà trường, gắn với chỉ đạo, kiểm tra. Ra quyết định, chỉ đạo thực hiện,
kiểm tra, giám sát là quy trình tuần hoàn của công tác quản trị nói chung và quản trị đại
học nói riêng. Chính vì điều này, công tác đổi mới quản lý giáo dục đại học đang rất
gần với mô hình quản trị doanh nghiệp đặc biệt.
2.2. Căn cứ vào nội dung từng lĩnh vực quản trị, có thể tiếp cận quản trị cơ
sở đại học bao gồm
- Quản trị hệ thống (quản trị hoạt động). Để thực hiện quản trị hệ thống, trước
hết cần xác định cơ cấu bộ máy của cơ sở đại học (đại học hay trường đại học), bộ máy
quản trị (Hội đồng trường hay mô hình nào khác), kết cấu và mối quan hệ giữa các bộ
phận thuộc cơ sở đại học để thực hiện các mục tiêu chiến lược của nhà trường. Gắn với
bộ máy tổ chức là hệ thống quy định nội bộ xác định cụ thể chức năng nhiệm vụ của
từng bộ phận, cá nhân trong cỗ máy nhà trường. Khi những nội dung đó xác định được,
đưa vào vận hành, công tác quản trị còn bao gồm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực
thi nhiệm vụ của các chủ thể.
- Quản trị tài chính. Quản trị tài chính luôn là vấn đề khó khăn trong công tác
quản trị và điều hành tại các cơ sở đại học. Vì thế việc tìm các giải pháp tài chính cần
gắn với danh tiếng của nhà trường, với người học, với từng mô hình sản phẩm mà nhà
trường tạo ra cho xã hội, mức độ chịu đựng được của người trả học phí hay các dịch vụ
đào tạo khác. Đối với cơ sở đại học công lập, xu hướng tự chủ ngày càng đầy đủ hơn,
nguồn tài chính từ phía Nhà nước (bao gồm khoản vốn từ ngân sách hay có nguồn gốc
từ ngân sách) ngày càng eo hẹp (thực hiện dưới dạng đầu tư mà không thực hiện cấp
phát như các đơn vị dự toán trong giai đoạn 2018 trở về trước). Toàn bộ nội dung liên
quan đến hoạt động của nhà trường cần phải được Hội đồng trường tìm kiếm (có tư duy
sáng tạo, tìm tòi), xem xét cẩn trọng để quyết định chế độ tài chính cho nhà trường. Hội
đồng trường quyết định chính sách tài chính, chính sách thu hút nguồn thu, chính sách
xã hội hóa đào tạo, chính sách học phí, chính sách lương thưởng, tham mưu hình thành
và cách thức gây quỹ cho nhà trường, quyết định sử dụng nguồn tài chính phục vụ cho
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hoạt động của nhà trường. Những nội dung này có thể coi là ví dụ cho việc quản trị tài
chính của nhà trường.
- Quản trị nhân sự. Điểm chúng tôi cho là đặc thù của cơ sở đại học so với các
tổ chức khác chính là đội ngũ giảng viên trong nhà trường. Giảng viên đại học có tính
độc lập rất cao, vì vậy cách thức thu hút, quyết định những chiến lược nhân sự, đặc biệt
là chính sách thu hút các nhà khoa học có uy tín quy tụ về cơ sở đại học, thuộc về trách
nhiệm của Hội đồng trường. Để quản trị nhân sự tốt, không chỉ là chế độ đãi ngộ vật
chất, mà còn là sự chia sẻ quyền quản trị cho giảng viên có phẩm chất quản lý và uy tín
chuyên môn tốt trong nhà trường (thông qua tỷ lệ giảng viên không phải là cán bộ quản
lý tham gia với tư cách thành viên Hội đồng trường). Thêm nữa, những quyết định của
bộ máy quản trị về chế độ cung cấp thông tin, tham vấn cho bộ máy quản trị cũng là nội
dung quản trị cần được xem xét ban hành thành những văn bản nội bộ.
- Quản trị chương trình đào tạo. Tương tự như các nội dung quản trị đã được
đề cập ở phần trên, việc quyết định các chương trình đào tạo, thời điểm mở thêm
chương trình đào tạo, chuyển đổi mô hình từ đơn ngành hay đa ngành, đều là những nội
dung đặc biệt quan trọng và đều thuộc về trách nhiệm quản trị của Hội đồng trường.
Quản trị chương trình đào tạo, bao gồm việc chỉ đạo thực hiện và kiểm soát thực thi gắn
với yếu tố chất lượng đào tạo. Hội đồng trường thực hiện quản trị qua những quyết định
cụ thể và chỉ định bộ máy cán bộ lãnh đạo, điều hành để tạo ra sản phẩm có chất lượng
tốt, đạt mục tiêu chiến lược của nhà trường.
Với mục tiêu chỉ ra những điểm đặc thù trong quản trị đại học luật, chúng tôi sử
dụng cách tiếp cận dưới góc độ nội dung từng lĩnh vực quản trị (2.2) cho các phân tích,
đánh giá tiếp theo.
3.

Đặc thù của quản trị đại học luật ở Việt Nam

3.1. Đặc thù trong quản trị hệ thống
Thực tế cho thấy, cơ sở đại học luật ở Việt Nam hiện nay gồm hai nhóm chính:
cơ sở đại học công lập và tư thục. Nếu xét ở góc độ mô hình đào tạo, ở Việt Nam hiện
nay duy trì cả mô hình đại học đơn ngành và đại học đa ngành, với 58 cơ sở đại học có
quy mô khác nhau27. Mặc dù số lượng cơ sở đại học luật đông đảo như vậy, nhưng các
trường đại học công lập vẫn chiếm ưu thế gần như tuyệt đối28. Chúng tôi đề cập đến
thực tế này, vì chính điều đó sẽ xuất hiện một số điểm đặc thù sau đây trong quản trị hệ
thống:
3.1.1. Đối với đại học luật công lập
- Trước hết, về việc quyết định hình thành hay bãi bỏ một đơn vị trong hệ thống
thuộc cơ sở đại học công lập cần tuân thủ một loạt trình tự xem xét, phê duyệt của cơ
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Việc thành lập mới một khoa chuyên môn, một
đơn vị có tính độc lập tương đối trong cơ sở đại học đó. Sự khó khăn này dẫn đến
những hạn chế nhất định trong đổi mới cơ cấu tổ chức của đại học luật.
27

Nguồn: https://edu2review.com/reviews/danh-sach-cac-truong-dao-tao-nganh-luat-o-viet-nam-10544.html, truy
cập ngày 30.6.2020
28
Trong danh mục các trường đại học luật tốt nhất Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật
Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội, hay Khoa Luật – Đại học Vinh, Trường Đại
học Luật – Đại học Huế, Khoa Luật – Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Kinh tế - Luật – Đại học quốc gia
Thành phố Hồ Chí Minh, đều là các cơ sở đại học công lập (Nguồn: https://edu2review.com/reviews/danh-sachcac-truong-dao-tao-nganh-luat-o-viet-nam-10544.html, truy cập ngày 30.6.2020)
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- Thứ hai, về cơ cấu thành viên của Hội đồng trường - cơ quan trực tiếp quản trị
cơ sở đại học thường có những thành viên được giới thiệu bởi cơ quan quản lý nhà
nước, thậm chí phải được cấp có thẩm quyền “chuẩn y” danh sách. Ứng viên cho vị trí
Chủ tịch Hội đồng trường là ví dụ cụ thể. Chúng tôi đồng thuận với sự giới thiệu của cơ
quan quản lý đối với những vị trí đặc biệt, bởi lẽ đây là pháp nhân thuộc sở hữu nhà
nước. Việc Nhà nước chọn người đứng đầu tổ chức thuộc sở hữu của mình hoàn toàn
không trái với quyền năng chủ sở hữu.
Cũng gắn với nội dung về cơ cấu thành viên Hội đồng trường, tỷ lệ các nhà khoa
học không tham gia công tác quản lý chưa có quy định. Điều này trong chừng mực nhất
định cũng làm hạn chế tiếng nói của đội ngũ cán bộ trực tiếp giảng dạy nghiên cứu và
độc lập với tiếng nói của đội ngũ cán bộ quản lý khoa, bị ảnh hưởng bởi tư cách của
người quản lý.
Bên cạnh đội ngũ là thành viên là cán bộ cơ hữu, còn có thành viên ngoài trường,
đại diện cho nhiều nhóm chủ thể khác nhau. Tuy nhiên, điểm chúng tôi muốn lưu ý đối
với các trường đại học luật, đó là nguồn tài chính và khả năng liên kết hoạt động có
những hạn chế nhất định (do chính sản phẩm của cơ sở đại học luật tạo ra điều này). Vì
thế, nếu trong cơ cấu thành viên Hội đồng trường, bằng Quy chế tổ chức hoạt động của
trường hoặc hoặc của Hội đồng trường, ưu tiên cho những thành viên có hỗ trợ cơ sở
đại học hướng đi để giải quyết vấn đề nêu trên, theo chúng tôi, sẽ là rất hữu ích.
3.1.2. Đối với cơ sở đại học luật tư thục
- Trước hết, thực tế đào tạo luật tại Việt Nam bởi các cơ sở đại học tư thục cho
thấy, các cơ sở này đều được thành lập để đào tạo nhiều ngành nghề khác nhau, cơ cấu
tổ chức cũng phản ánh theo mô hình của trường đại học đa ngành.
- Thứ hai, cấu trúc các bộ phận trong cơ sở đại học tư thục thường rất gọn nhẹ,
mỗi bộ phận thường thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Xét ở góc độ quản trị chi phí
tài chính, cách tổ chức này giảm thiểu chi phí hoạt động, tuy nhiên chính điều này có
thể dẫn đến việc cắt bỏ một số hoạt động mang tính ứng dụng/thực hành cần được cung
cấp cho sinh viên luật.
- Thứ ba, hầu như người đứng đầu cơ sở đào tạo luật chỉ là thành viên/hoặc
không là thành viên Hội đồng trường29. Cơ sở đại học tư thục thường là đại học đa
ngành, trong đó có đào tạo luật30. Hội đồng trường của đại học tư thục thường có cơ cấu
gọn nhẹ, chủ sở hữu có khả năng tác động nhanh chóng.
3.2.

Đặc thù trong quản trị tài chính

3.2.1. Đối với cơ sở công lập
Là các đơn vị đào tạo công lập, các quy định về quản lý tài chính và chi tiêu tài
chính đều khá nặng nề và yếu tố tuân thủ được đặc biệt đề cao. Điều này có thể dẫn tới
tình trạng không khuyến khích sự năng động, mất cân đối về nguồn lực tài chính, tài sản
cho nghiên cứu khoa học, cho đội ngũ giảng viên.

Ví dụ: Trường Đại học Hòa Bình, là trường đại học đa ngành, có đào tạo luật, có Hội đồng quản trị gồm 9 thành
viên, nhưng không có thành viên nào có hoạt động trực tiếp gắn với đào tạo luật (nguồn:
http://daihochoabinh.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/hoi-dong-quan-tri, truy cập ngày 30.6.2020)
30
Vì dụ: Trường Đại học Đại Nam, Trường đại học Hòa Bình… (nguồn: http://dainam.edu.vn/vi,
daihochoabinh.edu.vn, truy cập ngày 30.6.2020)
29

214

- Cơ sở đại học công lập nhưng là trường đơn ngành, chỉ đào tạo luật có thể hạn
chế về nguồn tài chính do sự đơn điệu nhất định của ngành đào tạo, nếu chỉ dừng lại ở
việc đào tạo dài hạn. Điều này được lý giải bởi nguồn thu chủ yếu trong trường hợp này
là học phí của sinh viên mà không phát sinh các khoản thu khác. Các khoản thu từ học
phí của hệ đại học công lập thường không tính đủ chi phí và thường không đến mức
“trần học phí” theo quy định về giá tại Luật Giá31.
- Trường đào tạo luật đơn ngành nếu có kết hợp đào tạo ứng dụng pháp luật
hoặc kết hợp chương trình ngắn hạn, nguồn tài chính đa dạng hơn.
- Cơ sở đại học công lập nhưng đào tạo đa ngành, trong đó có đào tạo luật, có khả
năng tài chính tốt hơn, đặc biệt là trường có đào tạo khối kỹ thuật, hoặc khoa học ứng dụng.
- Cơ sở đại học thường có những tổ chức, đơn vị hoạt động với chi phí cao
nhưng mang lại nguồn thu hạn chế. Tạp chí khoa học, Bản tin khoa học, các trung tâm
thực hành luật của là những ví dụ cụ thể. Nhiệm vụ của các tổ chức, đơn vị này không
có mục tiêu tìm kiếm nguồn thu mà hướng tới việc tạo danh tiếng cho cơ sở đại học đó.
Đề cập đến nội dung này, có thể xem xét ở hai khái cạnh. Khía cạnh thứ nhất, có cần
tạo nguồn thu cho các cơ sở này hay không, nếu có thì nguồn thu đó được xác định trên
cơ sở nào? Khía cạnh thứ hai, nếu không đặt ra yêu cầu tạo nguồn thu để trang trải chi
phí cho chính các đơn vị đó, thì nguồn chi trả phải cần phải được cân đối và cũng là
một nội dung của quản trị tài chính.
- Nếu quản trị tài chính thường gắn với cơ chế kiểm soát từ bên ngoài (không
đồng nghĩa với việc công khai tài chính và trách nhiệm giải trình) nhưng đối với cơ sở
đại học công lập thường chưa quan tâm đến yêu cầu kiểm toán độc lập hoạt động tài
chính.
3.2.2. Đối với cơ sở tư thục
Trường tư thục có tính tự do, tự quyết cao. Nguyên tắc quản trị tài chính của đại
học tư thục thường thực hiện trên cơ sửo quản trị tài chính doanh nghiệp. Hội đồng
quản trị cũng như chủ sở hữu có thể quyết định những vấn đề tài chính theo trình tự thủ
tục khác với đại học công lập.
3.3.

Đặc thù trong quản trị nhân sự

3.3.1. Đối với cơ sở công lập
Đội ngũ nhân sự cùng với tài chính tạo sự thành bại cho một cơ sở đại học. Điều
này dường như chính xác đối với đại học công lập ở Việt Nam, khi chỉ có Nhà nước
mới tạo ra được môi trường đào tạo, đủ kinh phí để đào tạo thế hệ các nhà khoa học bài
bản và có chất lượng cao. Không chỉ đào tạo ra thế hệ các nhà khoa học, Nhà nước,
thông qua các chế độ tài chính và phi tài chính còn có những chế độ đãi ngộ đối với cán
bộ các cơ sở đại học. Tuy nhiên chính sự đãi ngộ này có nguy cơ dẫn đến sự cào bằng
đối với giảng viên có cấp độ khác nhau, sự ứng xử không phù hợp giữa giáo sư với cán
bộ quản lý hành chính. Do chính sách tiền lương và chi trả thu nhập ngoài tiền lương
đều dựa trên vị trí quản lý hay không (không phục thuộc vào việc đó có phải là các giáo
sư, nhà khoa học). Điều này rất cần được quan tâm, nếu mô tả công việc và chi trả tiền
lương theo hướng người quản lý và giảng viên không quản lý sẽ tạo ra phản ứng từ đội
ngũ giảng viên có chất lượng cao đối với các quyết định trong quá trình nghiên cứu và
31

Xem Điều 19 Khoản 2 Điểm c Luật Giá 2012 về định khung giá và Điều 22
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giảng dạy. Ví dụ đơn giản mà hiện nay đang tồn tại đó là các nhà khoa học có thể thực
hiện đúng định mức làm việc và chuyển công bố quốc tế cũng như giảng dạy ngoài nhà
trường. Cách ứng xử ấy của đội ngũ nhà khoa học chắc chắn không cơ sở đào tạo nào
mong muốn.
3.3.2. Đối với cơ sở tư thục
Đại học tư thục có đào tạo luật có chiến lược và quy định về nhân sự, cơ cấu
nhân sự phục vụ cho đào tạo luật mang tính tự do, tự chủ cao. Thực tế cho thấy chính
sách quản trị nhân sự đối với đội ngũ đào tạo luật theo chủ trương giảm thiểu đội ngũ
giảng viên cơ hữu (chỉ duy trì số lượng tối thiểu) đồng thời có những chính sách thu hút
đội ngũ nhà khoa học có trình độ cao nhưng theo phương thức linh động, uyển chuyển.
3.4.

Đặc thù trong quản trị chương trình đào tạo

3.4.1. Đối với cơ sở công lập
- Đối với các cơ sở đại học đơn ngành, xu hướng đơn điệu trong ngành đào
tạo, việc đổi mới, ban hành mã ngành đào tạo mới thuộc lĩnh vực pháp luật có trình tự
thủ tục pháp tạp; tính chịu trách nhiệm của cá nhân trong việc mở hay chỉnh sửa/yêu
cầu chỉnh sửa chương trình đào tạo chưa cao.
- Công tác định hướng đào tạo, đa dạng hóa loại hình đào tạo có thể gặp
những cản trở nhất định do chính cơ chế quản lý tài chính công của đại học công lập và
sự chưa rõ nét của tính chịu trách nhiệm cá nhân trong Hội đồng trường chi phối.
3.4.2. Đối với cơ sở tư thục
Như đã phân tích, thực tế cho thấy các cơ sở tư thục hiện không có trường nào
thực hiện đào tạo theo mô hình đơn ngành. Do tính tự chủ cao và pháp luật trao quyền
tự chủ cho cơ sở đại học nên việc ban hành và quản trị chương trình đào tạo được thực
hiện nhanh chóng, theo đúng mục tiêu, tôn chỉ của nhà trường.
4. Những vấn đề rút ra cho công tác quản trị của Trường Đại học Luật Hà
Nội
4.1. Về vai trò của chủ sở hữu. Nên xác định cơ cấu Hội đồng trường có đại
diện chủ sở hữu, để giải quyết những vấn đề tài chính, tài sản của nhà trường. Cơ chế
hoạt động của Hội đồng trường là cơ chế tập thể, nhưng để quyết định các vấn đề liên
quan đến tài chính, tài sản, cần phải khẳng định trách nhiệm cá nhân và cá nhân đại diện
chủ sở hữu.
4.2. Hội đồng Trường là cơ quan quyền lực cao nhất của trường, quyết định các
chính sách, chiến lược, định hướng đầu tư của cơ sở đại học trong trung và dài hạn. Vì
vậy, chúng tôi cho rằng, với Trường Đại học Luật Hà Nội nói riêng và cơ sở đại học
luật nói chung, cơ cấu thành viên Hội đồng trường cần có một số chuyên gia về kinh tế,
tài chính và pháp luật về kinh tế, tài chính và đầu tư để có thể giúp nhà trường có được
tầm nhìn theo góc độ “gần thị trường” và đề xuất/cân nhắc quyết định các phương án
tính toán hiệu quả chi phí đầu tư, chi phí hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và hướng
tới một cơ sở đào tạo luật tự chủ trong tư thế chủ động.
Gắn với cơ cấu thành viên của Hội đồng trường, chúng tôi muốn đề xuất nên cân
nhắc giảm thiểu thành viên Hội đồng trường là người đang làm nhiệm vụ quản lý, điều
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hành tại trường. Kinh nghiệm quy định về thành viên độc lập của Hội đồng quản trị tại
các công ty đại chúng32 hay của các doanh nghiệp33 rất đáng được tham khảo.
4.3. Nên ghi nhận nguyên tắc “có đi có lại” trong quản trị họat động và quản trị
tài chính. Nguyên tắc có đi có lại sẽ tạo ra “luồng tiền” đi từ Trường đại học Luật Hà
Nội và ngược lại, luồng kinh phí từ các tổ chức bên ngoài nhà trường “chảy” vào
Trường Đại học Luật Hà Nội. Chỉ có như vậy mới giải quyết được mục tiêu “trường đại
học có định hướng nghiên cứu. Nguyên tắc “có đi có lại” là nguyên tắc quốc tế, hiện
đang được áp dụng ngay đối với Việt Nam34 và các cơ sở đại học vận dụng nguyên tắc
này cũng hoàn toàn là phù hợp.
4.4. Để quản trị tài chính tốt, nên gắn với quản trị đào tạo. Trong ngắn hạn, nên
áp dụng chính sách “lấy ngắn nuôi dài”; trong dài hạn, nên chuyển đổi mô hình đơn
ngành sang mô hình đa ngành. Đề xuất này liên quan đến điểm 4.9 chúng tôi đề xuất
dưới đây.
4.5. Về cơ chế kiểm soát và kiểm toán. Công tác quản trị chỉ có thế có kết quả
cao khi những chiến lược, kế hoạch, mục tiêu được xem xét, đánh giá một cách cẩn
trọng, trong những quãng thời gian ổn định. Việc này không chỉ đặt ra đối với cơ sở đào
tạo luật tư thục đơn ngành35 hay đa ngành36 mà còn là yếu tố thiết yếu đặt ra cho các đại
học luật công lập đơn ngành37 hay đa ngành38. Điều này xuất phát từ việc đánh giá tính
hiệu quả của hoạt động đào tạo, chất lượng sản phẩm của cơ sở đại học luật. Chúng tôi
cho rằng, thực hiện kiểm soát và kiểm toán là cần thiết đối với Trường Đại học Luật Hà
Nội, nhằm tạo cơ sở cho việc đánh giá tính hiệu quả và làm căn cứ cho các quyết định
tiếp theo của hoạt động quản trị đại học trong bối cảnh cạnh tranh, hiệu quả và giữ vị
thế đứng đầu. Việc kiểm soát và kiểm toán cần được thực hiện theo phương thức nội bộ
(thường xuyên, liên tục) và độc lập (được đánh giá và công bố công khai kết quả kiểm
toán). Nội dung kiểm toán không chỉ liên quan đến kiểm toán tài chính tài sản, mà còn
bao gồm kiểm toán hoạt động. Chỉ như vậy, niềm tin của xã hội đối với Trường Đại học
Luật Hà Nội mới được khẳng định và duy trì.
4.6. Về điều kiện và vị thế của Hiệu trưởng. Các nhà quản lý nổi tiếng của Hoa
Kỳ39 hay các nhà khoa học quản lý giáo dục đại học của Việt Nam40 đều nhận định:
Hiệu trưởng đóng vai trò cầu nối và có trách nhiệm đối với việc bổ nhiệm tất cả các vị
trí quản lý và thực thi hoạt động, vì vậy cần có những phương thức quản lý và phải có
khả năng tập hợp có hiệu quả các nhà khoa học – điều vô cùng khó khăn trong hoạt
Xem khoản 3 Điều 41 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019.
Xem khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020
34
27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) vừa nhất trí thông qua danh sách những nước an toàn và vì thế sẽ
được phép nối lại hoạt động đi lại bình thường với khối này ngay từ tháng 7 tới. Việc quyết định này dựa trên
cơ sở kiểm soát đuwọc đại dịch Covid – 19 và nếu đáp ứng được nguyên tắc “có đi có lại” với EU. (nguồn:
https://vov.vn/the-gioi/eu-thong-qua-danh-sach-cac-quoc-gia-an-toan-khong-bao-gom-my-1065847.vov, truy
cập ngày 1.7.2020). Việt Nam không nằm trong danh sách 14 quốc gia được phép nối lại mặc dù EU thừa nhận
công tác kiểm dịch của Việt Nam rất tốt nhưng chúng ta chưa thực hiện mở cửa trở lại với EU.
35
Cho đến thời điểm này, chúng tôi chưa tìm thấy Trường Đại học Luật là trường đại học tư thục ở Việt Nam.
36
Chẳng hạn: Trường Đại học Thăng Long, Trường Đại học Hòa bình, Trường Đại học Phương Đông…
37
Chẳng hạn: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
38
Như Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học quốc gia Hà Nội & Thành phố Hồ Chí Minh,
Đại học Cần thơ, Đại học Vinh, Đại học Thái Nguyên…
39
Frank H.T. Rhodes, Hiệu trưởng Trường đại học Cornell – Hoa Kỳ ( Cornell University Press – 2001)
40
GS.TS. Nguyễn Đông Phong và TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt trong bài viết Quản trị đại học và mô hình cho
trường đại học khối Kinh tế ở Việt Nam, Tạp chí Phát triển và hội nhập số 8 (18), 01 – 02/2013
32
33
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động quản lý tại cơ sở đại học. Vì thế, chúng tôi cho rằng, bên cạnh chuẩn mực về trình
độ chuyên môn ngành khoa học phù hợp với cơ sở họ quản lý, năng lực quản lý và khả
năng quy tụ con người có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Đây chính là điều kiện “mềm”
nhưng lại “buộc chặt” đội ngũ cán bộ giảng viên, các nhà khoa học và người học vào
một thể thống nhất – cơ sở đại học của chính họ - “ngôi nhà thứ hai”.
4.7. Cần quản trị tài chính cân bằng và có chiến lược đa dạng hóa nguồn thu,
“lấy ngắn nuôi dài”, “lấy cơ bản nuôi chuyên sâu”. Về việc hợp tác với các doanh
nghiệp và các tổ chức kinh tế. Trường đại học hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp và
hoạt động tốt và cần khuyến khích. Đây là sự kết nối nhằm tích hợp giữa hoạt động đào
tạo, nghiên cứu với nhu cầu xã hội.
4.8. Nên ban hành chế độ đãi ngộ và nguồn thu nhập cho đội ngũ cán bộ, nhà
giáo. Chế độ đãi ngộ trước hết phải được xác định đúng về nguyên tắc, đảm bảo tôn
vinh giá trị mà các nhà khoa học mang lại cho cơ sở đại học, tránh sự cào bằng giữa các
cấp độ giảng viên, sự ứng xử không hợp lý giữa cán bộ quản lý hành chính với các giáo
sư, phó giáo sư. Chỉ có làm như vậy mới không làm cuộc đua trở thành lãnh đạo khoa,
phòng ban trở gay gắt như hiện nay. Nếu việc mô tả công việc và chế độ tiền lương
dành cho cán bộ quản lý nhà trường cao hơn hẳn so với chế độ tiền lương của các nhà
khoa học có trình độ cao thì mức độ yên tâm công hiến của các giảng viên có trình độ
cao không tham gia quản lý sẽ còn là bài toán chưa có lời giải.
4.9. Nên có chính sách quản trị đào tạo theo hướng đa dạng hóa chương trình,
đối tượng người học để tối đa hóa hiệu quả cơ sở vật chất và nguồn nhân lực có chất
lượng cao, giữ vững vị thế cơ sở đào tạo hàng đầu. Nói khác đi, nên thay thế xu hướng
đơn ngành của cơ sở đại học luật thành mô hình đa ngành. Câu hỏi đặt ra là: nếu chuyển
sang mô hình đa ngành, thì những ngành mới nào nên được ưu tiên mở, đảm bảo phù
hợp với năng lực hiện hữu của cơ sở đại học? Chúng tôi đề xuất hướng đa ngành nên có
lộ trình, trước hết là mở các ngành gần với lĩnh vực pháp luật, với giai đoạn có những
bước đa dạng ngành một cách cẩn trọng. Cách mở ngành như thế sẽ đảm bảo năng lực
thực hiện và cũng là thời gian điều chỉnh các vấn đề phát sinh cho phù hợp. Những
ngành gần với lĩnh vực pháp luật có thể mở sớm, chẳng hạn như ngành chính sách
công, ngành khoa học chính trị, ngành quản lý lý kinh tế. Các cơ sở đại học danh tiếng
về lĩnh vực đào tạo luật ngay trong khu vực như Đại học Tổng hợp Quốc gia Singapore
(NUS)41 hay Đại học Chính pháp Bắc Kinh – Trường đại học nổi tiếng nhất của Trung
quốc đều là những ví dụ đáng được xem xét42. Xét thực tiễn của hai cơ sở đại học luật
đang là đơn ngành ở Việt Nam là Trường Đại học Luật Hà Nội43 và tương tự là Trường
Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh44 cho thấy cả hai cơ sở trên đều có khả năng cao
để trở thành các trường đại học đa ngành.
Tại NUS, ngành Luật và ngành Chính sách công là hai ngành nổi tiếng thuộc hệ đại học. (Nguồn:
http://nus.edu.sg/education, truy cập ngày 20.07.2020)
42
Tại đại học Chính pháp Bắc Kinh năm học 2019 - 2020 đang đào tạo các ngành hệ đại học sau: Luật, Xã hội
học, Quản lý hành chính, Chính sách xã hội quốc tế, Khoa học xã hội quốc tế, , Khoa học chính trị và hành
chính,
Quản
lý
kinh
tế,
Thương
mại
quốc
tế
và
các
ngành
khác
(Nguồn:http://sis.cupl.edu.cn/info/1048/1267.htm, truy cập ngày 20.07.2020)
43
Trường Đại học Luật Hà Nội ngoài việc đào tạo đại học các mã ngành thuộc lĩnh vực pháp luật (luật học, luật
kinh tế, luật thương mại quốc tế), còn đào tạo mã ngành tiếng anh pháp lý. Với đội ngũ giảng viên hiện tại,
hoàn toàn đủ khả năng để đào tạo đại học mã ngành chính sách công, khoa học chính chị, quản lý kinh tế.
(Nguồn: http://tuyensinh.hlu.edu.vn/tsnews/details/18299, truy cập ngày 20.07.2020)
44
Nguồn: http://www.hcmulaw.edu.vn/vi/thong-bao-tuyen-sinh-nam-2020/
41
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Trên đây là một số ý kiến của riêng nhóm tác giả, liên quan đến quản trị đại học
luật, với mong muốn có được môi trường tốt nhất cho hoạt động tại các cơ sở có đào tạo
luật ở Việt Nam, xin được chia sẻ với quý vị.
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KINH NGHIỆM TỰ CHỦ VỀ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CÁN BỘ
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Nguyễn Yến Chi
Vũ Văn Yêm
Trần Ngọc Khiêm
Huỳnh Quyết Thắng
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Tóm tắt: Bài viết phân tích một số lý thuyết quan trọng trong quản trị nhân sự
giáo dục đại học (GDĐH), minh chứng bằng kinh nghiệm tự chủ về nhân sự tại hệ
thống GDĐH Úc và một số lưu ý từ quá trình triển khai tự chủ về nhân sự tại Việt Nam.
Phần tiếp theo của bài viết nêu chi tiết một số kinh nghiệm về công tác tổ chức cán bộ
tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Trường ĐHBK Hà Nội), trọng tâm là việc xây
dựng và triển khai quy chế Công tác cán bộ của Nhà trường nhằm quản lý và phát triển
cán bộ khi triển khai tự chủ. Phần cuối cùng nêu một số khuyến nghị đối với các cơ sở
GDĐH (CSGDĐH) đang và sẽ áp dụng cơ chế tự chủ về nhân sự tại Việt Nam. Thực tế
triển khai đã chỉ ra CSGDĐH muốn tự chủ về nhân sự cần chú trọng phát triển năng
lực nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên (GV) thông qua chính sách giao kết
khối lượng công việc và trả lương phù hợp, đồng thời đảm bảo cơ cấu nhân sự cân
bằng về vị trí việc làm và độ tuổi để phát triển bền vững.
Từ khóa: tự chủ, nhân sự, tổ chức cán bộ, phát triển đội ngũ, KPI, vị trí việc
làm.
I. Mở đầu
Tự chủ đại học là chủ đề được bàn luận sôi nổi trong giới khoa học và quản lý
giáo dục, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm trong những năm gần đây. Trong
những nội dung của tự chủ đại học (tự chủ về Tổ chức và nhân sự, Tài chính và tài sản,
Học thuật), tự chủ về nhân sự được xem là một trong những nội dung cơ bản và quan
trọng của trường đại học. Trong khuôn khổ của bài viết này, nhóm tác giả sẽ tập trung
phân tích các khía cạnh của tự chủ về tổ chức và nhân sự.
Đã có một số công trình khoa học được công bố nghiên cứu về nhân lực trong
giáo dục đào tạo. Trần Khánh Đức và cộng sự (2019) trong cuốn Quản lý đào tạo và
quản trị nhà trường hiện đại đã nêu khung lý thuyết về nguồn nhân lực và quản lý
nguồn nhân lực trong môi trường trường học các cấp [1]. Một số bài báo khác như bài
Phát triển nguồn nhân lực giáo dục Việt Nam trong kỷ nguyên số của Tạ Thị Hòa
(2019) phân tích tác động của cách mạng khoa học công nghệ 4.0, yêu cầu giáo viên và
GV phải liên tục tìm tòi, đổi mới để thực hiện tốt vai trò hướng dẫn người học [2]. Tuy
nhiên, những công bố này vẫn chỉ dừng lại ở việc giới thiệu tiêu chí, mô hình tại giáo
dục các cấp mà chưa đi sâu phân tích những đặc thù của công tác quản trị nhân sự trong
môi trường giáo dục đại học, nhất là trong các CSGDĐH tự chủ.
Tập trung vào GDĐH có một số công bố mới đáng lưu ý. Bài báo Phát triển
năng lực GV nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong các trường đại học,
và cao đẳng trong điều kiện toàn cầu hóa và bùng nổ tri thức của Nguyễn Hữu Lam đi
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từ những thay đổi trong GDĐH, đối sánh với GDĐH tại Mỹ để đề xuất khung năng lực
cho GV tại các CSGDĐH Việt Nam và nêu một số khuyến nghị phổ quát [3]. Bài báo
của Phan Thị Thúy Phượng (2020) trên Tạp chí Giáo dục đã nêu chi tiết hơn những yếu
tố tác động đến động lực làm việc của GV tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và chỉ
ra nhóm 4 yếu tố: 1) Phong cách lãnh đạo có đạo đức, 2) Sự công bằng trong công việc,
3) Quan hệ đồng nghiệp và 4) Điều kiện làm việc [4]. Tuy đã chỉ ra một số yếu tố hữu
ích cho các đề tài tiếp theo, quy mô của nghiên cứu còn nhỏ về số lượng người tham gia
(320 GV của một trường đại học) và chủ đề nghiên cứu (động lực làm việc có thể coi là
một trong những yếu tố đầu vào của quá trình quản trị nhân sự). Mặt khác, chọn chủ đề
về công cụ quản lý nhân sự, các tác giả Nguyễn Giang Nam và Nguyễn Phương Thảo
(2020) nghiên cứu bộ công cụ đánh giá năng lực GV Trường Đại học Công nghiệp Hà
Nội theo chuẩn nghề nghiệp bao gồm 7 tiêu chuẩn và 32 tiêu chí [5]. Đây là ví dụ về
một trong những CSGDĐH Việt Nam đầu tiên đưa ra bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chi tiết đối
với cán bộ GV (CBGV) của mình dựa trên cả ba nhiệm vụ: giảng dạy, nghiên cứu và
phục vụ. Tuy nhiên, bài báo chưa cung cấp cái nhìn tổng quan về nguyên lý phân bổ
công việc giữa các GV, cách đánh giá định lượng các tiêu chí và chưa rút ra một số
khuyến nghị từ thực tế triển khai.
Một số báo cáo chuyên đề trong Kỷ yếu Hội thảo Giáo dục 2018 đặc biệt hữu ích
đối với bài viết này. Cụ thể, bài báo của Trịnh Ngọc Thạch (2018) nêu khái niệm tự chủ
về nhân sự và phân tích quá trình phát triển của các chính sách tự chủ về nhân sự tại
Việt Nam, cung cấp cái nhìn quá trình về sự quan tâm của Nhà nước dành cho tự chủ
đại học nói chung, tự chủ về nhân sự nói riêng [6]. Bài báo có đề cập đến thực tế triển
khai tự chủ nhân sự tại Đại học Quốc gia Hà Nội nhưng chỉ dừng lại ở mô tả một số
quyền tự chủ nhân sự đặc biệt mà chưa nêu rõ chính sách của cơ sở và tác động của
những chính sách đó. Một số bài báo cung cấp thêm thông tin về phát triển năng lực
nghiên cứu khoa học và phát triển đội ngũ GV trẻ, tuy nhiên, những bài báo này chưa
đặt trong bối cảnh CSGDĐH tự chủ.
Như vậy, những kết quả nghiên cứu cho tới nay đã bước đầu đặt ra những vấn đề
chính của nguồn nhân lực GDĐH. Tuy nhiên, những công bố này phần lớn tập trung
vào giáo dục phổ thông mà chưa khai thác sâu những đặc trưng của GDĐH; mới chỉ tập
trung vào một số khía cạnh (động lực, công cụ đánh giá) mà chưa nêu khái quát nguyên
lý quản trị của mỗi trường được nghiên cứu. Đặc biệt, chưa có nhiều công trình đề cập
đến quản trị trong điều kiện tự chủ một phần hoặc hoàn toàn ở các CSGDĐH. Trong
đó, gần như chưa có phân tích chi tiết thực tiễn triển khai tự chủ về nhân sự tại một
CSGDĐH cụ thể (case study).
Trong bài viết này, tác giả sẽ phân tích một số lý thuyết quan trọng trong quản trị
nhân sự GDĐH, minh chứng bằng kinh nghiệm tự chủ về nhân sự tại hệ thống GDĐH
tại Úc và một số lưu ý từ quá trình triển khai tự chủ về nhân sự tại Việt Nam. Phần tiếp
theo của bài viết nêu chi tiết một số kinh nghiệm về tổ chức cán bộ tại Trường ĐHBK
Hà Nội, trọng tâm là việc xây dựng và triển khai quy chế Công tác cán bộ. Phần cuối
cùng sẽ là một số khuyến nghị đối với công tác quản trị đội ngũ tại các CSGDĐH đã,
đang và sẽ triển khai cơ chế tự chủ tại Việt Nam.
II. Quản trị nhân sự trong GDĐH nói chung và CSGDĐH tự chủ nói riêng
1. Quản trị nhân sự trong GDĐH
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Hình 1: Mô hình quản lý nguồn nhân lực
Quản lý NNL

Phát triển NNL
-

Dinh dưỡng và sức khỏe
Giáo dục và đào tạo
Dân số và kế hoạch hóa gia đình
Văn hóa và truyền thống dân tộc
Việc làm và phân phối thu nhập

Sử dụng NNL
- Tuyển dụng
- Sàng lọc
- Bố trí, sử dụng
- Đánh giá
- Đãi ngộ
- Kế hoạch hóa sức lao
động

Kiến tạo môi trường
NNL
- Mở rộng chủng loại việc
làm
- Mở rộng quy mô việc
làm
- Phát triển tổ chức

Nguồn: Lenand Nadler, Phát triển nguồn nhân lực của một tập thể một công cụ quản lý, New York, 1980 trong Trần Khánh Đức và nhóm tác giả (2019),
Quản lý đào tạo và quản trị nhà trường hiện đại, tr. 53
Công tác tổ chức cán bộ trong GDĐH tuân theo những quy tắc chung của quản
lý nguồn nhân lực (NNL). Mô hình của Lenand Nadler (1980) chỉ ra ba trọng tâm của
công tác quản lý nhân sự: phát triển NNL, sử dụng NNL và (kiến tạo) môi trường NNL
[1, Hình 1]. Trong đó, các tổ chức và các nhà quản lý nhân sự thường quan tâm nhiều
nhất tới khía cạnh “sử dụng NNL”, nhưng khía cạnh này chỉ có thể đạt tối ưu hóa khi
hai khía cạnh còn lại được quan tâm đúng mức. Ví dụ, để thu hút nhân tài, tổ chức cần
xây dựng “môi trường” làm việc hấp dẫn: đa dạng vị trí việc làm, quy mô công việc
ngày càng rộng để có cơ hội thách thức và phát triển; đồng thời cũng cần xây dựng “văn
hóa tổ chức” phù hợp với các giá trị truyền thống dân tộc. Bên cạnh đó, quản trị nhân sự
trong GDĐH cũng chịu tác động từ các yếu tố được nêu tại Hình 2:
- Các chính sách và thể chế: bao gồm chiến lược GDĐH quốc gia, chính sách của
Bộ chủ quản và các luật liên quan. Đặc biệt, đối với các CSGDĐH tự chủ, việc có hành
lang pháp lý rõ ràng và thuận lợi là điều kiện vô cùng quan trọng, làm căn cứ xây dựng
chiến lược, chính sách và kế hoạch hành động của trường, bao gồm phương án quản trị
nhân sự.
- Quy mô dân số: Nhu cầu nguồn nhân lực theo khối ngành ảnh hưởng đến quy
hoạch đào tạo đại học theo khối ngành, dẫn đến nhu cầu về GV theo khối ngành thay
đổi. Trong khi đó, công tác dự báo nhu cầu nguồn nhân lực chưa được làm tốt dẫn đến
khó khăn cho các Bộ, các trường trong việc lên kế hoạch tuyển sinh và quy hoạch đội
ngũ GV;
- Trình độ khoa học công nghệ và cơ cấu kinh tế: Phát triển khoa học công nghệ
tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống bao gồm nhu cầu và thói quen của con
người. Kết quả là nhiều quy trình hiện tại được chuyển đổi số, nhiều dịch vụ mới được
ra đời để hỗ trợ nhu cầu mới; từ đó, thay đổi nhu cầu về cơ cấu và chức năng của nguồn
nhân lực. Trong kỷ nguyên số, sinh viên có khả năng tiếp cận không giới hạn với những
tri thức mới; GV – với tư cách là người hướng dẫn, trao đổi, theo dõi, và định hướng
quá trình học tập, cần không ngừng học hỏi, đổi mới để nâng cao, bổ sung kiến thức.
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Điều này dẫn đến những yêu cầu cao hơn về công việc của GV. Nhà trường khi này
đóng vai trò quy hoạch và hỗ trợ phân bổ công việc hợp lý, tạo điều kiện cho GV hoàn
thành tốt nhiệm vụ đồng thời nâng cao năng lực cá nhân.
Hình 2: Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu nhân lực
Chính sách và thể chế

Trình độ khoa học công nghệ

CSGDĐH

Cơ cấu kinh tế

Tổ chức và phân công lao động
– quy mô dân số

Nguồn: Biên tập từ Trần Khánh Đức và nhóm tác giả (2019),
Quản lý đào tạo và quản trị nhà trường hiện đại, tr. 53
2.

Quản trị nhân sự trong CSGDĐH tự chủ

Ngày 24/10/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP giao quyền tự
chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện trong các lĩnh vực cho 23 trường (có Trường ĐHBK
Hà Nội). Theo đó, về tự chủ tổ chức và nhân sự, các CSGDĐH này được quy định chức
năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của các tổ chức trực thuộc; quyết định cơ cấu và số
lượng người làm việc; tuyển dụng viên chức, nhân viên hợp đồng sau khi được Hội
đồng trường thông qua; ký kết hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động, quản lý, sử
dụng và chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật; được giao kết hợp đồng lao
động với giảng viên, nhà khoa học là người nước ngoài để bảo đảm nhu cầu giảng dạy,
nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, theo Nghị quyết này, CSGDĐH công lập khi cam kết tự
bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư được 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.
Ngày 19/11/2018, Quốc hội chính thức ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Giáo dục Đại học (Luật số 34/2018/QH14). Điều 32 của Luật này quy
định quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học. So với Nghị
quyết 77, nội dung tự chủ nhân sự tại điều này nêu rõ CSGDĐH cần ban hành và tổ
chức thực hiện danh mục, tiêu chuẩn, và chế độ của từng vị trí việc làm. Ngoài ra, Điều
32 cũng nhấn mạnh tự chủ đại học cần đi đôi với trách nhiệm giải trình đối với chủ sở
hữu, người học, xã hội, cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan. Như vậy,
đối chiếu với mô hình của Lenand Nadler [Hình 1], các CSGDĐH có quyền tự chủ
trong tất cả các nội dung “sử dụng NNL” và có cơ hội thúc đẩy hai khía cạnh còn lại
tùy theo định hướng phát triển và năng lực tài chính của mỗi trường.
Tuy nhiên, một số nghiên cứu cũng chỉ ra, mặc dù công tác nhân sự ở các
CSGDĐH được Nhà nước rất quan tâm nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc vì có sự ràng
buộc bởi nhiều văn bản pháp luật khác có liên quan như Luật Viên chức, Luật Công
chức, Luật Lao động, … trong khi đó, ở các nước phát triển như Mỹ, châu Âu, Úc,.. các
trường đại học được tự chủ rất cao về lĩnh vực nhân sự và các nhà nước thường “ít can
thiệp nhất” vào vấn đề nhân sự. [6].

224

2.1.

Kinh nghiệm tự chủ về nhân sự tại các trường đại học Úc

Theo chính sách tự chủ mà chính phủ ban hành, các trường đại học ở Úc được tự
xác định ngạch, bậc GV, được quyền tự đề ra điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển
dụng, bổ nhiệm và các chế độ đãi ngộ với GV dựa trên một số căn cứ như trình bày tại
Bảng 1 [7]. Về cơ bản, các căn cứ này cũng tương đồng với các quy định và chính sách
về thăng ngạch GV ở Việt Nam nhưng do các trường đại học tổ chức, thực hiện việc xét
và bổ nhiệm chức vụ khoa học cho GV khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện.
Bảng 1: Căn cứ tuyển dụng, bổ nhiệm, thăng ngạch tại các trường đại học Úc
Căn cứ

Quy trình

Ngạch GV (Academic ranks)
A.
Trợ giảng, giảng viên tập sự, trợ lý nghiên cứu (Tutor,
Associate lecturer, Research Associate)
B.
GV, Nghiên cứu viên (Lecturer, Research Fellow)
C.
GV, Nghiên cứu viên chính (Lecturer, Senior Research
Fellow)
D.
PGS, Nghiên cứu trưởng hay trưởng nhóm nghiên cứu
(Associate Professor, Reader)
E.
Giáo sư (Professor)
Mọi quyết định
Đối với mỗi bậc nêu trên, có các tiêu chuẩn tối thiểu (minimum liên quan đến
standards)
tuyển dụng, bổ
nhiệm, thăng
Chính sách và quy trình thăng ngạch GV (Policy and
ngạch đều dựa trên
Procedures for Academic Promotions) được soạn thảo bởi: Ủy
những căn cứ này.
ban thăng ngạch (Academic Promotion Committee) gồm: Hội
đồng khoa học (Academic Board) và Bộ phận nhân sự (Human
resource office) tại các trường; dựa trên các quy định của ỦY hội
quan hệ công nghiệp của Chính phủ Liên bang Úc (Australian
Industrial Relations Commission)
Điểm chuẩn và chỉ số ngành nghề học thuật (Academic Career
Benchmarks and indicators)
Quy định riêng của từng trường đại học phù hợp với yêu cầu
chất lượng và định hướng phát triển của trường
Nguồn: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/tuyen-dung-va-thang-ngach-giaovien-o-uc-post176803.gd
Ngoài ra, một điều mà chưa nhiều CSGDĐH ở Việt Nam làm được là quy định
riêng dành cho GV về yêu cầu chất lượng. Đại học Melbourne (Úc) đưa ra 4 tiêu chí
yêu cầu GV phải phấn đấu: 1) Giảng dạy, với 13 chỉ số; 2) Nghiên cứu và đào tạo
nghiên cứu, với 11 chỉ số; 3) Lãnh đạo, với 3 chỉ số và 4) Phục vụ cộng đồng với 16 chỉ
số. Bước xây dựng bộ tiêu chí này đóng vai trò “cá nhân hóa, chuyên biệt hóa” những
thể chế, chính sách cấp Nhà nước theo định hướng phát triển của Nhà trường; đặt ra
định hướng phát triển rõ ràng cho GV đồng thời là bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả làm
việc. Điều này là vô cùng quan trọng trong bối cảnh tự chủ khi mỗi cá nhân và đơn vị
phải nâng cao năng lực tự định hướng và các nguồn lực cần được phân bổ theo các cơ
sở định lượng được.
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2.2.

Tình hình triển khai tự chủ về nhân sự tại các CSGDĐH Việt Nam

a. Một số thực trạng về đội ngũ nhân sự
- Số lượng và trình độ GV chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo tại các trường đại
học. Theo thống kê năm 2016-2017, số GV có trình độ thạc sĩ chiếm khoảng 43% tổng
số GV [8] và số GV có trình độ tiến sĩ chiếm xấp xỉ 23%. Đây là con số ít ỏi so với các
hệ thống GDĐH trong khu vực và trên thế giới: tỉ lệ GV có trình độ tiến sĩ tại Malaysia
là 73% năm 2010 [9], tại Anh là 57% năm học 2016-2017 [10]. Thực trạng này đặt ra
yêu cầu với các Nhà trường tạo điều kiện giúp đội ngũ nâng cao trình độ chuyên môn.
- Năng lực nghiên cứu khoa học còn hạn chế. Mặc dù số công bố khoa học
của Việt Nam trên các tạp chí ISI trong 5 năm 2013-2015 tăng khoảng 20%/năm nhưng
kết quả này chỉ bằng 1/3 của Thái Lan, 1/4 của Malaysia và 1/5 của Singapore [11]. Để
nghiên cứu khoa học tạo ra những công trình có uy tín, có tầm ảnh hưởng cần hội tụ đủ
nhiều điều kiện; nhưng một số nguyên nhân chính dẫn đến năng lực công bố khoa học
của đội ngũ GV còn thấp là: chế độ làm việc còn bất cập, giờ lên lớp còn quá nhiều đã
cản trở thời gian cần thiết dành cho nghiên cứu, chưa thành lập các nhóm nghiên cứu và
chưa có ưu đãi về tài chính.
- Đội ngũ GV trẻ chưa được hỗ trợ và khai thác tối đa. Một mặt, GV trẻ có
trình độ công nghệ thông tin và trình độ ngoại ngữ tốt, một bộ phận GV trẻ được đào
tạo cơ bản từ các trường đại học hàng đầu thế giới. Mặt khác, GV trẻ đa phần chưa có
nhiều kinh nghiệm, thiếu sự định hướng và tầm nhìn chiến lược dẫn đến hệ quả là sự
thiếu chủ động, tự tin trong công việc; phải chịu nhiều áp lực như phải lo kinh tế cho
gia đình, phải học để nâng cao bằng cấp học vị; ít khi được giao các đề tài nghiên cứu
khoa học các cấp cao như cấp Bộ, cấp nhà nước [12]. Các CSGDĐH cần có chính sách
thu hút và hỗ trợ đội ngũ GV trẻ kế cận vì mục tiêu phát triển bền vững của trường và
của toàn hệ thống trong điều kiện tự chủ.
b. Năng lực quản trị đại học, quản trị nhân sự tại các CSGDĐH
- Tại Hội nghị tổng kết thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với CSGDĐH
công lập sau 3 năm triển khai Nghị quyết số 77/NQ-CP, nhóm nghiên cứu đã chỉ ra một
bất cập: điều kiện tự chủ mới chỉ tiếp cận chủ yếu từ góc độ về tài chính chưa tính đến
năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức quản lý của các cơ sở đào tạo [13]. Công tác
quản trị đại học còn một số vướng mắc ví dụ như:
- Tuy đã có nhiều quyền chủ động hơn, nhiều trường vẫn áp dụng phương thức
“quản trị hành chính nhân viên” theo nội dung và phương pháp truyền thống [6], chưa
tìm ra phương án tài chính và sử dụng nguồn nhân lực phù hợp nhất với trường mình;
- Bản thân NNL – đội ngũ cán bộ GV cũng cần hỗ trợ trong việc hiểu và làm
quen với những thay đổi trong tổ chức và hoạt động của nhà trường.
Từ khung lý thuyết về quản trị nhân sự cũng như phân tích thực tiễn triển khai tự
chủ về nhân sự tại các trường đại học trên thế giới và Việt Nam, bài báo đã chỉ ra một
số khó khăn cũng là cơ hội trong công tác quản trị nhân sự tại các CSGDĐH tự chủ tại
Việt Nam. Thứ nhất, công tác sử dụng NNL phải đi đôi cùng phát triển NNL và kiến
tạo môi trường NNL. Thứ hai, cần có các khung tiêu chuẩn rõ ràng, có nhiều mức tại
cấp độ Nhà nước và Nhà trường để các trường chủ động phân loại GV và có chiến lược
phát triển đội ngũ. Thứ ba, cần tạo cơ chế làm việc hợp lý để GV vừa nâng cao năng lực
chuyên môn, năng lực giảng dạy, năng lực nghiên cứu khoa học vừa hoàn thành tốt
nhiệm vụ giảng dạy. Thứ tư, thu hút và hỗ trợ nhân tài, đặc biệt các GV trẻ trong và
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ngoài nước để xây dựng đội ngũ kế cận phục vụ phát triển bền vững trong điều kiện tự
chủ. Phần tiếp theo của bài viết chia sẻ một số kinh nghiệm của Trường ĐHBK Hà Nội
trong việc thực hiện những nhiệm vụ nêu trên.
III. Kinh nghiệm tự chủ về nhân sự tại Trường ĐHBK Hà Nội
Trường ĐHBK Hà Nội là trường đại học đa ngành về kỹ thuật và công nghệ
được thành lập ngày 15 tháng 10 năm 1956. Ngày 6/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã
phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
(quyết định số 1924/QĐ-TTg). Theo đó, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội phát triển thành
trường đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực theo các chuẩn mực khu vực và quốc
tế và hoạt động tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, trách nhiệm bảo đảm các đối
tượng chính sách, đối tượng sinh viên thuộc hộ nghèo có cơ hội học tập, nghiên
cứu tại trường. Trên cơ sở những kinh nghiệm và kết quả triển khai thí điểm một số
nội dung tự chủ từ năm 2011, Nhà trường đã nghiên cứu và triển khai một số quy chế
và cách làm mới, bao gồm công tác phát triển và quản lý đội ngũ. Trong đó, nổi bật là
ba công tác: tuyên bố sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và hệ thống BKPI; tái cấu trúc tổ
chức và triển khai quy chế Công tác cán bộ mới.
1. Tuyên bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và triển khai hệ thống
BKPI
Sứ mạng, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi của Trường ĐHBK Hà Nội được tuyên bố
công khai trên website của Trường (https://www.hust.edu.vn/su-mang-tam-nhin-gia-tricot-loi), nhằm mục đích định hướng giá trị, niềm tin, ý thức, thái độ, phong cách sống
và làm việc mang sắc thái riêng, đặc trưng cho con người Bách khoa. Trường khẳng
định định hướng trở thành đại học định hướng nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực
theo các chuẩn mực khu vực và quốc tế. Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi không
chỉ giúp định hướng chiến lược trung hạn, dài hạn, các chính sách và các quyết định của
Nhà trường, mà còn góp phần hình thành văn hóa tổ chức, gắn kết nhân sự với Trường,
cùng hướng tới một sứ mệnh chung với người học, với đất nước, tăng niềm tin yêu, tự
hào, động viên mỗi cá nhân tiếp tục tận tụy, cống hiến.
Bên cạnh đó, từ chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2017 - 2025, năm 2018,
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã xây dựng và triển khai Bộ chỉ số hiệu quả hoạt động
chính (BKPI) gồm 42 chỉ số trên 4 khía cạnh của mô hình Balanced Score Card (BSC):
1) Đáp ứng lợi ích các bên liên quan, 2) Chất lượng và hiệu quả các quá trình nội bộ, 3)
Tiềm lực phát triển và 4) Tài chính. Bộ chỉ số này phục vụ nhiều mục tiêu. Thứ nhất,
làm căn cứ giúp các cá nhân và các đơn vị cấp 2, cấp 3 (trình bày chi tiết tại phần 2
dưới đây) chủ động xây dựng bộ KPI cho đơn vị và cá nhân mình, đồng nhất với mục
tiêu toàn trường; từ đó phân bổ nguồn lực hợp lý để tối ưu hóa đầu ra. Thứ hai, giúp cán
bộ GV và tập thể lãnh đạo trường theo dõi và giám sát quá trình phát triển của Trường
thông qua các chỉ số có thể đo lường được, một cách công khai và minh bạch. Thứ ba,
là căn cứ để đánh giá hiệu quả công việc của các cá nhân và đơn vị để khen thưởng kịp
thời và xây dựng chế độ đãi ngộ hợp lý.
2. Cấu trúc, mô hình tổ chức trong Trường ĐHBK Hà Nội
Trường ĐHBK Hà Nội phân các đơn vị trong trường thành 3 cấp: cấp trường;
cấp 2 là các đơn vị chuyên môn, các đơn vị dịch vụ và các đơn vị hành chính; cấp 3 là
các bộ môn [Bảng 2]. Trong đó, Viện là đơn vị chuyên môn nòng cốt của trường và
được giao quyền tự chủ cao nhất trong các đơn vị cấp 2. Theo đó, Viện trưởng và Phó
Viện trưởng được phân công nhiệm vụ và quyền hạn rõ ràng trong Quy chế tổ chức và
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hoạt động của Nhà trường. Trưởng các đơn vị cấp 2 này được ủy quyền giao kết khối
lượng công việc với các cán bộ thuộc đơn vị (trình bày chi tiết tại phần 3. dưới đây),
nhằm giúp mỗi đơn vị tối ưu hóa năng lực đội ngũ tùy theo thực trạng của mỗi khoa,
viện, trung tâm. Khi này, tự chủ không chỉ ở cấp độ trường mà còn ở cấp độ đơn vị cấp
hai.
Bảng 2: Cấu trúc, mô hình tổ chức Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
Cấp 1

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
Đơn vị

Chức năng

Đơn vị
chuyên
môn

Khoa, viện đào tạo, viện nghiên cứu hoặc trung tâm
nghiên cứu thuộc Trường
Khoa phụ trách giảng dạy một số môn học đại cương,
môn học bổ trợ chung toàn trường;
Viện có chức năng đào tạo cấp bằng, nghiên cứu khoa
học và chuyể giao tri thức trong một lĩnh vực chuyên môn
rộng. Viện được đăng ký là một tổ chức khoa học công nghệ
với con dấu và tài khoản riêng, được giao quyền tự chủ cao
trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quản lý cán bộ và quản
lý sử dụng ngân sách, chịu trách nhiệm chính về kết quả đào
tạo, nghiên cứu và hiệu quả sử dụng các nguồn lực.
Viện nghiên cứu và trung tâm nghiên cứu thực hiện
nhiệm vụ chính là nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đồng
thời tham gia giảng dạy đại học và sau đại học.

Đơn vị
cấp 2

Đơn vị dịch Các trung tâm cung cấp dịch vụ phục vụ cán bộ, sinh viên
vụ
và cộng đồng; không trực tiếp phục vụ hoạt động đào tạo
và nghiên cứu
Đơn vị
hành chính

Đơn vị
cấp 3

Phòng chức năng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ
chung toàn trường
Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong quản lý hành chính tập
trung và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ hỗ trợ chung toàn
trường.

Các bộ môn, trung tâm nghiên cứu thuộc khoa, viện và các đơn vị tương
đương.

Việc tuyên bố sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi; tái cấu trúc tổ chức và ban hành
bộ chỉ số hiệu quả hoạt động chính (KPI) đóng vai trò xây dựng khung kế hoạch hành
động trong dài hạn và trung hạn, đồng thời thể hiện trách nhiệm giải trình của
CSGDĐH tự chủ. Để xây dựng và điều chỉnh môi trường làm việc công bằng và rõ ràng
trong ngắn hạn là quy chế công tác cán bộ sẽ được trình bày trong phần tiếp theo.
3. Xây dựng và triển khai quy chế Công tác cán bộ
a. Phân loại rõ các vị trí việc làm theo chức trách chính
Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản lý tài chính, Trường
ĐHBK Hà Nội xây dựng quy chế Công tác cán bộ. Điều kiện cần của quy chế này là
phân loại và gọi tên rõ các nhóm vị trí việc làm kèm theo mô tả chức trách chính, tiêu
chuẩn và chỉ số hiệu quả công việc chính (KPI) của mỗi nhóm vị trí [Bảng 3]. Bằng
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việc quy hoạch rõ các vị trí việc làm, mỗi cá nhân nhận thức được: i) vai trò của mình
trong tổng thể NNL của trường; ii) những tiêu chuẩn bản thân phải phấn đấu để hoàn
thành nhiệm vụ, và iii) những tiêu chí để được đánh giá cao trong công việc. Từ nhận
thức và hiểu biết rõ ràng về công việc, mỗi cá nhân “tự chủ” hơn trong việc lên kế
hoạch làm việc, xác định mục tiêu và phân bổ nguồn lực để đạt được mục tiêu đề ra.
Bảng 3: Phân loại vị trí việc làm theo chức trách chính
Vị trí việc làm

Chức trách chính

Tiêu chuẩn

KPI

Giảng viên

Giảng dạy và
nghiên cứu;
Có thể được biên
chế kiêm nhiệm
nghiên cứu/giảng
dạy/lãnh đạo và
quản lý tại một đơn
bị khác

Nghiên cứu viên

Nghiên cứu và có
thể tham gia giảng
dạy

Với mỗi vị trí việc
làm, quy định rõ:
Chức trách,
nhiệm vụ;
Phẩm chất,
năng lực (bao gồm
phẩm chất nghề
nghiệp, năng lực
chuyên môn, năng
lực cốt lõi và năng
lực nghiệp vụ)

Kỹ sư trợ giảng

Hướng dẫn thực
hành, thí nghiệm và
vận hành, hỗ trợ kỹ
thuật

Hiệu trưởng cụ thể
các tiêu chí và chỉ
số chính đánh giá
chất lượng và hiệu
quả thực hiện nhiệm
vụ (KPI) cho từng
nhóm vị trí.
Các tiêu chí và chỉ
số được chia thành
hai nhóm:
Kết quả công
việc
Thái độ làm
việc

Chuyên viên

Quản lý và phục vụ

Nhân viên phục vụ Phục vụ và hỗ trợ
và hỗ trợ
Nguồn: Quy chế Công tác cán bộ 2019, Trường ĐHBK Hà Nội
b.

Chính sách trả lương theo nguyên tắc 3P

- Giao kết giờ làm việc: Căn cứ định mức của đơn vị, vào đầu mỗi học kỳ,
trưởng đơn vị cấp 2 giao kết với từng cán bộ về khối lượng công việc, làm cơ sở để
phân công công việc và xác định mức thu nhập tăng thêm cho cán bộ. Mỗi GV cơ hữu
có định mức làm việc 40 giờ/tuần và không quá 48 giờ, chia cho 3 nhiệm vụ [Bảng 4]:
+ Giảng dạy (GD): Giảng dạy đại học và sau đại học;
+ Nghiên cứu (NC): Thực hiện các đề tài, dự án chuyển giao công nghệ,
nghiên cứu cơ bản, công bố khoa học; và
+ Phục vụ (PV): các công tác hành chính, các hoạt động hội thảo, sinh hoạt của
đơn vị, các hoạt động hỗ trợ sinh viên.
Việc giao kết khối lượng và phân công công việc được thực hiện dựa trên
nguyên tắc: 1) Đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện công việc: cán bộ có kết quả
đánh giá chất lượng thấp hơn được phân công ít hơn các công việc quan trọng; 2) Tối
ưu hóa hiệu quả sử dụng đội ngũ cán bộ: cán bộ có chức danh và trình độ cao hơn được
ưu tiên phân công giảng dạy các lớp có quy mô lớn hơn, lớp có chất lượng cao và sau
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đại học; và 3) Đảm bảo sự công bằng về quyền lợi và trách nhiệm của cán bộ: Giảm
thiểu việc chênh lệch khối lượng công việc có tính lương tăng thêm giữa các cán bộ
trong một đơn vị.
Bảng 4: Giao kết khối lượng công việc
Vị trí việc làm

GD

NC

PV

GV trong 2 HK chính

18

18

04

GV trong thời gian hè

x

12

08

Nghiên cứu viên

00

36

04

Kỹ sư trợ giảng

20

02

18

Các vị trí khác

00

02

38

Nguồn: Quy chế Công tác cán bộ 2019, Trường ĐHBK Hà Nội
Những nguyên tắc này giúp tạo động lực cho GV nâng cao năng lực để được
nhận các công việc quan trọng, và phân bổ hiệu quả thời gian giữa hai nhiệm vụ chính:
giảng dạy và nghiên cứu. Từ khía cạnh quản trị, việc giao kết này giúp trưởng đơn vị
cấp 2 có căn cứ phân công đúng người đúng việc, tối ưu hóa năng lực đội ngũ để nâng
cao chất lượng các kết quả đầu ra.
Ngoài mức chi lương cơ bản, cán bộ được hưởng mức lương tăng thêm hằng
tháng căn cứ vào nguyên tắc 3P: Position (vị trí công việc, khối lượng công việc giao
kết theo số giờ giao kết như nêu trên), Performance (kết quả thực hiện công việc) và
Personal profile (chức danh) [Bảng 5].
Bảng 5: Nguyên tắc 3P trong trả lương tăng thêm
Hệ số

Nguyên tắc 3P: Position – Performance – Personal profile

kVT

Vị trí (Position)
Hệ số tuân theo vị trí lãnh đạo cấp Trường và cấp đơn vị

kKPI

Hiệu quả công việc (Performance)
Hệ số tuân theo xếp loại đánh giá thực hiện nhiệm vụ (Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành và không hoàn thành nhiệm
vụ). Đánh giá hiệu quả Giảng dạy thông qua phản hồi của SV; hiệu quả
Nghiên cứu thông qua kết quả nghiên cứu trung bình trong 3 năm gần nhất và
hiệu quả Phục vụ thông qua đánh giá của lãnh đạo quản lý.

kCD

Chức danh (Personal profile)
Hệ số tuân theo chức danh: Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS), GV cao cấp là
Tiến sĩ,…

kNC

Hệ số năng lực công bố
Ngoài ra, công thức lương dành cho CBGD và CBNC bao gồm hệ số năng lực
công bố khoa học của cán bộ trong 3 năm gần nhất. Cán bộ có thành tích
nghiên cứu vượt trội được khen thưởng theo Quy chế chi tiêu nội bộ.
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Bằng cách này, công thức tính lương tăng thêm lồng ghép những chỉ tiêu hoạt
động chính của một CBGV (giảng dạy, nghiên cứu, phục vụ) và ghi nhận những nỗ lực
dài hạn để đạt chức danh PGS, GS. Nỗ lực của GV được ghi nhận và tưởng thưởng trực
tiếp thông qua lương tăng thêm, được điều chỉnh mỗi học kỳ, nhanh hơn so với cơ chế
tăng lương theo quy định của nhà nước. Mục đích của công thức là tạo động lực phấn
đấu, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để các cá nhân thi đua, từ đó xây dựng môi
trường hướng tới sự xuất sắc, tiếp tục thu hút nhân tài về làm việc tại trường. Từ khi
Nhà trường triển khai đồng bộ một số chính sách phát triển, công tác tổ chức cán bộ đã
đạt được một số thành tích. Tỷ lệ GV có trình độ tiến sĩ tăng đều đặn qua các năm; năm
2019 chiếm khoảng 70% tổng số CBGD [Bảng 6], Trường ĐHBK Hà nội là một trong
những CSGDĐH có tỷ lệ này cao nhất tại Việt Nam, cao hơn nhiều lần so với tỷ lệ
trung bình toàn quốc. Phần lớn CBGV có trình độ tiếng Anh từ bậc 4 trở lên [Bảng 7].
Và, hằng năm có khoảng 40 – 60 CBVC được đào tạo trong và ngoài nước [Bảng 6].
Bảng 6: Cơ cấu trình độ, chức danh cán bộ giảng dạy
CBVC được đào tạo
Trình độ
TS

Chức danh

%/CBGD ThS

ở nước ngoài

học trong
nước

ĐH

GS

PGS

NCS

CH

NCS

CH

12/2016

717

60,7%

430

34

23

221

54

3

52

25

12/2017

745

63,8%

391

31

23

216

61

1

21

6

12/2018

751

67,5%

341

21

25

225

45

1

38

4

12/2019

765

69,7%

309

23

24

235

41

3

39

0

Nguồn: Báo cáo Hội nghị cán bộ viên chức 2018, 2019 Trường ĐHBK Hà Nội
Bảng 7: Cơ cấu trình độ noại ngữ của cán bộ khối đơn vị chuyên môn
Khối
cán bộ

Trình độ tiếng Anh

Trình độ ngoại ngữ khác

Bậc 5,6

Bậc 4

Bậc 3

< Bậc 3 Bậc 5,6

Bậc 4

Bậc 3

< Bậc 3

CBGD

289

446

110

3

73

103

24

11

CBNC

1

5

1

0

0

0

0

0

CBKT

4

26

90

36

0

2

1

0

CBHC

3

3

25

15

1

0

1

0

Nguồn: Báo cáo Hội nghị cán bộ viên chức 2019 Trường ĐHBK Hà Nội
IV. Một số khuyến nghị cho công tác tự chủ về nhân sự tại các CSGDĐH
tự chủ tại Việt Nam
Từ việc phân tích lý thuyết và bài học triển khai tự chủ về nhân sự trên thế giới
cũng như kinh nghiệm trực tiếp triển khai tự chủ về nhân sự tại Trường ĐHBK Hà Nội,
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bài viết rút ra một số khuyến nghị cho các CSGDĐH tự chủ và tiến tới tự chủ tại Việt
Nam như sau:
Thứ nhất, yếu tố con người là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển của
trường đại học nói chung, của trường đại học tự chủ nói riêng. Yếu tố con người bao
gồm đội ngũ GV, đội ngũ chuyên viên hành chính hỗ trợ và đội ngũ cán bộ quản lý. Để
tự chủ được, CSGDĐH cần đội ngũ CBGV có năng lực giảng dạy và nghiên cứu xuất
sắc, đội ngũ chuyên viên năng động, tư duy đổi mới và đội ngũ cán bộ lãnh đạo có tầm
nhìn, có năng lực quản trị, quản lý. Một trường đại học dẫu có thu hút được nhiều sinh
viên trong ngắn hạn nhưng không có yếu tố con người cũng không thể phát triển bền
vững và mang lại tác động lớn tới người học và xã hội.
Thứ hai, Nhà trường cần tạo môi trường và động lực cho cán bộ phát triển. Yếu
tố môi trường bao gồm môi trường học thuật (tự do học thuật và có nhiều nhân tài) và
điều kiện làm việc (cơ sở hạ tầng và hệ thống thông tin), cần hỗ trợ tốt nhất để CBGV
khám phá tri thức và thực hành tư duy phản biện. Để tạo động lực cho cán bộ, cần tạo
môi trường minh bạch và công bằng thông qua phân công đúng người đúng việc, chế độ
đánh giá và đãi ngộ dựa trên vị trí việc làm và hiệu quả công việc, không cào bằng như
trước đây. Cách làm này là phù hợp với xu hướng chung, tuân theo tinh thần Nghị quyết
số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách
tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động
trong doanh nghiệp.
Thứ ba, chú trọng năng lực khoa học công nghệ (KHCN) trong phát triển đội
ngũ cán bộ. Nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển giao tri thức và công nghệ có thể coi là
nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của GV, phân biệt vai trò của người GV đại học với GV
các trường cao đẳng và giáo viên bậc phổ thông. Kết quả nghiên cứu của GV là tri thức
mới, ứng dụng mới, góp phần quan trọng giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển nền
kinh tế quốc gia. Đồng thời, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại đại học cũng có
nghĩa là người GV cần dạy phương pháp luận tư duy, kỹ năng nghiên cứu đổi mới sáng
tạo; GV có năng lực cao mới có thể đào tạo người học có khả năng nghiên cứu phát
triển. Để thúc đẩy phát triển năng lực KHCN của GV, Nhà trường cần lồng ghép yếu tố
này vào chính sách trả lương và các chính sách đãi ngộ khác. Đặc biệt, trong xu hướng
quốc tế hóa GDĐH, các trường đại học định hướng nghiên cứu cần tận dụng các tiêu
chí, tiêu chuẩn quốc tế trong đánh giá năng lực KHCN, các trường định hướng ứng
dụng cần đánh giá các chỉ số về chuyển giao tri thức, công nghệ và đóng góp tới phát
triển kinh tế - xã hội địa phương.
Thứ tư, cơ cấu đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm và theo độ tuổi phải cân bằng.
Kinh nghiệm các trường đại học trên thế giới chỉ ra, đội ngũ GV nên chiếm từ 65-80%
tổng số cán bộ của trường, đội ngũ cán bộ kỹ thuật và cán bộ hành chính cũng cần
chiếm tỷ trọng nhất định để vận hành toàn diện các hoạt động của trường. Mặt khác, cơ
cấu của trường cũng cần cân đối về độ tuổi, đảm bảo tính kế thừa và bền vững về mặt
nhân sự. Cần có những người giàu kinh nghiệm để định hướng, dẫn dắt và cần cả những
người trẻ tuổi để thực thi, học hỏi và kế cận.
Thứ năm, cần liên tục đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Với cán bộ GV, ngoài
năng lực chuyên môn và năng lực nghiên cứu, cần bồi dưỡng năng lực sư phạm, năng
lực sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin. Với cán bộ quản lý, cần bồi dưỡng kiến
thức về quản trị và quản lý để có cách tiếp cận hệ thống và chiến lược hướng tới tầm
nhìn thay vì chỉ dựa trên thói quen, kinh nghiệm và cảm tính.
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Thứ sáu, xây dựng chiến lược thu hút nhân tài. Cần thu hút nhân tài là GV,
chuyên viên hành chính và cán bộ quản lý phù hợp với các ngành đào tạo, định hướng
phát triển của trường để nâng cao khả năng cạnh tranh trong hệ thống GDĐH, với khối
doanh nghiệp, trong khu vực và trên thế giới.
Cuối cùng, tự chủ đại học cần đi đôi với trách nhiệm giải trình. Các chính sách
tự chủ về nhân sự cũng cần thực hiện đúng trách nhiệm giải trình thông qua một số hoạt
động như: (i) công khai và cập nhật thường xuyên thông tin đội ngũ cán bộ giảng viên
cơ hữu, (ii) thực hiện nghiêm túc và đầy đủ chế độ báo cáo các cơ quan quản lý, giám
sát, và (iii) công khai minh bạch quá trình truyển dụng, bổ nhiệm và đào tạo nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ.
V. Kết luận
Tự chủ đại học nói chung, tự chủ về tổ chức và nhân sự nói riêng đã, đang và sẽ
tiếp tục là chủ đề được quan tâm trong quá trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.
Để tự chủ hoàn toàn, các nhà trường cần nâng cao năng lực tự định hướng, năng lực
quản trị đại học; xác định rõ sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi làm nền tảng xây dựng
các mục tiêu phát triển đi kèm các tiêu chí và chỉ tiêu cụ thể. Căn cứ các tiêu chí và chỉ
tiêu này, nhà trường tiếp tục xây dựng và/ hoặc điều chỉnh quy chế công tác cán bộ lồng
ghép những chỉ tiêu hoạt động chính, nhằm tạo môi trường và động lực cho CBGV tận
tụy cống hiến, song song với thu hút nhân tài trong và ngoài nước về trường làm việc.
Mong rằng một số kinh nghiệm từ Trường ĐHBK Hà Nội có thể cung cấp thêm góc
nhìn và gợi ý cho các CSGDĐH đang và sẽ áp dụng tự chủ về nhân sự tại Việt Nam;
đóng góp thêm vào kho tri thức và kinh nghiệm quản trị đại học trong toàn hệ thống để
ngày càng nhiều trường triển khai có hiệu quả tự chủ về nhân sự.
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ĐỔI MỚI QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC
TRƯỚC YÊU CẦU CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Phạm Đỗ Nhật Tiến
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt
Chuyển đổi số (CĐS) trong GDĐH lâ sự chuyển đổi toàn diện mọi tổ chức và
hoạt động của giáo dục đại học (GDĐH) dựa vào công nghệ số. Tuy nhiên, đó là một
quá trình khó khăn, phức tạp và hiện vẫn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực dạy và học, với
những biểu hiện chính là giáo dục trực tuyến và giáo dục mở (GDM). Do những thách
thức và rào cản khác nhau nên trên phạm vi toàn cầu, CĐS trong GDĐH diễn ra với
cách thức khác nhau, mức độ khác nhau, nhịp độ khác nhau từ khu vực này sang khu
vực khác, nước này sang nước khác, thậm chí trường này sang trường khác trong cùng
một quốc gia. Bằng cách thử phân tích SWOT CĐS trong GDĐH Việt Nam, bài viết này
nhận dạng hai vấn đề quan trọng và tìm cách trao đổi lời giải hai vấn đề đó. Một là, về
QLNN cần làm thế nào để chủ trương CĐS trong GDĐH Việt Nam không dừng lại ở
những tuyên bố mang tính khát vọng. Hai là, cần đổi mới quản trị đại học như thế nào
để dẫn dắt và thúc đẩy quá trình CĐS trong nhà trường.
Từ khóa: chuyển đổi số; giáo dục đại học; quản trị đại học; giáo dục trực tuyến;
giáo dục mở
Abstract
University Governance Renovation in Response
to the Requirements of Digital Transformation in Higher Education
Digital transformation (DT) in higher education is the comprehensive
transformation of all organizations and activities of higher education based on digital
technology. However, it is a difficult and complex process and still focuses chìefly on
the teaching and learning, with the main manifestations of online education and open
education. Due to different challenges and bareers, DT in global higher education is
occuring in different ways, at different levels, and at different pace from region to
region, country to country, even from institution to institution in the same country. By
trying to carry out a SWOT analysis of DT in Vietnam higher education, this article
identified two important isues and seeked to exchange related solutions. First, on state
management what need to do so that the DT guideline in higher education shall not be
only an aspirational statement. Second, how to innovate university governance to lead
and promote the process of DT in the instituttion.
Key words: digital transformation; higher education; university governance;
online education; open education.
1. Mở đầu
Có nhiều cách hiểu về chuyển đổi số (CĐS) trong giáo dục đại học (GDĐH) tùy
theo cách tiếp cận (Benavides và cộng sự, 2020). Chẳng hạn, nhìn từ góc độ công nghệ
thì CĐS là việc hiện đại hóa hệ thống GDĐH với sự hỗ trợ của công nghệ ICT nhằm
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nắm bắt và mô hình hóa các hoạt động liên quan đến nhau để tích hợp công nghệ số
trong giảng dạy, học tập và tổ chức. Từ góc độ tổ chức thì CĐS về cơ bản là sự thay đổi
liên quan đến con người, quy trình, chiến lược, cấu trúc, và động lực cạnh tranh của cơ
sở GDĐH. Còn từ góc độ xã hội thì CĐS là cuộc cách mạng đòi hỏi những mô hình
quản trị, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học mới trong nhà trường đại học do
những tác động căn bản và sâu xa của nó đên con người và hạ tầng.
Vì thế CĐS là một quá trình tác động lên mọi thành tố của cơ sở GDĐH, buộc
các thành tố này phải thay đổi để thích ứng với quá trình chuyển đổi. Nghiên cứu của
Benavides và cộng sự (2020) chỉ ra các thành tố đó là như sau, xếp theo trình tự giảm
dần về mức độ tác động: Giảng dạy, hạ tầng, chương trình, quản trị, nghiên cứu, điều
hành, nguồn nhân lực, thông tin, tiếp thị.
Đó là về lý luận. Trên thực tế, CĐS trong GDĐH dù đã được nói đến nhiều từ
khi bước sang thế kỷ 21 với sự bùng nổ của internet và được đặc biệt đề cao khi thế giới
bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN4), nhưng việc CĐS diễn ra
chậm chạp cho đến trước đại dịch covid-19. Chính covid-19 đã tạo cú hích đề đẩy
nhanh CĐS trong GDĐH. Dù vậy, phạm vi tác động chủ yếu của CĐS đến nay vẫn tập
trung vào lĩnh vực dạy và học, với những biểu hiện chính là giáo dục trực tuyến, giáo
dục mở (GDM), khoa học mở. Như một báo cáo của OECD (2019) đã nhận định: “Sự
xuất hiện của các nền tảng MOOC, GDM và khoa học mở, các phương pháp giảng dạy
số mới, cùng với sự phát triển của hạ tầng công nghệ mới là tất cả những phát triển đã
và đang thay đổi thực tiễn và quy trình trong đó các cơ sở GDĐH hoàn thành sứ mệnh
chính của mình”
Vì vậy, trong bài viết này CĐS được hiểu theo nghĩa hẹp là việc chuyển đổi quá
trình dạy và học thông qua việc phát huy sức mạnh của công nghệ số nhằm tạo điều
kiện để người học thích ứng với những đòi hỏi mới của CMCN4
Với cách hiểu như vậy, bài viết này đề cập đến những đổi mới cần thiết trong
quản trị để mục tiêu nêu trên của CĐS trong GDĐH được thực hiện.
2. Hiện trạng CĐS trong GDĐH thế giới.
Khai thác cơ sở dữ liệu của hơn 18500 cơ sở GDĐH thuộc 196 nước, kết hợp với
việc phân tích 1039 phiếu hỏi đã được trả lời đầy đủ từ các nhà quản lý và giảng viên,
nghiên cứu viên thuộc 127 nước, Hiệp hội quốc tế các đại học IAU đã cung cấp một
bức tranh khá toàn diện về hiện trạng CĐS trong GDĐH thế giới (Jensen, 2020). Từ góc
độ của bài viết này, những kết quả sau đây rất đáng quan tâm:
2.1 Về nhận thức và quan điểm về CĐS trong GDĐH
- Hầu hết người được hỏi (94%) rất đồng ý hoặc đồng ý rằng CĐS là cần thiết và
tất yếu để chuẩn bị cho sinh viên tham gia tích cực vào đời sỗng xã hội. Các lợi ích của
CĐS được hầu hết mọi ý kiến thống nhất trên ba phương diện: mở rộng quy mô GDĐH;
cải thiện chất lượng GDĐH; hạ chi phí GDĐH. Tuy nhiên, đa số các ý kiến (69%) cũng
lưu ý rằng CĐS sẽ làm gia tăng sự phân cách kinh tế-xã hội giữa và trong các quốc gia.
- Các ý kiến cũng khá phân kỳ trên một số phương diện. Cụ thể như sau: 1) Nếu
49% ý kiến cho rằng đã đề cao quá mức tác động của CĐS lên GDĐH thì có 51% ý
kiến không đồng ý như vậy; 2) Nếu 33% cho rằng nhà trường đã được trang bị sẵn sàng
để đón nhận các cơ hội mới và công nghệ mới thì 39% tỏ ra dè dặt hơn, còn 25% thú
thực là chưa sẵn sàng và sẽ cố gắng; 3) Nếu 48% cho rằng chính sách Nhà nước đang
hỗ trợ cho CĐS thì 52% nói điều ngược lại.
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- Các thách thức cũng được nhìn nhận ở mức độ ít nhiều khác nhau giữa các khu
vực và quốc gia, Tuy nhiên, có thể thấy một số thách thức chung là như sau: 1) Đa số ý
kiến (67%) cho rằng hiện khung tài chính quốc gia không hỗ trợ cho CĐS và đó là rào
cản lớn nhất cho tiến trình CĐS; 2) Sự yếu kém về hạ tầng internet là thách thức lớn thư
hai, nhưng với mức độ khác nhau: Nếu ở Châu Âu chỉ có 31% ý kiến cho đó là một rào
cản thì ở Trung Đông là 46%, Mỹ La tinh 58%, Châu Á-TBD 57%, Châu Phi 70%; 3)
Để khắc phục yếu kém về hạ tầng, hiện các quốc gia có chính sách hỗ trợ phát triển
mạng NREN (National Research Education Network) với tư cách là một hạ tầng phi
thuong mại dành riêng cho giáo dục và nghiên cứu, giúp cho việc truyền tải dữ liệu và
truyền thông với tốc độ cao; tuy nhiên xét ở góc độ sử dụng mang NREN ở cấp trường
thì có 20% ý kiến cho rằng nhà trường không sử dụng, 33% ý kiến trả lời không biết.
Việc không biết hoặc không phát huy hết vai trò của NREN trong cơ sở GDĐH là một
điểm yếu cần khắc phục; 4) Ngoài ra, còn các thách thức sau: sự chậm thay đổi của văn
hóa nhà trường để thích ứng với sự thay đổi và công nghệ mới; sự chưa phù hợp của hệ
thống bảo đảm và kiểm định chất lượng (BĐ&KĐCL) hiện nay đối với GDĐH trong
chuyển đổi số; thiếu động lực của đội ngũ; thiếu năng lực trong tổ chức thực hiện.
2.2 Về chuyển đổi trong các cơ sở GDĐH
- Vì những thách thức và khác biệt nêu trên, nên dù CĐS hiện mới chỉ tập trung
chủ yếu trong việc đổi mới dạy và học với xu thế chung là kết hợp trực tuyến với trực
tiếp, nhưng nhịp độ, mức độ và cách thức là khác nhau. Cụ thể như sau: 1) Nếu 80% ý
kiến cho rằng đã và đang thay đổi phương pháp sư phạm thì vẫn có 15% ý kiến cho
rằng phương pháp sự phạm vẫn vậy, không thay đổi; 2) Sự thay đổi cách học từ thụ
động sang chủ động diễn ra chậm: 23% ý kiến cho biết việc học vẫn hoàn toàn dựa trên
thuyết giảng (lecture-based learning); 49% cho biết chủ yếu dựa trên thuyết giảng
nhưng có kết hợp với học theo vấn đề (problem-based learning); 19% chủ yếu học theo
vấn đề có kết hợp với thuyết giảng; 3) Nếu 69% ý kiến cho biết năng lực số hiện đã
được quy định là một năng lực chung trong đào tạo thì còn 31% cho biết là chưa hoặc
đang xem xét; 4) Nếu 71% ý kiến cho biết cơ sở GDĐH có sử dụng và tạo dựng OER
thì vẫn còn 29% nói không hoặc đang xem xét; 5) Nếu 54% ý kiến cho biết cơ sở
GDĐH đã và đang chuyển sang khoa học mở thì số còn lại là không hoặc không biết; 6)
Nếu 53% ý kiến có chiến lược mở rộng quy mô cho người học lớn tuổi trong học tập
suốt đời thì số còn lại là không hoặc không biết.
- Qua thực thi CĐS, ý kiến chung của các cơ sở GDĐH về các yếu tố thúc đẩy
CĐS theo tầm quan trọng từ cao xuống thấp là như sau: lãnh đạo, giảng viên, nhân viên,
sinh viên, các cơ quan có thẩm quyền, các công ty công nghệ, hợp tác quốc tế.
- Các thành tựu chính hiện nay trong CĐS của các cơ sở GDĐH là: cải tiến quản
trị thông tin (các hệ thống quản lý thông tin liên quan đến sinh viên, giảng viên, thư
viện); phương thức học tập mới nâng cao chuẩn đầu ra và trải nghiệm học tập của sinh
viên; cải thiện NCKH thông qua các mạng và hợp tác quốc tế; nâng cao tiếp cận đến tri
thức khoa học; nâng cao tiếp cận giáo dục; sử dụng và tạo dựng OER.
2.3 Về chính sách Nhà nước và quản trị nhà trường
- Có sự khác biệt về chính sách xét về mức độ hỗ trợ cho CĐS. 1) Nếu 48% ý
kiến cho rằng có chính sách nhà nước hỗ trợ CĐS thì 52% ý kiến cho rằng chính sách
nhà nước ít mang tính hỗ trợ thậm chí là cản trở; 2) Xét trên các lĩnh vực cụ thể thì có
một tỷ lệ đáng kể ý kiến cho rằng không có chính sách quốc gia trong việc hỗ trợ OER
(31%), thành lập thư viện nội dung mở (22%), ưu tiên sáng số (30%), hỗ trợ khoa học
mở (31%), hỗ trợ học tập suốt đời (29%).
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- Về khung tài chính quốc gia cho CĐS, ý kiến chung là tiêu cực ở mọi châu lục:
67% ý kiến cho biết khung tài chính quốc gia hiện ít có hoặc không có giá trị hỗ trợ cho
CĐS, đặc biệt ở Châu Âu (72%), Châu Phi (70%) và Mỹ Latinh (64%).
- Về quản trị nhà trường, đa số ý kiến (72%) cho thấy có một xu thế chung theo
đó các lãnh đạo trường coi CĐS là một ưu tiên quan trọng và có sự cam kết mạnh mẽ
của lãnh đạo trường trong việc thực hiện CĐS. Theo đó, CĐS được đưa vào trong chiến
lược nhà trường, đồng thời nhà trường bố trí một cán bộ lãnh đạo hoặc tổ chức một đơn
vị chuyên trách về CĐS. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện là sự phối hợp cả từ trên
xuống và từ dưới lên, trong đó 41% ý kiến cho rằng có vai trò của một chiến lược quốc
gia hoặc chiến lược nhà trường với tầm nhìn xác định rõ ràng cho nhà trường; 56% cho
rằng có sự chủ động của các khoa, phòng.
- Vẫn có những bất cập trong đổi mới quản trị như sau: 1) Nếu 43% ý kiến cho
rằng dùng công nghệ mới đi đôi với cách làm việc khác trước (thay đổi cách quản trị,
cách dạy, cách học) thì vẫn còn 18% ý kiến cho rằng dùng công nghệ mới nhưng làm
việc vẫn như cũ, 38% dự kiến làm khác nhưng bất cập vì thiếu nguồn lực; 2) Với bước
tiến của mạng w.w.w trong 30 năm qua, đại đa số cơ sở GDĐH trên thế giới đã thực
hiện quản lý tuyển sinh và dữ liệu sinh viên bằng trực tuyến, nhưng vẫn còn 7% quản lý
quá trình này hoàn toàn trực tiếp, tương ứng với 1300 cơ sở GDĐH trên thế giới; vẫn
còn 27% chưa sử dụng hoặc không biết về hệ thống quản lý học tập LMS; 15% chưa có
chính sách quản lý dữ liệu (an toàn dữ liệu, bảo đảm tính riêng tư, các quy định về đạo
đức trong sử dụng dữ liệu); 3) Nếu 63% ý kiến cho biết đã và đang phát huy CĐS để
mở cơ hội tiếp cận GDĐH cho những đối tượng thiệt thòi thì 20% mới dự kiến; 17%
chưa có ý định; 4) Nếu 73% ý kiến cho biết có đào tạo, tập huấn cho đội ngũ về CĐS
thì số còn lại nói không hoặc không biết; 5) Điều đáng quan ngại nhất trong quản trị nhà
trường là kinh phí nhà trường giành cho CĐS vẫn chưa được thực sự quan tâm: Chỉ có
55% ý kiến cho biết nhà trường có giành kinh phí cho CĐS, còn lại trả lời không hoặc
không biết.
Như vậy, có thể thấy trên phạm vi thế giới cũng như từng quốc gia, CĐS trong
GDĐH là một quá trình khó khăn và phức tạp. Về nhận thức hầu như không có mấy ai
phủ nhận tầm quan trọng và vai trò của CĐS, và vì thế CĐS từ hơn chục năm nay đã trở
thành một xu thế trong đổi mới GDĐH. Nhưng do những thách thức và rào cản ở mức
độ khác nhau từ chính sách nhà nước, nguồn lực tài chính, hạ tầng kỹ thuật đến môi
trường văn hóa, quản trị nhà trường, động lực và năng lực đội ngũ nên CĐS diễn ra với
cách thức khác nhau, mức độ khác nhau, nhịp độ khác nhau từ khu vực này sang khu
vực khác, nước này sang nước khác, thậm chí trường này sang trường khác trong cùng
một quốc gia.
3. Thử phân tích SWOT CĐS trong GDĐH Việt Nam
Hiện chưa có khảo sát để đánh giá ít nhiều rõ ràng về hiện trạng CĐS trong
GDĐH Việt Nam theo những khía cạnh như trong khảo sát quốc tế nói trên. Vì thế,
trong mục này chỉ thử phân tích SWOT CĐS trong GDĐH Việt Nam dựa trên thực tế
giáo dục trực tuyến và giáo dục mở của GDĐH Việt Nam hiện nay.
3.1 Giáo dục trực tuyến
Trong GDĐH, đào tạo từ xa (ĐTTX) trực tuyến được phát triển mạnh trong
những năm gần đây và chiếm ưu thế hơn so với ĐTTX truyền thống. Trong tổng số 21
trường đại học được Bộ GD&ĐT cấp phép, hiện có 17 trường đang triển khai ĐTTX
trực tuyến trình độ đại học. Hai trường Đại học Mở ở Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh đang
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dần thực hiện vai trò mở của mình trong việc đẩy mạnh ĐTTX trực tuyến. Một số
trường đại học khác, như hai Đại học quốc gia, các Đại học vùng, Trường Đại học Kinh
tế quốc dân, Trường Đại học Bách Khoa, Trường Đại học Ngoại thương. Trường Đại
học Giáo dục v.v…cũng tham gia tích cực vào việc cung ứng ĐTTX trực tuyến, tạo
thành một thị trường mở trong đào tạo đại học với quy mô có lúc lên tới 16 vạn sinh
viên vào năm 2012.
Khối giáo dục FPT (FPT Education) cũng đã cho ra đời Trường đại học trực
tuyến Funix được coi là trường đại học trực tuyến đầu tiên của Việt Nam, cung cấp
bằng Cử nhân Công nghệ thông tin, các chứng chỉ nghề nghiệp và kỹ năng mềm.
Nhiều trường đại học nước ngoài cũng công bố các chương trình đào tạo trực
tuyến xuyên biên giới tại Việt Nam, tạo nên một phương thức du học mới. Người học
không phải xa gia đình, không tốn kém chi phí đi lại và sinh hoạt đắt đỏ ở nước ngoài,
vẫn có cơ hội theo học các chương trình đại học tại các trường danh tiếng nước ngoài,
như đại học Stanford, đại học Johns Hopkins, đại học Harvard, Viện Công nghệ
Massachusett ở Mỹ; Đại học Quốc gia Seoul ở Hàn Quốc; Đại học Bắc Kinh, Đại học
Thanh Hoa ở Trung Quốc; Đại học Tokyo ở Nhật Bản; Đại học Cambridge ở Anh.
Như vậy, nhờ một tiếp cận mở có nhiều ưu thế hơn so với ĐTTX truyền thống,
ĐTTX trực tuyến đang là phương thức đào tạo được phát triển mạnh trong những năm
gần đây ở Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển Học tập Mở và Từ xa (Open and
Distance Learning) trên thế giới. Quy mô ĐTTX trực tuyến trong GDĐH đã lên tới
161.047 sinh viên vào năm 2012. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là quy mô này đang có
chiều hướng giảm. Theo Nguyễn Mai Hương (2018) thì quy mô này hiện còn khoảng
70.000 sinh viên. Tình trạng này có nhiều nguyên nhân.
Trước hết, về QLNN, có hai vấn đề sau đây cần được phân tích thấu đáo. Một là
đầu tư công cho ĐTTX trực tuyến chưa được quan tâm đúng mức để xây dựng một hệ
thống công nghệ chuẩn mực, tạo điều kiện cho các Trường Đại học Mở thực sự là mở
và có chất lượng cho số đông. Hai là quy hoạch mạng lưới cơ sở GDĐH đã không được
tôn trọng, dẫn tới sự bùng nổ các cơ sở GDĐH công lập, đơn ngành và nhỏ lẻ, nhưng đủ
sức đáp ứng nhu cầu học đại học theo kiểu truyền thống của mọi học sinh tốt nghiệp
THPT.
Tiếp nữa về năng lực của các cơ sở GDĐH. Để ĐTTX trực tuyến có chất lượng,
ngoài việc sở hữu một hạ tầng ICT hiện đại và hoạt động tốt, các cơ sở GDĐH còn phải
có năng lực trên hai phương diện sau. Một là năng lực của đội ngũ giảng viên trong việc
biên soạn học liệu và hướng dẫn người học phù hợp với các chuẩn mực về khoa học sư
phạm trong ĐTTX trực tuyến để tạo sự hứng thú, tăng tính tương tác, nâng cao hiệu quả
học tập. Hai là năng lực của cơ sở trong việc xây dựng hệ thống đánh giá chuẩn mực để
một mặt tư vấn, hỗ trợ người học vững bước tiến lên, mặt khác đảm bảo có sự đánh giá
trung thực và tin cậy về kết quả học tập đầu ra của người học. Các cơ sở GDĐH của
Việt Nam hiện còn bất cập trong việc xây dựng các năng lực này .
Cuối cùng về năng lực của người học. ĐTTX trực tuyến có những ưu điểm về
tính mở, gỡ bỏ nhiều rào cản trên con đường người học đến với GDĐH. Tuy nhiên, nó
cũng tạo ra một số rào cản khác. Đó là các rào cản về năng lực ICT, đặc biệt là rào cản
về năng lực tự học, và rào cản về tâm lý khi vẫn coi trọng cách học mặt đối mặt hơn.
Chính những rào cản này đã khiến cho nhiều người theo học trực tuyến bỏ học giữa
chừng.
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3.2 GDĐH mở
Việt Nam cũng sớm đến với phong trào GDĐH mở. Năm 2005, Bộ GD&ĐT
cùng Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) phối hợp với Công ty phần mềm và truyền thông
VASC triển khai dự án Học liệu mở Việt Nam (Vietnam OpenCourseWare, VOCW).
Dự án VOCW đã thành công trong việc đặt nền móng cho hoạt động học liệu mở ở Việt
Nam với việc hình thành cộng đồng VOCW gồm 29 trường đại học, thiết lập trang web
VOCW, bước đầu xây dựng kho học liệu mở. Như vậy, Việt Nam đã là một trong
những nước trên thế giới sớm tham gia phong trào OCW. Tuy nhiên, dự án VOCW, sau
khi được bàn giao lại cho Bộ GD&ĐT vào năm 2010, có biểu hiện không bền vững,
website http://www.vocw.edu.vn chẳng còn đưa đến học liệu nào. Điều đáng mừng là
với sự hỗ trợ và phối hợp của Quỹ Việt Nam (Vietnam Foundations, VNF), website tài
nguyên giáo dục mở Việt Nam VOER http://voer.edu.vn đã được hình thành và hiện
đang vận hành trên phần mềm nguồn mở thuần Việt (gọi là Hanoi Spring), tạo điều kiện
thuận lợi, dể dàng và nhanh chóng cho giảng viên chia sẻ, sử dụng và khai thác các
OER với giấy phép mở Creative Commons Attribution 3.0.
Có thể nói, so với nhiều nước trong khu vực, Viêt Nam đã sớm tham gia phong
trào GDĐH mở. Nhưng về hiện trạng thì Việt Nam lại đang tụt hậu và ngày càng bị các
bạn bỏ xa.
Khảo sát của Đỗ Văn Hùng và cộng sự (2019), thông qua phiếu hỏi gửi tới giảng
viên, sinh viên và cán bộ thư viện, cho thấy hiện trạng OER tại các trường đại học Việt
Nam mới ở mức độ sơ khởi về nhận thức, hạn chế trong sử dụng và chia sẻ OER.
Riêng về chính sách, trên cơ sở khảo sát, Đỗ Văn Hùng và cộng sự (2019) nhận
định: “Ở cấp cơ sở, nhận thức về lợi ích của OER trong các trường đại học còn thấp và
các trường chưa có chính sách cụ thể để phát triển các tài nguyên này; ở cấp quốc gia,
thiếu sự chỉ đạo chung của Nhà nước trong việc đưa ra chính sách chung để hướng dẫn
và chỉ đạo các trường đại học phát triển các OER. Khoảng 75% những người được hỏi
cho rằng đây là những rào cản lớn đối với việc phát triển OER trong các trường đại học
Việt Nam”.
Về hiện trạng MOOC tại Việt Nam, tuy chưa có khảo sát cụ thể, nhưng có thể
nhận định như sau: Cho đến nay các MOOC chủ yếu được cung cấp bởi các đại học
hàng đầu ở các nước phát triển; các nước đang phát triển đều ít nhiều có nhận thức về
lợi ích của các MOOC nhưng nhìn chung còn lúng túng trong chính sách tiếp nhận cũng
như khai thác các MOOC một cách phù hợp và hiệu quả. Trung Quốc là một nước đang
phát triển đi tiên phong trong việc khai thác và phát triển các MOOC. Đến năm 2013,
Trung Quốc đã có nền tảng MOOC đầu tiên là XuatangX và đến nay có thêm vài chục
nền tảng MOOC cung cấp hàng trăm khóa học mở cho hàng triệu sinh viên. Trong
phạm vi các nước ASEAN, Singapore dùng nền tảng MOOC của nước ngoài như
Coursera để cung cấp các MOOC, Malaysia có nền tảng OpenLearning, Philippines có
MODeL, Indonesia có IndonesiaX, và mởi đây Thái Lan đã có ThaiMOOC. Điều đáng
nói là ở nước ta, chưa có nền tảng MOOC, còn các trường đại học, đặc biệt các đại học
quốc gia và đại học vùng, dường như vẫn chưa có động thái gì đặc biệt trong việc tiếp
nhận, sử dung và khai thác các MOOC.
3.3 Phân tích SWOT
Cơ hội
- Một trong các đột phá chiến lược của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10
năm tới là “Đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng
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giáo dục, đào tạo, trọng tâm là hiện đại hoá và thay đổi phương thức giáo dục, đào tạo,
nhất là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng
cao, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài; có chính sách vượt trội để thu hút, trọng dụng
nhân tài, chuyên gia cả trong và ngoài nước”. Một trong các nhiệm vụ đặt ra là “Chuyển
mạnh quá trình giáo dục từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa
dạng, chú ý dạy và học trực tuyến, qua Internet, truyền hình, các hoạt động xã hội,
ngoại khoá, nghiên cứu khoa học”. Điều đó mở ra cơ hội để giáo dục đẩy mạnh đổi mới
theo hướng CĐS, phát triển giáo dục trực tuyến, GDM
- Chủ trương của Đảng và Nhà nước về giáo dục trực tuyến, GDM, CĐS trong
GDĐH không ngừng được cập nhật. Kết luận 51 ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp
tục thực hiện NQ29 đã yêu cầu “tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo
hướng mở; xây dựng XHHT”. Quyết đinh mới đây của Thủ tướng Chính phủ số 749
ngày 03/6/2020 về Chương trình chuyển đổi số quốc gia quy định giáo dục là một trong
các lĩnh vực cần ưu tiên CĐS, ứng dụng triệt để công nghệ số trong quản lý, giảng dạy
và học tập.
- Về công nghệ, thời gian tới Việt Nam sẽ trở thành một trong những nền kinh tế
mới nổi đầu tiên triển khai hệ sinh thái 5G, xương sống của CMCN4. Theo Sách trắng
Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam (Bộ TTTT, 2019) thì thứ hạng về
CNTT-TT của Việt Nam trên các bảng xếp hạng quốc tế đã có tiến bộ so với các năm
trước trong các lĩnh vực như an toàn thông tin mạng, phát triển chính phủ điện tử, đổi
mới sáng tạo. Ngành Thông tin và Truyền thông trong giai đoạn mới đặt cho mình hai
sứ mạng: Tạo ra niềm tin, đồng thuận xã hội và khát vọng dân tộc; Thúc đẩy CĐS, công
nghệ số vào mọi lĩnh vực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra sự tăng trưởng, tăng năng
suất lao động, đưa Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình, thành nước phát triển
- Trong hệ sinh thái 5G công nghệ giáo dục Edtech sẽ trở thành bộ phận hữu cơ
của giáo dục. Hiện Edtech chưa thâm nhập sâu vào giáo dục và mới chỉ dừng ở các lớp
học online hoặc các video giảng dạy trên các trang web đào tạo trực tuyến. Nhưng 10
năm tới, với việc thúc đẩy CĐS của ngành TTTT, việc số hóa giảng dạy, đưa thực tế ảo
vào lớp học, phát triển các OER, các MOOC cũng như đưa robot trợ giảng, trí tuệ nhân
tạo vào học tập sẽ được phổ biến rộng rãi.
- Đại dịch covid-19 đã tạo cú hích thúc đẩy CĐS trong GDĐH toàn cầu. Nếu
nhìn CĐS từ các thành phần cơ bản của nó hiện nay là giáo dục trực tuyến, GDM thì
trên thế giới nhiều bài học kinh nghiệm đã được đúc kết; nhiều khuyến nghị về chính
sách đã được đề xuất trên phạm vị quốc tế. Hội nhập quốc tế về giáo dục cùng với
những thành tựu về hợp tác quốc tế trong hơn 30 năm đổi mới vừa qua đang đem lại
cho nước ta cơ hội lớn để tăng cường hợp tác với các nền giáo dục tiên tiến trong khu
vực và thế giới, thu hút nguồn lực, học tập kinh nghiệm, trao đổi thông tin và tri thức để
sớm đưa giáo dục Việt Nam tiến bước trên con đường CĐS. Riêng về mạng NREN,
hiện Việt Nam đã khai trương toàn quốc Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam
(VinaREN) từ năm 2008, kết nối vào được các mạng tiên tiến trên thế giới như APAN
(Asia Pacific Advanced Network), GÉANT (pan-European data network for the
research and education community), mạng Internet2 và với các mạng nghiên cứu và đào
tạo quốc gia của các nước trên thế giới.
Thách thức
- Từ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến tổ chức thực hiện vẫn có
một khoảng cách đáng lo ngại. Kết luận HNTW6 (Khóa XI) đã nhận định: “Các chủ
241

trương về đổi mới và phát triển giáo dục, đào tạo chậm được cụ thể hóa và triển khai có
hệ thống, đồng bộ. Nhiều cấp ủy đảng, chính quyền và cơ quan chức năng chưa nhận
thức sâu sắc và thực hiện đầy đủ quan điểm “giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn
Đảng, của Nhà nước và của toàn dân”, “phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu” và
“đầu tư cho giáo dục – đào tạo là đầu tư phát triển””. Kết luận trên đến nay vẫn giữ
nguyên giá trị đối với việc tổ chức thực hiện NQ29. Dù rằng Kết luận 51 của ban Bí thư
nhận định “Sau 5 năm thực hiện, Nghị quyết đã đạt kết quả bước đầu quan trọng”,
nhưng các quan điểm chỉ đạo trong NQ29 vẫn chưa được thực sự quán triệt để thể hiện
thành chính sách, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong tổ chức thực hiện. Riêng quan
điểm “Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông”, đến nay mới
chỉ được thể chế hóa một cách chung nhất trong Luật Giáo dục 2019, và vì vậy về cơ
bản vẫn dừng lại trên văn bản, chưa có động thái gì trong chính sách và tổ chức thực
hiện.
- Trong 10 năm tới, Việt Nam vẫn nằm trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng. Việc
chuyển cơ hội này thành hiện thực phụ thuộc trước hết vào chất lượng nguồn lao động.
Tuy nhiên, nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay có chất lượng thấp, cơ cấu méo mó, số
lao động làm các nghề giản đơn chiếm tỷ lệ cao nhất (37-40%), tỷ lệ lao động làm công
việc chuyên môn kỹ thuật bậc cao chỉ dao động trong khoảng 6 - 7%. Vì vậy xét trên
các khía cạnh vốn con người, công nghệ và đổi mới sáng tạo, quy mô và tính phức tạp
của nền sản xuât, một nghiên cứu của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF, 2018) cho thấy
Việt Nam chưa sẵn sàng cho nền sản xuất tương lai, còn nhân lực Việt Nam chưa sẵn
sáng cho những đòi hỏi của CMCN4.
- Theo sách trắng 2019 về công nghệ thông tin thì trên các bảng xếp hạng quốc
tế, thứ hạng về CNTT-TT của Việt Nam đã có tiến bộ trong một số lĩnh vực. Tuy nhiên,
theo Báo cáo xếp hạng toàn cầu về chỉ số phát triển CNTT thì Việt Nam thuộc tốp gần
cuối bảng và tiếp tục tụt hạng trong những năm gần đây ((International
Telecommunication Union, 2015. 2016. 2017). Trong so sánh với các nước ASEAN thì
vị trí xếp hạng của Việt Nam trong năm 2017 như sau: Singapore (18); Brunei (53);
Malaysia (63); Thái Lan (78); Phillippines (101); Việt Nam (108); Indonesia (111);
Campuchia (128); Myanmar (135); Lao (139).
- Bên cạnh hợp tác quốc tế về giáo dục với quan điểm giáo dục là một lợi ích
công, thì hội nhập quốc tế về giáo dục tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài
tham gia phát triển giáo dục nước ta. Một thị trường giáo dục mang tính cạnh tranh đã
và đang phát triển, kể cả trong giáo dục trực tuyến. Nó mở ra cơ hội học tập tốt hơn, có
chất lượng hơn cho những người có nhu cầu, nhưng đồng thời nó cũng tạo ra thách thức
về gia tăng sự mất công bằng xã hội trong giáo dục cùng những tác động tiêu cực của
một thị trường.
Điểm mạnh
- Về quy mô, giáo dục trực tuyến nói chung, GDĐH trực tuyến nói riêng, đã phát
triển khá mạnh, bao gồm cả các nhà cung ứng trong nước và ngoài nước. Một thị
trường đào tạo trực tuyến đã hình thành với đối tượng là học sinh phổ thông (trong việc
trau dồi kiến thức và chuẩn bị thi cử), sinh viên (trong việc nâng cao kiến thức, hoàn
thiện bản thân), người lớn (trong việc học ngoại ngữ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng
cao trình độ). Một số website về đào tạo trực tuyến cũng đã được thiết lập nhằm đáp
ứng nhu cầu học tập của mọi người. Về Mobile Learning thì các nhà mạng lớn ở Việt
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Nam cung cấp sản phẩm này có Viettel với sản phẩm viettelstudy.vn và MobiFone với
sản phẩm mStudy.vn.
- Về chất lượng, nhiều cơ sở GDĐH đang cố gắng cải thiện chất lượng giáo dục
trực tuyến. Để theo kịp tiến bộ công nghệ trong cuộc CMCN4, hiện Trường Đại học
Mở Hà Nội đã tổ chức lớp học thực tế ảo trên nền tảng công nghệ 4.0, kết hợp giữa lớp
học ảo với tự học trên hệ thống e-learning, với thư viện ebook gồm các học liệu và
video của tất cả các môn có trong chương trình, sinh viên có thể tự học, không giới hạn
thời gian và kiến thức. Nhiều đơn vị đã bắt đầu áp dụng công nghệ trực tuyến 3D vào
đào tạo trực tuyến để tăng cảm hứng cho người học. Topica hiện đã đưa môi trường đào
tạo 3D này về Việt Nam và cho ra đời chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến.
- Các cơ sở GDĐH có sự chủ động trong CĐS. Ngoài việc phát triển giáo dục
trực tuyến, nhiều cơ sở GDĐH đã và đang đẩy mạnh việc khai thác và sử dụng các
OER. Với sự hỗ trợ của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, các khóa tập
huấn, thực hành “Khai thác các OER” đã được triển khai ở các cơ sở GDĐH thuộc
nhiều tỉnh, thành khác nhau trong toàn quốc nhằm nâng cao kỹ năng thực hành của cán
bộ thư viện, giảng viên, cán bộ quản lý cấp khoa, phòng, bộ môn, trung tâm. Mới đây
nhất, Câu lạc bộ giáo dục mở trực thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt
Nam chính thức ra mắt tại trường Đại học Mở Hà Nội là bước đi chủ động của các cơ
sở GDĐH trong hợp tác với nhau để góp phần tạo ra môi trường thuận lợi cho CĐS
trong GDĐH.
Điểm yếu
- Mặc dù chúng ta đã có chủ trương về xây dựng hệ thống GDM và gần đây là
chủ trương về CĐS, nhưng vẫn chưa có một sự đồng thuận trong nhận thức về GDM và
CĐS. Ở nước ta, khó mà nói đã có nhận thức đúng đắn về đại học mở, càng không có
nhận thức rõ ràng về OER và MOOC nói riêng, GDM và CĐS nói chung.. Nhận thức
về vai trò, tầm quan trọng, cơ hội và thách thức của GDM, CĐS cùng các thành tố của
nó, như OER, MOOC, còn mơ hồ, ngay cả trong ngành giáo dục.
- Điểm yếu nổi bật và dai dẳng là chất lượng và hiệu quả đào tạo nhân lực trình
độ cao trong đào tạo chính quy, đặc biệt trong đào tạo thường xuyên, chưa đáp ứng nhu
cầu của thị trường lao động. Các cơ sở GDĐH vẫn chưa thoát khỏi cách thức cung cấp
cho người học cái mà nhà trường có chứ không phải cái mà người học và thị trường lao
động cần. Riêng trong đào tạo trực tuyến, bệnh chạy theo văn bằng của người học đã
cộng hưởng với sự thiếu nghiêm túc trong đào tạo, quản lý và đánh giá khiến vai trò và
tầm quan trọng của phương thức đào tạo này bị tổn thương nghiêm trọng.
- Bên cạnh điểm yếu nêu trên thì điểm yếu cơ bản trong CĐS của các cơ sở
GDĐH Việt Nam chính là một tập hợp các yếu kém sau đây đã được chỉ ra trong khảo
sát quốc tế như đã trình bày ở mục 2. Đó là sự yếu kém về nguồn lực tài chính, sự bất
cập của hạ tầng internet, sự hạn chế về năng lực của các nhà quản lý, sự giảm sút về
động lực của đội ngũ giảng viên, sự thiếu liên kết trong đào tạo của các cơ sở GDĐH.
Cũng cần kể thêm một điểm yếu quan trọng nữa là sự chậm đổi mới trong cơ chế quản
trị của các cơ sở GDĐH Việt Nam. Mặc dù quyền tự chủ đại học đã được khẳng định
trong Luật GDĐH 2012 và được tiếp tục mở rộng trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật GDĐH, nhưng về cơ bản đến nay cơ chế quản trị vẫn chưa thực sự phát
huy được quyền tự chủ, nhà trường vẫn loay hoay trong một cơ chế quản trị nặng tính
tuân thủ.
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4. Vấn đề đặt ra và yêu cầu đổi mới quản trị
Từ phân tích SWOT nêu trên có khá nhiều vấn đề được đặt ra tùy theo mục đich
nghiên cứu trong việc thực hiện CĐS GDĐH Việt Nam. Từ góc độ của bài viết này, có
hai vấn đề quan trọng sau đây được đặt ra.
4.1 Vấn đề QLNN: Về phương diện QLNN cần làm thế nào để chủ trương CĐS
trong GDĐH Việt Nam không dừng lại ở những tuyên bố mang tính khát vọng.
Theo QĐ 749 ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình
chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 thì giáo dục là một trong các lĩnh vực cần ưu tiên
CĐS. Một số chỉ tiêu đề ra đến năm 2025 là 100% các cơ sở giáo dục triển khai công
tác dạy và học từ xa; thử nghiệm chương trình đào tạo cho phép học sinh, sinh viên học
trực tuyến tối thiểu 20% nội dung chương trình; cung cấp các MOOC cho tất cả người
dân để nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục nhờ công nghệ số; phổ cập việc thi trực
tuyến; công nhận giá trị của các chứng chỉ học trực tuyên.
Hiển nhiên định hướng CĐS nêu trên của giáo dục Việt Nam là một bước tiến
trong việc cụ thể hóa chủ trương đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở đã được quy
định trong NQ 29 và thể chế hóa trong Luật Giáo dục 2019. Tuy nhiên, đó cũng là thách
thức lớn bởi lẽ hiện trạng giáo dục Việt Nam trong phát triển giáo dục trực tuyến,
GDM, còn nhiều yếu kém, bất cập như đã trình bày ở trên.
Vì vậy, nhất thiết phải cụ thể hóa chủ trương và định hướng nói trên thành Kế
hoạch quốc gia về CĐS trong GDĐH với những mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, giải
pháp, nguồn lực, lộ trình cùng cơ chế giám sát và đánh giá cụ thể. Một nội dung quan
trọng của Kế hoạch này là chỉ ra sự thiếu hụt về chính sách ở cấp quốc gia để có biện
pháp khắc phục. Tham khảo Bản dự thảo khuyến nghị OER của UNESCO (General
Conference, 2019) và xuất phát từ thực tế Việt Nam qua phân tích SWOT nói trên, các
chính sách sau đây cần sớm được ban hành:
- Chính sách nâng cao nhận thức của các bên có liên quan về CĐS;
- Chính sách nâng cao năng lực và động lưc của đội ngũ nhà trường trong phát
triển giáo dục trực tuyến; tạo lập, khai thác và sử dụng các OER, MOOC;
- Chính sách phát triển hạ tầng ICT phù hợp với yêu cầu phát triển của CĐS;
- Chính sách tài chính để bảo đảm sự phát triển bền vững của CĐS.
Trong khi chờ đợi một Kế hoạch quốc gia cùng các chính sách hỗ trợ được ban
hành từ trên xuống, các cơ sở GDĐH cần tiếp tục phát huy vai trò chủ động của mình
trong triển khai CĐS theo hướng từ dưới lên. Ở đây nẩy sinh vấn đề quan trọng thứ hai
liên quan đến quản trị đại học.
4,2 Vấn đề quản trị đại học: Cần đổi mới quản trị nhà trường như thế nào để
dẫn dắt và thúc đẩy quá trình CĐS trong nhà trường.
Đây là một vấn đề khó, chưa có câu trả lời từ cả kinh nghiệm lẫn nghiên cứu
quốc tế, bởi lẽ tuy CĐS là một xu thế chung, nhưng từng quốc gia, từng cơ sở GDĐH
có cách tiếp cận riêng, trong các điều kiện khác nhau với những mục tiêu rất khác nhau.
Trong phạm vi bài này, xin được chia sẻ một số ý kiến về quản trị và quản lý như
sau:
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Về lãnh đạo
Sự đi đầu và cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo trường trong CĐS là yếu tố quan
trọng đầu tiên để CĐS có cơ hội thành công. Điều này đòi hỏi trước tiên năng lực của
lãnh đạo trong việc tạo nên một tầm nhìn được cộng đồng nhà trường cùng chia sẻ và
đồng tâm thực hiện.
Về chiến lược
Tầm nhìn phải được cụ thể hóa thành chương trình hành động thông qua chiến
lược CĐS. Có thể là một chiến lược độc lập nhưng thường là một thành phần chiến lược
trong chiến lược phát triển chung của cơ sở GDĐH. Đối với chiến lược CĐS, có hai vấn
đề quan trọng cần xử lý thật tốt ngay từ đầu.
Một là mục tiêu CĐS. Theo Benavides và cộng sự (2020), hiện có nhiều mục
tiêu khác nhau trong CĐS như nâng cao vị thế, nâng cao hiệu quả chi phí, nâng cao
năng lực cạnh tranh, tái cấu trúc nhà trường, thích ứng với bước tiến của công nghệ
v.v…Nhưng nếu lấy sinh viên làm trung tâm thì mục tiêu được quan tâm nhất là phục
vụ lợi ích người học trên các phương diện mở rộng cơ hội tiếp cận GDĐH, cải thiện
chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập linh hoạt và suốt đời.
Hai là nhà trường đang ở đâu trên hành trình CĐS. Theo công ty nghiên cứu và
tư vấn hàng đầu Gartner thì hành trình này gồm các giai đoạn như sau: 1) chưa có ý
tưởng gì; 2) có mong muốn CĐS; 3) thiết kế CĐS; 4) triển khai CĐS; 5) mở rộng phạm
vi CĐS; 6) gặt hái kết quả CĐS (Clark, 2018). Khảo sát năm 2018 của Gartner tại 98
nước cho thấy tỷ lệ các cơ sở GDĐH ở giai đoạn 1 là 11%, giai đoạn 2 là 23%, giai
đoạn 3 là 27%, giai đoạn 4 là 24%, giai đoạn 5 là 13%, giai đoạn 6 là 2%. Ở Việt Nam,
căn cứ vào việc triển khai giáo dục trực tuyến trong đại dịch covid-19, có thể phỏng
chừng 45% cơ sở GDĐH đang ở giữa giai đoạn 3 và 4; còn lại 55% đang ở giai đoạn 1,
2 hoặc 3. Việc xác định đúng vị trí của mình trên hành trình CĐS mới giúp việc xây
dựng chiến lược CĐS phù hựợp và khả thi.
Về tổ chức thực hiện
Việc tổ chức thực hiện cũng rất đa dạng, nhưng có một điểm chung là cần sự
phối hợp giữa những chỉ đạo từ trên xuống với sự chủ động cùng những sáng kiến từ
dưới lên. Nghiên cứu của Benavides và cộng sự (2020) cho thấy qua các bài báo về
CĐS trong GDĐH thì có đến 68% bài báo đề cập đến một công cụ quan trọng trong tổ
chức thực hiện là ban hành và phổ biến trong toàn trường một tài liệu hướng dẫn về
CĐS; 42% đề cập đến việc thành lập một trung tâm năng lực để bồi dưỡng, tập huấn,
nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ; 37% đề cập đến việc thành lập trung tâm CĐS; 26%
đề cập đến yêu cầu quản lý sự thay đổi; 16% tái cấu trúc nhà trường theo mô hình
doanh nghiệp.
Về nguồn lực tài chính
Sự thiếu hỗ trợ về mặt tài chính ở cấp quốc gia cùng với sự hạn hẹp về kinh phí
nhà trường hiện là rào cản lớn nhất trong CĐS ở phần lớn các cơ sở GDĐH trên thế
giới. Rào cản này đặc biệt nghiêm trọng đối với Việt Nam khi các cơ sở GDĐH đang
được yêu cầu đẩy mạnh việc tự bảo đảm các khoản chi, bao gồm chi thường xuyên, chi
quản lý và chi đầu tư. Vì thế trước bài toán CĐS, quản trị nhà trường phải tái cơ cấu các
kế hoạch và mô hình tài chính, bao gồm mua sắm các công nghệ bền vững, tận dụng
các nguồn được cấp phép mở, tinh giản bộ máy và công việc thông qua công nghệ, phát
triển quan hệ đối tác công-tư PPP trong đầu tư vào công nghệ. Việc khai thác, sử dụng,
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chế biến các OER hiện có trong các kho OER thế giới cần được đặc biệt quan tâm để
một mặt tránh lãng phí trong việc phát triển các bài giảng, mặt khác giúp sinh viên được
tiếp cận miễn phí các tài nguyên giáo dục có chất lượng trên thế giới.
Về hạ tầng số
Không có hạ tầng số thì đừng có bàn đến CĐS. Như khảo sát của IAU cho thấy ở
khu vực Châu Á- TBD, 57% ý kiến cho rằng sự yếu kém về hạ tầng số là rào cản lớn
thứ hai trong việc CĐS. Ở Việt Nam, đây chắc cũng là rào cản thứ hai sau rào cản về tài
chính. Ngoài việc chờ đợi việc phát triển hạ tầng số và nền tảng số theo chương trình
quốc gia, công tác quản trị cần hướng tới việc khai thác tốt hơn và hiệu quả hơn mạng
VinaREN. Cùng với kết nối, cần bảo đảm rằng mọi sinh viên và giảng viên có máy tính
hoặc điện thoại thông minh để có thể truy cập vào bài giảng ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc
nào.
Về quản trị số
Cho đến nay, trong hành trình CĐS, lĩnh vực ưu tiên là dạy và học với việc phát
triển e-learning, rồi đến các OER, MOOC. Việc đó kéo theo sự chuyển đổi trong quản
trị với việc hình thành quản trị số mà biểu hiện cụ thể hiện nay của nó là e-governance.
Đó là việc ứng dụng ICT trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh
giá các hoạt động của nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu, tổ chức, nhân sự, tài chính,
hợp tác quốc tế. Mô hình quản trị này, thông qua kết nối giữa các đơn vị trong trường,
giữa nhà trường với các cơ quan quản lý, với xã hội và cộng đồng, tỏ ra có ưu thế hơn
hẳn so với mô hình quản trị truyền thống về tính hiệu lực, hiệu quả, kịp thời, công khai,
minh bạch, tin cậy, tiết kiệm thời gian và chi phí (Sumathy & Shaneeb, 2018). Nhờ vậy
đem lại lợi ích cho nhà trường trong việc cải thiện chất lượng và hiệu quả đào tạo; cho
sinh viên trong việc chọn trường, đăng ký học, chọn cách học và nhịp học, tự đánh giá
và điều chỉnh, tìm và tạo việc làm; cho cơ quan quản lý trong việc đánh giá và hoàn
thiện hệ thống. Ở nước ta, trước yêu cầu thực hiện ba công khai, các cơ sở GDĐH cũng
đã đến với e-governance; tuy nhiên, điểm yếu cơ bản cần khắc phục là ở cả cấp hệ
thống lẫn cấp trường chúng ta chưa xây dựng được hệ thống thông tin quản lý GDĐH
(Higher Education Management Information System, HEMIS) chuẩn mực, kết nối trong
từng trường và toàn hệ thống để đảm bảo cung cấp thông tin nhất quán, tin cậy, khách
quan, trung thực, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý.
5. Kết luận
Các cơ sở GDĐH Việt Nam đang trong quá trình đổi mới quản trị, chuyển từ mô
hình quản trị tuân thủ sang mô hình quản trị tự chủ. Quá trình này được khởi đầu từ
năm 1998 với quy định về quyền tự chủ đại học trong Luật Giáo dục 1998. Đó là một
quá trình đắn đo, nhọc nhằn, gập ghềnh suốt hơn 20 năm nay do những rào cản về nhận
thức, thể chế và năng lực. Luật số 34 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH,
được ban hành cuối năm 2018, đã tìm cách dỡ bỏ các rào cản đó để mô hình quản trị tự
chủ thực sự đi vào cuộc sống.
Tuy nhiên, tự chủ chỉ là một trong một tập hợp đồng bộ các yếu tố cần thiết để
tạo nên thành công của nhà trường. Tập hợp này gồm: 1/ quyền tự chủ cao cho nhà
trường; 2/ vị thế chuyên nghiệp của nghề dạy học; 3/ chương trình giáo dục mềm dẻo và
phù hợp; 4/ hệ thống giải trình đầy đủ và minh bạch; 5/ hệ thống quản trị nhà trường
hoạt động hiệu quả (UK Department for Education, 2010)
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Để hệ thống quản trị nhà trường hoạt động hiệu quả trong bối cảnh nhà trường
đại học là một hệ thống phức hợp bên trong, vận động trong một môi trường bên ngoài
thay đổi nhanh chóng và khó lường, thì việc chuyển sang quản trị số là tất yếu và cần
thiết. Chỉ riêng ở mức độ hiện nay của e-governance, trong đó ICT được nhìn nhận chủ
yếu như một công cụ hỗ trợ, thì e-governance đã có tác động tích cực đến quyền tự chủ
nhà trường trên ba phương diện: 1) nâng cao trách nhiệm giải trình; 2) phát huy sự tham
gia dân chủ của mọi bên có liên quan trong quản trị; 3) nâng cao tính hiệu quả của các
quyết định trong việc cải thiện chất lượng đào tạo (Annasaheb, 2015).
Với việc đẩy mạnh CĐS trong GDĐH thì ICT không còn dừng ở một công cụ hỗ
trợ mà đang chuyển thành tác nhân thay đổi quản trị đại học (Kähkipuro, 2018). Việc
áp dụng các tiến bộ ICT trong CMCN4, như Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu
lớn, chuỗi khối, máy học, đang chuyển khung quản trị ICT truyền thống sang khung
quản trị ICT đổi mới sáng tạo, với khả năng thu thập và phân tích dữ liệu lớn để phát
huy tốt nhất quyền tự chủ trong việc ra các quyết định nhanh chóng và tin cậy trong
quản trị, quản lý và điều hành, hướng tới hình thành văn hóa số trong cơ sở GDĐH.
Trong xu thế chung đó, điều đáng nói là nhìn chung các cơ sở GDĐH Việt Nam
mới ở giai đoạn sơ khởi của e-governance do vẫn chưa có hệ thống HEMIS. Sự sơ khởi
này nằm trong tương quan với mức độ tự chủ còn hạn chế của các cơ sở GDĐH Việt
Nam trược khi Luật số 34 có hiệu lực thi hành. Nay, trong bối cảnh Luật số 34 đã có
hiệu lực thi hành, trước yêu cầu bức thiết CĐS trong GDĐH Việt Nam, các cơ sở
GDĐH cần phát huy hơn nữa tính chủ động để edtech thực sự trở thành công cụ đắc lực
hỗ trợ công tác quản trị, phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh quyền tự chủ và thực hiện trách
nhiệm giải trình. Dĩ nhiên, sự chủ động từ dưới lên này cần được cộng hưởng với việc
ban hành từ trên xuống một Kế hoạch quốc gia về CĐS trong GDĐH.
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TÌM HIỂU CẶP KHÁI NIỆM “QUYỀN TỰ CHỦ - TRÁCH NHIỆM
GIẢI TRÌNH” TRONG QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRÊN THẾ GIỚI
VÀ ĐỐI CHIẾU QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI GDĐH Ở VIỆT NAM
Mai Văn Tỉnh
Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam
Tóm tắt
Cặp phạm trù “Quyền Tự chủ và Trách nghiệm giải trình” trong quản trị giáo
dục đại học (GDĐH) luôn đi đôi với nhau và không được gắn với nhau, hoặc tách rời
nhau trong các mô hình quản trị GDĐH trên thế giới và khu vực. Bằng phương pháp
mô tả so sánh mô hình quản trị giáo dục (vĩ mô) và quản trị nhà trường (vi mô) trong
các hệ thống GDĐH ở một số khu vực trên thế giới, từ Bắc Mỹ đến Tây và Trung Âu,
từ Đông bắc Á đến Đông Nam Á, tác giả muốn đưa ra tổng quan tài liệu nghiên cứu
nhằm so sánh vấn đề “Tự chủ đại học” trên thế giới để đối chiếu vào quá trình đổi mới
từ chính sách đến thực tiễn cải cách GDĐH ở Việt Nam.
Từ khóa: Tự chủ đại học, Trách nhiệm giải trình, Quản trị giáo dục, Quản trị
nhà trường
Abstract
The pair of categories "Autonomy and Accountability" in higher education
governance always go together and are not understood equally, or separated from each
other in the models of higher education governance in the world and region. By the
descriptive method comparing the models of education governance (macro level) and
school governance (micro level) in higher education systems in different parts of the
world, from North America to Western and Cenral Europe, from Northeast Asia to
Southeast Asia, the author would like to give an overview of research papers in order to
compare the "university autonomy" in the world with innovation process from policy to
practice reforming higher education in Vietnam.
Key words: University Autonomy; Accountability, Education governance,
School Governance
I- Bối cảnh về Tự chủ đại học trên thế giới
Giới thiệu
Thuật ngữ "quản trị giáo dục" là một trong những khái niệm được trích dẫn
nhiều nhất trong thảo luận đương đại để mô tả các mô hình thay đổi trong tổ chức giáo
dục ở thế kỷ 21. Nó chiếm ưu thế trong cách dùng thông dụng của các tổ chức quốc tế
lớn như Cộng đồng Châu Âu và Khu vực Mậu dịch Tự do Châu Mỹ (FTAA), Chương
trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)
và Ngân hàng Thế giới (WB). Nó đóng vai trò là điểm tham khảo chủ chốt cho chính
phủ, cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương, các đô thị và văn phòng khu vực, các
sở, phòng ban của tỉnh và huyện, các cơ quan phụ trách và các hội đồng trường học.
Hơn nữa, nó tạo thành ngôn ngữ hàng ngày của các chuyên gia và nhà chuyên môn (nhà
lãnh đạo, nhà tư vấn, kiểm soát viên, kiểm định viên, và đối tác kinh doanh) tham gia
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thực tiễn thẩm định, cấp chứng chỉ, môi giới, giám sát. Mặc dù sử dụng rộng rãi như
vậy, thuật ngữ quản trị giáo dục vẫn đang thiếu một ý nghĩa chính xác do tính đa dạng
của nó như là một chiến lược chính sách, dự án kinh tế chính trị, phương thức can thiệp,
hoạt động giải quyết vấn đề, phương tiện trao quyền, kỹ thuật nhân rộng, thảo luận hoặc
mô tả các chuẩn [1].
1.1. Các mô hình quản trị thay đổi trong GDĐH ở các nước OECD
Hầu như không có ngoại lệ, chính phủ các nước OECD gần đây đã cải cách, rà
soát hoặc tái cấu trúc hệ thống GDĐH của họ. Nằm sau cải cách đó là những thay đổi
sâu sắc về mục tiêu GDĐH và những thách thức mà nó phải đối mặt, ví dụ, tính cách
nhà trường với khách hàng của mình. Giờ đây người ta hiểu rõ rằng các cơ sở GDĐH
cần phải thích ứng với môi trường phức tạp hơn, trong đó kỳ vọng của GDĐH đã thay
đổi vượt ra ngoài sự kiểm định công nhận.
Vậy điều này có ý nghĩa gì đối với cách thức điều hành và quản trị GDĐH?
Trong thế kỷ 20 chính phủ ở các nước OECD thực hiện kiểm soát và ảnh hưởng đáng
kể đối với GDĐH để giúp theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và công bằng xã
hội. Ngày nay, một mặt, các chính phủ quan tâm nhiều hơn việc đảm bảo cơ sở giáo dục
đáp ứng nhu cầu kinh tế-xã hội, vì tầm quan trọng của chúng trong xã hội dựa trên tri
thức. Mặt khác, họ chấp nhận rằng kế hoạch hóa tập trung để tạo ra kiến thức, dạy và
học thường không hiệu quả, mà phát triển kinh tế-xã hội đòi hỏi các nhà trường hoạt
động với mức độ độc lập, cạnh tranh trong cơ chế thị trường hiệu quả hơn, tuân theo
quy định cung và cầu cho các hình thức học tập đa dạng của các nhóm khách hàng đa
dạng.
Do đó quản trị GDĐH phải đối mặt một số thách thức khó khăn, nếu GDĐH
thực sự là đòn bẩy chiến lược quan trọng để chính phủ tìm kiếm các mục tiêu quốc gia,
thì liệu Chính phủ có gây ảnh hưởng đến sự độc lập và tính năng động của ĐH trong
phục vụ thị trường mới không? [2].
Công trình của OECD năm 2003 đã xem xét cách các chính phủ giải quyết câu
hỏi trên và cách giải quyết một loạt vấn đề xung quanh việc quản trị GDĐH để trường
đại học thực hiện quyền tự chủ và phát triển sức mạnh nội tại của chính họ, đồng thời
vẫn duy trì hệ thống GDĐH tổng thể. Nó xem xét các đòn bẩy thay đổi của quản trị
trong năm khía cạnh vận hành GDĐH sau:
➢ Thứ nhất, trường đại học có bao nhiêu tự do để điều hành công việc của
mình;
➢ Thứ hai, mức độ họ dựa vào tài trợ chính phủ hoặc tạo ra các nguồn lực
khác;
➢ Thứ ba, những cách thay đổi trong đó bản thân hệ thống GDĐH phải chịu
sự kiểm soát và đảm bảo chất lượng;
➢ Thứ tư, tăng cường năng lực quản trị của các cơ sở GDĐH; và
➢ Thứ năm, vai trò mới cho các nhà lãnh đạo cơ sở GDĐH.
Trong nhiều yếu tố ngày nay ảnh hưởng đến phương pháp tiếp cận cũ và mới đối
với quản trị GDĐH, một trong năm yếu tố trên được đặc biết chú ý thảo luận là: liệu thị
trường có hiệu quả trong việc phân bổ các dịch vụ như giáo dục hay không và liệu
chúng có dẫn đến các kết quả phục vụ lợi ích công cộng hay không;
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Theo OECD, "GDĐH" đề cập đến các ĐH và cơ sở GDĐH khác trao bằng cử
nhân và văn bằng cao hơn với ít nhất ba năm học toàn thời gian. Ở một số quốc gia, các
ĐH và cơ sở GDĐH khác cũng cung cấp các chương trình ở mức thấp hơn trình độ cử
nhân. Thực tế là khái niệm GDĐH bản thân nó không rõ ràng, nên đó là dấu hiệu cho
thấy sự phức tạp của vấn đề về:
• Vai trò của cách tiếp cận sửa đổi để quản lý các ĐHCL, nơi mà ý tưởng về các
phương pháp tiếp cận “quản lý” đôi khi không được tin cậy;
• Việc nhiều cơ sở GDĐH xác định giá trị quyền tự chủ của họ. Đây không phải
là "tự do học thuật" – mà là khả năng và quyền của nhà trường xác định hướng hành
động riêng của mình mà không cần sự can thiệp quá mức từ Nhà nước. Như vậy, Quyền
tự chủ là một khái niệm tương đối, tồn tại với các mức độ khác nhau trong các ngữ cảnh
khác nhau, và nghiên cứu của OECD khám phá những tự do nào mà các cơ sở GDĐH
có;
• Ý nghĩa tài trợ quan trọng của việc mở rộng tuyển sinh đã chuyển GDĐH từ
đào tạo tinh hoa sang đào tạo đại chúng. Chính phủ phải tài trợ cho việc mở rộng này và
giải thích cho công dân hiểu về những khoản thuế mà họ áp đặt lên để ràng buộc nhà
trường chịu trách nhiệm giải trình kết quả. Do vậy, quản trị GDĐH gắn liền với tài trợ;
• Tầm quan trọng của thị trường, thông qua thiết lập chuẩn và giám sát hiệu suất
trong hệ thống GDĐH, đang ngày càng đa dạng và phổ biến hơn. Cơ quan bảo đảm chất
lượng hầu như không được biết đến trong GDĐH cách đây 20 năm, bây giờ chúng được
phổ biến rộng rãi;
• Khía cạnh quốc tế hóa cũng đang tăng tầm quan trọng. Quy mô quốc tế cũng
đã phát triển thông qua các hình thức cung cấp mới, chẳng hạn như học trực tuyến
xuyên biên giới quốc gia và các trường đại học mở chi nhánh ở các quốc gia khác.
Nhìn chung, chương trình cải cách GDĐH đã lôi kéo các chính phủ tập trung
hơn vào chiến lược và thiết lập ưu tiên, ít tham gia vận hành hệ thống hàng ngày. Điều
này tạo ra các cơ quan giám sát chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, cùng sự xuất hiện
các cơ quan “trung gian” hoặc “đệm” để phân phối nguồn lực công cộng. Phát triển các
phương pháp tiếp cận chính sách mới với các khái niệm như “quản lý chiến lược”, “bãi
bỏ quy định” và “trách nhiệm giải trình” vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi của các
cơ sở GDĐH.
1.2. Bối cảnh GDĐH Bắc Mỹ - Cơ chế quản trị GDĐH thế kỷ 21: Quản lý
chiến lược và Lãnh đạo hiệu quả
Theo Gayle, Dennis John [3]: “Quản trị đại học là cơ chế và quá trình ra quyết
định có thẩm quyền tác động đến những vấn đề quan trọng trong nội bộ trường đại học
cũng như đối với bên ngoài”. Cơ chế quản trị trường đại học được hình dung theo nhiều
cách khác nhau- như một loạt vòng tròn đồng tâm, hay một loạt vòng tròn giao nhau.
Trong bất cứ trường hợp nào cũng có một nhóm bên liên quan tìm cách ảnh hưởng đến
các quy định và chính sách về đại học. Ví dụ ở Hoa Kỳ, những nhóm này gồm các hiệp
hội GDĐH, tổ chức tài trợ, cơ quan đặc trách giáo dục thuộc các ủy ban quốc hội, tổ
chức kiểm định, cơ quan quản lý cấp hệ thống, sở giáo dục tiểu bang, nhà lập pháp tiểu
bang, sinh viên, cựu sinh viên, cộng đồng dân cư địa phương, thành viên hội đồng quản
trị trường, nhà quản lý cấp cao, lãnh đạo khoa và hiệu trưởng. Ở những nước khác, có
thêm nhiều bên liên quan khác nữa dính dáng tới trường đại học, thông qua quyền lực
và ảnh hưởng mà họ nắm, ý nghĩa và giá trị của họ đối với trường đại học.
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Những thách thức căn bản trong quản trị hiệu quả trường đại học ở Mỹ là:
Quá nhiều thành phần trên bàn học thuật đòi hỏi một phần của miếng bánh.
Đôi khi, chương trình nghị sự khá mâu thuẫn nhau: Ai mới là khách hàng? Ai có quyền
quyết định tối thượng? Quan trọng nhất là trung thành với chuyên môn của mình hay
với nhà trường?
•

Các quan điểm khác nhau về phạm vi và chiều sâu tham vấn. Có người cho
tham vấn là cần để nâng cao tri thức chuyên ngành và thúc đẩy sinh viên học. Người
khác lại coi việc đó là nguy cơ dẫn đến làm cho việc quản trị bị nhiều bên phủ quyết do
quyền lợi nhóm của họ phải được đảm bảo bất di bất dịch trong nhà trường.
•

Ngành giáo dục vốn rất phong phú về truyền thống, nhưng không phải truyền
thống nào cũng hay và tốt, ví dụ, khái niệm biên chế, thâm niên. Trong môi trường mà
các giáo sư biên chế cơ hữu có thể sử dụng quyền lực của mình mà không dễ bị trừng
phạt, thường họ chẳng có lý gì phải bức xúc trong việc trình bày các vấn đề đang tồn
tại. Hơn nữa, quyền tự chủ và tự do mà không phải trả giá như vậy sẽ làm xuất hiện
những sai lầm trong phán đoán dẫn đến khuyến khích các nhà khoa học hàng đầu giết
chết các quyết định do cấp cao nhất đưa ra.
•

• Những khác biệt rất đa dạng về quan điểm giữa giảng viên và nhà quản lý,
giữa giảng viên và hội đồng quản trị, ở mức độ ít nhiều khác nhau tùy lúc và tùy theo
chính sách của từng trường.

Về công tác dạy-học: vấn đề được quan tâm chú ý nhất là mối quan hệ giữa
quản trị nhà trường với môi trường dạy-học nội bộ. Nhận thức của các bên liên quan
trong nhà trường về quản trị có thể làm nổi bật hoặc thúc đẩy vai trò trường ĐH như
một cỗ xe dạy-học. Để thúc đẩy từng sinh viên học tập và phát triển, điều cốt yếu không
đơn giản chỉ là giảng viên cần dạy nhiều và tốt hơn, mà là phải tạo điều kiện thúc đẩy
và khêu gợi sinh viên tham gia vào hoạt động có mục đích giáo dục, cả ở trong lẫn
ngoài lớp học. Những giảng viên biết khuyến khích sinh viên học tập một cách sâu sắc
cần có sự hỗ trợ của nhà trường để làm điều đó. Thành tố cốt lõi trong dạy-học hiệu quả
là ở chỗ nhà trường được coi như tập đoàn khoa học ở đỉnh cao, hay một tổ chức được
mong đợi sẽ làm cái việc thúc đẩy và cổ vũ sáng kiến trong giảng dạy và học tập.
Về phân bố nguồn lực: Mọi hệ thống quản trị ĐH đều cần trả lời những câu hỏi
lặp đi lặp lại về việc ai sẽ nhận được cái gì, khi nào, tại sao, và bằng cách nào, theo một
cách thức có hiệu quả và hợp tình hợp lý. Lĩnh vực ngân sách/tài chính là nơi mà nhận
thức về quản trị có nhiều khả năng mâu thuẫn nhất. Nhiều trường đã thấy việc kết hợp
giữa lập kế hoạch chiến lược và dự toán ngân sách chỉ được thực hiện tốt với hệ thống
quản lý trách nhiệm được ít nhiều điều chỉnh. Cách tiếp cận này đóng góp đáng kể vào
cải thiện chất lượng trong ĐH, đồng thời còn cho phép trình bày rõ ràng với mọi người
những quan điểm tiên phong, đặc biệt là sáng kiến về cung cấp tài chính dựa trên hoạt
động của ngành giáo dục. Thực ra, việc quản lý tập trung vào trách nhiệm có thể được
coi là cách hiệu quả nhất hiện nay để kết nối bộ phận tài chính-ngân sách với những
lĩnh vực cần ưu tiên trong đào tạo-nghiên cứu theo ba nguyên tắc cơ bản: 1) Mọi chi phí
và nguồn thu có thể gán cho đơn vị quản lý hoặc đào tạo nào thì nên được giao cho đơn
vị ấy; 2) Có chính sách khuyến khích thích hợp đối với từng đơn vị để liên tục tăng
nguồn thu và giảm chi phí, phù hợp với chiến lược chung của nhà trường; và 3) Mọi chi
phí của những đơn vị hỗ trợ hoặc đơn vị tiêu nhiều tiền như thư viện hay phòng tư vấn
sinh viên, nên giao cho một trung tâm có nguồn thu cụ thể nhất định. Hệ thống quản lý
đặt trọng tâm vào trách nhiệm này đang khuyến khích nhà trường và các khoa đảm
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đương giảng dạy, nghiên cứu, và các hoạt động phục vụ một cách tốt nhất, thông qua
việc tăng cường nguồn thu tiềm năng bằng cách áp dụng những thông tin dẫn tới hiệu
quả có ý nghĩa trong các quy trình thủ tục và cơ chế của nhà trường.
Mô hình mới về Quản Trị: là nhằm xây dựng trường ĐH trong tương lai nơi coi
vấn đề trọng tâm là xây dựng thái độ sống, hình thành các giá trị, đáp ứng được kỳ vọng
của các bên liên quan trong và ngoài trường. Những sự kiện đang nổi lên cho thấy nhu
cầu thay đổi cần được diễn giải và hành động nhờ vào sinh viên, giảng viên, các nhà
quản lý, hội đồng quản trị, và hiệu trưởng trong một hệ thống mở. Một số đáp ứng có
thể là tích cực, được diễn đạt thành quy tắc, chính sách, ngân sách góp phần tạo nên sức
sống và sự tồn tại cho cả hệ thống, trong khi có những đáp ứng khác lại có thể là vận
động vô định, mất phương hướng và không căn cứ. Trong mô hình mới này, đầu vào,
quá trình, đầu ra, và kết quả thực chất sẽ được dàn xếp bởi thái độ, giá trị, và kỳ vọng
của các bên liên quan. Những cơ chế như khoa, trung tâm và viện nghiên cứu; chính
sách nhà nước địa phương và trung ương; quyết định của nhà lập pháp, mục tiêu của
các cơ quan, tổ chức liên quan; các tiêu chí kiểm định của cơ quan kiểm định vẫn giữ
một vai trò quan trọng. Nhưng đó không nhất thiết là những nhân tố mang tính quyết
định. Hiệu trưởng, nhà quản lý cao cấp, giảng viên, hội đồng quản trị, sinh viên và cựu
sinh viên cần thực hiện chức năng của mình như những người lãnh đạo cùng chia sẻ
những hiểu biết được xây dựng trong sự đồng thuận về chính sách và cùng nhau làm
việc để thực hiện mục tiêu.
Trường Đại học của Tương lai: Trường đại học thế kỷ 21 đang được hình
thành, vừa có tính chất địa phương, cắm rễ trong cộng đồng khu vực, và vừa có tính
chất toàn cầu trong tầm vóc quy mô của mạng lưới trí thức mà nó có quan hệ. Nó có
một không gian trí thức lớn hơn nhiều, dựa trên nền kỹ thuật giảng dạy cao, trên những
giá trị, ý tưởng, dòng chảy thu nhập và tính hợp pháp về chính trị xã hội hơn là dựa trên
không gian vật chất với những toà nhà cụ thể trong khuôn viên. Trong bất cứ trường
hợp nào, các tổ chức và cá nhân được coi là khởi phát môi trường tạo ra, khuyến khích,
củng cố và đánh giá cao những cách giảng dạy mong muốn, sẽ vẫn luôn là những nhân
tố cốt yếu. Một số nhà trường xác định những ưu thế cạnh tranh và tiếp tục tự đổi mới
mình nhằm đáp ứng những nhu cầu đang thay đổi của các bô phận. Nhiều trường khác
sẽ phải cân nhắc lựa chọn giữa khủng hoảng và cắt giảm tài chính, hay những nỗ lực
minh bạch hóa và kết quả có thể thấy trước là môi trường sẽ có thể thay đổi, sáp nhập,
hay đóng cửa.
1.3. Quản trị đại học ở các nước Tây Âu và Trung Âu [4]
1.3.1 Các cải cách quản trị trường đại học ở Tây Âu
Vào lúc chuyển giao thế kỷ, các quốc gia Tây Âu đã triển khai thành công cải
cách để giới thiệu tất cả các yếu tố quan trọng của quản trị được chia sẻ, ví dụ: Bỉ, Thụy
Điển, Na Uy, Hà Lan, Ý, Tây Ban Nha, Áo và Đan Mạch. Các cải cách quản trị có hai
bình diện khía cạnh: sự thay đổi trong quản trị bên ngoài và quản trị nội bộ của các
trường đại học.
1.3.2 Những thay đổi chính trong quản trị bên ngoài (External Governance)
Kể từ những năm 1990, các mối quan hệ trong quản trị ĐH đã trở nên phức tạp
hơn. Ở nhiều quốc gia, sự điều phối thay đổi từ hình thức điều tiết cổ điển bị chi phối
bởi một tác nhân nhà nước sang các hình thức trong đó các tác nhân khác nhau ở các

253

cấp độ hệ thống khác nhau điều phối GDĐH. Có thể gọi đó là ‘quản trị đa cấp, đa tác
nhân’. Quyền lực nhà nước đã bị giảm dần theo ba hướng sau:
• Chuyển dịch lên trên khi các chương trình nghị sự chính sách và các quyết định
chiến lược ngày càng được thực hiện ở cấp độ siêu quốc gia (ví dụ: EU, WB),
• Chuyển dịch xuống dưới theo vủng/khu vực, chính quyền địa phương và bản
thân các cơ sở GDĐH được trao quyền tự chủ vận hành lớn hơn;
• Chuyển dịch ra ngoài khi các nhiệm vụ truyền thống của nhà nước được
chuyển sang các tổ chức phi chính phủ hoặc các tác nhân tư nhân;
Việc chuyển dịch từ nhà nước kiểm soát sang nhà nước giám sát, hoặc 'chỉ đạo
từ xa' đã trở thành triết lý thống trị của nhiều chính phủ quốc gia. Tuy nhiên điều này
không có nghĩa là chính phủ vắng mặt; thông qua bối cảnh các chương trình nghị sự
quốc gia và cơ chế chỉ đạo vĩ mô, chính phủ vẫn giữ vai trò quan trọng trong GDĐH.
Một xu hướng chung khác trong quản trị GDĐH ở châu Âu là tăng cường quyền
tự chủ nhà trường. Trong khi có những khác biệt quan trọng giữa các hệ thống GDĐH,
quyền tự chủ nhà trường đã phát triển tổng thể, tạo cơ hội cho các ĐHCL xác định
chiến lược của riêng họ. Điều này không phải là trường hợp cho mọi khía cạnh của
quyền tự chủ; các ĐHCL ở nhiều quốc gia không có sự linh hoạt về quản lý trong việc
sắp xếp quản trị nội bộ, tuyển nhân viên và lựa chọn sinh viên và các yêu cầu về trách
nhiệm giải trình chính thức.
Vì những hậu quả ngân sách do quy mô ngày càng tăng của ĐHCL, GDĐH đã
trở nên nổi bật về mặt chính trị hơn. Các chính phủ quốc gia đã trở nên quan tâm lo ngại
hơn về chi phí và hiệu quả của GDĐH. Sự tập trung ngày càng tăng vào trách nhiệm
giải trình và tính hiệu quả đã dẫn đến việc đưa ra các thỏa thuận cấp kinh phí mới: đa
dạng hóa cơ sở cấp kinh phí, hiệu suất hơn - tài trợ dựa trên cạnh tranh và mở rộng hệ
thống hỗ trợ sinh viên.
1.3.3 Những thay đổi chính trong quản trị nội bộ
Trong quản trị nội bộ các trường đại học, xu hướng chính là củng cố cơ sở
GDĐH như các tổ chức được tích hợp tốt hơn, chứ không phải là một hệ thống các
khoa, đơn vị thành viên được ghép nối lỏng lẻo với sự lãnh đạo yếu kém ở trung tâm
(cấp university). Điều kiện làm việc được chuẩn hóa hơn, các cấu trúc quản lý mạnh mẽ
được thiết lập và các cấu trúc tính đại học (colegial structure) bị suy yếu và thay thế bởi
các ban/hội đồng của các bên liên quan. Điều này có thể được gọi là 'chủ nghĩa tư bản
học thuật';
Cách điều hành bên trong trường đại học cũng đã thay đổi. Quyền lực hiện được
đặt ở cấp cao nhất của nhà trường. Điều này làm tăng cường sự lãnh đạo nhà trường. Xu
hướng song song là các lãnh đạo nhà trường trong nhiều trường hợp được lựa chọn thay
vì bầu cử, có thể chỉ định các nhà lãnh đạo từ bên ngoài nhà trường, và trong một số
trường hợp là từ ngành GDĐH. Ở nhiều nước, giám đốc điều hành (hiệu trưởng/ Giám
đốc Đại học (president)/Chủ tịch danh dự (Chancellor) nắm giữ được nhiều quyền hạn
chính thức hơn. Các lãnh đạo trường đại học trước đây thường là những người đứng
trong số các vi trí ngang hàng (primus inter pares), bây giờ thường ở vị trí giám đốc
điều hành một tổ chức nhà trường hợp nhất;
Việc tăng cường lãnh đạo nhà trường cũng đã có tác động đến phong cách lãnh
đạo trong nhà trường. Các khái niệm truyền thống về tính đại học và quyết định dựa
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trên sự đồng thuận đã được thay thế bằng cách quản lý kiểu kinh doanh và chuyên
nghiệp hóa quản trị. Các bên liên quan bên ngoài ngày càng tham gia vào các cấu trúc
quản trị trường đại học. Đôi khi họ có vai trò tham vấn và đôi khi có vai trò đầy đủ
trong quá trình ra quyết định. Việc tăng cường các vị trí điều hành trong các tổ chức và
vai trò ngày càng tăng của các bên liên quan bên ngoài đã tính vào các phí tổn của các
nhà học thuật, sinh viên và các cơ quan đại diện của họ.
1.3.4. Quản trị đại hoc ở các nước Trung Âu (Hungary, Ba Lan, Cộng hòa
Séc và Slovakia)
Các cải cách được đưa ra để quay hướng sang hệ thống quản trị chung sau giai
đoạn kiểm soát chặt chẽ tập trung của trường đại học trong chế độ kế hoạch hóa tập
trung thời xô viết. Các báo cáo quốc gia CHEPS, IMHE và OECD cho thấy, các mục
tiêu cải cách có thể là ôn hòa, vừa phải hoặc các mục tiêu là triệt để, nhưng việc thực
hiện đã thất bại vì sự kháng cự của các trường đại học. Các bổn phận ra quyết định về
chiến lược và trách nhiệm học thuật không tách rời nhau ở bất kỳ quốc gia nào, cơ chế
thượng viện chịu trách nhiệm về cả hai. Các hội đồng tư vấn đã xuất hiện ở tất cả các
quốc gia, nhưng vai trò của họ bị giới hạn. Trong khía cạnh này, con đường đi của
Trung Âu (các nước XHCN cũ) khác với con đường của phần châu Âu còn lại. Ở Ba
Lan và Hungary, không bắt buộc phải thành lập các hội đồng như vậy. Cần lưu ý rằng ở
Cộng hòa Séc và Slovakia các hội đồng cố vấn chỉ bao gồm các thành viên bên ngoài,
vì vậy các nước này đã tiến xa hơn về phía hệ thống quản trị được chia sẻ so với các
nước khác - xem Bảng 1. (Eurydice 2008)
Bảng 1. Quản trị các cơ sở GDĐH ở Trung AA
Điều hành HĐ Học thuật

HĐ ra QĐ

HĐ Tư vấn/Giám sát

Czech R. rector

Thượng viện (chỉ có thành viên HĐ Ủy thác
của ĐH)
(chỉ có thành viên bên ngoai)

Hungary rector

Thượng viện (chỉ có thành viên HĐ Kinh tế
của ĐH)
(thành viên bên trong và bên ngoài)

Poland

rector

Thượng viện (chỉ có thành viên
HĐ (tùy ý)
của ĐH)

rector

rector

Thượng viện (chỉ có thành viên HĐ Ủy thác
của ĐH)
(chỉ có thành viên bên ngoài)
Nguồn: Kết cấu của tác giả dựa theo Eurydice 2008 và Eurypedia

Điểm yếu của hệ thống quản trị đại học truyền thống ở các nước Trung Âu
Các cơ sở GDĐH đang được trao quyền tự chủ hơn và hành vi của họ được kỳ
vọng sẽ trở nên định hướng vào khách hàng hơn, có ý thức hơn về chi phí và nhạy cảm
hơn đối với nhu cầu của xã hội. Quản lý và quản trị học thuật ngày càng trở nên phức
tạp: các nhà trường trở nên lớn hơn và đa diện hơn, các nhiệm vụ đã nhân rộng và do đó
nhu cầu cung cấp quản lý và quản trị có kỹ năng đã tăng lên. Nhiều nhiệm vụ quản lý
phải được thực hiện ở cấp độ nhà trường hơn so với trước kia. Nhưng quản trị trường
ĐH dựa trên sự đồng thuận, tính chất đại học và truyền thống, với quyền hành pháp yếu
kém không thể đáp ứng được kỳ vọng này.
255

Những điểm yếu chính của quản trị truyền thống là như sau:
- Việc ra quyết định tập thể thường chậm và kém chuyên nghiệp hơn so với
những cá nhân có trách nhiệm hoặc bởi các nhóm nhỏ hơn. Việc ra quyết định mang
tính đại học (colegiate) là hướng nội, khiến việc trả lời những thách thức xã hội là
không thể. Cơ chế thượng viện quá lớn, cứng nhắc, do đó nó không có khả năng quyết
định sáng tạo.
- Quản lý trường ĐH bao gồm độc quyền của các nhà khoa học thì tính chuyên
nghiệp của lãnh đạo không được đảm bảo. Nhưng quản lý trường ĐH ngày nay không
thể là công việc thứ hai được thực hiện cùng với giảng dạy và nghiên cứu, mà nó phải là
một hoạt động toàn thời gian và cần có năng lực đặc biệt.
- Với quyền hành pháp yếu, khó có thể tăng cường hoạt động chiến lược của các
trường ĐH và tăng hiệu suất của chúng, mặc dù đó là những vấn đề then chốt trong môi
trường cạnh tranh.
1.4. Quá trình Cổ phần hóa và Quản trị ĐHCL– so sánh Trung Quốc với
Nhật Bản và các nước thành viên OECD
Trong những thập kỷ qua, cải cách khu vực công đã nổi bật về độ lớn, bề rộng và
tầm quan trọng của thay đổi ở nhiều nước. Trung Quốc và Nhật Bản cũng không là
ngoại lệ. Tất cả ĐHCL ở Trung Quốc (năm 1995) và ở Nhật Bản (năm 2004) đều được
chuyển đổi thành công ty. Sự doanh nghiệp hóa ĐHCL ở hai quốc gia này đã dẫn tới
những thay đổi đáng kể về sứ mệnh, hệ thống cấp kinh phí, mô hình quản trị ĐHCL và
đặc biệt là mối quan hệ với chính phủ trung ương. Đã có nhiều nghiên cứu liên quan các
chính sách và đặc điểm thay đổi của ĐHCL ở hai nước này xét trên cấp độ hệ thống,
nhưng có rất ít nghiên cứu so sánh về mô hình quản trị nội bộ đang thay đổi ở Trung
Quốc và Nhật Bản. Nghiên cứu của Gs Futao chủ yếu bàn về tác động của Doanh
nghiệp hóa vào thay đổi quản trị GDĐH ở Trung Quốc và Nhật Bản [5].
Về pháp lý, ở Trung Quốc hay Nhật Bản, cũng như nhiều nước thành viên
OECD khác, các ĐH không còn trực thuộc chính phủ nữa. Tuy nhiên, loại hình hoặc
bản chất doanh nghiệp hóa khu vực công trong bối cảnh Trung Quốc và Nhật Bản
không nhất thiết phải đồng nhất, giống hệt các nước OECD khác. So với hầu hết các
nước OECD khác, chính phủ Trung Quốc và Nhật Bản vẫn còn giữ nhiều trách nhiệm
hơn đối với doanh nghiệp đại học. Ví dụ: họ vẫn duy trì sự lãnh đạo mạnh, thực hiện
kiểm soát hoặc giám sát mạnh đối với từng ĐH để phê chuẩn hay đóng cửa chúng. Hơn
nữa, Ngân sách NN phân bổ vẫn chiếm phần lớn trong tổng doanh thu của các ĐH, mặc
dù đã có sự giảm liên tục trong tổng kinh phí phân bổ từ chính phủ Trung Quốc trong
thập kỷ qua. Như đã nêu trên, ở Trung Quốc, mặc dù toàn bộ ĐHCL đã được chuyển
đổi thành doanh nghiệp ĐH từ 1995, nhưng mô hình quản trị nội bộ vẫn còn duy trì như
nó đã có từ 1989. Bí thư Đảng ủy vẫn thực hiện vai trò lãnh đạo mạnh nhất trong doanh
nghiệp ĐH. Về bản chất, điều đó cũng tương tự như đối với Nhật Bản: chuyển dịch từ
chỗ Bộ MEXT kiểm soát trực tiếp các ĐHCL sang cách đánh giá đa diện không hạn chế
quyền lực chính phủ, nhưng nó mở rộng thẩm quyền chính phủ dưới một hình thức
khác hẳn.
Mặt khác, quá trình doanh nghiệp hóa ĐHCL cũng khác nhau giữa Trung Quốc
và Nhật Bản. Ở Trung Quốc, doanh nghiệp hóa gần hơn với thị trường hóa và tư nhân
hoá, được chính phủ TW điều chỉnh trực tiếp và chặt chẽ. Vì so với Nhật Bản, trước
1990, Trung quốc chưa có cơ chế thị trường và không có bất kỳ tổ chức tư nhân nào
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(điều này Việt nam rất giống Trung quốc- MvTinh nhấn). Áp lực thay đổi vị thế ĐHCL
bắt nguồn từ sự cần thiết giảm gánh nặng tài chính ngày càng tăng vào chính phủ đối
với số lượng ngày càng lớn các ĐHCL và một phần là do nhu cầu tăng cường tính hiệu
quả và hiệu suất của khu vực công. Kết quả là cổ phần hóa đã ảnh hưởng đến mô hình
quản trị ĐHCL, đặc biệt về hai mặt: vai trò chính phủ thay đổi từ kiểm soát trực tiếp
sang giám sát vĩ mô; trao nhiều quyền tự chủ hơn cho ĐHCL. Theo đó, doanh nghiệp
ĐH được khuyến khích làm kinh doanh nhiều hơn trong các hoạt động, bao gồm tạo ra
doanh thu bằng đa dạng hóa nguồn, cạnh tranh các trợ cấp nghiên cứu và điều hành
doanh nghiệp ĐH. Về mặt tài chính, doanh nghiệp hóa ĐHCL ở Trung Quốc là cách
tiếp cận gần với tư nhân hoá hay đã trở thành bước tiến tới tư nhân hóa, sẽ thiên về
hướng tư bản thân hữu hơn.
Trung quốc không phân bổ NSNN cho nhà trường dựa trên đánh giá như ở Nhật
Bản. Ở cấp trường, mỗi trường được điều khiển nhiều bởi cơ chế thị trường mang tính
doanh nghiệp hơn cùng với chuyển giao quyền lực từ cấp đại học (university) xuống
cấp trường thành viên (school/college), tức phi tập trung hóa trong nội bộ ĐHCL. Nói
tóm lại, quyền lực học thuật và động lực khuyến khích giáo chức tạo ra nguồn thu thông
qua đa dạng hóa các nguồn đã được ủy thác và trao cho các ĐH Trung Quốc một cách
cơ bản, mặc dù không có nhiều thay đổi về lãnh đạo nhà trường. Trong khi đó, sự thay
đổi lớn đã diễn ra trong quan hệ giữa chính phủ và doanh nghiệp ĐHCL tại Nhật
Bản. Bằng cách đánh giá dựa trên mục tiêu và kế hoạch 6 năm của ĐH với sự chấp
thuận của Bộ, chính phủ TW vẫn có ảnh hưởng đến quản trị ở ĐHCL. Hơn nữa, ở cấp
trường, như OECD (2003) phác thảo mô hình quản trị mới, thẩm quyền điều hành của
lãnh đạo trường được tăng lên rất nhiều, cùng với sự mất đi quyền ra quyết định tương
ứng ở cấp khoa (tức tập trung hóa quả lý trong ĐHCL). Cũng có sự gia tăng song song
việc tham gia vào cơ quan quản trị hoặc giám sát bởi các đại diện từ bên ngoài ĐHCL.
Doanh nghiệp hóa ĐHCL ở Trung Quốc và Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng
với các khu vực công ở các nước thành viên OECD khác, và trong tương lai những
điểm tương đồng sẽ được mở rộng. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng đang còn tồn tài
nhiều khác biệt, không chỉ giữa Trung Quốc, Nhật Bản với các nước OECD khác mà
còn ngay cả giữa Trung Quốc với Nhật Bản - là do các truyền thống học thuật, kinh tế
xã hội và hệ thống GDĐH đang khác nhau về định nghĩa, bản chất và hình thức hợp
nhất. Doanh nghiệp hóa ĐHCL ở Trung Quốc được xác định là mô hình hướng vào
giám sát, do chính phủ TW điều tiết và theo dõi, chủ yếu thông qua thực thi chính
sách, cấp kinh phí, thiết lập tổ chức chính trị nhà trường, bổ nhiệm lãnh đạo trường.
Nó đặc trưng bởi sự phân quyền tự chủ học thuật và các quyền quản lý cho cấp
university hoặc cấp đơn vị thành viên (school/college) nhằm giảm gánh nặng tài
chính của chính phủ và nâng cao hiệu quả và hiệu suất nhà trường, mặc dù quyền
tự chủ vẫn còn hạn chế trong lãnh đạo hoặc quản trị. Trong khi duy trì sự giám sát
chặt chẽ của chinh phủ đối với doanh nghiệp đại học, các quyền lực được xác định rõ
ràng đã được trao cho cấp trường. Còn Doanh nghiệp hóa ĐHCL ở Nhật Bản là mô
hình dựa trên hợp đồng. Giống như nhiều nước OECD khác, như ở Hà Lan, việc
doanh nghiệp hóa ĐHCL ở Nhật Bản là phương tiện để tránh tư hữu hóa và là kết
quả đàm phán giữa các thành phần chính trị khác nhau. Việc kiểm soát hoặc giám
sát doanh nghiệp ĐH bởi chính phủ vẫn còn mạnh, nhưng về cơ bản chính phủ quy
định hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường thông qua cấp kinh phí dựa
trên đánh giá. Việc đánh giá được thực hiện theo mục tiêu và kế hoạch trung hạn 6
năm của ĐHCL soạn thảo trình lên Bộ phê duyệt. Ở cấp trường, đã có nỗ lực củng cố
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quyền hành pháp của lãnh đạo trường và áp dụng cách quản lý từ trên xuống dựa vào
các khái niệm khu vực tư nhân cũng như chú trọng nhiều hơn vào sự tham gia của
chuyên gia từ bên ngoài doanh nghiệp ĐH.
1.5. Chính sách Tự chủ ĐH ở Thái lan xét dưới góc độ lý thuyết tổ chức cơ
quan
Chương trình liên kết nghiên cứu của 3 trường ĐH châu Âu là Oslo (Na Uy),
Tampere (Phần Lan), Aveiro (Bồ Đào Nha) về quá trình hình thành chính sách Tự chủ
nhà trường trong GDĐH Thái lan đi theo các khía cạnh sau:
✓ Xét theo 3 bình diện lý thuyết tổ chức: Kinh tế; khoa học chính trị, và Văn
hóa-Xã hội;
✓ Khám phá, phát hiện động cơ, hành vi và phản ứng của ĐHCL đối với
chính sách và sự can thiệp của Chính phủ;
✓ Mục đích làm rõ phong cách quản trị hiện tại (theo hành vi và phi tâp
trung hóa trên góc độ chính sách Tự chủ ĐH và quản trị theo năng lực thực hiện.
✓ Loại hình giám sát và thông tin (quản trị kiểu thanh tra cảnh sát; kiểu
phòng chữa cháy và tính thiên vị xét theo quan hệ tổ chức xã hội;
✓ Quản trị xét trên lý thuyết VH-XH; Định hướng giá trị VH và chủ nghĩa
cơ hội cấu trúc, bao gồm:
+ Giải mã định hướng giá trị văn hóa
+ Tạo niềm tin giữa bên chủ đạo (Chính phủ) và bên tác nhân (ĐH).
+ Thiết kế quan hệ thỏa thuận ở cấp độ lồng ghép văn hóa của bên tác nhân [6];
1.5.1 Chính sách tự chủ nhà trường trong GDĐH Thái lan
Khái niệm Tự chủ đại học được đưa vào Thái lan đã 3 thập kỷ, nó chính thức
được ban hành trong Kế hoạch dài hạn 15 năm lần thứ nhất về GDĐH Thái (19902004), nhằm vào các ĐHCL sẽ được thành lập (1990-2004), và những ĐHCL sẽ phải cổ
phần hóa; Quan niệm về chính sách tự chủ nhà trường của Ủy ban GDĐH Thái lan như
sau: “Cách đổi mới quản lý ĐH để tăng độ mềm dẻo, linh hoạt của hoạt động nhà
trường. Các ĐH này có cấu trúc quản trị và hệ thống ngân sách riêng để tự quản và tự
chủ hoàn toàn, được quyết định về các vấn đề quản lý và hành chính của ĐH do chính
nhà trường ĐH tự xử lý. Các ĐH Suranaree University of Technology, Walailak
University và King Mongkut’s University of Technology Thonburi là những trường hoạt
động theo cách thức này”. Một định nghĩa khác của Hiệu trưởng KMUTT như sau:
“Tự chủ ĐH có nghĩa là Nhà nước cho phép các ĐH tự chủ trong quản lý 3 mảng công
việc nội bộ là: các vấn đề học thuật (chương trình đào tạo, các cấu trúc trường ĐH),
các vấn đề nhân sự, hệ thống nhân sự, tuyển dụng cán bộ, chi trả lương, chia cổ tức) và
tài chính, ngân sách (quản lý tài chính, phương pháp mua sắm đấu thầu). Nhà nước chỉ
đạo, giám sát và đánh giá ĐH tự chủ. Các ĐH tự chủ phải tuân theo chính sách của
chính phủ và Bộ ngành chủ quản về Kiểm toán Nhà nước kiểm soát và tài sản của các
ĐH tự chủ”.
Công trình nghiên cứu của 3 đại học châu Âu tóm tắt tính hợp lý xuyêt suốt
chính sách ĐH tự chủ được đưa vào GDĐH Thái lan như sau:
1 Tăng độ mềm dẻo linh hoạt và tính đổi mới của trường ĐH;
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2 Xu thế hiện nay đang giảm sút chất lượng trong GDĐH Thái lan
3 Hạn chế nguồn lực quốc gia cho GDĐH
Có hai lý do mà Chính phủ Thái vẫn còn phải hỗ trợ nhiều cho các trường
(chuyên ngành kinh tế, quản lý công, khoa học chính trị, Nghệ thuật và Lịch sử); Gánh
nặng chu cấp kinh phí của Chính phủ có vẻ là vấn đề thâm căn cố đế. Quan hệ giao kèo
thỏa thuận là hình thức kiểm soát và động cơ xét theo: 1) Các mục đích hay những
nhiệm vụ đựợc giao; 2) Các chi phí cơ hội;
Chủ nghĩa cơ hội ĐH có nguồn gốc sâu xa từ cấu trúc văn hóa của nền hành
chính quan liêu Thái. Chí phí cơ hội xuất phát từ căn bệnh cơ hội về cấu trúc, chính trị
và kinh tế. Những cái làm phân biệt các chi phí cơ hội của hệ thống GDĐH Thái khác
với các hệ thống khác là cơ hội về cấu trúc mà nó lồng nhúng sâu vào tệ nạn tham
nhũng rộng khắp và chủ nghĩa tư lợi.
Khó mà đo lường đuợc các chi phí cơ hội ĐH. Một giải pháp để ứớc tính các chi
phí này là phải xem xét các chỉ số nhận biết tham nhũng (Corruption Perception
Index/CPI). Vấn đề thâm căn cố đế của tham nhũng trong trường hợp Thái lan, mặt tiêu
cực của tham nhũng mức độ cao thể hiện qua ba nguyên nhân có thể có: lương thấp của
công nhân viên chức, có quá nhiều cơ hội để tham nhũng trong các cơ quan công lập
ướt (‘wet public agencies), và khả năng ít bị phát hiện và trừng phạt đối với những tội
phạm tham nhũng.
1.5.2 Hội đồng trường ĐH có thể được coi là cơ quan ướt bởi vì nhiệm vụ
chính của nó là lập kế hoạch. Tự chủ thực sự không giới hạn của Hội đồng trường thông
qua chính sách tự chủ nhà trường cho phép các HĐ trường có xu thế cao bị lôi cuốn vào
tham nhũng. Nói cách khác, mục đích cơ bản của chính sách tự chủ nhà trường là nâng
cao chất lượng nghiên cứu-giảng dạy và sinh viên bị gây trở ngại không phải chỉ bởi
chủ nghĩa cơ hội trục lợi là mẫu số chung của các ĐH (cơ hội về kinh tế và chính trị),
mà còn là sự non nớt, chưa chin muồi về chiều sâu văn hóa xuất phát từ văn hóa tham
nhũng (cơ hội cấu trúc). Các đầu ra ngoại biên đuợc ĐH kỳ vọng từ chính sách tự chủ
ĐH thực sự đòi hỏi phải có chú ý thật sát sao từ phía chính phủ.
Phân tích thực nghiệm: các mối quan hệ CP-ĐH, chính sách tự chủ nhà trường
và quản trị của ĐH xét trên 3 bình diện lý thuyết tổ chức:
1) Bình diện lý thuyết VH-XH: giải mã định hướng gía trị văn hóa và chủ nghĩa
cơ hội cấu trúc.
+ Thứ nhất, giả thiết rằng có khoảng cách từ xa của quyền lực;
+Thứ hai, chủ nghĩa nhóm lợi ích trong bối cảnh Thái có thể đuọc xem là cội
nguồn của chủ nghĩa tư lợi ở Thái lan;
+ Thứ ba và thứ tư, sự lảng tránh nào đó và tôn ty trật tự là 2 nhân tố khác đã tác
động vào các thái độ của người Thái về chủ nghĩa tư lợi.
2) Bình diện khoa học chính trị: Bản thiết kế thỏa thuận hợp đồng để kiểm tra và
cân đối giữa các thiết chế chính trị và các nhóm lợi ích.
a) Quản trị kiểu cảnh sát tuần tra (Police-patrol governance) cơ sở nền tảng cho
giảm bớt bất cân xứng thông tin và chi phí che dấu của chủ nghĩa cơ hội ĐH là chất
lượng cao của cơ chế thông tin và các cơ quan chính phủ thực hiện chức năng thanh tra
biệt phái
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b) Quản trị theo kiểu báo động phòng cháy (Fire-alarm governance):
Quan niệm lý tưởng về 1 cơ quan chủ đạo (Chính phủ) và 1 cơ quan tác nhân
(ĐH) là không bao giờ có trong thế giới thực. Trên thực tế, mô hình của các tác nhân và
bên chủ đạo đa thành tố thường hoạt động theo sự hội tụ lợi ích. Một trong các kịch bản
để giải quyết vấn đề này là sử dụng bên chủ đạo khác có hưởng lợi ích tức thời từ chính
sách này và của trường ĐH. Sinh viên chính là bên chủ đạo của ĐH với tư cách người
hưởng dịch vụ. Cả chính phủ lẫn sinh viên đều là các bên chủ đạo của trường ĐH.
Khác với kiểu Chính phủ tích cực kiểm soát trực tiếp đối với quản trị ĐH bằng cảnh sát
tuần tra, sinh viên có sự kiểm soát thụ động đối với tác nhân bằng cách báo cáo hành vi
của ĐH lên Chính phủ. Giải pháp cho vấn đề là sự hỗ trợ của sinh viên – những người
biêt rõ họ đang đi đâu với các chương trình đào tạo của nhà trường. Hơn nữa, cần tăng
cường củng cố vai trò sinh viên hay các bên liên quan khác (bên chủ đạo đa thành tố các thanh tra được ủy nhiệm/ủy quyền) để giám sát các ĐH.
3) Bình diện khoa học kinh tế: Thiết kế hợp đồng thỏa thuận thông qua các cơ
chế kinh tế:
a) Quản trị dựa trên hành vi (Behavior-based governance)
b) Quản trị căn cứ theo năng lực thực hiện (Performance based governance)
1.5.3 Nghiên cứu về Tự chủ ĐH Thái lan đưa ra những kết luận sau:
1. Lý thuyết tổ chức về chính sách tự chủ ĐH ở Thái lan: Là khung lý luận phân
tich mối quan hệ giữa Chính phủ với ĐH. Sự tồn tại tính phân kỳ lợi ích và tính bất cân
xứng thông tin là hậu quả của chủ nghĩa cơ hội/trục lợi và bất cân xứng thông tin làm
cho Chính phủ phải tạo ra các kiểu kiểm soát và động cơ. Do vậy, các ĐH phải được
kiểm soát bởi thỏa thuận hợp đồng dựa trên ba bình diện lý thuyết tổ chức nói trên.
Nét độc đáo của GDĐH Thái lan là sự kế thừa tinh độc lập dài lâu của quốc gia
này trước các thế lực phương Tây trong quá khứ làm cho hệ thống GDĐH này ngấm
ngầm có đựơc hệ thống học thuật và quản trị tự quyết khác với các mô hình phương
Tây. Trong công trình nghiên cứu của 3 ĐH Tây Âu, việc áp dụng lý thuyết tổ chức để
nghiên cứu GDĐH Thái có thể là ví dụ hữu ích để xem xét các cơ chế quản trị ĐH. Nó
cho thấy Chính phủ cố gằng sử dụng vai trò trường ĐH để đương đầu với nhu cầu kinh
tế và VH-XH trong XH Thái lan và điều nghiên nó trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng
định nghĩa về tri thức. Có vẻ Chinh phủ Thái đã chọn chính sách tự chủ nhà trường và
quản trị dựa theo năng lực thực hiện (xét về mặt kinh tế) là những công cụ chính yếu để
xử lý bối cảnh thay đổi của tri thức.
Tuy nhiên trên quan điểm bình diện VH-XH, chủ nghĩa tư lợi là cái cản trở chính
cho phát triển chính sách tự chủ ĐH. Xét trên bình diện VH-XH: Chủ nghĩa tư lợi là cái
cản trở phát triển tự chủ ĐH. Tự chủ ĐH là thanh kiếm có hai lưỡi. Nó chắc chắn đảm
bảo độ mềm dẻo linh hoạt của ĐH sẽ được tăng lên khi quyền lực của Chính phủ được
chuyển giao vào tay ĐH. Do tác động của độ nhúng văn hóa chủ nghĩa tư lợi thì Chính
phủ hiển nhiên phải dùng hình thức giám sát khuyến khích và yêu cầu tính trách nhiệm
giải trình hơn từ phía ĐH. Theo nghiên cứu này, Chính phủ có lợi thế của cách quản trị
phòng chữa cháy (Thanh tra ủy quyền) để chống lại chủ nghĩa cơ hội cấu trúc của tính
tự lợi vốn ăn sâu vào văn hóa XH Thái [6].
1.6. So sánh mô hình quản lý và cơ chế tự chủ GDĐH ở khu vực ASEAN:
1.6.1: Campuchia và Malaysia là hai quốc gia Đông Nam Á có mức độ phát
triển kinh tế xã hội không giống nhau. Các hệ thống GDĐH của họ cũng đang trên
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những con đường phát triển khác nhau với những động lực khác nhau thúc đẩy sự phát
triển và tiến bộ tương ứng của họ, nhưng việc quản trị GDĐH trong hai hệ thống này có
một điểm tương đồng đáng kinh ngạc. Cả hai hệ thống coi các nguyên tắc và ý thức hệ
mới đều là phương tiện hướng dẫn sự phát triển và quản trị GDĐH, trong khi các quốc
gia, ở các mức độ khác nhau, vẫn kiểm soát đáng kể và ‘hướng dẫn' về phát triển và
quản trị nhà trường. Sự tương đồng này, mặc dù ở các mức độ khác nhau, có thể được
nhìn thấy qua việc xem xét các vấn đề và thách thức liên quan đến quản trị GDĐH ở cả
hai quốc gia như cải cách tự chủ và trách nhiệm giải trình cũng như mối quan hệ giữa
nhà nước và đại học.
Malaysia và Campuchia chấp nhận chủ nghĩa tân tự do như một ý thức hệ để
hướng dẫn phát triển hệ thống GDĐH của họ gần như đồng thời. Trong khi nhà nước
Malaysia phát triển hơn đã áp dụng chủ nghĩa tân tự do để đưa đất nước vào giai đoạn
kinh tế tiên tiến và nghiêm túc phát triển GDĐH (đầu tư nhiều hơn vào GDĐH, tăng
cường tư nhân hóa, thương mại hóa dịch vụ và áp dụng các thực tiễn Tân tự do), thì nhà
nước kém tiến bộ hơn ở Campuchia đã áp dụng học thuyết mới này vì lý do phản ứng,
và do đó, việc phát triển GDĐH được chấp nhận và tập trung nhiều hơn vào quy định
phản ứng lại và các can thiệp đột xuất (ad hoc).
Tự chủ và trách nhiệm giải trình: Một đặc điểm chính của quản lý công mới
(NPM) là sự nhấn mạnh vào trách nhiệm giải trình. Theo MEBHE, trách nhiệm giải
trình là khái niệm chính làm cơ sở cho các chiến lược phát triển 'quản trị được trao
quyền' cho các nhà trường của Malaysia, trong đó cần phải cân bằng quyền tự chủ với
trách nhiệm giải trình. MEBHE đã tuyên bố sự cần thiết phải xem xét các luật và thông
tư hiện hành để cho phép chuyển quyền ra quyết định từ Chính phủ sang các ĐHCL.
Tuy nhiên, việc chuyển giao toàn bộ quyền ra quyết định cho các ĐHCL sẽ chỉ bao gồm
đánh giá hiệu suất của các lãnh đạo nhà trường, thiết lập các chế độ trả lương (chỉ định
lương) và đưa ra quyết định tuyển sinh.
Hiện nay, các ĐHCL Malaysia có quyền tự chủ tiếp tục tuân thủ đầy đủ tất cả
các thông tư và quy định do Cục Dịch vụ công và Bộ Tài chính ban hành. Do đó, không
có thay đổi đáng kể đối với luật pháp hiện hành và các khung cho phép các ĐHCL thực
hiện quyền tự chủ của mình, vị thế tự chủ chỉ có thể dẫn đến đánh giá kiểm toán và
trách nhiệm giải trình nhiều hơn mà không có thay đổi thực sự và hữu hình theo định
hướng tự chủ.
Giống như Malaysia, Campuchia đã nói về quyền tự chủ và trách nhiệm giải
trình của nhà trường. Tuy nhiên, Nhà nước này vẫn miễn cưỡng chấp nhận toàn bộ ý
thức hệ mới này, có lẽ vì những lý do khác nhau. Tự chủ hạn chế và trách nhiệm giải
trình được biết đến là một vấn đề khó khăn, mặc dù sự khác biệt về mức độ tự chủ (thực
tế) và trách nhiệm giải trình tồn tại và các cải cách lâm thời đối với những vấn đề này
đã được thực hiện. Trên thực tế, ĐHCL có quyền tự chủ đáng kể (nghĩa là tự chủ học
thuật) trong các lĩnh vực được chọn. Họ có quyền tự chủ đáng kể trong thiết kế chương
trình giảng dạy, xây dựng chính sách nghiên cứu, chuẩn đầu vào và cấp bằng. Tuy
nhiên, quyền tự chủ về bổ nhiệm nhân viên (tức công chức), thăng chức và sa thải vẫn
tập trung và cứng nhắc, và nhân viên toàn thời gian đều là công chức, thuộc biên chế
Chính phủ và có việc làm an toàn trọn đời. Giống như nhiều nước ASEAN, Campuchia
ít hào phóng hơn với quyền tự chủ về thủ tục (tức là không mang tính học thuật), mặc
dù cả hai loại quyền tự chủ này cần phải được liên kết và bổ sung cho nhau. Các biện
pháp quản lý và mua sắm tài chính trong các ĐHCL phải tuân thủ các quy định của bộ
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và việc lập ngân sách hạng mục theo định mức. Về nguyên tắc, việc tái phân bổ ngân
sách là khó khăn và các khiếu nại về việc giải ngân chậm và cồng kềnh là khá phổ biến.
Do không có khả năng tài trợ hoàn toàn cho GDĐH, Chính phủ đã cho phép
ĐHCL tạo doanh thu. Tuy nhiên, việc thiếu thanh tra và giám sát đã dẫn đến các khiếu
nại và lo ngại về sự thiếu minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý tài chính và
quản lý sai các khoản thu tự tạo ra. Vấn đề ’tự chủ không hoàn toàn' được đi kèm một
trong 'trách nhiệm giải trình chưa hoàn chỉnh'. Trách nhiệm giải trình một phần này thể
hiện trong thành phần và lựa chọn thành viên hội đồng quản trị và tất cả các cấp quản
trị viên đại học. Hội đồng quản trị thường nhỏ, chỉ có từ 5 đến 7 thành viên và bị thu
hẹp trong đại diện các bên liên quan. Bên cạnh đại diện nhân viên và hiệu trưởng, các
thành viên bên ngoài thường là các quan chức cấp cao được bổ nhiệm bởi các bộ liên
quan để đại diện cho họ vào trong hội đồng quản trị. Tiếng nói từ các lĩnh vực quan
trọng khác của nền kinh tế và xã hội, chẳng hạn như các hiệp hội chuyên môn và học
thuật, thường không có. Mặc dù không có quy tắc vàng nào về quy mô và thành phần
tốt nhất của các Hội đồng quản trị, nhưng kinh nghiệm từ các cơ sở GDĐH phát triển
hơn ở các nơi khác trên thế giới cho thấy họ có nhiều thành viên hội đồng quản trị, đến
từ các lĩnh vực đa dạng hơn và không nhất thiết phải từ các cơ quan nhà nước. Trong
thực tế, việc lựa chọn quản trị viên ĐHCL cũng tập trung hóa tương tự, với các quản trị
viên hàng đầu do Chính phủ chỉ định, và thâm niên (về chính trị/lòng trung thành) chứ
không phải về năng lực. Việc tuyển dụng từ trên xuống này có thể dẫn đến trách nhiệm
giải trình lên cấp trên liên quan đến Chính phủ và người bảo trợ chính trị, và làm suy
yếu trách nhiệm giải trình và tính minh bạch xuống bên dưới liên quan đến nhân viên,
sinh viên và cộng đồng rộng lớn hơn.
Nếu các con đường thay thế được xem xét để phát triển GDĐH ở cả hai quốc gia
này, thì trước hết, quản trị GDĐH nên bắt đầu phát triển lại văn hóa học thuật của nó.
Cụ thể ở Campuchia, sự vắng mặt văn hóa học thuật lành mạnh trong quản trị GDĐH
giống như quá trình xây dựng một ngôi nhà không có nền móng vững chắc. Nhìn chung
tinh thần cộng sự bị hạn chế trong các đội ngũ giảng viên và nhân viên hỗ trợ, cũng như
giữa các quản trị viên ở tất cả các cấp. Với xu hướng tạm dừng tuyển dụng công chức
để phục vụ các ĐHCL và thông lệ thuê đội ngũ nhân viên phục vụ ngắn hạn chủ yếu để
làm máy dạy học, không có con đường sự nghiệp rõ ràng, ít tham gia vào các hoạt động
khác trong phạm vi trường đại học và thù lao không cạnh tranh, có rất ít hy vọng rằng
Campuchia sẽ có thể xây dựng văn hóa học thuật và GDĐH nói chung. Về mặt này,
quản trị GDĐH ở nước này có thể nói là đang trong cuộc khủng hoảng sâu sắc và cần
phẫu thuật khẩn cấp và cải cách. Một cách để làm điều này sẽ là cấu hình lại sự tham
gia của học thuật để tạo ra một văn hóa học thuật [7].
1.6.2: So sánh Luật GDĐH Việt Nam với Luật GDĐH Trung Quốc
Mặc dù có nhiều nét tương đồng về văn hóa và hệ thống chính trị giữa Việt Nam
và Trưng Quốc, Luật GDĐH của hai quốc gia này ban hành năm 2018 có những nét
khác nhau:
Trung quốc: Luật GDĐH năm 2012 được bổ sung năm 2014 qui định rằng “Bộ
GD đã công bố Quy chế Hội đồng trường đại học (Bộ GD Trung Quốc, 2014a). Nó yêu
cầu trường đại học thành lập một hội đồng gồm có một số đại diện của các cơ quan giáo
dục, đại diện nhà tài trợ trường đại học, lãnh đạo cao cấp của trường đại học và tổ chức
học thuật, giảng dạy đại diện, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và tổ chức có cổ
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phần trong sự phát triển của trường đại học. Tuy nhiên, Luật GDĐH sửa đổi năm 2015
không có điều khoản nào nói về Hội đồng trường. [8a]; Luật GDĐH sửa đổi năm 2018
tại Điều 37 qui định: “Các đại học xác định tự chủ việc thành lập và bố trí nhân sự của
các tổ chức nội bộ như giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các bộ phận chức năng hành
chính phù hợp với nhu cầu thực tế và các nguyên tắc hợp lý và hiệu quả; theo các quy
định quốc gia có liên quan, các vị trí của giáo viên và nhân viên kỹ thuật và chuyên
môn khác được đánh giá và các khoản phụ cấp được điều chỉnh và phân phối tiền
lương”; Điều 39 Luật GDĐH/2018 của Trung Quốc qui định: “Các trường cao đẳng và
đại học do nhà nước thực hiện hệ thống trách nhiệm chính dưới sự lãnh đạo của Ủy ban
cơ bản các trường đại học và cao đẳng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo Hiến
pháp và các quy định có liên quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ủy ban cơ sở của
Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo công việc của trường một cách thống nhất, và hỗ
trợ các hiệu trưởng thực hiện quyền lực của mình một cách độc lập và có trách nhiệm”
[8b].
Trong 69 điều của Luật GDĐH sửa đổi năm 2018 của Trung Quốc, không có
điều nào nói tới quy định Hội đồng trường.
Việt Nam: Luật sửa đổi số 34/2018/QH14 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP
hướng dẫn Luật GDĐH 2018 qui định rõ về Hội đông trường và vai trò của Đảng ủy
trong điều 7 của Nghị định số 99/2019 [9]
II. “Quyền Tự chủ và Trách nhiệm giải trình” trong GDĐH của Việt Nam
Dự thảo Báo cáo của nhóm WBG tháng 6/2018 về “QUYỀN TỰ CHỦ VÀ
TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH” trong GDĐH Việt Nam đã có những phát hiện chính là:
“Hệ thống GDĐH ở Việt Nam đang trong thời kỳ biến đổi nghiêm trọng do được kích
hoạt bởi các nhu cầu của đất nước cần thiết lập hệ thống GDĐH hiệu suất chất lượng
cao phù hợp với xu hướng quốc tế để tiếp tục hội nhập quốc gia vào GDĐH khu vực và
toàn cầu. Trong hơn ba mươi năm kể từ khi bắt đầu chính sách 'Đổi mới' năm 1986,
Việt Nam đã thúc đẩy các nỗ lực quốc tế hóa trong GDĐH cho các mục đích hội nhập
toàn cầu. GDĐH Việt Nam đang trong quá trình cải cách hệ thống GDĐH của mình kể
từ thời điểm đó ở tất cả các cấp độ - hệ thống, nhà trường và chương trình. Mặc dù các
cải cách chính sách đã có chủ ý, nhưng ngành GDĐH vẫn chưa gặt hái được toàn bộ lợi
ích vì:
(I)
Thiếu các mục đích, mục tiêu rõ ràng, các chỉ số và chiến lược thực hiện
chính để đạt được chúng;
(II)

Các cơ chế thực hiện không hiệu quả;

(III)

Các hệ thống giám sát yếu, và

(IV) Chính sách và tư liệu pháp lý mâu thuẫn càng làm trầm trọng thêm sự
nhầm lẫn chung.
Ở cấp độ quản trị vĩ mô (quản trị giáo dục), hệ thống được kiểm soát bởi một
khung pháp lý, do tính chất phân tán rộng lớn của hệ thống, cực kỳ mâu thuẫn, không
thống nhất, được quy định ở cấp độ rất nhỏ và do đó ngăn cản các cơ sở GDĐH thực
hiện các quyền của mình . Trên thực tế, hệ thống ban hành các văn bản pháp lý là gây
khó hiểu và tiếp tục góp phần hơn nữa cho sự phân mảnh hệ thống.
Ở cấp quản trị nhà trường (quản trị vi mô), liên quan đến việc trao và thực hiện
quyền tự chủ, tính năng đặc biệt của hệ thống là trong khi trên văn bản pháp lý, các cơ
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sở GDĐH dường như phần nào phù hợp với các đồng nghiệp quốc tế của họ, trong thực
tế, việc thực thi quyền tự chủ bị giảm xuống chỉ còn tuân thủ các quy định chi tiết áp
đặt bởi chính phủ. Mặc dù có một số ví dụ điển hình về việc thực thi quyền tự chủ ở tất
cả các cấp độ - tài chính, học thuật, tổ chức và nhân sự - chủ yếu đến từ các trường đại
học trọng điểm, đại diện cho khoảng 10% cơ sở GDĐH và có các đặc quyền ở trong
nước. Trên thực tế, ở cấp quốc gia, hầu như tất cả các chỉ thị cho các cơ sở GDĐH nói
chung đều ở mức độ như vậy và rất mâu thuẫn trong khi ngăn cản các trường thực hiện
các quyền tự chủ được trao cho họ. Cùng với nhu cầu xây dựng năng lực để thực thi
quyền tự chủ mà hệ thống gặp phải trong tình huống thực tế, trong đó hầu như không có
sự phát triển nào có thể được thực hiện nếu không có đèn xanh từ chính phủ. Tương tự
như vậy, các cơ chế trách nhiệm giải trình, mặc dù ở một mức độ nào đó, không được
phát triển để cân bằng quyền tự chủ, nhưng thực tế hai cơ chế này rất mất kết nối về bản
chất và không hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa, các cơ chế tài trợ hiện tại không liên quan đến
trách nhiệm giải trình ở bất kỳ mức độ nào, điều này làm giảm đáng kể hoạt động và tác
động của chúng” [10]
Liên quan đến cơ chế đảm bảo chất lượng, hệ thống GDĐH Việt Nam đang ở
giai đoạn đầu thành lập mặc dù nó có lịch sử khoảng 14 năm. Các đặc điểm chung phát
triển xung quanh các yếu tố sau: thứ nhất, hầu như không có bất kỳ mối liên hệ nào
giữa các cơ chế đảm bảo chất lượng (QA) và nhu cầu của hệ thống, làm mất đi sức
mạnh của QA như một yếu tố thúc đẩy hiệu quả và hiệu suất trong hoạt động và điều
khiển các chiến lược được đặt ra. Các cơ chế QA như hiện nay, có tính quy định cao,
chỉ thiên về đầu vào, trong một số trường hợp thậm chí không thực tế và không liên
quan thích hợp đến các nhu cầu kinh tế-xã hội của hệ thống /của nhà trường ở nước này.
Trên thực tế, cách mà chúng được thiết kế đảm bảo thiết lập văn hóa tuân thủ cứng nhắc
tại cơ sở GDĐH, không thể cùng tồn tại với văn hóa chất lượng - là một điểm nhấn
trong các tài liệu chính sách. Tuy nhiên, một xu hướng mới mà chính phủ theo đuổi
bằng cách sắp xếp các cách tiếp cận và chuẩn QA ngang hàng với AUN-QA dường như
là một xu hướng đầy hứa hẹn vì nó cho phép xem xét hiệu suất GDĐH về mặt đầu vào,
quy trình và đầu ra. Việc tinh chỉnh thêm vào mô hình cần đảm bảo bối cảnh hóa QA để
đảm bảo nó đáp ứng nhu cầu trong hệ thống này và đóng vai trò là động lực để thực
hiện các thay đổi cần thiết từ lâu.
Nhóm WBG đưa ra 7 đề xuất chủ yếu liên quan đến việc thúc đẩy hướng đi mới:
(i)
Hệ thống quản trị GDĐH củng cố bằng khung pháp lý chặt chẽ, nhất quán
và mạnh mẽ;
(ii)
Cách tiếp cận sửa đổi để vận hành các chính sách liên quan quyền tự chủ
của các cơ sở GDĐH, cần được bổ sung với một kế hoạch thực hiện dần dần và đánh
giá giám sát mạnh mẽ để đảm bảo vòng phản hồi mạnh mẽ và có chức năng;
(iii) Thể chế hóa cơ chế trách nhiệm giải trình đầy đủ và được củng cố liên
quan đến kết quả đảm bảo chất lượng và cơ chế tài trợ;
(iv) Các biện pháp cần thiết để liên kết tự chủ và trách nhiệm giải trình nhằm
đảm bảo sự cân bằng giữa hai cái này;
(v)
Cải tổ các cách tiếp cận đảm bảo chất lượng để dần dần từ bỏ văn hóa
tuân thủ tiến tới văn hóa chất lượng và đổi mới, qua đó trao quyền cho hệ thống liên tục
nâng cao chất lượng cũng như mức độ phù hợp của hiệu suất ở mọi cấp độ;
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(vi) Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, thiết lập một hệ thống thu
thập dữ liệu mạnh mẽ được bổ sung các cơ chế phân tích cần thiết để đảm bảo việc ra
quyết định có lượng thông tin ở tất cả các cấp của quản trị GDĐH.
Nhóm WBG đưa ra 10 Khuyến nghị sau:
Khuyến nghị 1. Chiến lược GDĐH 2021-2030: một sửa đổi lớn về khung pháp
lý, phương pháp tiếp cận quản trị, khung trình độ Việt Nam (VQF), khung trách nhiệm
giải trình đại học Việt nam (VUAF) và các chính sách và khuôn khổ tương ứng khác
cần được thực hiện để đảm bảo các thay đổi được đưa ra là toàn diện và tổng thể ở tất
cả các cấp độ - quản trị cấp nhà trường, tự chủ và trách nhiệm cũng như cách tiếp cận
giảng dạy, đánh giá học tập, nghiên cứu để thận trọng thiết lập môi trường thuận lợi
nhằm chuyển từ văn hóa tuân thủ sang văn hóa chất lượng - một khái niệm đã được
thảo luận từ lâu và hầu như khó thực hiện.
Khuyến nghị 2: Tăng cường và sắp xếp các khung pháp lý và quy định. Khung
này cần được đơn giản hóa để giữ nó ở cấp khung bao quát và tránh đi sâu vào chi tiết ở
cấp độ hoạt động để làm cho nó đủ linh hoạt. Điều này sẽ cho phép đáp ứng kịp thời về
các cải cách tự chủ với trách nhiệm giải trình, các nhu cầu đổi mới ở cấp độ giảng dạy,
học tập và đánh giá, tăng cường nghiên cứu, quản trị và tài chính trong tương lai.
Khuyến nghị 3: Đầu tư các nỗ lực để xóa bỏ sự phân mảnh hệ thống ở tất cả các
cấp theo chiều dọc và chiều ngang - pháp lý, giáo dục với thị trường lao động và trải
theo tất cả các cấp giáo dục. Các tài liệu quan trọng như VQF (khung trình độ Việt
Nam) và NESSF (khung cấu trúc hệ thống giáo dục Việt Nam) nên được chỉnh sửa lại
để đảm bảo sự liên kết của chúng.
Khuyến nghị 4: Thành lập cơ quan đệm dưới hình thức Hội đồng GDĐH với tư
cách là cơ quan điều hành cho các chiến lược của Chính phủ.
Khuyến nghị 5: Cân bằng việc trao quyền tự chủ với hệ thống trách nhiệm giải
trình mạnh mẽ.
Khuyến nghị 6: Liên kết việc cấp kinh phí với trách nhiệm giải trình
Khuyến nghị 7: Xây dựng năng lực toàn hệ thống về cơ chế thực thi quyền tự
chủ với các trách nhiệm giải trình.
Khuyến nghị 8: Thành lập khung đảm bảo chất lượng toàn diện để đảm bảo cách
tiếp cận mạnh mẽ đối với trách nhiệm giải trình
Khuyến nghị 9: Xây dựng năng lực toàn hệ thống về đảm bảo chất lượng và văn
hóa chất lượng.
Khuyến nghị 10: Thúc đẩy việc ra quyết định có lượng thông tin.
III.

Một vài nhận xét và khuyến nghi

Thuật ngữ “Quản trị giáo dục” đóng vai trò điểm tham khảo chủ chốt cho chính
phủ, chính quyền địa phương, các hội đồng trường để các nhà lãnh đạo, chuyên gia tư
vấn, kiểm soát viên, kiểm định viên, và đối tác kinh doanh tham gia thẩm định, cấp
chứng chỉ, giám sát vv. Tuy nhiên thuật ngữ này với cặp phạm trù “Quyền Tự chủ và
Trách nhiệm giải trình” vẫn chưa rõ ràng và đang thiếu một ý nghĩa chính xác do tính
đa dạng của nó.
Việc phân tích so sánh mô hình quản trị hệ thống GDĐH ở các khu vực từ Tây
bán cầu sang Đông bán cầu, từ Đông Bắc Á đến Đông Nam Á, bức tranh chính sách
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“Tự chủ đại học” rất đa dạng với nhiều gam màu, phụ thuộc nhiều vào bối cảnh văn
hóa, xã hội và hệ thống chính trị cụ thể của từng nước. Nghiên cứu phân tích “Quyền
Tự chủ trong ĐHCL Thái lan” xét dưới góc độ lý thuyết tổ chức đã gợi ra nhiều bài học
để đối chiếu vào quá trình đổi mới ở Việt Nam, đặc biệt là Hội đồng trường - cơ quan
công lập ướt rất dễ có xu hướng tham nhũng, các biện pháp cân đối giám sát trách
nhiệm giải trình giữa bên chủ đạo là chính phủ với vai trò tham gia tích cực của sinh
viên và bên tác nhân là các đại học.
Trong hơn ba mươi năm 'Đổi mới' từ 1986, Việt Nam đã thúc đẩy các nỗ lực
quốc tế hóa trong GDĐH để hội nhập toàn cầu. Việt Nam đang trong quá trình cải cách
hệ thống GDĐH ở tất cả các cấp độ - hệ thống, nhà trường và chương trình. Mặc dù còn
chưa gặt hái được nhiều kết quả mong muốn như WBG nhận xét, các nhà lập pháp
GDĐH Việt Nam đã cụ thể hóa Hội đồng trường vào Luật GDĐH sửa đổi 2018. Đây là
một điểm khác biệt nổi bật của Luật GDĐH Việt Nam so với Luật GDĐH Trung Quốc.
Tuy nhiên, nghiên cứu so sánh doanh nghiệp hóa ĐHCL ở Trung quốc và Nhật bản cho
thấy ĐHCLViệt Nam có quá trình quản lý phi tập trung trong ĐHCL giống như ở
Trung quốc, điều này dẫn đến hiệu quả Tự chủ chưa có nhiều, thiếu biện pháp giám sát
mạnh của nhà nước như ở Nhật bản đối với trách nhiệm giải trình của nhà trường.
Bài học kinh nghiệm về cơ cấu Hội đồng trường ở các nước Trung Âu (các nước
XHCN cũ) rất đáng chú ý để học tập. Đặc biệt ở Cộng hòa Séc và Slovakia, các hội
đồng cố vấn chỉ bao gồm các thành viên bên ngoài, vì vậy hai nước này đã tiến xa hơn
về phía hệ thống quản trị được chia sẻ so với các nước khác. Những điểm yếu chính
trong quản trị đại học truyền thống ở các nước Trung Âu cũng có thể giúp chúng ta nhìn
lại cách đi của mình.
Bức tranh quản trị GDĐH ở Campuchia về ’tự chủ không hoàn toàn' được đi
kèm với 'trách nhiệm giải trình chưa hoàn chỉnh' cho chúng ta thấy Trách nhiệm giải
trình một phần thể hiện trong lựa chọn thành viên hội đồng trường. Hội đồng trường
thường nhỏ và bị thu hẹp trong đại diện các bên liên quan. Tiếng nói từ các lĩnh vực
quan trọng khác của nền kinh tế và xã hội, chẳng hạn như các hiệp hội chuyên môn và
học thuật, thường không có. Mặc dù không có quy tắc vàng nào về quy mô và thành
phần tốt nhất của các Hội đồng trường, nhưng kinh nghiệm từ các cơ sở GDĐH phát
triển hơn ở các nơi khác trên thế giới cho thấy họ có nhiều thành viên hội đồng trường,
đến từ các lĩnh vực đa dạng hơn và không nhất thiết phải từ các cơ quan nhà nước. Hơn
nữa, việc lựa chọn quản trị viên ĐHCL cũng tập trung hóa tương tự, với các quản trị
viên hàng đầu do Chính phủ chỉ định, về thâm niên (vốn liếng chính trị/lòng trung
thành) chứ không phải về năng lực. Việc tuyển dụng từ trên xuống này có thể dẫn đến
trách nhiệm giải trình lên cấp trên liên quan đến Chính phủ và người bảo trợ chính trị,
và làm suy yếu trách nhiệm giải trình và tính minh bạch xuống bên dưới liên quan đến
nhân viên, sinh viên và cộng đồng rộng lớn hơn của nhà trường.
Vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong các ĐHCL cũng là điều nên
cân nhắc thấu đáo. Có thể nêu câu hỏi “Vai trò lãnh đạo của ĐCSVN trong việc thực thi
Quyền Tự chủ và Trách nhiệm giải trình trong nhà trường ĐH khi có hội đồng trường
nên thực hiện qua cơ chế và chính sách nào là hiệu quả nhất?”. Thiết nghĩ rằng, Đảng
lãnh đạo toàn diện, chứ không phải chỉ chiếm vị trí lãnh đạo chính quyền trong Hội
đồng trường là cơ quan quyền lực. Liệu quyền tự chủ thực sự, tính dân chủ thật sự có
đến với cộng đồng đại học trong nhà trường bao gồm các giảng viên, công nhân viên và
sinh viên không? Cơ chế nào sẽ hạn chế sự tham nhũng của cơ quan công lập ướt là
Hội đồng trường một khi cấu trúc lợi ích nhóm vẫn đang tồn tại và hoành hành./.
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MÔ HÌNH QUẢN LÝ CÔNG MỚI (NPM) TRONG TỰ CHỦ ĐẠI HỌC
TẠI VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Thị Ngọc Liên
Vũ Minh Hà
Trần Mai Đông
Lý Thị Minh Châu
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Tóm tắt:
Việc vận dụng mô hình Quản lý công mới (New Public Management – NPM)
trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học đã góp phần thúc đẩy cải cách giáo
dục theo hướng hiệu quả. Cải cách dựa vào thị trường, cải cách ngân sách, tự chủ, trách
nhiệm giải trình, hiệu suất hoạt động, phong cách và kỹ thuật quản lý mới trong tự chủ
đại học đã tác động mạnh mẽ thúc đẩy cải cách giáo dục đại học Việt Nam. Tự chủ đại
học tập trung vào quá trình phân chia quyền lực, ra quyết định vấn đề liên quan đến tự
chủ về tổ chức, tài chính, nhân sự và học thuật tại các cơ sở giáo dục công lập. Không
đứng ngoài xu hướng chung của thế giới, Chính phủ Việt Nam trong những năm gần
đây đã có những chính sách chỉ đạo và ban hành luật, hướng dẫn, nghị định liên quan
đến việc tăng nhiều quyền tự chủ hơn cho các cơ sở giáo dục đại học công lập trên cả
nước. Bài viết nhằm mục đích đánh giá thực trạng và cơ chế hoạt động đối với các cơ
sở giáo dục đại học Việt Nam. Qua nghiên cứu thực tiễn thực hiện tự chủ tại trường Đại
học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), 1 trong 23 trường đại học đầu tiên trên cả nước
được thí điểm thực hiện tự chủ từ năm 2014, nhóm tác giả trình bày vận dụng mô hình
NPM tại UEH theo hướng đổi mới sáng tạo trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Quản lý công mới, tự chủ đại học
1. Nhu cầu cải cách quản trị đại học
Hệ thống giáo dục được quản lý một cách hiệu quả là yêu cầu tất yếu của một
nền giáo dục hiện đại, đặc biệt là khi nhu cầu về giáo dục đại học của người dân ngày
càng tăng cao cũng như vai trò của Chính phủ trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển
ngày càng được khẳng định trong thời đại mới. Hệ thống giáo dục đại học cũng đang
trở nên đa dạng và phức tạp hơn do sự tăng trưởng về số lượng các cơ sở giáo dục tư
nhân và nước ngoài, từ đó đòi hỏi nhiệm vụ quản lý và giám sát ngành trở nên chuyên
biệt và phải hiệu quả hơn. Mô hình kiểm soát cũ từ Bộ giáo dục trung ương đã tỏ ra
không còn hiệu quả và phù hợp trong dài hạn và đang được nghiên cứu để thay thế bằng
các mô hình khác trên phạm vi toàn thế giới (Fielden, 2008).
Theo đó, Rayevnyeva (2018) cho rằng các trường đại học không thể tồn tại theo
thể chế truyền thống, vì mô hình quản lý như vậy không cho phép các trường có khả
năng thích ứng với nhu cầu của thế giới xung quanh. Do đó, vai trò của các yếu tố liên
quan trong quá trình quản trị cũng theo đó từng bước phải thay đổi, vai trò của trường
đại học đã được xác định lại thành một đối tác xã hội (social partner), sinh viên trở
thành người tiêu dùng chính của các dịch vụ giáo dục và yêu cầu một nền giáo dục chất
lượng, doanh nghiệp mong đợi các trường đại học có thể cung cấp cho họ một đội ngũ
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nhân sự có trình độ cao, phù hợp với thị trường lao động đang chuyển đổi linh hoạt
trong nền kinh tế kỹ thuật số (Rayevnyeva, 2018). Nghiên cứu của Tierney và Lanford
(2016) cũng đã khẳng định đổi mới cách thức quản lý trong giáo dục đại học theo xu
hướng thị trường là đòn bẩy mang lại sự thành công và phát triển lâu dài của ngành giáo
dục.
Giáo dục đại học công lập, dưới sự phát triển của tri thức xã hội, tác động khủng
hoảng kinh tế và gia tăng cạnh tranh, đã trải qua nhiều cuộc cải cách trong những thập
kỷ vừa qua (Dobbins và cộng sự, 2011). Trong bối cảnh ngân sách ngày càng hạn chế,
Chính phủ các nước đã và đang tìm những cách mới điều hành hệ thống GDĐH nhằm
giảm chi tiêu và hướng tới thị trường như một cơ chế điều phối mới (Middlehurst &
Teixeira, 2012). Các nguyên tắc quản lý khác như tự do hóa (liberalization) và tư nhân
hóa (privatization) cũng đã trở thành một trong những chính sách quản trị quan trọng tại
nhiều quốc gia. Có thể nói, mục đích của các xu hướng cải cách này là nhằm tăng
cường năng lực và hiệu quả của lĩnh vực giáo dục đại học, cũng tương đồng với cách
mà các Chính phủ áp dụng NPM trong các tổ chức và lĩnh vực chính sách công nói
chung (Broucker & De Wit, 2015).
2.

Quản lý công mới (NPM) trong quản trị ĐH công lập – Tự chủ đại học

2.1. Thế nào là quản lý công mới trong GDĐH?
Quản lý công mới (NPM) giữ vai trò chi phối trong cải cách khu vực công từ
những năm 1980 và là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm từ cả các nước phát triển và
đang phát triển (Manning, 2001). NPM ra đời như là sự tất yếu ở các nước phát triển
trong điều kiện họ phải đương đầu với suy thoái kinh tế, thâm hụt ngân sách. NPM
được xây dựng dựa trên quan điểm cho rằng có ba vấn đề lớn tồn tại trong khu vực
công - là hiệu quả, sự tham gia và tính hợp pháp (Boston, 2000). Công thức chung nhất
của NPM bao gồm 7 nguyên lý (Osborne & Gaebler, 1992)
• Tập trung vào quản lý thực hành và quản trị doanh nghiệp, trái ngược với
phong cách tập trung quan liêu truyền thống của cơ quan hành chính nhà nước
• Các tiêu chuẩn và đo lường hiệu quả một cách rõ ràng
• Nhấn mạnh vào kiểm soát bên ngoài
• Tầm quan trọng của việc phân tách và phân cấp dịch vụ công Chuyển
sang thúc đẩy cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ công
• Nhấn mạnh vào các đặc điểm và tính ưu việt của quản lý khu vực tư nhân
• Đề cao kỷ luật và sự nghiêm khắc trong phân bổ nguồn lực
Dưới tác động của NPM, các cơ sở GDĐH từ chỗ được coi như các tổ chức phụ
thuộc vào Chính phủ, đã được chuyển đổi theo hướng trở thành 1 dạng công ty lý
tưởng, một tổ chức hoàn chỉnh, có danh tính, có hệ thống phân cấp và quản lý
(Brunsson & Sahlin-Andersson, 2000; Kretek et al., 2013; Tahar & Boutellier, 2013).
Các mô hình trường đại học mới nổi lên có thể kể đến như kiểu trường đại học có “tinh
thần doanh nhân” -entrepreneurial university- (Clark, 1998), trường đại học doanh
nghiệp -enterprise university- (Marginson & Considine, 2000), với các cách thức cải
cách quản trị chủ yếu theo con đường NPM đã đặt ra (de Boer, Ender & Schimank,
2008). Tuy nhiên, giáo dục đại học, cũng như y tế, có những đặc trưng riêng về truyền
thống tổ chức, văn hóa và kết quả sản phẩm dịch vụ, với những yêu cầu chặt chẽ về
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kiến thức chuyên môn và tự do học thuật, cho nên có thể nói các nguyên tắc của NPM
hầu như không được áp dụng hoàn toàn, hoặc được áp dụng theo một cách khác nhau,
với những mức độ khác nhau (Broucker & De Wit, 2013), như Eurydice (2008, trang
104) nói “Không có mô hình nào là nổi trội đối với quản trị GDĐH ở Châu Âu: Sự đa
dạng vẫn là dấu ấn đặc trung của GDĐH khu vực này”. Nói cách khác, bối cảnh quốc
gia là rất quan trọng để hiểu được quản trị GDĐH trong một hệ thống nhất định, bởi vì
“Cùng một chính sách cải cách nhưng sinh ra các cách giải thích khác nhau giữa các
quốc gia và giữa trường đại học này với trường đại học khác' (Paradeise, 2012, trang
596). Kết quả là, khái niệm NPM trong GDĐH, giống như cùng một chiếc ô nhưng lại
mang nhiều ý nghĩa. Vậy, những đặc điểm tiêu biểu nào có thể được xác định khi vận
dụng NPM trong lĩnh vực GDĐH?
Những đặc điểm đặc trưng của NPM trong GDĐH đã được đề cập trong một số
tài liệu nghiên cứu. Theo đó, Marginson (2009) nhấn mạnh đến cải cách doanh nghiệp
hóa, tăng thu học phí từ sinh viên, nhấn mạnh vai trò của các tổ chức tư nhân, khuyến
khích hoạt động kinh doanh thương mại trong nghiên cứu, tạo ra sự cạnh tranh cho các
gói tài trợ do chính phủ cung cấp và kết quả đầu ra (Marginson, 2009). Tổ chức các
nước OECD chú trọng đến các nguyên tắc lãnh đạo, khuyến khích cạnh tranh giữa các
cơ quan khu vực công và các tổ chức tư nhân để nâng cao kết quả công việc và hiệu quả
chi phí của dịch vụ công (Hénard và Mitterle, 2006). Bleiklie và Michelsen (2013) nhấn
mạnh việc phân cấp (lãnh đạo và quản lý), các hạn chế về ngân sách, chính thức hóa
đánh giá và tăng quyền tự chủ cho các tổ chức. Ferlie và cộng sự (2008) đưa ra danh
sách mười đặc điểm, bao gồm các cải cách dựa trên thị trường như kích thích cạnh tranh
cho sinh viên, tài trợ và khuyến khích các nhà cung cấp khu vực tư nhân; cung cấp chi
phí thực sự đối với học phí sinh viên và hợp đồng nghiên cứu; phát triển của hệ thống
kiểm toán; và chỉ đạo theo chiều dọc với chủ nghĩa quản lý mạnh mẽ và công khai hơn.
Tóm lại, mô hình NPM trong GDĐH bao gồm nhiều hoạt động đa dạng khác
nhau, nhưng có thể được chia thành 4 nội dung chính: (i) cải cách dựa vào thị trường,
(ii) cải cách ngân sách, (iii) tự chủ, trách nhiệm giải trình và hiệu suất hoạt động; (iv)
phong cách quản lý mới và các kỹ thuật quản lý mới (Bảng 1). Có thể nói, mặc dù NPM
bao gồm nhiều yếu tố khác nhau, nhưng trong thực tế, để thực hiện cải cách, không phải
yếu tố nào cũng phải được thực hiện hoặc thực hiện ở một mức độ giống nhau (de Boer
và cộng sự, 2008). Việc áp dụng một ý tưởng mới hoặc một chính sách cải cách mới
nên theo hướng khám phá tiềm năng và giới hạn yếu điểm của NPM, là cách tiếp cận
phổ biến trong cải cách quản lý công, nhất là đối với lĩnh vực GDĐH, là lĩnh vực mà tự
chủ thể chế và tự do học thuật là những giá trị cơ bản nhất. Sự tương thích giữa tính hợp
lý của các chính sách cải cách và bản chất thực chất của các hoạt động giáo dục phải
được phân tích một cách sâu sắc, kỹ càng hơn so với hầu hết các lĩnh vực công khác
(Bleiklie, 1998).

271

Bảng 1. Bốn lĩnh vực chính của mô hình NPM trong cải cách GDĐH
Marginson
(2009)
Cải cách Mở rộng trách
dựa vào nhiệm của các
thị trường trường tư; Thúc
đẩy các hoạt động
thương mại; tạo
sự cạnh tranh

Henard và
Mitterle
(2006)

Bleiklie và
Michelsen
(2013)

Sự
cạnh
tranh giữa
các cơ quan
nhà nước và
các tổ chức
tư nhân

Ferlie và cộng sự
(2008)
Cạnh tranh thu hút sinh
viên và quỹ tài trợ;
Khuyến khích gia nhập
thị trường và khả năng
chấp nhận thất bại

Cải cách Nhấn
mạnh Hỗ trợ tài Những ràng Giá trị của nguồn tiền;
ngân
nguồn thu từ học chính
buộc
trong phát triển giá trị thực
và đưa ra mức học phí
sách
phí
ngân sách
thực cho sinh viên;
cứng rắn trong việc
ràng buộc ngân sách
mềm
Tự chủ, Mô hình đầu ra
trách
nhiệm
giải trình
và hiệu
suất hoạt
động
Phong
cách
quản
mới
các
thuật
quản
mới

lý
và
kỹ
lý

Ưu đãi

Sự thành lập
các hệ thống
đánh giá; trao
nhiều quyền
tự chủ hơn

Phương thức đo lường
và giám sát công việc;
hệ thống kiểm toán và
kiểm tra; quản lý dọc

Cải cách doanh Các quy tắc Phân hóa theo Sự phát triển mạnh mẽ
nghiệp hóa
lãnh đạo
cấp bậc
các vai trò quản lý và
điều hành; giảm sự đại
diện của giảng viên;
giảm sự ảnh hưởng của
chính
quyền
địa
phương

2.2. Cải cách dựa vào thị trường, cải cách ngân sách, tự chủ, trách nhiệm giải
trình, hiệu suất hoạt động, phong cách và kỹ thuật quản lý mới trong tự chủ đại học đã
tác động mạnh mẽ thúc đẩy cải cách giáo dục đại học Việt Nam. Tự chủ đại học
(university autonomy) tập trung vào quá trình phân chia quyền lực, ra quyết định vấn đề
liên quan đến tự chủ về tổ chức, tài chính, nhân sự và học thuật tại các cơ sở giáo dục
công lập.
Tự chủ đại học được hiểu theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào nhận thức về
vai trò của nhà nước đối với giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Tự chủ autonomous – được diễn giải theo cách thức truyền thống có nghĩa là “auto” (self – tự
mình) và “nomos” (có nghĩa là quy tắc hoặc luật lệ), còn “autonomia” đề cập đến quyền
tự trị, quyền tự do xác định các quy tắc và chuẩn mực (Ballou, 1998). Enders, Boer và
Weyer (2013) cho rằng tự chủ liên quan đến cả tự bản thân của bên liên quan (có khả
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năng hoặc năng lực) và mối quan hệ của bên liên quan với môi trường bên ngoài (độc
lập hoặc tự do khỏi sự kiểm soát bên ngoài). Theo Raaza (2010), tự chủ đại học được
hiểu là “mức độ tự do điều hành của một trường đại học” hoặc “điều kiện mà trường đại
học tự quyết định cách thức thực hiện công việc”. Bên cạnh đó, Unesco (2013) cho rằng
tự chủ đại học là sự tự do của cơ sở giáo dục trong việc điều hành hoạt động của họ, mà
không có sự kiểm soát hoặc ảnh hưởng trực tiếp bởi chính phủ. Ở các nước châu Âu, tự
chủ đại học được nhìn nhận từ hai khía cạnh: thoát ra khỏi sự kiểm soát, hạn chế của
các cơ quan quản lý nhà nước, của thị trường lao động, nhà cung cấp dịch vụ và các ảnh
hưởng chính trị, là quyền tự do đưa ra các quyết định về cách thức tổ chức hoạt động
cũng như mục tiêu sứ mạng của trường.
Tự chủ được thể hiện ở hai cấp: cấp độ giữa trường đại học với nhà nước, và cấp
độ giữa trường với các bộ phận trong trường. Tự chủ cũng có thể chỉ có tính chất thủ
tục, hình thức (procedural) – quyền quyết định các phương tiện, cách thức để đạt đến
mục tiêu đã được xác định trước, hoặc tự chủ có tính thực chất (substantial) – quyền
quyết định các mục tiêu cũng như chương trình hoạt động. Tự chủ cũng có thể được
nhìn nhận như là các quyền lực có điều kiện: các trường chỉ có thể có quyền tự chủ khi
đã đạt được các chuẩn mực quốc gia hoặc các chuẩn mực đã được định sẵn theo các
chính sách công.
3. Tổng quan tình hình quản trị đại học tại Việt Nam
3.1. Quan điểm, chính sách của Nhà nước
Vấn đề quyền tự chủ đại học đã được quy định một cách chính thức trong điều lệ
trường đại học ban hành từ năm 2003 theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ, tại Điều 10 của điều lệ: “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”. Trong năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 14/2005/NQCP 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.
Luật Giáo dục đại học 2012 ra đời 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”. Không chỉ dừng lại ở việc quy định quyền tự chủ nói chung của các cơ sở giáo
dục đại học, Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/12/2014 đã cụ thể hóa quyền này, giúp các cơ sở
giáo dục đại học có được hướng phát triển rõ ràng dựa trên những quy định chi tiết.
Ngày 24/10/2014, Nghị quyết số 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 là một bước phát
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triển mới nhằm đưa mô hình tự chủ đại học đi vào thực tiễn một cách sâu sắc hơn. Theo
đó, 23 cơ sở giáo dục đại học được thực hiện thí điểm và 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, được chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực, chủ
động hơn về tài chính, đầu tư mua sắm, tổ chức bộ máy nhân sự, đặc biệt là về học
thuật,… để nâng cao chất lượng đào tạo.
Tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách, ngày 14/2/2015, Chính phủ ban hành Nghị
định số 16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm khuyến
khích và tạo điều kiện cho tất cả các trường đại học công lập có đủ điều kiện, cam kết
tự đảm bảo kinh phí hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư được thực hiện tự chủ, tự
chịu trách nhiệm toàn diện về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức bộ máy,
nhân sự và tài chính. Việc ban hành Nghị định này đã tạo những bước đổi mới mạnh mẽ
về cơ chế, chính sách tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung cũng như
các cơ sở giáo dục đại học công lập nói riêng.
Một trong các chính sách lớn của Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật
Giáo dục đại học năm 2018 là mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả của tự chủ đại
học. Trên cơ sở đó, Nghị định 99/2019/NĐ-CP của chính phủ đã quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành nội dung này. Các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ
về: học thuật và hoạt động chuyên môn; tổ chức bộ máy và nhân sự; tài chính và tài sản.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học năm 2018 đã tạo cơ sở
pháp lý quan trọng thúc đẩy thực hiện tự chủ đại học, sử dụng hiệu quả các nguồn lực
để nâng cao chất lượng Giáo dục Đại học, thực hiện hội nhập quốc tế và đáp ứng tốt
hơn nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao cho nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nghị định 99 gồm 20 điều đã quy định chi tiết và 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… Ðáng chú ý, một trong các chính sách lớn tác động đến GDÐH là mở rộng
phạm vi và nâng cao hiệu quả của tự chủ đại học.
3.2. Kết quả thực hiện thí điểm tự chủ đại học
3.2.1. Kết quả ban đầu
Nghị quyết số 77/2014/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 là văn bản cụ thể hóa vấn đề
tự chủ cho các trường đại học, đồng thời các quyết định phê duyệt Đề án thí điểm đổi
mới cơ chế hoạt động của các trường đại học lại cụ thể hóa hơn nữa đối với đặc điểm
của từng trường. Có thể nói, các trường có những điểm chung, điểm riêng khác nhau
nhưng đổi mới cơ chế hoạt động đều dựa trên nền tảng của Nghị quyết 77 của Chính
phủ. Tính đến tháng 9/2017, 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 77 cho 23 cơ sở
giáo dục đại học công lập trực thuộc các Bộ, ngành trung ương, gồm 12 trường có thời
gian tự chủ trên 2 năm, 11 trường có thời gian tự chủ dưới 2 năm (trong đó có 4 trường
mới được giao quyết định tự chủ từ tháng 7/2017).
Mô hình thí điểm tự chủ bước đầu được đánh giá tích cực, các cơ sở giáo dục đại
học được lựa chọn thí điểm đã có những thành tựu nhất định trong việc thu hút người
học và đảm bảo nguồn thu, được xã hội công nhận, thể hiện ở một số mặt sau:
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1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đại học nói chung và tự chủ
đại học nói riêng đã được xây dựng và ban hành, từng bước thể chế hóa các chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước về tự chủ đại học. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các cơ sở giáo dục
đại học công lập đã liên tục được ban hành, sửa đổi, bổ sung ngày càng phù hợp hơn
với yêu cầu thực tiễn.
2. Nhiều cơ sở giáo dục đại học đã chủ động rà soát, kiện toàn lại tổ chức bộ máy
và nhân sự, theo hướng hiệu quả hơn, tăng cường năng lực bảo đảm chất lượng của đơn
vị thông qua việc nâng cao trình độ, năng lực cũng như thu hút đội ngũ giảng viên,
chuyên gia giỏi trong và ngoài nước tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp
phần nâng cao chất lượng đào tạo. 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, số lượng giảng viên chiếm 63,12% tổng số lực lượng lao
động của các trường, lao động gián tiếp chiếm 29,78% (Phạm Tất Thắng & Nguyễn Thị
Tuyết Nga, 2018)
3. Năng lực giảng viên được tăng cường: Hầu hết các trường đều quan tâm đến
việc phát triển đội ngũ giảng viên cả về số lượng và chất lượng. Chất lượng giảng viên
cũng được tăng lên đáng kể, 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 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 2. Sự thay đổi về chất lượng nhân sự của các trường tự chủ (2015-2017)
Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/nhung-con-so-biet-noi-vegiao-duc-dai-hoc-viet-nam-389870.html
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4. Nhiều trường đã chủ động mở ngành và phát triển các chương trình đào tạo
theo nhu cầu xã hội. Phương pháp, nội dung giảng dạy tiên tiến, tiếp cận chuẩn quốc tế;
quy mô đào tạo ổn định.
5. Công tác kiểm định chất lượng và xếp hạng đại học cũng được các trường chú
trọng đẩy mạnh, tạo ra sự chuyển biến rõ nét về chất lượng đào tạo trong thời gian gần
đây. Theo đó, Tính đến tháng 3/2020, cả nước có 202 trường đại học hoàn thành tự
đánh giá, trong đó có 125 trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
theo tiên chuẩn trong nước và 07 trường - theo tiêu chuẩn nước ngoài; có 221 chương
trình đào tạo đại học đã được đánh giá và công nhận bởi tổ chức kiểm định trong nước
(65) và nước ngoài (156) (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2020). Bên cạnh đó, thứ hạng trong
các bảng xếp hạng đại học quốc tế của các trường đại học Việt Nam ngày càng được cải
thiện. Nếu như trước năm 2014, cả Việt Nam duy nhất ĐHQG Hà Nội lọt vào bảng xếp
hạng đại học Châu Á của QS University Rankings với vị trí trong nhóm 250 trường
hàng đầu thì đến năm 2016-2017, Việt Nam có 4 trường đại học được URAP xếp hạng
(ĐHQG Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐHQG TP.HCM), 3 trường đại học được
SCImago xếp hạng, 5 trường đại học được QS University Rankings xếp hàng (ĐHQG
Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐHQG TP.HCM, ĐH Huế, ĐH Cần Thơ) (Nhật Hồng,
2017).
6. Các trường được chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch tài chính và dự
toán ngân sách ngắn hạn, trung hạn, dài hạn… trong đầu tư mua sắm, tăng cường cơ sở
vật chất, đảm bảo chất lượng đối với người học, thực hiện chính sách xã hội hóa đối với
người học, có những thay đổi về chính sách học bổng và học phí đối với đối tượng
chính sách. Ngoài ra, các khoản chi được kiểm soát, gia tăng tiết kiệm, đảm bảo tính
hiệu quả khi triển khai các chương trình, hoạt động cũng như thực hiện các trách nhiệm
xã hội như miễn giảm học phí, cung cấp học bổng. Thu nhập của người lao động đã
tăng lên rõ rệt so với thu nhập bình quân giai đoạn trước khi thực hiện tự chủ. Các
trường đã mạnh dạn chi cho nghiên cứu khoa học, chi hỗ trợ sinh viên, chi cho đầu tư
mua sắm trang thiết bị…
7. Chất lượng nghiên cứu khoa học được nâng cao: 19/23 trường đại học công
lập thí điểm tự chủ từ 2015-2017 cũng có bước nhảy vọt về số lượng cũng như chất
lượng các bài báo công bố quốc tế. Trong giai đoạn 2013-2016, số lượng các bài viết
được công bố trên các tạp chí chuyên môn nước ngoài tăng lên nhiều nhất (số lượng
năm 2016 gần gấp đôi so với năm 2014 - từ 848 bài tăng lên 1.651 bài). Số hợp đồng
chuyển giao công nghệ tăng gần gấp 3 trong giai đoạn 2013-2015 (Thanh Hùng, 2019).
8. Các hoạt động quốc tế hóa được đẩy mạnh: Mở rộng các chương trình trao đổi
giảng viên, cán bộ quản lý, sinh viên và công nhận trình độ đào tạo của nhau. Tăng
cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và giảng dạy, để đổi mới nội dung, phương
pháp, chương trình…, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế. Xây dựng các
chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học có uy tín của khu vực và trên thế
giới nhằm tiến tới “nội địa hóa” giảng viên giảng dạy ở các chương trình này.
Như vậy, các trường thực hiện tự chủ đã được giao quyền mạnh mẽ hơn trong
các hoạt động giúp giảm bớt các thủ tục hành chính nên đã chủ động, linh hoạt hơn về
tổ chức bộ máy, tuyển dụng nhân sự và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, từng bước chủ
động đổi mới cơ chế để hoạt động ngày càng hiệu quả.
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3.2.2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn tồn đọng
Bên cạnh những kết quả đạt được, các trường đại học công lập đang gặp phải
những khó khăn, hạn chế sau:
1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thiếu quy định và định nghĩa cụ thể về
tự chủ và quyền của các trường đại học trong việc xác định quyền tự chủ và tự chịu
trách nhiệm của trường, cũng chưa đồng bộ, chưa đủ mạnh để thực hiện tự chủ; nhận
thức về tự chủ của một số cơ sở giáo dục đại học và cán bộ quản lý giáo dục còn chưa
thống nhất và chưa đầy đủ; cách tiếp cận và tư duy về bản chất, mức độ thực hiện tự
chủ đại học còn có điểm khác nhau giữa cơ sở giáo dục đại học và các cơ quan quản lý
về quan điểm, cách thức, mức độ thực hiện tự chủ. Bên cạnh đó, hệ thống các văn bản
hiện vẫn còn rất chồng chéo, nhiều qui định, văn bản pháp lý chưa thay đổi kịp để hỗ
trợ các trường đại học tự chủ. Theo đó, trường đại học công lập đang chịu ảnh hưởng
trực tiếp của hàng loạt các bộ luật từ nhiều cơ quan Nhà nước khác nhau như Luật Giáo
dục, Luật Giáo dục đại học, 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; các nghị định của Chính phủ, Điều lệ trường đại học và rất nhiều văn
bản quy phạm pháp luật khác. Sự không thống nhất trong nội dung các văn bản này gây
rất nhiều khó khăn cho tiến trình tự chủ toàn diện của các trường ĐH.
2. Vai trò của Hội đồng trường, tiền đề cần thiết cho việc triển khai thực hiện tự
chủ đại học, chưa được xem trọng: Mặc dù Luật Giáo dục đại học đã có hiệu lực hơn 5
năm nay nhưng vai trò của Hội đồng trường còn rất mờ nhạt, vì trên thực tế các cơ quan
chủ quản vẫn giữ quyền can thiệp sâu vào mọi hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.
Điều này khiến Hội đồng trường bị vô hiệu hóa, còn nhiều trường đại học công lập
chưa thành lập Hội đồng trường. Tính đến tháng 8-2018, mới có 45% các trường đại
học thành lập hội đồng trường (Lê Ngọc Hùng, 2019). Ngay cả những cơ sở đã thành
lập Hội đồng trường thì nhiều Hội đồng trường cũng chưa phát huy được vai trò nên
ảnh hưởng đến việc thực hiện chủ trương tự chủ đại học, làm cho việc sử dụng nguồn
lực kém hiệu quả và chất lượng đào tạo chưa được nâng cao.
3. Hạn chế trong đa dạng hóa nguồn thu: Tuy nguồn thu có tăng đáng kể nhưng
chưa tạo ra lợi thế lớn cho sự phát triển của các trường. Nguồn thu của các trường tự
chủ đại học hiện nay chủ yếu vẫn là từ học phí. Các nguồn thu khác như thu hoạt động
sản xuất kinh doanh, dịch vụ tư vấn và 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... còn hạn chế.
Do hạn hẹp về ngân sách nên việc đầu tư đồng bộ là rất ít. Nhiều trường đại học công
lập được đầu tư cơ sở vật chất theo kiểu “nhỏ giọt” nên chi phí bảo dưỡng, sửa chữa lớn
trong khi hiệu quả sử dụng không cao.
4. Một số trường xây dựng đề án và trình phê duyệt còn chậm. Vì vậy, thời gian
thực tế thực hiện đề án thí điểm còn rất ngắn, chưa đủ thời gian để thực hiện kế hoạch
dài hạn đặt ra.
Các hạn chế trên dẫn đến hiệu quả thực hiện tự chủ tại các cơ sở giáo dục đại học
chưa cao, chưa thực sự trở thành động lực giúp các cơ sở giáo dục đại học phát huy khả
năng chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường cạnh tranh và đa
dạng hóa các loại hình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu
cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
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4. Thực trạng thực hiện tự chủ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Là một trong những trường đầu tiên trên cả nước thực hiện thí điểm tự chủ theo
Nghị quyết số 77/NQ-CP, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã gặt hái được
nhiều thành công trong các lĩnh vực hoạt động. Một số điểm nổi bật có thể kể đến như:
tự chủ về tổ chức giúp trường chủ động trong việc sắp xếp, phân bổ nhân sự phù hợp
với chiến lược hoạt động của Nhà trường; tự chủ về tài chính giúp trường được chủ
động gia tăng nguồn lực để hỗ trợ công bố quốc tế, thực hiện tốt chế độ học bổng, chính
sách ổn định nguồn thu và thu nhập của người lao động cũng như tăng cường trang thiết
bị, phát triển cơ sở vật chất; tự chủ về nhân sự giúp trường thực hiện hiệu quả chiến
lược bồi dưỡng, đào tạo và thu hút người tài; tự chủ về học thuật giúp trường được chủ
động xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo xu thế hội nhập, in và cấp phôi
bằng kịp thời cho người học cũng như mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác với các đối
tác trong và ngoài nước
Điều này thể hiện cụ thể qua các kết quả thực hiện sau:
4.1. Tự chủ về tổ chức, nhân sự
Quyết định 2377/QĐ-TTg là nền tảng pháp lý để Trường tăng cường hơn nữa
trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm và giám sát mọi hoạt động của mình. Trên nền đề
án tự chủ, Trường đã xây dựng phiên bản mới về: Quy chế Tổ chức và hoạt động
trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Quy định chức năng, nhiệm vụ và quan hệ
làm việc của các đơn vị trực thuộc. Trong nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên
cứu khoa học, Trường không ngừng đầu tư vào đội ngũ. Đến nay, đã có trên 2000 lượt
viên chức UEH được cử tham gia nhiều nội dung đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong và
ngoài nước, 153 viên chức đi học tại các cơ sở đào tạo uy tín trên thế giới.
4.2.

Tự chủ về tài chính

Quyết định 2377/QĐ-TTg đã tháo gỡ phần lớn những bất cập trong quản lý về
tài chính đối với những đơn vị được lựa chọn thí điểm tự chủ từ năm 2008. Có thêm
nguồn lực tài chính đầu tư cho hoạt động khoa học, nhất là nghiên cứu hàn lâm, tổ chức
các hội thảo quốc tế có uy tín tại Trường, đầu tư phát triển đội ngũ về chuyên môn, thực
hiện chính sách, cơ chế thu hút và bồi dưỡng nhân tài, cải thiện và phát triển cơ sở vật
chất. Theo đó, thực hiện cam kết theo Đề án thí điểm đổi mới hoạt động đã được Chính
phủ phê duyệt, Trường thực hiện thu học phí, lệ phí theo kế hoạch như lộ trình quy định
cũng như xây dựng quy định phân phối thu nhập nhập tăng thêm từ Trường theo chất
lượng công việc và được công khai trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường. Bên cạnh
đó, Trường đã trích lập quỹ tăng gấp 02 lần so với trước tự chủ, đặc biệt là Quỹ phát
triển hoạt động sự nghiệp và ưu tiên cho đầu tư cơ sở vật chất. Với nguồn quỹ phát triển
sự nghiệp tích lũy, Trường không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng
dụng công nghệ thông tin. Trường đang thực hiện dự án xây dựng cơ sở 279 Nguyễn
Tri Phương 15 tầng và dự án cơ sở Nam Thành phố với quy mô lớn nhất từ trước đến
nay và các dự án khác như ký túc xá hiện đại, thư viện thông minh.
Tự chủ về tài chính giúp Trường được chủ động hơn trong việc quyết định các
chính sách học bổng, học phí đối với đối tượng chính sách. Theo đó, Trường đã ban
hành quy định về chính sách học bổng dành cho sinh viên hệ đại học chính quy giai
đoạn 2015 – 2017. Nguồn thu từ tiền lãi gửi tại các NHTM tạo điều kiện gia tăng quỹ
học bỗng cho sinh viên đặc biệt là với các SV học giỏi thuộc diện chính sách và có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn. Tạo điều kiện thực hiện tốt chính sách miễn, giảm học phí, học
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bổng đối với sinh viên diện chính sách, sinh viên nghèo học giỏi, giúp các em có điều
kiện hoàn thành nhiệm vụ học tập.
Tổng quĩ học bồng hàng năm trao cho SV đạt gần 20 tỷ đồng. Về chương trình
tín dụng học tập, Trường phối hợp Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) triển khai
chương trình tín dụng học tập dành cho sinh viên: Tạo điều kiện cho người học hoàn
thành nghĩa vụ đóng học phí khi chưa có điều kiện trang trải học phí. Ngoài ra, Trường
đã huy động nguồn lực từ bên ngoài tham gia vào hoạt động tín dụng học tập. Nhiều cơ
quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tài trợ trực tiếp học bổng cho sinh viên với số
tiền tài trợ trên 3 tỷ đồng.
4.3. Tự chủ về học thuật
a. Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế
- Với định hướng nâng cao chất lượng đào tạo tiệm cận quốc tế với phương
châm “học những gì thế giới đang học”, Trường đã triển khai xây dựng “Chương trình
tiên tiến quốc tế UEH” dựa trên nguyên tắc: chương trình tương đồng top 100 với các
chương trình sau đại học và top 200 với các chương trình đại học từ các trường tiên tiến
trên thế giới. hệ thống giáo trình nhập khẩu hai năm đầu sẽ học giáo trình được dịch ra
tiếng việt và 2 năm sau vào giai đoạn chuyên ngành học hoàn toàn giáo trình tiếng anh.
- Chương trình tiên tiến quốc tế UEH sẽ giúp cho sinh viên tốt nghiệp được thừa
nhận trên thị trường lao động quốc tế và được liên thông một cách đầy đủ tại các trường
đại học nước ngoài.
- Tăng cường giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh và đào tạo một số ngành
học bằng tiếng Anh như ngành quản trị kinh doanh... Các luận án tiến sĩ công bố quốc
tế ngày càng nhiều.
b. Tự chủ mở các ngành trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp điều kiện đội
ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu xã hội
- Trong năm 2015, Trường đã xây dựng và áp dụng Quy trình thẩm định chương
trình đào tạo và Quy trình mở ngành, chuyên ngành đào tạo tại Trường theo đúng qui
định và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo đầy đủ.
- Linh hoạt hơn trong liên kết đào tạo. Rút ngắn thời gian và qui trình công bố
một ngành mới.
c. Thực hiện kiểm định giáo dục đại học bảo đảm chất lượng đào tạo
Trường trở thành thành viên của Tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục đại học
mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA Associate Member University). Đây
là nền tảng cơ bản và vững chắc để phát triển Chương trình tiên tiến quốc tế UEH trong
quá trình hội nhập khu vực và vươn tới các chương trình hiện đại trên thế giới. Trường
đã hoàn thành kiểm định trong nước theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT, đạt 03 chương trình
theo tiêu chuẩn AUN-QA và 04 chương trình theo tiêu chuẩn FIBAA của kiểm định
quốc tế. Đồng thời, Trường đã trở thành thành viên liên kết (Associate Member) của Tổ
chức Kiểm định chất lượng giáo dục đại học mạng lưới các trường đại học ASEAN,
thành viên của Hiệp hội Kinh tế và Kinh doanh Á Âu (EBES). Từ năm 2008 đến nay,
Trường được tổ chức Eduniversal xếp hạng trường đào tạo kinh doanh tốt nhất Việt
Nam, nằm trong top 1000 trường đào tạo kinh doanh tốt nhất thế giới (Nguyễn Đông
Phong, 2018).
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d. Xây dựng phương án tuyển sinh riêng phù hợp với yêu cầu, lộ trình của Bộ
Giáo dục và Đào tạo và yêu cầu xã hội
- Trường đã chủ động xây dựng phương án xét tuyển với các tổ hợp môn thi mới
phù hợp với yêu cầu đào tạo và thực hiện phương án xét tuyển đúng quy chế, quy trình
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Công tác xét tuyển được thực hiện đúng tiến độ, minh bạch, công khai, tiết
kiệm và hiệu quả.
e. Thực hiện in, cấp phát và quản lý văn bằng cho các trình độ đào tạo
Trường đã ban hành Quy chế Quản lý văn bằng, chứng chỉ; đồng thời, ban hành
các quy định về mẫu văn bằng Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ gắn với thương hiệu UEH.
Chính thức lưu hành hệ thống văn bằng do Trường phát hành. Người học nhận được
bằng ngay sau khi tốt nghiệp đáp ứng quyền lợi chính đáng của người học trong bối
cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường lao động.
f. Tự chủ trong nghiên cứu khoa học; xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và
xét chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
- Đã chủ động xây dựng Đề án phấn đấu trở thành Đại học định hướng nghiên
cứu. Trường đã tạo điều kiện tốt để giảng viên công bố bài viết trên các tạp chí khoa
học uy tín trong và ngoài nước, đặc biệt là để công bố quốc tế trên các tạp chí theo
chuẩn ISI, Scopus bằng cách hình thành Quỹ Nghiên cứu hàn lâm với nguồn kinh phí
sự nghiệp của Trường.
- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế
xã hội của cả nước, của các Vùng kinh tế; Nghiên cứu phục vụ phát triển các doanh
nghiệp trong và ngòai nước, bao gồm khởi nghiệp và phát triển kinh doanh bền vững.
- Với cơ chế tự chủ, hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường tăng lên về số
lượng và chất lượng với mức hỗ trợ từ 100 - 200 triệu đồng/bài cùng với các chính sách
khen thưởng khác nhằm khuyến khích và tạo cơ hội cho giảng viên thực hiện nghiên
cứu công bố quốc tế.
g. Tự chủ liên kết đào tạo, nghiên cứu và triển khai với đối tác quốc tế
- Thúc đẩy Hợp tác quốc tế về hội thảo khoa học và trao đổi giảng viên, SV. Mỗi
năm, Trường cùng các đối tác trên thế giới đã tổ chức trung bình 15 hội thảo và báo cáo
chuyên đề quốc tế.
- Trong môi trường tự chủ, Trường có nhiều thuận lợi hơn khi tiếp tục chủ động
mở rộng hợp tác và triển khai thực hiện các chương trình liên kết đào tạo và nghiên cứu
khoa học với các đối tác nước ngoài: chủ động hơn về quy trình liên kết hợp tác của
Trường, tăng số lượng và chất lượng các đối tác quốc tế, nâng cao trách nhiệm của
Trường khi thực hiện ký các quyết định hợp tác với đối tác quốc tế dựa trên việc vận
dụng các quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Song song với chương trình đào tạo tiên tiến, năm 2018 Trường đã đưa và thu
hút hơn 500 sinh viên UEH ra thế giới và sinh viên quốc tế về UEH thông qua các
chương trình: trao đổi sinh viên, du học chuyển tiếp, thực tập tại các công ty ở các quốc
gia phát triển (Mỹ, Pháp, Úc, Hà Lan, New Zealand, …) với 24 chương trình đào tạo
liên kết nước ngoài và mạng lưới các trường đối tác ở 4 châu lục.
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4.4. Cơ chế giám sát
Trường đã thành lập Hội đồng trường theo quyết định số 2309/QĐ-BDĐT ngày
1/7/2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo và đã đi vào hoạt động với những nội dung: xây
dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí
Minh nhiệm kỳ 2011 – 2016, phê duyệt về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển
tổng thể của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo đề nghị của Hiệu trưởng;
Quyết nghị về phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc
tế, đảm bảo chất lượng giáo dục; Quyết nghị về việc huy động, quản lý các nguồn lực,
cơ sở vật chất, phương hướng đầu tư phát triển theo đề nghị của Hiệu trưởng; Quyết
nghị về cơ cấu tổ chức, việc thành lập, sát nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị trực
thuộc; Giới thiệu nhân sự hiệu trưởng, phó hiệu trưởng để thực hiện quy trình bổ nhiệm
theo quy định.
Theo Nghị quyết số 39/NQ-CP, tại phiên họp thường kỳ diễn ra vào ngày
31 tháng 5 năm 2019, Chính phủ đã ra Quyết nghị 07 điều. Đặc biệt, tại điều 6, về thí
điểm mở rộng quyền tự chủ của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học
Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Chính phủ thống nhất
cho phép:
“Trong giai đoạn 2019-2023, các Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường
Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thí điểm áp
dụng tuổi nghỉ hưu cao hơn (không quá 65 đối với nam và 60 đối với nữ) đối với Chủ
tịch Hội đồng trường theo quy định tại khoản 3 Điều 187 Bộ Luật Lao động để
khuyến khích người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín, có kinh nghiệm quản
lý giáo dục đại học, có đủ sức khỏe, tự nguyện thực hiện nhiệm vụ, tham gia Hội đồng
trường để được bầu làm Chủ tịch Hội đồng trường nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả
của Hội đồng trường. Cơ chế bầu Chủ tịch Hội đồng trường phải đảm bảo thực sự
khách quan, cạnh tranh, minh bạch, tìm đúng người tài đức trên cơ sở ứng viên trình
bày chương trình hành động và đối thoại trước hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng toàn
trường. Giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước
khi ban hành quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường đối với các trường hợp
nêu trên. Người lao động nước ngoài tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại
học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Kinh tế TP.
Hồ Chí Minh và có xác nhận của các Trường này thì không thuộc diện cấp giấy phép
lao động.”
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đã khẳng định vai
trò quan trọng của Hội đồng trường trong một trường đại học, là tổ chức quản trị, đại
diện quyền sở hữu, quyết định về chủ trương, chiến lược, kế hoạch phát triển của
Trường, cơ cấu tổ chức, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị, các chủ
trương, chính sách đầu tư, thu hút các nguồn vốn phát triển… và giám sát hoạt động của
trường. Thực hiện theo lộ trình, tiến độ, các hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, ngày
20/6/2020, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị thành lập Hội
đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025, với sự tham dự của 484 đại biểu được bầu từ Hội
nghị viên chức đơn vị thuộc/trực thuộc UEH. Bên cạnh đó, với việc tháo gỡ những quy
định pháp lý liên quan đến giảng viên người nước ngoài, Trường đã thu hút được các
nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu thế giới về làm việc tại Trường với nhiều chính
sách tiên phong hấp dẫn và tập trung đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ. Hiện nay,
Trường có 122 chuyên gia, nhà khoa học người nước ngoài đang làm việc, giảng dạy và
nghiên cứu tại Trường.
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Tóm lại, qua thời gian thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động, mặc dù còn
nhiều khó khăn, nhưng những văn bản, quy định trên đã góp phần gỡ bỏ những ràng
buộc, vướng mắc và là điểm tựa cơ bản để Trường tiếp tục phấn đấu hoàn thành sứ
mạng, tầm nhìn và mục tiêu đề ra. Định hướng phát triển của UEH đã và đang góp phần
nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025. Hoạt động quốc tế hóa đã
diễn ra mạnh mẽ và đồng bộ trên tất cả phương diện của Nhà trường trong nhiều năm
qua, không chỉ ở lĩnh vực đào tạo mà trong đó còn có sự chuyển biến tích cực trong
hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.
5. Vận dụng mô hình NPM tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, vốn được xem là nơi sản sinh ra những doanh
nhân lỗi lạc của Việt Nam, giờ đang bước vào một lộ trình đầy thách thức theo chiến
lược quốc tế hóa bắt đầu từ quốc tế hóa chương trình đào tạo và áp dụng mô hình quản
trị đại học hiện đại theo hướng đổi mới, sáng tạo.
Là một trong 18 Trường trọng điểm quốc gia và là một trong những trường đại
học uy tín nhất Việt Nam, vốn được biết đến với tên gọi UEH, đã “sản sinh” ra các nhà
lãnh đạo cấp cao tại các bộ ban ngành địa phương và các doanh nhân thành công. Trong
những năm gần đây, ngôi trường gần 45 tuổi đời này đang nỗ lực thay đổi hình ảnh và
thổi vào đó tinh thần đổi mới, sáng tạo. Đây là kỳ vọng của Chủ tịch Hội đồng trường
GS.TS Nguyễn Đông Phong nhằm đưa ra mô hình định hướng phát triển mới cho UEH
nói riêng và các trường đại học được Thủ tướng cho phép tự chủ nói chung với mục
đích giúp trường tự đổi mới, giảm tài trợ công (từ ngân sách nhà nước) và đa dạng hóa
nguồn thu, gia tăng năng lực đổi mới sáng tạo cho xã hội tạo động lực để thúc đầy, phát
triển nền kinh tế Việt Nam.
Để có thể thực thi được mô hình quản trị đại học hiện đại theo tinh thần đổi mới,
sáng tạo, UEH xây dựng và phát triển một định chế (i) Nỗ lực tìm kiếm những cơ hội
mới, có nghĩa là những chương trình và lĩnh vực nghiên cứu mới; sẵn sàng chấp nhận
rủi ro, linh hoạt điều chỉnh chính sách, và khen thưởng các kết quả tốt; (ii) Trao cho các
giáo sư quyền thực thi trách nhiệm một cách năng động, sẵn sàng đổi mới sáng tạo.
Quyền tự chủ nội bộ đối với hoạt động nghiên cứu và các chương trình học tập được
trao theo hướng đổi mới, sáng tạo đạt tới sự xuất sắc; dần trao quyền tự chủ nội bộ cho
các khoa và các đơn vị trong Trường; (iii) Gieo cấy tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi
nghiệp cho người học thông qua các chương trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, các
khóa đào tạo về khởi nghiệp, hội thảo, hội nghị, các khóa thực tập;
Nỗ lực của UEH xem trọng tinh thần đổi mới sáng tạo trong bối cảnh Việt Nam
tham gia Công đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt
Nam và Liên minh Châu âu (EVFTA) chính thức được ký kết ngày 30/06/2019 với
mong muốn là đơn vị nhận ra cơ hội, sẵn sàng đối mặt với thách thức, yêu quý sự sáng
tạo và linh họat và có động lực vươn đến sự xuất sắc trong quá trình phát triển nguồn
nhân lực chất lượng cao cho công đồng kinh doanh Việt nam và các nước ASEAN.
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TỰ CHỦ ĐẠI HỌC VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRONG ĐÀO TẠO MỞ VÀ TỪ XA NHẰM NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG THỜI ĐẠI HỘI NHẬP
Nguyễn Thị Thuý Hồng
Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt
Tự chủ và trách nhiệm xã hội trong giáo dục đại học truyền thống nói chung và
giáo dục đại học mở và từ xa nói riêng là hai nội dung không thể tách rời trong quá
trình phát triển giáo dục. Tự chủ đại học là hoạt động tự điều chỉnh trên ba phương diện
về tổ chức và quản lý, về tài chính và về học thuật để có thể triển khai phương thức
quản trị đại học tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo cũng như chất lượng
đào tạo. Có thể nói, tự chủ trong giáo dục đại học là nhân tố then chốt trong việc sử
dụng các nguồn lực một cách hiệu quả nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
cho sự phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh thế giới toàn cầu hoá hiện nay.
Trách nhiệm xã hội của trường đại học là trách nhiệm báo cáo của cơ sở giáo dục đại
học với các bên liên quan trong việc cung cấp dịch vụ giáo dục đại học, sử dụng nguồn
lực và các hoạt động vì cộng đồng.
Giáo dục đào tạo mở và từ xa tại Việt Nam hiện nay vẫn bị xem là có chất lượng
đào tạo thấp hơn so với giáo dục đào tạo truyền thống. Chính vì thế, các cơ sở giáo dục
đại học mở và từ xa cần có những cải cách sâu rộng, tường minh, hiệu quả từ xây dựng
hành lang pháp lý đến ban hành các cơ chế quản lý phù hợp với vị trí của nhà trường
trong xã hội. Muốn vậy, các trường đại học phải xác định rõ mục tiêu của tự chủ và
trách nhiệm xã hội của mình trong đào tạo mở và từ xa.
Trên cơ sở khái quát những khó khăn, thách thức trong việc thực hiện quyền tự
chủ và và trách nhiệm xã hội trong giáo dục đại học Mở và Từ xa tại Việt Nam, tác giả
bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường tự chủ và trách nhiệm nhiệm xã hội
của các cơ sở giáo dục đại học trong đào tạo mở và từ xa tại Việt Nam.
Mở đầu
Trong giai đoạn toàn cầu hoá, việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các trường đại học
truyền thống nói chung và các trường đại học Mở tại Việt Nam nói riêng đóng vai trò
vô cùng quan trọng nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Với
chủ trương đổi mới sâu sắc và toàn diện nền giáo dục đại học, chính phủ Việt Nam đã
ban hành các cơ chế quản lý nhằm giúp các trường đại học xã hội hoá việc cung cấp
dịch vụ cho xã hội, hướng tới huy động sự đóng góp của cộng đồng về mọi mặt để phát
triển các hoạt động sự nghiệp, từng bước giảm dần sự bao cấp của nhà nước trong các
lĩnh vực hoạt động của các đơn vị trực thuộc.
Cùng với xu hướng chung trên thế giới, các trường đại học Mở tại Việt Nam
đang chuyển dần từ mô hình nhà nước kiểm soát sang các mô hình nhà nước giám sát
có mức độ tự chủ cao hơn. Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 có hiệu lực từ ngày
01/07/2019 cho phép các cơ sở giáo dục đại học trong đó có các trường đại học đào tạo
mở và từ xa tiếp tục mở rộng quyền tự chủ về học thuật, tổ chức và nhân sự, tài chính.
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Để đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động, các trường đại học Mở gần
đây đã thực hiện cơ chế tự chủ và trách nhiệm xã hội, chú trọng đổi mới và cập nhật
chương trình đào tạo trực tuyến nhằm xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Có
thể nói, các cơ sở giáo dục đại học mở và từ xa đã phối hợp với các đơn vị sử dụng lao
động đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo trực
tuyến theo hướng tiếp cận năng lực vận hành của sinh viên. Tự chủ và trách nhiệm
trong việc thực hiện nhiệm vụ trong mối quan hệ tổng hoà với các bên liên quan đã giúp
các trường đại học từng bước nâng cao được chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của
xã hội toàn cầu hoá.
Các nghiên cứu về tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội với nhiều cách tiếp cận
khác nhau đã giúp cho các trường đại học có cái nhìn tổng quát về việc thực hiện quyền
tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội theo luật định, với quyền lực được giao cho hội
đồng trường và hiệu trưởng. Bài viết này, trên cơ sở khái quát những khó khăn, thách
thức trong việc thực hiện quyền tự chủ và và trách nhiệm xã hội trong giáo dục đại học
mở và từ xa tại Việt Nam, sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường tính tự chủ và
tinh thần trách nhiệm đối với xã hội của các cơ sở giáo dục đại học đào tạo mở và từ xa
tại Việt Nam.
1. Tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học đào tạo mở và từ xa
- một xu thế phát triển tất yếu của đại học khởi nghiệp trong giai đoạn toàn cầu
hoá
Trong thời đại công nghệ 4.0, kinh tế tri thức phát triển trên nền tảng thành tựu
của khoa học và công nghệ đòi hỏi sự thay đổi về chất trong hệ thống đào tạo nhân lực
cung cấp cho thị trường lao động. Giáo dục đào tạo mở và từ xa trong bối cảnh ngày
nay trở thành nhu cầu cấp bách và cam kết của mỗi quốc gia. Bên cạnh đó, xu hướng
toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đòi hỏi các quốc gia phải không
ngừng đổi mới, cải cách giáo dục đại học theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo với
những tiêu chí và chuẩn mực chung của thế giới.
Để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhiều trường đại học Mở trên thế
giới hiện đã chuyển sang mô hình đại học khởi nghiệp gắn với tình thần đổi mới sáng
tạo. Tự chủ đại học toàn diện đòi hỏi phải có những thay đổi căn bản, toàn diện đứng
trên quan niệm về trách nhiệm và vai trò của Nhà nước, trường đại học và cộng đồng
doanh nghiệp. Đặc biệt, tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội đào tạo đại học mở và từ
xa càng cần thể hiện trong một hệ thống khung pháp lý trên các phương diện về học
thuật, về tổ chức nhân sự và về tài chính nhằm đổi mới, tiến tới đẩy mạnh khởi nghiệp.
Bên cạnh việc tự chủ về các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, các cơ sở giáo
dục đại học mở và từ xa cần hướng đến các hoạt động đáp ứng tốt yêu cầu của các bên
liên quan.
Thực tế đã chứng minh, tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội đều được coi là
nhân tố quyết định tạo nên thành công của các cơ sở giáo dục đại học. Tự chủ đại học
tốt sẽ tạo ra nguyên tắc quản trị tốt cho tổ chức để thực hiện được sứ mệnh của mình
cũng như cải tiến liên tục các mặt hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của các bên
liên quan. Trên cơ sở đó, các bên liên quan có thể giám sát các hoạt động của nhà
trường dựa trên kết quả đầu ra với các tiêu chí cụ thể, thúc đẩy hoạt động hỗ trợ khởi
nghiệp sáng tạo xã hội trong trường đại học. Đây chính là nền tảng vững chắc để nhà
trường có thể đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội
trong giai đoạn toàn cầu hoá.
286

Có thể nói, tự chủ và trách nhiệm xã hội của trường đại học là một xu thế tất yếu
của giai đoạn phát triển đại học trong thể chế phân quyền, cho phép trường đại học tự
điều hành các hoạt động của nhà trường mà không có sự can thiệp từ bên ngoài, chịu sự
chi phối của pháp luật, đảm bảo được mục tiêu đã được định sẵn và các mối quan hệ
bền vững với các bên liên quan trong xã hội. Có thể nói, quyền tự chủ và trách nhiệm
xã hội là hai mặt thống nhất, không thể tách rời, hỗ trợ nhau trong tất cả mọi hoạt động
của nhà trường. Nếu như tự chủ đại học nhằm đảm bảo hiệu quả và nâng cao chất lượng
đào tạo, thì trách nhiệm xã hội hướng tới đảm bảo chất lượng và công bằng xã hội trong
giáo dục. Tự chủ đại học mà không thực hiện trách nhiệm xã hội sẽ dẫn đến hậu quả là
chất lượng giáo dục đào tạo giảm sút do các trường đại học tự ý điều chỉnh các hoạt
động không tuân theo các hành lang pháp lý cũng như không thực hiện báo cáo giải
trình với các bên liên quan về hoạt động đào tạo của nhà trường.
2. Khó khăn và thách thức trong việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm xã
hội của các trường đại học trong việc đào tạo mở và từ xa hiện nay tại Việt Nam
Tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội của trường đại học trong đào tạo mở và từ
xa thể hiện ở tính hiệu quả, công bằng và đóng góp của nhà trường trong sự nghiệp xây
dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Đó là hoạt động tự điều chỉnh và công khai,
giải trình về các hoạt động của nhà trường đối với sinh viên, cha mẹ sinh viên, người sử
dụng lao động, nhà nước và cộng đồng. Các trường đại học thực hiện quyền tự chủ đại
học và trách nhiệm xã hội thông việc đảm bảo chất lượng đào tạo, sử dụng hiệu quả các
nguồn lực, thông tin minh bạch và có trách nhiệm báo cáo giải trình với các bên liên
quan nhằm thoả mãn người học và cộng đồng xã hội.
Trên thực tế, hiện nay nhiều cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam đã thể hiện
quyền tự chủ của mình trên nhiều lĩnh vực và đã giành được nhiều kết quả đáng khích
lệ, khẳng định vị trí của mình trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Nhiều cơ
sở giáo dục đại học đã tự xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quản trị các hoạt động
của nhà trường và thực hiện các quy chế này một cách hiệu quả trong việc điều phối các
nguồn lực của nhà trường. Tuy nhiên, khi thực hiện các cơ chế và các quy định về hoạt
động tự chủ và trách nhiệm xã hội trong giáo dục đại học đào tạo mở và từ xa; các
trường đại học hiện nay đã và đang gặp phải một số khó khăn và thách thức sau:
Thứ nhất, các quy định hướng dẫn thực hiện tự chủ đại học và trách nhiệm xã
hội trong đào tạo mở và từ xa, đặc biệt là Bộ Tiêu chí kiểm định chất lượng đào tạo đại
học mở và từ xa hiện nay vẫn chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Khi triển
khai phương thức đào tạo đại học mở và từ xa, các trường đại học đã thực hiện cơ chế
tự chủ và trách nhiệm xã hội gắn với chỉ tiêu đào tạo, ngành nghề đào tạo; chất lượng
đầu ra và ngân sách được giao. Việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của các trường đều
do các trường tự đánh giá dựa trên cơ sở đầu vào không dựa trên chất lượng đào tạo và
hiệu quả sử dụng nguồn lực. Điều này triệt tiêu động lực làm việc, kìm hãm sự đổi mới,
sáng tạo và làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực của nhà trường.
Thứ hai, quyền tự chủ về học thuật trong đào tạo mở và từ xa chưa được trao
đồng bộ cho các đơn vị trong nhà trường theo phân cấp với cấp độ tăng dần từ các tổ bộ
môn, các khoa và phòng Quản lý đào tạo. Hiện nay, các quyết định về chương trình đào
tạo, tổ chức quá trình đào tạo, chất lượng đào tạo và các hoạt động khác liên quan đến
đào tạo mở và từ xa chưa thực sự gắn chặt với các sản phẩm đào tạo, với các cơ quan
quản lý cấp trên và với xã hội. Đội ngũ giảng viên với lực lượng nòng cốt là hội đồng
khoa học đào tạo của khoa chưa được đào tạo bài bản hoặc bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu
287

của đào tạo mở và từ xa trong thời đại hội nhập. Quyền tự chủ về học thuật trong đào
tạo mở và từ xa đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên; đặc biệt là người
đứng đầu đơn vị phải có trình độ, năng lực và kinh nghiệm về phương thức đào tạo này.
Thứ ba, chính sách về quyền tự chủ trong xây dựng và phát triển chương trình
đào tạo mở và từ xa nhằm thực hiện trách nhiệm xã hội với các bên liên quan vẫn còn
nhiều bất cập. Mặc dù, các trường đại học đã thực hiện quyền tự chủ về xây dựng và
phát triển chương trình đào tạo với sự tham gia của các doanh nghiệp và các đơn vị sử
dụng lao động; nội dung chương trình, giáo trình giảng dạy còn nặng về lý thuyết, chậm
cập nhật, đổi mới và chưa thực sự gắn chặt với thực tiễn dẫn đến chất lượng đào tạo
chưa đáp ứng được yêu cầu của các nhà sử dụng lao động. Điều này dẫn đến thực trạng
sinh viên ra trường thiếu kỹ năng nghề nghiệp, khó có khả năng tự tìm kiếm việc làm và
phát triển nghề nghiệp trong tương lai.
Thứ tư, các cơ chế, chính sách về tự chủ tổ chức bộ máy và nhân sự, chế độ đãi
ngộ trong đào tạo mở và từ xa còn có sự bất cập. Đội ngũ giảng viên của nhà trường
cũng như chuyên gia đến từ các doanh nghiệp chưa thực sự đóng được vai trò quyết
định cho nội dung giảng dạy, kiểm tra đánh giá và tổ chức thực hiện các khâu của công
tác xây dựng chuẩn đầu ra. Điều này dẫn đến chương trình đào tạo chưa thực sự được
xây dựng và phát triển theo định hướng việc làm cho sinh viên. Cơ chế tự chủ cho phép
nhà trường tự do tuyển chọn, sử dụng cán bộ và giảng viên ngoài trường có chất lượng
phù hợp phương thức đào tạo trực tuyến. Giảng viên cơ hữu của nhà trường bên cạnh
việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, cũng có quyền được tham gia các công việc khác
ngoài nhà trường. Tuy nhiên, công tác quản lý đội ngũ giảng viên cơ hữu cũng như khai
thác đội ngũ giảng viên thỉnh giảng của các trường chưa thực sự hiệu quả dẫn đến hoạt
động chuyên môn của tổ bộ môn, của hội đồng khoa học cấp khoa và cấp trường chưa
cao.
Thứ năm, Hội đồng trường chưa thực hiện được vai trò là một cơ quan quyền lực
cao nhất và độc lập với Hiệu trưởng mà mới chỉ đóng vai trò tư vấn cho hiệu trưởng do
cơ cấu thành viên ngoài trường chiếm tỷ lệ tương đối thấp chỉ từ 25 - 30 %. Cơ chế tài
chính còn phụ thuộc phần lớn vào nguồn học phí thu được, chưa có các chiến lược dài
hạn để tăng cường tính tự chủ về mặt tài chính. Hoạt động nghiên cứu khoa học và
chuyển giao công nghệ chưa được khai thác hiệu quả nhằm nâng cao nguồn tài chính
của nhà trường. Bên cạnh đó, trách nhiệm xã hội của nhà trường trong việc giải trình
đối với các bên liên quan còn chưa được thực sự chú trọng triển khai một cách hiệu quả.
3. Giải pháp nhằm tăng cường tự chủ và trách nhiệm nhiệm xã hội của các
cơ sở giáo dục đại học trong đào tạo mở và từ xa tại Việt Nam
Tăng cường quyền tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội không phải là công việc
một sớm một chiều, cần sự góp sức của các cấp ban, ngành liên quan đến công tác giáo
dục đào tạo. Để nâng cao năng lực đào tạo đại học mở và từ xa, chúng ta cần thực hiện
đồng bộ một số giải pháp sau:
Thứ nhất, Bộ Giáo dục và đào tạo cần sớm ban hành Bộ Tiêu chí kiểm định chất
lượng giáo dục đào tạo đại học mở và từ xa làm cơ sở lý luận cho các trường đại học
xây dựng cơ chế, chính sách về quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội cho phương thức
đào tạo đại học mở và từ xa phù hợp với đặc thù của nhà trường. Trên cơ sở các chuẩn
mực chung của Bộ Tiêu chí kiểm định chất lượng, nhà trường có thể tự đánh giá mức
độ hoàn thành nhiệm vụ cũng như đưa ra được các minh chứng tường minh giải trình về
các hoạt động của nhà trường với các bên liên quan.
288

Thứ hai, để tăng quyền tự chủ về học thuật trong đào tạo mở và từ xa; các trường
đại học cần trao quyền tự chủ về học thuật cho các đơn vị trong nhà trường một cách
đồng bộ theo phân cấp với cấp độ tăng dần từ các tổ bộ môn, các khoa và phòng quản lý
đào tạo. Các đơn vị đào tạo có quyền được mở ngành, xây dựng chuẩn đầu ra của
chương trình đào tạo theo định hướng tiếp cận năng lực người học. Để làm được điều
đó, các trường đại học cần hoàn thiện cơ chế chính sách tự chủ đại học và trách nhiệm
xã hội trong đào tạo mở và từ xa dựa trên các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và
đào tạo. Các trường cần chủ động xây dựng các chiến lược phát triển nguồn nhân lực
cho phù hợp với điều kiện và yêu cầu của của đào tạo mở và từ xa trong thời đại hội nhập.
Thứ ba, các trường đại học cần rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về liên
kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo mở và từ xa. Các cơ chế,
chính sách này cần quy định rõ trách nhiệm và quyền lợi của các doanh nghiệp trong
việc tham gia xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, trong việc tham gia giảng
dạy, tiếp nhận sinh viên thực tập, hướng dẫn thực tập nghề; trong việc tham gia đánh
giá kết quả thực tập của sinh viên; và đặc biệt là tư vấn việc làm và tiếp nhận sinh viên
sau khi tốt nghiệp.
Thứ tư, để tránh những bất cập khi thực hiện quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và
nhân sự, các trường cần phải hoàn thiện cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng và
quản lý nguồn nhân lực trong và ngoài nhà trường theo nguyên tắc đúng người, đúng
việc. Trưởng bộ môn và đội ngũ giảng viên cần được khuyến khích và tạo mọi điều
kiện để thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ về tự do học thuật. Trên cơ sở đó, đội
ngũ giảng viên có thể thực hiện được vai trò quyết định trong việc xây dựng nội dung
giảng dạy, kiểm tra đánh giá và tổ chức thực hiện công tác xây dựng chuẩn đầu ra nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn của hội đồng khoa học cấp khoa và cấp
trường.
Thứ năm, các trường đại học cần tăng cường vai trò của quản lý, giám sát của
Hội đồng trường trong đào tạo đại học mở và từ xa như là một cơ quan quyền lực cao
nhất và độc lập với Hiệu trưởng. Để có quan điểm toàn diện, thành phần của hội đồng
trường thường là những người có danh tiếng, uy tín trong nhiều lĩnh vực khác nhau với
tỉ lệ thành viên ngoài trường chiếm khoảng 60-70%. Điều này sẽ giúp Hội đồng trường
phát huy được quyền lực tối cao, giám sát chính sách quản lý chất lượng đào tạo mở và
từ xa thông qua các chủ trương liên quan đến xây dựng và phát triển chương trình đào
tạo; tuyển dụng, tổ chức, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực. Có thể nói, tỷ lệ các
doanh nghiệp có uy tín tham gia Hội đồng trường càng cao thì vai trò của Hội đồng
trường trong việc thiết lập cơ chế, chính sách nhằm kiểm soát và bảo đảm các nguồn tài
chính càng đúng quy định và hiệu quả.
Trên đây là một số giải pháp nhằm tăng cường quyền tự chủ đại học đồng thời
nâng cao trách nhiệm xã hội của các trường đại học đào tạo mở và từ xa. Tất cả các giải
pháp này đều phải căn cứ vào Hành lang pháp lý và luôn phải gắn với việc thực hiện
kiểm định chất lượng giáo dục tuân theo các tiêu chí, phương pháp đo lường cụ thể,
chính xác, công bằng và tường minh. Đây là cơ sở để các đơn vị, tổ chức trong và ngoài
nhà trường, các cơ quan quản lý cấp nhà nước thực hiện công tác giám sát, kiểm tra quá
trình thực hiện quyền tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội của nhà trường.
4. Kết luận
Tự chủ đại học được coi là nhân tố quyết định tạo nên thành công của các cơ sở
giáo dục đại học. Tự chủ đại học tốt sẽ tạo ra nguyên tắc quản trị tốt cho tổ chức để
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thực hiện được sứ mệnh của mình cũng như cải tiến liên tục các mặt hoạt động để đáp
ứng tốt nhất yêu cầu của các bên liên quan. Để triển khai mô hình tự chủ trong bối cảnh
nền kinh tế thị trường Việt Nam, các cơ sở giáo dục đại học đào tạo mở và từ xa cần
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. Bên cạnh đó, các trường đại học đào tạo mở và từ xa
cần khai thác hiệu quả các quy luật của thị trường trong quản lý, điều hành các hoạt
động giáo dục và đào tạo. Trên cơ sở đó; các bên liên quan, cơ quan quản lý nhà nước
có thể giám sát các hoạt động của nhà trường dựa trên kết quả đầu ra với các tiêu chí cụ
thể nhằm tiếp tục định hướng giúp nhà trường thực hiện tốt hơn quyền tự chủ đại học và
trách nhiệm xã hội.
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MỘT SỐ BẤT CẬP TRONG XÂY DỰNG CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
ĐỂ ĐÁP ỨNG QUYỀN TỰ CHỦ VỀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỦA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN THUỘC ĐẠI HỌC VÙNG Ở VIỆT NAM
Trương Tuấn Linh
Nguyễn Phương Thảo
Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông, ĐH Thái Nguyên
1. Đặt vấn đề
Tự chủ đại học là xu hướng toàn cầu và là định hướng cho các trường đại học
công lập ở Việt Nam nói riêng và các nước trên thế giới nói chung. Theo báo cáo của
World Bank năm 2008 đã khái quát 4 mô hình quản trị đại học, thể hiện địa vị pháp lý
của các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) trong xã hội. 1- Mô hình nhà nước quản lý kiểm soát hoàn toàn (state control) như ở các nước Mỹ Latin, Malaysia trước đây; 2Mô hình bán tự chủ (semi-autonomous) như ở Pháp và New Zealand; 3- Mô hình bán
độc lập (semi-independent) như ở Singapore; 4- Mô hình độc lập (independent) như ở
Mỹ, Anh, Úc [1]. Mỗi mô hình quản trị đại học đều thể hiện tính tự chủ ở các mức độ
khác nhau, đối với mô hình nhà nước kiểm soát hoàn toàn thì các cơ sở GDĐH vẫn
được tự chủ ở mức độ nhất định trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tài chính. Mặt
khác, mô hình độc lập (nhà nước giám sát) thể hiện rõ nhà nước chỉ đóng vai trò giám
sát hệ thống đảm bảo chất lượng đại học và duy trì mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm cao
cho các cơ sở GDĐH.
Kết quả từ thực tế cho thấy, tự chủ đại học giúp cho các cơ sở GDĐH vận
hành tốt hơn, hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời cũng làm tăng tính cạnh tranh giữa các
cơ sở GDĐH, tạo điều kiện để đa dạng hóa các hoạt động GDĐH [2]. Xu hướng chung
trên toàn cầu hiện nay là chuyển dần từ mô hình nhà nước kiểm soát (state control) sang
mô hình hệ thống nhà nước giám sát (state supervision)-có mức độ tự chủ cao hơn. Tại
Việt Nam, các cơ sở GDĐH công lập đang chuyển dần từ mô hình Nhà nước kiểm soát
sang mô hình Nhà nước giám sát với quyền tự chủ đại học ngày càng mở rộng [1]. Theo
quy định mới nhất của Chính phủ tại Nghị định 99/2019/NĐ-CP được hiểu 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”
Vào đầu thập niên 1990, theo yêu cầu của Chính phủ về chủ trương xây dựng một
số trường đại học mạnh cho nước ta phục vụ quá trình đổi mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo
đã đề nghị xây dựng hai đại học quốc gia Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, ba đại học
vùng Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng theo mô hình đại học đa lĩnh vực. Ngoài ra, Đại học
Cần Thơ đã duy trì mô hình đại học đa lĩnh vực vốn có từ trước năm 1975. Mục đích của
việc thành lập đại học vùng - đại học đa lĩnh vực để đảm bảo đào tạo tốt các chương trình
“giáo dục khai phóng” (hoặc “giáo dục đại cương”); tận dụng ưu thế về nghiên cứu và
phục vụ xã hội, vì xu thế các đề tài nghiên cứu lớn đều là các đề tài có tính liên ngành,
các hoạt động phục vụ xã hội cũng vậy; gồm nhiều ngành đào tạo khác nhau dễ đối phó
với sự biến động về nhu cầu nhân lực của từng nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường
[3].
291

Qua 20 năm tồn tại và phát triển, mặc dù đạt được nhiều thành tựu, nhưng trong
bối cảnh các đại học công lập được trao quyền tự chủ thì vai trò của đại học vùng ngày
càng trở nên mờ nhạt, không phát huy được lợi thế cạnh tranh của mình. Đặc biệt, với
việc các trường đại học thành viên được trao quyền tự chủ thì quyền hạn, chức năng,
vai trò của đại học vùng bị suy giảm rõ rệt, nguy cơ giải thể đại học vùng là điều có thể
sảy ra [4].
Hiện nay, các đại học vùng và các đơn vị thành viên đang thực hiện tổ chức và
hoạt động theo Luật Giáo dục đại học; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP; Thông tư số
10/2020/TT – BGDĐT, Nghị định 115/2020/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP và
Nghị định số 16/2015/NĐ – CP…, tuy nhiên, quyền hạn của đại học vùng và các đơn vị
thành viên trong bối cảnh tự chủ chưa được đề cập một cách đầy đủ và rõ ràng, điều này
đã dẫn tới nhiều bất cập trong vận hành hệ thống. Vậy, có thể nói bản chất các rào cản
để các trường đại học công lập có thể thực hiện việc tự chủ chủ yếu tập trung ở cơ chế
chính sách, luật hiện hành và cách vận dụng của các đơn vị. Tự chủ về nhân sự cũng vì
thế mà có nhiều bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, triển khai công
việc.
2. Thực trạng
2.1. Về Đại học Thái Nguyên
Đại học Thái Nguyên là một trong 05 Đại học của Việt Nam thực hiện theo mô
hình Đại học “hai cấp”, được thành lập theo Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 của
Chính phủ trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại các trường đại học trên địa bàn thành phố Thái
Nguyên. Đại học được giao trọng trách là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho các
tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn.
Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ góp phần
quan trọng trong việc phát triển kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội của vùng trung du,
miền núi phía Bắc.
Hiện nay Đại học Thái Nguyên có trên 4.146 cán bộ viên chức với trên 2.621 cán
bộ giảng dạy, trong đó có 2 thầy cô được phong tặng Anh hùng lao động, 28 Nhà Giáo
nhân dân và Nhà Giáo ưu tú; 13 Giáo sư, 141 Phó Giáo sư; 712 tiến sĩ;. 25 năm qua, với
vai trò là Đại học thực hiện nhiệm vụ chiến lược Quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng đất
nước có vị trí quan trọng ở khu vực phía Bắc, Đại học Thái Nguyên chủ yếu tập trung
phát triển các ngành nghề đào tạo từ bậc học Đại học trở lên. Hiện, Đại học Thái
Nguyên đang đào tạo 141 ngành đào tạo trình độ đại học; 60 ngành đào tạo trình độ
thạc sĩ; 13 chuyên ngành đào tạo Bác sĩ chuyên khoa I; 7 chuyên ngành đào tạo Bác sĩ
chuyên khoa II; 4 chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú; 32 ngành tiến sĩ thuộc nhiều lĩnh
vực khoa học: tự nhiên, xã hội, nhân văn, nông, lâm nghiệp, kinh tế, quản trị quản lí, y
học, kỹ thuật và công nghệ... ở 07 cơ sở giáo dục đại học thành viên và khoa trực thuộc.
2.2. Sự chồng chéo của trong quy định của pháp luật về vấn đề sử dụng nhân
sự trong các đơn vị sự nghiệp công lập
Theo ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu, khi các bộ luật cũng như những văn bản
hướng dẫn về tự chủ ra đời, giới lãnh đạo, quản lý trong các trường tỏ ra khá thận trọng
và dè dặt, thậm chí hoài nghi về về tính khả thi của luật. Khi phân tích các quy định mới
về tự chủ trong Luật Giáo dục đại học sửa đổi và các văn bản pháp quy liên quan,
không khó để nhận thấy bất cập và sự vướng mắc giữa các luật và các quy định trong
khung pháp lý hiện hành. Ví dụ, theo Khoản 4, Điều 32 Luât Giáo dục đại học tại Văn
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bản hợp nhất số 42/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 cũng như tại Khoản 2, Điều 13
Nghị định 99/2019/NĐ-CP 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 quy định rõ “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 tang 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;…” và “… 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 pháp luật.
Trong đó tổ chức bộ máy ở đây được hiểu là cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục
đại học bao gồm hội đồng trường, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; hội đồng khoa học và
hội đồng khác; khoa, phòng chức năng, thư viện, tổ chức khoa học và công nghệ, tổ
chức phục vụ đào tạo khác. Trong khi nhân sự ở đây lại chưa được định nghĩa cụ thể mà
chỉ đề cập đến đội ngũ bao gồm giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động.
Tuy nhiên theo Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện lại có sự
không đồng nhất. Ví dụ cụ thể tại Điều 7, Nghị định 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế
tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (còn hiệu lực thi hành) quy định “ Đơn vị sự
nghiệp công xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen
thưởng, kỷ luật và quản lý viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật; thuê
hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ”; nhưng tại Khoản 3, Điều 3, Nghị định
161/2018/NĐ-CP lại quy định rằng đơn vị sự nghiệp công lập không thực hiện việc ký
hợp đồng lao động đối với “Những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các
vị trí việc làm được xác định và công chức trong cơ quan hành chính hoặc viên chức
trong đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi
thường xuyên”.
Như vậy, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm toàn bộ
hoặc một phần chi thường xuyên chỉ được tuyển dụng viên chức làm công tác chuyên
môn, nghiệp vụ như giảng viên, kỹ sư, chuyên viên …Vấn đề đặt ra ở đây là khi nhà
nước muốn giao quyền tự chủ về nhân sự (bao gồm tuyển dụng, sử dụng, chấm dứt hợp
đồng, sa thải) cho các đơn vị giáo dục sự nghiệp công lập (được nhà nước đảm bảo toàn
bộ hoặc một phần chi thường xuyên) nhưng lại yêu cầu chỉ được tuyển dụng viên chức,
trong khi số lượng biên chế Nhà nước cấp hàng năm là có hạn, số lượng biên chế không
đảm bảo để thực hiện các nhiệm vụ trong đơn vị. Ngoài ra, đối với một số loại hợp
đồng như hợp đồng thỉnh giảng đối với đối tượng không phải là công chức, viên chức
hay hợp đồng với người lao động cao tuổi lại không thể sử dụng chính sách tuyển dụng
viên chức với những đối tượng này mà bắt buộc phải sử dụng hợp đồng lao động và
tuân thủ theo các quy định của Bộ luật Lao động. Trong tiến trình tiến tới tự chủ đại học
nói chung hay tự chủ về nhân sự nói riêng, các cơ sở giáo dục sự nghiệp công lập chắc
chắn sẽ gặp phải vướng mắc với quy định này.
Trước đây khi văn bản quy phạm pháp luật chưa quy định rõ và chi tiết đối với
việc tuyển dụng nhân sự tại các cơ sở giáo dục công lập, hầu như các đơn vị sử dụng
hai hình thức tuyển dụng: tuyển dụng viên chức và tuyển dụng hợp đồng lao động để
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đáp ứng được các hoạt động nghề nghiệp của đơn vị. Như vậy, trong các đơn vị này, bắt
buộc phải áp dụng song song 02 bộ luật là Luật Viên chức và Bộ luật Lao động... Tuy
nhiên khi áp dụng Luật Viên chức trong quá trình sử dụng nhân sự lại gặp rất nhiều khó
khăn, ví dụ như hiện nay khi xảy ra tranh chấp về hợp đồng làm việc như đền bù chi phí
đào tạo, kỷ luật lao động… luật lại yêu cầu thực hiện như Luật Lao động trong khi các
quy định của hai luật không hoàn toàn đồng nhất. Hầu như các trường đại học sử dụng
mã ngạch, hệ số lương của công chức, viên chức để áp dụng sang cho người lao động
mà theo quy định thì việc sử dụng mã đối với lao động là không cần thiết hoặc mức
lương cho người lao động phải áp dụng các quy định của Bộ luật lao động và phải sử
dụng mức lương tối thiểu vùng làm căn cứ để chi trả. Thực tế cho thấy, đối với một
giảng viên được ký hợp đồng lao động của mã ngạch giảng viên 15.111, tổng lương
khởi điểm được tính: 2.34 x mức lương cơ sở + 0.25% đứng lớp, nhưng tổng mức
lương này vẫn chưa thể bằng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Bộ luật Lao động.
Ngoài ra, các vị trí quản lý về nhân sự ở các cơ sở giáo dục đại học phần lớn
không có chuyên ngành đào tạo chuyên sâu về quản lý nói chung hay quản lý nhân sự
nói riêng, do vậy, trong quá trình thực hiện các đơn vị cũng chỉ cho rằng, mình được
phép ký hợp đồng lao động mà không cần phải áp dụng các luật về lao động vì đơn vị là
cơ quan nhà nước, không phải doanh nghiệp. Hay cho rằng chỉ chịu sự quản lý từ Bộ
chủ quản mà không bị ràng buộc, điều chỉnh bởi cơ quan hữu quan tại địa bàn nơi làm
việc. Việc hiểu không đúng này dẫn đến hậu quả là rất nhiều cơ quan sự nghiệp nhà
nước trong đó có các cơ sở giáo dục đại học công lập không xây dựng các quy định liên
quan đến người lao động, không áp dụng đúng Bộ luật lao động. Hậu quả là dẫn đến rất
nhiều các tranh chấp lao động trong khối đơn vị nhà nước những năm gần đây.
2.3. Thực trạng và những bất cập trong quá trình thực hiện tự chủ về nhân sự
về vấn đề nhân sự ở các cơ sở giáo dục đại học Vùng
Đại học vùng và các đơn vị thành viên là đơn vị sự nghiệp công lập, tự chủ một
phần kinh phí và phần còn lại được ngân sách nhà nước cấp, đảm bảo một phần ngân
sách chi thường xuyên. Đối tượng làm việc tại đây gồm công chức, viên chức và người
lao động. Do vậy, việc quản lý nhân sự bị điều chỉnh bởi Luật Công chức, Luật Viên
chức, Luật Lao động, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và các văn bản pháp quy
khác có liên quan. Tại Đại học Thái Nguyên, hiện văn bản pháp quy nội bộ cao nhất là
Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên
về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở
giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc. Ngoài ra, để quản lý nhân sự có Quyết
định số 3189/QĐ-ĐHTN ngày 31/12/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc
ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ viên chức và người lao động
trong Đại học Thái Nguyên và các văn bản quản lý nội bộ khác. Tuy nhiên, các văn bản
quản lý này căn cứ vào Thông tư 08/2014/TT- BGDĐT ngày 14/5/2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các đơn vị
thành viên nay đã được thay thế bằng Thông tư 10/2020/TT- BGDĐT ngày 14/5/2020.
Thêm vào đó, các căn cứ pháp quy khác để xây dựng, ban hành các văn bản quản lý nội
bộ của Đại học Thái Nguyên cũng đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Như vậy,
tính pháp lý, tính thời sự của các văn bản quản lý nội bộ tồn tại nhiều bất cập, cần điều
chỉnh, cập nhật ngay. Điều này đòi hỏi Đại học Thái Nguyên phải sửa đổi, ban hành các
văn bản pháp quy nội bộ để điều chỉnh, quản lý kịp thời. Nhưng thực tế, tính đến nay
văn bản quy định về quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên hay các
văn bản quy định khác về quản lý, tổ chức vẫn chưa được điều chỉnh. Điều này dẫn tới
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việc các trường thành viên không có căn cứ để ban hành hay thực hiện văn bản pháp
quy nội bộ của đơn vị mình. Các công việc triển khai liên quan đến cơ cấu tổ chức,
nhân sự cũng vì thế mà vướng mắc, giải quyết chậm trễ.
Những rắc rối trong quá trình tổ chức nhân sự ở các đơn vị sự nghiệp công lập là
hệ quả của cả một quá trình dài từ trước đến nay. Tuy nhiên, khi nhà nước ban hành các
văn bản pháp quy để trao quyền tự chủ nói chung hay tự chủ về nhân sự nói riêng cho
các đơn vị giáo dục sự nghiệp công lập lại không tính toán đến việc xử lý thế nào đôí
với các với hậu quả của quá khứ để lại.
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Thái
Nguyên - một trong những đại học được coi là có tuổi đời còn trẻ trong hệ thống giáo
dục Việt Nam (thành lập từ năm 2011 trên cơ sở nâng cấp Khoa Công nghệ thông tin).
Trường tuy mới được thành lập, có điều kiện để thay đổi cách quản lý ngay từ bước
đầu, tuy nhiên với thể chế quy định cho trường đại học thành viên thuộc đại học vùng,
việc tự thay đổi hầu như là không thể. Đặc biệt đối với các vấn đề về sử dụng, quản lý
nhân sự vẫn không có sự khác biệt so với các đơn vị giáo dục sự nghiệp có tuổi đời lâu
hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, Trường có 361 cán bộ viên chức và người lao động,
trong đó, giảng viên 253 người (70,08%), viên chức 218 người (60,39%), còn lại là cán
bộ, giảng viên thuộc diện hợp đồng lao động. Nếu tính trên tổng sinh viên toàn trường
dao động từ 5000-6000 sinh viên chính quy, số lượng cán bộ là viên chức không thể
đáp ứng được nhu cầu về giảng dạy hoặc công tác phục vụ đào tạo cho nhà trường. Do
vậy trường bắt buộc phải tuyển dụng lao động hợp đồng với giảng viên để tạo nguồn
hay chuyên viên và các chức danh khác để thực hiện công việc hành chính. Tuy nhiên,
sau gần 10 năm xây dựng phát triển, hầu như các văn bản về quản lý lao động chưa
được nhà trường chú trọng đến. Cho đến năm 2020, trường mới chính thức ban hành
Nội quy lao động, điều chỉnh hợp đồng lao động, xây dựng các quy chế đánh giá lao
động theo đúng quy định.
Ngoài ra, khi Nghị định 161 ban hành thì các văn bản pháp quy khác lại không
có bất kỳ hướng dẫn hoặc chế tài cho việc xử lý các trường hợp đã ký hợp đồng lao
động trước đó tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Như vậy, muốn tuân thủ theo yêu cầu
tại Nghị định 161, các đơn vị sự nghiệp công lập như Trường Đại học Công nghệ
Thông tin và Truyền thông bắt buộc phải thực hiện việc chấm dứt hợp đồng lao động
theo các trình tự và quy định của Bộ Luật Lao động, mà những thủ tục này đòi hỏi phải
thực hiện từng bước giống như đối với doanh nghiệp.
Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN (vẫn còn hiệu lực) ghi rõ các cơ sở thành viên
phải lập kế hoạch định biên, kế hoạch tuyển dụng hàng năm trình ĐHTN phê duyệt; tổ
chức tuyển dụng viên chức, người lao động theo Đề án vị trí việc làm được ĐHTN phê
duyệt; ký hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc và báo cáo ĐHTN. Ngoài ra, các đơn
vị được ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng nếu viên
chức hoặc người lao động có học vị tiến sĩ, chức danh giáo sư, phó giáo sư, giảng viên
cao cấp, giảng viên chính, chuyên viên chính va tương đương trở lên phải báo cáo và do
ĐHTN ra quyết định. Như vậy có thể thấy việc tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng đều
phải qua rất nhiều bước, thủ tục hành chính rườm rà phức tạp mà việc quản lý trực tiếp
vẫn là do các đơn vị thành viên
Hệ thống quản trị nhân sự theo định hướng tự chủ, giống với các doanh nghiệp
mới được hình thành, triển khai từng bước. Mặc dù vậy, quá trình triển khai gặp rất
nhiều khó khăn, vướng mắc. Hệ thống văn bản pháp quy của nhà nước chồng chéo,
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không thực sự rõ ràng. Mô hình đại học vùng - đại học hai cấp không hiệu quả, liên kết
lỏng lẻo, ràng buộc về mặt hành chính là chủ yếu. Các văn bản quản lý nội bộ không
kịp thời, không đầy đủ. Nhìn chung, năng lực thực hiện tự chủ, đặc biệt tự chủ về tổ
chức, nhân sự của nhiều trường đại học còn thấp. Nhận thức của cán bộ lãnh đạo, quản
lý các cơ sở giáo dục đại học về tự chủ nói chung và tự chủ về quản trị nhân sự nói
riêng chưa đầy đủ, thậm chí hiểu sai bản chất của khái niệm này. Ví dụ, đa phần mới
chỉ quan tâm đến “quyền”, nhưng chưa hiểu về trách nhiệm giải trình đi kèm theo
quyền. Các kỹ năng, kiến thức quản trị nhân sự tiên tiến gắn với tự chủ đại học cũng
chưa được bồi dưỡng và huấn luyện đầy đủ. Tâm lý hình thành do sống trong môi
trường bao cấp, quản lý tập trung quá lâu cũng là một rào cản khiến nhiều cán bộ lãnh
đạo, quản lý các trường chưa sẵn sàng cho sự thay đổi sang mô hình tự chủ.
3. Một số gợi ý
- Chính sách, pháp luật của nhà nước cần đồng bộ, tránh xung đột, chồng chéo.
Đồng thời cần phải nới lỏng thể chế, ràng buộc hơn nữa cho các cơ sở giáo dục công
lập tiến tới tự chủ mà cụ thể ở đây là đối với vấn đề sử dụng nhân sự hiện tại.
- Các thông tư, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cần ban hành hướng dẫn
kịp thời. Thông tư số 10/2020/TT – BGDĐT cũng trải qua một thời gian rất dài để ra
đời, thay thế cho thông tư 08/2014/TT- BGDĐT. Mặc dù vậy, vai trò vị thế của Đại học
Vùng so với hai Đại học Quốc gia vẫn còn rất khiêm tốn, hạn chế; cơ chế “bộ chủ
quản” vẫn thể hiện rõ. Ngoài ra, việc tự chủ của các đơn vị thành viên khi Đại học Thái
Nguyên chưa tự chủ là vấn đề nan giải, không dễ để tháo gỡ. Cơ cấu tổ chức như thế
nào cho đại học vùng vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.
- Đại học Thái Nguyên cần kịp thời xây dựng và triển khai các văn bản quản lý
đồng bộ, kịp thời để các đơn vị thành viên có căn cứ triển khai, xây dựng cho đơn vị
mình.
- Đại học Thái Nguyên và các đơn vị thành viên cần nâng cao nhận thức cho cán
bộ, giảng viên và nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý về tự chủ đại học. Đồng thời, nâng cao
năng lực quản lý tự chủ, quản lý nhân sự cho đội ngũ quản lý, lãnh đạo các cấp của
trường vì thực tế hiện nay đa phần đội ngũ cán bộ quản lý được bổ nhiệm từ giảng viên,
kiêm nhiệm giảng dạy chuyên môn, thiếu kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng quản lý, quản
trị.
- Các đơn vị thành viên trong đại học vùng cần được trao quyền và tự chủ động
xây dựng và ban hành các văn bản quản lý nội bộ cập nhật, phù hợp với tình hình thực
tế của trường và quy định của cấp trên. Cụ thể như: Quy chế tổ chức hoạt động của
trường trong đó thể hiện rõ vai trò, chức năng đặc biệt quan trọng của Hội đồng trường;
Quy chế sử dụng, đánh giá cán bộ viên chức, người lao động; Quy chế đào tạo bồi
dưỡng đội ngũ; Quy định về việc áp dụng KPIs trong kiểm tra, đánh giá chất lượng
công việc…
4. Kết luận
Đại học vùng được thiết kế và xây dựng với chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa
học công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, nhưng quá trình thực thi đã nảy sinh nhiều bất
cập. Mô hình “hai cấp” “đại học trong đại học” đã vô hiệu hoá tính đa lĩnh vực, đa
ngành và làm phát sinh nhiều vấn đề về quản trị và quản lý. Mối liên kết sử dụng nguồn
lực chung của đại học rất lỏng lẻo, các trường thành viên hầu như độc lập về đào tạo và
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nguồn nhân lực; từng trường thành viên lại “được” phát triển theo hướng đa ngành, đa
lĩnh vực nên dẫn đến sự chồng chéo, đan xen phức tạp.
Quản trị nhân sự không có định hướng chung và chậm triển khai theo thực tế,
nhiều vướng mắc tự các trường phải tìm cách giải quyết chứ không được “hỗ trợ, hướng
dẫn”. Thêm vào đó, phương thức, kỹ năng quản lý và quản trị không cập nhật, nặng tính
hành chính và cơ chế “xin-cho”. Trong xu hướng tự chủ đại học của Việt Nam và thế
giới Đại học vùng và các trường thành viên cần có những chiến lược, chính sách để tiếp
cận phương thức quản trị đại học hiện đại, coi nhà trường như một doanh nghiệp với
ngành nghề kinh doanh đặc thù.
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CHỦ ĐỘNG HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN
“KẾT NỐI ĐỂ THÀNH CÔNG” TRONG BỐI CẢNH TỰ CHỦ
Trần Đình Lý
Đặng Kiên Cường
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
1. Giới thiệu
Hiện nay trên thế giới cũng như ở Việt Nam, giáo dục đại học có vai trò quan
trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao. Việt Nam, trong giai đoạn
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đặc biệt trong
bối cảnh tự chủ đại học, nguồn lực con người càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết
định sự thành công của công cuộc đồi mới và phát triển đất nước. Chính vì thế sự hợp
tác giữa các trường Đại học và các Doanh nghiệp, Doanh nhân là rất quan trọng và cần
thiết.
Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đa ngành,
trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, tọa lạc trên khu đất rộng 118 ha, thuộc khu phố 6,
phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và Huyện Dĩ An – Tỉnh
Bình Dương. Trải qua 65 năm hoạt động, theo định hướng đại học nghiên cứu, Trường
đã đạt nhiều thành tích xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật
nông lâm ngư nghiệp, chuyển giao công nghệ, quan hệ quốc tế. Theo đánh giá của
Webometrics, ĐH Nông Lâm TpHCM là trường đại học xếp hạng 10 trong các trường
Đại học đáng học nhất tại Việt Nam hiện nay [1].
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp (TTHTSV&QHDN) là
một đơn vị sự nghiệp, thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, được thành lập theo quyết định
số 768/QĐ – ĐHNL-TCHC ngày 4 tháng 6 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường ĐH
Nông Lâm Tp.HCM, có chức năng thực hiện các hoạt động hỗ trợ sinh viên, tạo mối
quan hệ với doanh nghiệp [2].
Trong bối cảnh tự chủ và hội nhập, giáo dục đại học thực sự cần phải thay đổi để
đáp ứng với yêu cầu của CMCN 4.0, cần phải đề cập đến mô hình đại học thông minh
phát triển cho các trường đại học Việt Nam và trên thế giới trong thời đại 4.0.

Mô hình “543” cho đại học định hướng ĐMST [2]
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Các đặc trưng của đại học 4.0 – đại học thông minh định hướng ĐMST theo
nghiên cứu này [2] bao gồm:
(1) Đào tạo theo định hướng khởi nghiệp: tinh thần sáng nghiệp phải được thể
hiện trong cơ cấu ngành nghề đào tạo, cấu trúc chương trình đào tạo (CTĐT), giáo
trình, bài giảng và phương thức tổ chức đào tạo (mô hình “5 trong 1”).
(2) Nghiên cứu hàn lâm định hướng và kết hợp ĐMST: tăng cường vai trò của
trường đại học trong việc đổi mới nghiên cứu khoa học; ưu tiên phát triển các sáng chế
có thể đăng ký sở hữu trí tuệ; tập trung nghiên cứu đối với công nghệ cốt lõi của CMCN
4.0.
(3) Hoạt động ĐMST trong hệ sinh thái khởi nghiệp: tổ chức không gian sáng
tạo, không gian làm việc chung; thành lập phòng thí nghiệm trọng điểm, viện nghiên
cứu; vườn ươm kinh doanh, công ty spin-off (một doanh nghiệp mới được hình thành từ
nghiên cứu của giảng viên hoặc từ bằng sáng chế của trường đại học), các doanh nghiệp
xã hội (mô hình “4 trong 1”).
(4) Hoạt động ĐMST dựa trên nền tảng đại học thông minh: xây dựng dịch vụ
thông minh trên nền tảng phần cứng và phần mềm hỗ trợ quản trị đại học; phát triển
môi trường phục vụ các hoạt động đào tạo, NCKH, khởi nghiệp và kinh doanh số của
trường đại học.
(5) Hợp tác Đại học – Chính phủ - Doanh nghiệp thúc đẩy ĐMST: tích hợp tốt
các nguồn vốn chính sách, nguồn vốn tri thức và nguồn đầu tư (mô hình “3 trong 1”)
(6) Đại học ĐMST là một cơ sở giáo dục có tính quốc tế hóa cao: tiếp cận
giảng dạy theo các chuẩn đảm bảo chất lượng (ĐBCL) quốc tế; tăng cường giao lưu
quốc tế đối với giảng viên, người học; thu hút nhân tài quốc tế; tham gia tích cực vào
các tổ chức nghề nghiệp quốc tế.
(7) Sự phát triển hài hòa giữa mục tiêu vốn hóa tài sản tri thức, gia tăng giá trị
của đại học với việc tạo ra các giá trị cộng hưởng cho doanh nghiệp và cộng đồng:
mục tiêu phát triển kinh tế được tích hợp cùng với mục tiêu phát triển tri thức khoa học,
tạo ra giá trị cộng hưởng cho xã hội; thực hiện nghĩa vụ phục vụ cộng đồng.
2. Kết quả đạt được
Qua hơn 10 năm thành lập, chúng tôi đã thực hiện được các nhiệm vụ chính
trong việc Hỗ trợ sinh viên và Kết nối với Doanh nghiệp. Đặc biệt, khi tự chủ đại học,
các nhà trường sẽ tự chủ và tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước người học và giải trình
với xã hội.
Các hoạt động hỗ trợ sinh viên:
•
Ngày hội việc làm, với xuất phát tổ chức phối hợp chung với các trường
bạn (2 năm/1 lần), từ năm 2012 tổ chức riêng 1 năm/1lần, chúng tôi đã tổ chức được 10
ngày hội, với 21.734 vị trí tuyển dụng, cho tất cả 36 ngành/61 chuyên ngành của trường
[2].
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Việc làm và doanh nghiệp tuyển dụng
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Hoạt động tuyển dụng của Doanh nghiệp, việc làm của sinh viên [6]
• Tổ chức các khoá học kỹ năng cần thiết (thuyết trình, trang phục, viết hồ sơ,
phỏng vấn,…) cho sinh viên: 580 lớp.
• Tổ chức, tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị, về đào tạo và giải quyết việc làm.
• Phối hợp tổ chức, thực hiện các dịch vụ nhằm tạo điều kiện thực tập, thực
hành, kiến tập cho sinh viên.
• Liên kết, phối hợp với một số doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho SV tham
gia vào các chương trình vui chơi, học thuật bổ ích, và việc làm bán thời gian cho sinh
viên.

Tình hình làm thêm của sinh viên
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Hỗ trợ sinh viên làm thêm [6]
• Khảo sát xu hướng lựa chọn ngành nghề khi vào trường, trước khi làm lễ tốt
nghiệp; tình trạng công việc hiện tại và mong muốn tương lai sau khi ra trường 01 năm.
Từ đó, có những định hướng phù hợp, cho sinh viên trong việc chọn ngành nghề, và bổ
sung các kỹ năng cần thiết từ phản hồi của doanh nghiệp.
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• Chân dung sinh viên Nông Lâm: Những bài viết về các hoạt động mà Trung
tâm phối hợp với Nhà trường và các đơn vị tổ chức, những vấn đề nổi bật của Nhà
trường, về giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên… nhằm giới thiệu hình ảnh ĐH Nông
Lâm đang phát triển đa ngành, SV năng động thành công trên nhiều lĩnh vực.
Các hoạt động hợp tác, kết nối Doanh nghiệp
• Phối hợp với các doanh nghiệp, trong việc khảo sát việc làm của sinh viên,
đánh giá sự phù hợp, những yêu cầu của doanh nghiệp đối với sinh viên, theo các
chuyên ngành [6].
• Tổ chức và phối hợp với các đơn vị trong việc đào tạo ngắn hạn, đào tạo lại,
bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp.
• Tuyển dụng và ứng dụng trực tuyến: bên cạnh việc dán các thông báo tuyển
dụng, Trung tâm còn mở rộng công tác giới thiệu việc làm thông qua website, giúp cho
việc liên hệ thuận lợi và nhanh chóng. Kênh thông tin giúp nhà trường nắm bắt những
ngành nghề mà xã hội đang cần, cũng như giúp cho công tác giảng dạy sát với nhu cầu
tuyển dụng.
• Diễn đàn SV Nông Lâm: Nơi giao lưu chia sẻ, kết nối giữa sinh viên – nhà
trường, giảng viên – Cựu sinh viên. Diễn đàn là cầu nối để sinh viên các thế hệ chia sẻ
để tăng cơ hội thành công trong học tập, nghề nghiệp, cuộc sống, tạo nguồn lực bên
ngoài cho nhà trường…
• Doanh nghiệp, doanh nhân tài trợ học bổng cho sinh viên. Doanh nghiệp hỗ
trợ cho sinh viên trường thông qua các suất học bổng, các chương trình thực tập, kiến
tập, đào tạo kỹ năng, … và bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp, tạo nguồn lao
động quản lý cho tương lai.

Doanh nghiệp trao học bổng cho sinh viên
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Doanh nghiệp đồng hành với trường trong việc trao học bổng [6]
Các hoạt động truyền thông, kết nối Doanh nhân
• Doanh nghiệp và nhà trường ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác cho các
hoạt động đào tạo, hội thảo, chuyên đề, nghiên cứu khoa học…. Trên cơ sở đó, giúp nhà
trường và doanh nghiệp duy trì thường xuyên hoạt động hợp tác đào tạo – sử dụng nhân
lực trong tương lai.
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• Các chương trình tư vấn hướng nghiệp (phối hợp với Báo Nông thôn Ngày
nay tổ chức cho khoảng 5.000 học sinh phổ thông), ngày hội việc làm (tổ chức ít nhất
01 đợt/năm tại trường), các chương trình tập huấn kỹ năng… cũng được doanh nghiệp
quan tâm và hỗ trợ.
• Thông tin về các Doanh nghiệp được Trường Đại học Nông Lâm thông qua
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp tuyên truyền tới Sinh viên và
người quan tâm qua hình thức: Thông tin trên website www.nls.hcmuaf.edu.vn và
www.htsv.hcmuaf.edu.vn, bản tin FM “Việc học việc làm” trên làn sóng FM 99.9 Mhz
của Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM (156 bản tin mỗi năm, phát sóng vào thứ 3,5 trong
khung giờ từ 6:30 đến 6:55AM và thứ 7 trong khung giờ 5:00 đến 6:00PM), thông báo
tại bản tin tuyên truyền trong trường và thông tin email Sinh viên.
• Các thông tin liên quan đến hoạt động hỗ trợ của sinh viên và kết nối doanh
nghiệp, còn thường xuyên được cập nhật thông qua các kênh thông tin của trường:
website của trường (hcmuaf.edu.vn), website của trung tâm hỗ trợ sinh viên
(htsv.hcmuaf.edu.vn), website của phòng công tác sinh viên (nls.hcmuaf.edu.vn); thông
qua hệ thống email với hơn 20.000 sinh viên; các bản tin; FanPage của các đơn vị, và
các Facebook cá nhân.
Thông qua các hoạt động trên, không chỉ giúp doanh nghiệp giới thiệu hình ảnh,
thông tin của doanh nghiệp đến gần sinh viên mà còn giúp sinh viên có được sự hỗ trợ
kịp thời từ các doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu thực tập, tìm kiếm việc làm, nghiên cứu
khoa học cũng như những các nhu cầu khác.
3. Giải pháp:
Từ nguồn lực hiện có cùng với những thách thức đặt ra cho trường ĐHNL
TP.HCM, chúng tôi đề xuất một số giải pháp phù hợp để hướng đến hợp tác phát triển
nguồn lực phát triển đại học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Một số giải pháp
cụ thể như sau:
3.1. Cùng doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đào tạo, đổi mới
phương pháp, nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên, đào tạo khởi nghiệp
- Xây dựng CTĐT ngành nghề mới phát sinh do yêu cầu của CMCN 4.0 trong
lĩnh vực nông nghiệp
- Đổi mới CTĐT của các ngành nông lâm nghiệp bằng cách:
o

Đưa tinh thần và năng lực khởi nghiệp vào chuẩn đầu ra (CĐR)

o

Tăng tính liên ngành và xuyên ngành bằng việc áp dụng CTĐT linh
hoạt, bổ sung các môn học mới cung cấp hành trang cho công dân 4.0

- Tạo điều kiện hỗ trợ người học học tập suốt đời (life-long learning) bằng cách:
o

Xây dựng CTĐT có tính liên thông dọc (các cấp học từ đại học đến sau
đại học)

o

Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn dành cho người học là người lao
động thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp

- Áp dụng công nghệ đào tạo thông minh, phát triển công nghệ đào tạo kết hợp
đào tạo trực tiếp và trực tuyến một cách hiệu quả; hoàn thiện hệ thống e-learning, hệ
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thống học liệu mở trực tuyến (Massive Open Online Courses - MOOC) là công cụ hỗ
trợ việc học tập suốt đời.
3.2. Cùng doanh nghiệp nghiên cứu và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp
- Nâng cao năng lực nghiên cứu chuyên sâu với định hướng quan hệ hợp tác
thông qua việc đẩy mạnh các đề tài NCKH cấp Bộ, ngành, địa phương, quỹ Nafosted;
tập trung vào các nghiên cứu chuyên sâu thuộc thế mạnh của nhà trường và phát triển
các nghiên cứu liên ngành để phối hợp đa dạng nguồn lực từ phía doanh nghiệp.
- Phát triển khoa học và công nghệ theo hướng tiếp cận sản phẩm đầu ra, khoa
học gắn liền với thực tiễn, tạo sản phẩm mới có hàm lượng khoa học và công nghệ cao
cho lĩnh vực nông nghiệp; cơ giới hóa, tự động hóa các ngành chế biến, bảo quản nông
sản thực phẩm ứng dụng các công nghệ tiên tiến để xây dựng những chuỗi sản xuất
khép kín, nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp;
- Tăng cường mối quan hệ hợp tác với cựu sinh viên, doanh nghiệp, nhà đầu tư
trong việc nghiên cứu thị trường và phát triển các kết quả NCKH thành sản phẩm trong
môi trường thực tế.
- Tăng cường tính hiệu quả của cơ chế hỗ trợ về sở hữu trí tuệ, ươm tạo doanh
nghiệp nhằm tích hợp công nghệ vào sản phẩm thương mại hóa
3.3. Củng cố và phát triển mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp
- Thu hút nguồn lực của các doanh nghiệp, của các địa phương cho hoạt động
khoa học và công nghệ thông qua việc triển khai các đề tài phối hợp và các đơn đặt
hàng, hợp đồng nghiên cứu. Hiện nay, các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp
tư nhân trong nước đang có xu hướng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.
Với lợi thế về vốn, công nghệ và kinh nghiệm của các đối tác, nhà trường sẽ góp phần
tạo nên các đột phá cho ngành nông nghiệp của Việt Nam (10).
- Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp sử dụng lao động vào quá trình xây
dựng các giải pháp về đào tạo, NCKH và chuyển giao cộng nghệ thông qua các kênh
khác nhau (tọa đàm, hội thảo, ngày hội việc làm, khảo sát…)
3.4. Nâng cao chất lượng vườn ươm công nghệ
- Tăng cường công tác truyền thông về tinh thần khởi nghiệp thông qua việc tổ
chức các cuộc thi, các buổi tọa đàm, hội thảo, tham gia các kì thi về khởi nghiệp
- Nâng cao hiệu quả của hoạt động đào tạo khởi nghiệp thông qua việc:
o

Cập nhật và cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy của các lớp đào
tạo, tập huấn

o

Phối hợp đào tạo với các doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi
nghiệp trong nước và trong khu vực

- Kết nối ý tưởng khởi nghiệp với các nguồn vốn đầu tư, các nhà tài trợ thiên
thần, các quỹ đầu tư mạo hiểm.
3.5. Hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp nước ngoài
-

Đẩy mạnh quá trình quốc tế hóa đại học thông qua hoạt động đào tạo:
o
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Tăng số lượng CTĐT bằng tiếng Anh theo lộ trình tăng dần tỷ lệ các
môn học giảng dạy bằng tiếng Anh trong các CTĐT đại trà và sử dụng

giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo (sách, công bố quốc
tế…) bằng tiếng Anh trong tất cả môn học của CTĐT.
o

Tăng số lượng giảng viên được cử đi đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực
nông lâm nghiệp tại các nước tiên tiến trên thế giới

o

Đẩy mạnh việc triển khai các bản ghi nhớ với các trường đại học quốc tế
(MOU) có nội dung trao đổi SV, GV thuộc các ngành nông lâm nghiệp.

- Duy trì việc tổ chức các hội thảo, hội nghị quốc tế chuyên môn thuộc nhóm
khoa học sự sống và công nghệ - môi trường.
- Tận dụng mối quan hệ uy tín đã có và mở rộng mối quan hệ mới với các
trường đại học danh tiếng, các nhà khoa học giỏi và các nhà nghiên cứu quốc tế để thực
hiện các dự án hợp tác NCKH nhằm thu hút vốn đầu tư quốc tế vào cơ sở vật chất
(CSVC), đào tạo đội ngũ GV, nghiên cứu viên, học viên thuộc lĩnh vực nông lâm
nghiệp.
3.6. Đầu tư cơ sở vật chất
- Đầu tư xây dựng và phát triển các không gian sáng tạo, không gian làm việc
chung, thành lập phòng thí nghiệm trọng điểm
- Từng bước phát triển khuôn viên đại học thông minh dựa trên nền tảng phần
cứng (văn phòng thông minh) và phần mềm (hệ thống CNTT hỗ trợ học tập, quản lý
hành chính và phục vụ người học)
3.7. Tài chính
- Cần có chính sách cụ thể và lâu dài để thu hút mọi nguồn lực tài chính từ các
cấp, các nguồn vốn từ nước ngoài, các doanh nghiệp, ... đầu tư tiềm lực cho sự phát
triển trong giai đoạn mới.
4. Kết luận và kiến nghị
Trong những năm qua, thông qua các công tác kết nối, thỏa thuận hợp tác,
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã nhận được sự tài trợ của nhiều công ty, doanh
nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, cụ thể từ năm 2007 đến nay, Trường Đại học
Nông Lâm TP.HCM đã nhận được 593 cá nhân và doanh nghiệp tài trợ học bổng với
tổng số tiền 23.524.000.000đ cho 10.600 sinh viên, 190 đơn vị gửi thông tin tuyển dụng
việc làm, 150 doanh nghiệp nhận sinh viên thực tập, 336 doanh nghiệp tham gia chương
trình ngày hội việc làm và 240 đơn vị tham gia chia sẻ trong các chương trình giao lưu,
tập huấn kỹ năng, tổ chức hơn 670 đợt hội thảo giao lưu doanh nghiệp và tập huấn kỹ
năng, …
Việc tổ chức thành công ngày hội việc làm hàng năm, đã tạo sự gắn kết mật thiết
giữa Nhà trường và Doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã đồng hành cùng Nhà trường
trong suốt các ngày hội việc làm. Thông qua ngày hội, sinh viên hiểu rõ hơn về doanh
nghiệp, nhu cầu nhân lực, kỹ năng cần thiết, từ đó có định hướng tốt hơn cho việc phát
triển và hoàn thiện bản thân. Đồng thời, từ ngày hội, Doanh nghiệp có những nhìn nhận,
phát hiện những thiếu sót của sinh viên, từ đó cùng nhà trường có những biện pháp cải
tiến, hoàn thiện các kỹ năng và năng lực cần thiết của sinh viên để đáp ứng tốt cho nhu
cầu của doanh nghiệp, và có thể hạn chế việc đào tạo lại, đào tạo bổ sung sau khi tuyển
dụng. Chính việc làm đó, đã gắn kết sinh viên với các doanh nghiệp.
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Việc hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động việc làm thêm, huấn luyện kỹ năng,
sinh hoạt cộng đồng, ….đã trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết, cũng như các
thông tin về thị trường lao động, nhu cầu của doanh nghiệp, từ đó sinh viên có định
hướng tốt trong việc chuẩn bị cho tương lai.
Hỗ trợ sinh viên, trong môi trường học chế tín chỉ rất khó khăn, bởi chế độ học
tập linh hoạt phụ thuộc vào từng cá nhân sinh viên. Để các hoạt động của sinh viên có
hiệu quả, chúng tôi dựa trên hoạt động và sự hỗ trợ của các Câu lạc bộ, Đội nhóm (hiện
ĐH Nông Lâm có hơn 15 Câu lạc bộ).
Tạo sự kết nối thường xuyên giữa Sinh viên – Cựu sinh viên – Doanh nghiệp,
Đơn vị chức năng - Khoa/Bộ môn – Doanh nghiệp. Chúng tôi làm việc này, dựa trên
nền tảng truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển của trường, và đặc biệt là dựa trên
sự tín nhiệm, tình cảm của cựu sinh viên với trường.
Việc trao tặng học bổng của Doanh nghiệp, Doanh nhân, Thầy cô, cựu sinh viên
cho sinh viên, ngoài tính nhân văn tương thân tương ái, còn thể hiện sự đồng cảm trong
định hướng nghề nghiệp; sinh viên sẽ có những nhìn nhận tốt và bền vững hơn với các
doanh nghiệp trong công việc. Đặc biệt, có những doanh nghiệp, trao tặng học bổng
theo hướng nghiên cứu khoa học, từ đó giúp cho sinh viên hoà nhập tốt hơn với môi
trường làm việc, và từ đó tạo sự gắn bó lâu dài, thân thiết giữa người làm – doanh
nghiệp.
Sinh
viên

Đoàn TN,
Hội SV,
CLB, Đội nhóm

Đơn vị chức năng,
Khoa,
Bộ môn

Trường

Doanh nhân,
Thầy cô,
Cựu sv,
Hiệp hội

Doanh
nghiệp

Hình 2: Sự kết nối giữa Doanh nghiệp – Sinh viên – Nhà trường

Việc thông tin trên các kênh đại chúng, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và
nhu cầu việc làm của sinh viên (trên FM 99,9Mhz, website, facebook, …) ngoài cung
cấp thông tin, còn tạo sự kết nối của sinh viên (không chỉ riêng sinh viên ĐH Nông
Lâm TpHCM) và doanh nghiệp nhanh chóng và rộng rãi hơn, đáp ứng được mong
muốn của xã hội.
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Với những kết quả đạt được trong 10 năm, để đổi mới, hội nhập và phát triển
toàn diện giáo dục, chúng tôi có một vài đề xuất với UBND TPHCM, với Bộ Giáo dục
và đào tạo, và với các trường Đại học nhằm đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác
giữa nhà trường và doanh nghiệp, trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
Đối với nhà trường
•
Thiết lập kênh thông tin: xây dựng diễn đàn giữa nhà trường và doanh
nghiệp, đồng thời gửi thông tin đào tạo, nghiên cứu của nhà trường đến doanh nghiệp
để cùng trao đổi, tạo đội ngũ lao động đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.
•
Thường xuyên tăng cường các hoạt động: cho một số hoạt động đào tạo,
hội thảo, chuyên đề, nghiên cứu khoa học, thực tập, kiến tập, tuyển dụng…
•
Có cơ chế cụ thể trong việc mời doanh nghiệp tham gia giảng dạy một số
chương trình thực tế trong các chương trình học [5].
•
Để tăng động lực cho sinh viên trong việc tích luỹ kỹ năng, thái độ với
nghề nghiệp, việc tham gia các lớp học kỹ năng, thực hành xã hội sẽ được ghi nhận
thông qua Điểm rèn luyện, điểm số để đánh giá sinh viên 3 tốt, 5 tốt [3,4].
•

Thiết lập và phát triển các kênh thông tin và cơ sở dữ liệu cựu sinh viên.

•
Vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp cho nhà trường. Việc làm này
được thực hiện hàng năm, trong khu vực trang trọng của Trường.
Đối với UBND TpHCM, Bộ Giáo dục và Đào tạo
•
Có chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp có hỗ trợ cho nhà trường về một
số vấn đề như thuế, vốn…
•
Có cơ chế trong việc cho doanh nghiệp tham gia trực tiếp trong hoạt động
đào tạo của nhà trường, đặc biệt là các môn học có liên quan đến kỹ năng nghề nghiệp.
Đối với Doanh nghiệp
• Để đảm bảo chất lượng nhân lực, đáp ứng các yêu cầu của các doanh nghiệp;
doanh nghiệp đã tham gia trực tiếp trong việc hỗ trợ kiến tập, huấn luyện kỹ năng, và
văn hoá làm việc cho sinh viên. Bên cạnh đó, việc các Doanh nhân, cựu sinh viên Nông
Lâm thành đạt về nói chuyện, cũng sẽ tạo thêm động lực, truyền lửa, khơi gợi sự đam
mê nghề nghiệp cho sinh viên.
• Doanh nghiệp cần chủ động trong việc tăng cường và đẩy mạnh các hoạt
động hỗ trợ kiến tập, huấn luyện kỹ năng và văn hoá làm việc cho sinh viên theo các
chuyên ngành (theo nhu cầu tuyển dụng) nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực,
đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp trong tương lai, đặc biệt là bối cảnh tự chủ và
thời đại công nghiệp 4.0.
• Đối với doanh nghiệp, việc đặt hàng cụ thể, lâu dài với nhà trường sẽ có
thêm định hướng để nhà trường chuẩn bị nguồn nhân lực ổn định và chất lượng hơn.
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QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH TỰ CHỦ ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM
Nguyễn Quang Giải
Nguyễn Hải Linh
Phú Thị Tuyết Nga
Trường Đại học Thủ Dầu Một
Tóm tắt: Quản trị đại học là đòn bẩy quan trọng để cải thiện chất lượng giáo
dục, theo đó để trở thành trường đại học hàng đầu đòi hỏi phải có hệ thống quản trị tốt
nhằm duy trì mục tiêu, sứ mệnh giáo dục đại học. Dựa vào nguồn dữ liệu thứ cấp, ở
phần đầu bài viết trình bày các mô hình quản trị đại học; phần sau bài viết phân tích,
thảo luận tự chủ đại học và mô hình quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học tại
Việt Nam.
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UNIVERSITY GOVERNANCE IN THE CONTEXT OF UNIVERSITY
AUTONOMY IN VIETNAM
Abstract: University governance is an important lever to improve the education
quality, whereby becoming a leading university requires good governance system to
maintain the goals and mission of higher education. Based on the secondary data
source, at the beginning of the article, we present the university governance models, the
following is the analysis and discussion of university autonomy and university
governance model in the context of university autonomy in Vietnam.
Key words: higher education, model, university governance, university
autonomy, Vietnam
1. Dẫn nhập
Xã hội càng phát triển thì nhu cầu giáo dục đại học càng cao và việc đảm bảo hệ
thống giáo dục đại học được quản trị tốt ngày càng trở nên cấp thiết (World bank,
2008). Quản trị đại học (university governance) được ví, dẫu chiếc xe có tốt hoặc đẹp
cỡ nào nếu việc điều khiển chúng đi sai đường thì nó cũng không thể đi đến đích muốn
đến. Quản trị đại học trở thành đòn bẩy để cải thiện chất lượng giáo dục, và điều cốt lõi
để trở thành trường đại học hàng đầu thế giới chính là hệ thống quản trị hàng đầu nhằm
duy trì mục tiêu, sứ mệnh giáo dục đại học.
Việt Nam đang chứng kiến một sự mở rộng quy mô giáo dục đại học với tốc độ
trước đây chưa từng có (Paul Bryant, Phạm Thị Ly, 2007). Bên cạnh sự tăng nhanh về
số lượng, thì chất lượng giáo dục đại học của quốc gia này còn yếu kém, bộc lộ nhiều
hạn chế trong đó có nguyên nhân từ sự yếu kém về quản trị đại học. Các mô hình quản
trị đại học chủ yếu dựa vào quyền lực nhà nước “tập trung, quan liêu, bao cấp” đang
gặp phải những rào cản lớn và chúng dần được thay thế trên toàn thế giới bởi các mô
hình quản trị chuyên nghiệp, phù hợp và Việt Nam không phải là một ngoại lệ. Nhận
thức sâu sắc về sự hạn chế này, giáo dục đại học Việt Nam không ngừng nỗ lực đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế đã đặt ra nhiệm vụ đổi mới về quản trị đại học (Nghị Quyết, số 29NQ/TW, 2013). Sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp, bài viết tổng quan một số mô hình
quản trị đại học một số nền giáo dục tiên tiến trên thế giới và có liên hệ, đối chứng từ
thực tiễn Việt Nam qua đó đề xuất mô hình quản trị đại học đáp ứng xu thế hội nhập,
thúc đẩy tự chủ đại học hiện nay.
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2. Các mô hình quản trị đại học
Hiện có nhiều mô hình khác nhau về quản trị đại học. Trong bài viết này chúng
tôi chỉ giới thiệu và nghiên cứu một số mô hình tiêu biểu có thể vận dụng vào thực tiễn,
đặc biệt trong bối cảnh thúc đẩy tự chủ đại học tại Việt Nam hiện nay.
Trên cơ sở tổng quan về quản trị đại học của một số quốc gia trên thế giới, bước
đầu có thể đề cập về các mô hình quản trị đại học sau: 1/ mô hình chính thức (formal);
2/ mô hình tập thể (collegial); 3/ mô hình tự chủ đại học (university autonomy) 4/ mô
hình chính trị (political); 5/ mô hình chủ quan (subjective); 6/ mô hình mập mờ
(ambiguity); 7/ mô hình văn hóa (cultural). Nhìn chung, các mô hình này có thể được
áp dụng cho những thiết chế giáo dục khác nhau và ít nhiều chúng được xuất hiện và
vận dụng trong bất lỳ một bộ phận của quản trị giáo dục. Về lý thuyết để phân biệt giữa
các mô hình này điều đầu tiên cần dựa vào một số đặc trưng then chốt sau: 1/ mức độ
đồng thuận về mục đích hay mục tiêu của một thiết chế giáo dục; 2/ ý nghĩa và giá trị
pháp lí của cơ cấu tổ chức; 3/ mối quan hệ giữa thiết chế và môi trường bên ngoài; 4/
những chiến lược lãnh đạo thích hợp nhất cho một thiết chế giáo dục.
Mô hình chính trị
Mô hình này thừa nhận xung đột được xem là hiện tượng tự nhiên trong trường
học. Phác thảo rộng của hệ thống chính trị của trường đại học có thể hình dung như sau.
1/ có một cấu trúc xã hội phức tạp, tạo ra xung đột; 2/ có nhiều hình thức quyền lực và
áp lực ảnh hưởng đến những người ra quyết định; 3/ có một giai đoạn lập pháp trong đó
những áp lực này được chuyển thành chính sách; 4/ và có một giai đoạn thực thi chính
sách, cuối cùng tạo ra phản hồi với tiềm năng cho những xung đột mới (Baldridge, J.
Victor, 1972).
Mô hình quan liêu
Bộ máy quan liêu từng được phát triển bởi Max Weber 1, một số học giả cho rằng
quản trị đại học có thể được nghiên cứu một cách hiệu quả nhất bằng cách áp dụng mô
hình quan liêu của ông vào các trường đại học (Henderson, 1960; Anderson, 1963).
Quan liêu là mạng lưới của các nhóm xã hội (networks of social groups) dành riêng cho
các mục tiêu hạn chế, được tổ chức để đạt hiệu quả tối đa và được quy định theo
nguyên tắc “hợp pháp-hợp lý” (legal-rationality2) thay vì tình bạn, lòng trung thành với
gia đình, hoặc trung thành với một nhà lãnh đạo có sức lôi cuốn. Cấu trúc quan liêu
được phân cấp và gắn kết với nhau bởi các chuỗi chỉ huy và hệ thống chính thức của
truyền thông.
Một số đặc điểm của trường đại học phù hợp với luận điểm của Weber về bản
chất của quan liêu: bổ nhiệm dựa trên các tiêu chí về năng lực; các quan chức được bổ
nhiệm, chứ không được bầu; tiền lương được cố định, và được trả bởi tổ chức; thứ hạng
(rank) được công nhận và tôn trọng; chức nghiệp là độc quyền, không có công việc
khác được thực hiện; phong cách sống lấy tổ chức làm trung tâm; an ninh hiện diện
trong một hệ thống nhiệm kỳ; tài sản cá nhân và tổ chức được tách bạch.
Mô hình tập thể
Mô hình này cho rằng cơ sở giáo dục không nên được tổ chức như các cơ quan
quan liêu khác, thay vào đó nên cho phép sự tham gia đầy đủ của tất cả các thành viên
1

2

1864-1920, nhà triết học, chính trị học, kinh tế học, xã hội học người Đức. Ông được nhìn nhận là một trong
bốn người sáng lập ngành xã hội học và quản trị công đương đại.
Quy tắc quy định và thủ tục cẩn thận.
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cộng đồng học thuật (all members of the academic community), hoặc ít nhất là giảng
viên - trong hoạt động quản lý. Trong đó “cộng đồng học giả” (community of scholars)
sẽ quản lý các vấn đề liên quan đến mình, ít giao dịch với những quan chức quan liêu
(Martin, 1967; John Millett, 1962). Mô hình tập thể nhấn mạnh sự chuyên nghiệp hóa
“profes-professionalization" của cộng đồng học thuật. Theo đó, cần phân biệt sự khác
biệt giữa “năng lực chính thức” (official competence) xuất phát từ vị trí chính thức của
một người trong bộ máy quan liêu và “năng lực kỹ thuật” (technical competence) xuất
phát từ khả năng của một người để thực hiện một nhiệm vụ nhất định (Talcott Parsons,
1947, p.60).
Tự chủ đại học và mô hình quản trị đại học tự chủ
Tự chủ đại học (university autonomy) được hiểu theo nhiều cách khác nhau tùy
vào nhận thức vai trò của nhà nước đối với giáo dục đại học. Đối với các nước châu Âu,
tự chủ đại học được xét trên hai chiều kích chính, 1/ thoát ra khỏi sự kiểm soát, hạn chế
của các cơ quan quản lý nhà nước, của thị trường lao động, nhà cung cấp dịch vụ và các
ảnh hưởng chính trị; và 2/ quyền tự do đưa ra các quyết định về cách thức tổ chức hoạt
động, mục tiêu sứ mạng của trường đại học. Theo Hiệp hội Quốc tế các trường đại học
(IAU - International Association of Universities), tự chủ đại học là việc trường đại học
được cho phép quyền tự chủ cần thiết nhằm mang lại hiệu quả giáo dục đại học về
giảng dạy, tiêu chuẩn, quản lý các hoạt động liên quan phù hợp với các hệ thống trách
nhiệm giải trình công khai, và tôn trọng tự do học thuật và quyền con người (IAU3,
2018, tr.25). Dù được hiểu theo nhiều cách khác nhau, tự chủ đại học vẫn có thể khái
quát là sự chủ động, tự quyết định của trường đại học về một số lĩnh vực, một số mặt
nào đó trong hoạt động của nhà trường. Có bốn thành tố chính được thừa nhận rộng rãi
mỗi khi đề cập về tự chủ đại học được Hiệp hội các trường đại học châu Âu (EUA European University Association, 20184) đưa ra: tự chủ về tổ chức (organisational
autonomy) là quyền tự chủ của trường đại học trong việc quyết định cơ cấu tổ chức và
cơ chế ra quyết định; tự chủ về tài chính (financial autonomy) là quyền tự chủ của nhà
trường 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; tự chủ về học thuật
(academic autonomy) là quyền tự chủ của nhà trường 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
một cách linh hoạt; tự chủ về nhân sự (staffing autonomy) là quyền tự chủ của trường
trong tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực phù hợp nhất theo yêu cầu của trường.
Sơ đồ. Các thành tố tự chủ đại học
Tự chủ
đại học

Tự chủ về
tổ chức

Tự chủ về
tài chính

Tự chủ về
học thuật

Tự chủ về
nhân sự

Nguồn: EUA, 2018

3

4

IAU 2018, In focus academic freedom and university autonomy under threat, nguồn: https://iauaiu.net/IMG/pdf/iau_horizons_vol.22.2.pdf.
Nguồn: http://www.university-autonomy.eu/.
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Mô hình quản trị đại học tự chủ. Quản trị đại học (university governance) được
ví, nếu như việc điều khiển đi sai đường, cho dù chiếc xe có tốt hoặc đẹp như thế nào đi
nữa thì nó cũng không thể đi đến đích muốn đến. Vì vậy quản trị đại học trở thành đòn
bẩy chính để cải thiện chất lượng giáo dục, và điều cốt lõi để trở thành trường đại học
hàng đầu thế giới chính là hệ thống quản trị hàng đầu nhằm duy trì mục tiêu, sứ mệnh
giáo dục đại học (Anderson, G. Lester, 1963).
Dựa vào mức độ kiểm soát của Nhà nước đối với trường đại học, trong Báo cáo
về xu hướng toàn cầu trong quản trị đại học (Global trends in university governance)
World bank đã khái quát bốn mô hình quản trị đại học, ứng với những mức độ tự chủ
khác nhau, 1/ từ mô hình Nhà nước kiểm soát hoàn toàn (state control) như ở Malaysia,
2/ đến các mô hình bán tự chủ (semi-autonomous) như ở Pháp và New Zealand, 3/ mô
hình bán độc lập (semi-independent) ở Singapore, và 4/ mô hình độc lập (independent)
như ở Úc, Anh (World bank, 2008, tr.9). Theo báo cáo này, với mô hình Nhà nước
kiểm soát hoàn toàn, cơ sở giáo dục đại học vẫn được hưởng mức độ tự chủ nhất định vì
những lý do tài chính và thực tiễn, mặc khác Nhà nước dù có muốn cũng không thể
kiểm soát được tất cả các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học. Bên cạnh đó, ngay
trong mô hình độc lập vẫn có những mặc định ngầm về quyền của Nhà nước nắm giữ
một số kiểm soát, ít nhất là về mặt chiến lược và yêu cầu tính giải trình đối với cơ sở
giáo dục đại học. Như vậy rõ ràng có thể thấy, mức độ kiểm soát của Nhà nước tỷ lệ
nghịch với mức độ tự chủ của cơ sở giáo dục đại học. Theo đó, mức độ kiểm soát của
Nhà nước càng lớn thì mức độ tự chủ của cơ sở giáo dục đại học càng thấp và ngược
lại. Và cũng cần lưu ý rằng có một xu hướng quốc tế mạnh mẽ để tăng mức độ tự cho
các tổ chức công bằng cách biến chúng thành các tổ chức độc lập, tự quản theo mô hình
bán độc lập hoặc mô hình độc lập (World bank, 2008, tr.11). Sự hoán ngôi này có được
là do sự dịch chuyển, thay đổi thể chế từ mô hình quản trị: từ một hệ thống kiểm soát
nhà nước sang giám sát nhà nước.
Xem xét mối tương quan giữa tự chủ đại học và quản trị đại học EUA cho rằng
quản trị đại học liên quan chặt chẽ với tự chủ đại học và tự do học thuật (academic
freedom) và trách nhiệm thể chế (institutional accountability) (EUA, 2018). Trong đó tự
do học thuật thường được bàn luận nhiều nhất mỗi khi đề cập về tự chủ đại học và quản
trị đại học. Điều này cũng dễ hiểu, vì một trong những mục tiêu và sứ mệnh quan trọng
của trường đại học là đào tạo, nghiên cứu và giảng dạy. Tự do học thuật là quyền của
các học giả theo đuổi nghiên cứu, giảng dạy, và xuất bản mà không có sự kiểm soát
hoặc kiềm chế từ các tổ chức sử dụng chúng. Một lưu ý, tự do học thuật không phải là
một khái niệm tuyệt đối; nó có giới hạn và đòi hỏi trách nhiệm giải trình, và nếu không
có nó, các trường đại học không thể hoàn thành một trong những chức năng chính của
mình.
3. Quản trị đại học theo hướng tự chủ - những gợi mở đối với Việt Nam
Các nghiên cứu về mô hình quản trị đại học thường tập trung vào mối quan hệ
hay mức độ kiểm soát của Nhà nước đến cơ sở giáo dục đại học, theo đó mức độ tự chủ
đối với cơ sở giáo dục đại học giữa các quốc gia là rất khác, vì tự chủ đại học thường
chịu ảnh hưởng, quy định và tác động của thể chế chính trị, hình thái lịch sử, kinh tế, xã
hội mang nét đặc thù của từng quốc gia.
Bảng so sánh sau đây cung cấp bức tranh tổng quát và súc tích về sự khác biệt,
tính ưu việt của mô hình quản trị tự chủ so với quản trị không tự chủ. Theo đó ưu việt
của quản trị đại học tự chủ so với quản trị không tự chủ được thể hiện rõ nhất về đặc
điểm hoạt động và nguyên tắc quản trị của nhà trường (Bảng).
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Bảng. So sánh đặc điểm và nguyên tắc quản trị tự chủ và không tự chủ
Đặc điểm
và nguyên
tắc

Quản trị tự chủ

-Sứ mạng tuyên bố
-Phát huy nội lực, khai thác ngoại lực
Đặc
điểm -Liên tục đổi mới
hoạt động
-Quản ltrị theo hiệu quả và thích ứng
giáo dục
với bối cảnh
-Chú trọng chất lượng

Quản trị không tự chủ
-Áp đặt chức năng, nhiệm vụ
-Kiềm chế nội lực, quản trị ngoại
lực
-Chậm đổi mới
-Quản trị theo quy chuẩn cứng
nhắc, chậm thích ứng
-Chú trọng số lượng5

Nguyên lý đa chiều đồng thuận
Có thể có nhiều cách để đạt mục tiêu,
nhấn mạnh tính mềm dẻo, linh hoạt,
thủ pháp linh động

Nguyên tắc
quản trị
nhà trường

Nguyên lý tổ chức theo tiêu
chuẩn
Dùng phương pháp tiêu chuẩn,
trình tự để đạt tới mục tiêu; nhấn
mạnh tính thông dụng có thể áp
Trao quyền hạn, trách nhiệm cho cơ dụng ở mọi nơi
Tập trung quyền lực ở cấp trên
sở
Khi nảy sinh vấn đề thì kịp thời giải Cấp trên sẽ lo chế ngự mọi việc
lớn nhỏ
quyết ngay tại cơ sở
Tránh nảy sinh vấn đề
Không ngại nảy sinh vấn đề
Chú trọng hiệu suất và khắc phục Chú trọng khống chế quá trình
khó khăn
Trường học là một hệ thống tự quản Nhà trường chỉ là một hệ thống
chấp hành
Khống chế từ bên ngoài
Cơ sở tự quản trị
Bị động chấp nhận
Chủ động khai thác
Không chịu trách nhiệm
Tự chịu trách nhiệm
Coi trọng tính tích cực của con Coi trọng tính tuân thủ
người
Cung cấp nhân lực từ bên ngoài
Phát triển nguồn nhân lực nội tại
Giám sát quản trị từ bên ngoài
Các thành viên của trường đều tham Khống chế đầu vào và đầu ra
dự
Luôn cải tiến nội bộ
Nguồn: Y.C.Cheng 1993, tr.14.

Nhờ nguyên tắc, đặc điểm và hiệu quả vượt trội của mô hình quản trị đại học tự
chủ so với không tự chủ nên xu hướng chung thế giới hiện nay là chuyển dần từ mô
5

Đây cũng là hiện trạng của giáo dục đại học Việt Nam, cách đây vài năm khi trả lời chất vấn trước quốc hội tại
sao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp không tìm được việt làm ngày càng cao? Người đứng đầu Bộ Giáo dục và Đào tạo
đã thừa nhận giáo dục đại học chỉ mới chú trọng đến số lượng.
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hình Nhà nước kiểm soát sang mô hình có mức độ tự chủ cao hơn, từ nhà nước kiểm
soát hoàn toàn (state control) sang nhà nước giám sát (state supervison). Nhưng cũng
cần lưu ý rằng ở một số nước phát triển 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.
Từ những thảo luận, phân tích về các mô hình quản trị đại học, đặc biệt hô hình
quản trị đại học theo hướng tự chủ vừa được trình bày ở trên là cơ sở lý luận, tham
chiếu quan trọng có thể vận dụng vào thực tiễn, trong bối cảnh thúc đẩy tụ chủ đại học
tại Việt Nam. Cụ thể:
Trao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình. Tự chủ đại học được xuất hiện từ
sau khi Luật Giáo dục năm 2005 được ban hành. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các
trường thực hiện sự tự chủ - tự chịu trách nhiệm trong các trường đại học. Theo đó, phải
gắn liền với “ba công khai” - cam kết về chất lượng giáo dục; các điều kiện đảm bảo
chất lượng giáo dục; thu chi tài chính. Văn bản này thừa nhận, giáo dục - đào tạo đại
học được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Đây là bước
ngoặc quan trọng để giáo dục đại học Việt Nam tiếp tục đổi mới đáp ứng cấp bách cuộc
sống.
Tinh thần chung quản trị đại học của nền giáo dục phát triển là trao quyền cho
trường đại học tự chủ và trách nhiệm giải trình (University of Colombo, 2015, tr.10).
Việt Nam hiện nay cũng đang đi theo định hướng này và bước đầu đã có khoảng 20
trường đi theo mô hình này và hầu hết thành công6. Tuy nhiên đứng về mặt quản lý vĩ
mô thì Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn đứng ra kiểm soát và đôi khi kiểm soát quá sâu.
Theo xu hướng chung Bộ Giáo dục và Đào tạo nên “buông” để các trường đại học tự
chủ và phát triển.
Xóa trình trạng: Tự chủ đại học “chỗ này mở, chỗ kia đóng”. Tự chủ đại học tại
Việt Nam hiện theo kiểu chỗ này mở chỗ kia đóng. Năm 2012, Luật Giáo dục Đại học
được ban hành7. Theo đó, quyền tự chủ đại học được tái khẳng định, trao quyền và quy
định đầy đủ và khá cụ thể về mức độ tự chủ. Theo Điều 32 của Luật này, “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”. Về học thuật, lần đầu tiên các trường được tự chủ xây dựng,
thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; tự
chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh; tự in phôi bằng, cấp bằng cho tất cả các trình độ mà
trường đào tạo. Đây là một bước tiến trong tư duy quản trị đại học. Tuy nhiên, Điều 32,
gần như bị triệt tiêu bởi Điều 20, Điều 32 quy định về quyền tự chủ của cơ sở giáo dục
như được đề cập ở trên với phạm vi rất rộng trùm lên mọi lĩnh vực, một cái áo vừa to
vừa đẹp cho cơ chế giáo dục đại học thế nhưng rất nhiều điều khác trong Luật này thì
lại kéo cái áo ấy đến mức tối đa (Phạm Thi Ly, 2017). Cụ thể, quyền tự chủ về tổ chức
nhân sự, trong đó điểm quan trọng nhất là lựa chọn lãnh đạo nhà Trường, ngay lập tức
gần như bị triệt tiêu với Điều 20, “Hiệu trưởng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ
nhiệm hoặc công nhận”8. Điều này áp dụng cho trường công lẫn trường tư. Ở cấp độ
nhà trường, việc tổ chức nhân sự cũng bị ràng buộc bởi Luật cán bộ công chức, Luật
6
7

8

Tại TP. Hồ Chí Minh có Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, Đại học Tôn Đức Thắng.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, Kỳ họp thứ 3 thông qua
ngày 18 tháng 6 năm 2012.
Điều 20. Hiệu trưởng, Luật Giáo dục Đại học 2012, Luật số 08/2012/QH13, ngày 18/06/2012.
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viên chức trong khi lẽ ra chỉ cần tuân thủ Luật lao động là đủ (Phạm Thi Ly, 2017).
Tương tự, vấn đề tự chủ tài chính, khi dẫn chiếu tới các luật như Luật Ngân sách nhà
nước, Luật Phí và lệ phí, Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Luật Đầu tư công,
Luật Đầu tư và các luật thuế, thì hầu như các bộ luật này đều không có những quy phạm
cho phép thực hiện những sáng kiến đổi mới về mặt tài chính của các trường công lập.
Trước những bất cập và hạn chế của Luật Giáo dục Đại học năm 2012, ngày 19
tháng 11 năm 2018 Quốc hội đã ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Giáo dục Đại học9 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Xuyên xuốt các điều của luật này là
tính tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học. Theo đó, những bất cập của Điều 20, Điều
32 của Luật Giáo dục đại học năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung. Cụ thể, “Hiệu trưởng
cơ sở giáo dục đại học công lập do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định và
được cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận” (Điều 20. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục
đại học). Bên cạnh sự “cởi trói” 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; quyết định nhân sự, tiêu
chuẩn hiệu trưởng, tiêu chuẩn các chức danh quản lý … những vấn đề tài chính, hoạt
động chuyên môn cũng được trao quyền.
Một thực tế, hoạt động tự chủ đại học Việt Nam đang chịu sự quản lý từ nhiều
Luật; và Bộ Ngành. Về luật bao gồm, Luật Giáo dục, Luật số 34, Luật Khoa học và
Công nghệ, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Bảo
hiểm xã hội 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. Do đó, dù Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Giáo dục Đại học là cơ sở pháp lý về tự chủ đại học nhưng rất cần
sự đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp khác giữa các bộ ngành thì việc triển
khai, áp dụng luật mới thật sự có hiệu quả - xóa trình trạng “cởi chỗ nọ, trói chỗ kia”.
Sự mạng trường đại học để nhà trường tự quyết định. Đối với cơ sở giáo dục đại
học, việc xác định sứ mạng đóng vai trò quan trọng cho sự tồn tại, quyết định hướng
phát triển và khả năng cạnh tranh của mỗi trường. Thế nhưng, theo quy định của Luật
Giáo dục Đại học năm 2012, cũng như những văn bản dưới luật hiện hành của Việt
Nam việc phát triển trường theo định hướng10 nào đều do các nhân tố ngoài trường
quyết định là chính. Theo Luật Giáo dục Đại học năm 2012, cơ sở giáo dục đại học
được phân tầng 1/ đại học định hướng nghiên cứu; 2/ đại học định hướng ứng dụng; 3/
đại học định hướng thực hành11; và mỗi tầng lại gồm các hạng, và căn cứ vào kết quả
xếp hạng, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền quyết định ưu tiên đầu tư, giao
nhiệm vụ và cơ chế quản lý đặc thù đối với cơ sở giáo dục đại học. Theo Luật này,
trường đại học định hướng nghiên cứu xếp tầng cao nhất; trường đại học định hướng
thực hành xếp vị trí thấp nhất; tầng trên tầng dưới có quyền lợi khác nhau. Điều này dẫn
đến, mục tiêu và định hướng phát triển trường dễ bị chi phối vì lợi ích. Thực tiễn cho
thấy nhiều trường đã cố “ghi danh” cho được là đại học định hướng nghiên cứu12.
Nhưng tiêu chuẩn phân tầng cơ sở giáo dục đại học lại do Chính phủ quy định.8 Điều

9

Luật số: 34/2018/QH14 (gọi tắt Luật số 34).
Nghiên cứu, ứng dụng hay vừa nghiên cứu vừa ứng dụng.
11
Khoản 4 Điều 9, Luật Giáo dục Đại học.
12
Hầu hết các trường, kể cả những trường ngoài công lập mà trụ sở, giảng đường còn phải đi thuê, giảng viên cơ
hữu chỉ trong khoảng 50 người, đều xác định là trường đại học định hướng nghiên cứu, nguồn:
http://tiasang.com.vn/-giao-duc/tu-chu-dai-hoc-thuc-trang-va-giai-phap-7739.
10
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này nghĩa là sứ mạng của trường không còn phụ thuộc vào nguyện vọng của những
người sáng lập và tập thể nhà trường nữa (Nguyễn Minh Thuyết, 2014).
Nâng cao vị thế Hội đồng Trường. Để thực hiện tự chủ và tự do học thuật một
cách đầy đủ, cần tổ chức và thực hiện tốt mô hình Hội đồng trường13 và Hội đồng quản
trị14. Vấn đề này đã được quy định ở Luật Giáo dục (2005), Điều lệ trường đại học (2003,
2014) và Điều lệ trường cao đẳng (2009). Tuy vậy, theo Báo cáo của Bộ Giáo dục và
Đào tạo15, sau gần 10 năm thực hiện các quy định tại các văn bản trên, chỉ có 10/188
trường đại học thành lập Hội đồng trường, mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo,
nhắc nhở nhiều nhưng các trường vẫn không thành lập, vì cho rằng không cần thiết,
không hiệu quả. Những rào cản trong việc thành lập và hoạt động của Hội đồng trường,
theo Bộ này chủ yếu là do16: 1/ có sự trùng lặp, chưa phân định rõ ràng phạm vi, trách
nhiệm, thẩm quyền và mối quan hệ giữa Đảng ủy-Ban Giám hiệu-Hội đồng trường; 2/
hoạt động của Hội đồng trường gặp nhiều lúng túng về nội dung, phương pháp và nặng
về hình thức; 3/ các thành viên Hội đồng trường không có quyền lợi, trách nhiệm và
quyền hạn cụ thể, các thành viên là người ngoài trường ít tham gia các hoạt động của Hội
đồng trường và các cuộc họp Hội đồng trường. Theo nhận định của VED (Vietnam
Education Dialogue) - nhóm đối thoại giáo dục Việt Nam do Ngô Bảo Châu chủ trì “Ở
một nghĩa nào đó, hơn 330 trường đại học và cao đẳng công lập ở Việt Nam chưa có
“chủ” thực sự. Hiện tại, một số đại học (công lập) ở Việt Nam đã có Hội đồng trường,
nhưng số lượng ít và những hội đồng đang tồn tại chủ yếu chỉ có chức năng tham vấn”
(VED, 2010).
4. Kết luận
Có nhiều mô hình quản trị đại học và khi nghiên cứu về chúng người ta thường
tập trung vào mức độ kiểm soát của Nhà nước đến cơ sở giáo dục đại học, theo đó mức
độ tự chủ đối với cơ sở giáo dục đại học giữa các quốc gia là rất khác nhau. Các mô
hình quản trị đại học chủ yếu dựa vào quyền lực nhà nước “tập trung, quan liêu, bao
cấp” đang tỏ ra không bền vững và chúng dần được thay thế bởi các mô hình dựa vào
sứ mệnh nhà trường “tập thể, dân chủ, tự chủ”.
Để nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đáp ứng xu thế hội nhập và phát triển
Việt Nam cần tham khảo và lựa chọn mô hình quản trị đại học phù hợp. Nỗ lực thực
hiện thành công tự chủ đại học và chuyển đổi mô hình quản trị đại học từ nhà nước
quản trị sang nhà nước giám sát; từ nhà nước bao cấp đại học sang tự chủ đại học gắn
với tự chịu trách nhiệm.
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Tóm tắt: Bài viết làm rõ những vấn đề cơ bản về cơ chế quản trị đại học tự chủ,
khái quát tiến trình thể chế hóa chủ trương tự chủ đại học và triển khai thực hiện tự chủ
đại học trong thời gian qua, phân tích những hạn chế, bất cập của pháp luật và làm rõ
nhu cầu hoàn thiện pháp luật về tự chủ đại học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục đại học hiện nay.
Từ khóa: Đổi mới giáo dục đại học, Tự chủ đại học, Pháp luật tự chủ đại học.
MECHANISMS OF AUTHORITY OF UNIVERSITY AND
AUTHORITY
VIETNAM

COMPLETE

LEGISLATIVE

UNIVERSITY

LAW

IN

Summary: The paper clarifies the basics of university autonomy, outlines the
process of institutionalizing university autonomy and implementing university
autonomy in the past, analyzing constraints, Inadequacy of the law and clarification of
the need to improve the law of university autonomy, meeting the requirements of
radical and comprehensive reform of higher education today.
Keywords: Higher Education Reform, University Autonomy, Law on University
Autonomy.
1. Cơ chế quản trị đại học tự chủ
1.1. Tự chủ đại học (university autonomy) là quyền tự do của trường đại học
trong việc quyết định những công việc của chính mình; thể hiện khả năng chủ động
trong xây dựng và thực hiện chiến lược của nhà trường mà không bị trói buộc bởi
những quy định và quản lý ở cấp vĩ mô. Là khả năng toàn diện của trường đại học
được hoạt động theo cách thức lựa chọn để đạt được sứ mệnh và mục tiêu đặt ra, tự chủ
cũng mang lại những lợi thế cho các trường đại học bởi một nguyên lý cơ bản đằng sau
tự chủ là các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) sẽ vận hành tốt hơn.
Quyền tự chủ đại học (TCĐH) được phân biệt thành 2 dạng thức1: 1/ Tự chủ
thực chất hay bản thể (substantive autonomy) - là quyền của nhà trường được tự xác
định các mục tiêu, chương trình của mình để trả lời câu hỏi dạy “cái gì”? và được thể
hiện ở tuyên bố sứ mạng của nhà trường (các trường đại học có quyền tuyên bố sứ
mạng và các mục tiêu và cách thức đi đến mục tiêu mà không phụ thuộc vào bất cứ sự
can thiệp nào từ chính phủ và các cơ quan quản lý). Đó chính là thẩm quyền đầy đủ của
1

Xem: Callahan M. 1995. Academic Freedom, Autonomy and Accountability. Largely abstracted from: OCUA,
Some Perspectives on Academic Freedom, Autonomy and Accountability. Task Force on Resource Allocation,
Ontario Council on University Affairs. <http://cclp.mior.ca/Compex/AcFree_Account_Aut_MSgp.pdf>
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trường đại học trong loại hình tổ chức của mình để đưa ra các quyết định chương trình,
mục tiêu (cái học thuật) và vận hành nhà trường. 2/ Tự chủ thủ tục (procedural
autonomy)2 - là quyền của nhà trường được xác định các biện pháp thi hành để theo
đuổi các mục tiêu và chương trình đã vạch ra (cách học thuật). Đó chính là thẩm quyền
của trường đại học trong loại hình tổ chức của mình được thực hiện các quyết định sẵn
có (dạy học “như thế nào”) nhưng không có quyền đưa ra quyết định. Hạt nhân của khái
niệm tự chủ là văn hóa quản lý phân cấp, phân quyền (decentralization) về trách nhiệm
công việc và trách nhiệm giải trình (hay trách nhiệm xã hội - accountability) trong học
thuật hay thực hiện những chức năng quản lý.
Trong diễn ngôn GDĐH của các nước phương Tây, tự chủ là một khái niệm rất
quan trọng và được xem là một giá trị căn bản của một trường đại học. “Trường đại học
là một tổ chức tự chủ trong trái tim của các xã hội”3. Một trường đại học cần phải là cơ
sở giáo dục tự chủ để thỏa mãn nhu cầu của thế giới xung quanh nó. Là đặc tính vốn có,
bản chất cốt lõi của giáo dục, TCĐH là điều kiện thiết yếu để thực hiện các phương
thức quản trị đại học tiên tiến tạo động lực để các trường đổi mới nhằm cải tiến nâng
cao chất lượng đạt hiệu quả cao hơn hoạt động, làm gia tăng tính cạnh tranh giữa các cơ
sở GDĐH và đa dạng hóa các hoạt động giáo dục. Quyền tự chủ một mặt đảm bảo cho
trường đại học được tự quyết định các vấn đề của mình nhưng đồng thời cũng đề cao
trách nhiệm xã hội (TNXH) của nhà trường. Xu hướng chung trong đổi mới GDĐH 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 mô hình đại học do nhà nước kiểm soát sang mô hình nhà
nước giám sát chất lượng. Việc tạo môi trường cho phép các trường tự quyết và chịu
trách nhiệm được nhiều chính phủ lựa chọn như là giải pháp để ứng phó trước sức ép tài
chính và sự thay đổi nhanh của nền kinh tế. Vai trò mạnh mẽ truyền thống của nhà nước
được nhận thức lại, thay vì kiểm soát chi tiết nhà nước có thể tăng cường giám sát và
can thiệp thận trọng trong quản lý các trường. Khuynh hướng này cũng làm giảm giá trị
truyền thống của mối quan hệ nhà nước và trường đại học. Theo đó, việc tăng quyền lực
ở cấp trường đại học cũng đồng nghĩa với giảm bớt quyền lực của cơ quan quản lý nhà
nước (QLNN) - như Bộ GD&ĐT.
1.2. Các thành tố của tự chủ đại học
Tự chủ đại học được hiểu là sự chủ động trong quản lý của tổ chức trường đại
học mang tính pháp lý về các mặt sau đây:
- Tự chủ trong học thuật (academic freedom): là sự tự do của cơ sở GDĐH trong
việc quyết định những vấn đề thuộc về học thuật, như: ngành học và chương trình đào
tạo, tài liệu giảng dạy, các tiêu chuẩn học thuật và chất lượng, phương pháp sư phạm, số
lượng và phương thức tuyển sinh, kỹ thuật đánh giá kết quả học tập của sinh viên;
quyền của trường được tự do lựa chọn thầy giáo,…Ở phương diện cá nhân, tự do học
thuật là quyền được tự do lựa chọn nội dung giảng dạy, theo đuổi tri thức và công bố
các kết quả nghiên cứu của giảng viên và người họcmà không bị can thiệp vô lý hay bị
giới hạn bởi luật pháp, các quy định của cơ sở giáo dục hay áp lực của công chúng. Tự
chủ đại học cũng được hiểulà quyền của giáo chức đại học “không bị ràng buộc bởi bất
kỳ giáo lý định sẵn nào, về tự do giảng dạy và thảo luận, tự do tiến hành nghiên cứu,
2

3

Vũ Thị Phương Anh, Tự chủ trong Luật giáo dục đại học của Việt Nam: Cần có tự chủ thực chất https://hocthenao.vn/2014/08/14/tu-chu-trong-luat-giao-duc-dai-hoc-cua-viet-nam-can-co-tu-chu-thuc-chat-vuthi-phuong-anh/
Tuyên bố Magna Charta Universitatum tại Bologna 1988.
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phổ biến và xuất bản kết quả nghiên cứu, tự do bày tỏ ý kiến của mình về tổ chức hoặc
hệ thống trong đó họ làm việc, tự do thoát khỏi kiểm duyệt của nhà trường và tham gia
các tổ chức nghề nghiệp hay các cơ quan đại diện học thuật”4. Việc nghiên cứu và giảng
dạy cần phải độc lập về đạo đức, trí tuệ đối với các quyền lực chính trị và sức mạnh
kinh tế. Về bản chất, tự do học thuật là sự chủ động trong hoạt động đào tạo và nghiên
cứu khoa học (NCKH) của nhà trường trên cơ sở tự trị về quản lý mà cốt lõi là toàn
quyền tự quyết trong việc lựa chọn chương trình giảng dạy, nghiên cứu và bổ nhiệm
nhân sự theo hướng tự do học thuật của nhà trường.
Là giá trị cốt lõi của đại học, tự do học thuật (tự do nghiên cứu và tự do giảng
dạy) trở thành tinh thần xuyên suốt của mọi hoạt động của trường đại học. Từ tinh thần
tự do học thuật, trường đại học với ý nghĩa là một trung tâm tri thức và một trung tâm
văn hóa - trở thành nơi khai phá, nuôi dưỡng, truyền bá và xiển dương tri thức. Và trong
thời đại nền kinh tế tri thức, trường đại học trở thành cỗ máy then chốt của xã hội tri
thức thì tự do học thuật càng quan trọng và ý nghĩa đối với hiệu quả hoạt động của nhà
trường cũng như để tạo nên một xã hội dân sự lành mạnh và phát triển đời sống tri thức.
- Tự chủ về tổ chức và quản lý hay tự chủ trong quản trị (organizational
autonomy): 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 lập kế hoạch, tổ chức và điều phối để thúc đẩy sự năng động,
phát triển của cơ sở GDĐH cũng như của từng cá nhân. Các trường đại học cần được tự
quyết định và chủ động xây dựng cơ cấu tổ chức, phân chia, thành lập các đơn vị trực
thuộc, tuyển dụng, bổ nhiệm, đãi ngộ nhân tài hoặc xây dựng chiến lược phát triển có
tầm nhìn và định hướng rõ ràng cùng với sự chủ động về cách thức quản lý nguồn lực
bên trong của nhà trường nhằm mục tiêu phát triển.
- Tự chủ về tài chính (financial autonomy): là sự tự do của cơ sở đào tạo trong
sử dụng các nguồn lực tài chính theo chiến lược ưu tiên lựa chọn, như: phân bổ kinh
phí, cung cấp tài chính tự nguyện, vận hành tài chính và trách nhiệm giải trình. “Định
nghĩa sử dụng được về tự chủ đại học là sự không phụ thuộc vào một nguồn hỗ trợ duy
nhất và chật hẹp nào cả” 5. Về bản chất, đó là sự chủ động về việc đảm bảo các nguồn
lực bên trong để phục vụ các hoạt động đào tạo và NCKH của trường. Cơ sở cung cấp
tài chính đa dạng và thẩm quyền sử dụng, tạo nguồn thu, quyền quyết định độc lập về
sử dụng ngân sách được nhà nước cấp cũng như quyền được tạo quỹ từ những nguồn
khác được xem là những vấn đề cốt lõi của tự chủ tài chính. Các trường đại học cần
được tự quyết định và chủ động 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 và cân đối thu chi nhằm đảm bảo hệ thống tài chính minh bạch, tuân thủ pháp luật và không vụ lợi.
Ngày nay, trong bối cảnh mô hình đại học truyền thống đang trở nên lỗi thời và
đang được thay thế bằng mô hình đại học mới, khi nguồn lực đầu tư của Nhà nước cho
giáo dục hạn hẹp, việc trao quyền tự chủ đầy đủ cho các trường đại học là biện pháp
hữu hiệu nhất để phát triển GDDH . Cũng do sự chia sẻ ngân quỹ công cho GDĐH
đang giảm sút và nhà nước đang đòi hỏi GDĐH phải làm nhiều hơn với chi phí thấp
hơn cho nên việc đa dạng hóa nguồn thu là điều cốt yếu để mở rộng mức độ tự chủ của
nhà trường và để tạo ra những thay đổi mang ý nghĩa tính hệ thống. Do vậy, một nguồn
Báo cáo của Hội đồng Giáo dục UNESCO về Giáo dục thế kỷ XXI, 1997 (Khuyến nghị của UNESCO về vị thế
của giáo viên và giảng viên đại học).
5
Định nghĩa của Babbidge và Rosenweig năm 1962.
4
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tài chính đa dạng là một phần của TCĐH và trên cơ sở sự mở rộng nguồn tài chính,
TCĐH sẽ trở nên rộng hơn.
Trên quan điểm hệ thống, sự chủ động của các trường đại học trên các phương
diện học thuật (chuyên môn), tài chính và tổ chức quản lý là không thể tách rời của
quyền “tự chủ toàn diện” cho các cơ sở GDĐH. Bởi lẽ: các nội dung của tự chủ liên
quan chặt chẽ với nhau, nếu không có được quyền tự chủ trong mặt này thì quyền tự
chủ ở các mặt khác không thể phát huy đầy đủ được. Chẳng hạn như: khi được giao tự
chủ về tài chính thì cần được giao quyền chủ động trong tuyển sinh, xây dựng mức thu
học phí và các khoản thu….Với những chủ động trên, các trường đại học vừa đạt được
mục tiêu phát triển bền vững trong lâu dài vừa thúc đẩy sự cạnh tranh năng động và
lành mạnh nhằm nâng cao sự đóng góp của hệ thống GDĐH với sự phát triển của quốc
gia.
1.3. Tự chủ đại học là yêu cầu hàng đầu trong quá trình đổi mới GDĐH trên toàn
thế giới hiện nay, là một công cụ quan trọng trong việc tạo nguồn lực để phục vụ các
hoạt động cần thiết của một trường đại học và làm tròn sứ mệnh của nó đối với xã hội.
Trên thực tế, sau khi gia nhập WTO, Việt Nam đã tham gia vào quá trình toàn cầu hóa
trong đó có cả giáo dục - nghĩa là GDĐH Việt Nam cũng “buộc phải hoạt động trong
một môi trường cạnh tranh trên mọi phương diện”. Hệ thống GDĐH Việt Nam được
duy trì rất lâu trong cơ chế quản lý toàn diện cần được chuyển sang cơ chế quản lý mới,
bình đẳng và rõ ràng hơn. Tuy nhiên, kết quả của cách làm cũ rõ ràng là chưa được như
mong muốn của xã hội, đặc biệt là trong khi nhu cầu học đại học trở thành đại chúng.
Không ngoài quy luật phát triển, khi hệ thống các trường đại học ngày càng đa dạng về
sở hữu và gia tăng nhanh chóng về số lượng thì cách thức quản lý theo cơ chế bao cấp
đã không còn phù hợp và nếu không thực hiện TCĐH theo lộ trình thì GDĐH Việt Nam
không thể hoàn thành được sứ mệnh của mình. Vai trò của QLNN cũng cần được tách
bạch từ quản lý vi mô sang quản lý vĩ mô, mang tính định hướng và điều phối. Từ thực
tế này, Việt Nam cần có một cuộc cách mạng trong GDĐH và chấn hưng giáo dục là
mệnh lệnh cuộc sống. Đổi mới GDĐH là yêu cầu bức thiết và tự chủ chính là giải pháp
chiến lược cho GDĐH. Vì vậy, các trường đại học (trước hết là các trường công lập)
cần phải chuyển đổi nhanh chóng sang cơ chế tự chủ và chịu TNXH. Vì vậy, bước sang
những năm đầu của thế kỷ XXI cùng với sự xuất hiện khái niệm tự chủ, tự chịu trách
nhiệm thu hút sự quan tâm và tranh luận của xã hội, ngành giáo dục đã bước vào công
cuộc đổi mới mang tính bước ngoặt và đột phá về cơ chế quản lý GDĐH. Quá trình đổi
mới (cải cách) theo hướng trao quyền tự chủ cho các trường đại học cũng hướng tới xây
dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật (HTPL) rành mạch, thống nhất, bình đẳng và
triển khai các chính sách hỗ trợ phù hợp và nhất quán cho các loại hình trường tham gia
cung cấp sản phẩm, dịch vụ GDĐH một cách thuận lợi và chủ động. Đồng thời, thực
hiện TCĐH cũng là biện pháp thúc đẩy xã hội hóa GD&ĐT và xây phát triển hệ thống
giáo dục theo yêu cầu mở.
2. Tiến trình xây dựng pháp luật tự chủ đại học ở Việt Nam
Từ phương diện pháp lý, TCĐH được xem là khả năng hành động chủ động
mang tính pháp lý về các mặt học thuật, tài chính, tổ chức và nhân sự của tổ chức
trường đại học; là phương thức quản trị đại học (QTĐH) tiên tiến nhằm cải tiến, nâng
cao chất lượng đào tạo và là một công cụ quan trọng trong việc tạo nguồn lực để giúp
các trường thực hiện tốt sứ mệnh của mình đối với xã hội. Thực hiện cơ chế quản trị tự
chủ cũng là một yêu cầu hàng đầu trong quá trình đổi mới GDĐH Việt Nam nhằm đáp
ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
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hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) và hội nhập quốc tế (HNQT). Trong gần 2 thập kỷ qua,
các trường đại học Việt Nam từng bước được trao quyền tự chủ, được thể hiện qua các
đạo luật giáo dục và văn bản pháp quy của Nhà nước, như:
2.1. Quyền tự chủ qua Luật Giáo dục và các văn bản pháp quy của Nhà nước
Thực hiện chủ trương đổi mới GDĐH, Luật Giáo dục, Điều lệ nhà trường và
nhiều văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được ban hành nhằm trao quyền tự chủ,
tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp đào tạo công lập. Cụ thể là:
- Luật Giáo dục năm 2005 (Luật số 38/2005/QH11) xác lập quyền tự chủ và
TNXH 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 lý 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” (Điều 14); và “Trường trung cấp, trường cao đẳng,
trường đại học được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và
theo Điều lệ nhà trường trong các hoạt động: 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; 3/ Tổ chức bộ máy nhà trường; tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đãi ngộ nhà
giáo, cán bộ, nhân viên; 4/ Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực; 5/ Hợp tác với
các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, NCKH trong nước và
nước ngoài theo quy định của Chính phủ (Điều 60).
- Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ
bản và toàn diện GDĐH 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 TNXH của cơ sở GDĐH, quản lý của Nhà nước và vai trò giám sát của xã hội
đối với GDĐH. Nghị quyết cũng khẳng đinh, 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.
- Quyết định 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt mạng lưới các trường Đại học và Cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020, trong đó có
xác định các trường trọng điểm (14 trường). Theo đó, quyền tự chủ của trường trọng
điểm được trao theo phương thức đặc biệt, mang tính cục bộ và cá biệt mà theo trù tính
là để thực hiện vai trò đầu đàn trong hệ thống GDĐH, là tổ chức KHCN mạnh cũng như
có đủ năng lực tiếp nhận và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư tập trung. Việc tăng cường
quyền tự chủ nhằm tạo thuận lợi cho các trường thực hiện chính sách ưu tiên của Chính phủ.
- Thông tư liên tịch 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ
ngày 15/4/2009 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 GD&ĐT đã nêu rõ
quyền tự chủ của đơn vị trong việc xác định nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức
thực hiện; tổ chức bộ máy và biên chế trong đơn vị; việc tuyển dụng, quản lý và sử
dụng cán bộ, công chức, viên chức.
- Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 24/3/2009 và Quyết định số 391/QĐ-TTg
ngày 31/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động
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của Trường đại học Việt - Đức và Trường Đại học Việt - Nhật. Theo đó, quyền tự chủ
của đại học quốc tế được xác lập đầy đủ nhất, cả quyền tự chủ tổ chức và quyền tự do
học thuật với quy chế tổ chức và hoạt động riêng biệt (trường được tự quyết định các
công việc nội bộ và tự chủ cao trong học thuật) nhằm thực hiện yêu cầu chính sách
GDĐH. Nội dung các quyền trong từng mặt được quy định rõ ràng cả về tự chủ thực
chất và thủ tục (chỉ bị giới hạn bởi trách nhiệm “xuất sắc”, “nghĩa vụ công khai, giải
trình, báo cáo cơ quan chủ quản”). So với các quy định về tự chủ trước đó, quyền tự do
học thuật được ghi nhận trong Quyết định số 380/QĐ-TTg tương đối rõ ràng, cho thấy
sự thay đổi tư duy bước đầu về trao quyền tự chủ triệt để cho trường đại học công.
- Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày
10/12/ 2014 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: “1/ Trường đại học thực hiện nhiệm vụ
và quyền hạn theo quy định tại Điều 28 của Luật GDDH. 2/ Quyền tự chủ của trường
đại học thực hiện theo quy định tại Điều 32 của Luật GDDH và một số quy định cụ thể
sau đây: a) Quyết định mục tiêu, chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường; b)
Quyết định thành lập bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý trên
cơ sở chiến lược và quy hoạch phát triển nhà trường; c) Thu, chi tài chính, đầu tư phát
triển các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật; quyết định
mức thu học phí tương ứng với điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đối với chương
trình đào tạo (CTĐT) chất lượng cao và các quy định về tự chủ tài chính đối với trường
đại học; d) 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 CTĐT; in phôi văn
bằng, quản lý và cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học theo quy định của pháp luật; đ)
Tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), hợp tác quốc tế
(HTQT) theo chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường; đảm bảo chất lượng đào
tạo của nhà trường; lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để đăng ký kiểm
định. 3/ Trách nhiệm xã hội của trường đại học thể hiện ở các hoạt động: báo cáo, công
khai và giải trình với cơ quan QLNN và các bên liên quan về các hoạt động của nhà
trường theo quy định của pháp luật; cam kết với cơ quan QLNN và chịu trách nhiệm về
mọi hoạt động để đạt được các cam kết; không để bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi
dụng danh nghĩa và cơ sở vật chất của trường để tiến hành các hoạt động trái với các
quy định của pháp luật và của Điều lệ này” (Điều 5).
- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế
tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị định 43/2006 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). Nghị định 16/2015/NĐ-CP là Nghị định
khung quy định các vấn đề chung về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Cụ thể là quy định các nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ của đơn vị sự
nghiệp công lập trong các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao
và du lịch; thông tin truyền thông và báo chí; KH&CN; sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp
khác. Theo đó 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.
2.2. Quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học theo Luật Giáo dục đại học năm
2012 và Nghị định số 186/2013/NĐ-CP
Ngày 18/6/2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật GDĐH
gồm 12 chương, 73 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Luật GDĐH được
ban hành nhằm mục tiêu thể chế hóa các chủ trương chính sách của Đảng-Nhà nước về
giáo dục, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, thống nhất cho sự phát triển của GDĐH và thực
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hiện các mục tiêu giáo dục. Cụ thể như: đổi mới quản lý nhà nước về GDĐH và đổi mới
quản lý của cơ sở giáo dục, nâng cao chất lượng GDĐH, góp phần đổi mới cơ bản và
toàn diện GDĐH; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục và cán bộ
quản lý GDĐH; đẩy mạnh phân cấp quản lý GDĐH và thực hiện quyền tự chủ, tự chịu
trách nhiệm của cơ sở GDĐH phù hợp với năng lực quản lý, năng lực tổ chức hoạt động
giáo dục và TNXH; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn đầu tư phát
triển GDĐH; tạo điều kiện pháp lý để cải tiến mạnh mẽ chương trình, nội dung và
phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giáo
dục theo hướng khoa học, hiện đại, tiên tiến và thiết thực, phù hợp với thực tiễn Việt
Nam.
Luật GDDH 2012 cũng quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở
GDĐH, các hoạt động đào tạo và HTQT, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng
GDĐH, giảng viên. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp
lý, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động GDĐH, đổi mới quản lý GDĐH, tạo điều
kiện cho sự nghiệp giáo dục phát triển mạnh mẽ hơn. Luật GDĐH 2012 một lần nữa
khẳng định quyết tâm thực hiện những cải cách theo hướng tăng quyền tự chủ các
trường đã được nêu tại Luật giáo dục 2005, là một bước tiến quan trọng trong tư duy
QTĐH Việt Nam vốn quen thuộc với sự chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ của Bộ GD&ĐT
đối với các trường cũng như với các giảng viên và người học. Luật quan tâm nhiều đến
vấn đề tự chủ của cơ sở GDĐH và đã khẳng định quyền tự chủ của các trường đại học
trong một điều luật riêng (Điều 32). Lần đầu tiên quyền tự chủ của trường đại học được
đưa vào văn bản pháp luật và sự kiện này được xem là một bước tiến quan trọng trong
tư duy QTĐH của Việt Nam. Ngoài ra, quyền TCĐH cũng được thể hiện ở nhiều điều
khoản của Luật 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 cơ sở GDĐH 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, KH&CN, HTQT, bảo đảm
chất lượng GDĐH; tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh, chịu trách nhiệm về công
tác tuyển sinh; chịu trách nhiệm công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng đào
tạo và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong xây
dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ... Để gắn
chất lượng đào tạo với tên tuổi của nhà trường, Luật cũng quy định cơ sở GDĐH được
tự chủ xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng và thực hiện chương trình
giáo dục, đánh giá kết quả học tập và công nhận tốt nghiệp, in phôi văn bằng, cấp văn
bằng cho người học.
Khẳng định quyền tự chủ là một thuộc tính của cơ sở GDĐH, Luật đã trao quyền
tự chủ ở mức tối đa phù hợp với năng lực và điều kiện đảm bảo thực hiện quyền tự chủ
của các cơ sở GDĐH. Nhằm đánh giá uy tín, chất lượng đào tạo phục vụ công tác
QLNN và ưu tiên đầu tư ngân sách Nhà nước, các cơ sở GDĐH sẽ được phân tầng, xếp
hạng dựa trên các tiêu chí chính như: vị trí, vai trò trong hệ thống GDĐH; quy mô,
ngành nghề và các trình độ đào tạo, cơ cấu các hoạt động đào tạo và KHCN, chất lượng
đào tạo và NCKH.... Cơ sở GDĐH thực hiện quyền tự chủ ở mức độ cao hơn phù hợp
với năng lực, kết quả xếp hạng và kiểm định chất lượng giáo dục. Triết lý chính và tư
tưởng nhất quán, xuyên suốt trong các quy định của Luật là trao quyền tự chủ phù hợp
với năng lực thực hiện của các cơ sở GDĐH, theo sự phân tầng, xếp hạng đại học. Cụ
thể, Điều 32 quy định: 1/ Cơ sở GDĐH tự chủ trong các hoạt động chủ yếu thuộc các
lĩnh vực tổ chức và nhân sự, tài chính và tài sản, đào tạo, KH&CN, HTQT, bảo đảm
chất lượng GDĐH. 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. 2/ Cơ sở
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GDĐH 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. Về học thuật, lần đầu tiên các trường được tự chủ xây dựng, thẩm định, ban hành
CTĐT trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh; tự
in phôi bằng, cấp bằng cho tất cả các trình độ mà trường đào tạo. Việc trao quyền tự
chủ gắn với cam kết chịu trách nhiệm của cơ sở GDĐH trên cơ sở phân tầng và lộ trình
thích hợp. Tự chủ đảm bảo sự năng động sáng tạo nhưng phải công khai, được kiểm
soát chặt chẽ và đảm bảo quyền lợi của người học. Nhìn chung, Luật GDDH 2012 đã
xây dựng khung pháp lý khá hoàn chỉnh cho bộ máy quản trị cơ sở GDDH, có sự phân
biệt quản trị cơ sở đại học công lập, tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài.. Luật GDDH
cũng đặt nền móng pháp lý cho TCĐH, theo đó, cơ sở GDDH đã được giao tự chủ trong
một số quyền cơ bản, như: Xác định chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng chương trình, tổ chức
đào tạo và cấp bằng. Cơ sở GDDH được thực hiện quyền tự chủ phù hợp với năng lực,
kết quả xếp hạng và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục…Để phù hợp hơn với thực
tiễn GDĐH Việt Nam, Luật đã bổ sung quy định về hội đồng trường (là thiết chế không
thể thiếu) đối với cơ sở GDĐH công lập cụ thể hơn so với quy định tại Điều 53 của
Luật giáo dục (Điều 16). Hoạt động của hội đồng trường tạo ra cơ chế kiểm soát quyền
lực, giám sát hoạt động điều hành của người đứng đầu cơ sở, tránh tình trạng độc đoán,
mất dân chủ. Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại
học Quốc gia (ĐHQG) được xem là bước đột phá trong tư duy của nhà nước về bảo
đảm tính độc lập nhiều hơn cho trường đại học công. Mặc dù chưa đạt tới mức tự trị
hay như các tập đoàn nhưng tổ chức ĐHQG có quyền tự chủ rất cao trong cung cấp
dịch vụ GDĐH, nhất là trong đào tạo, nghiên cứu, tổ chức cán bộ, kế hoạch - tài chính
và hợp tác quốc tế. So với các loại hình trường công khác, ĐHQG có được không gian
tự chủ rộng nhất, cả quyền tự chủ thực chất và tự chủ thủ tục. Khả năng chủ động cao
của ĐHQG có được là nhờ được trao quyền theo cơ chế đặc biệt, được làm việc trực
tiếp với Bộ ngành hay cơ quan của Chính phủ và khi cần có thể báo cáo với Thủ tướng.
Ngoài ra, là đơn vị đầu mối nhận các chỉ tiêu kế hoạch, ĐHQG có thể chủ động trong
hoạch định phát triển. So với Nghị định 07/2001/NĐ-CP, Nghị định số 186/2013/NĐCP đã bổ sung, khắc phục tính chưa triệt để về quyền tự chủ ở một số mặt của ĐHQG,
như: việc tuân thủ quy chế thi “ba chung” của Bộ GD&ĐT hoặc chưa được quyền bổ
nhiệm hiệu trưởng các trường thành viên.

Mức độ tự chủ

Quyền tự chủ của các loại hình trường đại Phân cấp tự chủ của các trường đại học công
học
lập

Trường đại học
mô hình mới
Đại học Quốc gia
Trường đại học

Đại học vùng

Loại trường
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3. Những hạn chế của pháp luật về tự chủ đại học trước khi ban hành Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học
Trong 2 thập kỷ vừa qua, vấn đề trao quyền tự chủ cho các cơ sở GDĐH được
nhắc đến ngày càng nhiều qua hệ thống các văn bản và những bất cập trong quản lý hệ
thống GDĐH cũng được dần tháo gỡ. Tuy nhiên, hệ thống VBQPPL về TCĐH vẫn tồn
tại nhiều hạn chế cần được quan tâm khắc phục. Cụ thể như sau:
3.1. Một số quy định của pháp luật về tự chủ đại học còn thiếu cụ thể, chưa
đầy đủ hoặc còn bất cập. Cụ thể là:
- Luật Giáo dục 2005 mặc dù ghi nhận quyền tự chủ của trường đại học nhưng
do là luật khung nên phải đợi ban hành các văn bản dưới luật để rõ nội hàm của các
điều khoản này. Ngoài ra, theo quy định của Luật thì Nhà nước vẫn đóng vai trò kiểm
soát rất lớn cũng như nhiều quy định trái chiều của luật đã gây ảnh hưởng, khó khăn
trong việc triển khai thực hiện TCĐH. Chẳng hạn: qui định về thẩm quyền Bộ trưởng
Bộ GD&ĐT về chương trình khung cho từng ngành đào tạo, bổ nhiệm hiệu trưởng, chế
độ lương và các phụ cấp theo quy định của Chính phủ... “Trên cơ sở thẩm định của Hội
đồng quốc gia thẩm định ngành về chương trình GDDH, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy
định chương trình khung cho từng ngành đào tạo đối với trình độ cao đẳng, trình độ đại
học bao gồm cơ cấu nội dung các môn học, thời gian đào tạo, tỷ lệ phân bổ thời gian
đào tạo giữa các môn học, giữa lý thuyết với thực hành, thực tập. Căn cứ vào chương
trình khung, trường cao đẳng, trường đại học xác định chương trình giáo dục của trường
mình” (Điều 41); “Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của
nhà trường, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận” (Điều 54); “Nhà
giáo được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề và các phụ cấp khác theo quy định
của Chính phủ” (Điều 81).
- Quyết định 121/2007/QĐ-TTg các trường đại học trọng điểm được quyền tự
chủ tăng thêm nhưng không bền vững vì các trường này được Nhà nước chọn theo từng thời
kỳ.
- Luật GDĐH 2012 được xem là cơ sở pháp lý quan trọng để đổi mới GDĐH
Việt Nam và cho dù quyền tự chủ của các trường đại học được nêu rõ ràng trong một
điều luật riêng nhưng vẫn chưa phải là một bước ngoặt có khả năng tạo ra sự đột phá,
vì: 1/ Sự kiểm soát của nhà nước vẫn còn rất chặt chẽ về sứ mạng, vị trí, quyền tự chủ
phụ thuộc vào năng lực và dựa trên kết quả xếp hạng (Điều 32, 53). Cùng với phân
tầng cố định theo luật, Chính phủ/Bộ xếp hạng đại học và kiểm định, Luật cũng quy
định mức độ tự chủ khác nhau giữa các trường và để ngỏ khả năng “thu hồi quyền tự
chủ”. Quyền tự chủ của các trường hoàn toàn phụ thuộc vào những quyết định của nhà
nước liên quan việc xác định xem cơ sở giáo dục xứng đáng được trao quyền tự chủ đến
đâu. Và sự phân tầng trên dưới có tính chất cố định bằng pháp luật, sự xếp hạng cao
thấp có tính chất lâu dài bằng văn bản của người đứng đầu Chính phủ cùng với những
mức độ ưu đãi/tự chủ khác nhau theo các tiêu chí tầng trên/dưới, hạng cao/thấp, công
lập/tư thục, trong/ngoài nước sẽ dẫn đến cuộc cạnh tranh không bình đẳng giữa các
trường (một thực tế là: các trường ở tầng dưới/thứ hạng thấp/ưu đãi kém sẽ gặp nhiều
khó khăn trong thực hiện quyền tự chủ, còn những trường đã được cố định ở tầng
cao/thứ hạng cao/ưu đãi cao cũng sẽ mất dần động cơ phấn đấu). 2/ Về tổ chức, nhân
sự: luật quy định cơ quan chủ quản quyết định thành lập, chia tách, sát nhập, giải thể
trường; bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng, hiệu trưởng; quyết định biên chế, lương... 3/ Về tài
chính, Bộ GD&ĐT vẫn xét duyệt chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức kỳ thi “ba chung”; cơ
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chế xin - cho còn hiện diện trong quy định việc mở ngành, in phôi bằng của các trường
đại học.
3.2. Nhiều quy định của pháp luật về tự chủ đại học chưa phù hợp với thực
tiễn, bị mâu thuẫn, cắt xén, chưa đồng bộ và mới dừng lại ở mức độ tự chủ thủ tục.
Cùng với hạn chế mức độ quyền tự chủ của các trường, Luật cũng còn nhiều điểm chưa
phù hợp với tinh thần TCĐH hoặc một số qui định còn chưa rõ ràng nên khó khăn trong
thực thi. Khái niệm tự chủ cũng chưa được hiểu đúng, dẫn đến các khía cạnh của quyền
tự chủ bị hạn chế hoặc chỉ được trao một cách hình thức: quyền tự chủ vừa được giao ở
điều này nhưng thường xuyên bị hạn chế (thu hẹp) bởi những điều khoản khác, thậm
chí mâu thuẫn ngay giữa hai khoản trong cùng một điều luật. Chẳng hạn: 1/ Khái niệm
“tự chủ” ở đây không như quan niệm phổ biến ở phương Tây: tự chủ không được xem
là quyền đương nhiên của cơ sở GDĐH mà phụ thuộc vào năng lực và dựa trên kết quả
xếp hạng hay kiểm định và cả hai việc này đều do nhà nước kiểm soát (Điều 32, 53). 2/
Về việc xếp hạng, tuy Luật GDĐH đã quy định về việc công nhận kết quả xếp hạng
nhưng chưa quy định rõ ai là người thực hiện (Điều 9, Khoản 5). Và mặc dù yêu cầu
kiểm định độc lập đã được đặt ra từ sớm nhưng theo Luật GDĐH 2012 thì giao choBộ
GD&ĐT hoàn toàn kiểm soát, từ khâu ban hành chuẩn đối với cơ sở giáo dục và
chương trình giáo dục; yêu cầu tối thiểu để thực hiện chương trình; quy trình và chu kỳ
kiểm định; nguyên tắc, điều kiện, và tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân hoạt động kiểm
định chất lượng; cấp giấy, thu hồi giấy chứng nhận kiểm định; quyết định thành lập
hoặc cho phép hoạt động kiểm định (Điều 52, Khoản 3). Như vậy, quan niệm về tự chủ
như trên kéo theo quan điểm trao cho nhà nước thẩm quyền rất lớn đối với toàn bộ hoạt
động của các trường và cả ba phương diện tự chủ của nhà trường đều bị hạn chế tối đa.
Tóm lại, quyền tự chủ được cụ thể hoá trong luật mới chỉ ở mức độ tự chủ thủ tục trong
khi đó tự chủ thực chất - liên quan chủ yếu đến tự chủ quản trị và cùng với một hệ
thống giám sát minh bạch, hiệu quả mới thực sự là những vấn đề cần thiết để nâng cao
hiệu quả, chất lượng của GDĐH Việt Nam. Chẳng hạn như: tự xác định chỉ tiêu tuyển
sinh và phương thức tuyển sinh, tự xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT (trong
khuôn khổ quy định của Bộ), hoặc tự in phôi bằng, cấp văn bằng cho người học...
3.3. Trên thực tế, pháp luật về tự chủ đại học còn tồn tại những “điểm nghẽn”
đối với tiến trình thực hiện tự chủ đại học
Có thể nhận thấy: một trong những điểm mới của Luật GDDH là quy định
trường đại học có hội đồng trường (do hiệu trưởng/giám đốc đại học làm chủ tịch) và
quá trình thực hiện TCĐH thực chất là quá trình chuyển giao quyền lực tập trung ở bộ
chủ quản và hiệu trưởng sang hội đồng trường nhưng trên thực tế hội đồng trường công
đóng vai trò hình thức và tư vấn hơn là một hội đồng quyền lực (đối với HĐQT trường
tư: quyền tự chủ là quyền của những cổ đông lớn). Mặc dù được cho là cơ quan quyền
lực nhưng trên thực tế hội đồng trường lại không có quyền lực thực sự. Chẳng hạn: đối
với các trường đại học công lập, hội đồng trường được trao quyền rất lớn nhưng không
có quyền bầu và miễn nhiệm hiệu trưởng/giám đốc, nên chỉ chịu trách nhiệm trước cơ
quan chủ quản cấp trên. Hội đồng trường không có quyền sáp nhập/chia tách trường mà
quyền này thuộc về người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập
cơ sở GDĐH. Mặc dù không phải chịu nhiều ràng buộc như các trường công lập nhưng
thực hiện quyền tự chủ của các trường đại học tư thục cũng bị hạn chế nhiều mặt (như:
việc bầu hiệu trưởng sau khi được bầu phải được cơ quan có thẩm quyền của nhà nước
công nhận) và thực chất là quyền của những cổ đông lớn mà không phải của các nhà
chuyên môn. Pháp luật hiện hành cũng chưa làm rõ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của
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hội đồng trường; cũng chưa phân định rõ được chức năng, quyền hạn của hội đồng
trường với Ban giám hiệu. Điều này làm cho hội đồng trường không có thực quyền và
nhiều cơ sở GĐDH công lập không thành lập hội đồng trường cũng không bị chế tài xử
lý và làm mất tính nghiêm minh của luật pháp. Ngoài ra, luật quy định “nhiệm kỳ của
hội đồng trường …theo nhiệm kỳ của hiệu trưởng” ngầm định rằng hiệu trưởng có
quyền hạn cao hơn hội đồng trường là không phù hợp…Do Luật chưa qui định rõ mối
quan hệ giữa tổ chức Đảng với hội đồng trường nên hội đồng trường chỉ mang tính hình
thức, không có thực quyền.
Để khắc phục những bất cập nêu trên, 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
GDĐH công lập giai đoạn 2014-2017 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày
14/02/2015 về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị định
43/2006/NĐ-CP) nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ sở GDĐH công lập có
đủ điều kiện, cam kết tự đảm bảo kinh phí hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư
được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện về nhiệm vụ đào tạo, NCKH (tự
chủ về học thuật), tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính. Sau thời gian thực hiện thí
điểm tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP các đơn vị được lựa chọn thí điểm đã bước đầu
đạt được một số kết quả đáng khích lệ, như: giúp giảm bớt thủ tục hành chính, tăng tính
chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các hoạt động của nhà trường. Mô hình thí
điểm tự chủ bước đầu được đánh giá tích cực, các cơ sở GDDH được lựa chọn thí điểm
đã có những thành tựu nhất định trong việc thu hút người học và đảm bảo nguồn thu,
được xã hội công nhận. Mặc dù việc ban hành Nghị định 16/2015/NĐ-CP kịp thời đáp
ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của hoạt động sự nghiệp công trong nền kinh tế thị
trường định hướng XHCN. Tuy nhiên nhiều quy định văn bản pháp lý có liên quan
chưa kịp thay đổi để hỗ trợ các trường đại học tự chủ nên việc thực hiện thí điểm TCĐH
trong thời gian vừa qua được ví như vừa tự chủ vừa trói chân. (do Nghị quyết 77/NQCP là thí điểm nên các văn bản pháp luật không thay đổi theo).
Tóm lại, các văn bản pháp quy của Nhà nước và của Bộ GD&ĐT đã chú trọng và cố
gắng tạo ra hành lang pháp lý cho quyền tự chủ của các cơ sở GDĐH với những thay
đổi theo hướng các đại học ngày càng được giao nhiều quyền hơn. Quá trình hoàn thiện
quyền tự chủ cũng 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 việc trao
quyền cho trường đại học từ chỗ còn những e ngại đến thừa nhận chính thức về mặt
pháp lý; góp phần đưa hệ thống đại học Việt Nam ra khỏi thời kỳ khó khăn và đạt được
nhữngthành tựu mới. Và mặc dù có những bước tiến trong nhận thức pháp lý nhưng các
quy định của pháp luật về TCĐH còn thiếu triệt để, chưa nhất quán và thiếu đồng bộ
trong các chủ trương chính sách Chẳng hạn, phần lớn những ý kiến khi bàn đến TCĐH
thường chỉ nói đến khía cạnh tài chính, như: xác định mức học phí, vay tiền hoặc gây
quỹ..); tuy nhiên, có thể các trường đại học lại có nhiều tự chủ hơn trong các mặt tổ
chức, xây dựng lực lượng của nhà trường...Trong thời gian qua, quyền tự chủ cũng
được xác lập theo quan niệm “cho” hay “phân” lại quyền hơn là dựa trên địa vị pháp lý
độc lập và mặc dù bao quát được nhiều nội dung tự chủ nhưng vẫn chưa đầy đủ. Vẫn
còn tình trạng một số quy định trong các văn bản pháp quy còn chung chung, chưa rõ
ràng và chưa 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. Quy định giao tự chủ vẫn nặng
tính chất xin - cho và các cơ sở GDĐH vẫn mong muốn nhận được phân cấp mạnh mẽ
hơn và được tăng thêm quyền tự chủ (nhất là trong các lĩnh vực quản lý tài chính, bộ
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máy, nhân sự, tuyển sinh, trang thiết bị, cơ sở vật chất). Ngoài ra, quyền tự chủ do luật
định cũng phải chịu các “thách thức” từ các văn bản dưới luật do cơ quan hành chính
quy định. Việc quy định quyền tự chủ đan xen với tự chịu trách nhiệm và bị giới hạn
bởi tập quán lập pháp với “quy định kép” - một quy định có kèm theo quy định ràng
buộc khác đã làm cho quyền tự chủ bị lẫn lộn và không thể trực tiếp đi vào cuộc sống.
Việc tăng cường quyền tự chủ theo hướng cục bộ, cá biệt và dựa trên ưu tiên chính sách
ngắn hạn có nguy cơ tạo ra đặc quyền và sự bất bình đẳng, cạnh tranh không lành mạnh
giữa các trường. Vì vậy, những bất cập này được xem là một nguyên nhân hạn chế tính
tự chủ, kéo theo hạn chế của chất lượng đào tạo. Trên thực tế, việc triển khai cơ chế
TCĐH đang gặp mâu thuẫn, bất cập giữa một bên là những điều kiện biên (luật, chính
sách, TNXH, truyền thống, chất lượng…) với một bên là những điều kiện thực tế (luật
không nhất quán, thiếu đồng bộ, bộ máy hành chính…).

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học GDDH (Luật
GDDH sửa đổi) và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật GDDH sửa đổi với những nội dung mới nhằm gỡ bỏ
những “nút thắt” cản trở GDDH phát triển, tạo ra sự đột phá về cơ chế, chính
sách tự chủ và đổi mới GDDH
4.1. Trong tiến trình hoàn thiện pháp luật về tự chủ và đổi mới GDDH, ngày
19/11/2018 Quốc hội khóa XIV (kỳ họp thứ 6) đã thông qua Luật GDDH sửa đổi đã
bao quát hầu hết các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung đối với Luật GDĐH năm 2012 và sửa
đổi căn bản, toàn diện Luật GDDH năm 2012. Cụ thể là: (1) So với Luật GDDH năm
2012, Luật GDDH sửa đổi đã chỉnh sửa, bổ sung các khoản, mục, điểm ở 36/73 điều.
(2) Luật mới cũng bổ sung thêm 02 điều (Điều 1, Điều 16a). Luật GDDH sửa đổi đã
bao quát hầu hết các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung đối với Luật GDĐH năm 2012 nhưng
vẫn giữ nguyên cơ cấu, thứ tự (chương, điều) của Luật GDDH 2012. Luật GDDH sửa
đổi có nhiều nội dung mới, như: (1) Không có sự phân biệt trong văn bằng của các hình
thức đào tạo khác nhau; (2) Trường đại học được tự chủ mở ngành; (3) Chủ tịch hội
đồng trường không cần là tiến sĩ.
Luật GDĐH sửa đổi được ban hành trên cơ sở bảm bảo rà soát toàn diện để gỡ
bỏ những nút thắt để phát triển GDDH, kiến tạo hành lang pháp lý vững chắc, thông
thoáng, hấp dẫn để thực hiện TCĐH, tạo ra những điểm mới đột phá về cơ chế, chính
330

sách. Trên cơ sở bám sát định hướng của Nghị quyết trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới
căn bản, toàn diện GD&ĐT, cần rà soát toàn diện và chọn ra các điểm cần thiết để sửa
đổi; đảm bảo tính thực tiễn, khả thi và hiệu quả; đảm bảo tính hệ thống và đồng bộ, tính
hiện đại và HNQT; tham khảo, chọn lọc kinh nghiệm phát triển GDDH của các nước
tiên tiến trên thế giới để phát triển GDDH Việt Nam hướng tới chuẩn mực quốc tế. Luật
GDDH sửa đổi đã tập trung vào những những vấn đề vướng mắc nhất trong hoạt động
GDDH vừa qua, như: mở rộng phạm vi TCĐH, đồng bộ cơ chế tự chủ và nâng cao
hiệu quả TCĐH; đổi mới QTĐH; đổi mới QLNN trong điều kiện TCĐH nhằm tháo gỡ
những điểm nghẽn, nút thắt, tạo điều kiện cho GDDH phát triển. Đặc biệt, là sự giảm
dần sự can thiệp trực tiếp của cơ quan QLNN đối với các cơ sở GDDH, gắn quyền tự
chủ với trách nhiệm giải trình, sửa đổi xóa quy định quyền lực “hờ” của Hội đồng
trường, xóa bỏ quy định “nhiệm kỳ của hội đồng trường theo nhiệm kỳ của hiệu
trưởng”, quy định trách nhiệm hiệu trưởng công khai minh bạch. Chúng ta hy vọng
rằng, những thay đổi mang tính đột phá của luật sẽ giúp chất lượng GDDH được cải
thiện đáng kể, nhân lực được đào tạo ra sẽ đáp ứng yêu cầu nhân lực cho phát triển kinh
tế, xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.
Một trong những điểm đột phá của Luật GDDH sửa đổi là sửa đổi quy định về
giảng viên theo hướng đảm bảo chuẩn chất lượng, giao quyền tự chủ cho cơ sở
GDĐH trong việc bổ nhiệm, suy tôn các chức danh giảng viên. Luật quy định việc
xây dựng chính sách thu hút và đãi ngộ giảng viên, quy định tỷ lệ cụ thể của giảng viên
tham gia Hội đồng trường công lập và đại diện giảng viên tham gia Ban kiểm soát của
trường tư thục để phát huy năng lực của đội ngũ giảng viên, thực hiện dân chủ trong tự
chủ, quy định việc thực hiện phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đến từng
giảng viên; giữ quy định về chuẩn giảng viên đại học và giữ 5 chức danh nghề nghiệp
của giảng viên theo xu hướng quốc tế (trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, phó giáo
sư, giáo sư), không phụ thuộc vào chức danh viên chức để thực hiện bình đẳng giữa
giảng viên trường công và trường tư; quy định trình độ chuẩn của chức danh giảng viên
giảng dạy trình độ đại học là thạc sĩ. Việc giao quyền tự chủ cho cơ sở GDĐH trong
việc bổ nhiệm, suy tôn các chức danh giảng viên được thể hiện tại quy định: giảng viên
đạt chuẩn chức danh theo quy định thì được hiệu trưởng bổ nhiệm chức danh giảng viên
theo quy định. Ngoài ra, cơ sở đào tạo còn được tự chủ trong việc: quy định các tiêu
chuẩn đối với giảng viên quy định cơ chế chính sách sử dụng, đãi ngộ để tuyển chọn,
thu hút giảng viên, đặc biệt là giảng viên giỏi trong và ngoài nước tham gia giảng dạy,
nghiên cứu khoa học. Những quy định trên vừa đáp ứng được cơ chế tự chủ của các
trường đồng thời vừa đảm bảo tính thống nhất theo các chuẩn mực chung về chất lượng
giảng viên trong toàn hệ thống, tạo cơ sở để quy định chế độ chính sách đối với giảng
viên và sự suy tôn của xã hội đối với giảng viên, tránh tình trạng có cơ sở đào tạo bổ
nhiệm, phong chức danh giảng viên chưa đạt chuẩn để tăng chỉ tiêu tuyển sinh.
4.2. Nhằm cụ thể hóa Luật GDDH sửa đổi, ngày 30/12 Chính phủ đã ban hành
Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật GDDH sửa đổi. Nghị định gồm 20 điều quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
các khoản 3, 4, 10, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 28 và 34 Điều 1 của Luật GDDH sửa đổi và
chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020. Nghị định quy định chi tiết và
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…này quy. Tại Điều 13 của Nghị định
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hướng dẫn thực hiện Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở GDDH. Theo đó,
cơ sở GDDH thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình theo quy định của Luật
GDDH, Luật GDDH sửa đổi và các quy định sau:
Một là, quyền tự chủ về học thuật và hoạt động chuyên môn: Cơ sở GDDH
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; Xác định, công bố công khai phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định
của Bộ GG&ĐT, trừ lĩnh vực quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của cơ quan
quản lý trực tiếp; 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
GDDH (trừ các môn học bắt buộc); tổ chức thực hiện, đánh giá chất lượng các chương
trình đào tạo của GDDH; 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; 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 GDDH, phù hợp với quy định của pháp luật; 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 GDDH sửa đổi; 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 tại khoản 1
và khoản 2 Điều 33 và điều kiện liên kết đào tạo với nước ngoài quy định tại Điều 45
của Luật GDDH sửa đổi. 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 tại khoản 3 Điều 33 và điều kiện liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy
định tại khoản 5 Điều 45 của Luật GDDH sửa đổi, phù hợp với quy chế tổ chức và hoạt
động của đại học. Cơ sở GDDH chưa đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 17
Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDDH thì thực hiện mở ngành,
liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định của pháp luật. Và thực hiện các quyền tự
chủ khác về học thuật và hoạt động chuyên môn phù hợp với quy định của pháp luật.
Hai là, quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự: Cơ sở GDDH công lập
thực hiện quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự theo quy định của Luật GDDH,
Luật GDDH sửa đổi 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 GDDH,
Luật GDDH sửa đổi; có trách nhiệm công bố công khai về cơ cấu tổ chức, người đại
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diện theo pháp luật trên trang thông tin điện tử của nhà trường; Các cơ sở GDDH 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 GDDH,
Luật GDDH sửa đổi và pháp luật có liên quan; Việc thành lập phân hiệu của cơ sở
GDDH, thành lập doanh nghiệp trực thuộc cơ sở GDDH thực hiện theo quy định của
pháp luật hiện hành.
Ba là, quyền tự chủ về tài chính và tài sản: Cơ sở GDDH công lập thực hiện
quyền tự chủ về tài chính và tài sản theo quy định của Luật GDDH, Luật GDDH sửa
đổi và các quy định hiện hành về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Cơ
sở GDDH tư thục, cơ sở GDDH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận thực hiện quyền
tự chủ về tài chính và tài sản theo quy định của Luật GDDH, Luật GDDH sửa đổi 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 và các quy định về đầu tư phát triển GDDH; Các
cơ sở GDDH 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 GDDH,
Luật GDDH sửa đổi và pháp luật khác có liên quan.
Bốn là, trách nhiệm giải trình: Cơ sở GDDH 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 được nêu tại điểm b, khoản 2 Điều 16 (đã
được sửa đổi, bổ sung) và các quy định, quyết định nêu tại các điểm a, d và e khoản 1
Điều này về Bộ GD&ĐT trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ban hành để phục vụ công
tác quản lý nhà nước về GDDH; Cơ sở GDDH 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
GDDH về các nội dung: sứ mạng, tầm nhìn của cơ sở GDDH; 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
GDDH; 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 GD&ĐT trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày thông báo hoặc ra quyết định;
Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu của nhà trường lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc
gia về GDDH theo quy định của Bộ GD&ĐT; 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
GDDH, trừ những thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước. Ngoài ra, quyền tự chủ
và trách nhiệm giải trình của các cơ sở GDDH thuộc lực lượng vũ trang nhân dân thực
hiện theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan.
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5. Kết luận
5.1. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm là nội dung quan trọng trong bước đi của quá
trình cải cách GDĐH nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và HNQT. Được đưa vào thực tế
GDĐH Việt Nam trong hơn 2 thập kỷ nay cùng với sự hình thành và phát triển của
quản lý chuyên môn, TCDH ở Việt Nam đang được triển khai thực hiện tích cực với
hàng loạt cơ chế, chính sách tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện (đặc biệt là các
chính sách về tự chủ tài chính). Luật giáo dục 2005, Luật GDĐH 2012, Luật GDDH sửa
đổi và nhiều VBQPPL đã ghi nhận, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các
trường đại học. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tự chủ
tài chính để đảm bảo việc thực hiện tự chủ của các cơ sở GDĐH thành công theo chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy sự nghiệp GDĐH phát triển và
nâng cao chất lượng dịch vụ.Các cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm
vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các cơ sở GDĐH công lập cũng liên
tục được ban hành, sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tạo tiền đề pháp lý
cho tiến trình và những kết quả quan trọng trong việc chuyển đổi cơ chế QTĐH theo
mô hình quản lý theo cơ chế bao cấp sang cơ chế tự chủ.
5.2. Luật GDDH 2012, Luật GDDH sửa đổi, Nghị định 16/NĐ-CP, Nghị quyết
77/NQ-CP đã có tác động đến sự phát triển của GDDH, nhất là các quy định về tự chủ,
tạo hành lang lang pháp lý cho các cơ sở GDDH hoạt động hiệu quả hơn. Tuy nhiên,
đến nay vẫn chưa có nhiều cơ sở GDDH công lập thực hiện tự chủ theo Nghị quyết
77/NQ-CP6. Với những cơ sở cơ sở GDDH đã tự chủ theo chủ trương thí điểm, việc tự
chủ cũng chưa thực sự đem lại hiệu quả. Trong đó, tự chủ chưa gắn với trách nhiệm giải
trình, đổi mới QTĐH; tự chủ chưa được thực hiện đồng bộ trên các phương diện (như
đào tạo, NCKH, HTQT, tổ chức và nhân sự, tài chính và tài sản). Trong điều kiện thực
hiện các chủ trương đổi mới của Đảng, một số hạn chế cơ bản của Luật GDDH 2012 đã
trở thành những “điểm nghẽn”, “nút thắt” trong quá trình thực hiện đổi mới căn bản,
toàn diện GD&ĐT. Như vậy, sau một thời gian triển khai thực hiện, Luật GDDH đã bộc
lộ rõ những điểm bất cập, cần được chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện để phù hợp với tình
hình mới, đáp ứng nhu cầu dạy - học, bắt kịp xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 và tháo
gỡ những điểm nghẽn, nút thắt để đổi mới căn bản, toàn diện GDDH Việt Nam. Trên
tinh thần đổi mới trong nhận thức, tư duy quản lý và phương thức QTĐH, Luật GDDH
sửa đổi ra đời đã khắc phục những điểm hạn chế, bất cập của luật pháp trong thời gian
qua, hoàn thiện khung pháp lý về đổi mới cơ chế quản trị, quản lý để giúp các cơ sở
GDDH phát huy nội lực trong thực hiện tự chủ, linh hoạt, sáng tạo và thích ứng với
những yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội, cạnh tranh
lành mạnh để nâng cao chất lượng và HNQT. Luật GDĐH. Luật GDDH sửa đổi và các
văn bản liên quan đã thể chế hóa các chủ trương, chính sách và các quan điểm cơ bản
của Đảng và-Nhà nước về giáo dục, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, thống nhất cho sự
phát triển của GDĐH và thực hiện các mục tiêu giáo dục7. Được xây dựng trên tinh

Ngày 20/10/2017, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP (Nghị quyết 77)
năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở GDDH công lập giai đoạn
2014 – 2017. Báo cáo của Bộ GD&ĐT cho biết: sau 3 năm triển khai, chỉ có 23 cơ sở GDDH công lập trực
thuộc các Bộ, ngành trung ương, gồm 12 trường có thời gian tự chủ trên 3 năm, 11 trường có thời gian tự chủ
dưới 3 năm (trong đó có 4 trường mới được giao quyết định tự chủ từ tháng 7/2017).
7
Cụ thể là: các Nghị quyết hội nghị Trung ương 2 (khóa VIII) của BCH Trung ương Đảng về Giáo dục và đào tạo
(GD&ĐT); Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa IX) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Thông báo kết
6
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thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo nên khi thực hiện luật GDĐH và
Luật GDDH sửa đổi sẽ có nhiều thay đổi trong hệ thống với mục tiêu là góp phần nâng
cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước và chuẩn bị
nguồn nhân lực cho nền kinh tế tri thức trong giai đoạn tiếp theo, phù hợp với yêu cầu
xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.
5.3. Một hệ thống giáo dục mở cần bảo đảm thực chất về quyền tự chủ đầy đủ và
toàn diện cho các cơ sở đại học là điều kiện cơ bản để có một nền GDDH trưởng thành,
hướng tới mục tiêu đảm bảo chất lượng đào tạo và NCKH. Vì vậy, TCĐH cần được
triển khai đồng bộ, triệt để, chấm dứt tình trạng nửa vời; các nội dung chủ yếu của
TCDH về chương trình đào tạo, quyền tự do học thuật; về nhân sự; về tài chính; về
TNXH và trách nhiệm giải trình, minh bạch thông tin... cần được đảm bảo cụ thể, chi
tiết và đồng bộ trong khuôn khổ pháp luật. Vì vậy, mục đích căn bản của việc ban hành
Luật GDDH sửa đổi là gỡ bỏ các nút thắt nhằm phát triển GDDH, kiến tạo hành lang
pháp lý vững chắc, thông thoáng, hấp dẫn để đẩy mạnh TCĐH, nâng cao chất lượng
GDDH và tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng mà thực tiễn đổi mới căn bản
và toàn diện GD&ĐT đang đặt ra, như: mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả TCĐH;
đổi mới QTĐH; đổi mới QLNN trong điều kiện thực hiện TCĐH theo thông lệ quốc tế
và phù hợp với điều kiện của đất nước, góp phần nâng cao chất lượng GDDH của Việt
Nam tiệm cận với quốc tế.
Luật GDDH sửa đổi và Nghị định 99 ra đời có nhiều điểm mới tạo thuận lợi cho
đổi mới GDÐH, trong đó mở rộng quyền tự chủ cho các cơ sở GDÐH rất cao. Luật
GDDH sửa đổi đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy thực hiện tự chủ, sử dụng hiệu
quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng, hội nhập quốc tế và đáp ứng tốt hơn nhu cầu
đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao của GDÐH. Nghị định 99 đã quy
định cụ thể và góp phần tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động đổi mới GDDH
những năm qua, mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện cho triển khai tự
chủ đại học. Nghị định 99 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng và phân vai rõ ràng trong
quá trình vận hành về GDÐH. Trong đó, về hoạt động chuyên môn, cơ sở GDÐH 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. Về tổ chức bộ máy và nhân sự được tự chủ nhưng không 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. Ðối với quyền tự chủ về tài chính và tài sản, cơ sở GDÐH phải ban
hành, tổ chức thực hiện quy định nội bộ về tài chính và tài sản… Các quy định mới làm
thay đổi căn bản, phân định rõ quyền về quản lý nhà nước và quyền quản trị của các cơ
sở GDÐH theo tinh thần tự chủ, đầy đủ nhất. Các trường được toàn quyền quyết định
mọi vấn đề liên quan đến tổ chức, tài chính, học thuật; xóa bỏ cơ chế xin - cho trong
quản trị về chuyên môn học thuật, đây là yếu tố căn bản nhất để giúp các cơ sở GDÐH
vươn lên đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên, quá trình thực hiện luật và nghị định
cần được các cơ sở đào tạo và các bên liên quan đảm bảo nghiêm túc, đúng các tiêu
chuẩn và hiệu quả. Bộ GD&ĐT, các cơ quan chủ quản tập trung vào quản lý nhà nước,
không can dự sâu vào công tác điều hành của các trường bằng biện pháp hành chính;
cùng với đó là trách nhiệm giám sát, kiểm tra của địa phương trên địa bàn quản lý cơ sở
GDÐH. Các cơ sở GDÐH thực hiện tự chủ cần đúng kế hoạch đề ra nhưng phải bền
luận số 242/TB-TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), phương
hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020.
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vững, chắc chắn. Một vấn đề đặt ra là: hiện nay các luật và các quy định kèm theo vẫn
chưa có sự đồng nhất gây những khó khăn, nhất là trong quá trình tự chủ của các cơ sở
GDÐH. Vì vậy, cần thực hiện đúng theo Luật GDDH sửa đổi, cơ quan chủ quản công
nhận và không công nhận hội đồng trường và hiệu trưởng còn các vấn đề về nhân sự, bộ
máy thuộc quyền của nhà trường. Những vướng mắc của các quy định cũ cần sửa theo
đúng luật mới để thực hiện bảo đảm tính thống nhất. Việc quy định một số chỉ tiêu cụ
thể chuyển trường đại học thành đại học cần có giám sát, quản lý tốt; các trường đại học
theo định hướng nghiên cứu cũng cần tăng tỷ lệ nguồn thu từ khoa học công nghệ,...
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QUYỀN TỰ DO HỌC THUẬT TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC:
KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM
Bùi Tiến Đạt
Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Tóm tắt
Tự do học thuật được quan niệm rộng rãi là một phần của quyền tự do ngôn luận
vốn đã được luật nhân quyền quốc tế và các Hiến pháp Việt Nam ghi nhận. Tuy nhiên,
vấn đề này còn ít được quan tâm nghiên cứu và chú trọng đảm bảo trong thực tiễn ở
Việt Nam. Năm 2018, trong lần sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học 2012 đã bổ
sung điều khoản về tự chủ học thuật của cơ sở giáo dục đại học và giảng viên. Bài viết
này phân tích tầm quan trọng thiết yếu của quyền tự do học thuật trong giáo dục đại học
từ kinh nghiệm thế giới và từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm bảo đảm quyền này ở
Việt Nam.
Từ khóa: tự do học thuật, tự do ngôn luận, Luật Giáo dục đại học, đại học, giảng viên
Abstract
Academic freedom is universally conceptualised as part of freedom of
expression, which has been well-recognised by international human rights law and the
Vietnamese Constitutions. However, this issue has attracted little attention from
scholarly work as well as in practical implementation in Vietnam. In 2018, amendments
of the Higher Education Act 2012 added provisions regarding academic autonomy of
universities and lecturers. This article analyses essential inportance of academic
freedom in higher education and makes recommendations to guarantee this right in
Vietnam.
Key words: academic freedom, freedom of expression, Higher Education Act,
university
Dẫn nhập
Năm 2013, các thảo luận về Đề án đổi mới giáo dục, được cho là sẽ “làm lay
chuyển nền giáo dục”, đã bàn tới chủ đề tự do học thuật.1 Luật Giáo dục đại học 2012
trong lần sửa đổi, bổ sung năm 2018 gần đây đã bổ sung điều khoản về tự chủ học thuật
của cơ sở giáo dục đại học và giảng viên. Theo đó, cơ sở giáo dục đại học có “quyền tự
chủ trong học thuật, trong hoạt động chuyên môn”2 và giảng viên có quyền “độc lập về
quan điểm chuyên môn trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học”.3 Mặc dù các điều
khoản này không dùng thuật ngữ “tự do học thuật” nhưng vẫn thể hiện tinh thần của
quyền này. Sửa đổi vừa nêu góp phần nâng cao quyền tự do học thuật của cả cơ sở giáo
dục đại học và giảng viên. Vậy quyền tự do học thuật là gì? Vai trò của nó trong cải
1

2

3

Đề án có tên đầy đủ là “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”.
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/141084/mot-de-an-sap-lay-chuyen-giao-duc.html
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 (Khoản 3 Điều
32 Luật Giáo dục đại học 2012 (sửa đổi, bổ sung 2018).
Khoản 7 Điều 55, Luật Giáo dục đại học 2012 (sửa đổi, bổ sung 2018).
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cách giáo dục ra sao? Cần lưu ý vấn đề gì nhằm bảo đảm quyền tự do học thuật trong
giáo dục đại học ở Việt Nam?
1. Quan niệm chung và vai trò của tự do học thuật trong cải cách giáo dục
trên thế giới
Quan niệm về quyền tự do học thuật
Lịch sử loài người đã trải qua những bài học quý báu cho thấy sự cần thiết của tự
do học thuật (academic freedom) trong phát triển xã hội. Socrates (470-399 TCN) đã
phải chịu án tử hình vì những tư tưởng của ông bị cho là đầu độc giới trẻ Athens.
Galileo (1564-1642) đã phải chịu án chung thân vì ủng hộ thuyết nhật tâm của
Copernic. Trong thời hiện đại, nhiều giáo viên từng bị sa thải vì giảng dạy về thuyết
tiến hóa của Darwin.4
Về lịch sử giáo dục, tự chủ đại học được áp dụng tại Đại học Humboldt (lấy tên
của Wilhelm von Humboldt) để cải cách đại học kiểu Napoleon thành đại học nghiên
cứu.5 Quyền tự do học thuật được hiểu là bộ phận của quyền tự do ngôn luận và cần
được bảo vệ ở mọi cấp độ giáo dục.6 Đây là một quyền phổ quát của giới học giả.7 Ở
Hoa Kỳ, quyền này được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp. Ở nhiều nơi
trên thế giới với nền giáo dục, khoa học phát triển, “tự do học thuật tồn tại trong môi
trường GDĐH [giáo dục đại học] như một lẽ đương nhiên”.8 Năm 1997, UNESCO
công bố bản Khuyến nghị về vai trò của giảng viên đại học, trong đó dành sự quan tâm
rất lớn đến vấn đề tự do học thuật.9
Thời đại ngày nay, tự do học thuật là cốt lõi của tự chủ đại học, vốn thường được
phân tích ở bốn khía cạnh tổ chức, tài chính, nhân sự và học thuật.10 Tự do học thuật
thường được hiểu là quyền tự quyết của nhà trường trong các vấn đề học thuật như
tuyển sinh, nội dung đào tạo, đảm bảo chất lượng, mở ngành và ngôn ngữ giảng dạy.
Tuy nhiên, đây chỉ là một khía cạnh của tự do học thuật dưới góc độ quyền tự chủ của
tổ chức (nhà trường, cơ sở giáo dục – đào tạo). Dưới góc độ cá nhân người giảng dạy nghiên cứu, tự do học thuật được hiểu là “tự do của một người trong việc giảng dạy và
nghiên cứu nhằm tìm kiếm sự thật không giới hạn mà không gặp phải nỗi sợ hãi về hình
phạt hay mất việc vì đã xâm phạm một quan điểm chính thống về chính trị, tôn giáo hay
xã hội”.11
4

5

6
7

8

9
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11

George Robinson and Janice Moulton, Academic Freedom, Encyclopedia of Ethics, 2nd Edition, edited by L. &
C. Becker, Garland Publishing, 2001.
Lâm Quang Thiệp, Tự chủ, tự do học thuật và trách nhiệm giải trình của đại học ở Việt Nam, 2016
(https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/tu-chu-tu-do-hoc-thuat-va-trach-nhiem-giai-trinh-cua-dai-hoc-o-viet-nampost166437.gd).
Charles J. Russo (ed), Encyclopedia of Law and Higher Education, Sage, 2010.
Huong Thi Minh Ngo, Opportunities and constraints on human rights education when academic freedom is not
guaranteed: the case of Vietnam, Human Rights Education Review – Volume 2(2), tr. 14.
Đỗ Thị Ngọc Quyên, Tự chủ và tự do học thuật trong giáo dục đại học Việt Nam, 2019,
http://www.tiasang.com.vn/-giao-duc/Tu-chu-va-tu-do-hoc-thuat-trong-giao-duc-dai-hoc-Viet-Nam-18517.
Trong tài liệu này, thuật ngữ “academic freedom” xuất hiện tới 18 lần (UNESCO, Recommendation concerning
the Status of Higher-Education Teaching Personnel, 1997 (http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)).
Estermann, T., Nokkala, T., & Steinel, M, University Autonomy in Europe II - The Scorecard. from European
University
Association
(EUA),
2011
(http://www.eua.be/Libraries/Publications/University_Autonomy_in_Europe_II_-_The_Scorecard.sflb.ashx)
Leo Goedegebuure, Frans Kaiser, Peter maassen and Egbert de Weert, Higher Education Policy in
International Perspective: An overview, in Leo Goedegebuure, Frans Kaiser, Petermaassen, Lyn meek, Frans
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Như một sự kết hợp hai quan điểm nêu trên, bách khoa toàn thư Britannica, tự do
học thuật được hiểu rất rộng là“sự tự do của người dạy và người học trong việc dạy,
học, tìm hiểu kiến thức và nghiên cứu mà không có sự can thiệp hay giới hạn vô lý của
pháp luật, nội quy hay áp lực công cộng”.12 Theo nghĩa rộng tự do học thuật cần được
đảm bảo cho cả giáo viên và sinh viên. Người dạy có quyền tìm hiểu những chủ đề mà
họ quan tâm, quyền trình bày nghiên cứu của họ tới người khác, quyền công bố những
dữ liệu và kết luận mà không bị kiểm soát và có quyền dạy theo cách họ thấy phù hợp.
Người học có quyền học những lĩnh vực họ quan tâm, có quyền trình bày ý kiến và rút
ra kết luận riêng.13
Quyền tự do học thuật và hiến pháp
Không phải hiến pháp nào cũng quy định rõ ràng về quyền tự do học thuật.
Nhưng quyền này vẫn luôn được coi là một quyền cơ bản khi là một bộ phận của quyền
tự do biểu đạt.14 Ngày càng nhiều hiến pháp công nhận tự do học thuật là quyền tương
đối độc lập với tự do biểu đạt. Cho đến nay đã có 72 bản hiến pháp có quy định riêng về
quyền tự do học thuật (right to academic freedom) bằng nhiều cách diễn đạt khác
nhau.15 Trong danh sách này có nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn
Quốc, Thái Lan, Philippin, Campuchia…, vốn có truyền thống lập hiến kém phát triển
hơn phương Tây. Hiến pháp Thái Lan quy định “giáo dục, đào tạo, việc dạy và học,
nghiên cứu và truyền bá tri thức theo các nguyên tắc học thuật được đảm bảo miễn là
không trái với nghĩa vụ công dân hay đạo đức tốt đẹp của con người”.
Vai trò của tự do học thuật trong cải cách giáo dục
Tự do học thuật không chỉ là một quyền cơ bản cần được ghi nhận và bảo vệ
bằng hiến pháp, mà còn là đòn bẩy quan trọng của cải cách giáo dục. Tự do học thuật
giúp giải phóng con người. Như GS Hoàng Tụy đã phân tích trong Đề cương Cải cách
giáo dục của ông, lịch sử châu Âu cho thấy chỉ khi nhà trường được độc lập (tách khỏi
nhà thờ), con người mới biến đổi từ con người công cụ thành con người tự do.16 Tạo ra
những con người tự do chính là mục tiêu của một nền giáo dục khai phóng.
Công cuộc cải cách giáo dục đại học chỉ có thể thành công và các đại học Việt
Nam chỉ có thể phát triển mạnh khi quyền tự do học thuật được đảm bảo theo những
chuẩn mực chung của những nơi đã sản sinh các đại học hàng đầu thế giới. Tự do học
thuật cần được đảm bảo mạnh mẽ nhất ở giáo dục đại học. Các trường đại học, dù là
công hay tư, chỉ có thể đạt được đẳng cấp quốc tế nếu được tự chủ thực sự. Mà một
trong những yếu tố quan trọng của tự chủ đại học là sự tự chủ trong việc dạy và học,
nghiên cứu và truyền bá tri thức. Đối với giảng viên, họ cần được đảm bảo bằng chế độ
làm việc ổn định như hợp đồng dài hạn. Hơn nữa, họ có thể nghiên cứu và thảo luận
những vấn đề mới mẻ, gây tranh cãi mà không bị phân biệt đối xử hay trù dập. Cơ chế
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van Vught and Egbert de Weert (eds), “Higher Education Policy: An International Comparative Perspective”,
Pergamon Press, 1993, 1, tr. 8.
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/2591/academic-freedom
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/2591/academic-freedom
Điều 19, Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người 1948 ghi nhận “mọi người đều có quyền tự do ngôn luận
và bày tỏ ý kiến; kể cả tự do bảo lưu quan điểm mà không bị can thiệp; cũng như tự do tìm kiếm, tiếp nhận và
truyền bá các ý tưởng và thông tin bằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào, và không có giới hạn về biên
giới”. Điều 25, Hiến pháp Việt Nam 2013 tuyên bố: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp
cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình”.
https://www.constituteproject.org/
http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Chuyen-gia-Giao-duc/Toan-van-De-cuong-cai-cach-giao-duc-HoangTuy/294250.gd
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này đảm bảo cho giảng viên sự chuyên tâm cũng như tự do giảng dạy, nghiên cứu mà
không sợ bị mất việc. Ngoài ra, hệ thống thư viện, tài liệu, thiết bị nghiên cứu - giảng
dạy phải tạo sự thuận tiện cho giảng viên, sinh viên, thậm chí cả công chúng, tiếp cận
và sử dụng. Sinh viên được linh hoạt lựa chọn khóa học, môn học, giảng viên.
Kinh nghiệm ở Australia cho thấy ngay cả ở những đại học hàng đầu thế giới,
quyền của giảng viên cũng dễ bị xâm phạm. Năm 2008, Đại học Melbourne tuyên bố
rằng Paul Mees, một giảng viên, có thể bị cắt giảm lương và hạ chức vụ nếu ông ta phê
phán mạnh mẽ các tác giả của một báo cáo về tư nhân hóa. Năm 2005, Andrew Fraser,
giảng viên Đại học Macquarie, tố cáo Đại học Deakin đã xâm phạm quyền tự do học
thuật bằng cách chỉ đạo cho tạp chí luật của trường không đăng bài báo của Fraser ủng
hộ chính sách nước Australia da trắng.17 Đây là những vấn đề đã gây rất nhiều tranh cãi.
Thực tế ở nhiều quốc gia cho thấy giảng viên có thể bị sa thải nếu vi phạm nghiêm
trọng pháp luật, quy tắc đạo đức nghề nghiệp nhưng thủ tục xem xét rất cẩn trọng.
2. Cơ sở pháp lý bảo vệ quyền tự do học thuật ở Việt Nam
Mặc dù thuật ngữ “quyền tự do học thuật” không xuất hiện chính thức trong các
văn bản pháp luật, pháp luật Việt Nam vẫn đã đặt nền tảng cho sự phát triển và bảo đảm
tự do học thuật ở mức độ cao hơn, thông qua các văn bản dưới đây.
Hiến pháp 2013
Điều 25 Hiến pháp ghi nhận “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí,
tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật
quy định”. Theo góc độ giải thích hiến pháp, quyền tự do học thuật hàm chứa trong
quyền tự do ngôn luận vốn được hiến định từ lâu.
Luật Giáo dục Đại học 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2018)
Cho đến nay, “tự do học thuật” là một thuật ngữ không phổ biến trong pháp luật
Việt Nam. Việt Nam nằm ngoài hơn 70 quốc gia có quy định về quyền tự do học thuật
trong hiến pháp. Khi mới được ban hành, Luật Giáo dục Đại học 2012, mặc dù nhấn
mạnh tự chủ đại học, cũng không đề cập về quyền tự do học thuật. Cho đến gần đây,
sửa đổi, bổ sung năm 2018 của Luật này đã bổ sung điều khoản về quyền tự chủ học
thuật của cơ sở giáo dục đại học và giảng viên, góp phần nâng cao việc bảo đảm quyền
tự do học thuật. Theo đó, cơ sở giáo dục đại học có “quyền tự chủ trong học thuật, trong
hoạt động chuyên môn”18 và giảng viên có quyền “độc lập về quan điểm chuyên môn
trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học trên nguyên tắc phù hợp với lợi ích của Nhà nước
và xã hội”.19 Cách diễn đạt này thể hiện tinh thần của quyền tự do học thuật.
Luật Giáo dục 2019
Trong khi đó, Luật Giáo dục 2019 không có quy định nào trực tiếp liên quan đến
tự do học thuật của nhà giáo nói chung. Như đã phân tích ở trên, quyền tự do học thuật
chính là một phần của quyền tự do ngôn luận và cần được bảo vệ ở tất cả các cấp bậc
trong hệ thống giáo dục.20

17

http://www.smh.com.au/national/education/new-bill-will-protect-academic-freedom-20110526-1f6ib.html
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 (Khoản 3 Điều
32 Luật Giáo dục đại học 2012 (sửa đổi, bổ sung 2018).
19
Khoản 7 Điều 55, Luật Giáo dục đại học 2012 (sửa đổi, bổ sung 2018).
20
Charles J. Russo (ed), Encyclopedia of Law and Higher Education, Sage, 2010.
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Luật Viên chức 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)
Viên chức “được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc
hoặc nhiệm vụ được giao”.21 Quy định này phần nào thể hiện tinh thần tự do học thuật,
mặc dù không sát như quy định của Luật Giáo dục Đại học. Tuy vậy, Luật Viên chức
nghiêm cấm viên chức “lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ
trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại
đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội”.22
Quy định này là một sự giới hạn đối với quyền tự do học thuật hay quyền tự do ngôn
luận nói chung.
4. Một số khuyến nghị nhằm bảo đảm quyền tự do học thuật trong giáo dục
đại học ở Việt Nam
Đổi mới quan niệm về tự do học thuật
Tự do học thuật ở Việt Nam còn ít được quan tâm nghiên cứu và chú trọng đảm
bảo trong thực tiễn. Trong các cuộc thảo luận về dự chủ đại học, “tự do học thuật vẫn là
một khái niệm xa lạ và hiếm khi được nhắc đến”.23 Trong xây dựng pháp luật và thi
hành pháp luật còn chưa có quan niệm chưa đầy đủ về quyền này. Theo tác giả Ngô Thị
Minh Hương, quyền tự do học thuật theo cách hiểu của các nước phương Tây không
được bảo đảm ở Việt Nam.24 Thậm chí các tác giả Jamil Salmi and Phạm Thị Ly còn
cho rằng “tự do học thuật vẫn còn là vấn đề nhạy cảm trong hệ thống giáo dục đại học
Việt Nam”.25 Một phần vì điều này mà giáo dục đại học Việt Nam vẫn còn thua kém
nhiều quốc gia Đông Nam Á chứ chưa nói đến tầm châu lục và thế giới. Có học giả đã
chỉ ra nguyên nhân quan trọng là “nếu thảo luận về tự chủ mà không bàn đến tự do học
thuật sẽ là một khiếm khuyết lớn; tự chủ mà thiếu vắng tự do học thuật sớm muộn cũng
bộc lộ hạn chế trong quá trình phát triển của đại học”.26
Thật vậy, qua khảo sát chưa đầy đủ của tác giả, rất ít đại học ở Việt Nam nêu rõ
tự do học thuật là sứ mệnh hay giá trị cốt lõi của mình. Một trong số hiếm hoi đó là Đại
học Quốc gia TPHCM, vốn được công nhận là một trong hai Đại học quốc gia với
quyền tự chủ cao,27 xác định rõ mục tiêu “xây dựng môi trường sáng tạo khoa học, tự
do học thuật” trong sứ mệnh của mình.28 Trong khi đó, Đại học Quốc gia Hà Nội xác
định tầm nhìn “trở thành đại học định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực có tính
hội nhập cao” nhưng không nêu rõ vấn đề tự do học thuật trong sáu giá trị cốt lõi của
mình (Chất lượng cao; Sáng tạo; Tiên phong; Tích hợp; Trách nhiệm; Phát triển bền
vững).29 Trường Đại học Tôn Đức Thắng xác định triết lý giáo dục “vì sự khai sáng cho
Theo khoản 5 Điều 11 về quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp.
Điều 19 - Những việc viên chức không được làm.
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Đỗ Thị Ngọc Quyên, Tự chủ và tự do học thuật trong giáo dục đại học Việt Nam, 2019
(http://www.tiasang.com.vn/-giao-duc/Tu-chu-va-tu-do-hoc-thuat-trong-giao-duc-dai-hoc-Viet-Nam-18517).
24
Huong Thi Minh Ngo, Opportunities and constraints on human rights education when academic freedom is not
guaranteed: the case of Vietnam, Human Rights Education Review – Volume 2(2), tr. 8.
25
Jamil Salmi and Ly Thi Pham, Academic Governance and Leadership in Vietnam: Trends and Challenges,
Journal of International and Comparative Education, 2019, Volume 8, Issue 2, tr. 112.
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(http://www.tiasang.com.vn/-giao-duc/Tu-chu-va-tu-do-hoc-thuat-trong-giao-duc-dai-hoc-Viet-Nam-18517).
27
Đại học quốc gia là “trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao,
được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển” (khoản 1 Điều 2 Nghị định 186/2013 về Đại học quốc gia).
28
https://vnuhcm.edu.vn/ve-dhqg-hcm/33396864/306864/316864.
29
https://www.vnu.edu.vn/home/?C1917
21
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nhân loại”, có mục tiêu trở thành “đại học nghiên cứu tinh hoa trong TOP 200 đại học
tốt nhất thế giới” với “tiếp cận những gì mới nhất về học thuật và thực tiễn” nhưng cũng
không khẳng định rõ về tự do học thuật.30
Các đại học là kết quả của hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các Chính phủ khác
vẫn duy trì truyền thống của các đại học tiên tiến trên thế giới bằng cách khẳng định rõ
tự do học thuật là sứ mệnh hoặc giá trị cốt lõi. Đại học Fulbright tuyên bố độc lập trong
đó có tự do học thuật là giá trị cốt lõi (“Được xây dựng trên nguyên tắc tự chủ và tự do
học thuật, Fulbright nhấn mạnh vào sự minh bạch và tôn trọng những ý kiến khác
biệt”).31 Đại học Việt Đức tuyên bố sứ mệnh “được xây dựng trên nguyên tắc tôn trọng
sự tự do trong học thuật, thống nhất giữa giảng dạy, nghiên cứu và tự chủ về thể chế”.32
Đại học Việt Đức còn xác định rõ giá trị cơ bản của mình là tự do và độc lập trong
nghiên cứu học thuật (“Chúng tôi tôn trọng các nguyên tắc của tự do học thuật. Giảng
viên và các nhà nghiên cứu của trường được đảm bảo thể hiện sự độc lập trong nghiên
cứu và tuân thủ các qui tắc thực hành khoa học”).33
Trong sách gồm nhiều bài nghiên cứu về kiểm định chất lượng giáo dục đại học
ở Việt Nam do nhà xuất bản Springer ấn hành,34 vấn đề tự do học thuật ít được bàn tới.
Đi tìm sự phát triển của các nghiên cứu, một số học giả chỉ ra rằng ở Việt Nam vấn đề
tự do học thuật thường được lồng ghép vào vấn đề “tự chịu trách nhiệm” (“selfresponsibility”) hay “chiu trach nhiem xa hoi” (“social responsibility”), vốn phản ánh
khái niệm trách nhiệm giải trình (accountability) và tự chủ (autonomy).35 Hiện nay Luật
Giáo dục đại học của Việt Nam đã ghi nhận vấn đề quyền tự chủ và vấn đề trách nhiệm
giải trình.36 Theo GS. Lâm Quang Thiệp, “quyền tự chủ cùng với trách nhiệm giải
trình” là mô hình tự chủ Việt Nam nên theo đuổi.37
Quan niệm về tự do học thuật có liên quan nhưng không đồng nhất với khái niệm
tự chủ đại học. Hai vấn đề này đan xen lẫn nhau. Trong tài liệu Khuyến nghị về vai trò
của giảng viên đại học của UNESCO, tự do học thuật được phân tích ở sáu khía cạnh:
(i) tự chủ của tổ chức; (ii) trách nhiệm giải trình của tổ chức; (iii) quyền và tự do cá
nhân; (iv) tự quản trị và quyền tham gia; (v) nghĩa vụ và trách nhiệm của giảng viên;
(vi) bảo đảm nghề nghiệp.38 Quyền tự do học thuật là quyền của nhà giáo của mọi cấp
bậc giáo dục và nói rộng ra là quyền của mỗi cá nhân, tổ chức giáo dục, nghiên cứu chứ
30

https://www.tdtu.edu.vn/gioi-thieu/su-mang-tam-nhin-chinh-sach-chat-luong
https://fulbright.edu.vn/vi/su-menh/
32
https://vgu.edu.vn/vi/vision-mission-and-values
33
https://vgu.edu.vn/vi/vision-mission-and-values
34
Harman, Hayden and Pham (eds), “Reforming Higher Education in Vietnam: Challenges and Priorities”, 2010.
35
Don F. Westerheijden, Leon Cremonini, and Roelien van Empel, Accreditation in Vietnam’s Higher Education
System, in Harman, Hayden and Pham (eds), “Reforming Higher Education in Vietnam: Challenges and
Priorities”, 2010, tr. 185.
36
Điều 4, Luật Giáo dục đại học 2012 (sửa đổi, bổ sung 2018):
“11. 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.
12. 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”.
37
Lâm Quang Thiệp, Tự chủ, tự do học thuật và trách nhiệm giải trình của đại học ở Việt Nam, 2016
(https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/tu-chu-tu-do-hoc-thuat-va-trach-nhiem-giai-trinh-cua-dai-hoc-o-viet-nampost166437.gd).
38
UNESCO, Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel, 1997
(http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html).
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không chỉ gắn với đại học. Rất tiếc, tự do học thuật chủ yếu gắn với cơ sở đào tạo theo
pháp luật Việt Nam. Luật Giáo dục đại học quy định quyền tự chủ và trách nhiệm giải
trình là quyền và trách nhiệm của “cơ sở giáo dục đại học”.39 Gần đây, Thủ tướng
Chính phủ cũng khẳng định lại vấn đề cốt lõi về tự chủ đại học ở Việt Nam là “cơ chế
tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình”.40 Đáng lưu ý, Nghị định 99/2019 giải thích rõ
hơn quyền tự chủ về học thuật và hoạt động chuyên môn của cơ sở giáo dục đại học.41
Tiếp cận tự do học thuật như là một bộ phận của quyền tự do tư tưởng và
ngôn luận
Tự do học thuật nếu được tiếp cận như một quyền sẽ là một phần của quyền tự
do ngôn luận vốn đã được luật nhân quyền quốc tế và Hiến pháp Việt Nam ghi nhận.
Giống như phần lớn các quyền hiến định khác, tự do học thuật không phải là quyền
tuyệt đối mà là một quyền tương đối, tức là có thể bị giới hạn trong những hoàn cảnh
nhất định. Ở nhiều quốc gia, quyền tự do học thuật (hay quyền tự do ngôn luận nói
chung) bị hạn chế trong các trường hợp tiêu biểu như: kích động bạo lực, tuyên truyền
về chủ nghĩa phát xít, phân biệt chủng tộc. Sự giới hạn quyền hiến định này thường
được quy định bởi các đạo luật hoặc các phán quyết của tòa án.
Sự giới hạn cần đảm bảo tuân thủ nguyên tắc giới hạn quyền con người được
quy định tại Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người 1948. Theo đó, quyền này
chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật nhằm tôn trọng những quyền tự do và thanh danh
của người khác, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng, đạo lý
trong một xã hội dân chủ. Không ai được phép giải thích các quyền theo hướng hạn chế
quá đáng đến mức làm mất đi ý nghĩa của quyền. Ngoài những hạn chế pháp luật định ở
mức ít nhất có thể đó, quyền tự do học thuật được tôn trọng. Hiến pháp Việt Nam 2013
đã phần nào thể hiện nguyên tắc giới hạn quyền này tại khoản 2 Điều 14.42
Theo Nghị định 99/2019, quyền tự chủ về học thuật và hoạt động chuyên môn
của cơ sở giáo dục đại học phải “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”.43 Đối với giảng viên, Luật Giáo dục đại
học quy định giảng viên có quyền “độc lập về quan điểm chuyên môn trong giảng dạy,
nghiên cứu khoa học” nhưng phải “trên nguyên tắc phù hợp với lợi ích của Nhà nước
và xã hội”.44 Trên cơ sở hai quy định chung giới hạn quyền tự chủ học thuật này, các
điều khoản khác của hai văn bản vừa nêu cũng như rải rác nhiều văn bản pháp luật khác
sẽ xác định rõ hơn những giới hạn trong các trường hợp cụ thể.45
Tham khảo kinh nghiệm thế giới về xây dựng thể chế cho tự do học thuật
Khoản 11, 12, Điều 4, Luật Giáo dục đại học 2012 (sửa đổi, bổ sung 2018).
“Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục đại học thực hiện tốt cơ chế tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình” (Quyết định
69/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao chất lượng giáo
dục đại học giai đoạn 2019 – 2025).
41
Xem Điều 13 Nghị định 99/2019 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.
42
“Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý
do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”.
43
Điểm c, khoản 1, Điều 13 Nghị định 99/2019 (phần in nghiêng do tác giả nhấn mạnh).
44
Khoản 7 Điều 55 Luật Giáo dục đại học (phần in nghiêng do tác giả nhấn mạnh).
45
Chẳng hạn, các văn bản pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, xử lý kỷ luật cán bộ,
công chức, viên chức, xử lý kỷ luật đối với người làm việc theo hợp đồng lao động v.v…
39
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Trước hết, Nhà nước cần có chính sách ủng hộ, thúc đẩy và bảo đảm tự do học
thuật như là giá trị cốt lõi của tự chủ đại học. Bên cạnh đó, chính “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”.46
Tiếp theo, Nhà nước cần xây dựng khung pháp lý tốt cho tự chủ đại học và tự do
học thuật. Việc xây dựng riêng một Luật về giáo dục đại học là phù hợp với xu thế của
nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, xét riêng về các giảng viên trong các cơ sở giáo
dục công lập cũng thấy những điểm đặc thù. Họ là viên chức, công chức nên pháp luật
điều chỉnh hoạt động của họ có sự kết hợp giữa Luật Giáo dục đại học và Luật Viên
chức, Luật Cán bộ, công chức. Giảng viên đại học công vừa có những quyền và nghĩa
vụ chung của giảng viên theo pháp luật về giáo dục đại học, vừa có thêm những quyền
và nghĩa vụ đặc thù của pháp luật về công chức, viên chức. Việc xây dựng khung pháp
lý cho tự chủ đại học và tự do học thuật cần hướng tới sự bình đẳng giữa giảng viên
của hai khu vực đại học công và đại học tư.
Trên thực tế hiện nay, tác giả Đỗ Thị Ngọc Quyên chỉ ra rằng trong khu vực đại
học công lập, các quy định tự chủ đại học trong các lĩnh vực pháp luật khác nhau (Luật
Giáo dục đại học, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Đầu tư công, Luật
Ngân sách, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, v.v...) có thể chưa thực sự đảm bảo và
thậm chí gây cản trở các trường trong việc thực hiện tự chủ”.47
Ngoài các chính sách và pháp luật lệ nêu trên, kinh nghiệm thế giới cho thấy các
đại học tiên tiến cần xây dựng hướng dẫn, quy tắc nội bộ về tự do học thuật. Các đại
học Việt Nam có thể tham khảo Khuyến nghị về vai trò của giảng viên đại học của
UNESCO,48 tuyên bố của Diễn đàn toàn cầu về Tự do học thuật, Tự chủ và Tương lai
của Dân chủ,49 hướng dẫn của Liên đoàn Giáo viên Hoa Kỳ,50 và chính sách của Đại
học Melbourne.51
Kết luận
Tự chủ học thuật ở Việt Nam cần thực sự hướng tới quan niệm về tự do học
thuật phổ biến trên thế giới nhằm phát triển giáo dục nói chung giáo dục đại học nói
riêng hướng tới trình độ khu vực và thế giới. Dưới góc độ pháp lý, tự do học thuật cần
được tiếp cận là một bộ phận của quyền tự do tư tưởng và ngôn luận. Thể chế về tự do
học thuật không chỉ dừng ở các quy định pháp luật mà còn ở chính sách đồng bộ của
Nhà nước và quyết tâm của các trường đại học.

Đỗ Thị Ngọc Quyên, Tự chủ và tự do học thuật trong giáo dục đại học Việt Nam, 2019
(http://www.tiasang.com.vn/-giao-duc/Tu-chu-va-tu-do-hoc-thuat-trong-giao-duc-dai-hoc-Viet-Nam-18517).
47
Đỗ Thị Ngọc Quyên, Tự chủ và tự do học thuật trong giáo dục đại học Việt Nam, 2019.
48
Trong tài liệu này, thuật ngữ “academic freedom” xuất hiện tới 18 lần (UNESCO, Recommendation concerning
the Status of Higher-Education Teaching Personnel, 1997 (http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)).
49
Global Forum on Academic Freedom, Institutional Autonomy, and The Future of Democracy, 2019
(https://rm.coe.int/global-forum-declaration-global-forum-final-21-06-19-003-/16809523e5)
50
American Federation of Teachers Higher Education, Academic Freedom in the 21st-Century College and
University: Academic Freedom for All Faculty and Instructional Staﬀ - The AFT Statement on Academic
Freedom, 2007.
51
University of Melbourne, Academic Freedom of Expression Policy (https://policy.unimelb.edu.au/MPF1224).
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TỰ CHỦ CỦA GIẢNG VIÊN: CƠ SỞ VÀ ỨNG DỤNG
TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM
Trần Thùy Nhung
Lê Thị Xuân Thu
Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt
Sự phát triển và mở rộng khái niệm tự chủ trong hệ thống giáo dục – đào tạo
đang là một mục tiêu trọng yếu của Việt Nam trong bối cảnh quá trình thương mại hóa,
xã hội hóa giáo dục diễn ra mạnh mẽ. Trong đó, quyền tự chủ của tổ chức giáo dục và
quyền tự quyết của giảng viên có mối quan hệ nhân quả đến động lực và tính tích cực
khi tham gia hoạt động giảng dạy. Vì vậy, mục đích của nghiên cứu này là xác định
được những cơ hội có thể thúc đẩy việc triển khai quyền tự chủ cho giảng viên trong
các tổ chức giáo dục Đại học tại Việt Nam. Dựa theo quy định của Pháp luật và các
chính sách giáo dục liên quan, nghiên cứu cho thấy giảng viên sử dụng quyền tự chủ
dưới nhiều hình thức khác nhau để phù hợp với mong muốn và khả năng của họ cũng
như của sinh viên. Thực tế, khả năng tự quyết định của giảng viên được giới hạn trong
phạm vi cho phép của tổ chức giáo dục Đại học và quy định của Pháp luật. Theo đó, tổ
chức giáo dục Đại học tại Việt Nam thường căn cứ theo kinh nghiệm, học hàm, học vị
và trình độ chuyên môn của giảng viên để xác định phạm vi tự chủ trong giảng dạy
cũng như yêu cầu giải trình khi lựa chọn tài liệu học tập cho sinh viên. Thông thường tổ
chức giáo dục Đại học chịu trách nhiệm giải trình cho các tình huống rủi ro trong giáo
dục trước dư luận xã hội. Bài tham luận tập trung trình bày một số khái niệm về tự chủ
của giảng viên trong các tổ chức giáo dục Đại học trước những quyết định liên quan
trực tiếp đến công tác giảng dạy và giải trình trách nhiệm cho chương trình đào tạo.
Ngoài ra, các khuyến nghị thực tế cũng được thảo luận và đề xuất để có cơ sở nghiên
cứu sâu hơn hiệu quả tự chủ trong các lĩnh vực xã hội như giáo dục, y tế.
Từ khóa: tự chủ giảng dạy, động lực, giải trình trách nhiệm, chương trình giảng
dạy…
1. Đặt vấn đề
Nhân loại đang bước vào thế kỷ XXI, thế kỷ của cuộc cách mạng khoa học kỹ
thuật công nghệ. Kinh tế Việt Nam đang hoà vào dòng chảy đó. Song để có được nền
kinh tế tri thức trong tương lai thật không đơn giản. Chính vì lẽ đó, vấn đề quan trọng
hiện nay chúng ta phải hình thành và xây dựng được hệ thống giáo dục đại học tương
xứng với tình hình kinh tế quốc tế là điều cần thiết, đặc biệt là các trường đang trong
bối cảnh đang thực hiện tự chủ tài chính. Với vai trò của hệ thống giáo dục đại học đã
được thể chế hoá thông qua Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt
Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 24
tháng 05 năm 2005 của Bộ Chính trị, giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu đồng
thời cũng thể hiện quan điểm của Đảng trong việc quan tâm đặc biệt đến giáo dục đại
học. Trên cơ sở nhận thức rõ vai trò của giáo dục trong việc kiến tạo nên nguồn nhân
lực cho tương lai. Con người muốn có tri thức phải thông qua con đường học tập và rèn
luyện và đây là phương thức tốt nhất (Phan, 1991) để nâng cao trình độ. Ngày nay, với
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sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, khả năng kết nối toàn cầu không giới
hạn, việc sở hữu tri thức từ hoạt động giáo dục – đào tạo càng trở thành một yêu cầu bắt
buộc và cần thiết cho thế hệ trẻ - tác nhân cơ bản có đầy đủ chức năng và nhiệm vụ cải
tạo xã hội, lực lượng mang tính quyết định cho động cơ thúc đẩy phát triển kinh tế. Vì
vậy, quyền tự chủ của người học đã được đặt lên hàng đầu trong hầu hết các báo cáo cải
cách giáo dục và dần trở thành tiêu chí đánh giá chất lượng bắt buộc cho các tổ chức
giáo dục đào tạo, đặc biệt là bậc giáo dục đại học. Tuy nhiên, đối trọng còn lại của hoạt
động truyền tải kiến thức lại chưa được xem xét, đánh giá đúng tầm mặc dù mối tương
quan giữa cả hai đã được chứng minh trên cả hai phương diện lý thuyết và thực nghiệm.
Điều này đặt ra cho chính sách cải cách giáo dục một vấn đề lớn, đó là khi tiến hành
tăng cường tự chủ cho người học thì vai trò của nhà giáo nằm ở đâu, đồng thời trong sự
phát triển ấy, mức độ tự chủ trong môi trường giáo dục có bao hàm quyền tự chủ cho
nhà giáo hay không vẫn đang là một câu hỏi bỏ ngõ.
Mặt khác, giáo dục đại học với bản chất đặc thù của nó là một cơ chế xã hội đặc
biệt, không bắt buộc, bao gồm các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, thực tập và phụng
sự xã hội. Theo mô hình của Humboldt, trường đại học phải được tự chủ trong giảng
dạy, tự do trong học tập nhưng vẫn phải duy trì sự thống nhất giữa giảng dạy và nghiên
cứu (Günther, 1988). Chính vì tính chất tự do chọn lựa và tự nguyện tham gia nên sinh
viên thường có thói quen sử dụng kiến thức hạn chế, thiếu tính tự giác trong học tập
(Lamb, 2016). Ngược lại, giảng viên lại không có cơ chế để quản lý và thúc đẩy tính tự
chủ của sinh viên, đồng thời bản thân khả năng tự chủ học thuật của mình cũng bị giới
hạn, dẫn đến không có hoặc không duy trì được động lực làm việc, ảnh hưởng đến chất
lượng và hiệu quả của hoạt động giáo dục – đào tạo. Đó cũng chính là lý do để hình
thành nên ý tưởng cho tham luận: “Tự chủ của Giảng viên: Cơ sở và Ứng dụng trong
hệ thống giáo dục Đại học tại Việt Nam”.
Về mặt lý thuyết, khái niệm tự chủ trong giáo dục, đặc biệt ở bậc giáo dục đại
học, là một quan điểm rộng, bao hàm nhiều khía cạnh như tài chính – nhân sự - quản
lý… Trong khuôn khổ của bài viết này, khung lý luận về hoạt động tự chủ của giảng
viên vẫn sẽ được khái quát ngắn gọn. Tuy nhiên, phạm vi sẽ chỉ tập trung vào quan
điểm tự chủ học thuật của cá nhân giảng viên, không phân tích các khía cạnh quản lý.
Bài viết cũng phản ánh cơ sở pháp lý liên quan trong việc xây dựng môi trường cho
việc thúc đẩy quyền tự chủ của người dạy tại Việt Nam. Từ đó, đề xuất một số giải
pháp thúc đẩy hoạt động tự chủ của giảng viên, nâng cao hiệu quả giáo dục – đào tạo ở
nước ta.
2. Cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu liên quan
2.1. Tổng quan lý thuyết về tự chủ và tự chủ giảng viên
2.1.1. Cơ sở luận về tự chủ
Để phân tích và đưa ra nhận định cơ bản về khái niệm tự chủ cũng như quan
điểm tự chủ giảng viên, tham luận sử dụng tính chất bắc cầu khi nghiên cứu mối quan
hệ giữa tự chủ của người học, vốn là một lĩnh vực phổ biến và đã được nghiên cứu sâu
rộng hơn để làm tiền đề. Từ đó, diễn giải khái niệm tự chủ cũng như các hoạt động liên
quan đến khía cạnh tự chủ học thuật của giảng viên. Vì vậy, cơ sở luận đầu tiên của
tham luận dựa trên quan niệm “quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình” (Albornoz,
1991) với khái niệm tự chủ như sau:
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“Quyền tự chủ là sự thay đổi liên tục tại bất kỳ thời điểm nào của trạng thái cân
bằng tối ưu giữa lựa chọn phát triển bản thân tối đa với sự phụ thuộc lẫn nhau của con
người” (Allwright, 1990).
Định nghĩa này phủ định tự chủ đơn thuần chỉ là hành vi của chủ nghĩa cá nhân
khi nhấn mạnh chúng phải được đặt trong bối cảnh tương tác với mọi người xung
quanh. Một cá nhân muốn tự chủ phát triển bản thân, phải nỗ lực thể hiện mình và tăng
cường hợp tác (Tribathi & Gupta, 2016). Để làm rõ hơn khía cạnh này, Littlewood
(1997) đã bổ sung:
“Một người tự chủ là người có năng lực để đưa ra và thực hiện các lựa chọn chi
phối hành động của họ. Năng lực này phụ thuộc vào hai thành phần chính: khả năng và
sự sẵn sàng”
Mặt khác, ở phương diện ngôn ngữ, tự chủ (autonomy) với nguồn gốc từ
tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “độc lập” nhưng cũng mang hàm ý của việc “tự quản” và “tự
phụ thuộc” (Ramos, 2006). Quyền tự chủ cho phép các cá nhân có quyền tự do và cởi
mở trong suy nghĩ, học tập và hành động độc lập để tạo dựng sự khác biệt so với những
người khác (Winch, 2006). Nó bắt nguồn từ khuynh hướng trong ý niệm của bản thân
về quyền tự do và mức độ chủ động, cũng như nghĩa vụ phải kiểm soát bản năng để đạt
được ý thức hiệu quả. Vì vậy, tự chủ chịu sự chi phối và tác động của môi trường sống
thông qua hoạt động quan sát và học tập. Khi có sự thay đổi của môi trường sống (trong
đặc trưng văn hóa, giai tầng xã hội, cấu trúc hành pháp…), quyền tự chủ cũng sẽ có
biểu hiện khác nhau (Benson, 1995). Sự khác biệt trong các yếu tố nhân khẩu như giới
tính, độ tuổi cũng có ảnh hưởng nhất định đến trạng thái và biểu hiện của tự chủ (Roth
và đồng sự, 2007). Thậm chí quyền tự chủ còn chịu sự ảnh hưởng của cảm xúc và thái
độ (Wilches, 2007). Do chịu sự biến động của nhiều yếu tố đa chiều, quyền tự chủ mặc
dù là quyền phổ biến nhất nhưng lại khó thực hiện nhất (Benson, 2000) khi con người
phải lựa chọn giữa bản ngã của mình với giới hạn và khuôn khổ của tổ chức cũng như
cộng đồng.
2.1.2. Cơ sở luận về tự chủ giảng viên
Tự chủ học thuật của giảng viên là cốt lõi của tự chủ đại học, thường được phân
tích ở bốn khía cạnh tổ chức, tài chính, nhân sự và chuyên môn (Bùi, 2020). Trong thời
gian gần đây, các khái niệm liên quan đến tự chủ học thuật cũng dần được nghiên cứu
và tổng hợp. Theo đó, nó đề cập đến tự chủ như “năng lực của giáo viên và tính sẵn
sàng giúp người học tự chịu trách nhiệm về việc học của mình” (Thavenius, 1999: 160).
Định nghĩa này cho thấy vai trò của nhà giáo trong hoạt động tự chủ của người học,
đồng nghĩa với việc thực hiện quyền tự chủ của người dạy sẽ thúc đẩy khả năng tự chủ
của người học. Tuy nhiên, năng lực phát triển trong tự chủ của giảng viên chỉ mang tính
định hướng chuyên nghiệp, không phản ánh nghĩa vụ phải thúc đẩy tính tự chủ của
người học (Smith, 2003).
Thực tế cho thấy, tương tự như tự chủ cá nhân, tự chủ của giảng viên cũng chịu
sự chi phối của các yếu tố bên ngoài như cơ chế quản lý, quy định của trường học,
khung pháp lý và mong muốn của sinh viên. Vì vậy, quyền tự chủ của giảng viên và
người học bắt buộc phải phụ thuộc lẫn nhau (Smith, 2003), là trạng thái cân bằng được
giảng viên cam kết với cộng đồng, định hình cho phong cách sống và văn hóa tập thể
trong môi trường giáo dục (Benson, 2000).
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2.2. Tổng quan nghiên cứu liên quan
Không như khái niệm tự chủ của người học, đã được nghiên cứu, trình bày cũng
như ứng dụng từ đầu thập niên 90, quan điểm tự chủ của người dạy chỉ được đề cập lần
đầu thông qua việc phân tích mối tương quan giữa trách nhiệm, quyền kiểm soát lớp
học và tự do học tập của Little (1995), trong khi khả năng ứng dụng vẫn còn bị bỏ ngõ
khi cộng đồng quốc tế mới chỉ đề xuất xem xét tại Hội nghị chuyên đề AILA của Ủy
ban Khoa học về Quyền tự chủ của người học trong việc học ngôn ngữ ở Singapore
năm 2002. Về mặt lý thuyết, tự chủ của giảng viên dù ở các phương diện khác nhau như
xã hội học và chính sách (Ball, 2006), triết học (Rawls, 1980), lịch sử giáo dục (Little,
2015), luật pháp (Berka, 2000)… đều có xuất phát từ tính trách nhiệm, vì vậy, nó khác
hoàn toàn với khái niệm cô lập và độc lập (Wilches, 2007). Theo đó, tự chủ của giảng
viên phải được đặt trong bối cảnh có sự tương tác giữa nhiều bên (Smith, 2003). Trong
mối quan hệ đó, giảng viên sử dụng năng lực của mình để biểu hiện quyền tự chủ
(Smith và Erdoğan, 2008) thông qua việc tự do lựa chọn phương pháp giảng dạy phù
hợp (Webb, 2002), ra quyết định liên quan đến chuyên môn (Barmola, 2014), thiết kế
chương trình giảng dạy (McPhie và Kinney, 1959), sáng tạo nội dung (Çakici, 2015) và
hình thành trách nhiệm trong việc đốc thúc (Smith, 2003).
Về mặt thực nghiệm, đã có nhiều nghiên cứu tiến hành lượng hóa mức độ ảnh
hưởng từ quyền tự chủ của người dạy đến khả năng tự chủ của người học thông qua
mức độ thỏa mãn nhu cầu (Tadíc, 2015), thành tích ghi nhận (Gurganious, 2017), trách
nhiệm đạo đức (Davis, 1996), mong muốn xã hội (Roth và cộng sự, 2007)… tại một số
quốc gia như Trung Quốc (Wang, Zhang, 2013), Iran (Beethroozi, Osam, 2016), Phần
Lan, Thụy Điển (Andrésson, Wermke, 2018), Brazil (Silva, Mølstad, 2020)… Hầu hết
các nghiên cứu đều chỉ ra được mối quan hệ tích cực giữa tự chủ người dạy đến động
lực học tập và chính sách giáo dục dưới nhiều hình thức khác nhau, có thể hạn chế hoặc
mở rộng khả năng tự quyết của cả người dạy và người học. Tuy nhiên, ở mỗi quốc gia
khác nhau hoặc với phương pháp tiếp cận khác nhau, xu hướng và mức độ ảnh hưởng
của quyền tự chủ người dạy đến người học đều có sự khác biệt nhất định.
Mặt khác, quyền tự chủ của giảng viên còn được nghiên cứu dưới góc độ quyền
tự chủ của cơ sở giáo dục và đào tạo thông qua các mô hình quản lý như mô hình bán tự
chủ ở New Zealand, mô hình bán độc lập ở Singapore, mô hình độc lập ở Anh, Thụy
Điển. Ở mỗi mô hình, vai trò quản lý của Nhà nước phân hóa tương ứng, từ kiểm soát
sang xu hướng giám sát. Mặc dù, chính sách giáo dục của Nhà nước có ảnh hưởng trực
tiếp đến khả năng tự quyết của cơ sở giáo dục, từ đó tác động đến quyền tự chủ của
người dạy (Wermke và Salokangas, 2015) nhưng mô hình quản lý lại không thể mở
rộng phạm vi hoạt động của người dạy (Kauko và Salokangas, 2015). Do đó, việc
nghiên cứu quyền tự chủ của người dạy, đặc biệt là giảng viên, cần được tách biệt khỏi
các nghiên cứu về tự chủ của cơ sở đào tạo (Wermke và Salokangas, 2015) cũng như
các nghiên cứu tương quan với môi trường giáo dục (Wermke, 2013). Có như vậy, khái
niệm tự chủ của người dạy mới được thể hiện độc lập, đầy đủ, toàn diện dưới nhiều góc
độ, chứ không chỉ được nghiên cứu bổ sung thông qua các mối quan hệ với những đối
tượng khác.
2.2. Quyền và trách nhiệm liên quan đến khía cạnh tự chủ của giảng viên
trong hệ thống pháp luật Việt Nam
Dưới góc độ là một nghề, trong môi trường cạnh tranh giữa các trường, việc đảm
bảo dân chủ, thống nhất, tăng cường tự chủ trong phương pháp giảng dạy, trong nghiên
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cứu…với mục đích chuẩn hoá chất lượng giáo dục cho cơ sở đào tạo giáo dục, khả năng
tự quyết của giảng viên đã không chỉ đơn thuần là quyền lợi mà còn được luật hóa
thành nhiệm vụ thông qua Khoản 1, Điều 69 và 70, Luật Giáo dục năm 2019. Để làm
tốt vai trò giáo dục trong các cơ sở giáo dục đại học và đạt được mục tiêu đề ra, bên
cạnh điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất…thì đội ngũ giảng viên là
một trong những nhân tố quan trọng quyết định cho sự thành bại của đơn vị sự nghiệp
giáo dục. Vì vậy, theo Khoản 1, Điều 54, Luật Giáo dục đại học 2012 sửa đổi, bổ sung
2018 ngày 19 tháng 11 năm 2018, giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học là người phải
có nhân thân rõ ràng; có phẩm chất, đạo đức tốt; có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
có trình độ từ thạc sĩ trở lên. Đây là các yêu cầu nền tảng cho việc đảm bảo thực hiện
được quyền tự chủ của giảng viên. Từ đó, giảng viên mới có thể có được quyền tự chủ
ở nhiều khía cạnh được luật hóa cụ thể như phát triển chương trình đào tạo (Khoản 1,
Điều 55, Luật Giáo dục Đại học năm 2012), tham gia quản lý và giám sát cơ sở giáo
dục đại học (Khoản 6, Điều 55, Luật Giáo dục Đại học năm 2012) và độc lập về quan
điểm chuyên môn trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học trên nguyên tắc phù hợp với
lợi ích của Nhà nước và xã hội (Khoản 7, Điều 55, Luật Giáo dục Đại học năm 2012).
Khía cạnh tự chủ học thuật ở khoản 7, Điều 55 Luật Giáo dục Đại học còn được đề cập
đến trong Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) như sau: Khoản 5,
Điều 11: viên chức được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc
hoặc nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên cũng không được “lợi dụng hoạt động nghề
nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa,
tinh thần của nhân dân và xã hội” (Điều 19, Luật viên chức 2010).
Khái niệm tự chủ mặc dù không được quy định cụ thể trong nhiệm vụ hay quyền
lợi của giảng viên nhưng nó được đề cập trực tiếp trong quyền của cơ sở giáo dục đại
học. Theo đó, cơ sở giáo dục đại học 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 phù hợp với quy định của pháp luật (Khoản 3 Điều 32 Luật Giáo dục
đại học 2012, sửa đổi, bổ sung 2018). Tuy nhiên, việc tự chủ của cơ sở giáo dục đại học
như trong các nghiên cứu đã đề cập, không mang lại hiệu quả trong việc gia tăng quyền
tự chủ của giảng viên (Kauko và Salokangas, 2015) mà thực tế, việc đem quyền tự chủ,
đặc biệt là tự chủ tài chính cho cơ sở giáo dục đại học đang tạo ra trở ngại cho giảng
viên thực hiện quyền tự chủ của chính mình. Cụ thể, việc duy trì trần học phí khiến cho
các cơ sở giáo dục đại học không có đủ nguồn lực cải thiện động cơ làm việc cho giảng
viên. Đồng thời, để bổ sung thu nhập, các trường phải thực hiện liên tục, song song các
hoạt động đào tạo chính quy và không chính quy, dẫn đến định mức giờ giảng của
giảng viên vượt khung gấp nhiều lần. Điều này khiến cho giảng viên không thể tự chủ
trong chuyên môn khi không có đủ thời gian nghiên cứu, cải tiến nội dung và chương
trình giảng dạy (Trần, 2018).
3. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng trong tham luận là phương pháp
nghiên cứu lịch sử và phương pháp nghiên cứu lý thuyết, trong đó phương pháp nghiên
cứu lý thuyết gồm các phương pháp tổng hợp và mô hình hóa lý thuyết.
Cụ thể, bài viết sử dụng phương pháp tổng hợp nghiên cứu được thực hiện bằng
cách sử dụng các đánh giá và nội dung tường thuật tóm tắt. Các bài báo nghiên cứu
351

được tham khảo, trích dẫn và tổng hợp từ bốn cơ sở dữ liệu điện tử gồm Tạp chí điện tử
Emerald Management và Science Direct, Google Scholar và MDPI.
Bảng 1. Các tiêu chí bao gồm và loại trừ để lựa chọn văn học.
Tiêu chí bao gồm

Tiêu chí loại trừ

Ngôn ngữ trình bày: Anh / Việt

Không liên quan đến tự chủ giảng viên

Xuất bản điện tử, mã nguồn mở

Nghiên cứu không hoàn chỉnh

Sau đó, tiến hành sàng lọc thứ cấp bằng cách đánh giá nội dung phần tóm tắt và
tiêu đề các bài viết được chọn để cung cấp câu trả lời cho mục tiêu nghiên cứu. Từ đó,
hình thành nên quan điểm tự chủ thông qua việc diễn giải khung lý thuyết. Ở tham luận
này, có 10 bài nghiên cứu được sử dụng làm cơ sở phân tích. Ngoài ra, một số tài liệu
liên quan đến quyền và nghĩa vụ của giảng viên theo văn bản pháp lý cũng được tham
khảo.
Cuối cùng, xây dựng mô hình lý thuyết của quan điểm tự chủ giảng viên, sao cho
mô hình bao hàm được những thông tin về thuộc tính, cấu trúc, chức năng, cơ chế vận
hành… của quan điểm này.
4. Kết quả và Thảo luận
Mặc dù khái niệm tự chủ của giảng viên không được trình bày rõ ràng bằng văn
bản pháp lý hay công bố quốc tế nhưng trong các nghiên cứu liên quan, khái niệm tự
chủ được nhận định là năng lực của giáo viên và tính sẵn sàng giúp người học tự chịu
trách nhiệm về việc học của mình” (Thavenius, 1999). Theo đó, tự chủ giảng viên là sự
tổng hợp giữa tự chủ cá nhân, tự chủ học thuật và tự chủ chuyên môn (Jumani, Malik,
2017). Ba khía cạnh này được thể hiện thông qua quyền lợi và trách nhiệm của giảng
viên gồm:
Hình 1. Sơ đồ các phương diện tự chủ
Giải trình

Tự chủ
giảng viên
Giao tiếp

Động cơ
phát triển
Nguồn: Kelly, Knight, 2019

Khái niệm “quyền tự chủ” và “trách nhiệm giải trình” phản ánh một cách hàm
súc mối quan hệ nhân quả giữa các đặc thù của hệ thống quản trị và mô hình quản lý
giáo dục đại học trong nền kinh tế thị trường (Wilches, 2007). Theo đó, trách nhiệm
giải trình là yêu cầu cơ bản để mô hình quản trị tuân thủ được thực hiện hiệu quả, nó
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đảm bảo cho khâu kiểm soát của quy trình quản trị có tính liên tục và phản hồi chủ
động. Thông qua giải trình, giảng viên có thể nhận được phản biện kịp thời, nâng cao
chất lượng chuyên môn và phương pháp giảng dạy, tạo dựng được uy tín và thương
hiệu cá nhân trước cơ sở giáo dục và cộng đồng. Trong khi giao tiếp là cách thức không
chỉ truyền tải thông điệp tự chủ thường xuyên nhất của giảng viên mà còn là hình thái
đặc trưng biểu lộ sự hỗ trợ của giảng viên đối với sinh viên trong quá trình giảng dạy
(Yazici, 2016). Tuy nhiên, ở các cấp độ quản lý và phạm vi tương tác khác nhau, hiệu
quả của công cụ giao tiếp đối với việc thể hiện trạng thái tự chủ lại có những khác biệt
nhất định (Ramos, 2016). Các cấp độ và phạm vi có thể được minh họa như sau:
Hình 2. Các cấp độ và phạm vi của môi trường tự chủ

Cấp độ thể chế

Phạm vi quản lý

Khía cạnh
biểu hiện

Chức năng

Quy định

Trường học

Giáo dục

Giảng dạy và
đánh giá

Quản lý

Phát triển
chuyên môn

Tương tác
xã hội

Hoạt động
ngoại khóa

Phát triển

Phát triển
kỹ năng

Quy phạm

Quốc gia

Nhận thức
văn hóa

Quốc tế

Nguồn: Wilches, 2007 / Erss, 2016 / Jumani, Malil, 2017 /
Andréasson, Wermke, 2018
Có thể thấy ở cấp độ trường học, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, giao tiếp là
kỹ năng cơ bản để thực hiện chức năng giảng dạy và đánh giá. Tuy nhiên, khi mở rộng
phạm vi quản lý và sự tương tác giữa các bên, khi đạt đến cấp độ quy phạm, phát triển
chuyên môn mới là yêu cầu tối thiểu và biểu hiện đặc trưng của quyền tự chủ (Webb,
2006). Phát triển chuyên môn là cách thức tối ưu nhất để truyền tải thông điệp tự chủ
nhưng lại là hình thái ít được thể hiện nhất của giảng viên trong quá trình giảng dạy
(Yazici, 2016). Thực tế, công tác phát triển chuyên môn không chỉ phụ thuộc rất nhiều
vào các yếu tố môi trường (Wermke, Salokangas, 2015) như quy định của cơ sở giáo
dục Đại học, sự hỗ trợ của tập thể, chi phí đào tạo… mà còn chịu tác động bởi động cơ
phát triển của chính cá nhân giảng viên. Theo lý thuyết về quyền tự quyết, động cơ phát
triển là yếu tố trọng tâm có thể cải thiện hiệu quả nghiên cứu và truyền tải kiến thức vì
chúng quyết định sự nỗ lực của cá nhân trong việc theo đuổi các hoạt động chuyên môn
(Bobis và cộng sự, 2017). Vì vậy, một chính sách tương ứng đáp ứng nhu cầu của giảng
viên ở mức độ cao có thể đảm bảo giảng viên cảm thấy có năng lực, gắn kết và tự chủ
(Power, Goodnough, 2017). Việc định hướng từ phía Nhà nước và cơ sở giáo dục Đại
học bằng cách cung cấp cho giảng viên nhiều sự lựa chọn, khuyến khích và phản hồi
mang tính xây dựng có thể thúc đẩy giảng viên nâng cao kiến thức giảng dạy và thể
hiện các kỹ năng mới của họ trong tổ chức. Đồng thời, theo tháp nhu cầu của Maslow,
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nhu cầu được tôn trọng và thể hiện mình là những nhu cầu cao nhất của con người,
chúng không chỉ thể hiện sự tôn trọng bản thân, tự tin và hãnh diện về khả năng của
mình mà còn xuất phát từ mong muốn phát triển vượt trội hơn so với cộng đồng. Vì
vậy, các yếu tố về thu nhập, điều kiện lao động thực chất chỉ thỏa mãn nhóm nhu cầu
duy trì mà chưa đạt đến mức độ thúc đẩy động cơ phát triển (Herzberg, 1959). Hơn nữa,
động cơ phát triển ở mỗi cấp độ và phương diện chức năng khác nhau sẽ có tính luân
phiên, song song, không nhất thiết phải được thỏa mãn ở nhu cầu bậc thấp hoàn toàn
mới có thể được động viên thỏa mãn ở nhu cầu bậc cao hơn (Maslow, 1943). Do đó,
việc xây dựng mô hình tự chủ của giảng viên theo cấp độ và chức năng là hoàn toàn cần
thiết, có thể được khái quát như sau:
Hình 3. Mô hình tự chủ của giảng viên theo cấp độ và chức năng
Phương
diện

Giảng dạy

Xã hội

Cấp độ

Giao tiếp và Giải trình

Lớp học

Sinh viên

Phát triển

Quản lý

Động cơ phát triển

Mức độ
kiểm soát

Định hướng

Giám sát

Cao

Duy trì

Thấp

Cơ sở đào
tạo

Hiệu trưởng

Đồng nghiệp

Thúc đẩy

Ngành nghề

Tập thể

Chuyên gia

Giao lưu

Không kiểm soát

Nguồn: Các tác giả tổng hợp và đề xuất
Từ quan điểm lý thuyết về quyền tự quyết, mô hình tự chủ của giảng viên phân
theo cấp độ và chức năng nhấn mạnh quan điểm quyền tự chủ phải vượt ra khỏi sự tự
do cá nhân nhưng sự giải phóng này không được thúc đẩy thành trạng thái phát triển cô
lập, thiếu kiểm soát (Christman, 2020), mà phải đảm bảo trách nhiệm giải trình và cam
kết thúc đẩy sự phát triển đồng thời của các đối tượng liên quan. Động cơ phát triển
không chỉ đơn thuần là khẳng định tự chủ học thuật mà còn liên quan đến nỗ lực đuổi
kịp tập thể, định hình phong cách và chuyên môn cá nhân trong lớp học, tại cơ sở giáo
dục Đại học và và cộng đồng nghiên cứu trong lĩnh vực đó (Wermke, 2015). Điều này
đòi hỏi sự tương tác của giảng viên với các đối tượng liên quan nhiều hơn, bộc lộ khả
năng tự chủ trong giao tiếp và biểu hiện chuyên môn thường xuyên hơn.
Căn cứ theo khung phân tích trên, muốn thực hiện được hiệu quả việc thúc đẩy
quyền tự chủ của giảng viên, Nhà nước và cơ sở giáo dục Đại học cần xây dựng chính
sách động viên linh hoạt, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh nhưng phải đảm bảo ba
nguyên tắc cơ bản trong việc phát triển quyền tự chủ được Barfield và cộng sự (2001)
đề xuất gồm: phản ánh yêu cầu, trao quyền và đối thoại. Việc nghiên cứu tâm tư nguyện
vọng và phản hồi kịp thời sẽ giúp cho công tác trao quyền được thuận lợi, đồng thời
khắc phục được tình trạng « cào bằng » mọi đối tượng. Theo Ramos (2006), xã hội
phân công vai trò, quyền hạn và trách nhiệm khác nhau cho giảng viên với các đối
tượng liên quan, vì vậy, quá trình tự chủ của người học sẽ luôn có mâu thuẫn với khả
năng tự quyết của giảng viên. Để đảm bảo cho việc định hướng tự chủ và hợp tác hiệu
quả, cơ sở giáo dục Đại học cần trao quyền kiểm soát tối đa cho giảng viên ở phạm vi
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lớp học, nhưng đồng thời có thể thông qua giám sát tập thể để duy trì mức độ kiểm soát,
đòi hỏi đối thoại và giải trình trách nhiệm khi có sự cố.
Mặt khác, giảng viên cũng phải tự nhận thức được quyền tự chủ của cá nhân, đặc
biệt là tự chủ học thuật (Bùi, 2020). Nghiên cứu cho thấy việc trao quyền kiểm soát và
thỏa mãn yêu cầu ở cấp độ duy trì đủ đảm bảo cho người dạy khả năng sẵn sảng thực
hiện các thay đổi trong hành vi để thực hiện tự chủ (Littlewood, 1997). Các yếu tố quan
trọng cần thực hiện thay đổi gồm:
•

Nhận thức về bản thân: ưu – khuyết điểm, tự đánh giá, tự phản ánh

• Nhận thức về môi trường: yêu cầu và năng lực của sinh viên, quy định của
cơ sở đào tạo, sự phát triển của ngành nghề, quy phạm xã hội
• Nhận thức về cạnh tranh: đây là yếu tố thường ít được quan tâm trong lĩnh
vực giáo dục, tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, không thể phủ nhận vai trò của cạnh
tranh trong việc thúc đẩy động cơ phát triển và nỗ lực thể hiện mình của bản thân giảng
viên.
5. Kết luận
Mục tiêu của tham luận là xây dựng một mô hình khái quát đại diện cho quan
điểm tự chủ ở góc độ giảng viên, đảm bảo cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa
học của giảng viên bám sát với các quy chuẩn về phát triển của tổ chức giáo dục và
quốc gia. Việc kết hợp từng phần của quan điểm tự chủ toàn diện đem lại cho giảng
viên tính ổn định trong phương pháp và chương trình giảng dạy, độc lập, nỗ lực hơn
trong quá trình nghiên cứu khoa học, nâng cao chuyên môn. Đồng thời tách biệt quyền
tự chủ của sinh viên với khả năng tự quyết của giảng viên, cần phân biệt rõ vai trò kiểm
soát lớp học của giảng viên và quyền tự do học thuật của sinh viên trong quá trình diễn
ra lớp học đó. Bài viết này là một nỗ lực để khám phá khái niệm về quyền tự chủ của
giảng viên mà trong đó, khả năng tự do trong nghiên cứu và chuyên môn chỉ là một
phần của quyền tự quyết. Nghiên cứu cho thấy động cơ phát triển và nỗ lực chia sẻ kiến
thức, hỗ trợ các đối tượng liên quan mới là những thành tố quan trọng giúp phân biệt tự
chủ với cô lập và độc lập trong môi trường giáo dục. Tuy nhiên, ở phạm vi bài viết, các
cấp độ chức năng còn tương đối sơ sài, cần có những nghiên cứu chuyên sâu hơn để
làm rõ từng khía cạnh của tự chủ ở các góc độ liên quan.
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC TỰ CHỦ CÙNG VỚI TRÁCH NHIỆM
GIẢI TRÌNH XÃ HỘI VÀ MỤC TIÊU NÂNG CAO VỊ THẾ
CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM
Nguyễn Minh Huyền Trang
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt:
Bài viết đề cập đến các mô hình quản trị đại trên thế giới và nguyên tắc xây
dựng, sự lựa chọn mô hình quản trị đại học đối với Việt Nam phù hợp với xu thế và quy
mô phát triển của giáo dục đại học Việt Nam hiện nay. Nhằm mục tiêu đóng góp ý
tưởng cho quá trình xây dựng và phát triển hệ thống các trường đại học của Việt Nam
ngày một hiệu quả đáp ứng trách nhiệm giải trình xã hội trong bối cảnh sự phát triển
mạnh mẽ và tác động toàn diện mọi mặt của đời sống xã hội và của mỗi quốc gia của
cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Đặt vấn đề
Trong hơn 30 năm đổi mới, giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam đã đạt được
những thành tựu quan trọng góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đưa đất
nước tiến vào thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH, từng bước hội nhập quốc tế. GDĐH luôn
có vai trò đặc biệt quan trọng với sự phát triển và thịnh vượng của mỗi quốc gia trên thế
giới. Chất lượng là yếu tố quyết định đối với sự vận động, phát triển hay tụt hậu của
mỗi quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế tri thức, khi mà trí tuệ thành thước
đo quyền lực, là sức mạng cạnh tranh của mỗi quốc gia trong tiến trình hội nhập. Với sứ
mệnh là nơi tạo ra tri thức mới, thực hiện đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có trình
độ cao đáp ứng nhu cầu xã hội, GDĐH giữ vai trò là đòn bẩy quyết định cho sự tăng
trưởng và phát triển của nền kinh tế định hướng đến sự phát triển phồn vinh và thịnh
vượng của đất nước.
Hệ thống các văn bản pháp luật quy định về GD được ban hành và sửa đổi, bổ
sung điều chỉnh nhằm hướng tới mục tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cường
hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với giáo dục, phát huy vai trò của xã hội, mọi tổ
chức, gia đình và công dân, nâng cao trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, bên cạnh
đó còn nhằm hoàn thiện chế độ pháp lý về tổ chức, hoạt động của các cơ quan, tổ chức,
cá nhân hoạt động trong lĩnh vực GD.
Mô hình quản trị đại học luôn là vấn đề rất được quan tâm nghiên cứu, đại học
Việt Nam phát triển như thế nào? Xu hướng quốc tế, bài học kinh nghiệm và hướng đi
cho việc xây dựng mô hình, đổi mới quản trị GDĐH Việt Nam trong bối cảnh đổi mới
hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay?
Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mà chủ đạo là kết nối và công nghệ số tạo môi
trường học tập mở đang đặt ra yêu cầu các trường đại học theo mô hình truyền thống quản lý và điều hành mang tính hành chính như các trường đại học công lập hiện nay
phải thay đổi.
1. Tổng quan chung về quản trị đại học hiện nay
Quản trị có tầm quan trọng và được coi là nhân tố quyết định tạo nên thành công
của tổ chức. Quản trị tốt là tạo ra một hệ thống các thiết chế, nguyên tắc quản trị tốt cho
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tổ chức, trong đó có cơ cấu bộ máy và phối hợp các nguồn lực khác nhau để đạt được
các mục tiêu chiến lược phát triển của tổ chức. Điều này càng trở nên rõ ràng hơn và
đặc biệt quan trọng đối với trường đại học, nơi nguồn vốn đặc trưng là con người với tỷ
trọng nhân lực chất lượng cao lớn hơn mức trung bình chung của xã hội, cùng với các
sản phẩm quan trọng nhất là tri thức và công nghệ mới. Theo nghĩa chung nhất, quản trị
có nghĩa là hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm soát một nhóm người, một tổ chức hay một quốc
gia nhằm đáp ứng nhu cầu của họ.
Trước kia, quản trị thường chỉ gắn với Chính phủ hoặc các cơ quan công quyền,
chủ yếu nói đến quyền lực nhà nước, quản trị nhà nước. Hiện nay, khái niệm quản trị
được mở rộng hơn bao gồm cà quản trị nhà nước lẫn quản trị xã hội, quản trị doanh
nghiệp và quản trị đại học.
Thuật ngữ “quản trị” được dùng để nói đến mọi cơ chế, quá trình và hoạt động
liên quan tới việc quy hoạch và định hướng mọi tổ chức cũng như con người làm việc
trong lãnh vực GDĐH. Quản trị trường đại học (gọi chung là quản trị đại học) là một hệ
thống được thiết lập và thực hiện trong các trường đại học phù hợp với sự phát triển
kinh tế - xã hội đương đại. Quản trị đại học dựa vào những nguyên lý và thông lệ hướng
đến việc trường đại học thực hiện được sứ mệnh của mình và thực hiện cải tiến liên tục
các mặt hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của các bên liên quan. Các nguyên lý
quản trị này có thể theo quy trình hay dựa trên kết quả đầu ra với các tiêu chí cụ thể để
các bên liên quan có thể giám sát các hoạt động của trường đại học. Theo quan điểm
Gallagher (2002), cho rằng: “Quản trị đại học là cấu trúc của các mối quan hệ nhằm
mang đến sự kết dính, ủy nhiệm chính sách, kế hoạch và ra quyết định, chịu trách
nhiệm trước nhà trường, cộng đồng xã hội và người học về sự tin cậy, tính thích ứng và
hiệu quả chi phí quản lý”. Thuật ngữ này được sử dụng khá phổ biến trong các nghiên
cứu về quản trị đại học ở Việt Nam và trên thế giới với cách hiểu quản trị đại học là
hoạch định đường lối, chính sách và quyết định các định hướng chiến lược trong cơ sở
GDĐH. Quản trị đại học được hiểu đơn giản và ngắn gọn là các hoạt động lãnh đạo,
quản lý, điều hành hành trường đại học để nhà trường phát triển và đạt hiệu quả cao
nhất.
Cùng với làn sóng đổi mới quản lí khu vực công lập, hầu hết các hệ thống
GDĐH trên thế giới đang chuyển đổi cơ chế quản trị theo hướng chuyển từ việc Nhà
nước can thiệp trực tiếp sang dẫn dắt hệ thống GDĐH một cách gián tiếp. Cạnh tranh
thị trường được tăng cường để gây áp lực cho trường đại học phải cải thiện tính hợp lý
của kết quả đào tạo và nghiên cứu.
Hệ thống GDĐH Việt Nam có sự tăng trưởng và phát triển nhanh chóng trong
hơn một thập kỷ qua với khát khao tiếp cận nền GDĐH tiên tiến trên thế giới, đặc biệt
là về quản trị hệ thống và quản trị nhà trường.
Theo báo cáo tổng quan về xu thế quản trị đại học trên thế giới của World Bank
2008 đã khái quát 4 mô hình quản trị đại học, thể hiện địa vị pháp lý của các cơ sở
GDĐH trong xã hội. Các mô hình này bao gồm: (1) Mô hình nhà nước quản lý - kiểm
soát hoàn toàn (state control) như ở các nước Mỹ Latinh, Malaysia trước đây; (2) Mô
hình bán tự chủ (semi-autonomous) như ở Pháp và New Zealand; (3) Mô hình bán độc
lập (semi-independent) như ở Singapore; (4) Mô hình độc lập (independent) như ở Mỹ,
Anh, Úc. Mỗi mô hình quản trị đại học đều thể hiện tính tự chủ ở các mức độ khác
nhau, đối với mô hình nhà nước kiểm soát hoàn toàn thì các cơ sở GDĐH vẫn được tự
chủ ở mức độ nhất định trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tài chính. Ngược lại, mô
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hình độc lập (nhà nước giám sát) thể hiện rõ nhà nước chỉ đóng vai trò giám sát hệ
thống đảm bảo chất lượng đại học và duy trì mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm cao cho
các cơ sở GDĐH. Tự chủ đại học trở thành yêu cầu tiên quyết đặt ra nhằm nâng cao
chất lượng, phát huy hiệu quả và phát triển bền vững hệ thống đào tạo nguồn nhân lực
của đất nước phục vụ cho công cuộc CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Thực tiễn cho
thấy, tự chủ đại học giúp cho các cơ sở GDĐH vận hành tốt hơn, hoạt động hiệu quả
hơn, đồng thời cũng làm tăng tính cạnh tranh giữa các cơ sở GDĐH, tạo điều kiện để đa
dạng hóa các hoạt động GDĐH. Xu hướng chung trên toàn cầu hiện nay là chuyển dần
từ mô hình nhà nước kiểm soát sang các mô hình có mức độ tự chủ cao hơn, sự thay đổi
này thường được mô tả là chuyển từ hệ thống nhà nước kiểm soát sang hệ thống nhà
nước giám sát với mục đích tăng cường tự chủ cho các cơ sở GDĐH.
Về tổ chức, tất cả các quốc gia trên thế giới đều có “cơ quan quản lý nhà nước về
giáo dục đại học” tuy tên gọi của cơ quan này ở mỗi quốc gia là khác nhau; đồng thời,
vai trò quản lí của các cơ quan này đối với hệ thống GDĐH của từng quốc gia đều rất
khác nhau. Tuy nhiên, tất cả các quốc gia đều dành nguồn ngân sách nhất định cho phát
triển GDĐH tuỳ thuộc vào tiềm lực tài chính riêng của mỗi quốc gia.
 Mô hình tập đoàn hóa đại học công lập ở Malaysia – “Mô hình nhà nước
quản lý - kiểm soát hoàn toàn”
- Quá trình tập đoàn hóa đại học công lập ở Malaysia bắt nguồn từ bối cảnh
khủng hoảng tài chính, tiền tệ châu Á xuất phát từ Thailand vào tháng 7-1997 rồi lan
sang các nước khác, trong đó có Malaysia. Giáo dục đại học công lập đứng trước áp lực
phải cải cách cơ chế quản lý nhà nước để giải phóng các đại học công lập ra khỏi sự lệ
thuộc nhiều vào ngân sách nhà nước. Mặt khác, nhờ phổ cập trung học phổ thông nên
khát vọng vào đại học của người dân tăng cao đến mức nhà nước không còn đủ nguồn
lực tài chính để đảm bảo đáp ứng nhu cầu học đại học của xã hội.
- Malaysia chọn thực hiện đồng thời hai giải pháp lớn là tập đoàn hóa đại học
công lập và khuyến khích phát triển đại học tư thục. Tập đoàn hóa đại học công lập ở
Malaysia là “tập đoàn hóa trong quản trị đại học” (corporatisation-in-governance), theo
đó Nhà nước mặc dù cắt giảm một phần ngân sách, nhưng vẫn tiếp tục phân bổ để đảm
bảo ngân sách nhà nước chiếm tỉ trọng đa số trong tổng chi tiêu thường xuyên của các
trường để hỗ trợ trường đại học công lập hoạt động có hiệu quả trong bối cảnh tài
chính, tiền tệ có nhiều khó khăn bao gồm cả khủng hoảng. Việc cắt giảm ngân sách nhà
nước là áp lực buộc nhà trường phải nâng cao năng lực tự chủ huy động các nguồn lực
từ bên ngoài và tăng hiệu quả phân bổ, sử dụng các nguồn thu trong đó có ngân sách
nhà nước. Đại học Malaya là đại học công lập đầu tiên được tập đoàn hóa (1-1-1998) và
tiếp theo đó tám trường đại học công lập khác của Malaysia được tập đoàn hóa. Đến
năm 2017, đã có 17 trong tổng số 20 trường đại học công lập của Malaysia được tập
đoàn hóa.
- Tập đoàn hóa trong quản trị trên cấp độ quốc gia ở biểu hiện nữa là nhà nước
tái cấu trúc cơ chế kiểm soát, giám sát và kiểm định chất lượng giáo dục đại học.
- Tập đoàn hóa trong quản trị trên cấp độ tổ chức nhà trường. Biểu hiện rõ nhất
là sự biến đổi hội đồng trường thành Ban Giám đốc với quy mô được tinh giản, bao
gồm thành viên đại diện cho Chính phủ và các thành viên cá nhân do Bộ trưởng bổ
nhiệm trong đó có phó hiệu trưởng, có người đại diện cho hội đồng học thuật và có
người đại diện cho đội ngũ giảng viên trong trường. Thứ hai là tái cấu trúc hội đồng học
thuật (University Senate) bằng cách tinh giản hội đồng này từ 200-300 người xuống còn
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khoảng 20 người gồm lãnh đạo trường và các giáo sư được bổ nhiệm căn cứ kết quả lựa
chọn, đề xuất của các giáo sư trong trường. Biến đổi thứ ba đặc biệt quan trọng là phó
hiệu trưởng do Bộ trưởng bổ nhiệm trực tiếp sau một quy trình giới thiệu gồm cả đăng
tuyển công khai để đảm bảo có được những ứng viên giỏi nhất cho vị trí này. Thứ tư là
các đại học có quyền tham gia các hoạt động đối tác, đầu tư chứng khoán và thành lập
công ty, doanh nghiệp mà những hoạt động này được Bộ Tài chính phê duyệt và nhà
trường phải có trách nhiệm giải trình. Thứ năm là các trường có quyền huy động nguồn
thu từ việc tăng học phí, mở rộng tuyển sinh, tăng cung cấp các dịch vụ tư vấn, dịch vụ
khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp và nhà nước, cho bên ngoài thuê mượn các cơ
sở vật chất, thiết bị của nhà trường và sử dụng nguồn thu để kinh doanh, sản xuất, cung
cấp dịch vụ. Trong khi đó, nhà nước vẫn tiếp tục sở hữu các tài sản của nhà nước ở các
trường đại học công lập và vẫn tiếp tục cấp phát ngân sách và tài trợ cho nhà trường đầu
tư vào các chương trình, dự án đòi hỏi đầu tư chiều sâu. Thứ sáu là tăng tự chủ đại học
trong quản trị học thuật và nhân lực học thuật: do mở rộng và tự chủ nguồn thu nên nhà
trường có thể xây dựng và thực hiện cơ chế đãi ngộ, trả lương hấp dẫn để vừa phát triển
và vừa duy trì được đội ngũ khoa học không bị “chảy máu chất xám” (brain drain) từ
đại học công lập sang khu vực tư nhân.
 “Mô hình bán tự chủ” của New Zealand
- New Zealand đều đã trải qua việc phân quyền hoàn toàn trong hệ thống giáo
dục. Trách nhiệm trước đây đang tùy thuộc vào giới chức giáo dục ở cấp quốc gia và
cấp vùng nay được trao lại cho các trường ở địa phương. Hơn nữa, việc quản trị nhà
trường đã được chia sẻ một cách phù hợp với luật pháp giữa giáo viên, phụ huynh học
sinh, cư dân địa phương, với số lượng thành viên đông hơn nhiều.
- Có rất ít thay đổi thực sự trong hệ thống giáo dục của New Zealand trong thế
kỷ của giáo dục với một cơ chế quản lý tập trung rất mạnh. Từ thập kỷ 60 ở New
Zealand đã bắt đầu nảy sinh những mối lo lắng của cộng đồng về hệ thống giáo dục.
Vào những năm cuối của thập kỷ 80, sự không hài lòng của những nhóm bị rơi vào tình
thế bất lợi do hệ thống giáo dục hiện hành, như người Maori và phụ nữ chẳng hạn, đã
dẫn chính phủ tới quyết định tái cấu trúc các cơ chế giáo dục và y tế nhằm đạt được
những tổ chức cấp vùng nhỏ hơn và hiệu quả hơn. Một lực lượng đặc nhiệm được biết
đến dưới tên gọi Ủy ban Picot đã đề nghị một hệ thống hoạt động hiệu quả hơn, khuyến
khích mạnh hơn những quyết định ở địa phương, một hệ thống công bằng, không gian
lận; và giao ngân sách cho địa phương theo cách có lợi nhất cho học sinh. Tháng 4 năm
1988, việc phân quyền trong quản lý giáo dục được đưa ra trong một văn bản luật pháp
có tên là Nhà trường Tương lai (6). Luật Giáo dục có hiệu lực từ 1-10-1989 khi các
trường đã tiếp quản việc quản lý chính họ. Ủy ban Giáo dục vùng trước đây bị giải thể,
nhà trường từ đó do các hội đồng trường của từng trường quản lý. Hội đồng này bao
gồm từ ba đến năm đại diện phụ huynh học sinh, hiệu trưởng nhà trường, đại diện cán
bộ giáo viên, và ở các trường trung học còn có cả đại diện học sinh nữa.
 Mô hình quản trị đại học kiểu “Mô hình độc lập” của Hoa Kỳ
- Hệ thống GDĐH của Hoa Kỳ chịu nhiều ảnh hưởng của giáo dục châu Âu,
đặc biệt là Anh và Đức. Tuy nhiên, GDĐH của Hoa Kỳ không bị ràng buộc bởi các
khuôn phép theo kiểu châu Âu cũ mà lựa chọn mô hình tự chủ đại học tuyệt đối.
- 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 GDĐH không chịu sự chỉ
đạo, quản lý của bất kỳ cơ quan trung ương nào, trách nhiệm chủ yếu của các tiểu bang.
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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 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 GDĐH đã được công nhận kiểm định.
- Trong các cơ sở GDĐH của Hoa Kỳ, hội đồng quản trị có quyền lực tối cao,
giám sát chính sách đảm bảo chất lượng GDĐH, thông qua chủ trương liên quan đến
chương trình đào tạo, tổ chức nhân sự. Về mặt tài chính, vai trò của hội đồng quản trị là
thiết lập cơ chế, chính sách giúp hoạt động tài chính diễn ra lành mạnh và kiểm soát chi
tiêu để bảo đảm các nguồn tài chính được sử dụng hiệu quả, đúng quy định. 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%.
- Hệ thống GDĐH của Hoa Kỳ được xem là tốt nhất thế giới. Điều này có được
không chỉ là do nguồn lực tài chính dồi dào, mà còn bởi quyền tự chủ rất cao của các cơ
sở GDĐH. Chính quyền tự chủ này 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.
- Nguồn tài chính chủ yếu của các cơ sở GDĐH từ nghiên cứu, đầu tư, dịch vụ,
học phí và tài trợ. Đối với các cơ sở GDĐH công lập ở Hoa Kỳ thì hiến tặng là nguồn
tài chính quan trọng để đầu tư cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học, cấp học bổng, giảm
học phí cho sinh viên. Nguồn ngân sách do tiểu bang cấp chiếm khoảng 20-30% trong
suốt thế kỷ 20, đến cuối thế kỷ 20 tiểu bang cấp chiếm khoảng 36% cùng với đó khoảng
11% từ liên bang và 4% chính quyền địa phương, sang thế kỷ 21 các cơ sở GDĐH công
lập chỉ nhận phần ít khoảng 10% từ tiểu bang. Các cơ sở GDĐH chỉ chịu quản lý, kiểm
soát của chính quyền bang đối với phần nhỏ tài chính từ ngân sách nhà nước cấp. Việc
được chủ động sử dụng và phân phối nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước, không
phải chịu bất kỳ quản lý, kiểm soát nào từ phía chính quyền bang được thực hiện rất
hiệu quả ở Hoa Kỳ.
- Mô hình tự chủ đại học tuyệt đối trong nền kinh tế thị trường tất yếu sẽ tạo ra
hệ thống GDĐH 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. Mặc dù, quy luật thị trường trong
GDĐH Hoa Kỳ được coi trọng và khai thác nhưng không phó mặc cho thị trường mà
vận dụng, khai thác các quy luật của thị trường trong quản lý, điều hành. Ngoài ra,
chính phủ Hoa Kỳ còn hỗ trợ gián tiếp cho các tác động tích cực của thị trường đối với
GDĐH.
 Mô hình giáo dục đại học của Anh
- Hiện nay, Anh đang đẩy mạnh cải cách giáo dục đại học theo hướng trao
quyền tự chủ cho các trường đại học, thực hiện chủ trương tư nhân hóa với các hình
thức và cấp độ khác nhau, như chuyển một số trường công thành trường tư, trường công
tự chủ hoàn toàn, quản lý giáo dục theo mô hình doanh nghiệp – công ty, thực hiện mối
quan hệ đối tác giữa đại học công – tư. Tăng cường quản lý vĩ mô của nhà nước về nội
dung, chương trình chuẩn và chất lượng giáo dục. Trường tư cũng phải phục vụ mục
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đích công, sản phẩm đầu ra của trường công và trường tư phải như nhau, có sự đối xử
bình đẳng giữa trường công và trường tư. Vì vậy, các trường đại học tư có thể được
nhận sự tài trợ của Chính phủ.
- Nguồn thu của các trường đại học chủ yếu là từ học phí của sinh viên và các
nguồn tài trợ khác, chỉ có 3% là trợ cấp nghiên cứu của Chính phủ Trung ương và một
phần nhỏ từ các chính quyền địa phương.
- Sự đầu tư của Chính phủ cho giáo dục đại học ngày càng giảm, trong khi đó
Chính phủ lại gia tăng kiểm soát đầu ra và các yêu cầu đối với hệ thống giáo dục đại
học trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Chính phủ Anh
cho phép các công ty giáo dục đại học tư nhân được đào tạo và cấp bằng hai năm trình
độ sau đại học và được phép đào tạo trình độ cử nhân, đã tạo nên một môi trường cạnh
tranh giữa các trường đại học. Chính phủ Anh rất quan tâm đến việc đảm bảo chất
lượng giáo dục đại học, đã thành lập cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục đại học
QAA độc lập với cơ quan về tài chính cho giáo dục đại học HEFCE (thuộc Chính phủ).
Báo cáo của QAA có ý nghĩa quan trọng để Bộ kinh doanh – sáng kiến – đại học và kỹ
năng và cơ quan HEFCE làm căn cứ cấp kinh phí cho các trường đại học. Đồng thời, cơ
quan thanh tra giáo dục của Chính phủ cũng trực tiếp tiến hành rà soát chất lượng giáo
dục của từng trường ít nhất ba năm một lần, kiểm tra về môi trường học tập, năng lực
đội ngũ lãnh đạo, giảng viên, đưa ra các ý kiến cần khắc phục.
- Sự quản lý linh hoạt và tự chủ của các trường đại học cùng với vai trò quản lý
vĩ mô có hiệu quả của nhà nước là chìa khóa dẫn đến sự thành công trong đào tạo đại
học ở Anh.
- Về phát triển thị trường giáo dục, nước Anh có thị trường giáo dục hấp dẫn
học sinh, sinh viên nước ngoài. Ngoài ra, các trường đại học Anh cũng mở thêm các chi
nhánh đại học ở các nước khác. Để bảo đảm chất lượng và uy tín giáo dục đại học,
Chính phủ Anh quy định: chỉ có trường đại học nào đã được kiểm định chất lượng và có
đủ điều kiện mới được tuyển sinh viên nước ngoài và phải được tuyển sinh chặt chẽ.
- Những cải cách về giáo dục đại học ở Anh được đã đạt được những kết quả
tích cực, chất lượng và uy tín giáo dục được nâng cao. Chính phủ Anh chủ trương đẩy
mạnh cải cách, tăng học phí, song đối với sinh viên nghèo sẽ có chế độ hỗ trợ, triển khai
mạnh chương trình cho vay để học (thanh toán trong vòng 30 năm), chỉ những sinh viên
nào đạt được điểm số cần thiết trong các kỳ thi mới được vay tiền ưu đãi của Nhà nước.
 Mô hình giáo dục đại học của Đức
- Hệ thống giáo dục đại học của Đức được Nhà nước bao cấp, sinh viên đi học
chỉ đóng một phần học phí rất thấp, kể cả sinh viên nước ngoài. Ở Đức, Chính phủ liên
bang đóng một vai trò rất hạn chế trong việc quản lý và phát triển giáo dục. Chính phủ
các bang quyết định chính sách phát triển giáo dục theo cách thức riêng. Trong nhiều
thập kỷ, các trường đại học đều được hưởng sự ưu đãi mang tính bình quân của Nhà
nước. Việc miễn phí giáo dục đại học đã giảm đi tính cạnh tranh trong đào tạo đại học
của Đức. Các giáo sư và nhân viên trở thành công chức nhận lương theo thâm niên.
Lương giáo sư thấp, dẫn đến tình trạng chảy máu chất xám, nhiều giảng viên và chuyên
gia giỏi đã làm việc cho nước ngoài, sinh viên giỏi cũng đi học ở nước ngoài. Hệ thống
giáo dục đại học của Đức thiếu năng động, có nguy cơ bị tụt hậu so với một số nước ở
châu Âu. Do vậy, Chính phủ Đức đang thực hiện cải cách giáo dục, thực hiện thu học
phí đại học, trao quyền tự chủ cho trường phổ thông và đại học, xây dựng chế độ tuyển
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chọn giảng viên giỏi, trả lương cao, tăng cường trách nhiệm ở các cơ sở giáo dục như
có quyền quyết định về nhân sự cũng như nội dung hoạt động. Xây dựng các trường đại
học danh tiếng, hội nhập quốc tế và tăng cường năng lực cạnh tranh của hệ thống giáo
dục.
- Tại Đức hệ thống trường đại học có ba loại hình: Trường đại học tổng hợp
(University): chuyên sâu về nghiên cứu, học nhiều về lý thuyết; trường đại học khoa
học ứng dụng (Universities of applied sciences): thiên về học thực hành; trường đại học
thực hành Berufsakademie (University of Cooperative Education): gắn chặt giữa lý
thuyết và thực hành và trường về nghệ thuật, phim ảnh và âm nhạc (Colleges of art,
film, Music).
- Chính sách giáo dục đại học của Đức thể hiện tính ưu việt, sự công bằng và
khuyến khích khả năng học tập của các sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, Nhà nước Đức tạo
điều kiện cho các sinh viên nước ngoài ở lại một năm đầu để tìm việc làm. Hiện nay, có
khoảng 260 nghìn sinh viên nước ngoài đang theo học tại hơn 370/380 trường đại học
trải khắp 175 thành phố của nước Đức với trên 150 chương trình học khác nhau. Trong
đó, số sinh viên Việt Nam du học tại Đức ngày càng tăng. Mỗi trường đều có thế mạnh
và trọng tâm đào tạo riêng, chất lượng giữa các trường tương đối đồng đều nhau
 Mô hình quản trị đại học hiện đại ở Nhật Bản
- Hệ thống giáo dục đại học của Nhật bản được xây dựng và quản lý dựa trên
các nguyên tắc cơ bản đó là độc lập, tự chủ và tự do sáng tạo, hay còm gọi là nền giáo
dục đại học khai phóng. Các trường đại học của Nhật về cơ bản được chia thành ba
loại: đại học quốc gia (national universities); đại học công lập (public universities), và
đại học tư.
+ Các trường đại học quốc gia, được thành lập ở tất cả các địa phương
để nhằm mục đích cải tiến và phát triển cân bằng của giáo dục đại học và nghiên cứu
học thuật Nhật Bản, đã đóng vai trò quan trọng như các trung tâm nghiên cứu địa
phương. Từ năm 2004, các trường này đã được công nhận như các công ty/tập
đoàn nhằm nâng cao tính độc lập và tự chủ của mỗi trường để tăng cường các hoạt
động đào tạo và nghiên cứu.
+ Các trường đại học công lập, được thành lập và quản lý bởi chính quyền
địa phương, cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp cơ hội giáo dục đại học
cho người dân địa phương và các trung tâm trí thức và văn hóa trong cộng đồng địa
phương.
+ Các trường đại học tư thục chiếm khoảng 80% số lượng các trường
đại học trên toàn nước Nhật và có khoảng 80% sinh viên đại học theo học. Mỗi trường
đại học tư nhân quảng bá cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu một cách riêng biệt,
độc đáo dựa trên các giá trị cốt lõi tinh thần riêng của nó. Các trường này đã đóng vai
trò quan trọng cả về số lượng và chất lượng trong sự phát triển GDĐH của Nhật Bản.
- Nhật Bản đã có chính sách phát triển và cải cách hệ thống giáo dục đại học
phù hợp với yêu cầu của toàn cầu hóa từ những năm 2004. Từ năm 2004, tất cả các
trường đại học quốc gia, trước đây là một bộ phận của Bộ giáo dục đã được tổ chức lại
thành các tập đoàn. Việc cải cách các trường đại học quốc gia này nhằm mục đích đẩy
mạnh sự độc lập và tự chủ, cải thiện hoạt động giáo dục và nghiên cứu. Việc cải cách về
tổ chức đã cho phép mỗi trường đại học quốc gia trở nên độc lập, có quyền quyết định
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về các vấn đề nhân sự, ngân sách, và tự quản lý theo trách nhiệm của riêng mình và có
quyền tự định đoạt dưới sự lãnh đạo của chủ tịch trường.
- 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 trưởng là thành viên của Hội đồng trường và để họ trực
tiếp tham gia vào hoạt động quản lý.
- Mỗi tập đoàn đại học quốc gia phải xây dựng một kế hoạch hoạt động trung
hạn dựa trên các mục tiêu trung hạn cho giai đoạn 6 năm đã được Bộ trưở ng Bộ Giáo
dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (MEXT) đề ra và tự thúc đẩy hoạt
động giáo dục và nghiên cứu của trường theo kế hoạch đó. Như vậy, những nỗ lực trong
việc thành lập mô hình tập đoàn nhằm thúc đẩy độc lập, tự chủ của các trường đại học
của Nhật Bản. Mỗi trường đại học quốc gia có Chủ tịch trường và bộmáy điều hành.
Khác với mô hình trước kia (1 hội đồng) thì mô hình hiện nay đượ c thành lập 03 bộ
phận trong mỗi trường: (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 trườ ng; (3) Hội
đồng giáo dục và nghiên cứu thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến đào tạo và nghiên
cứu. Như vậy, đã có sự phân công trách nhiệm giữa ba hệ thống cơ quan này nhưng
Chủ tịch là người có quyền ra quyết định cuối cùng dựa trên sự hỗ trợ của Hội đồng
quản trị.4 Chủ tịch trường thườ ng được lựa chọn bởi Ủy ban lựa chọn chủ tịch bao
gồm các thành viên trong và ngoài trườ ng. Ở một số trường đại học vẫn áp dụng
chế độ bầu chủ tịch thông qua bỏ phiếu. Tuy nhiện, mục tiêu chính của đổi mới quản trị
đại học là tăng quyền cho Chủ tịch – người đứng đầu để có thể thực hiện quyền lãnh
đạo hiệu quả.
 Mô hình quản trị đại học ở Israel
- Để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu trong trường đại học, Israel có chương trình
Cơ sở hạ tầng quốc gia để đưa ra khung hành động cho hoạt động đầu tư của chính phủ.
Theo đó, chính phủ đầu tư vào những dự án nghiên cứu trong các lĩnh vực ưu tiên quốc
gia, dựa vào tầm nhìn chiến lược về nhu cầu kinh tế trung và dài hạn. Hơn 80% số quỹ
của Bộ Khoa học - Công nghệ và Vũ trụ được dành cho các viện nghiên cứu và viện
hàn lâm để gây dựng các cơ sở khoa học và con người. Chương trình tài trợ nghiên cứu
cũng đóng vai trò cầu nối giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, giúp rút
ngắn thời gian đưa các ý tưởng công nghệ vào thực tiễn. Hằng năm, chương trình này
được bộ chi khoảng 1-1,5 triệu USD. Bộ cũng chi khoảng 2 triệu USD cho các học
bổng KH&CN dành cho mức độ từ sắp tốt nghiệp tới sau tiến sỹ.
- Israel cũng có thành lập trung tâm tri thức ở các viện nghiên cứu, mua sắm
trang thiết bị hiện đại để các nhà nghiên cứu thuận lợi hơn khi triển khai công việc của
mình. Một nguyên lý cơ bản đằng sau tự chủ đại học là 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
- Hệ thống giáo dục đại học bao gồm các trường đại học, các trường cao đẳng
và các tổ chức giáo dục đại học phi chính phủ và tất cả đều hoạt động theo mô hình tự
chủ và tự do hoàn toàn trong các vấn đề học tập. Hội đồng giáo dục đại học được thành
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lập theo Luật giáo dục đại học năm 1958, là cơ quan cấp phép và công nhận giáo dục
đại học tại Isreal, đây là một cơ quan luật định độc lập gồm 19-25 thành viên (bao gồm
cả Bộ trưởng Bộ giáo dục và văn hóa) do Tổng thống Israel chỉ định theo đề nghị của
Chính phủ nước này. Hội đồng giáo dục đại học được luật pháp quy định để tư vấn cho
Chính phủ và sự phát triển cũng như tài trợ cho giáo dục đại học và nghiên cứu khoa
học. Đồng thời Hội đồng giáo dục đại học là cơ quan xây dựng chính sách cho hệ thống
giáo dục của Israel. Nhiệm vụ quan trọng của hội đồng này chính là bảo vệ quyền tự
chủ cho các tổ chức giáo dục đại học về các vấn đề hành chính, học thuật và ngân sách
của các tổ chức đó được Chính phủ cung cấp. Bên cạnh đó Ủy ban Kế hoạch và ngân
sách giáo dục của đại học của Hội đồng giáo dục đại học phân bổ ngân sách cho giáo
dục đại học, đề xuất các kế hoạch phát triển giáo dục đại học (bao gồm các vấn đề về tài
chính) và đảm bảo cân bằng ngân sách của Chính phủ cho giáo dục đại học. Đây là các
cơ quan chịu trách nhiệm duy trì sự cân bằng giữa tự do học tập và giám sát giáo dục
đại học
 Mô hình Quản trị giáo dục đại học ở Trung Quốc
- Quản trị trong giáo dục đại học ở Trung Quốc theo Neave và Van Vught
(1994), được điều hành dưới mô hình nhà nước quản lý và mô hình nhà nước kiểm soát,
chính sách giáo dục đại học do chính phủ trung ương xây dựng; Tài chính cho giáo dục
đại học Trung Quốc trước khi chính sách mở cửa là hệ thống tài chính tập trung độc
quyền, hay nói cách khác là cấp tài chính cho giáo dục đại học là trách nhiệm duy nhất
của chính phủ Trung ương.
- Theo Mei và Yang (2014), "phân bổ nguồn lực, kiểm soát hành chính, sử dụng
đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu, phát triển chương trình giảng dạy, lựa chọn sách giáo
khoa, tuyển dụng sinh viên và phân công việc làm cho sinh viên tốt nghiệp, là trách
nhiệm duy nhất của chính phủ trung ương; mối quan hệ giữa chính phủ - trường đại học
về mặt quản trị và lãnh đạo là từ trên xuống đã hạn chế quyền tự chủ của trường đại
học.
- Cơ cấu quản trị giáo dục đại học của Trung Quốc được mô tả như sau: "(Điều
13) Hội đồng Nhà nước thống nhất lãnh đạo và điều hành sự nghiệp giáo dục đại học
trên toàn quốc.
- Chính quyền nhân dân cấp tỉnh, khu tự trị và đô thị trực thuộc Chính phủ
Trung ương điều phối việc kế hoạch hóa thống nhất sự nghiệp giáo dục đại học trong
phạm vi hành chính tương ứng của họ, điều hành đào tạo nhân tài chủ yếu cho địa
phương và các cơ sở giáo dục đại học, mà việc quản lý được Hội đồng Nhà nước ủy
quyền”.
- “(Điều 14) Bộ quản lý giáo dục trực thuộc Hội đồng Nhà nước sẽ phụ trách
công tác giáo dục đại học trên toàn quốc, quản lý các cơ sở giáo dục đại học, chủ yếu
đào tạo nhân tài cho cả nước do Hội đồng Nhà nước quyết định.
- Theo Mei và Yan (2014), cải cách quản trị năm 1985 đã mang lại sự thay đổi
trong mối quan hệ giữa Chính phủ-trường đại học ở Trung Quốc.
- Luật giáo dục đại học năm 1998 đã cơ cấu lại hệ thống quản trị các trường đại
học ở Trung Quốc. Luật này thành lập một số cơ quan để quản lý các trường đại học.
Các cơ quan này là hội đồng đại học, các ủy ban học thuật và văn bằng. Theo Mei và
Yan (2014), Luật giáo dục đại học trao cho cơ sở giáo dục đại học quyền tự do thực
hiện nghiên cứu khoa học và thực hiện bất kỳ hoạt động học thuật nào ở cấp nhà trường
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- Những cải cách mang lại thay đổi trong hệ thống tài chính bao gồm hai giai
đoạn. Theo Wenli và Qiang (2013) giai đoạn 1980-1992 đưa ra việc tài chính kiểu
(kiếm ăn theo nồi cơm riêng).
- Trách nhiệm tài trợ giáo dục đại học được chia sẻ giữa chính phủ trung ương
và chính quyền địa phương (hệ thống tài chính liên chính phủ).
- Hệ thống tài chính giáo dục đại học từ năm 1993 đến nay dựa trên tài chính
của chính phủ và đa kênh tài trợ. Tài trợ cho giáo dục đại học Trung Quốc từ khi thành
lập Trung Quốc năm 1949 chỉ được cung cấp từ tài chính quốc gia
- Quản trị giáo dục đại học ở Trung Quốc trải qua các cải cách. Các cải cách
giáo dục đại học được thực hiện như một phần của cải cách khu vực kinh tế trong
những năm 1980 để mang lại những thay đổi cho mối quan hệ giữa giáo dục đại học,
nhà nước và thị trường. những cải cách thập kỷ 1980 đã thay đổi quản trị giáo dục đại
học từ nền kinh tế kế hoạch hóa sang hệ thống thị trường xã hội chủ nghĩa.
- Chính phủ là đơn vị chính trị có ảnh hưởng trong quản trị giáo dục đại học ở
Trung Quốc. Quyết định chính sách liên quan giáo dục đại học cũng được thực hiện bởi
hội đồng nhà nước và bộ giáo dục cho các trường đại học và các cơ sở giáo dục đại học
khác thực hiện ở cấp trường. Chi phí giáo dục đại học được chia sẻ giữa chính phủ và
sinh viên.
2. Tác động của cuộc Cách mạng 4.0 đối với giáo dục đại học
- Cách mạng 4.0 cũng như những cuộc cách mạng trước đó đã tác động tới mọi
mặt của đời sống xã hội với những mức độ và chiều hướng khác nhau. Giáo dục đại học
là một trong những ngành chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của cuộc cách mạng 4.0 vì sản
phẩm của đào tạo phải đáp ứng với nhu cầu của thị trường lao động đang có sự thay đổi
nhanh chóng. Cuộc cách mạng 4.0 sẽ tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ về phân bố nguồn lực
sản xuất, cách thức sản xuất và tiêu dùng nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của khoa học
công nghệ. Nền sản xuất “tự động” đặc trưng của cách mạng công nghiệp lần thứ 3 sẽ
sớm chuyển sang nền sản xuất “thông minh”, trong đó các máy móc được kết nối
internet và liên kết với nhau qua một hệ thống có thể tự vận hành toàn bộ quá trình sản
xuất theo một kế hoạch đã được xác lập từ trước. Làn sóng công nghệ mới với sản xuất
thông minh sẽ giúp công nghệ phát triển và kéo theo năng suất tăng cao. Nhưng để có
thể áp dụng được “sản xuất thông minh” vào thực tiễn thì không thể thiếu một nguồn
nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Giáo dục là cần phải có
định hướng cụ thể để thích ứng với thời cuộc, để đào tạo ra nguồn nhân lực tốt, đáp ứng
với yêu cầu đòi hỏi của thị trường lao động. Bởi, nguồn nhân lực chất lượng cao luôn là
yếu tố quyết định cho sự phát triển.
- Trước những đòi hỏi của thị trường lao động ngày càng cao để phù hợp với
môi trường sản xuất mới, các hoạt động đào tạo của các cơ sở đào tạo càng phải được
gắn kết với doanh nghiệp nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo, nghiên cứu và triển
khai. Đẩy mạnh phát triển đào tạo tại doanh nghiệp, phát triển các trường trong doanh
nghiệp để đào tạo nhân lực phù hợp với công nghệ và tổ chức của doanh nghiệp. Tăng
cường việc gắn kết giữa cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, trên cơ sở trách nhiệm xã hội
của doanh nghiệp, hướng tới doanh nghiệp thực sự là “cánh tay nối dài” trong hoạt
động đào tạo của cơ sở giáo dục nhằm sử dụng có hiệu quả trang thiết bị và công nghệ
của doanh nghiệp phục vụ cho công tác đào tạo, hình thành năng lực nghề nghiệp cho
người học trong quá trình đào tạo và thực tập tại doanh nghiệp.
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- Nhiều cuộc hội thảo về CMCN 4.0 với giáo dục Việt Nam đã được tổ chức
như: Hội thảo “Từ CMCN 4.0 đến giáo dục 4.0 và mô hình khung 4Cs để chuyển đổi
GDĐH thành hệ sinh thái tạo sản phẩm sáng tạo” của Đại học Bách khoa Đà Nẵng; Hội
thảo quốc tế ICTER 2018 “Đào tạo giáo viên trong bối cảnh cuộc Cách mạng công
nghiệp 4.0” của trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên; Hội thảo “Kỷ nguyên
số hóa: Cơ hội và thách thức” của trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà
Nội...
- Nhiều đơn vị giáo dục đã chủ động tiếp cận với các làn sóng công nghệ giáo
dục mới để triển khai đào tạo dựa trên các khóa học đại trà trực tuyến mở (MOOC), đưa
AR và VR vào xây dựng hệ thống học tập, hoặc triển khai các hệ thống học tập số hóa
thông minh. Chẳng hạn, trường Đại học Bách khoa đã đổi mới mô hình, chương trình
đào tạo, cho phép người học chủ động lựa chọn, tự lập kế hoạch, đăng ký học các học
phần trong chương trình tích hợp. Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh triển khai
số hóa với phần mềm quản lý hình ảnh Centricity Universal Viewer và Advanced
Visualization, cho phép cải thiện quy trình làm việc, giúp bác sĩ chẩn đoán và thực hiện
các báo cáo hiệu quả, chính xác hơn.
- Nhiều trung tâm, trường học đã xây dựng các lớp học trực tuyến. Học viện
Apax Franklin (Hà Nội) đã kết hợp mô hình dạy và học theo công nghệ 4.0, ứng dụng
phương pháp kết hợp ba trong một (Facetime - Apptime - Teamtime) ở bậc học phổ
thông, phát triển năng lực học sinh thông qua tương tác ở mọi thời điểm. Mô hình
“Samsung Smart school” (Lớp học thông minh) đã hình thành tại trường Đại học Y
Dược, Đại học Thái Nguyên, giúp việc tiếp thu kiến thức trở nên hấp dẫn và thú vị,
khuyến khích giao tiếp hai chiều giữa giảng viên và sinh viên. Mô hình này bao gồm
Giảng dạy tương tác (Interactive teaching) với các thiết bị thông minh, Quản lý học tập
(Class management) kết hợp với Phương pháp học tập theo nhóm (Team-based
learning).
- Tuy nhiên, đến nay, hành động và chiến lược cụ thể cho tiến trình công nghệ
hóa giáo dục còn chậm. Việc chuyển đổi số ở trường đại học mới chỉ ở bước đầu. Các
trường đại học chưa tạo được sự liên thông giữa chuẩn mực GDĐH trong nước và quốc
tế. Chất lượng của lực lượng lao động được đào tạo đại học chưa đáp ứng tốt nhu cầu
phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; thiếu các nghiên cứu khoa học đạt chất
lượng quốc tế từ các cơ sở GDĐH. Việc gắn kết giữa trường đại học với doanh nghiệp
trong đào tạo đại học hiện nay chưa chặt chẽ; sinh viên ra trường chưa đáp ứng được
ngay yêu cầu công việc.
- Như vậy, có thể thấy sự tác động của cuộc cách mạng 4.0 tới giáo dục là rất
lớn, vừa tạo ra cơ hội nhưng cũng đặt ra những thách thức ngày càng nhiều hơn cho các
cơ sở giáo dục. Cơ hội và thách thức đối với các cơ sở giáo dục trước sự tác động của
cuộc cách mạng 4.0 luôn có sự đan xen lẫn nhau. Cụ thể là:
- Thứ nhất, tạo ra nhu cầu đào tạo cao cho các cơ sở giáo dục. Trong mọi lĩnh
vực ngành nghề, những bước đi có tính đột phá về công nghệ mới như trí thông minh
nhân tạo, robot, mạng internet, phương tiện độc lập, in 3D, công nghệ nano, công nghệ
sinh học, khoa học về vật liệu, lưu trữ năng lượng và tin học lượng tử sẽ còn tác động
mạnh mẽ hơn tới đời sống xã hội. Trong cuộc cách mạng 4.0, hệ thống giáo dục nghề
nghiệp sẽ bị tác động rất mạnh và toàn diện, danh mục nghề đào tạo sẽ phải điều chỉnh,
cập nhật liên tục vì các ranh giới giữa các lĩnh vực rất mỏng manh. Theo đó, sẽ là sự
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liên kết giữa các lĩnh vực lý - sinh; cơ - điện tử - sinh, từ đó hàng loạt nghề nghiệp cũ sẽ
mất đi và thay vào đó là cơ hội cho sự phát triển của những ngành nghề đào tạo mới,
đặc biệt là sự liên quan đến sự tương tác giữa con người và máy móc. Thị trường lao
động trong nước cũng như quốc tế sẽ có sự phân hóa mạnh mẽ giữa nhóm lao động có
trình độ thấp và nhóm lao động có trình độ cao. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ đe dọa tới việc làm của những lao động trình độ
thấp, mà ngay cả lao động có kỹ năng bậc trung cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu họ không
được trang bị kiến thức mới - kỹ năng sáng tạo cho nền kinh tế 4.0. Cách mạng công
nghiệp 4.0 không chỉ tạo ra cơ hội đào tạo những người mới chưa qua đào tạo, còn đòi
hỏi ngay cả những người đã đi làm, từ công nhân đến kỹ sư đều phải thay đổi, cập nhật
về kiến thức, kỹ năng ở mức độ cao hơn. Theo mục tiêu của Chính phủ, năm 2020,
nước ta sẽ có khoảng 1.000.000 doanh nghiệp, tức là cũng cần một triệu cán bộ công
nghệ thông tin. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta mới có 300.000 cán bộ công nghệ thông
tin, nên chỉ riêng nhu cầu đào tạo mới của ngành này để cung cấp cho xã hội một lực
lượng lao động làm chủ công nghệ thông tin đã là cơ hội lớn cho các trường đào tạo.
- Thứ hai, làm thay đổi mọi hoạt động trong các cơ sở đào tạo. Để đáp ứng đủ
nhân lực cho nền kinh tế sáng tạo, đòi hỏi phải thay đổi các hoạt động đào tạo, nhất là
ngành nghề đào tạo, hình thức và phương pháp đào tạo với sự ứng dụng mạnh mẽ
củacông nghệ thông tin. Theo đó, các phương thức giảng dạy cũ không còn phù hợp với
nhu cầu của xã hội. Với sự vận dụng những thành tựu của cách mạng 4.0 thì người học
ở bất cứ đâu đều có thể truy cập vào thư viện của nhà trường để tự học, tự nghiên cứu.
Như vậy, không thể chỉ tồn tại mô hình thư viện truyền thống mà các trường phải xây
dựng được thư viện điện tử. Hoặc chúng ta sẽ có những mô hình giảng dạy mới như đào
tạo trực tuyến không cần lớp học, không cần giáo viên đứng lớp, người học sẽ được
hướng dẫn học qua mạng. Những lớp học ảo, thầy giáo ảo, thiết bị ảo có tính mô phỏng,
bài giảng được số hóa và chia sẻ qua những nền tảng như Facebook, YouTube, Grab,
Uber... sẽ trở thành xu thế phát triển trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp trong thời
gian tới. Khi đó, kiến thức không thể bó hẹp và độc quyền bởi một người hay trong một
phạm vi tổ chức. Người học có nhiều cơ hội để tiếp cận, tích lũy, chắt lọc cái mới, cái
hay, có nhiều cơ hội để trở thành một công dân toàn cầu - người lao động tương lai có
khả năng làm việc trong môi trường sáng tạo và có tính cạnh tranh. Phần thưởng cuối
cùng không còn là bằng cấp trên giấy tờ nữa, mà là bằng cấp theo nghĩa mở rộng, trao
đổi tri thức, sáng tạo, giá trị đóng góp cho xã hội. Bởi một doanh nghiệp tuyển dụng là
cần người làm được việc chứ không cần người có văn bằng cao. Từ đó có thể bỏ việc
yêu cầu về bằng cấp hay xem đó là điều kiện tiên quyết khi tuyển dụng lao động. Như
vậy, các cơ sở giáo dục sẽ phải chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình chỉ đào tạo “những
gì thị trường cần”, những nội dung của các môn cơ bản sẽ phải được rút ngắn và thay
thế vào đó là những nội dung cần thiết để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, của
nền kinh tế nói chung và đảm bảo để người học thực hiện được phương châm “học tập
suốt đời”. Theo mô hình mới này, việc gắn kết giữa cơ sở giáo dục đào tạo với doanh
nghiệp là yêu cầu tất yếu để bổ sung cho nhau. Đồng thời, đẩy mạnh việc hình thành
các cơ sở đào tạo trong doanh nghiệp để phân chia các nguồn lực chung, làm cho các
nguồn lực được sử dụng một cách tối ưu hơn. Điều này sẽ tác động đến việc bố trí cán
bộ quản lý, phục vụ và đội ngũ giáo viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Khi đó,
tại các cơ sở giáo dục, tất cả các dữ liệu của người học từ mã số, điểm số, thông tin cá
nhân... đều đã được số hóa tại một nơi lưu trữ. Trong nhiều trường hợp, người dạy chỉ
cần “chuyển và lưu trữ” tài liệu lên “mây” (Cloud), tất cả mọi người tranh luận trên
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“mây” mà vẫn đảm bảo được sự riêng tư, hiệu quả và tính đồng bộ. Trước thực tế này,
nếu các trường không thay đổi thì sẽ không có người học. Doanh nghiệp nói riêng và thị
trường nói chung có nhu cầu như thế nào, thì người học sẽ càng hướng tới tìm học
những nơi đáp ứng được nhu cầu đó. Đây thực sự là một thách thức vì hầu như các
trường hiện nay mới chỉ dừng lại ở mức độ giáo viên giảng dạy bằng máy chiếu, video,
chia sẻ tài liệu trên mạng. Kinh phí eo hẹp cũng là một trong những điểm chính khiến
các ứng dụng khoa học công nghệ chưa phát triển trong trường học.
Hình 6:
thay đổi
nghệ của
CMCN

Những
về công
cuộc
4.0

- Cuộc CMCN 4.0 dựa trên nền tảng công nghệ số nhằm xây dựng thế giới siêu
kết nối và tích hợp các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản
xuất. Những công nghệ đột phá, tiên tiến nhất hiện nay là Trí tuệ nhân tạo (AI); Dữ liệu
lớn (Big Data); Công nghệ in 3D; Xe tự lái; Người máy cao cấp; Internet kết nối vạn
vật (IoT), Công nghệ nano, Công nghệ vật liệu mới và cảm biến, Công nghệ sinh học...
Thành tựu của cuộc CMCN 4.0 đã được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống
như: xây dựng thành phố thông minh, nhà ở thông minh, hệ thống giao thông, bệnh
viện, nhà máy thông minh; tạo lập kết nối giữa các thiết bị, máy móc với nhau, thậm chí
giữa máy móc với con người.
- Cuộc CMCN 4.0 tạo cơ hội cũng như đặt ra yêu cầu tất yếu phải xây dựng nền
giáo dục 4.0. Theo đó, giáo dục trở thành một hệ sinh thái mà mọi người có thể cùng
học tập mọi lúc, mọi nơi với các thiết bị được kết nối. Tổ chức giáo dục trở thành một
hệ sinh thái tạo sản phẩm sáng tạo mang tính cá thể, với kiến thức và năng lực đổi mới,
sáng tạo riêng của cá nhân.
- Giáo dục 4.0 có sự thay đổi lớn trong mục tiêu và cách thức đào tạo, chuyển
từ truyền thụ kiến thức cho số đông sang khai phóng tiềm năng, đồng thời trao quyền
sáng tạo cho từng cá nhân. Người dạy sẽ chuyển sang vai trò mới là người thiết kế, xúc
tác, cố vấn và tạo môi trường học tập. Với nội dung học tập được số hóa, người học sẽ
có một lộ trình học tập riêng, có thể lựa chọn nội dung phù hợp với mục tiêu đào tạo.
Hệ thống học tập số hóa cũng cung cấp phản hồi về hiệu quả học tập cùng với gợi ý cho
các nội dung học tập tiếp theo.
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- Phạm vi tương tác trong giáo dục 4.0 rất rộng lớn, khoảng cách về địa lý,
không gian và thời gian bị xóa nhòa. Môi trường giáo dục không chỉ diễn ra trong phạm
vi nhà trường mà mở rộng ra phạm vi toàn cầu. Người học có thể chủ động nghiên cứu
tài liệu cũng như tương tác với giảng viên ở mọi thời điểm bằng máy tính hoặc điện
thoại thông minh. Sự phát triển của các hình thức học trực tuyến giúp người học tiết
kiệm thời gian, công sức và chi phí. Công nghệ thực tế tăng cường/thực tế ảo (AR/VR)
được sử dụng rộng rãi, giúp người học trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng.
- Trong giáo dục 4.0, nhờ ứng dụng các công nghệ AI, Big Data và IoT, lãnh
đạo nhà trường, giảng viên có thể thu thập dữ liệu, phân tích và đánh giá chính xác về
người học; theo dõi quá trình học tập tại nhà, kiểm tra mức độ hoàn thành bài tập và
thông báo kết quả học tập tới sinh viên cũng như gia đình. Thậm chí công nghệ AI có
thể thay thế giảng viên ở một số khâu như điểm danh, chấm bài, soạn bài và hỗ trợ dạy
ngoại ngữ.
- Hiện nay, các tập đoàn công nghệ lớn đã cho ra đời nhiều thiết bị và phần
mềm thông minh phục vụ giáo dục. Chẳng hạn, Bộ công cụ giáo dục Google (G-Suite
for Education) cung cấp miễn phí bộ xử lý văn bản (Word), bảng tính (Sheet), trình
chiếu (Slide). Ứng dụng Tài liệu (Google Docs) giúp người học tạo và chỉnh sửa tài liệu
trực tuyến, miễn phí. Công nghệ Chroma Key tạo trường quay thu nhỏ để người học tự
sản xuất sản phẩm truyền thông. Công nghệ đám mây (Cloud) cung cấp những phần
mềm học tập trên Internet có sử dụng tài khoản...
- Tuy nhiên, cuộc CMCN 4.0 cũng đặt ra các thách thức không nhỏ trên bình
diện toàn xã hội nói chung, GDĐH nói riêng. Thị trường lao động có nguy cơ thay đổi
hoàn toàn do robot dần thay thế người lao động. Thống kê của Liên đoàn Robot quốc tế
cho thấy, tốc độ robot hóa trong lĩnh vực công nghiệp toàn cầu đang đạt ngưỡng rất
nhanh, dẫn đầu là Hàn Quốc với tỷ lệ 631 robot/ 10.000 lao động(1). Tổ chức Lao động
Quốc tế (ILO) dự báo, trong 2 thập niên tới, khoảng 56% số lao động tại 5 quốc gia
Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, có nguy cơ mất việc vì robot.
- Việt Nam đang trở thành quốc gia có tiềm năng phát triển công nghệ cao, với
hàng triệu việc làm mới trong lĩnh vực phần mềm. Tuy nhiên, khi tự động hóa dần thay
thế nhân lực trong nhiều lĩnh vực, người lao động chắc chắn cần thích ứng nhanh với sự
thay đổi của sản xuất. Do đó, trường đại học là nơi cung cấp nguồn nhân lực bậc cao
cho xã hội, cũng phải thay đổi toàn diện cả về mô hình, nội dung chương trình và
phương thức đào tạo.
- Trong cuộc CMCN 4.0, tương tác giữa các thiết bị và giữa thiết bị với con
người sẽ tạo ra một hình thái sản xuất mới. Một số kỹ năng mới sẽ là yêu cầu bắt buộc
đối với người lao động như: kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, kỹ năng giao
tiếp, cộng tác, sáng tạo, đổi mới(3). Đây là đặc điểm quan trọng không những định
hướng, làm thay đổi chương trình đào tạo, hình thành chuyên ngành mới trong các
trường đại học mà còn đặt ra yêu cầu tất yếu phải “học tập suốt đời” đối với người lao
động trong cuộc CMCN 4.0.
- Các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của các trường đại học cũng
phải đối mặt với yêu cầu cải cách và cạnh tranh mới trước sự phát triển của cuộc
CMCN 4.0. Nhiều tập đoàn công nghệ có tiềm lực khoa học, nhân lực và tài chính rất
lớn, có lợi thế trong cuộc chạy đua biến tri thức thành sản phẩm phục vụ cuộc sống, có
nhiều trải nghiệm thực tế mà những nhà nghiên cứu, những giảng viên đại học không
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có. Bên cạnh đó, tự do thương mại dịch vụ GDĐH toàn cầu tạo ra sự cạnh tranh giữa
các trường đại học trong và ngoài nước trong thu hút sinh viên.
3. Sự lựa chọn mô hình quản trị đại học và xây dựng đại học thông minh ở
Việt Nam
3.1 Nguyên tắc thực hiện mô hình quản trị đại học thông minh, hiệu quả
- Dựa trên bài học kinh nghiệm về mô hình quản trị đại học của các nước có các
trường đại học hiện đại, tiên tiến của quốc tế, trong khu vực Đông Á, Đông Nam Á, có
thể đề xuất mô hình quản trị của của các trường đại học Việt Nam xây dựng theo hướng
thông minh đảm bảo các nguyên tắc sau:
(1)
Đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng: thông qua 05 phương thức sau:
Đảng lãnh đạo bằng đường lối, chủ trương, chính sách; Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ
quan quản lý nhà nước thể chế hóa, cụ thể hóa cương lĩnh, quan điểm, chủ trương,
đường lối của Đảng thành pháp luật, kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện
trong toàn xã hội; Đảng lãnh đạo bằng công tác chính trị, tư tưởng; Đảng lãnh đạo
thông qua công tác cán bộ và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên;
Đảng lãnh đạo bằng công tác kiểm tra.
(2)
Đảm bảo tuân thủ Luật, thực hiện các quy định quản lý của Nhà nước.
Các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định quản lý của Nhà nước có rất nhiều nội
dung, quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo,
do nhiều cơ quan quản lý nhà nước cùng tham gia điều hành, điều phối. Việc tuân thủ
quy định chung cũng như các quy định cụ thể đảm bảo hoạt động của các CSGDĐH
được tổ chức và hoạt động thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng
– thương mại hoá và chuyển giao công nghệ được hiệu quả, đảm bảo đúng quy định
(3)
Đảm bảo duy trì tính thống nhất và hiệu quả trong hệ thống hoặc toàn bộ
các đơn vị trực thuộc của CSGDĐH. Một trong những yêu cầu quan trọng của mô hình
quản trị của các CSGDĐH hay hệ thống GDĐH (như hai ĐHQG) đó là phải đảm bảo
duy trì tính hiệu quả và tính hệ thống đã được hình thành, phát triển và liên tục cập
nhật, đổi mới, sáng tạo trong quá trình phát triển của từng đơn vị
(4)
Đảm bảo tính tự chủ, trách nhiệm giải trình của các CSGDĐH: Trách
nhiệm giải trình của các CSGDĐH trước các bên liên quan là nội dung hết sức quan
trọng của các CSGDĐH trong quá trình tổ chức và hoạt động. Việc giải trình càng công
khai, minh bạch thì uy tín, vị thế và quá trình hoàn thiện, phát triển các CSGDĐH ngày
càng thông minh, hiện đại sẽ ngày càng được diễn ra thuận lợi.
3.2

Về vấn đề tự chủ trong giáo dục đại học ở Việt Nam

- Tự chủ đại học ở Việt Nam đã được Luật hóa và thí điểm trước khi áp dụng
mạnh mẽ. Cụ thể, Điều lệ trường đại học, ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐTTg ngày 30/7/2003 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”. Tiếp theo đó Luật Giáo dục ban hành
tháng 7 năm 2005 đã đề cập đến ở Điều 14 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. Ở Luật
GDĐH 2012, quyền tự chủ của cơ sở GDĐH là vấn đề được thể hiện nhất quán và
xuyên suốt trong các quy định. Luật quy định cơ sở GDĐH được tự chủ xác định và
thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục, đánh giá kết
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quả học tập và công nhận tốt nghiệp, in phôi văn bằng,cấp văn bằng cho người học. Hội
đồng trường là thiết chế không thể thiếu để giao quyền tự chủ cho các trường. Nghị
quyết số 77 năm 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 được cụ thể hóa bằng Đề án thí điểm đổi
mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2015-2017 ký ngày 24 tháng 10 năm 2014 cho 23 cơ sở
GDĐH công lập trực thuộc các bộ, ngành trung ương, đổi mới cơ chế hoạt động về thực
hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; tổ chức bộ máy, nhân sự; tài chính;
chính sách học bổng, học phí; đầu tư, mua sắm; cơ chế giám sát. Tiếp theo đó, Điều 16
Luật GDĐH bổ sung năm 2018 quy định cụ thể hơn về hội đồng trường đối với cơ sở
GDĐH công lập so với quy định tại Điều 52 của Luật giáo dục cho phù hợp hơn với
thực tiễn GDĐH Việt Nam. Đến năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã yêu
cầu 3 trường đại học gồm Kinh tế quốc dân, Kinh tế TP. HCM và Bách khoa Hà Nội
xây dựng đề án không trực thuộc cơ quan chủ quản Bộ GD-ĐT. Đây là chương trình
nằm trong kế hoạch thí điểm để các trường đại học được tự chủ hoàn toàn theo luật giáo
dục đại học.
- Theo Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH, cơ sở GDĐH thực
hiện quyền tự chủ về: học thuật và hoạt động chuyên môn; tổ chức bộ máy và nhân sự,
tài chính và tài sản. Nghị định tập trung vào các nội dung: hướng dẫn về hệ thống các
cơ sở GDĐH, về hội đồng trường; về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình; về hệ
thống văn bằng GDĐH và văn bằng đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù.
Nghị định này đã thể hiện một quyết tâm thực hiện triệt để vấn đề tự chủ đại học, trước
hết qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức và từ đó là thay đổi quản trị đại học với việc thành
lập hội đồng trường ở tất cả các trường đại học. Theo Nghị định số 99, đến tháng 8 năm
2020, tất cả các trường đại học phải có hội đồng trường.
3.3

Xây dựng mô hình quản trị đị học thông minh, hiệu quả

- Xây dựng và tuân thủ Triết lý quản trị đại học: “đại học là một cộng đồng học
thuật và cung cấp dịch vụ”.
- Về Mô hình quản trị đại học: nên áp dụng mô hình quản trị hỗn hợp trong
quản trị đại học. Theo đó, mô hình nên duy trì là mô hình cũ kết hợp với sự thay đổi về
cấu trúc bộ máy. Cụ thể đối với các ĐHQG sẽ có Hội đồng đại học và Hội đồng trường
đại học. Đối với các CSGDĐH riêng lẻ sẽ có Hội đồng trường đại học. Hội đồng trường
đại học được thành lập sẽ là cơ quan quyền lực cao nhất trong trường đại học, đại diện
cho sở hữu của Nhà nước và các bên liên quan. Mối quan hệ giữa hội đồng trường
(HĐT) và Hiệu trưởng sẽ theo luật định, HĐT sẽ quyết định các vấn đề quan trọng của
nhà trường. Hiệu trưởng sẽ là người thực hiện các quyết định của HĐT. Mối quan hệ
giữa Hội đồng đại học và Hội đồng trường sẽ theo ngành dọc trong đó Hội đồng đại học
sẽ bao gồm đại diện của các Hội đồng trường và các bên liên quan để quyết định chiến
lược phát triển của các ĐHQG trong đó có các trường thành viên. Mối quan hệ giữa các
ĐHQG và các trường thành viên thể hiện các ĐHQG là cơ quan giám sát trách nhiệm
giải trình đã cam kết của các trường thành viên về chuyên môn, nhân sự và tài chính
phù hợp với tính hệ thống và sứ mệnh quốc gia đã công bố. Các ĐHQG cung cấp nguồn
ngân sách cho các nhiệm vụ đặt hàng cho các trường thành viên, đầu tư xây dựng cơ sở
vật chất để thực hiện các nhiệm vụ đó, tổ chức các nhiệm vụ quốc gia có tính chất liên
ngành.
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4. Kết luận
Tóm lại, lựa chọn và xây dựng mô hình quản trị đại học, thực hiện cải cách
GDĐH theo hướng tăng quyền tự chủ cho các trường đại học là một xu thế tất yếu.
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động mạnh mẽ của nó,
thực hiện quản trị đại học theo mô hình tự chủ có sự tham gia của các cơ quan quản lý
nhà nước trong vai trò điều phối, hỗ trợ, giám sát và sự tự chủ cao của bộ máy quản trị
điều hành các CSGDĐH là một mô hình hết sức đúng đắn.
Giáo dục đại học đang từng bước chuyển mình thực hiện chủ trương quan điểm
đúng đắn của Đảng“Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang
phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn
với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”.
Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam sẽ tập trung hơn nữa vào phát triển phẩm
chất và năng lực của người học thông qua việc định hướng các con đường phù hợp nhất
cho các nhóm sinh viên khác nhau để giúp họ phát huy được tiềm năng của mỗi cá
nhân. Thương hiệu của một trường đại học không chỉ được đánh giá thông qua tỷ lệ
sinh viên tốt nghiệp có việc làm, nhất là đúng ngành, vị trí trên bảng xếp hạng quốc gia,
quốc tế, mà còn là sự phát triển bền vững của sinh viên, khả năng thích ứng với môi
trường làm việc mới, năng lực đổi mới và sáng tạo trong quá trình hoạt động chuyên
môn. Để đáp ứng yêu cầu đó, các trường đại học cần có nhiều chương trình, cả đào tạo
và bồi dưỡng dành cho các đối tượng khác nhau, nhất là cựu sinh viên, giúp họ cập nhật
tri thức mới để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chính mình. Nghĩa là các trường phải là nơi
hỗ trợ sinh viên học tập suốt đời; phải thường xuyên đổi mới.
Các trường đại học với mô hình quản trị đại học tự chủ cao đi cùng với trách
nhiệm giải trình xã hội, đã đang và sẽ luôn đi tiên phong trong lĩnh vực GDĐH, từng
bước khẳng định và đưa vị thế giáo dục đại học Việt Nam lên môt tầm cao mới trong
khu vực và trên thế giới.
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TỰ CHỦ VỀ NHÂN SỰ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Lê Đức Thọ
Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng
TÓM TẮT

Bài viết nghiên cứu về tình hình thực hiện tự chủ về nhân sự trong các trường đại
học công lập ở Việt Nam hiện nay. Tự chủ về nhân sự trong trường đại học là một trong
những nội dung của tự chủ đại học. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện tự
chủ nhân sự ở các trường đại học của Việt Nam còn nhiều vướng mắc, vì có sự ràng
buộc bởi nhiều quy định của các văn bản pháp luật khác có liên quan. Bài viết cũng đề
xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách về quyền tự chủ về nhân sự
của các trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Tự chủ đại học; tự chủ đại học về nhân sự; giáo dục đại học.
1. MỞ ĐẦU

Tự chủ đại học đã và đang được nhiều nước trên thế giới thực hiện, bởi đó là
biện pháp trực tiếp đáp ứng nhu cầu của giáo dục và đào tạo hiện đại. Từ thực tế phát
triển có thể thấy tự chủ có vai trò quan trọng giúp các trường đại học phát huy tối đa nội
lực, khả năng sáng tạo và thích ứng với các yêu cầu mà sự biến chuyển xã hội đặt ra. Ở
Việt Nam, việc 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 có hiệu quả cần tiếp tục đổi
mới mạnh mẽ bằng những giải pháp thiết thực hơn nữa. Trong phạm vi bài viết này, tác
giả đề cập đến khía cạnh tự chủ về nhân sự trong các trường đại học công lập ở Việt
Nam hiện nay, đồng thời, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế,
chính sách về quyền tự chủ trong công tác nhân sự của các trường đại học công lập ở
nước ta.
2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Khái niệm tự chủ đại học về nhân sự
Trên thế giới có nhiều cách hiểu khác nhau về khái niệm tự chủ đại học tùy theo
nhận thức về vai trò của nhà nước đối với giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói
riêng. Ở các nước châu Âu, tự chủ đại học được nhìn nhận từ hai khía cạnh: thoát ra
khỏi sự kiểm soát, hạn chế của các cơ quan quản lý nhà nước, của thị trường lao động,
nhà cung cấp dịch vụ và các ảnh hưởng chính trị, là quyền tự do đưa ra các quyết định
về cách thức tổ chức hoạt động cũng như mục tiêu sứ mạng của trường.
Tự chủ cũng có thể được thể hiện ở hai cấp: cấp độ giữa trường đại học với nhà
nước, và cấp độ giữa trường với các bộ phận trong trường. Tự chủ cũng có thể chỉ có
tính chất thủ tục, hình thức (procedural) – quyền quyết định các phương tiện, cách thức
để đạt đến mục tiêu đã được xác định trước, hoặc tự chủ có tính thực chất (substantial)
– quyền quyết định các mục tiêu cũng như chương trình hoạt động. Tự chủ cũng có thể
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được nhìn nhận như là các quyền lực có điều kiện: các trường chỉ có thể có quyền tự
chủ khi đã đạt được các chuẩn mực quốc gia hoặc các chuẩn mực đã được định sẵn theo
các chính sách công. Tuy được nhìn nhận dưới nhiều khía cạnh khác nhau, tự chủ của
trường đại học vẫn có thể được khái quát 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. Các thành
tố trong tự chủ đại học bao gồm: tự chủ về tổ chức, tự chủ về tài chính, tự chủ về nhân
sự.
Tự chủ về tổ chức: Tại Việt Nam, cấp trường là cấp điều hành và quản lý toàn bộ
hoạt động của nhà trường, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu cùng với các
đơn vị chức năng tham mưu giúp việc gồm các phòng, khoa, trung tâm. Cấp khoa là cấp
quản lý các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành trực thuộc.
Tự chủ về tài chính: Tự chủ về tài chính là trường đại học được quyền quyết định
hoạt động tài chính của nhà trường, bao gồm các hoạt động thu, chi, quản lý và phân
phối kết quả hoạt động tài chính, huy động vốn, quản lý các quỹ chuyên dụng, quản lý
tài sản, quản lý nợ phải trả của nhà trường và các hoạt động tài chính khác theo quy
định của pháp luật.
Tự chủ về nhân sự: Tự chủ về tuyển sinh và đào tạo là các trường đại học được
quyền quyết định các hình thức và số lượng tuyển sinh phù hợp với điều kiện của
trường và quy định của Nhà nước; mở các ngành đào tạo đại học và chuyên ngành đào
tạo sau đại học đã có trong danh mục ngành đào tạo của Nhà nước.
Tự chủ về đào tạo: Hoạt động đào tạo gồm các nội dung như: tuyển sinh; ngành
đào tạo; chương trình, giáo trình đào tạo; phương pháp giảng dạy… Các trường tự
quyết định chỉ tiêu đào tạo, báo cáo Bộ và công khai trên các phương tiện thông tin đại
chúng để xã hội cùng giám sát chất lượng đào tạo.
Như vậy, tự chủ về nhân sự là một nội dung của tự chủ đại học, đó là việc các
trường đại học được tự do lựa chọn hình thức tuyển dụng, sử dụng, quản lý và các chế
độ đãi ngộ đối với giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý và nhân viên của trường mà
không bị lệ thuộc vào các cơ quan quản lý của Chính phủ. Quyền tự chủ của các trường
đại học trong quản lý đội ngũ thể hiện ở sự tự do tuyển chọn, bố trí giảng viên và cán bộ
vào các vị trí lao động cần thiết. Các cơ sở đại học còn có quyền tự chủ trong việc xác
định các điều kiện cho cán bộ và đặc biệt giảng viên làm việc thuận lợi. Các giảng viên
có quyền tham gia các công việc khác trong và ngoài nhà trường để tạo thêm thu nhập.
Nhà nước có quyền quy định mức lương tối thiểu cho đội ngũ trên phạm vi quốc gia.
Nhiều nước hiện đang sử dụng chế độ trả lương theo kết quả công việc nhằm khuyến
khích những người làm việc với kết quả công việc cao. Quyền tự chủ trong quản lý đội
ngũ là điều kiện để nhà trường đại học thực hiện có hiệu quả chức năng và nhiệm vụ
vủa mình.
Sự phát triển của một đơn vị được nhìn thấy ở hai điểm: Sự xây dựng cơ sở vật
chất đủ mạnh và phát triển đội ngũ. Trong nền kinh tế tri thức, cơ sở vật chất thôi chưa
đủ làm nên uy tín của một tổ chức, nhất là đối với một trường đại học. Bên cạnh đó phải
có một đội ngũ mạnh- đủ về số lượng, khỏe về chất lượng. Có như vậy, nhà trường mới
tự chủ được. Chủ trương của các trường trong xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên là:
tận dụng tối đa trình độ chuyên môn cao của những giảng viên có trình độ, có học hàm
học vị đang công tác tại các trường; đồng thời nhanh chóng tuyển dụng và phát triển đội
ngũ cán bộ giảng viên cơ hữu trẻ.
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2.2. Thực trạng vấn đề tự chủ đại học về nhân sự trong các trường đại học
công lập ở Việt Nam hiện nay
Trong gần một thập kỷ qua, vấn đề tự chủ trong giáo dục đại học công lập ở 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. Có thể kể đến các văn bản pháp luật như:
Luật Giáo dục đại học, nghị định, điều lệ trường đại học, quy chế tổ chức và hoạt động
của các cơ sở Giáo dục đại học đặc biệt, như: Đại học Quốc gia, Đại học vùng, các
trường đại học xuất sắc và một số loại hình trường đại học khác.
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 [5].
Số lượng cán bộ /giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và học vi ̣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. Theo thống kê của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc
gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), ở Việt Nam có hơn 24.000 tiến sĩ, trong đó, tính đến
cuối năm 2016, Việt Nam có khoảng 15.000 tiến sĩ (bao gồm cả các giáo sư, phó giáo
sư) công tác tại các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng trên phạm vi cả nước [3]. Trong
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%) [4]. 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
viên có học vi ̣ từ tiến sĩ trở lên, kéo dài thời gian công tác đối với giảng viên có chức
danh, học vi ̣cao.
Sau khi có quyết định giao quyền tự chủ các trường đại học đã chủ động sắp xếp,
kiện toàn lại nhân sự, giảm biên chế, tăng chế độ hợp đồng, nhờ đó đảm bảo tinh gọn,
hiệu quả hơn, nâng cao thu nhập cho người lao động. Ví dụ: Trường Đại Kinh tế - Đại
học Đà Nẵng đã quan tâm giảm tỷ lệ lao động gián tiếp. Tỷ lệ giảng viên có trình độ có
chức danh khoa học (GS, PGS) đạt 8,4%, cao hơn so với tỷ lệ bình quân của cả nước là
6%. Đặc biệt là thực hiện thành lập Hội đồng trường, có 7 trường thành lập Hội đồng
trường sau khi có quyết định giao tự chủ. Bộ máy tổ chức ở một số trường đại học đã
được cơ cấu lại cho phù hợp với yêu cầu của cơ chế tự chủ, tuy nhiên mức độ thay đổi
không đáng kể. Các trường đại học đã có sự điều chuyển biến động giữa số lượng giảng
viên và chuyên viên nhân viên, đồng thời đã tự chủ xây dựng phương án tuyển dụng
nhân sự theo hướng chất lượng cao, tuyển dụng các chuyên gia, các nhà khoa học, các
phó giáo sư, giáo sư trong và ngoài nước.
Như vậy, xét về mặt cơ chế, chính sách, quyền tự chủ về nhân sự của các cơ sở
giáo dục đại học ở Việt Nam được đổi mới và nâng cao từng bước phù hợp xu hướng
phát triển của giáo dục đại học thế giới và khu vực. Trong khoảng hơn 10 năm, với
chặng đường đổi mới chưa dài nhưng có thể nói chính sách tự chủ về nhân sự của các
cơ sở giáo dục đại học công lập ở nước ta đã có bước chuyển biến đáng kể, tạo hành
379

lang pháp lý thông thoáng hơn, thuận lợi hơn để các cơ sở giáo dục đại học chủ động
trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ và thu hút nguồn nhân sự chất
lượng cao đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và các
hoạt động khác của nhà trường. Nhờ chính sách đổi mới, các cơ sở giáo dục đại học đã
phát huy cao độ tính năng động, sáng tạo trong công tác quản lý và phát triển nguồn
nhân sự, có điều kiện để chủ động xây dựng đội ngũ giảng viên, nhà khoa học đủ về số
lượng và mạnh về chất lượng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Tuy nhiên, công tác tổ chức nhân sự của các trường vẫn còn một số hạn chế nhất
định trong quá trình thực hiện tự chủ như: Vai trò của Hội đồng trường chưa thực sự
quan trọng do quyền bổ nhiệm hiệu trưởng các trường vẫn thuộc cơ quan chủ quản
quyết định, thẩm quyền của Hội đồng trường mờ nhạt so với hiệu trưởng. Ngoài ra, các
trường vẫn phải thực hiện theo quy định của luật viên chức đối với tuyển dụng, bổ
nhiệm và quản lý cán bộ, giảng viên. Việc chi trả lương cho cán bộ, giáo viên của các
trường vẫn phải tính theo hệ số lương cơ bản do Nhà nước quy định, trừ đại học quốc
gia là tự quyết định. Vì vậy, đã gây khó khăn cho các trường trong việc nâng cao thu
nhập cho người lao động và thu hút các giảng viên cũng như các nhà khoa học giỏi về
làm việc cho nhà trường [3].
Nhiều văn bản pháp luật liên quan có quy định khác, hoặc "trói buộc" bằng
những quy định mới, như: Luật Công chức, Luật Viên chức, Luật Lao động... đã làm
cho việc thực hiện chính sách tự chủ về nhân sự của các cơ sở giáo dục đại học, kể cả
các cơ sở giáo dục đại học được trao quyền tự chủ cao nhất như Đại học Quốc gia, còn
gặp nhiều khó khăn, chưa có được những bước đột phá trong chính sách tuyển dụng,
thu hút, sử dụng và đãi ngộ giảng viên và cán bộ khoa học có trình độ cao. Tuy Nhà
nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hết sức chú trọng vấn đề tự chủ và đã cố gắng 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 các chủ trương chính sách của Nhà nước. Các cơ sở giáo dục
đại học dường như vẫn hết sức mong muốn 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.
Nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao trong các cơ sở giáo dục đại học
đang biến động do tác động của xu thế hội nhập quốc tế với sự xuất hiện cách mạng
công nghiệp 4.0; Mô hình và cơ chế quản trị nhân sự trong các trường đại học chậm đổi
mới chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của giáo dục đại học trong nền
kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Năng lực quản trị nhân sự của nhiều cơ sở giáo
dục đại học còn hạn chế chưa đủ khả năng đổi mới phương thức quản lý thích ứng với
môi trường cạnh tranh nguồn nhân lực. Cán bộ quản trị nhân sự cũng như cán bộ làm ở
các vị trí khác, không có sự phân biệt về tính đặc thù của công việc. Ở nhiều trường đại
học hiện nay, “cán bộ hành chính” vẫn còn những người “làm công ăn lương”, “sáng
cắp ô đi, chiều cắp ô về”.
3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách về quyền tự chủ
trong công tác nhân sự của các trường đại học công lập ở nước ta hiện nay
Tiếp tục sửa đổi và xây dựng hệ thống pháp luật liên quan đến tự chủ đại học,
trong đó có tự chủ về nhân sự trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Đổi mới căn bản cách tiếp cận quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học
theo hướng: tập trung sửa đổi và xây dựng hệ thống pháp luật liên quan đến tự chủ đại
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học, trong đó có tự chủ về quản trị nhân sự trong các cơ sở giáo dục đại học; tạo hành
lang pháp lý đầy đủ và rõ ràng để các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền và nghĩa
vụ của mình. Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ về cơ chế, chính sách về nguồn lực tài chính
và giám sát các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học, trong đó cần tập trung vào khâu
kiểm soát chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học làm cơ sở
để trao quyền tự chủ theo mức độ kiểm định chất lượng và kết quả xếp hạng cơ sở giáo
dục đại học. Các quy định pháp lý về quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học cần
được thống nhất, nhất quán và cùng được cập nhật ở các văn bản quản lý khác nhau, để
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, tránh tình trạng tự chủ “nửa vời” hoặc trao quyền tự chủ đồng thời vẫn
“trói buộc” bởi cơ chế.
Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý của các trường, đồng thời có sự phân công,
phân cấp hợp lý giữa các đơn vị
Đối với Hội đồng trường: thực tế những trường đã thành lập cho rằng hoạt động
của Hội đồng trường có nhiều lúng túng, mang tính hình thức đối phó. Vai trò, chức
năng của Hội đồng trường không rõ ràng, không đầy đủ. Quyền hạn của Hội đồng
trường không được khẳng định trong cơ cấu tổ chức của hầu hết các trường. Mối quan
hệ “Đảng ủy – Ban Giám hiệu – Hội đồng trường” tại các trường còn chồng chéo,
không rõ ràng. Các trường cần rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn
vị trong lĩnh vực đào tạo, theo hướng giao cho Phòng Đào tạo thực hiện đúng chức
năng. Bên cạnh đó, có kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành quy định cụ
thể về Hội đồng trường, về mối quan hệ giữa Hội đồng trường và Đảng ủy trường.
Tiếp tục đổi mới cơ chế quản trị đại học
Đổi mới cơ chế quản trị đại học là bước đột phá cần thiết, là biện pháp chủ đạo
để tháo gỡ khó khăn nhằm phát triển mạnh mẽ giáo dục đại học Việt Nam trong bối
cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay [6]. Các cơ sở giáo dục đại học cần đổi
mới cơ chế quản trị nhằm nâng cao năng lực tự chủ nói chung và tự chủ trong lĩnh vực
quản trị nhân sự nói riêng, đáp ứng các yêu cầu của chính sách tự chủ đại học mà Chính
phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và sẽ ban hành. Các trường đại học được trao quyền tự
chủ cao cần ưu tiên đầu tư cho bộ phận quản trị tài chính và quản trị nhân sự theo kịp
yêu cầu chuyển đổi từ “mô hình sự nghiệp” sang “mô hình doanh nghiệp”, từ mô hình
“quản trị hành chính nhân viên” sang “mô hình quản trị nguồn nhân lực”. Nhà trường tự
chủ hoàn toàn trong công tác tổ chức, nhân sự đồng thời chịu trách nhiệm trước các cơ
quan nhà nước về các quyết định về tổ chức, nhân sự của mình.
Các trường đại học cần xây dựng, công bố và thực hiện tiêu chuẩn cán bộ quản
lý và giảng viên, quy chế tuyển dụng, làm việc, đề bạt cán bộ quản lý và giảng viên để
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên
Với mục đích xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý có đủ về số lượng,
đảm bảo về chất lượng, tiến tới vượt chuẩn để có thể thực hiện tự chủ và tự chịu trách
nhiệm trong lĩnh vực đào tạo, các trường cần tăng cường phân cấp tuyển dụng tới các
đơn vị; xây dựng chuẩn tuyển dụng đội ngũ giảng viên; xây dựng quy trình tuyển dụng
cán bộ hợp lý; sử dụng, bố trí đúng người, đúng việc phù hợp với năng lực, sở trường
của mỗi người. Theo đó, có thể trao quyền cho Hội đồng đại học và Hiệu trưởng quyết
định việc xác định biên chế, tuyển sinh, sử dụng, quản lý cán bộ; bổ nhiệm, bầu cử các
chức vụ quản lý (kể cả chức vụ chủ tịch hội đồng trường và hiệu trưởng); xét và công
nhận đủ điều kiện và bổ nhiệm các chức danh khoa học (GS, PGS) dựa trên các tiêu chí
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đã được Hội đồng đại học thông qua; quyết định mức lương và thu nhập của giảng viên,
nhà khoa học, nhà quản lý theo sự thỏa thuận giữa nhà trường với cán bộ trên cơ sở chất
lượng và hiệu quả công việc.
Trên cơ sở tự chủ tài chính, nhà trường được quyết định mức thu nhập của cán
bộ theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ và đóng góp xuất sắc của cán bộ, không bị lệ
thuộc vào quy định của cấp quản lý khác, trừ việc đóng thuế thu nhập theo pháp luật.
Tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên, đặc biệt là các giảng viên trẻ, có tâm huyết
nghề nghiệp, cán bộ quản lý giáo dục đại học có phẩm chất đạo đức và chuyên môn
cao, có phong cách quản lý và giảng dạy tiên tiến, hiện đại.
Có kế hoạch nhân sự hợp lý, tinh gọn, chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên
Các trường đại học cần tập trung xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp
ứng yêu cầu đổi mới đào tạo. Các thầy cô cần chuyển từ vai trò giảng bài sang vai trò
hướng dẫn học và phải là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, phong cách, lối sống,
phương pháp làm việc và học tập để sinh viên noi theo. Để có được đội ngũ các thầy cô
giáo chuẩn mực, cần có những chính sách, chế độ cụ thể, thiết thực, tạo mọi điều kiện
và môi trường thuận lợi nhất để các thầy cô cống hiến tốt nhất cho sự nghiệp trồng
người. Xem xét bãi bỏ ngạch viên chức ở các trường đại học tự chủ, trao quyền cho các
trường trong việc tự tổ chức thi nâng ngạch bậc cho giảng viên, giảng viên chính và
giảng viên cao cấp. Cần cho phép các trường đại học tự chủ được áp dụng Luật Lao
động trong việc tuyển dụng, bồi dưỡng và quản lý người lao động thay vì áp dụng Luật
Viên chức như hiện nay.
Khuyến khích và nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học trong các
trường đại học
Khi hệ thống giáo dục đại học thay đổi theo hướng tinh hoa, tất yếu các trường
buộc phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học và thu hút
chất xám có một mối quan hệ hữu cơ. Nếu trường làm nghiên cứu khoa học tốt thì
trường sẽ thu hút chất xám dễ hơn. Vì vậy, Nhà nước và các cơ sở giáo dục đại học cần
có các cơ chế chính sách động viên, khuyến khích các nhà khoa học nghiên cứu và tích
cực công bố kết quả nghiên cứu trên các ấn phẩm khoa học quốc tế, tiến tới quốc tế hóa
các tiêu chuẩn đánh giá khoa học và các hoạt động về chuyên môn tại các cơ sở giáo
dục đại học.Thút các học giả, nhà nghiên cứu là các Việt kiều bằng việc xây dựng một
không gian khoa học thực sự, sau là hình thành nên những phòng thực hành nghiên cứu
dạng mời tài trợ dự án... đây là giải pháp quan trọng để đưa giáo dục đại học Việt Nam
hội nhập sâu hơn vào môi trường quốc tế.
Xây dựng cơ chế kiểm soát các hoạt động độc lập, tự chủ, thực hiện trách nhiệm
của các bộ phận trong nhà trường
Nhà trường cần đặt ra những tiêu chuẩn, tiêu chí chặt chẽ để đánh giá việc thực
hiện nhiệm vụ, thực hiện sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đối tượng trên các lĩnh
vực như tài chính, cơ sở vật chất, thực hiện nguyên tắc và chế độ trong quản lý, trong
công việc, trong đào tạo… đồng thời, có cơ chế để xác định các tiêu chí đó. Xây dựng
bộ máy, các chuyên gia, chuyên viên thực hiện công tác 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. Các trường đại học
cần có cơ chế để các Khoa đề xuất số lượng người làm việc của đơn vị trên cơ sở vị trí
việc làm trình Nhà trường quyết định, đề xuất số lượng người làm việc.
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Tự chủ trường 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. Chính sách tự chủ đại
học nói chung và tự chủ nhân sự nói riêng trong các trường đại học cần được tiếp tục
đổi mới hơn nữa để thúc đẩy sự phát triển và nâng cao chất lượng của giáo dục đại học
nước ta tiến kịp trình độ quốc tế. Cùng với việc luật hóa chính sách tự chủ nhân sự thì
tư duy của các trường đại học vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu, có tính quyết định.
Tuy nhiên, tự chủ đại học là cần thiết, nhưng tự chủ không đồng nghĩa với Nhà nước
thả nổi hoặc buông lỏng quản lý, mà cần gắn chặt với cơ chế giải trình, trách nhiệm
minh bạch. Có như vậy, mới tạo nên động lực để các trường tiếp tục nâng cao chất
lượng đào tạo, nhằm thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới giáo dục và đạo tạo nói
chung, giáo dục đại học nói riêng.
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TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRÊN THẾ GIỚI, CƠ CHẾ TÀI CHÍNH
ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TẠI VIỆT NAM VÀ CÁC KIẾN NGHỊ

Nguyễn Thị Cành
Đoàn Thị Phương Diệp
Trường ĐH Kinh tế-Luật, ĐHQG-HCM
Tóm tắt: Bài nghiên cứu này trình bày những vấn đề về tài chính đại học công
lập bao gồm (i) giới thiệu tóm tắt các mô hình tài chính đại học trên thế giới và chính
sách tài chính đại học công lập ở một số quốc gia; (ii) phân tích thực trạng cơ chế tự
chủ tài chính cho đại học công lập tại Việt Nam và chỉ ra những hạn chế của cơ chế tài
chính đại học của Việt Nam hiện nay; (iii) trên cơ sở tham khảo các kinh nghiệm quốc
tế và thực trạng cơ chế tài chính cho đại học công lập Việt Nam, bài nghiên cứu đã đưa
ra các kiến nghị hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đại học công lập tại Việt Nam.
Từ khóa: Tài chính đại học công lập, Cơ chế tự chủ tài chính, Đại học công lập
Việt Nam
1. Các mô hình tài chính đại học trên thế giới và chính sách tài trợ của
chính phủ cho các trường đại học công lập ở một số quốc gia
1.1. Các mô hình tài chính đại học trên thế giới
Tự chủ tài chính là một phần của tự chủ đại học nói chung nên mô hình tự chủ
tài chính đại học gắn liền với mô hình tự chủ trong quản trị đại học. Theo Hauptman
(2007) đã tổng hợp bốn mô hình về tài chính cho giáo dục đại học, trong đó có ba mô
hình tài chính liên quan trực tiếp đến các trường đại học công lập gồm:
Mô hình 1: Miễn học phí hoặc áp dụng học phí thấp
Theo mô hình này thì nguồn tài chính chủ yếu của các trường đại học công là
được cấp từ ngân sách nhà nước (NSNN), học phí chỉ là tượng trưng và thu khá thấp,
nguồn NSNN chiếm trên 90% còn dưới 10% là học phí. Theo mô hình này thì các
trường hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn tài trợ của chính phủ, học phí hoàn toàn bị kiểm
soát. Mô hình được Mỹ áp dụng vào thập niên 50 và 60, sau đó một số quốc gia khu
vực Bắc Âu như Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan cũng đã áp dụng hơn một nữa thế kỷ. Để
có thể áp dụng thành công mô hình này, các quốc gia cần phải có đủ năng lực tài chính
cho giáo dục đại học.
Mô hình 2: Học phí được hoàn trả sau khi tốt nghiệp
Theo mô hình này thì NSNN sẽ đóng vai trò là nguồn đầu tư ban đầu cho các
trường đại học công lập, những đối tượng thụ hưởng dịch vụ giáo dục đại học (GDĐH)
phải trả tương xứng với chất lượng của dịch vụ cung cấp theo phương thức vay tín dụng
và trả sau khi tốt nghiệp thông qua hệ thống thuế thu nhập cá nhân và hệ thống ngân
hàng. Quốc gia Úc đã áp dụng mô hình này cuối những năm 1980 thông qua chương
trình hỗ trợ đại học. Sau đó Anh và Thái Lan cũng đã bắt đầu áp dụng các mô hình
tương tự như của Úc từ năm 2006. Hai điều kiện then chốt của mô hình này là (1) Mức
độ đầu tư ban đầu của NSNN và các thành phần khác đủ hình thành một đại học công
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lập có chất lượng; (2) Nhà nước cần thiết lập được một cơ chế hữu hiệu nhằm thu hồi
nợ vay của sinh viên sau khi tốt nghiệp1.
Mô hình 3: Tăng học phí kết hợp với các chính sách tài trợ
Mô hình này yêu cầu học phí phải được tính toán sao cho có thể bù đắp một phần
đáng kể các chi phí hoạt động của trường, đồng thời hướng đến các chính sách hỗ trợ
học phí đối với các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Các nước áp dụng thành công mô
hình này là Mỹ, New Zealand và Canada. Gia tăng học phí được xem như một giải pháp
chủ yếu nhằm chia sẻ chi phí giáo dục. Nhiều quốc gia ở Châu Âu và Châu Phi thiết lập
cơ chế học phí song song: những sinh viên không hội đủ những điều kiện nào đó về kết
quả học tập thì không được theo học miễn phí mà phải đóng học phí ở mức cao.
1.2. Chính sách tài chính đại học công lập (nguồn tài trợ cho các trường đại
học công lập) ở một số quốc gia
Ở Mỹ: Tài chính các trường đại học công của Mỹ một phần là do ngân sách địa
phương (Tiểu Bang) cung cấp. Phần còn lại là do người học đóng thông qua chính sách
học phí và tỷ trọng học phí gia tăng hàng năm trong tổng nguồn tài trợ. Chẳng hạn, năm
1980, tỷ trọng nguồn thu từ học phí chiếm khoảng 18% tổng chi cho đào tạo các trường
ĐH công, thì năm 2005 tỷ lệ này là 32%, năm 2017 tỷ lệ thu từ học phí là 46,4%.
(Nguồn: Các Văn phòng Điều hành giáo dục Đại học Các Tiều bang (Phòng tài chính
giáo dục)2
Ngoài nguồn tài trợ của chính quyền địa phương-Tiểu Bang, chính quyền Liên
Bang cũng có tài trợ cho các trường đại học công ở Mỹ. Nếu tài trợ từ NSNN địa
phương (Tiểu Bang) chủ yếu để đầu tư cho cơ sở vật chất thì nguồn tài trợ từ NSNN
Liên Bang hỗ trợ cho nghiên cứu cho giảng viên và học bổng cho sinh viên nghèo cũng
như tín dụng cho sinh viên khác. Nguồn học phí và các hoạt động dịch vụ đào tạo và
khoa học dùng để trả lương cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của các trường công tại Mỹ.
Dù là nguồn tài trợ của nhà nước tăng về quy mô qua các năm, nhưng nguồn thu học
phí có quy mô tăng mạnh hơn, dẫn đến tỷ lệ nguồn thu học phí trong tổng nguồn thu
của các trường đại học công tại Mỹ tăng mạnh qua các năm (từ 18% năm 1980, lên
32% năm 2005-Bảng 3).
Tài trợ ĐH công ở Pháp: Nguồn tài trợ chính cho các trường đại học công là
ngân sách nhà nước (NSNN) trung ương (chính phủ, Bộ) chiếm tới 75%-80% sử dụng
cho cơ sở vật chất và chi thường xuyên; Tài trợ của ngân sách vùng và Liên minh châu
Âu-EU cho các dự án nghiên cứu chiếm từ 5%-10%; Nguồn học phí chiếm rất ít, từ
3%-5%. Học phí cho sinh viên sở tại của đại học Pháp rất thấp khoảng 500 Euro/năm.
Chính phủ cũng dành một tỷ lệ nhỏ học bổng cho sinh viên nghèo. Khác với Mỹ, tài trợ
của các doanh nghiệp ở Pháp chỉ dành cho một số học bổng cho NCS hoặc tài trợ
nghiên cứu theo hợp đồng với doanh nghiệp, không có tài trợ cho cơ sở vật chất3. Tài
trợ ĐH công ở Thụy Điển (2015): Tài trợ trực tiếp từ NSNN chiếm 60%. Các nguồn
1

2

3

Theo Phạm Phụ (2010) thì tỷ lệ hoàn vốn từ nguồn nợ vay của sinh viên Trung Quốc là 55% của Hàn Quốc là
64%, còn đối với các nước phát triển thì cao hơn nhiều. Nhằm giảm bớt áp lực cho bộ máy quản lý, nhiều quốc
gia đã giao trách nhiệm cho vay và thu hồi nợ vay cho hệ thống ngân hàng.
Arthur M. Hauptman, Cải cách tài chính tiểu bang cho đào tạo ĐH Công như thế nào, trong sách của Donald E.
Heller, Chính sách giáo dục đại học công (tiểu Bang và Liên Bang), NXB ĐH Johns Hopkins, Tái bản lần 2,
2011
Theo GS. Lê Văn Cường, Trường ĐH Paris 1
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tài trợ từ các Quỹ Nhà nước (trung ương, địa phương): 25%; Tài trợ từ doanh nghiệp
và khác chiếm 5%; Nguồn học phí chiếm 10%4
Tài trợ ĐH công ở Liên Hiệp Anh (UK)-2014: Tài trợ trực tiếp từ NSNN theo
các nước/vùng là khác nhau: Tại Anh tổng tài trợ từ NSNN chiếm 63% tổng nguồn thu
dành cho học bổng, cơ sở vật chất, tài trợ giảng dạy và nghiên cứu), 37% còn lại nguồn
thu tư nhân bao gồm chủ yếu là tiền tín dụng cho sinh viên vay (học phí) và tài trợ từ
doanh nghiệp (tỷ lệ nhỏ); Tại Xứ Weles tổng tài trợ từ NSNN chiếm 70% tổng nguồn
thu, 30% còn lại nguồn thu tư nhân bao gồm chủ yếu là tiền tín dụng cho sinh viên vay
(học phí) và tài trợ từ doanh nghiệp; Tại Scotland tổng tài trợ từ NSNN chiếm 80% tổng
nguồn thu, 20% còn lại nguồn thu tư nhân bao gồm chủ yếu là tiền tín dụng cho sinh
viên vay (học phí) và tài trợ từ doanh nghiệp; Tại Bắc Ireland tổng tài trợ từ NSNN
chiếm 68% tổng nguồn thu, 32% còn lại nguồn thu tư nhân bao gồm chủ yếu là tiền tín
dụng cho sinh viên vay (học phí) và tài trợ từ doanh nghiệp. Học phí ở các trường đại
học thuộc Liên Hiếp Anh cũng chia thành hai loại: Học phí tài trợ và học phí cho vay.5
Tài trợ cho ĐH công ở Úc. Hiện nay Úc có 39 đại học công6 và 03 (ba) đại học
tư. Nhìn chung, các truờng đại học tại Úc khá ít về số lượng (trên duới 40 trường cho
22 triệu dân) và khá đồng đều về chất lượng. Sự khác biệt chính yếu của các đại học
Úc là các chương trình nghiên cứu hậu đại học, các kết quả nghiên cứu và trợ cấp
nghiên cứu, nhất là các trợ cấp xin được từ Hội đồng Nghiên Cứu Úc châu (Australian
Research Council, ARC). Các đại học tại Úc phảỉ cung cấp thông tin về các nguồn thu
chi hàng năm cho Bộ Giáo dục−Nhân dụng−Liên hệ Chỗ làm của Chính phủ Liên bang.
Chi tiết tài trợ của chính phủ liên bang cho đại học cũng được thông báo trong ngân
sách liên bang hàng năm. Bảng 1.1 tóm lược nguồn tài trợ cho các trường đại học công
của Úc trong năm 2008.
Bảng 1.1: Nguồn tài trợ cho Đại học công tại Úc, Năm 2008
Nguồn tài trợ

Số thu theo nguồn tài trợ
Ngàn Đô la Úc

Tài trợ của chính phủ liên bang

Phần trăm (%)

8 179 090

43,15

Tài trợ của chính phủ bang & địa phương

715 830

3,78

HELP & học phí có bảo trợ trả trước

3057847

16,13

4 202 477

22,17

Thu nhập Đầu tư

521 277

2,75

Thu nhập Tư vấn & Hợp đồng

882 980

4,66

1 396 408

7,37

Học phí toàn phần

Các nguồn thu nhập khác

Nguồn: Australian Bureau of Statistics (2010:
Bảng 30:3); Australian Government (2009: 3−4).

4
5
6

Annual Report 2015, trang 8
Nguồn: London Economics (2015)
Đại học công được định nghĩa là các đại học mà nguồn thu nhập chính là tài trợ của chính phủ cấp liên bang và
bang.
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Tại Liên Bang Nga, một nước có nền kinh tế chuyển đổi như Việt Nam, trong
những năm qua, cùng với sự mở rộng mạng lưới trường đại học tư, Liên Bang Nga đã
có chính sách sắp xếp lại các trường đại học công lập. Theo đó, chính phủ Liên Bang
Nga chọn ra 40 trường hàng đầu để nhà nước đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất và nâng
cao chất lượng đội ngũ trong vòng 5 năm. Cùng với tăng cơ sở vật chất và chất lượng
đội ngũ, các trường đại học công cũng tăng học phí, thu hút sinh viên ngoại quốc với
học phí cao hơn để nâng cao thu nhập cho đội ngũ giảng viên7.
Tóm lại, xu hướng trên thế giới là trao quyền tự chủ cho các đại học công lập, và
Nhà nước vẫn giữ vai trò quan trọng trong cung cấp tài chính cho cơ sở vật chất và
nghiên cứu khoa học. Trừ Pháp, học phí cho sinh viên ở các nước có tỷ trọng ngày càng
tăng, nhưng có chính sách hỗ trợ tín dụng cho sinh viên của chính phủ.
2. Cơ chế tự chủ tài chính cho đại học công lập tại Việt Nam
Có nhiều văn bản liên quan đến tự chủ đại học công lập tại Việt Nam (Nghị
quyết 14 của Chính phủ (14/2005/NQ-CP ban hành ngày 2 tháng 11 năm 2005); Nghị
định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ; Nghị định số
115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ ;Nghị quyết số 77/NQ-CP
năm 2014; Nghị định 16/2015/CP ngày 14 tháng 2 năm 2015….). Tuy nhiên trong bối
cảnh hiện tại có thể sử dụng hai văn bản làm cơ sở pháp luật chính cho cơ chế tự chủ tài
chính cho đại học công lập tại Việt Nam, đó là Luật giáo dục đại học sửa đổi bổ sung
năm 2018 và Nghị định 99/2019/CP hướng dẫn thi hành Luật giáo dục đại học.
Theo quy định tại khoản 3 điểm a Nghị định 99/2019/CP hướng dẫn thi hành
Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 thì “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”. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại vẫn
chưa có quy định hướng dẫn cụ thể vấn đề này. Do vậy hiện tại các quy định của Nghị
định 16/CP và Nghị quyết 77/NQ-CP vẫn là cơ sở pháp lý quan trọng nhất. Cụ thể theo
các quy định này thì có các hình thức tự chủ tài chính sau đây:
(i)

Tự chủ tài chính đối với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu

(ii)

Tự chủ tài chính đối với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên;

tư;
(iii) Tự chủ tài chính đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên
(do giá, phí dịch vụ sự nghiệp công chưa kết cấu đủ chi phí, được Nhà nước đặt hàng,
giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá, phí chưa tính đủ chi phí);
(iv) Tự chủ tài chính đối với đơn vị được Nhà nước bảo đảm chi thường
xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, không có nguồn thu
hoặc nguồn thu thấp).
Với các mô hình như trên, cơ chế tự chủ được xác định trên cơ sở 2 văn bản,
Nghị quyết 77/NQ-CP (2014) áp dụng đối vơ cơ sở giáo dục đại học công tự chủ hoàn
toàn về chi thường xuyên và chi đầu tư. Các cơ sở giáo dục đại học công tự chủ theo
các cơ chế còn lại áp dụng Nghị định 43/CP (2006). Cũng cần hình dung rằng, cơ chế tự
chủ hiện nay được xây dựng trên cơ chế “đề nghị-giao” giữa cơ sở giáo dục đại học
7

Phỏng vấn Phó hiệu trưởng phụ trách đối ngoại trường ĐH Bách Khoa Saint-Petersburg (2015)
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công lập và cơ quan chủ quản. Cụ thể là theo quy định tại Điều 4 Nghị định 43/CP
(2006) “Nhà nước khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi sang hoạt
động theo loại hình doanh nghiệp, loại hình ngoài công lập nhằm phát huy mọi khả
năng của đơn vị trong việc thực hiện các hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp
luật. Các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp, loại hình
ngoài công lập được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, tài sản nhà nước đã
đầu tư theo quy định của pháp luật”. Điều này có nghĩa là chính bản thân đơn vị sự
nghiệp công nói chung, cơ sở giáo dục đại học công lập nói riêng, trên cơ sở nhận định
đầy đủ về tình hình tài chính, khả năng của mình, tự quyết định và đề xuất Nhà nước
cho phép chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính.
Về nguyên tắc tự chủ được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm tự chủ về cơ cấu, tổ
chức, về tuyển dụng, về học thuật… Tuy nhiên, trong khuôn khổ phần viết phục vụ cho
đề tài, chúng tôi chỉ đề cập các nội dung liên quan đế cơ chế tài chính của các cơ sở
giáo dục đại học công lập nói chung, cơ sở giáo dục công lập được trao quyền tự chủ
nói riêng.
2.1. Loại hình tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư
Loại hình tự chủ cho cơ sở giáo dục công lập về chi thường xuyên và chi đầu tư
được xem là loại hình tự chủ cao nhất trong các mô hình tự chủ ở Việt Nam hiện nay.
Các cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm này được gọi bằng một tên ngắn gọn hơn là “tự
chủ tài chính cao”.
Nguồn tài chính của đơn vị-Nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp tự chủ về chi
thường xuyên và chi đầu tư hình thành từ các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp
công, nguồn thu phí theo quy định về phí, lệ phí, nguồn thu khác theo quy định của
pháp luật (ví dụ nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp, tặng cho…), nguồn ngân sách cấp
cho các nhiệm vụ không thường xuyên, nguồn vốn vay (gồm: Kinh phí thực hiện nhiệm
vụ khoa học và công nghệ - đối với đơn vị không phải là tổ chức khoa học công nghệ;
kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình, dự án, đề án khác; kinh phí
đối ứng thực hiện các dự án theo quyết định của cấp có thẩm quyền; vốn đầu tư phát
triển; kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp
có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm
quyền giao).
Tự chủ trong chi đầu tư và chi thường xuyên: Các đơn vị này được chủ động sử
dụng các nguồn tài chính được giao tự chủ, bao gồm nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự
nghiệp công, nguồn thu phí theo quy định được để lại chi và nguồn thu hợp pháp khác,
để chi thường xuyên. Cụ thể:
Chi thường xuyên (chi tiền lương, chi hoạt động chuyên môn, trích khấu hao tài
sản cố định: Đối với các nội dung chi đã có định mức chi theo quy định của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền, căn cứ vào khả năng tài chính, đơn vị được quyết định mức
chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do cơ quan nhà
nước có thẩm quyền ban hành và quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Các
nội dung chi chưa có định mức chi theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền,
căn cứ tình hình thực tế, đơn vị xây dựng mức chi cho phù hợp theo mức độ được tự
chủ tài chính của từng loại đơn vị sự nghiệp công lập và theo quy chế chi tiêu nội bộ.
Riêng đối với việc chi lương, theo quy định tại Điều 12 Nghị định 16/CP, cơ sở
giáo dục đại học chi lương theo hệ số, ngạch, bậc và phụ cấp do Nhà nước quy định.
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Trường hợp có điều chỉnh tiền lương, đơn vị tự đảm bảo điều chỉnh tiền lương tăng
thêm từ nguồn thu của đơn vị. Tuy nhiên, để đảm bảo mức chi trả thu nhập tăng thêm
cho cán bộ quản lý không quá chênh lệch so với người lao động, nghị định mới quy
định, khi phân bổ thu nhập tăng thêm thì hệ số thu nhập tăng thêm của chức danh lãnh
đạo đơn vị sự nghiệp công tối đa không quá 2 lần hệ số thu nhập tăng thêm bình quân
của người lao động trong đơn vị.
Chi đầu tư. Căn cứ vào nhu cầu đầu tư, khả năng tài chính, đơn vị chủ động xây
dựng danh mục các dự án đầu tư, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở
phê duyệt, đơn vị quyết định dự án đầu tư (bao gồm nội dung về quy mô, phương án
xây dựng, tổng mức vốn, nguồn vốn, thời gian triển khai…). Đơn vị sự nghiệp công
được vay vốn ưu đãi của Nhà nước hoặc hỗ trợ lãi suất. Căn cứ theo yêu cầu phát triển
của đơn vị ở từng giai đoạn, Nhà nước xem xét bố trí vốn cho các dự án đầu tư đang
triển khai, các dự án đầu tư khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trích lập quỹ: Hàng năm, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế
và các khoản nộp NSNN khác theo quy định; phần chênh lệch thu lớn hơn chi, đơn vị
được sử dụng để trích lập các quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; quỹ bổ sung thu
nhập; quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi.
- Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư trích tối thiểu 25% chênh
lệch thu lớn hơn chi cho quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
- Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được quyết định mức trích
Quỹ bổ sung thu nhập (không khống chế mức trích).
- Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi được trích tối đa không quá 3 tháng tiền
lương, tiền công trong năm của đơn vị.
2.2. Cơ chế tự chủ tài chính tự cho các cơ sở giáo dục đại học công lập theo
hình thức đảm bảo chi thường xuyên, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và
được Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên
Nguồn tài chính của cơ sở giáo dục đại học công: Về cơ bản, nguồn tài chính
của ba loại hình cơ sở giáo dục đại học này là giống nhau, bao gồm các nguồn thu sau:
- Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, bao gồm cả nguồn ngân sách
nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá tính đủ chi phí
- Nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại chi theo quy định
- Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có);
- Nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các nhiệm vụ không thường xuyên quy
định
- Nguồn vốn vay, viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.
Điểm khác biệt trong nguồn tài chính của 3 cơ chế tự chủ này ở chỗ là nếu cơ sở
giáo dục công tự đảm bảo chi thường xuyên thì ngân sách sẽ cắt khoản chi này, nếu chỉ
tự chủ một phần chi thường xuyên thì được thêm “Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ
phần chi phí chưa kết cấu trong giá, phí dịch vụ sự nghiệp công”. Còn đối với các cơ sở
giáo dục đại học được Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ
được cấp có thẩm quyền giao, không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp) thì nguồn thu
từ phí, lệ phí…là không có.
Trích lập các quỹ: Hàng năm, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp
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thuế và các khoản nộp NSNN khác theo quy định; phần chênh lệch thu lớn hơn chi, đơn
vị được sử dụng để trích lập các quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; quỹ bổ sung thu
nhập; quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi. Ngoài ra, Chính phủ cho phép các đơn vị được
trích lập các quỹ khác theo quy định của pháp luật sao cho phù hợp với tình hình thực
tế. Về mức trích, căn cứ vào mức độ tự chủ tài chính như sau:
- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: đơn vị chưa tự bảo đảm một phần chi
thường xuyên trích tối thiểu 15%; đơn vị được Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên,
nếu có kinh phí tiết kiệm chi và số tiết kiệm chi lớn hơn một lần quỹ tiền lương thực
hiện thì trích tối thiểu 5%.
- Quỹ bổ sung thu nhập: đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên trích tối đa không
quá 3 lần quỹ tiền lương; đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên trích tối đa
không quá 2 lần quỹ tiền lương; đơn vị được Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trích
tối đa không quá 01 lần quỹ tiền lương.
- Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi: Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi
đầu tư; đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên trích tối đa không quá 3 tháng tiền lương,
tiền công trong năm của đơn vị; đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên trích tối
đa không quá 2 tháng tiền lương, tiền công; đơn vị được Nhà nước bảo đảm chi thường
xuyên trích tối đa không quá 01 tháng tiền lương, tiền công
Tự chủ trong chi thường xuyên.
Tuỳ từng mô hình tự chủ trong số 3 mô hình này (có tự chủ chi thường xuyên
hay không) mà quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập là khác nhau. Cụ thể như
sau:
Đối với cơ sở giáo dục đại học tự đảm bảo chi thường xuyên. Trường được sử
dụng các nguồn thu sự nghiệp, nguồn thu từ phí, lệ phí và các nguồn thu hợp pháp khác
cho chi thường xuyên. Nghĩa là trường sẽ chủ động trong việc quyết định các khoản chi
này. Tuy nhiên, quyền này của trường không phải là tự chủ hoàn toàn, tự do hoàn toàn
mà phải được thực hiện trên cơ sở các quy định về mua sắm tài sản nhà nước, đấu
thầu…
Đối với cơ sở giáo dục đại học công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên
cũng có quyền tự chủ tương tự như trường tự chủ chi thường xuyên. Tuy nhiên, quyền
này bị giới hạn hơn, cụ thể “Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và khả năng nguồn tài
chính, đơn vị được quyết định mức chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý, nhưng tối
đa không vượt quá mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định”.
Riêng đối với các khoản chi không thường xuyên, cả ba mô hình tự chủ này đều
phải chi theo quy định của Luật ngân sách.
2.3. Vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp
Điều kiện để cơ sở giáo dục đại học công được vận dụng cơ chế tài chính như
doanh nghiệp.
Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 nêu rõ, đơn vị tự bảo đảm chi thường
xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như DN (công ty TNHH một thành
viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ), khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Hoạt
động dịch vụ sự nghiệp công có điều kiện xã hội hóa cao, Nhà nước không cần bao cấp;
giá dịch vụ sự nghiệp công tính đủ chi phí (bao gồm cả trích khấu hao tài sản cố định);
được Nhà nước xác định giá trị tài sản và giao vốn cho đơn vị quản lý theo quy định của
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pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; hạch toán kế toán để phản ánh các hoạt
động theo quy định của các chuẩn mực kế toán có liên quan áp dụng cho doanh nghiệp.
Khi được phép vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, các đơn vị sự
nghiệp được xác định vốn điều lệ và bảo toàn vốn; được huy động vốn, đầu tư vốn ra
ngoài đơn vị; quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo doanh nghiệp;
quản lý doanh thu, chi phí và phân phối lợi nhuận; thực hiện chế độ kế toán, thống kê
như doanh nghiệp.
Như vậy, cơ chế tài chính như doanh nghiệp là cơ chế tài chính được phép vận
hành với các cơ sở giáo dục đại học công thuộc mô hình tự chủ về chi thường xuyên và
chi đầu tư khi đã thoả mãn những điều kiện nhất định. Nói cách khác, sự vận hành cơ
chế tài chính như doanh nghiệp có thể xem là một “bậc cao” hơn của tự chủ hoàn toàn
về chi thường xuyên và chi đầu tư.
Một trong những điều kiện quan trọng để có thể đạt được cơ chế vận hành tài
chính như doanh nghiệp đó là “Giá dịch vụ sự nghiệp công tính đủ chi phí (bao gồm cả
trích khấu hao tài sản cố định)” (Điều 21 Nghị định 16/CP). Trong khi đó, cũng theo
quy định tại Điều 10 khoản 1 Nghị định này thì trong lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp
công “Đến năm 2020: Tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và
chi phí khấu hao tài sản cố định”. Kết hợp cả hai quy định nêu trên ta thấy, ít nhất là
cho đến năm 2020 mới có cơ sở giáo dục đại học công lập tự chủ và được cho phép vận
hành theo cơ chế tài chính như doanh nghiệp.
Quyền hạn và những hệ luỵ của cơ sở giáo dục đại học công vận dụng cơ chế
tài chính như doanh nghiệp.
Theo quy định tại Điều 21 khoản 2 Nghị định 16/CP về cơ chế tự chủ tại các đơn
vị sự nghiệp công, cơ sở giáo dục đại học công nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện như
trên sẽ được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, một khi đã được vận dụng cơ
chế tài chính như doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tự chủ sẽ có quyền:
a) Được xác định vốn điều lệ và bảo toàn vốn;
b) Được vay vốn, huy động vốn, đầu tư vốn ra ngoài đơn vị theo quy định của
pháp luật;
c) Quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định theo quy định áp dụng cho
doanh nghiệp;
d) Quản lý doanh thu, chi phí và phân phối lợi nhuận; thực hiện chế độ kế toán,
thống kê áp dụng như doanh nghiệp.
Các quy định này cho đơn vị sự nghiệp công thực hiện tự chủ khá nhiều quyền
quan trọng, ví dụ như quyền “huy động vốn” bằng các kênh như doanh nghiệp, hay
quyền “đầu tư vốn ra ngoài đơn vị”… Tuy nhiên, một quyền mà có lẽ các trường tự chủ
(có thể nói thuộc hang tự chủ cao nhất) ở đây mong muốn, đó là quyền tự mình xác
định giá dịch vụ sự nghiệp, hay giá học phí, lệ phí… thì lại không được đề cập. Điều đó
có nghĩa là việc xác định học phí cho dù trường đại học tự chủ hoàn toàn về chi thường
xuyên và chi đầu tư, và đã thoả mãn các điều kiện để được vận dụng cơ chế tài chính
như doanh nghiệp, thì việc xác định học phí vẫn phải tuân thủ các quy định kết hợp
giữa quy định của Nghị định 43/CP (2006) “Đơn vị sự nghiệp được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền giao thu phí, lệ phí phải thực hiện thu đúng, thu đủ theo mức thu và đối
tượng thu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
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Trường hợp nhà nước có thẩm quyền quy định khung mức thu, đơn vị căn cứ
nhu cầu chi phục vụ cho hoạt động, khả năng đóng góp của xã hội để quyết định mức
thu cụ thể cho phù hợp với từng loại hoạt động, từng đối tượng, nhưng không được
vượt quá khung mức thu do cơ quan có thẩm quyền quy định”. Và mức khống chế cụ
thể liên quan đến học phí thì đã được xác định bởi quy định của Nghị định 86/CP
(2015) đã trình bày ở trên.
Như vậy, một khi được phép vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp nhưng
giá cả dịch vụ được cung cấp thì lại không được xác định một cách tự do theo các quy
luật cung cầu và cạnh tranh của thị trường thì thật sự cơ chế tài chính như doanh nghiệp
sẽ chỉ dừng lại ở chỗ “như doanh nghiệp”, nghĩa là một cơ chế tài chính doanh nghiệp
nửa vời.
Hệ luỵ của cơ chế tài chính như doanh nghiệp đối với các trường đại học tự chủ
hoàn toàn về chi thường xuyên và chi đầu tư.
Mặc dù cho đến nay chưa có trường đại học công lập tự chủ nào được giao vận
hành cơ chế tài chính như doanh nghiệp, dù theo lộ trình xác định giá dịch vụ, đến năm
2020 này sẽ có các cơ sở giáo dục đại học đủ điều kiện để vận dụng cơ chế tài chính
này và dự kiến đây sẽ là cơ chế phổ biến đối với các trường đại học công trong lộ trình
giảm dần sự bao cấp của ngân sách đối với lĩnh vực này. Tuy nhiên cơ chế tự chủ này
đang đặt ra các vấn đề hệ lụy cần xem xét.
Hệ luỵ đầu tiên, hiện nay ở Việt Nam vẫn tồn tại hai hệ thống các trường đại
học, đó là đại học công lập và ngoài công lập (tư thục). Theo quy định tại Nghị định
86/CP (2015) về học phí thì “Cơ sở giáo dục ngoài công lập tự quyết định mức thu học
phí”, với quy định này thì các trường ngoài công lập đang vận hành theo cơ chế tài
chính hoàn toàn như một doanh nghiệp thực sự. Trong khi đó, với các trường công lập,
cơ chế tài chính này như đã đề cập ở trên là cơ chế tài chính của doanh nghiệp một cách
nửa vời. Bởi vì, theo cơ chế này trường vừa phải tuân thủ các quy định áp dụng đối với
các đơn vị sự nghiệp công nói chung (ví dụ về thu học phí, về mua sắm tài sản công…)
đồng thời lại phải gánh chịu các nghĩa vụ như một doanh nghiệp (nộp thuế, hạch toán
kế toán…). Sự nửa vời trong cơ chế này sẽ dẫn đến kết quả là cơ chế tài chính không rõ
ràng và hệ quả tất yếu là các trường đại học công thực hiện tự chủ sẽ không mạnh dạn
trong việc xin áp dụng cơ chế này.
Hệ luỵ thứ hai có thể hình dung được từ cơ chế tài chính vận hành như doanh
nghiệp là khả năng cạnh tranh kém của loại hình trường đại học công lập tự chủ này so
với các trường ngoài công lập. Bởi với cơ chế tài chính này, gần như trường không còn
được sự hỗ trợ tài chính từ Nhà nước, tất cả nguồn tài chính phụ thuộc vào khả năng
xoay sở của trường. Như vậy, về bản chất trường sẽ vận hành như một trường ngoài
công lập. Trong khi đó, các trường ngoài công lập lại được tự do sử dụng các nguồn thu
của mình trong việc mua sắm, tự do thu phí phù hợp với chất lượng dịch vụ cung cấp.
Như vậy, cơ chế tài chính này đối với các trường công sẽ là một sự trói buộc làm hạn
chế khả năng cạnh tranh với các trường khác ngoài công lập.
Hệ luỵ thứ ba, đó là sự thiếu kiểm soát về chất lượng giáo dục, toàn bộ các quy
định của Nghị định 43/CP (2006), Nghị định 16/CP (2015) hay Nghị quyết 77/NQ-CP
(2014) đều đề cập chủ yếu đến cơ chế tài chính cũng như sự quản lý tài chính. Một vấn
đề quan trọng cần quan tâm trong giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng là
chất lượng giáo dục. Thiếu các quy định chặt chẽ về kiểm soát chất lượng giáo dục sẽ
dẫn đến hệ luỵ các trường công lập tự chủ vận hành theo cơ chế tài chính như doanh
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nghiệp trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về tài chính, “quên” mất rằng mình vẫn
là một trường đại học công. Hệ luỵ là chất lượng giáo dục đi xuống trong quá trình
giảm bao cấp của Nhà nước.
Hệ luỵ cuối cùng chính là quy định không rõ ràng về “Quản lý doanh thu, chi phí
và phân phối lợi nhuận; thực hiện chế độ kế toán, thống kê áp dụng như doanh nghiệp”.
Các trường đại học công lập thực hiện tự chủ và vận hành cơ chế tài chính như doanh
nghiệp thì suy cho cùng vẫn là một trường công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân,
vẫn là một đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước giao thực hiện các nhiệm vụ cụ
thể. Tuy nhiên, như khẳng định của Điều 21 Nghị định 16/CP “Đơn vị sự nghiệp công
tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh
nghiệp (công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn
điều lệ)…”, các trường này sẽ có cơ chế tài chính như công ty TNHH MTV do Nhà
nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Cũng theo quy định tại Điều 38 Nghị định 71/CP
(2014) về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh
nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì việc phân phối lợi nhuận thực hiện :
Lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế
thu nhập doanh nghiệp, trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của
pháp luật, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phần lợi nhuận còn lại được phân phối cho
các thành viên góp vốn, bù lỗ, trích các quỹ….Quy định này có vẻ không phù hợp với
cơ chế tài chính của trường công. Ví dụ, việc nộp vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển
doanh nghiệp, quỹ này không liên quan gì đến hoạt động của các trường.
3. Kiến nghị về hoàn thiện cơ chế tài chính cho đại học công lập Việt Nam
3.1. Các quan điểm về đại học công lập và vai trò của nhà nước đối với đại
học công lập
Giáo dục là một trong những điều khoản quan trọng nhất trong ngân sách của các
chính phủ. Ở Mỹ đã và đang có những quan điểm khác nhau về giáo dục công (1) ủng
hộ sự tồn tại của trường công để đảm bảo tính công bằng trong tiếp cận giáo dục, tạo ra
vốn nhân lực của quốc gia và sự ổn định chính trị; (2) tăng tính hiệu quả bằng tồn tại hệ
thống trường công và trường tư trong thị trường giáo dục có cạnh tranh; (3) tăng chất
lượng trường công bằng các biện pháp tạo ra thị trường “học bổng” cạnh tranh, thay đổi
mô hình quản trị đối với trường công.
Các quan điểm ủng hộ giáo dục công dựa trên khung phân tích của kinh tế học
phúc lợi. Theo đó, đã đề xuất các câu hỏi cơ bản sau: tại sao chính phủ tham gia tích
cực vào sự nghiệp giáo dục mà không để cho thị trường cung cấp? Lý thuyết kinh tế
học phúc lợi cho rằng thị trường không cung cấp hàng hóa một cách hiệu quả nếu hàng
hóa đó là hàng hóa công, loại hàng hóa làm tăng ngoại tác hay được cung cấp một cách
độc quyền. Lập luận này ủng hộ sự can thiệp của chính phủ vào thị trường giáo dục có
liên quan với tính hiệu quả kinh tế. Một lập luận khác cho rằng cũng cần phải tính đến
sự công bằng trong giáo dục và từ đó đưa ra quan điểm đối với giáo dục công. Họ cho
rằng tiếp cận giáo dục là một nguồn quan trọng của sự thay đổi trong xã hội, giáo dục là
một hàng hóa quan trọng dành cho tất cả mọi công dân.
Điều gì đặc biệt làm cho chính phủ không những cung cấp giáo dục mà còn tạo
ra giáo dục? Lý thuyết xây dựng nhà nước cho rằng giáo dục công tạo ra vốn con người
đồng thời tạo cho người dân có niềm tin sâu sắc vào hệ thống chính trị.
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Quan điểm khác lại cho rằng, các trường tư là nguồn cạnh tranh cho các sinh
viên muốn dành tòan bộ nguồn lực của họ để sản xuất ra vốn con người. Theo quan
điểm này, phát triển trong một quá trình dân chủ, tự do hóa là dễ dàng hơn một hệ thống
các trường công được bảo hộ mà không có sự cạnh tranh.
Một trong những vấn đề chủ đạo trong các cuộc tranh luận về giáo dục công là
chi phí cho nó có cao hay không. Các tranh luận này buộc chúng ta phải đối diện trước
câu hỏi: Vậy chi phí cao hơn có cho ta nền giáo dục tốt hơn hay không?
Gần đây, nhiều Tiểu Bang ở Mỹ đã tập trung vào các kế hoạch nâng cao chất
lượng trường công bằng cách gia tăng đáng kể giới hạn lựa chọn thông qua một hệ
thống hóa đơn trợ cấp (voucher system). Phương pháp tiếp cận này chủ yếu là cung cấp
các hỗ trợ tài chính trực tiếp cho sinh viên chứ không cho các trường công. Mỗi sinh
viên có thể được cấp một hóa đơn trả học phí trang trải cho các trường học có chất
lượng nào mà gia đình của sinh viên thích nhất. Lý thuyết cho rằng tác động của cạnh
tranh trong thị trường giáo dục cũng giống như trong các thị trường khác. Các trường
học tồi sẽ có quá ít sinh viên đến học và buộc phải đóng cửa. Hơn thế, quan điểm cạnh
tranh giáo dục cho rằng, khi tạo ra chính sách học phí có thể khuyến khích các nhà đầu
tư mở thêm trường học mới tại những khu vực có trường học chất lượng kém. Theo
quan điểm này, một số Tiểu Bang ở Mỹ đã thử nghiệm hệ thống hóa đơn trợ cấp từ
chính phủ cho sinh viên nghèo, và các sinh viên này sẽ lựa chọn trường có chất lượng
tốt hơn bất chấp đó là trường công hay trường tư8.
Xem xét các quan điểm, tranh luận nêu trên, có thể thấy một điểm chung là sự
công nhận vai trò của trường công trong tạo ra vốn con người và nâng cao lợi thế cạnh
tranh của một quốc gia. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả của trường công, nhà nước có
thể tạo ra thị trường giáo dục có cạnh tranh bằng cách cho hình thành hệ thống các
trường tư, đồng thời thay đổi phương thức tài trợ và đa dạng hóa mô hình quản trị
trường công.
Theo chúng tôi, Việt Nam đã có nền kinh tế thị trường, đã và đang hội nhập sâu
vào nền kinh tế thế giới, và ở mức độ nhất định thị trường giáo dục đã hình thành (có
các loại trường công, trường tư, trường quốc tế và cạnh tranh với nhau). Vì vậy, chúng
ta cũng phải chấp nhận thực tế là ở Việt Nam có thị trường giáo dục, đặc biệt là giáo
dục nghề nghiệp có mức độ cạnh tranh ngày càng cao. Tuy nhiên, cũng như nhiều quốc
gia vai trò của nhà nước đối với giáo dục không hề giảm trong điều kiện có thị trường
giáo dục. Vai trò của nhà nước đối với giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng
thể hiện chỗ, thứ nhất tạo ra môi trường pháp lý, cơ chế chính sách tốt cho hệ thống
giáo dục hoạt động có hiệu quả; thứ hai nhà nước phải tham gia đầu tư vào giáo dục nói
chung, giáo dục đại học nói riêng theo các mức độ và hình thức khác nhau, thông qua
các cơ sở giáo dục công lập nhưng phải mang lại hiệu quả; thứ ba, dù có các mô hình tự
chủ tài chính khác nhau, nhưng trường công vẫn thuộc sở hữu nhà nước,
3.2. Kiến nghị về cơ chế tự chủ tài chính và nguồn tài trợ cho đại học công
lập Việt Nam
Từ phân tích cơ chế tự chủ tài chính cho đại học công lập tại Việt Nam cũng như
kinh nghiệp quốc tế và quan điểm nêu trên, dưới đây xin đề xuất một số kiến nghị về
hoàn thiện cơ chế tài chính cho đại học công lập tại Việt Nam.
8

Theo Harvey S. Rosen, giáo trình “Public finance-Tài chính công” tái bản lần thứ 8; NXB Mc Graw Hill, 2008
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Thứ nhất, theo chúng tôi cùng với thực hiện cơ chế tự chủ đại học nói chung,
Việt Nam cần hoàn thiện cơ chế tài chính cho các cơ sở giáo dục đại học công lập. Với
tên gọi là cơ sở đào tạo công lập hay trường công có nghĩa là phải có sự đầu tư của nhà
nước. Tuy nhiên, hiện số lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập của Việt Nam là
quá lớn trong bối cảnh nguồn chi NSNN cho giáo dục bị eo hẹp. Theo số liệu thống kê,
tính đến năm 2018, cả nước có 237 trường đại học, trong đó có 172 trường đại học công
lập và 65 trường đại học ngoài công lập.
Theo số liệu tham khảo một số trường đại học công lập và tư thục, chi phí đơn vị
của Việt Nam, bình quân tương đương khoảng 700 đô la Mỹ/năm bằng 30% GDP bình
quân đầu người của năm 2018, trong khi theo số liệu của Ngân hàng Thế giới năm
2005, ở các nước OECD, GDP/người khoảng 24.000 USD (2005), chi phí đơn vị
12.000 USD /Sinh viên, chiếm 50% GDP/người; Thái Lan thu nhập bình quân/người
năm 2005 là 2900 USD, chi phí đơn vị bình quân cho sinh viên đại học là 3000 USD,
chi phí đơn vị lớn hơn 100% GDP/người. So với các nước trong khu vực chi phí đơn vị
của Việt Nam quá thấp, vì vậy chi đầu tư cho cơ sở vật chất sẽ thấp. Muốn nâng cao
chất lượng đào tạo, yêu cầu đặt ra cũng phải tăng đầu tư cơ sở vật chất và đội ngũ tương
thích với đổi mới chương trình đào tạo. Vì vậy, trường đại học công lập muốn tồn tại và
đảm bảo chất lượng phải có mức đầu tư tương ứng. Vậy nguồn tài trợ cho các trường
đại học công lập lấy từ đâu?
Trong bối cảnh ngân sách nhà nước hạn hẹp, giải pháp tốt nhất để nâng cao chất
lượng nhà nước cần giảm quy mô số lượng trường công để tập trung ngân sách giáo dục
cho số lượng số trường công cần được đầu tư. Muốn gia tăng mức đầu tư cho trường
công lập để nâng cao chất lượng đào tạo cần hai nguồn chính là (1) ngân sách nhà nước;
và (2) học phí.
Để tăng đầu tư từ nguồn NSNN cho các cơ sở giáo dục đại học công lập, nhà
nước cần có một chương trình tái cấu trúc lại khu vực các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
công lập nói chung, đại học công lập nói riêng. Theo đó, cần phân loại sắp xếp tầm
quan trọng các ngành đào tạo mà nhà nước phải đầu tư, phân loại theo ngành học thuộc
khoa học cơ bản, các ngành thuộc khoa học ứng dụng, hay nói cách khác các ngành học
phi thị trường không có tính cạnh tranh và ngành học thị trường có tính cạnh tranh;
Phân loại các trường định hướng nghiên cứu và trường đào tạo nghề nghiệp, phục vụ
nhu cầu thị trường; Các trường công theo nguồn gốc hình thành, theo cấp quản lý. Từ
việc phân loại theo các tiêu chí trên, sẽ đưa ra các mô hình tự chủ về tài chính theo loại
trường: Loại trường nhà nước cần đầu tư và hình thức tài trợ theo mức độ đầu tư (theo 3
hình thức đã nêu ở mục 2); Loại trường nhà nước không đầu tư cần chuyển cho tư nhân
để giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.
Thứ hai, trao quyền tự chủ tài chính cho các trường trong xác định mức học phí
để bù đắp chi phí đầu tư từ nhà nước còn thấp. Gia tăng học phí được xem như một giải
pháp chủ yếu nhằm chia sẻ chi phí giáo dục. Tài chính dành cho giáo dục nghề nghiệp
của các nước đang phát triển như Việt Nam đối mặt với rất nhiều thách thức và khó
khăn. Tuy nhiên, hầu hết các chính phủ đều sử dụng phương thức cùng “chia sẻ chi phí”
(cost sharing) giữa chính phủ và người học, “thị trường hóa” đào tạo nhân lực. Thường
các trường công lập được nhà nước tài trợ nên mức học phí cũng thấp hơn học phí ở các
trường tư, mức độ cách biệt học phí tùy vào từng ngành nghề và mức đầu tư của nhà
nước. Các trường sẽ đưa ra mức học phí cạnh tranh và cam kết các điều kiện dạy và học
cũng như chất lượng đầu ra với người học.
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Theo McMeeking (2005), học phí của các trường đại học cần đảm bảo cho các
trường hòa vốn sau khi điều chỉnh cho các khoản tiền lương tăng thêm. Nếu tổng thu và
tổng chi của các trường đại học bằng nhau thì trường sẽ hòa vốn. Ngược lại mối quan
hệ giữa doanh thu (revenues) và chi phí của một trường đại học được thể hiện qua
phương trình sau:
Surplus = funding + research + other – staff – operating – overhead + P*Q (1)
Trong đó:
Surplus: thặng dư (thâm hụt) ngân sách của trường đại học
Funding: tài trợ từ ngân sách nhà nước cho trường đại học
Research: thu nhập từ hoạt động nghiên cứu của trường đại học
Other: các thu nhập khác của trường đại học
Staff: chi phí cho cán bộ, nhân viên của trường đại học
Operating: các chi phí hoạt động khác của trường đại học
Overhead: chi phí khấu hao của trường đại học
P: học phí thu từ sinh viên của trường đại học
Q: số sinh viên, học viên của trường đại học
Từ phương trình (1) có thể thấy rằng phần thặng dư của các trường nhằm điều
chỉnh cho các khoản phát sinh chi phí về lương cho cán bộ nhân viên tăng thêm. Từ đó
mức giá hòa vốn PBE được xác định lại như sau:
𝑃𝐵𝐸 =

𝑠𝑡𝑎𝑓𝑓+𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔+𝑜𝑣𝑒𝑟ℎ𝑒𝑎𝑑−𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔−𝑟𝑒𝑠𝑒𝑎𝑟𝑐ℎ−𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟+𝑠𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠
𝑄

(2)

Khi tính giá hòa vốn theo phương trình (2) áp dụng cho các trường Đại học tại
Việt Nam phần thặng dư cũng chính là phần chênh lệch thu – chi của các trường. Ngoài
ra các khoản thu, chi cần tính trên cơ sở hợp nhất các báo cáo tài chính về cho đơn vị
chủ quản (Đai học, Bộ ngành). Ở Việt Nam không tính chi phí khấu hao, nhưng có chi
phí sửa chữa lớn sẽ thay thế cho chi phí khấu hao. Một số hạn chế khi áp dụng công
thức (2) để tính giá hòa vốn đào tạo cho các trường đại học Việt Nam sẽ gặp khó khăn,
khi các nguồn thu từ dịch vụ và nghiên cứu khoa học có thể do các đơn vị trung tâm
trực thuộc trường hạch toán riêng nên số liệu báo cáo tổng hợp trong báo cáo tài chính
có thể không chính xác. Mức giá hòa vốn theo công thức 2 có thể xem là cơ sở để tính
mức học phí của từng trường. Theo đó trường có nhiều nguồn tài trợ, trong đó có tài trợ
từ NSNN càng lớn mức học phí sẽ càng thấp và ngược lại.
Thứ ba, dù là được nhà nước đầu tư với mức độ khác nhau, và khi các trường
đại học công lập đảm bảo các tiêu chí về năng lực tự chủ đại học (TCĐH), thì có thể
giao tự chủ hoàn toàn về tài chính (được quyền quyết định nguồn thu, các khoản chi,
đầu tư, trả công…). Thí dụ, ở Singapore có 3 trường đại học lớn là Đại học Quốc gia
Singapore (National University of Singapore – NUS), Đại học Công nghệ Nanyang
(Nanyang Technological University – NTU), Đại học quản lý Singapore (Singapore
Management University –SMU) được tự chủ hoàn toàn nhưng vẫn nhận ngân sách tài
trợ từ chính phủ. Các đại học này tự chủ về quản trị, học phí, tiêu chuẩn tuyển sinh, trả
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lương cho cán bộ giảng viên, sử dụng và phát triển hiệu quả nguồn tài chính hướng đến
phát triển học thuật và tất cả vì danh tiếng nhà trường. Hội đồng trường được trao
quyền giám sát và thực thi các mục tiêu theo chiến lược của chính phủ và kiểm soát hệ
thống đảm bảo chất lượng. Rõ ràng cơ chế tự chủ đặc biệt là cơ chế tự chủ tài chính của
Singapore có rất nhiều ưu điểm, đã phát huy được quyền làm chủ của trường đại học
gắn với cơ chế giải trình.
Qua kết quả khảo sát các trường đang thực hiện TCĐH tại Việt Nam đều gặp
những vấn đề khó khăn liên quan đến các luật hiện hành. Quy chế TCĐH ghi trong
Quyết định của Chính phủ là được tự chủ nhưng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.
Trong khi đó nhiều điều luật không ủng hộ việc tự chủ. Đây là vấn đề mâu thuẫn trong
thực hiện Quy chế TCĐH hiện nay. Ví dụ, tự chủ về tài chính, dùng tiền không phải từ
NSNN nhưng vẫn phải tuân thủ luật đầu tư, chi tiêu công…. . Do đó để các trường công
có quyền tự chủ hoàn toàn về tài chính, cần sửa đổi một số điều luật có liên quan.
Chẳng hạn, các khoản đầu tư lớn có thể phải tuân thủ luật đầu tư công, nhưng các khoản
chi thường xuyên cần cho các trường tự quyết và thực hiện cơ chế trách nhiệm giải trình
với cơ quan chủ quản.
Thứ tư, kinh nghiệm của các nước như đã nêu, dù là tăng học phí để giảm gánh
nặng cho NSNN, nhưng nhà nước vẫn phải đảm bảo nguồn đầu tư cơ sở vật chất cho
các trường công thì chất lượng đào tạo mới được đảm bảo. Các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp nói chung, và đại học công lập nói riêng là hoạt động phi lợi nhuận. Như vậy, có
nên chăng có loại hình trường theo mô hình doanh nghiệp đối với trường đại học công
lập theo cơ chế hiện hành? Nếu có loại này thì có gọi là trường công? Nếu trường công
như công ty TNHH một thành viên, vậy ai sẽ đại diện sở hữu nhà nước trong hội đồng
trường? Rất nhiều vấn đề chưa rõ ràng theo mô hình này. Vì vậy, theo chúng tôi quy
định này là khó khả thi trong điều kiện pháp lý chưa rõ ràng.
Thứ năm, khi các trường đại học công lập chuyển qua mô hình tự chủ, trong đó
có tự chủ tài chính ai sẽ đại diện cho sở hữu nhà nước ở các trường đại học công lập
Việt Nam?
Khoản 5 Điều 12 Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 quy định “Nhà nước
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 cần lưu ý rằng, việc các cơ sở giáo dục chuyển sang
cơ chế tự chủ không làm thay đổi bản chất “công” của các trường này, nghĩa là các cơ
sở giáo dục đại học này vẫn là cơ sở giáo dục đại học công lập, do nhà nước đầu tư, bảo
đảm điều kiện hoạt động và chủ sở hữu là nhà nước. Từ thực tiễn này nên cơ chế quản
lý tài sản và vận hành của các cơ sở giáo dục đại học công lập vẫn luôn đặt dưới sự
quản lý, kiểm tra, giám sát thông qua cơ chế báo cáo, thanh tra, quản lý bởi cơ quan chủ
quản (là Bộ giáo dục và đào tạo hoặc các Bộ, ngành có liên quan). Mặt khác, Điều 16
khoản 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục đại học 2018 quy định rằng “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”. Như vậy, cơ chế giám sát việc sử dụng tài sản
của nhà nước tại các cơ sở giáo dục đại học công lập ngoài việc được thực hiện thông
qua việc báo cáo, giải trình với cơ quan chủ quản còn được thực hiện thông qua vai trò
giám sát của Hội đồng trường theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, trong thực tiễn, còn
hiện tượng có trường công chuyển sang tự chủ nhưng không thực hiện các báo cáo giải
trình với đơn vị chủ quản, và không tuân thủ Luật đầu tư công, và Hội đồng trường hoạt
động mang tính hình thức chưa phát huy quyền quản lý và giám sát hoạt động của
trường. Vì vậy nhà nước, một mặt trao quyền tự chủ tài chính cho các trường đại học
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công lập, mặt khác phải có quy định rõ ràng về quyền sở hữu, quyền quản lý, trách
nhiệm giải trình, quan hệ với đơn vị chủ quản nhằm đảm bảo, bảo toàn và phát triền các
nguồn tài sản do nhà nước đầu tư tại các trường đại học công lập.
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THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH VÀ TRIỂN KHAI TỰ CHỦ TÀI CHÍNH
TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP

Mai Thanh Phong
Trường Đại học Bách Khoa-ĐHQG TP.HCM
Theo Hiệp hội đại học Châu Âu (European University Association) (2012), tự
chủ đại học bao gồm (i) tự chủ về tổ chức (organisational autonomy), (ii) tự chủ về tài
chính (financial autonomy), (iii) tự chủ về nhân sự (staffing autonomy), (iv) tự chủ về
học thuật (academic autonomy). Trong đó, quyền tự chủ về tài chính cho phép trường
có điều kiện huy động các nguồn lực và phân bổ nguồn tài chính để hiện thực hóa
những mục tiêu đặt ra. Tự chủ về tài chính thể hiện ở các nội dung cụ thể sau: quyết
định mức học phí, trả lương cho giảng viên (theo thành tích nghiên cứu và giảng dạy),
phân bổ ngân sách một cách độc lập, sở hữu bất động sản, tài sản tài chính, vay vốn,
đầu tư ở thị trường tài chính. Một số trường đại học đã triển khai thực hiện thí điểm tự
chủ đại học trong giai đoạn 2014-2017 theo tinh thần Nghị định 77/NĐ-CP ngày
24/10/2014 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công
lập giai đoạn 2014-2017. Cho đến nay, các trường đại học đang trong giai đoạn bắt
đầu thực hiện tự chủ đại học theo Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày
19/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, có hiệu lực từ
01/07/2019 và Nghị định hướng dẫn số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019. Bài viết này
trình bày một số điểm chính về thực trạng tài chính và một số vấn đề khi thực hiện tự
chủ tài chính trong trong các trường đại học công lập Việt Nam.
1. Thực trạng tài chính của các trường đại học công lập (ĐHCL) hiện nay
Nguồn tài chính cho giáo dục đại học (GDĐH) bao gồm nguồn ngân sách nhà
nước (NSNN) và nguồn thu hợp pháp của các cơ sở GDĐH.
Cơ chế tài chính GDĐH bao gồm chi NSNN cho GDĐH và phương pháp phân
bổ NSNN cho GDĐH thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày
25/4/2006 của Chính phủ về 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 (ĐVSNCL);
hiện nay là Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ
chế tự chủ của ĐVSNCL, trong đó có cơ sở GDĐH công lập. Cơ chế quản lý chi NSNN
cho GDĐH (chi đầu tư và chi thường xuyên và phương pháp phân bổ NSNN cho
GDĐH) được thực hiện theo các quy định chung của Luật NSNN, Luật Đầu tư công và
các văn bản hướng dẫn. Nguồn thu hợp pháp của các cơ sở GDĐH công lập bao gồm
thu học phí; các khoản thu hợp pháp và nguồn vốn vay, viện trợ, tài trợ theo quy định.
Về nguyên tắc, Nhà nước vẫn phải có trách nhiệm đảm bảo cung cấp phần kinh
phí quan trọng cho các trường ĐHCL kể cả khi trường đã thực hiện tự chủ tài chính.
Tuy nhiên, việc cung cấp phần kinh phí này tới mức nào, theo cơ chế nào và trách
nhiệm của nhà trường đối với việc sử dụng phần kinh phí này như thế nào đối với một
trường đại học cụ thể cần phải được nghiên cứu kỹ và xác định phù hợp, hiệu quả. Đối
với các cơ sở giáo dục được Nhà nước bao cấp 100% kinh phí thì vẫn cần và có thể xây
dựng một cơ chế tự chủ về tài chính phù hợp và hiệu quả, đồng bộ với tự chủ về thực
hiện nhiệm vụ chuyên môn và tự chủ về tổ chức, biên chế, nhân sự.
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Do nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, việc tăng cường huy
động và huy động có hiệu quả các nguồn lực tài chính cho cơ sở GDĐH, hướng tới phát
triển nhanh, toàn diện và bền vững đã trở thành một yêu cầu cấp thiết. Khi có nguồn lực
tài chính thì các trường đại học mới có cơ sở để phát triển các nguồn lực khác như cơ sở
vật chất, con người vì đó chính là những yếu tố quyết định đến chất lượng của giáo dục
đại học, trong giai đoạn hiện nay giáo dục đại học đòi hỏi một nguồn lực tài chính rất
lớn.
Theo thống kê, hiện nay, nguồn tài chính của các trường đại học công lập
(ĐHCL) cơ bản là từ ngân sách nhà nước và thu từ học phí:
+ Ngân sách nhà nước chiếm từ 30% - 40% tổng thu của các trường ĐHCL hàng
năm. Do nguồn ngân sách được cấp là nguồn thu chủ yếu và lại phụ thuộc rất lớn vào
quy mô hay cụ thể hơn là số lượng sinh viên đầu vào của Trường, cho nên để gia tăng
nguồn thu chỉ có thể có được khi tăng quy mô sinh viên.
+ Nguồn tài chính quan trọng thứ hai cho các trường là 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 của các trường. Bình quân các trường đại học tự đảm bảo cân đối
chi thường xuyên được khoảng 75% từ nguồn thu sự nghiệp. Tuy nhiên, với tỷ lệ chi
thường xuyên này vẫn chưa thể đảm bảo đủ nguồn lực để tăng cường đầu tư cơ sở vật
chất và đảm bảo thu nhập tăng thêm cho cán bộ, giảng viên hàng năm.
Sau một thời gian triển khai Nghị định 77/NĐ-CP năm 2014 về cơ chế tự chủ đại
học và cụ thể là tự chủ tài chính, các trường ĐHCL thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ đã
đạt một số kết quả và tồn tại như sau:
Về cơ bản các trường ĐHCL đã đảm bảo được toàn bộ chi hoạt động thường
xuyên, thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người học, miễn giảm học phí cho các đối
tượng chính sách, trích lập quỹ học bổng khuyến khích theo quy định và các trường
ĐHCL đó đều có chênh lệch thu lớn chi. Nhờ có cơ chế học phí mới, các trường cũng
có cơ hội và thuận lợi hơn trong thực hiện chính sách học bổng, học phí (gia tăng học
bổng, số xuất và số người được học bổng) đối với đối tượng chính sách. Có thể minh
chứng bằng số liệu như sau:
+ Thu từ học phí và lệ phí tăng 3% so với thời điểm trước tự chủ và vẫn là nguồn
thu chính của các trường đại học, chiếm trên 70% trong tổng thu của các trường;
+ Tổng thu giai đoạn thí điểm tự chủ năm 2015-2016 tăng 19,9% so với giai
đoạn trước tự chủ, trong đó: (i) Thu từ ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên,
không thường xuyên và vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng 29,8%; (ii) Thu hoạt động sự
nghiệp từ thu học phí, lệ phí, thu sự nghiệp khác tăng 23,5%; (iii) Thu hoạt động sản
xuất kinh doanh dịch vụ giảm 0,2%. Thu nhập của người lao động đã tăng lên rõ rệt so
với thu nhập bình quân giai đoạn trước;
+ Cơ cấu nguồn quỹ trích lập trong các trường tự chủ trên 24 tháng cũng có sự
phân hóa mạnh mẽ. Cùng với việc tăng học phí theo cơ chế tự chủ tài chính và tiếp tục
thu hút giảng viên và sinh viên, các trường cũng tăng quỹ trích lập lên 45,5% kể từ sau
tự chủ;
+ Trong khi đó, quỹ khen thưởng và quỹ phát triển sự nghiệp (giai đoạn 20152017) tăng lên, quỹ phúc lợi và quỹ ổn định thu nhập đều có xu hướng giảm xuống, tỷ
lệ giảm tương ứng là -17% và -14%.
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Các trường ĐHCL được chủ động xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ trong phạm
vi nguồn tài chính được sử dụng phù hợp với từng đơn vị, dần dần quản lý hoạt động
của đơn vị theo đầu ra, giảm dần việc quản lý các yếu tố đầu vào.
2. Một số vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai tự chủ đại nói chung
trong các trường ĐHCL
Tự chủ đại học đặt ra một số thách thức như năng lực tự chủ của một số trường
ĐHCL còn hạn chế, một số quy định của luật và các văn bản pháp quy chưa được rõ, cụ
thể dẫn đến nhiều vấn đề bất cập, lúng túng khi triển khai thực hiện.
Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 về sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, có hiệu lực từ 01/07/2019 trong đó đề
cao tính tự chủ của các trường đại học đặc biệt là tự chủ về tài chính. Đây là cơ sở để
các trường ĐHCL chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp gia tăng nguồn thu và
kế hoạch chi tiêu. Tuy nhiên, biện pháp gia tăng nguồn thu khả dĩ nhất của các trường
chỉ là từ nguồn thu học phí. Trong khi đó, trên bình diện chung của xã hội thì khả năng
chi trả của người học là chưa cao nên các trường phần lớn gặp khó khăn khi quyết định
nâng mức học phí. Hiện tại, việc tự chủ đại học là đồng nghĩa với việc nhà nước cắt
ngân sách chi thường xuyên, thậm chí cả chi đầu tư. Như vậy có thể thấy rõ, nguồn tài
chính của các trường đang đặt hết lên vai người học. Việc đa dạng hoá nguồn thu cho
các trường gặp rất nhiều rào cảm bởi quy định của các luật và văn bản pháp quy khác.
Chẳng hạn, Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Luật đất đai sẽ hạn chế các trường triển
khai các hoạt động như liên doanh, liên kết, cho thuê, góp vốn đầu tư,… nhằm gia tăng
nguồn thu. Việc sở hữu và quyền khai thác kết quả nghiên cứu khoa học từ các công
trình nghiên cứu cũng gặp nhiều khó khăn bởi các quy định của Luật sở hữu trí tuệ,
Luật khoa học và công nghệ.
Bên cạnh các quy định theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
đại học, các cơ sở giáo dục ĐH vẫn phải tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công,
Luật Đấu thầu dẫn đến vướng mắc, khó khăn và chưa được chủ động trong nhiều hoạt
động liên quan đến mua sắm thiết bị, đầu tư công, xây dựng cơ bản, gây chậm tiến độ ở
nhiều dự án.
Việc thực hiện tự chủ về bộ máy, công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, sa thải, cơ chế
tiền lương tại các Trường ĐHCL là đối tượng được điều chỉnh đồng thời bởi quy định
của nhiều luật: Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Bộ luật Lao động; Luật Thi
đua khen thưởng; một số luật chuyên ngành… Điều này dẫn đến sự xung đột và chồng
chéo trong việc thực hiện.
Quyền và trách nhiệm của Hội đồng trường, quan hệ giữa hội đồng trường với
hiệu trưởng, Đảng uỷ,… cũng là vấn đề còn nhiều tranh cãi. Tất cả những điều này đều
có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của trường và tất nhiên đến chất lượng
đào tạo và nghiên cứu khoa học của các trường.
3. Kiến nghị, giải pháp tăng cường tự chủ tài chính tại các trường ĐHCL
Các cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện khung
pháp lý về cơ chế tự chủ cho các trường đại học, đặc biệt trong tự chủ tài chính:
- Tiếp tục tăng đầu tư của nhà nước gắn với đổi mới phương thức và cơ chế
đầu tư của nhà nước cho phát triển giáo dục đại học phù hợp với xu thế chung của thế
giới và điều kiện cụ thể của Việt Nam, nâng cao hiệu quả đầu tư, theo hướng đầu tư có
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trọng tâm, trọng điểm, có tính cạnh tranh gắn với kết quả, chất lượng, hiệu quả thực
hiện nhiệm vụ chuyên môn của trường.
- Xây dựng chính sách cho phép trường đại học công lập được phép vay vốn
phát triển từ các định chế tài chính.
- Giao quyền sở hữu kết quả nghiên cứu cho các trường; các trường được
quyền khai thác và được miễn giảm các loại thuế liên quan hoạt động này.
- Trường đại học được sở hữu và khai thác cơ sở vật chất (đất đai, nhà cửa,
trang thiết bị,…) cho liên doanh, liên kết, hợp tác, cho thuê,… để gia tăng nguồn thu.
Kết luận
Tự chủ (Autonomy) là thuộc tính tất yếu của quản trị đại học hiện đại. Để nâng
cao hơn nữa chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Luật Giáo
dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Giáo dục đại học, có hiệu lực từ 01/07/2019 và Nghị định hướng dẫn số
99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019. Trong đó, tự chủ đại học là một nội dung quan trọng.
Tuy nhiên, do đang trong giai đoạn đầu triển khai nên một số vấn đề vẫn còn lúng túng
khi thực hiện. Mặt khác, việc triển khai tự chủ đại học còn bị chi phối bởi các luật và
văn bản pháp quy khác nên chưa thực sự được “tự chủ” ở một số vấn đề. Điều này làm
hạn chế đáng kể thuộc tính quan trọng “tự chủ” của một trường đại học, cụ thể ở đây là
tự chủ về tài chính. Do đó, việc không ngừng rà soát, điều chỉnh các luật và văn bản
pháp quy liên quan nhằm hoàn thiện cơ chế tự chủ đại học là hết sức cần thiết. Qua đó,
tạo hành lang pháp lý phù hợp cho phát triển giáo dục đại học, hòng bắt kịp các nền
giáo dục đại học khác trong khu vực và thế giới.
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TỰ CHỦ TÀI CHÍNH - CHÌA KHÓA VÀNG TRONG TỰ CHỦ ĐẠI HỌC
Nguyễn Trọng Cơ
Học viện Tài chính
Tóm tắt: Thực hiện cơ chế tự chủ tại các cơ sở đào tạo đại học (CSĐTĐH) là
một trong những điều kiện rất cần thiết để có thể triển khai và thực hiện phương thức
quản trị đại học tiến tiến, qua đó, giúp cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo đại học
(ĐTĐH). Trong các nội dung chính của tự chủ đại học (TCĐH), tự chủ tài chính
(TCTC) được xem là tiền đề quan trọng, đóng vai trò nền tảng, chi phối tới khả năng
hoàn thiện toàn bộ các nội dung tự chủ khác. Theo đó, mục tiêu của bài viết này là tập
trung nghiên cứu TCTC, nhằm tìm tới chiếc “chìa khóa vàng” mở ra cánh cửa TCĐH.
Từ khóa: tự chủ tài chính, tự chủ đại học, cơ sở đào tạo, đào tạo đại học
1. Nội dung, vai trò của tự chủ đại học và tự chủ tài chính trong đào tạo
đại học
TCĐH là một khái niệm rộng, bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau. Ngoài ra, tùy
thuộc vào hoàn cảnh cụ thể về thể chế, pháp luật, chính sách, trình độ phát triển ở mỗi
quốc gia mà khái niệm này có nội hàm tương ứng với bối cảnh mà giáo dục đại học ở
quốc gia đó đang diễn ra. Tuy nhiên, nhìn chung TCĐH có thể được hiểu là “mức độ
độc lập cần thiết đối với các can thiệp bên ngoài mà nhà trường cần để tổ chức và quản
trị, phân bổ và tích lũy tài chính, tuyển dụng nhân viên, xây dựng các điều kiện phục vụ
học tập, tự do giảng dạy và nghiên cứu” (International Association of Universities,
1998). Nói một cách ngắn gọn, TCĐH là sự tự do cần thiết mà các CSĐTĐH phải có để
hoạt động quản lý, phát triển giảng dạy và nghiên cứu theo một cơ chế hiệu quả nhất
nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh vừa tạo ra nhiều động lực vừa đáp ứng
cạnh tranh để có khả năng cống hiến tốt nhất cho các đối tượng liên quan với nỗ lực đổi
mới và sáng tạo tri thức tiến bộ cho nhân loại và từ đó góp phần thúc đẩy phát triển nền
kinh tế tri thức.
TCĐH chính là “hơi thở”, là “cuộc sống” của các CSĐTĐH vì nó đảm bảo được
xu hướng tự do trong huy động các nguồn lực về nhân sự và tài chính tốt nhất nhằm
phát triển học thuật hiệu quả. TCĐH cho phép cơ sở đào tạo (CSĐT) có thể thoát ra
khỏi cơ chế xin-cho, những quy định cứng nhắc, nặng nề và quan liêu về quản lý, đào
tạo, tuyển sinh, tài chính, nghiên cứu khoa học,…
Trong bối cảnh Việt Nam, TCĐH có thể ví như Khoán 10 trong nông nghiệp,
giúp cởi trói cho CSĐT, giúp đại học làm chủ vận mệnh của mình, bởi cũng giống như
người nông dân, các CSĐT phải có quyền quyết định canh tác như thế nào trên chính
“mảnh đất” của mình để đạt được hiệu quả cao nhất dưới sự hướng dẫn và chiến lược
phát triển chung của đất nước trong khuôn khổ Luật Giáo dục đại học.
Trong bốn (04) nội dung chính của TCĐH là (i) tự chủ về tổ chức (organisational
autonomy), (ii) tự chủ về tài chính (financial autonomy), (iii) tự chủ về nhân sự
(staffing autonomy), (iv) tự chủ về học thuật (academic autonomy) thì tự chủ về tổ chức
và tự chủ về tài chính được xem là những tiền đề quan trọng có khả năng hoàn thiện
toàn bộ các nội dung tự chủ khác như tự chủ nhân sự và tự chủ học thuật vì tự chủ về tổ
chức tạo ra cơ chế tập trung nguồn lực con người với phương thức lãnh đạo (leadership)
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và văn hóa (culture) đổi mới hướng đến đại học chất lượng cao, còn tự chủ tài chính
cho phép huy động nguồn tài chính và duy trì nguồn lực tài chính đảm bảo việc tuyển
chọn lực lượng học thuật tốt nhất nhằm phát triển học thuật theo hướng sáng tạo đổi
mới theo chiến lược của CSĐT.
2.
Thực trạng tự chủ tài chính tại các cơ sở đào tạo đại học công lập của
Việt Nam thời gian qua
2.1. Tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các cơ sở đào tạo đại
học công lập Việt Nam
Nhìn chung, mức độ TCTC của các CSĐT ĐHCL là khá thấp. Với tỷ lệ tự chủ
chi thường xuyên không cao, các CSĐT không thể đảm bảo đủ nguồn lực để tăng
cường đầu tư cơ sở vật chất và đảm bảo thu nhập tăng thêm cho cán bộ, giảng viên hàng
năm. Đặc biệt, nhu cầu vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản để gia tăng mở rộng ký túc xá,
đầu tư thêm giảng đường cải thiện điều kiện học tập của sinh viên ở các CSĐT ĐHCL
hiện nay vẫn đang nằm ngoài khả năng tài chính của các CSĐT, đây là một rào cản lớn
cho công tác thực hiện tự chủ tài chính hoàn toàn, nhất là ở những CSĐT ĐHCL hiện
tại có cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, chưa hoàn thiện, di chuyển thay đổi địa điểm
nơi đào tạo nhiều lần, trong bối cảnh NSNN khó khăn chưa thể bố trí vốn đáp ứng được
cho nhu cầu này.
Thêm vào đó, các CSĐT cơ bản chưa tự chủ về thu, đặc biệt là thu học phí, mức
thu học phí vẫn theo lộ trình quy định của Nhà nước, tuy gần đây mức thu học phí có
linh hoạt cho các lớp chất lượng cao nhưng điều này vẫn chưa mang tính phổ biến; việc
trả lương cho giảng viên vẫn chủ yếu theo lương cấp bậc, phụ thuộc vào thang bảng
lương theo quy định của Nhà nước, điều này có thể hạn chế trong việc thu hút các giảng
viên tài năng trong bối cảnh doanh nghiệp đã và đang trả lương rất cao và linh hoạt. Đó
là chưa kể việc ràng buộc trong cơ chế tuyển dụng các chuyên gia giảng dạy và nghiên
cứu hàng đầu trên thế giới vào trường làm việc.
Sở hữu bất động sản và kinh doanh tài chính đối với các CSĐT là điều không thể
vì bất động sản phải tuân theo luật công sản, còn kinh doanh tài chính (có thể có chuyên
môn với các CSĐT ĐHCL khối kinh tế) nhưng chưa có cơ chế rõ ràng về quyền hạn và
trách nhiệm để chính thức hóa các hoạt động kinh doanh này theo mô hình doanh
nghiệp. Tóm lại, các CSĐT vẫn chỉ lấy hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học là
chính, còn mô hình hoạt động theo kiểu doanh nghiệp là hầu như chưa có.
2.2. Những kết quả đạt được trong thực hiện tự chủ tài chính tại các cơ sở
đào tạo đại học công lập
Từ thực trạng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các CSĐT ĐHCL trong những
năm qua cho thấy:
Thứ nhất, các văn bản pháp lý quy định cơ chế tự chủ tài chính (như Nghị định
43/2006/NĐ-CP, Nghị định 16/2015/NĐ-CP), cơ chế thu và quản lý học phí (Nghị định
49/2010/NĐ-CP, Nghị định 86/2015/NĐ-CP, Nghị định 145/2018/NĐ-CP) ngày càng
được bổ sung, hoàn thiện theo hướng khuyến khích nâng cao mức độ tự chủ, xây dựng
lộ trình tính đủ chi phí, giá dịch vụ công tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sự
nghiệp công nói chung, các CSĐT ĐHCL nói riêng trong quá trình hoạt động, góp phần
nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ cũng như cạnh tranh minh bạch, bình đẳng được
với đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.
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Thứ hai, thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đã khuyến khích các CSĐT ĐHCL
chủ động, năng động linh hoạt hơn không ỷ lại NSNN, tăng cường khai thác các nguồn
tài chính đáp ứng nhu cầu chi tiêu, quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm các nguồn lực
phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo giảng dạy.
Thứ ba, thực hiện cơ chế tự chủ tài chính góp phần tăng thu nhập cho cán bộ
giảng viên ở các trường CSĐT ĐHCL, là động lực để giảng viên, người lao động yên
tâm công tác, gắn bó và công hiến cho sự nghiệp giáo dục đào tạo ở các CSĐT ĐHCL.
Phần lớn các CSĐT ĐHCL vẫn đảm bảo được thu nhập tăng thêm hàng năm cho cán
bộ, giảng viên, tỷ lệ thu nhập tăng thêm của cán bộ so với lương ngạch bậc mỗi CSĐT
một khác nhưng cơ bản đều có những cải thiện đáng kể trong những năm gần đây.
Thứ tư, các CSĐT ĐHCL đã chủ động sử dụng nguồn thu của đơn vị để chi cho
các hoạt động thường xuyên và chi đầu tư theo đúng cam kết, trích lập các quỹ chuyên
dùng và góp phần tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng quản lý, giảng dạy,
học tập và nghiên cứu khoa học.
2.3. Hạn chế tồn tại trong thực hiện tự chủ tài chính tại các cơ sở đào tạo đại
học công lập
TCTC trong giai đoạn vừa qua đã dần trở thành con đường dẫn dắt CSĐT ĐHCL
ở Việt Nam tiến gần hơn tới tự chủ đầy đủ theo cả 4 nội dung, nhằm hội nhập với khu
vực và thế giới. Tuy nhiên, quá trình thực hiện TCTC tại các CSĐT ĐHCL còn nhiều
vướng mắc; trong đó cần kể đến là:
Một là, sự chưa đồng bộ giữa các văn bản thể chế trong đào tạo đại học, TCTC,
cũng như việc thực hiện các quy định này trên thực tiễn. Ví dụ, quy định về phụ cấp đặc
thù cho ngành giáo dục, hay việc thực hiện quy định về Hội đồng trường theo Luật Giáo
dục đại học trên thực tiễn còn khá mờ nhạt, mang tính hình thức.
Hai là, còn nhiều hạn chế ràng buộc về nguồn thu của các CSĐT. Cụ thể:
Một trong những vấn đề ảnh hưởng lớn tới nguồn thu của các CSĐT đó là số
lượng sinh viên, nhưng hiện tại các CSĐT vẫn không được quyết định tự chủ về chỉ tiêu
tuyển sinh mà phải tuân thủ các điều kiện về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với
các cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT về điều kiện và giao chỉ tiêu
tuyển sinh.
Việc huy động được các nguồn thu khác ngoài NSNN và học phí, nhất là 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 và ngoài nước còn hạn chế.
Ba là, bất cập khi quy định mức trần học phí thấp. Trong một 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 CSĐT ĐHCL đã xé rào, ban hành nhiều khoản thu ngoài quy định, dẫn đến
thiếu công khai, minh bạch trong việc sử dụng nguồn thu. Mặt dù, trong những năm gần
đây Nhà nước có điều chỉnh tăng cho phù hợp hơn với thị trường tuy nhiên quy định
vẫn còn ở mức thấp, chưa đủ bù đắp. Cụ thể, Chính phủ đã ban hành Nghị định số
86/2015/NĐ – CP, Nghị định 145/2018/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học
phí, lệ phí nhưng mức tăng vẫn còn thấp.
Việc duy trì mức học phí thấp, dẫn đến các CSĐT 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 cao tham gia giảng dạy. Nguồn từ NSNN cấp cho
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giáo dục đại học lại có xu hướng giảm dần, cơ chế phân bổ NSNN vẫn mang tính bình
quân giữa các CSĐT ĐHCL, chưa gắn với các tiêu chí phản ánh chất lượng và kết quả
hoàn thành nhiệm vụ, kết qua đầu ra của các CSĐT. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu
động lực cạnh tranh giữa các CSĐT. Để có nguồn bổ sung thu nhập, các CSĐT 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.
Bốn là, hạn chế trong quy định về định mức chi. Mặc dù là TCTC, nhưng việc
chi tiêu của các CSĐT ĐHCL vẫn phải tuân thủ theo các định mức, tiêu chuẩn ngành
theo quy định hiện hành của Nhà nước, trong đó có nhiều quy định đã lạc hậu, không
phù hợp với thực tiễn, nhiều định mức kinh tế kỹ thuật còn thiếu nhưng các CSĐT
không được tự xây dựng. Việc thực hiện các hướng dẫn về xây dựng định mức kinh tế
kỹ thuật theo quy định tại Thông tư 14/2019/TT-BGD&ĐT còn nhiều vướng mắc. Theo
quy định hiện hành, khi Nhà nước điều chỉnh các quy định về tiền lương, nâng mức
lương tối thiểu, khoản tiền lương cấp bậc, chức vụ tăng thêm theo chế độ nhà nước quy
định sẽ do các CSĐT tự chủ tự bảo đảm từ các nguồn thu sự nghiệp. Như vậy, mỗi khi
có cải cách tiền lương, các CSĐT sẽ phải cắt giảm nguồn tài chính dành cho hoạt động
đào tạo trực tiếp để tăng lương, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng đào tạo.
Năm là, thiếu đồng bộ trong quản lý tài chính, kế toán với quản lý đào tạo đại
học. Hiện nay, học phí không còn chịu sự điều chỉnh của Luật phí và lệ phí mà chịu sự
điều chỉnh của Luật giá. Cùng với đó là quy định về xác định giá dịch vụ theo quy định
của Nghị định 16/2015/NĐ-CP, quy định lộ trình đến năm 2020 phải xác định đủ chi
phí đào tạo. Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành Thông tư 14/2019 hướng dẫn xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xác định chi phí, giá dịch vụ. Tuy nhiên, những hướng
dẫn này vẫn còn rất nhiều vướng mắc trong thực hiện tại các CSĐT
Sáu là, việc đánh giá, nâng cao chất lượng đào tạo gắn với chi phí đào tạo chưa
được quan tâm nghiên cứu thấu đáo. Chi phí đào tạo và chất lượng đào tạo luôn có mối
quan hệ ràng buộc khăng khít. Trong điều kiện kinh phí hạn hẹp, các CSĐT hiện đang
buộc phải cắt giảm, tiết kiệm chi phí. Đây có thể là giải pháp tình thế, nhưng về lâu dài,
việc này không những ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng đào tạo mà còn khiến các
CSĐT có thể đánh mất thương hiệu, mất chỗ đứng trên thị trường đào tạo cạnh tranh
ngày càng khốc liệt.
Bảy là, các nội dung liên quan khác tới việc đánh giá, xếp loại, phân tầng các
CSĐT, xếp hạng chương trình đào tạo, đánh giá trong, đánh giá ngoài CSĐT còn nhiều
khó khăn trong thực hiện.
3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tự chủ tài chính trong đào tạo
đại học
3.1. Giải pháp chung nhằm nâng cao hiệu quả TCTC trong đào tạo ĐHCL là
điều chỉnh lại cơ cấu ngân sách đầu tư cho ĐTĐH, trong đó cần tập trung:
- Điều chỉnh cơ cấu chi NSNN theo hướng tăng chi đầu tư, giảm chi thường
xuyên; đồng thời điều chỉnh cơ cấu chi NSNN giữa các ngành học, ưu tiên các ngành
học có ít khả năng xã hội hóa, nhưng cần thiết cho sự phát triển của đất nước như khoa
học cơ bản, kỹ thuật.
- Thay đổi đối tượng tiếp nhận ngân sách chi cho ĐTĐH từ CSĐT sang người
sử dụng/thụ hưởng dịch vụ ĐTĐH theo các tiêu chí xác định mức độ ưu tiên lần lượt là:
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i. Dựa trên năng lực học tập: để đảm bảo phát triển bồi dưỡng nhân tài, nguyên
khí của quốc gia
ii. Dựa trên khả năng chi trả của người thụ hưởng dịch vụ như sau: NSNN thực
hiện bao cấp người nghèo, hỗ trợ 1 phần cho người cận nghèo, thu phí từ thấp đến cao
của người có thu nhập trung bình đến giàu. Điều này nhằm đảm bảo công bằng, phát
triển bền vững kinh tế xã hội và chính trị quốc gia. Tuy nhiên, để có thể thực hiện tốt
được giải pháp này, cần có những hướng dẫn đặc thù chi tiết trong lập dự toán, chấp
hành và quyết toán đối với CSĐT ĐHCL.
- Chú trọng bố trí nguồn lực đầu tư đào tạo đội ngũ giảng viên và cán bộ quản
lý cả số lượng và chất lượng, cả chuyên môn và đạo đức, vì đây là đội ngũ nòng cốt tác
động trực tiếp vào chất lượng đào tạo. Đào tạo và xây dựng được một đội ngũ giảng
viên giỏi là rất công phu và phải có cơ chế, chính sách sử dụng, đãi ngộ cho đội ngũ
giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục có tài năng để họ cống hiến suốt đời cho sự
nghiệp đào tạo
- Bãi bỏ quy định trần học phí, thay vào đó là quy định sàn học phí, dựa trên kết
quả xác định chi phí đào tạo, gắn với một mức chất lượng đào tạo cam kết cụ thể. Chất
lượng đào tạo và chi phí đào tạo có mối quan hệ ràng buộc nhưng không biện chứng.
Không phải cứ chi phí cao là có chất lượng cao, nhưng chắc chắn không thể có chất
lượng đào tạo cao với chi phí đào tạo thấp. Chi phí đào tạo luôn gắn với một mức chất
lượng cụ thể.
Đứng trước bối cảnh nâng cao mức độ tự chủ trên tất cả các mặt hoạt động, gắn
với trách nhiệm giải trình của các CSĐT, việc để các CSĐT ĐHCL tự xác định chi phí
đào tạo, xác định và công bố giá dịch vụ đào tạo chính là minh chứng và biểu hiện rõ
ràng nhất.
3.2. Giải pháp cụ thể nhằm tăng cường tính chủ động, đổi mới sáng tạo tại
các CSĐT ĐHCL. Theo đó, các CSĐT ĐHCL cần:
- Nâng cao chất lượng dịch vụ: Điều kiện tiên quyết để các CSĐT ĐHCL có thể
đứng vững, tổn tại và nâng cao hiệu quả hoạt động trong điều kiện cạnh tranh ngày
càng gay gắt hiện nay là tăng cường chất lượng dịch vụ nói chung, gồm cả chất lượng
đào tạo và phục vụ đào tạo.
- Chủ động sáng tạo trong việc xác định, phân loại đối tượng sử dụng dịch vụ
nhằm xác định thứ tự ưu tiên.
- Kỹ thuật kế toán để xác định rõ chi phí, giá thành dịch vụ đào tạo cần chú ý:
+ Hạch toán riêng chi phí cho các loại đối tượng thụ hưởng
+ Xác định rõ các trung tâm chi phí để tập hợp chi phí, xác định giá thành cho
từng loại đối tượng thụ hưởng
- Xác định giá dịch vụ đào tạo, gắn với phân loại đối tượng thụ hưởng. Theo đó,
ngoài hỗ trợ trực tiếp để đóng học phí của NSNN, các CSĐT cần có quỹ khuyến học,
học bổng riêng đối với các đối tượng nghèo/ cận nghèo hay các đối tượng chuyên biệt
như sinh viên/ học viên tài năng, có kết quả học tập xuất sắc; vì nhân tài không phân
biệt hoàn cảnh kinh tế. Điều này cũng đã có chủ trương quy định của Nghị định
16/2015 cho phép các đơn vị SNCL được lập quỹ
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- Xác định được định mức chi phí cho người quản lý, cho các giảng viên ở
CSĐT để đảm bảo nâng cao chất lượng ĐTĐH theo cơ chế thị trường: Giữa người quản
lý giỏi, giảng viên giỏi với người quản lý/ giảng viên tốt/ trung bình, cần có định mức
chi phân biệt, không theo chủ nghĩa bình quân, ngạch bậc lương. Muốn vậy, cần có hệ
thống thang đo định mức tiêu chuẩn và không nhất thiết phải cơ hữu cán bộ, giảng viên
trong CSĐT, vì thế có thể tạo lập cơ chế thuê ngoài, đấu thầu để có được đội ngũ quản
lý, giảng viên chất lượng cao phù hợp với cơ chế thị trường định hướng XHCN. Đối
tượng của cơ chế đấu thầu, đặt hàng không giới hạn, có thể là công dân Việt Nam hoặc
quốc tế.
Kết luận: Với tư cách cá nhân và đại diện cho Học viện Tài chính, là trung tâm
nghiên cứu, kết hợp với thực tiễn đào tạo 55 năm về tài chính kế toán, tôi cho rằng
TCTC chính là con đường dẫn dắt TCĐH, có ý nghĩa quyết định tới TCĐH. Những ý
kiến trình bày trên đây là xuất phát từ tình hình thực tiễn tại Học viện Tài chính. Kính
mong hội thảo có ý kiến tranh luận, phản biện để thúc đẩy, nâng cao hiệu quả TCTC,
TCĐH tại các CSĐT ĐHCL.
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TỰ CHỦ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, THỰC TIỄN
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
Trần Mai Ước
Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM
Tóm tắt
Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đang trong quá trình thực hiện lộ trình tự
chủ tài chính theo qui định của các cấp quản lý. Quá trình thực hiện, xuất hiện nhiều
vấn đề liên quan cần tập trung tháo gỡ thì công tác tự chủ của nhà trường mới thực sự
hiệu quả. Từ việc đi vào những vấn đề chung liên quan đến tự chủ tài chính, bài viết đi
vào phân tích và làm rõ công tác tự chủ tại chính tại trường ĐHNH TP.HCM trong giai
đoạn hiện nay.
1. Giới thiệu
Bối cảnh hiện nay, tự chủ đại học là tất yếu khách quan trong quá trình vận động
và phát triển của tự bản thân các trường đại học. TCĐH sẽ tạo động lực để các cơ sở
giáo dục đại học (CSGDĐH) đổi mới nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong hoạt động của
mình, đồng thời cũng làm tăng tính cạnh tranh, tạo điều kiện để đa dạng hóa các hoạt
động giáo dục. Tự chủ đại học (TCĐH) bao gồm tự chủ về nhân sự, tự chủ học thuật và
tự chủ tài chính. Trong TCĐH, tự chủ tài chính có vị trí và vai trò quan trọng. Trong
điều kiện nguồn ngân sách dành cho giáo dục ĐH còn hạn hẹp, tự chủ tài chính của các
trường đại học công lập là một tất yếu để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đồng thời
vận động các nguồn lực của xã hội cho phát triển giáo dục đại học. Với việc trao quyền
tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các CSGDĐH công lập đã mở ra, tạo cơ
hội cho các CSGDĐH công lập nâng cao tính tích cực chủ động, sáng tạo trong quản lý
tài chính và tài sản của đơn vị, sử dụng ngân sách nhà nước được giao tiết kiệm, hiệu
quả hơn.
2. Những văn bản pháp lý cơ bản có liên quan đến tự chủ tài chính giáo dục
đại học và những kết quả nổi bật đạt được trong thời gian vừa qua
Quyền tự chủ đối với các tổ chức này được thể hiện chủ yếu trên ba nội dung lớn
là: tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tự chủ về tổ chức biên chế và tự chủ về tài chính. Tự
chủ về tài chính, về bản chất đó 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 ĐH 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; và cân đối các nguồn tài chính thu và chi nhằm đảm bảo hệ thống tài chính
minh bạch, tuân thủ pháp luật, và không vụ lợi.
Mục tiêu của tự chủ tài chính (hay khoán tài chính) là nhằm thực hiện việc quản
lý các trường đại học tốt hơn cơ chế quản lý trước đây. Mặt khác, việc đảm bảo các
nguyên tắc khoản mục chi tiêu phải được công khai hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ
trong trường học, chi tiêu tiết kiệm, góp phần đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, nâng cao
đời sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức của trường. Nói một cách tổng quát,
nếu thực hiện tốt cơ chế quản lý tài chính sẽ tạo điều kiện tốt nhất để trường thực hiện
một cách chủ động công tác tổ chức quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học nhằm nâng
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cao chất lượng toàn diện của nhà trường. Với những sự chủ động như vậy, các trường
ĐH vừa đạt được mục tiêu phát triển bền vững trong lâu dài vừa thúc đẩy sự cạnh tranh
năng động và lành mạnh trong toàn bộ hệ thống nhằm nâng cao sự đóng góp của hệ
thống giáo dục ĐH tới sự phát triển của quốc gia đặc biệt là sự phát triển trong bối cảnh
nền kinh tế tri thức và cạnh tranh toàn cầu.
Chính sách đối với tự chủ đại học trong thời gian qua đã được Đảng và Nhà
nước quan tâm, thể hiện cơ bản ở các văn bản: Năm 2005 trong Luật Giáo dục có các
nội dung liên quan đến tự chủ của trường đại học; Các Nghị định của Chính phủ: 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; Luật Giáo dục đại học 2012; Nghị quyết số 77/NQCP 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.
Việc cơ quan quản lý ban hành nhiều văn bản pháp luật có liên quan đến công
tác tự chủ tài chính giáo dục đại học trong thời gian vừa qua đã góp phần quan trọng
trong việc đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của các trường đại học công lập trong
quá trình đổi mới, hội nhập, phù hợp với xu thế của khu vực và thế giới. Ngoài ra, cơ
chế tự chủ liên quan đến GDĐH đã liên tục được đổi mới đã làm nâng cao hiệu quả sử
dụng nguồn lực tài chính của các CSGDĐH. Bên cạnh đó, những “tính trội” của các
văn bản pháp lý có liên quan đến tự chủ tài chính giáo dục đại học còn được thể hiện
qua các điểm:
- Thứ nhất, lõi của cơ chế tài chính trong việc cung cấp dịch vụ công theo hướng
khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đã thu hút được nguồn nội lực đáng kể cho
phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong thời gian vừa qua nói chung trong đó có
GDĐH nói riêng.
- Thứ hai, khi được giao tự chủ, các cơ sở GDĐH đã đảm bảo được 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.
- Thứ ba, tạo điều kiện cho các cơ sở GDĐH chủ động trong quản lý, sử dụng
các nguồn tài chính, 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. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trích lập được các quỹ , xây dựng các quy chế,
định mức chi tiêu phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn của từng CSGDĐH.
3. Tự chủ tài chính tại trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh trong
giai đoạn hiện nay
Về lịch sử, trường ĐHNH TP.HCM nguyên là Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân
hàng – cơ sở II, được thành lập ngày 16/12/1976, đặt tại TP.HCM là cơ sở đào tạo
nguồn nhân lực cho Hệ thống Ngân hàng và các Định chế tài chính khác. Ngày
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09/02/01998, theo Quyết định số 30/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trường
mang tên Học viện Ngân hàng – Phân viện thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày
20/08/2003 Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 174/2003/QĐ-TTg thành lập trường
ĐHNH TP.HCM (BUH). Quá trình hình thành và phát triển đến nay trường ĐHNH
TP.HCM đã vươn mình trở thành CSGDĐH lớn, có uy tín về kinh tế, tài chính – ngân
hàng tại các tỉnh phía Nam nói riêng và cả nước nói chung. Ngoài việc đạt tiêu chuẩn
đánh giá chất lượng cơ sở đào tạo do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Đại
Học Quốc Gia TP. HCM cấp, ĐHNH TPHCM đã được tổ chức AUN-QA cấp giấy
chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA đối với Chương trình đào tạo chuyên ngành ngân hàng
và chuyên ngành tài chính (mã số: AP4I1BUHAPR19 & AP4IZBUHAPRI9).
Thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trường ĐHNH
TPHCM đã thành lập Ban xây dựng Đề án Tự chủ đại học để có thể hoàn thành và trình
các cấp phê duyệt trong thời gian sắp tới. Đối với trường ĐHNH TPHCM, việc chuyển
đổi cơ chế hoạt động sang tự chủ có những thuận lợi nhất định, nhưng cũng không ít
thách thức trong quá trình triển khai và thực hiện, trong đó tự chủ về tài chính sẽ phải tự
đảm bảo kinh phí cho việc chi thường xuyên và chi đầu tư.
Nguồn thu của Trường vẫn chủ yếu là thu từ học phí của các hệ đào tạo trong đó
thu từ học phí của các hệ đào tạo không chính quy có chiều hướng giảm dần, tăng dần
nguồn thu từ các hệ chất lượng cao, hợp tác quốc tế. Ngoài ra, trường còn có thêm các
nguồn thu khác đến từ kinh phí cấp từ ngân sách, các hoạt động đào tạo ngắn hạn, cung
cấp dịch vụ cho sinh viên và các đối tác của nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ và
pháp luật hiện hành.
Bảng tổng thu học phí, lệ phí năm 2018, 2019
Đvt: tỷ đồng
Nội dung

Năm 2018

Năm 2019

Học phí, lệ phí

132

184

Thu dịch vụ

20

21
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3.1. Những bất cập và tồn tại cơ bản trong quá trình thực hiện tự chủ tài
chính tại trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
Những bất cập và tồn tại trong quá trình thực hiện tự chủ tài chính tại trường Đại
học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh được thể hiện ở các điểm:
Một là, do chưa có định hướng cụ thể của cấp trên cho việc chuyển tiếp từ giai
đoạn thí điểm của Nghị quyết số 77/NQ-CP sang giai đoạn chính thức thực hiện. Điều
này cũng gây những khó khăn nhất định, sự chủ động của các cơ sở GDĐH trong việc:
+ Có kế hoạch đầu tư mang tính chất dài hơi vào cơ sở vật chất và nhân sự.
+ Xây dựng giải pháp mang tính căn cơ để phát triển nguồn thu chính của trường
đại học tự chủ, khi mà 70% tổng thu vẫn đến từ học phí và lệ phí.
Hai là, nhận thức của một bộ phận giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục vẫn cho
rằng: “Tự chủ đại học đồng nghĩa với việc Chính phủ cắt giảm hoàn toàn nguồn ngân
sách”. Nhưng kinh nghiệm thực tiễn và bối cảnh tự chủ tài chính GDĐH Việt Nam đã
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khẳng định rằng, tự chủ đại học không đồng nghĩa với việc Chính phủ cắt giảm hoàn
toàn nguồn ngân sách tài trợ. Nguồn ngân sách của Chính phủ vẫn đóng vai trò quan
trọng đối với các trường đại học, tạo nền tảng vững chắc để trường đại học chuyển dần
sang mô hình tự chủ tài chính. (Gói tài trợ từ Chính phủ nếu các trường đáp ứng được
các yêu cầu, điều kiện liên quan)1
Ba là, nhiều khả năng là nhà trường sẽ 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 vẫn còn một số cơ sở GDĐH đã xé rào, ban
hành nhiều khoản thu ngoài quy định, dẫn đến thiếu công khai, minh bạch trong việc sử
dụng nguồn thu.
Bảng về quy mô đào tạo các hệ đào tạo (31/7 hàng năm)
STT HỆ

SLSV
31/7/2018

SLSV
31/7/2019

SLSV
31/7/2020

1

Đại học chính quy

8.235

7.986

8116

2

ĐH chính quy CTĐT CLC

1.087

1.426

1.896

3

Cao đẳng chính quy

41

13

0

4

Đại học VB2 chính quy

0

0

88

5

LT đại học chính quy

419

203

135

9.782

9.628

10.235

TỔNG
6

Đại học VLVH

713

719

164

7

LT đại học VLVH

727

625

450

8

ĐH Văn bằng 2 VLVH

221

192

115

TỔNG

1.661

1.536

729

TỔNG CỘNG

11.443

11.164

10.964
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Bốn là, 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.
Năm là, cơ chế phân bổ ngân sách vẫn mang tính bình quân giữa các trường đại
học công lập, chưa gắn với các tiêu chí phản ánh chất lượng và kết quả đầu ra.
Sáu là, công tác tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, yêu cầu tính công khai,
minh bạch, trách nhiệm giải trình của các trường ĐH hoạt động theo đúng luật pháp
trong thực tiễn triển khai và thực hiện cũng chưa thực sự được quyết liệt, nếu như
không muốn nói là mờ nhạt.
1

Quan điểm chúng tôi cho rằng, 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 CSGDĐH. Có như vậy, tự chủ, tự chịu trách nhiệm mới phát huy được vai trò tích cực về chiến lược.
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Bảy là, nhà trường vẫn chưa có thói quen chú trọng vào việc coi trọng và tích
cực tìm kiếm, thu hút nguồn lực tài chính từ các nguồn dự án, nguồn vốn viện trợ nước
ngoài, tài trợ của các quỹ nghiên cứu, từ hoạt động tư vấn, liên kết với doanh nghiệp.
Tám là, cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp chưa 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.
Chín là, tính tới thời điểm hiện tại (9/2020) về cơ bản, Trường đã đảm bảo các
cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cũng như các hoạt động giảng dạy theo hướng
hiện đại, đáp ứng việc đào tạo các ngành chất lượng cao.
Bảng kết quả thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2019
Năm 2017
TT Hình thức đào tạo
1

Đại học chính quy

2

Chỉ
tiêu

Năm 2019

Năm 2018

nhập
học

Chỉ
tiêu

nhập
học

Chỉ
tiêu

nhập
học

2.050

2.012

2.000

2.059

2.250

2.324

Đại học chính quy chương
trình chất lượng cao

450

458

500

467

650

680

3

Đại học chính quy chương
trình quốc tế song bằng

-

-

-

-

100

72

4

Liên thông chính quy

150

132

-

-

-

-

5

Văn bằng 2 chính quy

-

-

-

-

100

88

2.650

2.602

2.500

2.526

3.100

3.164

Tổng chỉ tiêu
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Mười là, việc tuyển sinh của nhà trường vẫn đảm bảo chỉ tiêu theo đăng ký. Đặc
biệt là đối với hệ đào tại đại học chính quy và hệ đào tạo chất lượng cao và sau đại
học… đã làm cho nguồn thu từ học phí của nhà trường được ổn định. Ngoài ra, việc
thực hiện Nghị định số 86/NĐ-CP làm cho tỷ lệ tăng học phí hàng năm không những
góp phần tăng từ nguồn thu này, mà còn giúp nhà trường tính tương đối đầy đủ các chi
phí cần thiết cấu thành trong giá dịch vụ đào tạo, từ đó chủ động được các khoản chi và
tích lũy để đầu tư. Việc đa dạng hóa từ nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ cũng nhằm tăng
thu, đảm bảo hoạt động, tăng tích lũy, chi trả quỹ tiền lương, tiền giảng dạy, trích lập
quỹ theo quy định.
3.2. Một số vấn đề đặt ra khi thực hiện tự chủ tài chính tại trường Đại học
Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
- Nguồn thu chủ yếu của nhà trường là từ thu học phí, tuyển sinh hệ chính quy,
hơp tác quốc tế, đào tạo sau đại học, các khóa ngắn hạn và các nguồn thu dịch vụ
(chiếm tỷ trọng ít), nay phải giảm trước sức ép cạnh tranh của các CSGDĐH khác có
cùng phân khúc, do vậy tổng thu được sử dụng cho hoạt động của nhà trường bị giảm đi
đáng kể.
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- Việc qui định mức trần 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 đại học và sau đại học đang có tại
nhà trường.
- Hàng năm, kinh phí NSNN cấp cho mua sắm, đầu tư cho cơ sở vật chất phục
vụ công tác học tập, giảng dạy còn khiêm tốn. Nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng nguồn thu của đơn vị.
- Bối cảnh sắp tới, nằm trong xu thế chung, các khoản chi của nhà trường sẽ tăng
đáng kể, gồm: Học bổng, học phí cho các đối tượng chính sách, chi phí mua sắm trang
thiết bị; tiền lương và thu nhập của giảng viên, cán bộ viên chức, nhân viên tăng cơ học
về số lượng người để từng bước đáp ứng yêu cầu, tăng do Nhà nước điều chỉnh mức
lương cơ bản.
- Chính sách phí, lệ phí xét tổng thể là chưa phù hợp với điều kiện thực tế của
nhà trường trong quá trình giảng dạy, học tập của sinh viên và giảng viên.
- Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường cần mang tính chi tiết,
toàn diện, đảm bảo tính công khai, dân chủ và công bằng hơn; Nhà trường cũng chưa
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.
- Chưa có phương án cụ thể và chi tiết cho công tác xây dựng chiến lược tài
chính hợp lý cho đầu tư cơ sở vật chất trong ngắn hạn và dài hạn, phục vụ cho công tác
đào tạo, hợp tác, nghiên cứu của giảng viên và sinh viên.
- Chưa có nhiều kinh nghiệm và chưa chú trọng đến việc tích cực tìm kiếm, thu
hút nguồn lực tài chính từ các nguồn dự án, nguồn vốn viện trợ nước ngoài.
3.3. Gợi mở các giải pháp cơ bản để thực hiện tự chủ tài chính tại trường Đại
học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
Qua thực tiễn triển khai và thực hiện cơ chế tự chủ, tư chịu trách nhiệm trong các
cơ sở GDĐH, chúng ta thấy rằng, đây là một quá trình phức tạp, liên quan đến nhiều
vấn đề khác nhau, nhiều cấp khác nhau và không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của các trường
ĐH trong tổ chức thực hiện mà cần có sự đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong: cơ chế chính
sách; cơ sở pháp lý; cơ chế quản lý bộ chủ quản và hơn hết là tự bản thân mỗi trường
ĐH cũng cần đổi mới trong công tác quản lý, quản trị, điều hành, hoạt động đào tạo để
nâng cao Do vậy, trong thời gian tới, để công tác tài chính của nhà trường phát huy tính
tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo tinh thần của các văn bản pháp lý còn hiệu lực, thích
ứng với sự phát triển của cơ sở GDĐH, theo chúng tôi cần chú trọng vào các “mảng”
chính, cơ bản sau:
Thứ nhất, tiếp tục duy trì cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại
Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015. Ngân hàng nhà nước với tư cách là cơ
quan chủ quản và các cơ quan liên quan cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn và
văn bản quy định chi tiết để các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện trong năm học
2020 – 2021, theo hướng:
- Cho phép nhà trường được quyết định giá dịch vụ trên cơ sở tính đúng, tính đủ
các chi phí cần thiết theo khung giá do cấp có thẩm quyền ban hành.
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- 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 đào tạo.
- Tự quyết định biên chế và trả lương trên cơ sở hiệu quả, chất lượng hoạt động.
Thứ hai, có kế hoạch cụ thể để tái cấu trúc hợp lý lại hệ thống của nhà trường
theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Phân loại, sắp xếp tầm quan trọng của các ngành đào tạo
để đầu tư hợp lý, hiệu quả.
Thứ ba, kiến nghị vụ, cục chức năng thuộc Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan
khác có liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể, đúng qui định pháp luật để không
làm cản trở hoặc làm giảm hiệu lực tính tự chủ tài chính, dẫn đến khó khăn, xáo trộn
cho công tác đào tạo của nhà trường.
Thứ tư, cấp ban ngành nghiên cứu chính sách để mạnh dạn cho phép nhà trường
có cơ chế tự chủ về mức thu theo hướng gia tăng sự khác biệt giữa các ngành, khối
ngành để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Thứ năm, có chính sách miễn giảm thuế của các hoạt động dịch vụ dạy học,
nhằm tạo điều kiện cho nhà trường đầu tư thêm vào cơ sở vật chất giảng dạy học tập,
nghiên cứu khoa học giảm bớt sự trông chờ Nhà nước đầu tư kinh phí.
Thứ sáu, nâng cao năng lực quản trị, giải trình, trách nhiệm minh bạch, nhằm
thúc đẩy cạnh tranh trong bối cảnh tự chủ ĐH.
Thứ bảy, nghiên cứu phương án để đồng bộ quyền tự chủ về tuyển sinh, về
chuyên môn, về tổ chức bộ máy và nhân sự, về học phí, về cơ chế tạo nguồn cũng như
sử dụng nguồn kinh phí.
Thứ tám, mạnh dạn triển khai phân cấp quản lý tài chính cho các đơn vị trực
thuộc trong trường. Trước hết, nhà trường mở rộng cơ chế khoán chi thường xuyên,
nhất là đối với chi cho hoạt động chuyên môn, để các đơn vị chủ động thực hiện nhiệm
vụ được giao và nâng cao ý thức tiết kiệm, quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị có hiệu
quả. Song song đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thu - chi tài chính; hoàn
thiện các 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.
4. Thay lời kết
Có thể nói rằng, cơ chế tự chủ đối với khu vực hành chính sự nghiệp nói chung
và đối với CSGDĐH 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. Trong điều kiện kinh tế xã hội hiện
nay, đòi hỏi các CSGDĐH trong nước cần thay đổi để đáp ứng nhu cầu xã hội, thực ra
là nhu cầu thị trường là điều mang tính tấy yếu khách quan. Việc thực hiện tự chủ tài
chính tại trường ĐHNH TPHCM nói riêng và các cơ sở công lập GDĐH khác nói
chung là sẽ là tiền đề, điều kiện, cơ hội để các trường nâng cao tính tích cực chủ động,
sáng tạo trong quản lý tài chính và tài sản của đơn vị, đóng vai trò nền tảng để phát triển
các nguồn lực khác như con người, cơ sở vật chất,... những yếu tố quyết định đến chất
lượng giáo dục của một trường ĐH trong giai đoạn hiện nay./.
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GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM: NHỮNG TRẢI NGHIỆM VỀ TỰ CHỦ
TÀI CHÍNH TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
Đặng Văn Định
Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam
ĐẶT VẤN ĐỀ
Trước năm 1987 giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam là hệ thống được Nhà
nước bao cấp toàn diện, bây giờ thì hoàn toàn khác. Đối với các cơ sở GDĐH công lập,
trừ các trường thuộc lực lượng vũ trang, phần còn lại đều thu thêm từ các hoạt động sự
nghiệp mà nguồn thu chính là hoạt động đào tạo. Nhờ vậy, không ít cơ sở GDĐH công
lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, một số tự bảo đảm toàn bộ chi thường
xuyên, đặc biệt có những trường bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư. Tài chính cho
GDĐH công lập đã chuyển từ tài trợ công sang công/ tư hỗn hợp. Đối với các cơ sở
GDĐH tư thục, việc tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư là điều tất yếu. Nhưng
hơn thế, một số cơ sở đã tập trung nguồn lực để xây dựng những công trình vài nghìn tỷ
trong thời gian ngắn... Liệu có mối liên hệ nào giữa thực tế trên với cơ chế chính sách
của Nhà nước?
Sẽ giải đáp câu hỏi trên thông qua việc trình bày kết quả hồi cứu một số mô hình
GDĐH mới, được hình thành trong khoảng ba mươi năm lại đây và cơ chế chính sách
tài chính đối với hai loại hình trường đại học công lập/tư thục. Trên cơ sở đó đi đến một
số nhận xét, kiến nghị góp phần phát triển GDĐH.
1.
NHÌN LẠI MỘT SỐ MÔ HÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐƯỢC HÌNH
THÀNH TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
Từ sau năm 1987, GDĐH Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới. Một thách thức
lớn là phải mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo trong điều kiện ngân sách nhà
nước (NSNN) đầu tư cho GDĐH không đủ đáp ứng những nhu cầu tối thiểu. Trong bối
cảnh đó, Nhà nước chủ trương mở ra những mô hình nhà trường đại học mới. Từ các
trường đại học công lập truyền thống Nhà nước đã xây dựng mô hình đại học quốc gia
(ĐHQG)1, mô hình trường đại học bán công. Bên cạnh đó Nhà nước cho phép trải
nghiệm mô hình trường đại học dân lập (ĐHDL) sau này phát triển thành mô hình
trường đại học tư thục (ĐHTT).
1.1.

Một số mô hình giáo dục đại học công lập

1.1.1. Mô hình đại học quốc gia
Sắp xếp và tổ chức lại một số trường đại học, viện nghiên cứu ở địa bàn thành
phố lớn thành những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực là
kỳ vọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Năm 1993, Chính phủ thành lập Đại học quốc
gia Hà Nội (ĐHQG.HN) trên cơ sở sáp nhập 3 trường ở địa bàn Hà Nội Nội2. Hai năm
1

2

Bên cạnh mô hình ĐHQG là mô hình đại học vùng (ĐHV). Xét về cơ cấu tổ chức ĐHV tương tự ĐHQG. Sự
khác biệt chính là ĐHV được tự chủ ít hơn ĐHQG, hoạt động theo quy chế do Bộ GD&ĐT ban hành. Bài viết
này xin không hồi cứu về ĐHV.
Nghị định số 97/CP ngày 10/12/1993 của Chính phủ về việc thành lập ĐHQG.HN trên cơ sở sáp nhập Trường
đại học Tổng hợp Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ.
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sau Chính phủ thành lập Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQGtpHCM) trên
cơ sở sáp nhập 9 trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh3.
Biện pháp sáp nhập nhiều trường chuyên ngành để có ngay đại học đa lĩnh vực
đã không được cuộc sống chấp nhận, cho nên Nhà nước đã điều chỉnh lại. Vào đầu
những năm 2000 trong ĐHQG.HN chỉ còn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và
Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ; trong ĐHQG tpHCM chỉ còn Trường Đại học
Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học tổng hợp Thành phố Hồ Chí
Minh.
Sau sự điều chỉnh trên, Đảng và Nhà nước kiên trì mục tiêu “xây dựng hai Đại
học Quốc gia thành những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công
nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, ngang tầm khu vực, dần đạt trình độ quốc tế;
đồng thời bảo đảm cho ĐHQG “quyền tự chủ cao trong các hoạt động về đào tạo, nghiên
cứu khoa học công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế, tổ chức bộ máy và nhân sự; tạo cho
được ĐHQG trở thành một thực thể hữu cơ phát huy cao nhất hiệu quả của việc xây dựng
và sử dụng đội ngũ giáo viên, phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất”4 .
Chính phủ tập trung đầu tư cao cho ĐHQG đồng thời lựa chọn những cán bộ có
phẩm chất chính trị và uy tín khoa học để lãnh đạo nhà trường. Không những thế
ĐHQG còn được sử dụng con dấu hình Quốc huy, là đầu mối nhận phân bổ tài chính
cấp I - Một pháp nhân độc lập (không có cơ quan chủ quản) trong hệ thống GDĐH
được hiện diện. Tầm vóc của ĐHQG được trong nước và quốc tế biết đến. Năm 2019
Best Global Universities đánh giá và xếp hạng tốp 1000+ cơ sở giáo dục đại học nghiên
cứu hàng đầu thế giới thì cả hai ĐHQG đều lọt vào bảng này (ĐHQG.HN với thứ hạng
1059 và ĐHQG tpHCM với thứ hạng 1176). Đây là lần đầu tiên Việt Nam có 2 cơ sở
giáo dục lọt vào Bảng xếp hạng các cơ sở đào tạo đại học tốt nhất (Vietnamnet
25/10/2019).
Tuy vậy, sau mấy chục năm hoạt động mà cơ ngơi của ĐHQG vẫn “khiêm
tốn”, nhất là ĐGQG.HN. Nguyên do chủ yếu là Chính phủ “chỉ dành 0,33% GDP cho
giáo dục đại học. Đây là một trong những mức đầu tư thấp nhất trên thế giới khi trung
bình của các nước OECD là 1,1%. Chi tiêu cho mỗi sinh viên đại học, tính theo % GDP
bình quân đầu người, chỉ bằng 2/3 so với giáo dục phổ thông và 1/3 so với các nước
OECD. Mức đầu tư này sẽ là một thách thức lớn cho mục tiêu trở thành nền kinh tế dựa
trên tri thức trong tương lai” - Phát biểu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)
Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị toàn quốc về Phát triển bền vững năm 20195.
1.1.2. Mô hình trường đại học/cao đẳng bán công
Bước vào đổi mới, hệ thống GDĐH 100% là trường công lập. Khuyến khích các
trường này chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực có sẵn nhằm
nâng cao chất lượng GDĐH là mong muốn chung. Để làm việc này, lãnh đạo Bộ Đại
học Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề (nay là Bộ GD&ĐT) chọn phương án giao
3

4
5

Nghị định số 16/CP ngày 27 /01 /1995 của Chính phủ về thành lập ĐHQGTp HCM trên cơ sở trên cơ sở sáp
nhập các trường: Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm kỹ thuật Thủ Đức, Đại học Bách
khoa thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nông lâm, Đại học Kinh tế, Đại học Tài chính kế toán, Đại học Sư
phạm, Đại học Kiến trúc, Phân hiệu Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh.
.Kết luận của Thường vụ Bộ Chính trị tại văn bản số 315TB/TW ngày 29/8/2000.
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/033-gdp-dau-tu-cho-giao-duc-dai-hoc-thap-nhat-the-gioi20190913060417019.htm
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tài sản có sẵn của một đơn vị giáo dục công lập cho đội ngũ cán bộ nhà trường tự quản.
Mô hình như thế được gọi là đại học bán công. Viện Đào tạo Mở rộng II Thành phố Hồ
Chí Minh (Viện mở rộng II) được giao nhiệm vụ triển khai phương án trên.
Vào việc (1990), lãnh đạo Bộ GD&ĐT đồng ý cho lãnh đạo Viện mở rộng II
được “chủ động nghiên cứu điều chỉnh mục tiêu, chương trình đào tạo và xây dựng
chương trình đào tạo mới theo nhu cầu xã hội, trường được chủ động xây dựng tổ chức
và tuyển chọn cán bộ, tự tổ chức tuyển sinh. Việc tự chủ tài chính là dĩ nhiên” (trang
249) [8]. Đến lượt mình, lãnh đạo Viện đã Khoán - Quản đến các khoa. Xin trích đoạn
đối thoại giữa Hiệu trưởng Viện mở rộng II với ứng viên chủ nhiệm khoa Ngoại ngữ để
cùng suy ngẫm.
“... Tôi (Hiệu trưởng...) phải nói để anh rõ, Viện mới có tên danh nghĩa,
không thày, không tiền, không trường lớp, tôi không thể trả lương cho anh ngay được,
anh phải tự trả lương cho anh.
... Tôi lo thủ tục, chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở vật chất, anh chịu trách nhiệm
về chuyên môn, tổ chức quản lý đào tạo, lương phụ cấp của anh tùy thuộc năng suất và
hiệu quả hoạt động của khoa...” (trang 279) [8]
Mời ứng viên về làm trưởng khoa mà bảo ứng viên “tự trả lương” nghe thật kỳ.
Thế nhưng ứng viên đã nhận công việc cùng quy định được giữ lại 60% tiền thu học phí
cho mọi chi tiêu của khoa. Và thực tế trưởng khoa không những tự trả lương cho mình
mà còn cho cả mấy chục thầy cô giáo; lo cả đổi mới chương trình phương pháp giảng
dạy khiến ngành tiếng Anh của Viện trở nên “hót” ở tp Hồ Chí Minh thời bấy giờ.
Năm 1994 Quy chế tạm thời trường đại học bán công6 (QCBC-04) ra đời. Quy
chế này thực chất là giao tài sản có sẵn của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ nhà trường tự
quản thông qua bộ máy được gọi là Hội đồng quản trị (HĐQT). HĐQT quyết định
những việc liên quan đến tổ chức bộ máy và nhân lực, đến tổ chức đào tạo và nghiên
cứu khoa học công nghệ (Điều 10); chủ động toàn bộ về tài chính, tự trang trải các nhu
cầu chi cho hoạt động của nhà trường (Điều 22). Hoạt động theo QCBC-04 có các
trường: Đại học Mở bán công thành phố Hồ Chí Minh, Đại học bán công Marketing,
Đại học bán công Tôn Đức Thắng, Cao đẳng bán công Công nghệ và quản trị doanh
nghiệp, Cao đẳng bán công Hoa Sen.
Tiếc thay Luật Giáo dục 2005 khép lại mô hình trường đại học/cao đẳng bán
công . Dẫu vậy, năm 2014 cơ chế tài chính của QCBC-04 xuất hiện ở công cuộc thí
điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở GDĐH công lập mà ta nhắc đến ở mục
tiếp theo.
7

1.1.3. Mô hình cơ sở GDĐH công lập tự chủ toàn diện theo NQ-77
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 (NQ-77) được
chuẩn bị vào thời điểm đổi mới GDĐH được hơn 20 năm, thời điểm mà NSNN dành
cho các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) đã cạn kiệt. Trong bối cảnh đó, bằng
NQ-77 Chính phủ chủ trương cho cơ sở GDĐH công lập được tự chủ về: thực hiện
nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; tổ chức bộ máy, nhân sự; tài chính. Điều
. Quyết định số 04/QĐ/TCCB ngày 3/1/1994 về việc ban hành quy chế tạm thời trường đại học bán công của Bộ
GD&ĐT.
7
. Quyết định số 146/2006/QĐ-TTg ngày 22/6/2006 về chuyển loại hình trường đại học, cao đẳng bán công.
6
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kiện tiên quyết là tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động chi thường xuyên và chi đầu
tư.
Tính đến tháng 9/2017 có 23 cơ sở GDĐH công lập thực hiện NQ-77. Số liệu
báo cáo của 10 trường tự chủ trên 24 tháng cho thấy các trường đã: (i) bảo đảm chi
thường xuyên; (ii) sử dụng hiệu quả nguồn tài chính; (iii) nâng cao thu nhập của người
lao động; (iv) thực hiện tốt trách nhiệm xã hội (miễn giảm học phí cho các đối tượng
chính sách, trích lập quỹ học bổng khuyến khích theo quy định, trích lập quỹ khen
thưởng, quỹ phúc lợi…). Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho rằng “mô hình thí điểm tự chủ
bước đầu được đánh giá tích cực”. Tuy nhiên, đang có không ít vấn đề đặt ra khi thực
hiện NQ-77. Ví dụ:
Thứ nhất, quy định tài chính là điều kiện tiên quyết để tự chủ dẫn đến: (i) có
những ý kiến cho là tự chủ để giảm gánh nặng tài chính cho Nhà nước; (ii) tình trạng sa
đà vào kiếm tiền, sao nhãng chất lượng đào tạo xuất hiện; (iii) các trường ĐHTT đều đủ
điều kiện tự chủ toàn diện mà không được những quyền đó.
Thứ hai, một số quy định nhằm tăng quyền tự chủ cho các cơ sở GDĐH công lập
được Luật Giáo dục đại học quy định nhưng lại vướng các luật khác.
Thứ ba, xung đột mạnh về quyền lợi giữa cơ quan chủ quản với các tổ chức giáo
dục trực thuộc. Có cơ quan chủ quản quy định các cơ sở giáo dục trực thuộc hàng năm
phải nộp 30% từ chênh lệch thu chi sau thuế. Việc này khác nào “phát canh thu tô”8.
1.2. Những mô hình ĐHTT
Lịch sử phát triển ĐHTT phải nhìn lại mô hình trường ĐHDL cùng với mô hình
trường ĐHTT. Quan điểm phát triển trường ĐHTT thuộc sở hữu tư nhân có từ những năm
tháng đầu của công cuộc đổi mới GDĐH9. Tuy nhiên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã
không vượt qua phản ứng từ xã hội nên đã “che phủ” mô hình trường ĐHTT thuộc sở hữu
tư nhân bởi mô hình trường ĐHDL thuộc sở hữu tập thể10.
Mô hình trường ĐHDL. Thời kỳ đầu của công cuộc đổi mới GDĐH, bằng nhiệt
huyết, uy tín khoa học và năng lực quản lý giáo dục, một số nhà giáo, nhà khoa học đã
sáng lập, huy động nguồn lực xã hội để thành lập và dẫn dắt nhà trường phát triển. Đầu
tiên là Trường Đại học Thăng Long. Tiếp theo là một số trường đại học khác như: Đông
Đô, Phương Đông, Văn Lang, Công nghệ Tp HCM… Luật Giáo dục 2005 khép lại mô
hình ĐHDL ở đại học. Theo đó, Bộ GD&ĐT đã có hai thông tư hướng dẫn chuyển các
trường ĐHDL sang mô hình ĐHTT. Tuy nhiên đã gần 15 năm nay, công việc chưa
hoàn tất. Sự chậm trễ này là do những người đối mặt với công việc chưa thấu hiểu, chưa
tôn trọng quyền tài sản, đồng thời xa rời thực tiễn.
Mô hình trường ĐHTT. Đây là mô hình trường được tổ chức theo kiểu công ty
cổ phần. Nó xuất hiện từ năm 2005. Xu thế chọn GDĐH như một kênh đầu tư được mọi

. Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1712/QĐ-TLĐ ngày 24/10/2016 của Tổng Liên đoàn lao động Việt
Nam: “Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư có chênh lệch thu lớn hơn chi, hàng
năm sau khi nộp thuế, nộp chủ sở hữu, đại diện chủ sở hữu (Tổng Liên đoàn) tối đa 30% số chênh lệch thu lớn
hơn chi”.
9
.Qui chế đại học tư thục kèm theo Quyết định số 240 - TTg ngày 24/5/1993 của TTg Chính phủ nhưng không
cho triển khai.
10
Quy chế tạm thời ĐHDL kèm theo Quyết định số 196/TCCB ngày 21/1/1994 của Bộ GD&ĐT và được triển
khai.
8
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tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Việc xin thành lập trường thường là: một tập thể gồm
nhiều người trong xã hội; một tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp; một gia đình.
Những tập đoàn kinh tế “hóa thân” thành cổ đông để ra đời ĐHTT đều có nguồn
lực rất mạnh. Ví dụ: Tập đoàn FPT đứng ra lập Trường Đại học FPT, tập đoàn
Becamex Bình Dương đứng ra lập Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Tập đoàn Tân
tạo đứng ra lập Trường Đại học Tân Tạo, Tập đoàn Vingroup đứng ra lập Trường Đại
học VinUni. Cơ chế tài chính đối với các cở GDĐH tư thục tỏ ra phù hợp. Cho nên, dù
các trường ĐHTT không được hỗ trợ từ NSNN, nhưng bằng nhiều giải pháp thu hút vốn
vẫn tự bảo đảm thu chi và hoạt động hiệu quả; hàng năm nộp cho nhà nước hàng trăm
tỷ đồng; hiện tượng “tập trung tư bản” để dứt điểm những mục tiêu lớn trong thời gian
vài năm không còn cá biệt.
Vào thời điểm này, Việt Nam có 65 trường ĐHTT (chiếm 27,4% quy mô chung).
Theo mốc thời gian, sự xuất hiện của các trường ĐHTT được thể hiện ở Bảng 1. Số
trường gia tăng đột biến vào những năm 2005-2010. Đây là thời kỳ Luật Giáo dục 2005
mới có hiệu lực, thừa nhận mô hình ĐHTT, thừa nhận tài sản, tài chính của trường tư
thục thuộc sở hữu của các thành viên góp vốn (Điều 67).
Bảng 1. Số trường ĐHTT theo mốc thời gian. (Nguồn: Bộ GDĐT, 2019)
Năm

1994

2000

2005

2010

2016

2019

Số trường đã thành lập

5

16

20

51

60

65

Thống kê năm học 2017- 2018 quy mô sinh viên học ở các cơ sở GDĐH tư thục
là 265.530, chiếm 15,67% quy mô đào tạo đại học; con số này còn khiêm tốn nhưng đã
gấp khoảng 2,1 lần năm học 1985-1986 - năm học trước của thời kỳ đổi mới.
Giờ đây việc quản lý ĐHTT theo kiểu quản lý doanh nghiệp đã trở thành xu thế.
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật 34) quy định: ngoài
đất và quyền sử dụng đất và tài sản chung hợp nhất không phân chia, những tài sản
khác nhà trường ĐHTT có quyền “tự quyết định việc quản lý, sử dụng, định đoạt và tự
chịu trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật
có liên quan. (Điều 67). Đặc biệt, Luật 34 đã xác lập quyền và nghĩa vụ nhà đầu tư vào
GDĐH tương tự đầu tư vào doanh nghiệp [1].
2. TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GDĐH CÔNG LẬP
2.1. Bối cảnh chính sách
Các cơ sở GDĐH công lập chiếm tỷ lệ rất nhỏ (172/58.000) so với các đơn vị sự
nghiệp công lập (ĐVSNCL)11 của cả nước. Tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày
25/4/2006 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 ĐVSNCL (NĐ-43). Ngày 14/2/2015
Chính phủ ban hành Nghị nghị số 16/2015/NĐ-CP về quy định cơ chế tự chủ ĐVSNCL
(NĐ-16) để thay NĐ-43. Tuy nhiên, trong khi chưa ban hành hoặc sửa đổi Nghị định
quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực cụ thể thì các
ĐVSNCL vẫn áp dụng NĐ-43. [3, 4].
11

. Mai Anh. Đến năm 2005 tiếptục giảm tối thiểu 10% ĐVSNCL. Tạp chí Tài chính - Cơ quan thông tin của Bộ
Tài chính, ngày 17/6/2017. Theo đó, hiện cả nước có khoảng 58.000 ĐVSNCL với 2,5 triệu biên chế (chưa kể
công an, quân đội và khu vực doanh nghiệp nhà nước).
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Trong bối cảnh nới rộng tự chủ đại học thì NĐ-43 và NĐ-16 tỏ ra “chật trội”.
Bởi thế Chính phủ ban hành NQ-77. Nghị quyết này chứa đựng tinh thần của hai nghị
định trên và QCBC-04, đồng thời chi tiết hóa cho phù hợp với hoạt động thực tiễn của
GDĐH. Giá trị cốt lõi của NQ-77 đã được đưa vào Luật - 34
2.2. Phân loại và nhận diện các cơ sở GDĐH công lập
Phân loại các cơ sở GDĐH công lập ở Bảng 2 được dựa vào năng lực tự bảo đảm
tài chính của nhà trường.
Bảng 2. Phân loại các cơ sở GDĐH công lập theo năng lực tài chính
Loại

Khả năng tự bảo đảm tài chính

Loại I

Cơ sở GDĐH công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư

Loại II

Cơ sở GDĐH công lập tự bảo đảm chi thường xuyên

Loại III

Cơ sở GDĐH công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

Loại IV

Cơ sở GDĐH công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

Trong thực tế, các cơ sở GDĐH đang thí điểm tự chủ toàn diện theo NQ -77 có
thể tạm xếp vào loại I vì các trường này chỉ tiếp tục nhận đầu tư từ NSNN cho những
dự án xây dựng cơ bản chưa hoàn tất. Hầu hết các cơ sở GDĐH công lập thuộc loại II,
loại III. Riêng các trường đại học thuộc khối an ninh, quốc phòng thuộc loại IV.
2.3. Tình hình tự chủ tài chính đối với các cơ sở GDĐH công lập
Hoạt động tài chính được phản ánh thông qua: nguồn tài chính, sử dụng nguồn
tài chính và phân phối kết quả tài chính.
a). Về nguồn tài chính
Bức tranh về nguồn tài chính của 4 loại trường có những khuynh hướng sau:
- Các cơ sở GDĐH gần đạt loại I rất ít (tạm xếp là 23 hoạt động theo NQ-77).
- Các cơ sở GDĐH thuộc loại II, loại III, loại IV đều được hỗ trợ từi NSNN.
Phân bổ NSNN bảo đảm hoạt động thường xuyên vẫn mang tính bình quân giữa các cơ
sở GDĐH công lập. Tiêu chí để cấp NSNN căn cứ vào quy mô, số lượng sinh viên đầu
vào của trường và mức kinh phí năm trước. Cách phân bổ này chưa gắn với các tiêu chí
phản ánh chất lượng đào tạo và kết quả đầu ra. Đây là cản trở lớn trong việc thực hiện
cơ chế tự chủ, đồng thời dẫn đến tình trạng thiếu động lực cạnh tranh giữa các trường
đại học. Phân bổ NSNN nhằm nâng cao chất lượng được thực hiện theo luật định cho
các đề án/dự án mà không thực hiện đấu thầu cạnh tranh.
- Cả bốn loại trường ở Bảng 2 đều có nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp
công. Tuy nhiên mức độ rất khác nhau và kém ổn định. Xin nêu vài việc:
(i) Khảo sát 100 cơ sở GDĐH công lập trên cả nước cho thấy: năm 2016 hỗ trợ
từ NSNN là 10.553 tỷ đồng, nguồn thu sự nghiệp là 14. 878 tỷ đồng. Trung bình có tới
58% nguồn thu của các trường từ thu sự nghiệp. Tuy nhiên, sự khác biệt về nguồn thu
này giữa các trường là rất lớn [9].
(ii) Tổng hợp tài chính 5 năm (2012-2017) của 10 cơ sở GDĐH đang làm
nhiệm vụ đào tạo giáo viên cho kết quả ở Bảng 3. Đối với nhóm trường ĐHSP khi nhà
nước hỗ trợ 1 đồng từ NSNN thì số thu của nhà trường tăng thành 1,32 đến 2,86 đồng.
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Trong khi đó, nhóm trường đại học đa ngành, con số tương ứng là từ 2,1 đến 4,46. Thực
tế này gợi ý chúng ta về cách tổ chức đào tạo đại học, và đâu là ưu tiên khi tổ chức
mạng lưới đào tạo giáo viên.
Bảng 3. Tổng hợp tài chính 5 năm 2012-2017 của 10 cơ sở GDĐH
làm nhiệm vụ đào tạo giáo viên
TT

Tên trường

1

Trường ĐHSP Hà Nội

2

Trường ĐHSP Tp HCM

3

NSNN
(tỷ)

Tổng thu
(tỷ)

Mức độ
tăng

579,6

1635,3

2,86 lần

560,45

1540,6

2,75 lần

Trường ĐHSP 2

410,1

859,3

2,10 lần

4

Trường ĐHSP nghệ thuật

165,9

323,1

1,95 lần

5

Trường ĐHSP TDTT Hà Nội

145,2

219,7

1,51 lần

6

Trường ĐHSP Thái Nguyên

485,2

642,5

1,32 lần

7

Trường Đại học Cần Thơ

566,7

2528,1

4,46 lần

8

Trường Đại học Quy Nhơn

365

964,9

2,64 lần

9

Trường Đại học Vinh

560,4

1644,8

2,57 lần

10

Trường Đại học Đồng Tháp

319,4

669,3

2,10 lần

Tổng hợp theo nguồn số liệu của Bộ GD&ĐT
(iii) Về cơ cấu thu. 10 trường đại học công lập sau hơn 24 tháng thực hiện NQ77 có tổng thu năm học 2015/ 2016 là 8262 tỷ đồng so với năm học 2013/ 2014 (trước
tự chủ) là 6890 tỷ đồng, tăng 19,9%. Cơ cấu thu thay đổi không nhiều, cụ thể: Thu sự
nghiệp (học phí, lệ phí) tăng từ 72,85% lên 75%; Thu dịch vụ giảm từ 17,5% xuống
14,6% ; Thu từ NSNN tăng từ 9,57 % lên 10,36%. Xin xem Hình 1. [6]
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b). Về sử dụng nguồn tài chính tài sản.
Quyền sử dụng nguồn tài chính gắn với quyền tài sản và mức độ tự bảo đảm chi
thường xuyên và nguồn gốc thu. Một số quy định đáng chú ý là: (i) tài chính có nguồn
gốc từ thu sự nghiệp nhà trường được chủ động chi; các khoản chi có nguồn gốc từ
NSNN thì nhà trường chi theo Luật ngân sách [3, 4]; (ii) tài sản thuộc trường công lập
được sử dụng vào việc kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nhằm mục đích phát
triển giáo dục (Điều 67) [1]; (iii) việc “quyết định chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản
có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của trường đại học theo quy chế tổ chức và hoạt động
của trường đại học; quyết định chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức
danh lãnh đạo, quản lý trường đại học theo kết quả, hiệu quả công việc và vấn đề khác
theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học” (Điều 16 ) [1]; (iv) đối với cơ sở
GDĐH thuộc loại II thì nhà trường (Hội đồng trường) còn được quyết định sử dụng
nguồn thu hợp pháp ngoài NSNN cấp; quyết định nội dung và mức chi để chi trả tiền
lương, chi hoạt động chyên môn và chi quản lý (Điều 66) [1]. Những quy định trên là
tăng quyền tự chủ cho nhà trường, nhưng để đi vào cuộc sống cần không ít thời gian.
c). Về phân phối kết quả tài chính
Hàng năm, sau khi hạch toán đầy đủ (nộp thuế và các khoản nộp khác nếu có),
phần còn lại (nếu có) nhà trường được lập quỹ và sử dụng quỹ theo nguyên tắc gắn với
chất lượng, hiệu quả công việc. Những trường hoạt động càng hiệu quả tỷ lệ trích lập
qũy và sử dụng quỹ càng cao. Thủ trưởng đơn vị có quyền quyết định mức chi [4]. Xin
xem tóm tắt ở Bảng 4.
Bảng 4. Phân phối sử dụng chênh lệch thu chi hàng năm
Các hoạt động tài chính
Trích lập quỹ phát triển hoạt
động sự nghiệp

Loại I
> 25%

Loại II
> 25%

Loại III
> 15%

Loại IV
> 5%

Trích lập quỹ bổ sung thu
nhập
Trích lập quỹ khen thưởng

Không hạn
chế
< 3 tháng
**

Tối đa 3 lần Tối đa 2 Tối đa 1 lần
*
lần*
*
< 3 tháng ** >2 tháng** < 1 tháng
**

Chi bổ sung thu nhập cho
người lao động;
Chi khen thưởng và phúc lợi

Mức chi
do thủ
trưởng
quyết định

Mức chi do
thủ trưởng
quyết định

Mức chi do
thủ trưởng
quyết định

Mức chi do
thủ trưởng
quyết định

* Quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do nhà nước
quy định.
**. Tiền lương tiền công thực hiện trong năm của đơn vị.
3. TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GDĐH TƯ THỤC
Trong phần này, khi viết ĐHTT được hiểu là bao gồm ĐHTT vì lợi nhuận và
ĐHTT không vì lợi nhuận12. Cả hai mô hình này đều do tổ chức, cá nhân đầu tư, không
12

Cơ sở ĐHTT được gọi là ĐHTT.KVLN khi nhà đầu tư vào cơ sở ấy không rút vốn, không hưởng lợi tức; phần
lợi nhuận tích lũy hàng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia, được tái đầu tư cho nhà trường.
Nhìn về cách quản trị loại hình trường này có nhiều đặc điểm của trường công. Đây là loại hình trường mới có
trên giấy.
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được hỗ trợ từ NSNN. Trong thực tế mô hình ĐHTT không vì lợi nhuận mới đưa vào
Luật 34, đến nay chưa xuất hiện. Hồi cứu dưới đây dựa vào Báo cáo tổng kết hoạt động
của các trường đại học ngoài công lập được Bộ GD&ĐT công bố vào Tháng 4/2017 [7]
a). Nguồn tài chính
Vốn đầu tư. Trong số 57 trường thuộc diện nghiên cứu, có 41 trường phản hồi về
số lượng cổ đông góp vốn, 45 trường kê khai về tổng số vốn góp. Có trường nhiều cổ
đông (Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM 439 người). Một số trường chỉ có 1 cổ đông
là công ty hoặc tập đoàn kinh tế. Ví dụ: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, Trường
Đai hoc Quốc tế Hồng Bàng, Trường Đại học FPT, Trường Đại học Kinh Bắc. Tổng số
vốn góp của các tường có sự chênh lệch rất lớn. Trường có số vốn góp cao nhất theo kê
khai là trường Đại học Tân Tạo với hơn 3,5 nghìn tỷ đồng. Trường có tổng vốn góp thấp
nhất là Dân lập Phú Xuân với con số kê khai là 30 triệu đồng.
Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp và sản xuất kinh doanh. Các khoản thu của các
trường bao gồm thu từ phí, lệ phí; học phí; thu từ hoạt động của trung tâm, cơ sở sản xuất,
kinh doanh; thu ở nội trú và các khoản thu khác. Học phí của các trường đa phần ở mức
từ 10-20 triệu/năm, cá biệt có một số trường có mức học phí lên tới 30-40 triệu/năm với
các ngành đào tạo có suất đầu tư cao như y, dược, hóa sinh, kỹ thuật...
b). Cơ cấu thu thu chi
Về Cơ cấu thu. Hình 2 minh họa cơ cấu thu của các trường ĐHTT. Thu từ học
phí, lệ phí vẫn là nguồn thu chính, nó chiếm trên 90% trong tổng thu của các trường.
Điều này cũng phản ánh một thực tế là hoạt động của các trường ĐHTT chủ yếu dựa
vào hoạt động đào tạo. Vấn đề này cũng hàm chứa rủi ro về tài chính bởi vì nhiều
trường đang thiếu nguồn tuyển. Các khoản thu từ nghiên cứu khoa học chuyển giao
công nghệ, tư vấn doanh nghiệp hầu như không có hoặc chiếm tỷ trọng không đáng kể.
Hình 2. Cơ cấu thu của các trường ĐHTT năm 2016

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê trường ĐHTT, 2017
Vể cơ cấu chi. Số liệu khảo sát năm 2016 cho thấy các trường ĐHTT chi chủ yếu
cho các hoạt động: (i) Chi thường xuyên tập trung vào trả lương cho cán bộ công nhân
viên, chi phí điện nước, duy trì bảo dưỡng cơ sở vật chất. Các khoản chi này chiếm
khoảng 62 % tổng chi; (ii). Chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm khoảng 30%;
(iii). Các khoản chi về nghiên cứu khoa học, hỗ trợ sinh viên, đoàn thể, nâng cấp hệ
thống chiếm tỷ trọng rất nhỏ, vào khoảng 7%.
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c) Về sử dụng nguồn tài chính
Bức tranh chung về kết quả hoạt động tài chính năm 2016 của các cơ sở GDĐH tư
thục được thể hiện ở Bảng 5. Tổng thu của 43 trường là trên 7 nghìn tỉ; tổng chi của 40
trường là hơn 3,3 nghìn tỉ; nộp NSNN của 34 trường đạt hơn 111 tỉ đồng; tổng lợi
nhuận trên tổng chi đạt đến 119%.
Khảo sát cho thấy, trong năm 2016, đã có 33/43 (~77%) trường hoạt động có thu
vượt chi và 13 trường thu không đủ bù chi. Phần lớn các trường này đang trong quá
trình tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình hoạt động và chủ đầu tư hoặc các trường có tiềm
lực tài chính thấp.
Bảng 5. Tóm tắt kết quả tài chính các trường trong năm 2016. (đ/vị tính: triệu đồng)
N

Minimum

Maximum

Tổng

Mean

Std. Deviation

Tổng thu 2016

43

4.00

1,279,290.31

7,032,938.36

163,556.71

324,244.87

Tổng chi 2016

40

2,905.76

572,307.57

3,330,635.52

83,265.89

130,610.93

Chi phí hoạt
động 2016

21

109.12

480,424.50

1,991,465.17

94,831.67

154,379.08

Nộp NSNN
2016

34

3.00

26,744.76

111,171.02

3,269.74

6,440.15

Trích lập quỹ
2016

14

90.00

69,736.60

260,340.53

18,595.75

26,064.79

Lợi nhuận 2016

42

-11,958.90

866,561.90

3,965,697.88

94,421.38

201,045.41

Thu học phí
2016.

38

1,225.00

595,288.55

3,801,680.59

100,044.23

161,755.37

Mức học phí

34

3.61

89.36

660.36

19.42

16.51

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê trường ĐHTT, 2017
Cho dù không được hỗ trợ từ NSNN, và những chính sách nhằm khuyến khích
xã hội hóa phát triển GDĐH tư thục còn xa vời [5] nhưng nhìn vào kết quả hoạt động
tài chính chúng ta thấy được những giá trị mà loại hình trường ĐHTT mang lại.
4. MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Một số nhận xét
a). Bước vào thời kỳ đổi mới GDĐH vừa phải mở rộng quy mô vừa phải nâng
cao chất lượng. Một mặt nhà nước trải nghiệm những mô hình GDĐH công lập mới,
mặt khác cho phép thành lập các trường ĐHDL, ĐHTT. Các mô hình GDĐH trên đều
dựa vào cặp đôi chính sách xã hội hóa và tự chủ. Trong đó tự chủ tài chính là khâu đột
phá.
b). Việc trao quyền tự chủ toàn diện (tổ chức,tài chính, nhân sự và học thuật) cho
các cơ sở GDĐH công lập đã tạo điều kiện để nhà trường đại học chủ động khai thác,
sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực có sẵn. Chủ trương này có chiều hướng tốt.
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c). Chính phủ chỉ dành 0,33% GDP cho giáo dục đại học. Đây là mức chi tiêu
công cực kỳ thấp cho một quốc gia tham vọng trở thành một quốc gia có thu nhập trung
bình cao vào 2035.
d). Hiện nay các cơ sở GDĐH công lập có hai nguồn thu chính là NSNN và thu
sự nghiệp dịch vụ công. Nguồn thu thứ hai chủ yếu từ hoạt động đào tạo với tỷ lệ trung
bình là 58% tổng thu. Con số này ở nhóm trường tự chủ toàn diện theo NQ-77 đạt
khoảng 90%. Những kết quả này đem đến những vui/lo lẫn lộn. Vui vì đã có thêm
nguồn tiền để các cơ sở GDĐH khởi sắc. Còn lo vì một trường đại học không thể “cất
cánh” bởi học phí và lệ phí.
đ). Cơ chế tự chủ tài chính đã chuyển trạng thái thu của các cơ sở GDĐH công
lập từ chủ yếu bằng NSNN sang trạng thái thu hỗn hợp công/tư. Điều này tạo nên sự
thay đổi lớn về tính chất tài sản nhà trường và đòi hỏi phải thay đổi cách quản lý nhà
nước, nhất là thay đổi cách quản lý của cơ quan chủ quản đối với các cơ sở GDĐH
công lập.
e). Nhờ tự chủ cao về tài chính, các cơ sở GDĐH tư thục hoạt động hiệu quả cao.
Các nhà trường ĐHTT không những không được hỗ trợ từ NSNN, mà trái lại hàng năm
nộp vào NSNN hàng trăm tỷ đồng; hiện tượng “tập trung tư bản” cao để dứt điểm
những mục tiêu lớn trong thời gian hai ba năm không còn là cá biệt.
f). Chưa thấy chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với GDĐH tư thục đi vào
cuộc sống. Điều này khiến sự cạnh tranh giữa trường công với trường tư càng trở nên
thiếu bình đẳng.
4.2. Một số kiến nghị
a). Trong nền kinh tế thị trường, các phương án đầu tư và quan hệ tài chính đối
với các cơ sở GDĐH cần được mở ra trên phạm vi rộng lớn. Ngoài hoạt động đào tạo,
nghiên cứu, nhà trường còn có cả những quan hệ với các đối tác tài chính trung gian,
với lĩnh vực dịch vụ, với giới đầu tư trong và ngoài nước. Với tinh thần này xin kiến
nghị Chính phủ:
Thứ nhất, trước mắt hướng dẫn các cơ sở GDĐH công lập sử dụng tài sản nhà
trường vào việc kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nhằm khai thác hiệu quả tài
sản nhà trường theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.
Thứ hai, quy định hành lang pháp lý để huy động vốn đầu tư cho các cơ sở
GDĐH từ các nguồn vốn trong và ngoài nước. Đối với trong nước, xin hướng vào việc
huy động vốn vay, vốn liên doanh, liên kết từ các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Đối với
nước ngoài, tiếp tục thu hút vốn ODA và các quỹ quốc tế khác, đồng thời tạo điều kiện
để các cơ sở GDĐH có thể tiếp cận các nguồn vốn ODA, các nguồn tài trợ từ các cá
nhân và các tổ chức quốc tế.
b). Kiến nghị Chính phủ tăng cường đầu tư cho GDĐH; chỉ đạo các cơ sở
GDĐH công lập thực hiện lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công để đại bộ phận các
cơ sở này tự bảo đảm chi thường xuyên theo NĐ-16 [4]; thực hiện tập trung đầu tư cao
cho những cơ sở GDĐH làm nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ chiến lược vùng
của đất nước, làm nòng cốt và dẫn dắt hệ thống.
c). Kiến nghị Chính phủ kịp thời đưa giải pháp khắc phục những vướng mắc
phát sinh trong quá trình thực hiện chủ trương tự chủ đại học. Xin gợi ý:
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Thứ nhất, thực hiện điều tiết tuyển sinh thông qua biện pháp hành chính cùng hỗ
trợ NSNN đối với các cơ sở GDĐH công lập. Về nguyên tắc, các cơ sở GDĐH công
lập có quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, chuẩn đầu vào, đầu ra theo xác định cụ thể và
chịu sự gíam sát chặt chẽ của Bộ GD&ĐT.
Thứ hai, rà soát những vấn đề làm cản trở quá trình tự chủ đại học, những vấn
đề đang gây xung đột giữa Luật Giáo dục đại học và Luật sửa đổi bổ sung một số điều
của Luật Giáo dục đại học với các luật khác để trình Ủy ban Thường vụ quốc hội cho
biện pháp khắc phục.
Thứ ba, trước mắt điều chỉnh cơ chế làm việc của cơ quan chủ quản (cơ quan
quản lý trực tiếp). Về nguyên tắc, tất cả nhà trường đại học công lập đã tự bảo đảm chi
thường xuyên thì “cơ quan quản lý trực tiếp” không được quyền can thiệp vào cơ cấu tổ
chức, nhân sự, phương án tài chính và tổ chức đào tạo của nhà trường./.
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THỰC TIỄN THỰC HIỆN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC
ĐẠI HỌC CÔNG LẬP HIỆN NAY Ở NƯỚC TA
– MỘT SỐ GIẢI PHÁP GỢI Ý TRONG THỜI GIAN TỚI
Lê Thị Thúy Hà
Học viện Ngân hàng
Tóm tắt: Bài viết tập trung tìm hiểu thực trạng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính
tại các cơ sở giáo dục Đai học công lập ở nước ta theo các Nghị định của nhà nước
trong thời gian qua. Qua đó thấy rõ những bất cập và đưa ra một số gợi ý cho giải pháp
góp phần hoàn thiện cơ chế này đồng thời thúc đẩy sự phát triển của giáo dục Đại học
nói chung và cơ sở giáo dục nơi tác giả công tác nói riêng.
Từ khóa: Tự chủ tài chính, cơ sở giáo dục đại học, nguồn thu, nguồn chi
I.

Đặt vấn đề

Tài chính là một nguồn lực rất quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của giáo dục,
trong đó có giáo dục đại học. Có nguồn lực tài chính, chúng ta mới có cơ sở để phát
triển các nguồn lực khác như con người, cơ sở vật chất… những yếu tố quyết định đến
chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục đại học đòi hỏi nguồn lực tài chính rất lớn. Tại
Việt Nam hiện nay, trong điều kiện nguồn ngân sách dành cho giáo dục đại học còn hạn
hẹp thì thực hiện tự chủ tài chính của các trường đại học công lập 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
giáo dục đại học. Việc trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các cơ
sở giáo dục đại học công lập đã mở ra, tạo cơ hội cho các cơ sở giáo dục đại học công
lập nâng cao tính tích cực chủ động, sáng tạo trong quản lý tài chính và tài sản của đơn
vị, sử dụng ngân sách nhà nước được giao tiết kiệm, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, qua thời
gian thực hiện việc tự chủ tài chính trong các cơ sở này đã xuất hiện một số vấn đề cần
được giải quyết.
II.

Một số cơ sở lý thuyết

2.1. Khái niệm đơn vị sự nghiệp công lập, và đơn vị sự nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực giáo dục
Đơn vị sự nghiệp công lập là những tổ chức được thành lập để thực hiện các hoạt
động sự nghiệp, không nằm trong những ngành sản xuất ra của cải vật chất những hoạt
động này nhằm duy trì và đảm bảo sự hoạt động bình thường của xã hội, mang tính chất
phục vụ là chủ yếu, không vì mục tiêu lợi nhuận.
2.2.Tự chủ tài chính trong trường Đại học
Xét trên góc độ quản lý tài chính, cơ chế tự chủ tài chính là việc cơ quan quản lý
cấp trên (chủ thể quản lý) cho phép đơn vị cấp dưới (chủ thể bị quản lý) được phép chủ
động điều hành, tự quyết các hoạt động tài chính trong khuôn khố pháp luật về quản lý
tài chính với mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.
Tự chủ tài chính và tự chịu trách nhiệm luôn gắn liền với nhau để nâng cao hiệu
quả hoạt động của các đơn vị và đảm bảo hoạt động đó luôn đúng theo quy định của
pháp luật.
Cơ chế quản lý tài chính còn là mối quan hệ tài chính theo phân cấp:
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- Giữa Chính phủ (Bộ tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư) với các Bộ, ngành, các
địa phương.
- Giữa Bộ chủ quản, Bộ quản lý ngành với các đơn vị trực thuộc ở trung ương;
giữa UBND tỉnh với các đơn vị địa phương.
- Giữa các đơn vị sự nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước với các bộ phận, đơn vị
dự toán trực thuộc. Cơ chế TCTC là cơ chế quản lý nhằm tăng cường quyền tự chủ, tự
chịu trách nhiệm cho các đơn vị SNCT về các mặt hoạt động tài chính, tổ chức bộ máy
và sắp xếp lao động qua đó làm tăng chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ công của
đơn vị..
2.3.

Cơ sở pháp lý để thực hiện tự chủ tài chính

Trên cơ sở phân định rõ các đơn vị hành chính với đơn vị sự nghiệp, tiến hành áp
dụng cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính, Nhà nước 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 và 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 và nghị quyết số 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.
Sau gần 10 năm thực hiện, Nghị định 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 đã cho thấy, 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, đồng thời, góp phần cải thiện từng bước thu
nhập của người lao động tại các đơn vị sự nghiệp.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Nghị định 43/2006/NĐ-CP 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 16/2015/NĐCP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công
lập 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.
III. Thực trạng thực hiện quyền tự chủ tài chính của các cơ sở giáo dục Đại
học công lập ở Việt nam hiện nay
Theo báo cáo khảo sát 40 trường đại học công lập giai đoạn 2011 – 2015 được
đăng tải trong Tạp chí tài chính (4/2017) cho thấy:
- Về nguồn thu của các trường: các trường nhận nguồn thu từ ngân sách nhà
nước chiếm từ 30% - 40% tổng thu của các trường đại học công lập hàng năm. Bên
cạnh đó, 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 của các trường.
- Về nguồn chi: Bình quân các trường đại học tự đảm bảo cân đối chi thường
xuyên được khoảng 75% từ nguồn thu sự nghiệp. Tuy nhiên, với tỷ lệ chi thường xuyên
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này vẫn chưa thể đảm bảo đủ nguồn lực để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và đảm bảo
thu nhâp tăng thêm cho cán bộ, giảng viên hàng năm.
- Chi phí đào tạo thực tế: học phí trung bình của các trường đại học công lập
trong giai đoạn 2011 – 2015 là trên 10 triệu đồng trên một sinh viên, so với mức trần
học phí quy định trong nghị định 49/NĐ-CP và nghị định 86/NĐ-CP cùng với mức hỗ
trợ ngân sách nhà nước hạn chế sẽ gây nhiều khó khăn cho các trường trong quá trình
cung cấp dịch vụ đào tạo có chất lượng cho người học.
- Về thu nhập tăng thêm của cán bộ viên chức: phần lớn các trường vẫn đảm bảo
được thu nhập tăng thêm cho cán bộ viên chức hàng năm với mức tăng thêm luôn đảm
bảo trên 1 lần qua các năm.
- Sử dụng nguồn thu và trích lập các quỹ: các trường đã chủ độnh sử dụng nguồn
thu của đơn vị để chi cho các hoạt động thường xuyên và chi đầu tư theo đúng cam kết.
Phần chênh lệch thu lớn hơn chi được trích lập các quỹ và đảm bảo trích mức tối thiểu
25% chênh lệch thu – chi cho quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Mức trích lập do các
trường chủ động và được quy định cụ thể tại quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Bên
cạnh cơ chế thực hiện quyền tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐCP và nghị định 16/2015/NĐ-CP thì hiện nay có 23 trường đăng ký thực hiện thí điểm
cơ kết tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư. Thông
qua báo cáo sơ kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện thí điểm cơ chế tự
chủ của các trường theo nghị quyết số 77/2014/NQ-CP tại hội nghị ngày 24/10/2017,
hoạt động thí điểm tự chủ tài chính tại các trường có nhiều kết quả tích cực. Qua khảo
sát số liệu báo cáo tài chính của 10 trường đại học công lập (gồm trường Đại học Hà
Nội, Học viện Nông nghiệp, trường Đại học Tài chính – Marketing, trường Đại học
Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, trường Đại
học Mở TP. Hồ Chí Minh, trường Đại học Tôn Đức Thắng, trường Đại học Kinh tế
quốc dân, trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh và trường Đại học
Điện lực) có thời gian thực hiện thí điểm tự chủ trên 2 năm, gồm báo cáo tài chính năm
học 2013 – 2014 là năm học trước khi đăng ký tự chủ và năm học 2015 – 2016 sau khi
tự chủ được 1 năm thì các trường đã đảm bảo được toàn bộ hoạt động chi thường
xuyên, thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người học, miễn giảm học phí cho các đối
tượng chính sách, trích lập quỹ học bổng khuyến khích theo quy định và đều có chênh
lệch thu lớn chi. Các trường đã trích lập quỹ đầu tư phát triển sự nghiệp, quỹ khen
thưởng, phúc lợi, ổn định thu nhập. Thu nhập của người lao động đã tăng lên rõ rệt so
với thu nhập bình quân giai đoạn trước. Cụ thể:
Về nguồn thu: Tổng thu giai đoạn thí điểm tự chủ năm 2015-2016 là 7.765 tỷ
đồng (không tính đầu tư xây dựng cơ bản) so với giai đoạn trước khi tự chủ năm 20132014 là 6.660 tỷ đồng tăng 16,6%, trong đó: thu từ ngân sách nhà nước cấp chi thường
xuyên, không thường xuyên giảm 16,51%; thu hoạt động sự nghiệp từ thu học phí, lệ
phí, thu sự nghiệp khác tăng 23,47%5; thu hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ (liên
kết đào tạo với nước ngoài, đào tạo ngắn hạn, các hoạt động tư vấn, nghiên cứu khoa
học, dịch vụ hỗ trợ đào tạo và dịch vụ khác) giảm 0,17%.
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Hình 3.1. So sánh tổng thu của các trường trước và sau khi tự chủ
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo tổng kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo [2]
Cơ cấu các khoản thu của các trường tự chủ chưa có sự thay đổi rõ rệt trước và
sau tự chủ. Thu từ học phí và lệ phí tăng 4,29% so với thời điểm trước tự chủ và vẫn là
nguồn thu chính, chiếm trên >70% trong tổng thu của các trường. Cụ thể:
- Tổng thu ngân sách nhà nước cho hoạt động thường xuyên và không thường
xuyên (không bao gồm vốn đấu tư xây dựng cơ bản và kinh phí đặt hàng của nhà nước
đối với các ngành Nông, Lâm, Ngư nghiệp) giảm đi 16,51% so với trước tự chủ, từ 430
tỷ đồng năm 2013-2014 xuống 359 tỷ đồng năm 2015-2016.
- Thu sự nghiệp năm 2015-2016 tăng thêm 1.178 tỷ đồng, trong đó thu học phí
tăng 1.111 tỷ đồng (24.1%) và thu sự nghiệp khác tăng 67 tỷ đồng (16%).
- Thu dịch vụ: Nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ (liên kết đào tạo nước ngoài,
đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, tư vấn, các dịch vụ hỗ trợ đào tạo v.v.) giảm nhẹ khoảng –
0.17% (tương đương 2 tỷ đồng) so với giai đoạn trước tự chủ. Ngoại trừ thu hoạt động
đào tạo (-6%) và dịch vụ hỗ trợ đào tạo (-14.3%) có xu hướng giảm, các nguồn thu dịch
vụ khác đều tăng mạnh: tài trợ và viện trợ tăng thêm 83,3%, thu tư vấn, nghiên cứu
khoa học tăng 40%.

Trước tự chủ (2013-2014)

Sau tự chủ (2015-2016)

Hình 3.2. Cơ cấu nguồn thu của các trường trước và sau tự chủ
Nguồn: Báo cáo tổng kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo [2]
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Về nguồn chi:
Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy tổng chi của 10 trường tự
chủ trên 2 năm tăng thêm 11,5%, tương đương với 575 tỷ đồng trong năm 2015-2016 so
với năm 2013-2014 trước tự chủ. Cơ cấu chi có sự thay đổi: chi từ dịch vụ giảm rõ rệt
từ 18,65% xuống 16,62%, chi ngân sách nhà nước giảm từ 7,52% xuống 6,19%, và tỷ lệ
chi sự nghiệp tăng lên từ 73,83% lên đến 77,02% trong tổng cơ cấu chi. Các mục chi
tăng mạnh của các trường tập trung vào đầu tư, mua sắm trang thiết bị (84,4%), chính
sách học bổng cho sinh viên (39,5%), tài trợ, viện trợ (35,5%) và hoạt động tư vấn và
nghiên cứu khoa học (33,7%).

Trước tự chủ (2013-2014)

Sau tự chủ (2015-2016)

Hình 3.3. Cơ cấu chi của các trường trước và sau tự chủ
Nguồn: Báo cáo tổng kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo [5]
Về cơ cấu nguồn chi trước và sau khi thực hiện thí điểm tự chủ của các trường
cũng có sự thay đổi rõ nét. Cụ thể:
- Chi ngân sách nhà nước: Tổng chi từ ngân sách nhà nước cho hoạt động
thường xuyên và không thường xuyên (không bao gồm chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản)
giảm 8,3% so với trước tự chủ, từ 375 tỷ đồng trong 2 năm 2013-2014 xuống 344 tỷ
đồng năm 2015-2016. Ngoại trừ chi ngân sách nhà nước cho vốn đầu tư xây dựng cơ
bản đều tăng lên 28,3%, từ 230 tỷ đồng năm 2013-2014 lên 296 tỷ đồng năm 20152016.
- Chi sự nghiệp: Trước tự chủ (2013-2014) tỷ lệ của chi sự nghiệp trong tổng chi
các trường là 73,83% - 3.681 tỷ đồng; sau tự chủ, tỷ lệ của chi sự nghiệp tăng lên
77,20% - 4.293 tỷ đồng. Tổng chi sự nghiệp cũng nhỏ hơn tổng thu sự nghiệp ở cả
trước và sau tự chủ (thu sự nghiệp trước tự chủ là 5.020 tỷ đồng và sau tự chủ là 6.198
tỷ đồng).
- Chi dịch vụ: Chi dịch vụ nhìn chung giảm xuống, từ 930 tỷ đồng trong giai
đoạn trước tự chủ (2013-2014) xuống c n 924 tỷ đồng ở giai đoạn sau tự chủ (20152016); tức là giảm khoảng 0,6%.
Trích lập quỹ:
Mức trích lập quỹ do các trường quyết định và được quy định cụ thể tại quy chế
chi tiêu nội bộ của đơn vị, những vẫn đảm bảo trích tối thiểu 25% chênh lệch thu chi
cho Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp theo quy định. Cụ thể, quỹ phát triển sự nghiệp
đã tăng từ 568 tỷ đồng trước tự chủ lên 977 tỷ đồng trong năm 2015-2016, hơn gần 400
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tỷ đồng so với mức tối thiểu qui định (Chênh lệch thu chi năm 2015-2016 là 2,333 tỷ
đồng).

Hình 3.4. Trích lập quỹ của các trường trước và sau tự chủ
Nguồn: Báo cáo tổng kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo [2]
Cơ cấu nguồn quỹ trích lập trong các trường tự chủ trên 24 tháng cũng có sự
phân hóa mạnh mẽ. Cùng với việc tăng học phí theo cơ chế tự chủ tài chính và tiếp tục
thu hút giảng viên và sinh viên, các trường cũng tăng quỹ trích lập lên 45,5% kể từ sau
tự chủ. Trong khi đó, quỹ khen thưởng và quỹ phát triển sự nghiệp tăng lên, quỹ phúc
lợi và quỹ ổn định thu nhập đều có xu hướng giảm xuống, tỷ lệ giảm tương ứng là -17%
và -14%. Một số trường giảm nhiều nhất như trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh
giảm 25,5 tỷ đồng và trường Đại học. Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giảm 21,8 tỷ đồng
trong quỹ ổn định thu nhập kể từ sau tự chủ.
Qua số liệu kết quả thực hiện thí điểm tại các trường đăng ký tự chủ theo nghị
quyết số 77/2014/NQ-CP và các trường đại học công lập khác thì có thể thấy các trường
đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc thực hiện quyền tự chủ của mình trong hoạt
động tài chính thể hiện qua các lĩnh vực như nguồn thu, nguồn chi và trích lập quỹ.
IV. Những bất cập, hạn chế trong việc thực hiện tự chủ tài chính trong các
cơ sở giáo dục đại học công lập
Về nguồn thu:
- Thứ nhất, nguồn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các trường đại học
công lập còn quá hạn chế và được cấp phát theo nguyên tắc bình quân, chưa thể hiện
được tiêu chí chất lượng đầu ra, dẫn đến sự thiếu cạnh tranh giữa các trường.
- Thứ hai, nguồn thu của các trường chủ yếu đến từ nguồn học phí, tuy nhiên
hiện nay nguồn thu này vẫn chưa nhiều, chưa thể giúp các trường tăng cường nội lực do
phát triển. Nguyên nhân có thể kể ra đó là chính sách cải cách học phí còn chậm, mức
học phí vẫn còn thấp, quy mô tuyển sinh và mức học phí của các trường đều bị khống
chế bởi các quy định của pháp luật theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP và nghị định số
86/2015/NĐ-CP về mức trần học phí và Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT về xác định
tổng quy mô sinh viên của một trường đại học không quá 15.000 sinh viên.
- Thứ ba, việc huy động vốn từ các tổ chức tín dụng và các cá nhân, tổ chức
nhằm hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo theo nhu cầu của các trường vẫn
hạn chế do chưa có quy định cụ thể.
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- Thứ tư, các khoản thu dịch vụ của các trường đại học công lập như thu từ liên
kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ… vẫn còn thấp và có xu
hướng giảm mạnh trong các năm do chính sách pháp luật về giáo dục đại học có sự thay
đổi.
Về nguồn chi:
- Thứ nhất, dù là tự chủ tài chính nhưng các trường khi sử dụng kinh phí của
mình vẫn phải tuân thủ theo các quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế, tiêu chuẩn ngành
nghề hiện hành. Đặc biệt khi thực hiện các dự án đầu tư bằng kinh phí của mình thì các
trường vẫn phải lập kế hoạch đầu tư trung hạn, dài hạn trình cơ quan có thẩm quyền phê
duyệt theo quy định của Luật đầu tư công.
- Thứ hai, theo quy định hiện hành của Nghị định 43/2006/NĐ-CP và Nghị định
16/2015/NĐ-CP thì khi Nhà nước điều chỉnh nâng mức lương tối thiểu thì các trường
phải tự đảm bảo các nguồn sự nghiệp để tiến hành nâng lương cấp bậc, chức vụ cho cán
bộ giảng viên. Do đó các trường sẽ phải cắt giảm các nguồn chi khác để đảm bảo cho
việc tăng lương.
- Thứ ba, việc đầu tư mua sắm tài sản cố định phục vụ cho giảng dạy, thực hành
trong năm học không được tính là chi phí thường xuyên, không được dùng nguồn học
phí để chi trả.
Về hoạt động đầu tư của các trường
Về đầu tư mua sắm
Hoạt động đầu tư, mua sắm là một hoạt động quan trọng trong việc xây dựng và
phát triển nhà trường. Việc tự chủ khiến trường có thể chủ động nhiều hơn nhưng cũng
gặp một vài khó khăn trong đầu tư, mua sắm. Theo số liệu thống kê hiện tại của 16
trường, các trường đang triển khai thực hiện trên 200 dự án đầu tư, mua sắm với tổng
mức đầu tư lên đến trên 5.800 tỷ đồng. Các trường có tổng đầu tư mua sắm lớn nhất là
Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trường Đại học Kinh tế Quốc dân và trường Đại học
Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Các trường tự bỏ kinh phí từ quỹ trường cho các chương
trình, dự án đầu tư mua sắm nhiều nhất là trường Đại học Tôn Đức Thắng, trường Đại
học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và trường Đại học Điện lực.
Sau khi thực hiện tự chủ, đa số các trường chỉ còn nguồn đầu tư từ ngân sách nhà
nước cho những chương trình, dự án đầu tư xây dựng dở dang. Chính vì vậy, các trường
buộc phải phát huy tối đa nguồn để bổ sung thực hiện các hoạt động đầu tư, mua sắm
theo quy định. Tuy nhiên, một số trường vẫn còn gặp khó khăn trong việc triển khai các
dự án vì chưa thành lập được Hội đồng trường. Việc phê duyệt chủ trương và các thủ
tục đầu tư vẫn phải trình đơn vị chủ quản theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật
Đấu thầu.
Một số trường khác, mặc dù được quyền quyết định đầu tư các dự án bằng nguồn
thu hợp pháp nhưng vẫn thực hiện theo đúng các quy định của nhà nước như giai đoạn
trước khi tự chủ. Lý do các trường đưa ra là chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với
các trường tự chủ; quyết định thí điểm đều dưới Luật Đầu tư công và Luật Đấu thầu nên
vẫn phải thực hiện theo quy định. Một số trường thì đơn vị chủ quản yêu cầu các trường
phải thực hiện đúng quy định Khảo sát về sử dụng tài sản, giá trị thương hiệu, cơ sở vật
chất của các trường để liên doanh, liên kết cho thấy việc triển khai này tại các đơn vị
mới chỉ ở phạm vi sử dụng thương hiệu để ký kết các hợp đồng liên kết đào tạo. Việc sử
dụng tài sản, cơ sở vật chất cho thuê, liên doanh, liên kết hiện nay vẫn còn gặp nhiều
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rào cản bởi các văn bản quy định của nhà nước như Luật số 09/2008/QH về quản lý, sử
dụng tài sản nhà nước (Luật số 15/2017/QH14 về quản lý sử dụng tài sản công vừa
được Quốc hội thông qua ngày 21/6/2017, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018. Tuy
nhiên, Luật quản lý, sử dụng tài sản mới cũng chưa tạo thuận lợi (chưa có quy định
riêng) cho các trường tự chủ trong việc thực hiện đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài
sản; trong việc kinh doanh, dịch vụ, liên doanh liên kết); Nghị định số 52/2009/NĐ-CP
ngày 3/06/2009 và Nghị định số 04/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số
52/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý,
sử dụng tài sản Nhà nước; Thông tư 23/2016/TT-BTC ngày
16/02/2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại
đơn vị công lập.
Đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước
Sau khi được giao quyền tự chủ theo Nghị quyết 77, các trường vẫn còn một số
dự án đang triển khai với nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Theo số liệu, hiện 6 trường
tiếp tục được nhà nước hỗ trợ thực hiện 16 dự án với nguồn ngân sách khoảng 359 tỷ
đồng. Trong 6 trường này, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và trường Đại học Luật TP.
Hồ Chí Minh là 2 cơ sở được cấp ngân sách nhà nước nhiều nhất (lần lượt là 142,149 và
140 tỷ đồng).
Bảng 4. Một số chương trình dự án của các trường còn ngân sách nhà nước cấp
Stt

Tên trường

Chương trình, dự án

1

Trường Đại học Hà Trung tâm kiểm định và đánh giá chất lượng 21,3
Nội
đào tạo của trường ĐHHN

2

Trường Đại học Đầu tư xây dựng nhà trung tâm đào tạo
Kinh tế quốc dân

3

Trường Đại học Mở Đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật 1,232
TP. Hồ Chí Minh
cơ sở Long Bình – Trường ĐH Mở Tp. Hồ Chí
Minh (giai đoạn 1)

4

Học viện Nông Xây dựng bệnh viện thú y
239,411
nghiệp Việt Nam
Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng
thí nghiệm chất lượng an toàn sinh học
Nâng cấp, cải tạo xây dựng Học viện Nông
nghiệp Việt Nam giai

Số NSNN còn
phải cấp (tỷ
đồng)

37,477

Nguồn: Báo cáo tổng kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo [2]
Đầu tư từ nguồn tự có
9/12 trường dành khoảng 1.604 tỷ đồng từ nguồn thu của mình để chi cho hoạt
động đầu tư, mua sắm, chiếm khoảng 32,7% tổng chi phí cho các chương trình, dự án.
Ngoài nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, các trường huy động được một số nguồn khác
như ODA (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) hay nguồn vốn vay kích cầu (trường ĐH
Kinh tế TP. Hồ Chí Minh). Trường dành nhiều tiền từ nguồn thu của mình nhất cho
hoạt động đầu tư mua sắm là trường Đại học Tôn Đức Thắng (Dự án khối khoa Khoa
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học xã hội và nhân văn, Mỹ thuật công nghiệp, y dược và khu thực hành – hơn 213 tỷ
đồng), trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Bồi thường giải phóng mặt bằng và
đầu tư xây dựng trường tại Khu đô thị mới Nam thành phố - hơn 440 tỷ đồng) và trường
Đại học Điện lực.
V. GỢI Ý GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA CÁC
CƠ SỞ GIÁO DỤC

- Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/08/2004
của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ
quan, đơn vị có sử dụng
kinh phí ngân sách nhà nước nhằm phù hợp với các đơn vị sự nghiệp tự chủ chi
thường xuyên và chi đầu tư theo hướng thành lập Ban kiểm soát tài chính trực thuộc
Hội đồng trường, nhân sự do Hội đồng trường bổ nhiệm. Điều này giúp nâng cao vai trò
giám sát của Hội đồng trường đồng thời đảm bảo tính công khai minh bạch, trách
nhiệm giải trình về tài chính của Hiệu trưởng đối với Hội đồng trường, cán bộ, công
nhân viên, và người học.
- Thứ hai, xây dựng thông tư hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng các nguồn tài
chính huy động được và các nguồn thu khác, đồng thời xác định những khoản cần đóng
thuế, những khoản không cần đóng thuế. Xây dựng và hoàn thiện chính sách ưu đãi về
thuế đối với các cơ sở Giáo dục đại học cũng như các chính sách ưu đãi đối với các đơn
vị xã hội hóa theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP như miễn thuế giá trị gia tăng, thuế thu
nhập doanh nghiệp đối với các khoản thu học phí, lệ phí v.v. Tiến hành việc giao tài sản
cho các trường theo qui định của Luật số 09/2008/QH về quản lý, sử dụng tài sản nhà
nước (sẽ được thay thế bởi Luật số 15/2017/QH14 về quản lý sử dụng tài sản công có
hiệu lực thi hành từ 01/01/2018) để nhà trường có thể chủ động trong việc liên doanh,
liên kết, góp vốn với các đơn vị, tổ chức khác. Hình thành công ty quản lý vốn nhà
nước tại các cơ sở Giáo dục đại học công lập để bảo toàn vốn tại các cơ sở giáo dục
công lập (giống như cách làm khi bãi bỏ cơ chế chủ quản của doanh nghiệp nhà nước
trước đây).
- Thứ ba, điều chỉnh mức thu phí với mục tiêu là học phí tiến tới bù đắp được chi
phí đào tạo cần thiết để đạt chất lượng đáp ứng yêu cầu đặt ra; chuyển học phí từ danh
mục tính phí sang tính giá dịch vụ. Xây dựng hướng dẫn thực hiện cơ chế giá dịch vụ
Giáo dục đại học theo Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày
01/01/2017 trên nguyên tắc giá phải tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí
quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định và có tích lũy. Đối với các dịch vụ khác
thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo (Dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà
nước và dịch vụ không sử dụng ngân sách nhà nước) cần hướng dẫn các cơ sở Giáo dục
đại học tự chủ thực hiện mức thu theo cơ chế giá dịch vụ hợp lý.
- Thứ tư, triển khai, hướng dẫn thực hiện phương thức nhà nước đặt hàng đào
tạo, từng bước tiến tới thực hiện phương thức đấu thầu đào tạo từ nguồn kinh phí ngân
sách nhà nước nhằm tạo lập sân chơi cạnh tranh bình đẳng giữa các cơ sở Giáo dục đại
học theo tiêu chí chất lượng, công bằng và hiệu quả, có lợi cho nhà nước, cho người
học. Phương thức này sẽ tạo khuôn khổ cạnh tranh thật sự công bằng giữa các trường
đại học theo đúng tinh thần Luật Giáo dục đại học và Nghị định số 69/2008/NĐ-CP về
chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy
nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường.
439

- 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.
- Xây dựng cơ chế/qui định về việc sự dụng tài sản công của các cơ sở Giáo dục
đại học công lập khi thành lập các đơn vị liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân,
doanh nghiệp khác để tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn với đào
tạo theo nguyên tắc bảo toàn vốn, tài sản nhà nước, bù đắp chi phí và có tích lũy.
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TỰ CHỦ TÀI CHÍNH VÀ ĐỔI MỚI ĐẦU TƯ
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Nguyễn Hóa
Trường Đại học Thương mại
Tóm tắt
Tự chủ đại học đang là một chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm ở Việt Nam,
đặc biệt là từ các nhà hoạch định chính sách và hệ thống giáo dục đại học.Tự chủ đại
học tập trung vào 04 khía cạnh chủ yếu gồm: Tổ chức (Organisational autonomy), Tài
chính (financial autonomy); Nhân sự (staffing autonomy) và Học thuật (academic
autonomy). Tự chủ đại học được xem như là một động lực quan trọng thúc đẩy quá
trình phát triển và hội nhập quốc tế của giáo dục đại học Việt. Tuy nhiên, tự chủ đại
học và tự chủ tài chính nói riêng của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam vẫn đang
trong giai đoạn thí điểm và quá trình triển khai triển khai vẫn còn nhiều bất cập. Vì
vậy, việc hoàn thiện chính sách nhằm thúc đẩy quyền tự chủ tài chính trong các trường
đại học là một trong những tiền đề quan trọng mở rộng quyền tự chủ của các cơ sở
giáo dục đại học, tạo điều kiện phát triển bền vững hệ thống đại học Việt Nam. Bài viết
này tập trung phân tích xu hướng chính sách, khung pháp lý về đầu tư ngân sách nhà
nước cho giáo dục đại học của các nước trên thế giới, so sánh với thực trạng cơ chế
đầu tư tài chính của Chính phủ cho các trường đại học Việt Nam từ đó đưa ra các
khuyến nghị về đổi mới chính sách thúc đẩy quá trình tự chủ tài chính của các trường
đại học Việt Nam.
Từ khóa: Tự chủ tài chính đại học, giáo dục đại học Việt Nam, chính sách tài
chính.
1. Đặt vấn đề
Trong quá trình chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế - xã hội, từ mô hình kinh
tế tập trung bao cấp chuyển sang mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa, nền giáo dục Việt Nam nói chung và giáo dục đại học nói riêng cũng từng bước
phát triển và hội nhập với nền giáo dục khu vực và thế giới. Điều này thể hiện qua việc
mở rộng hệ thống các trường ngoài công lập với sự đầu tư từ nhiều thành phần kinh tế
khác nhau và sự tăng mạnh của hoạt động liên kết đào tạo với các trường đại học nước
ngoài. Chính trong quá trình hội nhập đó đã xuất hiện những vấn đề mới cần phải giải
quyết của giáo dục đại học, nổi bật là xu hướng đại chúng hóa giáo dục hóa đại học, sự
bùng nổ về quy mô đào tạo và vấn đề đổi mới quản trị đại học theo hướng tự chủ và
trách nhiệm giải trình.
Trong những năm gần đây, tự chủ đại học đang là một chủ đề nhận được nhiều
sự quan tâm ở Việt Nam, đặc biệt là từ các nhà hoạch định chính sách và hệ thống giáo
dục đại học. Tự chủ đại học (university autonomy) được hiểu là quyền của cơ sở giáo
dục đại học quyết định sứ mạng và chương trình hoạt động của mình cũng như 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 các quyết định cũng như hoạt động của
mình. Theo EUA (2017), tự chủ đại học tập trung vào 04 khía cạnh chủ yếu gồm: Tổ
chức (Organisational autonomy), Tài chính (financial autonomy); Nhân sự (staffing
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autonomy) và Học thuật (academic autonomy). Tự chủ đại học được xem như là một
động lực quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của giáo dục đại
học Việt Nam.
Mặt khác, cùng với xu hướng đại chúng hóa giáo dục hóa đại học, sự bùng nổ về
quy mô đào tạo dẫn đến nguồn lực công không đủ đáp ứng nhu cầu phát triển của các
trường đại học. Trong bối cảnh đó, vấn đề nổi lên như một thách thức khó khăn nhất,
chính là bài toán tài chính cho giáo dục. Một mặt, nhà nước không thể có đủ nguồn lực
để bao cấp cho giáo dục như trước, mặt khác, nhà nước cũng không thể phó mặc giáo
dục cho khu vực thị trường và để nó vận hành hoàn toàn theo cơ chế thị trường, bởi lẽ
điều này sẽ gây ra nhiều hệ lụy về công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục của người
dân. Vì vậy, vấn đề tài chính cho giáo dục đại học và tự chủ tài chính của các trường đại
học đang trở thành chủ đề quan trọng, là tiêu điểm nổi bật trong nghị trình chính sách
của nhiều nước trên thế giới, đặc biệt đối với các nước đang phát triển như Việt Nam.
Theo Nguyễn Trọng Hoài (2018), tự chủ tài chính của các trường đại học tại
quốc gia trên thế giới là sự kết hợp giữa hành lang pháp lí do chính phủ ban hành và sự
nỗ lực của các trường đại học. Hành lang pháp lí do chính phủ ban hành thường có hai
cách tiếp cận chính sách gồm: (i) Chính phủ đảm bảo các tài trợ công chiến lược nhưng
vẫn cắt giảm nguồn ngân sách tài trợ nhằm tạo động lực cho trường đại học nỗ lực tìm
kiếm nguồn thu và sử dụng hiệu quả nguồn thu; (ii) Điều chỉnh các chính sách tạo
nguồn thu và đa dạng hóa nguồn thu để các trường đại học có khả năng đầu tư và phát
triển bền vững. Với cách tiếp cận như trên, trong bài viết này tác giả tập trung phân tích
xu hướng chính sách, khung pháp lý về đầu tư ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học
của các nước trên thế giới, so sánh với thực trạng cơ chế đầu tư tài chính cho các trường
đại học Việt Nam từ đó đưa ra các khuyến nghị về đổi mới chính sách thúc đẩy quá
trình tự chủ tài chính của các trường đại học Việt Nam
2. Đầu tư ngân sách công cho giáo dục đại học của các nước trên thế giới
2.1. Thực trạng đầu tư ngân sách công cho giáo dục đại học
Nhận thức rõ vai trò quan trọng của giáo dục, chính phủ các nước luôn quan tâm
và tăng cường đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo, trong đó có
giáo dục đại học. Trong giai đoạn 2010 – 2016, hàng năm các nước dành ngân sách
khoảng từ 3 - 8% GDP chi cho giáo dục và đào tạo (Biểu đồ 1). Số liệu (năm 2103) cho
thấy, chi NSNN cho giáo dục ở môt số nước châu Âu như Đan Mạch (8,49%), Phần
Lan (7.16%), Na – Uy (7.47%), Thụy Điển (7,72%) là khá cao khoảng từ 7,1 – 8,5%.
Số liệu tương ứng đối với các nước trong khối EU là 5,28%, OECD 5,24%, Hoa Kỳ
4,94%. Các nước Đông Á và Thái Bình Dương (3,94%), Nhật Bản (3,67%), Lào
(3,23%), Thái Lan (4,12%), In đô nê xia (3,36%), Singapore (2,90%) có mức đầu tư
NSNN cho giáo dục thấp hơn mức bình quân chung của thế giới (4,94%). Việt Nam
với mức đầu tư 5,65% GDP và Malaysia (5,48%) có mức đầu tư cao nhất so với các
nước trong vùng. Nhìn chung, xu hướng đầu tư NSNN được duy trì khá ổn định ngoại
trừ một số nước với mức chi NSNN cao (Đan Mạch, Thụy Điển) có xu hướng giảm dần
mức đầu tư.
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Nguồn: Worldbank (2018)
Biểu đồ 1: Chi NSNN cho giáo dục của các nước trên thế giới giai đoạn 2010
-2016 (% GDP)
Lĩnh vực giáo dục đại học cũng được chính phủ các nước quan tâm và dành một
khoản NSNN khá cao để đầu tư cho các trường đại học và cũng là nguồn tài chính chủ
yếu và quan trọng nhất đối với hầu hết các trường đại học trên thế giới. Số liệu ở Bảng
1 cho thấy, các nước trên thế giới chi bình quân khoảng 21- 22% trong tổng chi ngân
sách cho giáo dục đại học; các nước EU, Bắc Mỹ là những nước có mức đầu tư cao hơn
các nước khác (Khoảng từ 22 – 32%); các nước Đông Á và Đông Nam Á có mức đầu
tư thấp nhất (từ 14 -19%). Ngân sách đầu tư cho giáo dục đại học của Việt Nam bình
quân 15% trong tổng chi NSNN cho giáo dục, thấp hơn nhiều so với mức trung bình
của tất cả các nước trên thế giới (khoảng 20 - 21%).
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Bảng 1: Chi NSNN cho giáo dục đại học (% Tổng chi NSNN cho giáo dục)
Tên nước/Năm

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Úc

22.28

23.20

23.68

25.95

26.54

28.86

Bra xin

16.40

16.76

17.30

18.60

19.27

21.45

Các nước Trung Âu
và vùng Ban Tích

21.74

23.39

22.60

21.67

21.65

22.09

Các nước EU

22.38

23.38

23.39

22.44

22.55

22.81

Các nước Mỹ Latin
và vùng Caribe

19.76

20.22

19.58

19.42

20.58

20.96

Các nước thành
viên OECD

22.58

23.39

23.39

23.96

24.10

24.91

Các nước Nam Á

14.59

11.77

14.73

21.12

16.29

17.67

Các nước Đông Á

16.22

19.45

18.61

17.90

Indonesia

16.05

17.18

16.41

15.05

15.80

20.14

20.00

20.76

15.61

17.67

19.38

20.76

Nhật Bản
Hàn Quốc
Singapore

35.06

35.63

38.04

35.28

Malaysia

34.45

36.97

28.47

30.51

Thaí Lan

16.51

14.92

14.42

15.55

Việt Nam

14.48

15.73

14.83

15.01

Cả Thế giới

20.31

20.61

20.04

21.72

2016

12.12

18.84
18.95
23.39

21.31
Nguồn: Worldbank (2018)

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, trong bối cảnh gia tăng về quy mô, sức ép về
chất lượng và chi phí, đầu tư tài chính cho giáo dục đại học cần phải đổi mới theo
hướng giảm bớt sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước và đa dạng hóa các nguồn lực
khác từ xã hội (doanh nghiệp, người học). Tuy nhiên nguồn tài trợ từ ngân sách nhà
nước (public funding) vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển
giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng (Biểu đồ 2).
Số liệu ở biểu đồ 2 cho thấy, đối với đa số các trường đại học châu Âu (ngoại trừ
một số nước như Anh, Ai Len..), nguồn NSNN chiếm từ 70 - 80% nguồn thu nhập,
thậm chí một số nước như Ai Xơ Len, Đan Mạch, Na Uy chi từ NSNN chiếm trên 90%
nguồn thu nhập của các trường đại học. Ở một số nước như Anh, Ai Len, Ru ma ni, Bồ
Đào Nha do nguồn tài trợ từ chính phủ thấp, các trường có xu hướng chia sẻ chi phí
sang người học, hoặc tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác.

444

Tài trợ từ NSNN
Học phí
Nguồn tài trợ ngoài

Biểu đồ 2: Cơ cấu nguồn thu của các trường đại học của các nước châu Âu
(AT: Áo; BE-FL: Flanders của Bỉ:BE-FR: Vùng nói tiếng Pháp Ở Bỉ; CZ: Cộng hòa
Séc; DK: Đan Mạch; DE-BB: Brandenburg của Đức; DE-HE: Hesse của Đức; DENRW: North Rhine-Westphalia Ở Đức; EE: Estonia; ES-CA: Vùng Catalonia của Tây
Ban Nha; FI: Phần Lan; FR: Pháp; HU: Hung ga ry; IS: Aixơlen; IE: Ailen; IT: Ý; LV:
Latvia; LT: Lithuania; NL: Hà Lan; NO: Na Uy; PL: Ba Lan; PT: Bồ Đào Nha; RO:
Ru ma ni; SK: Slo vac; SE: Thụy Điển; CH: Thụy Sĩ; TR: Thổ Nhĩ Kỳ;UK-EN: Anh
Quốc)
Nguồn:Anna Lena, Claeys Kulick & Thomas Estermann, 2015
Nghiên cứu của L.E. MARINAS và E. PRIOTEASA 2015), Birutė P. A. Pūraitė
và cộng sự (2017), Elena Chernova và cộng sự (2017) cũng chỉ ra rằng, cho đến nay
các trường đại học của EU (ngoại trừ Anh, Tây Ban Nha và Italia) vẫn tiếp tục duy trì
sự phụ thuộc lớn vào nguồn tài trợ của chính phủ. Trong năm 2012, ngân sách công trực
tiếp chiếm khoảng 72,8% kinh phí của các trường đại học châu Âu, tài trợ từ tư nhân
(như học phí, hợp đồng kinh doanh và dịch vụ) chiếm 9,1% và 10,5. Tuy nhiên, nguồn
tài trợ từ chính phủ (government funding/public funding) có xu hướng giảm dần. Chẳng
hạn, tài trợ của chính phủ Đan Mạch cho giáo dục đại học giảm từ 2.8% GDP năm 2002
xuống 2,2% GDP năm 2012; tương ứng với Thụy Điển là 2,3 và 2,0%. Cơ cấu tài trợ
công trong thu nhập phản ảnh mức độ độc lập tài chính, khả năng tự chủ của một
trường đại học.
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2.2. Chính sách đầu tư ngân sách công cho giáo dục đại học
Khi nghiên cứu về chính sách và phương thức đầu tư ngân sách công cho giáo
dục đại học, Samil and Hauptman (2006) chỉ ra rằng có 2 phương thức tài trợ chính là
trực tiếp và gián tiếp. Tài trợ trực tiếp nhằm hỗ trợ các trường trang trải các chi phí liên
quan đến hoạt động giảng dạy và đầu tư. Tài trợ gián tiếp được thực hiện thông qua hỗ
trợ trực tiếp cho sinh viên và gia đình của họ, với các hình thức: cấp ngân phiếu cho
người học, cấp học bổng và trợ cấp, phúc lợi thuế, và chương trình tín dụng sinh viên.
Nghiên cứu về mô hình và phương thức tài trợ của chính phủ đối với các trường
đại học của Elena Chernova và cộng sự (2017) đã chỉ ra rằng có 3 phương thức chính
để tài trợ đối với các trường đại học: (1) Tài trợ theo công thức (formula – based
funding), (2) tài trợ dựa trên kết quả đầu ra (outcome-based funding) và (3) tài trợ theo
phương thức thỏa thuận (negotiated funding). Nghiên cứu khảo sát 107 trường đại học ở
27 nước châu Âu cho thấy, quá trình tài trợ ngân sách cho các trường đại học được chia
thành 2 nhóm: Đối với nhóm trường đại học xếp hạng thấp (low – ranking universities,
top 200 -500), việc tài trợ thực hiện chủ yếu theo phương thức 1 và 2; đối với các
trường đại học xếp hạng cao (high- ranking universities), việc tài trợ chủ yếu theo
phương thức 3.
Nghiên cứu của Anna Lena và công sự (2015), EUA (2017) cũng chỉ ra rằng,
trong những năm gần đây hầu hết các nước châu Âu sử dụng phương thức tài trợ “gói
tài trợ” (Block grant). Gói tài trợ này của chính phủ nhằm đáp ứng nhu cầu trang trải
một số khoản chi phí chủ yếu của các trường như: chi phí cho giảng dạy, chi thường
xuyên và chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng chỉ
ra xu thế tài trợ của chính phủ cho trường đại học đang có sự dịch chuyển từ dựa trên
các chỉ số “đầu vào” sang dựa trên các chỉ số “đầu ra”. Sự phân bổ tài trợ cũng hướng
tới sự công khai, minh bạch, tạo ra sự linh hoạt trong sử dụng và phát triển nguồn thu
nhập mới. Tuy nhiên, các nước khác nhau sử dụng các phương thức tài trợ khác nhau
hoặc phối hợp giữa các phương thức khác nhau.
Hình 1: Tổng quan về cơ chế tài trợ cho các trường đại học ở châu Âu

Nguồn:Anna Lena, Claeys Kulick & Thomas Estermann, 2015
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Bảng 2: Tổng quan về các tiêu chí sử dụng trong tài trợ
cho các trường đại học ở một số nước châu Âu
Nước

Tài trợ cả
gói cộng
với tự chủ
đại học

Chủ yếu
dựa trên
số sinh
viên

Phân biệt
theo
ngành đào
tạo

Tài trợ
dựa trên
kết quả
hoạt động

Tài trợ
cho
nghiên
cứu khoa
học

Bao gồm
học phí

Ai len
Úc

Có
Có

Có
Có

Có
Có

Có
Có

Có
Có

Không
Có

Na Uy

Có

Không
trực tiếp

Không
trực tiếp

Có

Không,
tiêu chí
NCKH
nằm trong
kết quả

Không

Hà Lan

Có

Có, nhưng
dựa trên
số sinh
viên tốt
nghiệp

Có

Có

Có

Có

Xứ - Uên

Có

Có

Có

Không

Có

Không

Anh
Scot- len
Đan Mạch

Có
Có
Có

Có
Có
Có

Có
Có
Có

Không
Có
Có

Có
Có
Có, tính
theo trọng
số

Có

Nguồn: HEA, Irland, Working Paper 4, 2016
Khi nghiên cứu về đầu tư tài chính giáo dục đại học, mặc dù với nhiều cách tiếp
cận khác nhau, nhưng các nghiên cứu đều thống nhất rằng, đầu tư tài chính cho giáo
dục đại học cần phải đổi mới theo hướng giảm bớt sự phụ thuộc vào ngân sách nhà
nước và đa dạng hóa các nguồn lực khác từ xã hội (doanh nghiệp, người học). Theo xu
hướng này chính phủ các nước đã xây dựng khung chính sách cho phép các trường đại
học được quyết định mức thu học phí từ người học, được phép tiếp cận nguồn vốn từ
các thị trường tài chính và bất động sản. Theo EAU (2017), một số quốc gia châu Âu
cho phép trường đại học vay vốn từ các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính và không đưa
ra các điều kiện hạn chế nào cả. Tuy nhiên, một số chính phủ (Bang Brandenburg,
Hesse (Đức), Litva (Lithuania), Pháp và Thụy Điển vẫn đưa ra các công cụ để kiểm
soát hoạt động vay vốn như chỉ định ngân hàng cho vay, sử dụng các cơ quan có thẩm
quyền bên ngoài để đánh giá trường đại học, giới hạn định mức vay hoặc một số điều
kiện kèm theo khác. Về khía cạnh bất động sản, ngoại trừ các Bang Brandenburg,
Hesse, North Rhine-Westphalia (Đức), Hungary, Litva (Lithuania) và Thụy Điển, 22
quốc gia còn lại của Liên minh châu Âu đều cho phép trường đại học được quyền mua,
bán các bất động sản (Nguyễn Trọng Hoài, 2018).
Theo Sonjuhi Singh (2014), trong bối cảnh chi phí đào tạo/1sinh viên ngày càng
tăng, các trường đại học có xu hướng đa dạng hóa các nguồn tài chính, trong đó tăng
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học phí đang là xu hướng khá phổ biến của các trường đại học. Bên cạnh đó, sự cạnh
tranh ngày càng cao trong lĩnh vực giáo dục, thúc đẩy các trường nỗ lực tạo lập uy tín,
danh tiếng qua việc tìm kiếm các thứ hạng cao thông qua kiểm định và xếp hạng các
trường đại học trong khu vực và toàn cầu.
3. Thực trạng về đầu tư tài chính cho giáo dục đại học ở Việt Nam
Trong những năm gần đây, GDĐH Việt Nam đã có bước phát triển mạnh cả về
quy mô và chất lượng. Hiện nay, cả nước có Khu vực ngoài công lập đến nay mới chỉ
chiếm 19% số trường và 14% số sinh viên, nghĩa là đại bộ phận sự tăng trưởng vẫn diễn
ra trong khu vực các trường công lập.
Mặc dầu phát triển mạnh về quy mô, cơ cấu ngành nghề đào tạo, tuy nhiên chất
lượng giáo dục đại học Việt Nam chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội
và của nền kinh tế đang phát triển nhanh. Cũng như các trường đại học trên thế giới, các
trường đại học của Việt Nam đang phải đối mặt với những sức ép quy mô tăng nhanh,
đòi hỏi về chất lượng ngày càng cao trong khi nguồn lực tài chính còn rất hạn hẹp.
Bảng 3: Tổng hợp về giáo dục đại học Việt Nam
st
t

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

214

219

223

235

235

Công lập

156

159

163

170

170

Ngoài công lập

58

60

60

65

65

Quy mô sinh viên
2 đại học

1.670.023

1.824.328

1.753.174

1.767.879

1.707.025

1.493.354

1.596.754

1.520.807

1.523.904

1.439.495

176.699

227.574

232.367

243.975

267.530

244.880

353.936

352.789

306.179

320.578

Công lập

212.344

302.617

307.760

268.947

281.965

Ngoài công lập

32.536

51.319

45.029

27.332

38.613

65.206

65.664

69.591

72.792

74.991

Công lập

52.500

52.689

55.401

57.634

59.232

Ngoài công lập

12.706

12.975

14.190

15.158

15.759

1. Tổng số trường ĐH

Công lập
Ngoài công lập
Số sinh viên tốt
3. nghiệp

4. Số lượng giảng viên

Ghi chú: Trong tổng số trường đại học, học viện không tính trường thuộc khối
An ninh, Quốc phòng, quốc tế (Nguồn: Bộ GD&ĐT)
Thời gian qua, cơ chế quản lý tài chính đối với giáo dục đại học đã đổi mới cho
phù hợp với yêu cầu phát triển. Điều này thể hiện rõ qua Nghị quyết số 35/2009/ QH12
ngày 19/6/2009 của Quốc hội khoá XII về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ
chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm 2010-2011 đến năm học 2014-2015;
Nghị định số 49/2009/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và
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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... Những đổi mới này, đã tạo động lực
quan trọng đối với các trường đại học công lập trong việc nâng cao quyền tự chủ, gắn
với tự chịu trách nhiệm. Với việc từng bước trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối
với các trường đại học công lập, đã mở ra và tạo cơ hội cho các trường đại học công lập
nâng cao tính tích cực chủ động, sáng tạo trong việc phát triển và quản lý nguồn lực tài
chính và tài sản của đơn vị, sử dụng nguồn kinh phí NSNN được giao tiết kiệm, hiệu
quả hơn; Phát triển nguồn thu sự nghiệp thông qua việc đa dạng hoá các hoạt động sự
nghiệp và nâng cao chất lượng dịch vụ; Huy động được nhiều nguồn vốn để đầu tư,
tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị… thông qua các hoạt động hợp tác liên
doanh, liên kết.
Với nhận thức “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” Trong những năm
qua Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và đầu tư nguồn lực lớn cho giáo dục. Tỷ lệ
chi ngân sách cho giáo dục hàng năm của Việt Nam ở mức xấp xỉ 20%, tương đương
trên 5% GDP. Đây là mức đầu tư khá cao so với nhiều nước trên thế giới, kể cả các
nước có trình độ phát triển kinh tế cao hơn Việt Nam rất nhiều (Biểu đồ 1). Tuy nhiên,
chi NSNN cho giáo dục chủ yếu là chi thường xuyên (chi lương, phụ cấp, các khoản có
tính chất lương và chi hoạt động bộ máy) chiếm khoảng trên 80%. Chi cho đầu tư chỉ
chiếm dưới 20% tổng chi ngân sách cho giáo dục (Bảng 4). Trong đó, Bộ Giáo dục và
Đào tạo chỉ trực tiếp quản lý chưa đến 5% tổng chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực
giáo dục và đào tạo, 95% còn lại do các bộ, ngành và địa phương quản lý và sử dụng.
Bảng 4: Đầu tư NSNN cho giáo dục 2011-2017
Chỉ tiêu

2011

2012

2013

1. Tổng chi
NSNN cho
GD&ĐT (tỷ
đồng)

144.541

183.954

196.616

205.665 229.529 234.924 248.118

1.1. Chi đầu
tư phát triển
(tỷ đồng)

24.911

30.174

30.015

28.984

Tỷ trọng

17%

16%

15%

14%

1.2. Chi
thường
xuyên (tỷ
đồng)

119.630

153.780

166.601

Tỷ trọng

83%

84%

85%

2014

2015

2016

2017

176.681 177.367 178.036
86%
Nguồn: Bộ GD&ĐT

Đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập ở nước ta hiện nay nguồn lực tài
chính được hình thành từ nhiều nguồn, bao gồm: nguồn NSNN cấp; nguồn thu từ học
phí; nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công; nguồn thu phí theo pháp luật về
phí, lệ phí được để lại chi theo quy định; nguồn viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp
luật; nguồn hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Trong đó, nguồn NSNN cấp vẫn là nguồn tài
chính quan trọng của các trường đại học công lập hiện nay. Theo báo cáo của Bộ Tài
chính về “Đánh giá tình hình thực hiện tự chủ tài chính và định hướng đổi mới cơ chế
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tài chính đối với các trường ĐHCL giai đoạn 2012- 2020”, nguồn thu từ NSNN chiếm
từ 30-40% tổng thu của các trường đại học công lập hằng năm. Tuy nhiên, nguồn thu
này chủ yếu mới đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên còn chi cho đầu tư phát triển còn
rất hạn chế.
Số liệu ở bảng 1 cho thấy, chi NSNN dành cho giáo dục đại học nước ta còn hạn
chế với 14 - 15% tổng ngân sách dành cho giáo dục. Mức đầu tư này thấp hơn khá
nhiều so với các nước phát triển và thấp hơn cả mức bình quân chung của thế giới. Nếu
mức đầu tư này thể hiện bằng số tuyệt đối thì thấp hơn nhiều. Số liệu này cho thấy, còn
có sự mất cân đối trong đầu tư cho giáo dục ở các trình độ, cấp học. Nếu so sánh chi phí
bình quân/sinh viên của Việt Nam và một số nước trên thế giới cũng thấy mức chênh
lệch lớn. Theo thống kê, tại Hoa Kỳ là 19.000 USD; Úc 17.000 USD, Anh 15.000 USD;
NewZeland 14.000 USD; Hà Lan 12.000 USD; Canada 10.500 USD; Singapore 9.000
USD; Nhật 5.000 USD; Malaysia 4.000 USD; Trung Quốc 3.500 USD; Thái Lan 2.500
USD. Trong khi đó, Việt Nam dừng ở mức 630 USD/sinh viên. Tuy nhiên, nếu so sánh
mức chi NSNN 1 sinh viên đại học so với GDP bình quân đầu người thì chi NSNN cho
1 sinh viên Việt Nam ở mức cao (33-35%) so với các nước trong khu vực (Thái Lan,
Singapore, In đo nê xia, , Lào...) nhưng thấp hơn nhiều so với các nước châu Âu (Biểu
đồ 3).
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Biểu đồ 3: Chi ngân sách nhà nước tính trên đầu sinh viên đại học ở một số nước
(% of GDP trên đầu người)
Về cơ chế quản lý và phân bổ NSNN: Cơ chế phân bổ NSNN cho GDĐH nói
riêng và giáo dục nói chung tuân theo các quy định trong Luật NSNN năm 2002 (được
chỉnh sửa năm 2015), xác định rõ hai cấp là trung ương và địa phương với rất nhiều bên
liên quan. Năm 2018, cả nước có 235 trường đại học, trong đó 170 trường đại học công
lập, Bộ GD&ĐT quản lý trực tiếp 50 trường, chính quyền địa phương 23 trường và 2
Đại học Quốc gia trực thuộc Chính phủ, số còn lại do Bộ ngành quản lý. Mặc dù Đề án
đổi mới GDĐH đã đưa ra biện pháp nhằm “loại bỏ sự kiểm soát của các bộ chủ quản”,
song điều này vẫn chưa được thực hiện làm quá trình phân bổ NSNN trở nên quá phức
tạp, phân tán.
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Hiện nay việc giao dự toán NSNN cho các cơ sở giáo dục đại học công lập được
thực hiện theo cơ chế khoán, theo công thức định sẵn và chủ yếu dựa vào các yếu tố đầu
vào. Việc phân bổ NSNN chủ yếu căn cứ vào khả năng của ngân sách, dự toán được
giao năm trước để làm căn cứ giao khoán năm sau; việc giao khoán ngân sách dụa trên
các định mức ban hành đã lâu, chưa được sửa đổi; mức khoán NSNN không được điều
chỉnh theo số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề và quy mô đào tạo của các trường
hàng năm. Phương thức này tạo thuận tiện trong tính toán phân bổ nhưng không tạo ra
đông lực thúc đẩy các trường nâng cao chất lượng đào tạo. Định mức phân bổ còn mang
tính bình quân, chưa tính đến đặc điểm của từng ngành đào tạo do chi phí đào tạo đơn
vị từng ngành chưa được tính toán một cách đầy đủ. Điều này tạo ra sự không công
bằng trong phân bổ ngân sách, đặc biệt đối với các trường có chi phí đào tạo đơn vị cao.
Điều đó dẫn đến tình trạng các trường tập trung đào tạo các ngành có chi phí đơn vị
thấp không chú trọng đến nhu cầu thực tế của xã hội và của nền kinh tế. Nhà nước chưa
phát huy được việc sử dụng NSNN như một công cụ điều chỉnh kinh tế vĩ mô trong nền
kinh tế thị trường, theo hướng ưu tiên các ngành nghề đào tạo xã hội có nhu cầu cao, cắt
giảm mức hỗ trợ đào tạo đối với các ngành nghề xã hội đã có đủ, hoặc đang dư thừa, sử
dụng NSNN như một công cụ để điều chỉnh sự mất cân đối về ngành nghề đào tạo trong
giáo dục đại học, dẫn đến còn mất cân đối giữa các ngành nghề đào tạo.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được của quá trình đổi mới, đầu tư
tài chính hiện hành đối với giáo dục đại học công vẫn còn tồn tại nhiều điểm bất cập:
Thứ nhất, cơ cấu tổ chức và thẩm quyền phân bổ ngân sách công hiện nay có vai
trò chi phối rất lớn của cơ quan quản lý nhà nước tới các quyết định phân bổ. Việc quá
nhiều cơ quan nhà nước cùng nắm quyền phân bổ ngân sách làm cho nguồn lực công bị
phân tán và sự phối hợp thực hiện các chương trình, mục tiêu chiến lược ưu tiên gặp
khó khăn. Mặt khác, các cơ quan này đồng thời thực hiện cả hai chức năng quản lý nhà
nước và quản lý điều hành tác nghiệp; điều đó dẫn đến quyết định phân bổ NSNN phải
qua nhiều tầng nấc, làm giảm đi tính minh bạch và hiệu quả của quá trình phân bổ
NSNN. Vì vậy, việc phân bổ NSNN cho các trường đại học vẫn mang nặng cơ chế “xin,
cho”. Các trường đại học hầu như chưa có tiếng nói trong quá trình phân bổ hay thảo
luận ngân sách.
Thứ hai, việc phân bổ kinh phí từ NSNN đang được thực hiện một cách bình
quân, không gắn với kết quả đào tạo, số lượng, chất lượng học sinh đào tạo, tính năng
động, hiệu quả trong tổ chức hoạt động của các cơ sở đào tạo nên không tạo động lực
cạnh tranh nâng cao chất lượng đào tạo giữa các trường đại học công lập.
Thứ ba, việc duy trì mức học phí thấp dưới mức chi phí đào tạo, dẫn đến Nhà
nước hỗ trợ mang tính chất bình quân đối với tất cả các đối tượng học sinh, sinh viên
trong các cơ sở đào tạo công lập, không có sự phân biệt giữa học sinh gia đình nghèo,
có thu nhập thấp với học sinh gia đình trung lưu có thu nhập cao. Trong khi đó thực tế
cho thấy tỷ lệ sinh viên của các gia đình trung lưu có thu nhập cao, chiếm tỷ trọng
không nhỏ trong các cơ sở giáo dục đại học. Điều này dẫn đến một thực tế là chính sách
học phí thấp của chúng ta đang trợ cấp ngược cho người giàu.
Thứ tư, Nhà nước chưa phát huy được việc sử dụng NSNN như một công cụ
điều chỉnh kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế thị trường, theo hướng ưu tiên các ngành
nghề đào tạo xã hội có nhu cầu cao, cắt giảm mức hỗ trợ đào tạo đối với các ngành
nghề xã hội đã có đủ, hoặc đang dư thừa, sử dụng NSNN như một công cụ để điều
chỉnh sự mất cân đối về ngành nghề đào tạo trong giáo dục đại học, dẫn đến còn mất
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cân đối giữa các ngành nghề đào tạo. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành
kinh tế, luật chiếm tới 43% số sinh viên, trong khi đó khoa học cơ bản và khoa học
công nghệ mỗi ngành chỉ chiếm tỷ lệ 15%; các ngành nông, lâm, ngư nghiệp – lĩnh vực
được coi là chủ lực của kinh tế Việt Nam chỉ chiếm 3,1% số sinh viên.
Cuối cùng, nghiên cứu về nguồn thu của các trường đại học công lập đã thực
hiện tự chủ theo Nghị quyết số 77/NQ-CP của Chính phủ ngày 24/10/2014 cho thấy
rằng nguồn ngân sách nhà nước cấp cho trường đại học chỉ giảm 1,8%, trong khi các
trường đại học tăng nguồn thu từ học phí và lệ phí (tăng 4,29%) để bù đắp phần thâm
hụt trên và học phí vẫn là nguồn thu quan trọng đối với trường đại học công lập (Lê
Trung Thành và Đoàn Xuân Hậu, 2018).
4. Một số khuyến nghị về đổi mới đầu tư ngân sách nhà nước cho giáo dục
đại học ở Việt Nam
Như đã đề cập, tài chính cho các cơ sở giáo dục đại học là một trong những yếu
tố quan trọng nhất quyết định toàn bộ hệ thống giáo dục đại học cả về thể chế, chất
lượng, khả năng tiếp cận và các khía cạnh khác. Do đó, để đảm bảo hệ thống tài trợ hoạt
động hiệu quả, Chính phủ cần lưu ý đến các khuyến nghị sau.
Trước hết, Chính phủ cần hoàn thiện khung pháp lý quy định cơ chế, tiêu chí và
định mức phân bổ, đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho tất cả các cơ sở giáo dục
trong việc tiếp cận nguồn vốn công. Nguồn tài trợ công cần được mở rộng cho các cơ
sở ngoài công lập dựa trên những cân nhắc giữa công và phi lợi nhuận. Phân bổ ngân
sách công theo hình thức "trọn gói" cần được áp dụng rộng rãi để các trường đại học
linh hoạt và chủ động hơn trong việc lập kế hoạch cấp cơ sở, quyết định cách thức chi
tiêu, lựa chọn ưu tiên phát triển, phân bổ lại nguồn vốn nội bộ và tiết kiệm trong đào
tạo, nghiên cứu thậm chí cả xây dựng cơ bản.
Thứ hai, cần chuyển mô hình phân bổ ngân sách nhà nước cho các trường đại
học dựa trên đầu vào thành các chỉ tiêu đầu ra phản ánh kết quả hoạt động của trường
đại học. Để làm được điều đó, cần nghiên cứu xây dựng hoàn chỉnh bộ tiêu chí thể chế
sử dụng ở các nước trên thế giới như đã trình bày ở phần trước của bài viết này, đảm
bảo cơ sở khoa học và thực tiễn làm cơ sở phân bổ ngân sách nhà nước. Theo đó, yêu
cầu cần thiết đối với tất cả các cơ sở GDĐH là đảm bảo chất lượng. Để thực hiện yêu
cầu này, các cơ quan nhà nước cần ban hành những chuẩn mực về tiêu chuẩn chất
lượng quốc gia, tiếp cận với chuẩn chất lượng khu vực và quốc tế. Bên cạnh các tổ chức
kiểm định của Nhà nước, cần có những tổ chức kiểm định độc lập nhằm tiến hành đánh
giá một cách khách quan, minh bạch về chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, trong quá trình
thực thi điều quan trọng là phải điều chỉnh, bổ sung các quy định phù hợp, đảm bảo cơ
chế đàm phán hiệu quả giữa cơ quan phân bổ và trường đại học đối với các hoạt động
và kế hoạch đầu tư công.
Về cơ chế kiểm soát nguồn tài trợ, Nhà nước cần xây dựng khuôn khổ pháp lý
đảm bảo cho sự chi tiêu và giải ngân linh hoạt, cho phép điều chuyển ngân sách hợp lý
và sự tự quyết định về đa dạng nguồn thu nhập để tăng khả năng ứng phó nhờ sử dụng
nguồn lực sáng tạo của một trường đại học. Tăng cường kiểm toán tài chính nhà nước
và khuyến khích kiểm toán độc lập đối với các trường đại học. Nâng cao trách nhiệm
pháp lý trong hoạt động tự kiểm soát tài chính cấp trường cũng như phát huy vai trò tự
kiểm soát của hội đồng trường. Quy định chặt chẽ chế độ báo cáo định kỳ về cách thức
chi tiêu cũng như chỉ số hoạt động và đầu ra của một trường đại học trong trường hợp
thực hiện phân bổ tài trợ công theo hình thức “khoán” hay “cả gói”.
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Thứ ba, song song với phương thức tài trợ trực tiếp, cần áp dụng hình thức tài trợ
gián tiếp cho các trường đại học bằng cách cấp học bổng hoặc "ngân phiếu" trực tiếp
cho những người đủ tiêu chuẩn học đại học và tài trợ trực tiếp cho hoạt động nghiên
cứu cho những người có nhu cầu sử dụng kết quả nghiên cứu. Sau đó, để có kinh phí
hoạt động, các trường đại học phải thu hút các đối tượng này thông qua nâng cao chất
lượng dịch vụ đào tạo và nghiên cứu. Cách làm này đề cao trách nhiệm xã hội của
trường đại học và rất phù hợp với cơ chế thị trường. Đặc biệt, nó không chỉ mở rộng sự
lựa chọn chủ động cho đối tượng mục tiêu mà còn giảm sự phụ thuộc của trường đại
học vào cơ quan phân bổ
Thứ tư, như đã nói ở trên, xu hướng chung của nguồn tài trợ cho các trường đại
học của các nước trên thế giới là giảm dần sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, do đó,
cần xây dựng chính sách và khuôn khổ pháp lý phù hợp để các trường đại học tìm kiếm
và mở rộng các nguồn thu khác. Cơ chế đặt hàng cần được áp dụng trong việc tài trợ
cho các chương trình đào tạo và hoạt động nghiên cứu là những ngành hoặc lĩnh vực ưu
tiên quan trọng. Phân bổ kinh phí dựa trên khả năng đối ứng ngân sách của trường đại
học là một biện pháp tích cực khác để thúc đẩy tự chủ đại học. Việc phân bổ kinh phí có
tính đến khả năng đóng góp tài chính tự có của trường đại học vào dự toán ngân sách
hoạt động. Phương thức sẽ thúc đẩy sự chủ động phát triển thu nhập ngoài ngân sách và
cải thiện sức cạnh tranh của trường đại học. Đây cũng là cách xem xét khả năng “tự
chủ” của trường đại học và năng lực quản trị của một hội đồng trường.
Thứ năm, cần đổi mới chính sách học phí theo nguyên tắc chia sẻ chi phí với xã
hội, trong đó các trường đại học đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ. Vì vậy, Nhà
nước cần trao quyền tự chủ cho các trường đại học công lập về mức thu, trước hết là thu
học phí, lệ phí. Các cơ sở giáo dục đại học công lập được phép tính đủ chi phí tiền
lương và chi phí hoạt động thường xuyên trong giá dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công
lập trên cơ sở khung giá do Nhà nước quy định, chi phí khấu hao tài sản cố định trong
học phí của cơ sở giáo dục đại học công lập, đảm bảo nguyên tắc lấy thu đủ bù đắp chi
phí đào tạo trong học phí. Tuy nhiên, kèm theo cơ chế này cần có 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 giáo dục đại học.
Ngoài học phí, các trường đại học cần đặc biệt quan tâm đến việc huy động
nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và khả năng của
mình. Chính phủ xây dựng khung hành lang pháp lý nhằm thúc dẩy và tạo điều kiện
cho các trường đại học phát triển mạnh các sản phẩm từ công trình nghiên cứu khoa
học, phát minh sáng chế và có cơ chế thương mại hóa các sản phẩm này.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.

Akinyemi, S. (2013). Funding Strategies for Qualitative University Education in
Developing Economies: The Case of Nigeria, International Journal of Higher
Education Vol. 2, No. 1; 2013.

2.

Australian Government, Department of Education and Training (2018). Vietnam
Higher Education, Policy and system update. October 2018

3.

Birutė, P. et all (2017). Comparative Analysis of Financing Models of Higher
Education, Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV,
May 26th-27th, 2017. 330-341.
453

4.

Bộ Tài chính (2012). Báo cáo về Đề án cơ chế tài chính đối với GDĐH công lập,
Tài liệu họp Ban chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự
nghiệp công lập ngày 6/11/2012.

5.

Bộ Tài chính. Quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước các năm 2012, 2013, 2014,
2015, 2016.

6.

Bennetot Pruvot, E., and Estermann, T., 2015, DEFINE Thematic Report: Funding
for excellence (Brussels, EUA).

7.

Bennetot Pruvot, E., Claeys-Kulik, A and Estermann, T.,., 2015, DEFINE Project
Report: Designing Strategies for Efficient Funding of Universities in Europe
(Brussels, EUA).

8.

Chernova, E. et al (2017). Higher Education Funding Models and Institutional
Effectiveness: Empirical Research of European Experience and Russian Trends.
Educational Studies Moscow. 2017. No 3. P. 37–82.

9.

European University Association (EUA), (2016). University Autonomy in Europe
III. The Scorecard 2017

10. Huang, P. (2016). Changes and challenges to higher education financing in Japan,
Working paper No. 10 December 2016, Centre for Global Higher Education
working paper series.
11. HEA (2016). Review of the Allocation Model for Funding Higher Education
Institutions, Working Paper 4: International Funding Allocation Approaches.
12. Le Thi Kim Anh and Martin Hayden (2016). The Road ahead for the higher
education sector in Vietnam. Journal of International and Comparative Education,
2017, Volume 6, Issue 2
13. Lê Trung Thành - Đoàn Xuân Hậu (2018). Tự chủ đại học: nhìn từ góc độ tự chủ
tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học công lập Việt Nam. Hội thảo Hoàn thiện
chính sách, pháp luật về tự chủ đại học. NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
14. Lê Văn Hảo (2008). Mô hình phát triển tài chính đại học, trường ĐH Nha Trang,
2008.
15. Marinas L.E and Prioteasa E. (2015). Challenging University Governance in
Europe: Impact of diversification of University funding. Proceedings of the 9th
Internatonal Management Conference "Management and Innovation For
Competitive Advantage", November 5th-6th, 2015, Bucharest Romania.
16. Maassen, P. (2000). Models of Financing Higher Education in Europe, Center for
Higher Education Policy Studies (CHEPS), University of Twente
17. Ministry of Education and Training (MOET) (2016). Statistics on Higher
education. Available at http://www.moet.gov.vn/thong-ke/Pages/thong-ko-giaoduc-dai-hoc.aspx?ItemID=4041. [Accessed 18 May 2018].
18. New Mexico Legislative Finance Committee (2018). Review of the Higher
Education Funding Formula. Report 18-08. August 22, 2018.
19. Nguyen Ngoc Anh (2012). Cơ chế phân bổ ngân sách cho đại học công lập: Hiện
trạng và khuyến nghị (State Funding Allocation in Public HEIs: The current

454

situation and recommendations). Paper presented at the Forum on Finance Reforms
for Higher Education in Vietnam. (Unpublished paper).
20. Nguyễn Trường Giang (2012). Đổi mới cơ chế tài chính gắn với nâng cao chất
lượng đào tạo ĐH, thực hiện mục tiêu công bằng hiệu quả. Kỷ yếu Hội thảo Đổi
mới cơ chế tài chính ĐH, Ủy ban tài chính Ngân sách tổ chức tháng 11năm 2012
tại Hà Nội.
21. Nguyễn Thu Hương (2013). Đổi mới cơ chế tài chính đối với đào tạo nguồn nhân
lực chất lượng cao các ngành khoa học cơ bản. Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Kinh
tế và kinh doanh, tập 23, Số 1 (2013).
22. Phan Huy Hùng (2010). Đổi mới phương thức phân bổ và kiểm soát tài trợ công
nhằm thúc đẩy tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học, Tạp chí Khoa
học 2010:13 87-95, Trường Đại học Cần Thơ
23. Pham Thi Ly (2013). Case study: The effectiveness of research and innovation
management at policy and institutional levels in Vietnam. In A. Olsson and L.
Meek (Eds.), Effectiveness of Research and Innovation Management at Policy and
Institutional Levels in Cambodia, Malaysia, Thailand and Vietnam. Paris: OECD,
pp. 140-162.
24. Phùng Xuân Nhạ (2012). Đổi mới cơ chế tài chính hướng tới nền GDĐH tiên tiến,
tự chủ, Kỷ yếu Hội thảo Đổi mới cơ chế tài chính đối với GDĐH của Ủy ban Tài
chính - Ngân sách Quốc hội và Bộ Tài chính (11/2012).
25. Salmi. J. and Hauptman, A.M. (2006). Innovations in tertiary financing education:
A comparative evaluation of allocation mechanisms. Education Working Paper
Series, Number 4, Worldbank.
26. Singh, S. (2014). Global trends in higher education financing, THF Working
Papers Series No.8/2014.
27. UNESCO (2017). Education: Tertiary Graduates by Level of Education. Available
at http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryname=162.

455

456

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH NHẰM BẢO ĐẢM NGUỒN
TÀI CHÍNH BỀN VỮNG CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
CÔNG LẬP TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CHỦ
Nguyễn Đình Hưng
Đại học Quốc gia TPHCM
Phí Thị Hồng Linh
Trường Đại học Kinh tế quốc dân
TÓM TẮT:
Tự chủ đại học là một xu thế tất yếu trên thế giới nói chung và Việt Nam nói
riêng, nhằm thúc đẩy sự phát triển giáo dục đại học để đáp ứng nhu cầu của người học
cũng như đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã
hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tổ quốc. Trong các nội dung của tự chủ đại học
(tự chủ học thuật và hoạt động chuyên môn, tự chủ tổ chức bộ máy và nhân sự, tự chủ
tài chính và tài sản), có thể thấy tự chủ về tài chính đóng vai trò quan trọng, là cơ sở để
thực hiện các nội dung còn lại của tự chủ đại học. Thời gian qua ở Việt Nam, tự chủ đại
học đã đạt được một số kết quả, tuy nhiên, một trong những khó khăn mà các cơ sở giáo
dục đại học công lập phải đối mặt là tự chủ về tài chính, tự bảo đảm về nguồn tài chính
để đáp ứng cho các hoạt động, nâng cao chất lượng đào tạo... Đây là một khó khăn lớn
đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập khi nguồn thu từ ngân sách nhà nước cắt
giảm, vì vậy, vấn đề đặt ra là các cơ sở giáo dục đại học công lập cần phải có được
nguồn tài chính bền vững khi chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ. Từ đó cho
thấy vai trò hết sức quan trọng của các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho các
cơ sở giáo dục đại học công lập bảo đảm được nguồn tài chính cho các hoạt động. Tuy
nhiên, qua phân tích thực trạng hiện nay ở Việt Nam, bài viết đã chỉ ra một số bất cập
trong cơ chế, chính sách (từ các chính sách liên quan đến nguồn thu học phí đến các cơ
chế chính sách liên quan đến nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học và các nguồn
thu khác). Những hạn chế, bất cập này đã có tác động tiêu cực đến việc huy động các
nguồn tài chính trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Trên cơ sở đó, bài viết đã đề
xuất một số định hướng để khắc phục các hạn chế, bất cập này nhằm hoàn thiện cơ chế,
chính sách bảo đảm cho các cơ sở giáo dục đại học công lập có thể đảm bảo có nguồn
tài chính bền vững trong điều kiện tự chủ.
Từ khoá: Tự chủ tài chính, tự chủ đại học, đại học công lập
NỘI DUNG:
1. Đặt vấn đề
Tự chủ đại học là một trong những vấn đề cơ bản của quản trị đại học. Theo Báo
cáo tổng quan về xu thế quản trị đại học trên thế giới của World Bank (2008), hiện nay
trên thế giới cơ bản có bốn mô hình quản trị đại học với các mức độ tự chủ khác nhau,
từ 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, và mô hình độc lập (independent) ở Anh, Úc. Việc
phân chia các mô hình quan trị đại học cũng chỉ mang tính chất tương đối bởi thực tế
trong mô hình Nhà nước kiểm soát thì cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) vẫn được hưởng
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một mức độ tự chủ nhất định vì những lý do tài chính và thực tiễn, Nhà nước không thể
kiểm soát được tất cả các hoạt động của cơ sở GDĐH; ngược lại, trong mô hình độc lập
thì vẫn có những mặc định ngầm về quyền của Nhà nước nắm giữ một số kiểm soát về
mặt chiến lược và có quyền yêu cầu tính giải trình cao ở các cơ sở GDĐH. Tuy nhiên,
xu hướng chung trên toàn cầu 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). Đó là do việc tự chủ đại học sẽ tạo điều kiện
cho các cơ sở GDĐH sẽ vận hành tốt hơn nếu họ được nắm vận mệnh của chính mình.
Tự chủ sẽ tạo động lực để các cơ sở GDĐH 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 GDĐH, tạo
điều kiện để đa dạng hóa các hoạt động giáo dục.
Ở Việt Nam, trong khoảng một thập kỷ qua, vấn đề quản trị đại học cũng đã có
nhiều thay đổi, hệ thống GDĐH Việt Nam từ chỗ 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, đã dần được
trao quyền tự chủ, thể hiện qua các văn bản pháp quy của Nhà nước.
Tuy nhiên, các quyền tự chủ của các cơ sở GDĐH vẫn chưa thật sự phát huy hết
chức năng, quản lý nhà nước đối với các trường chưa đổi mới cơ chế hoạt động; để phù
hợp với các quy luật chi phối hoạt động của hệ thống GDĐH và đòi hỏi của phát triển
xã hội. Phương pháp quản lý nhà nước đối với các cơ sở GDĐH, cao đẳng chưa tạo đủ
điều kiện để các cơ sở đào tạo thực hiện quyền và trách nhiệm tự chủ. Các cơ sở GDĐH
công lập dường như vẫn mong muốn được trao thêm quyền tự chủ, trong đó lĩnh vực
quản lý tài chính và tài sản rất được quan tâm.
Thời gian qua khi thực hiện tự chủ đại học, một trong những vấn đề gây khó
khăn với các cơ sở GDĐH công lập là tự chủ về tài chính, duy trì một nguồn thu bền
vững trong điều kiện ngân sách nhà nước cắt giảm. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới khó
khăn này, trong đó có nguyên nhân xuất phát từ các chủ trương chính sách của Nhà
nước. Vì vậy, việc nghiên cứu đề xuất các nội dung cần hoàn thiện đối với các cơ chế,
chính sách này nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở GDĐH công lập có thể tự chủ tài
chính, trước hết là tự chủ về nguồn thu, từ đó thực hiện hiệu quả tự chủ đại học.
Từ các lý do trên, bài viết sẽ phân tích thực trạng cơ chế, chính sách phát triển
nguồn tài chính cho các cơ sở GDĐH công lập hiện nay ở Việt Nam, chỉ ra các bất cập
trong các cơ chế, chính sách này (từ các chính sách liên quan đến nguồn thu học phí đến
các cơ chế chính sách huy động nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học và các
nguồn thu khác). Trên cơ sở đó sẽ đề xuất các định hướng hoàn thiện nhằm tạo điều
kiện cho cơ sở GDĐH công lập khai thác hiệu quả các nguồn tài chính, đảm bảo cho
nguồn tài chính bền vững.
2. Nguồn tài chính của cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay
2.1 Các nguồn tài chính của cơ sở giáo dục đại học
Nguồn tài chính của các cơ sở GDĐH ở mỗi quốc gia được quy định khác nhau,
nhưng nhìn chung, theo tổng kết của World Bank gồm:
(i) Nguồn tài chính công: là nguồn được cấp từ ngân sách nhà nước, có thể là
trung ương hoặc địa phương...
(ii) Nguồn huy động từ tư nhân gồm:
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+ Học phí, lệ phí tuyển sinh: Học phí, lệ phí tuyển sinh là khoản tiền mà người
học phải nộp cho cơ sở GDĐH công lập để bù đắp chi phí đào tạo. Tuỳ mỗi quốc gia sẽ
có những quy định về việc thu học phí và mức học phí khác nhau.
+ Thu từ nghiên cứu khoa học công nghệ, hợp tác đào tạo: Nguồn thu từ hoạt
động nghiên cứu khoa học, hợp tác, liên kết đào tạo với các đơn vị trong nước và nước
ngoài.
+ Thu từ sản xuất kinh doanh và dịch vụ: Nguồn thu từ hoạt động sản xuất dịch
vụ… cung ứng dịch vụ gắn với hoạt động của đơn vị, khai thác cơ sở vật chất.
+ Thu từ tài trợ, viện trợ, quà biếu, tặng, cho, đầu tư: Nguồn thu của các cá nhân,
tổ chức trong nước, nước ngoài và nguồn thu hợp pháp khác theo quy định.
+ Nguồn lực phi tiền tệ gồm tài sản, cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, đất đai.
Ở Việt Nam, theo Điều 64, Luật số 34/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Giáo dục đại học, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019, nguồn tài chính của cơ
sở GDĐH Việt Nam bao gồm:
1. Các khoản thu của cơ sở GDĐH bao gồm:
a) Học phí và khoản thu từ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, khoản thu
dịch vụ khác hỗ trợ hoạt động đào tạo;
b) Khoản thu từ nhận đặt hàng đào tạo, nghiên cứu của Nhà nước, tổ chức và cá
nhân; thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước giao;
c) Khoản thu từ đầu tư của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; nguồn tài
chính bổ sung từ kết quả hoạt động hàng năm của cơ sở GDĐH;
d) Khoản thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ phục vụ cộng đồng, đầu tư tài
chính (nếu có) và nguồn thu hợp pháp khác;
đ) Nguồn vốn vay.
2. Các nguồn tài trợ, viện trợ, quà biếu, tặng, cho của cựu sinh viên, tổ chức, cá
nhân trong nước và nước ngoài.
3. Ngân sách nhà nước cấp (nếu có).
Như vậy, có thể thấy các nguồn tài chính của các cơ sở GDĐH ở Việt Nam cũng
đã được quy định bao gồm các nguồn tương tự như ở các quốc gia trên thế giới.
2.2. Thực trạng nguồn tài chính của các cơ sở giáo dục đại học tự chủ ở Việt Nam
Theo báo cáo ba công khai, nguồn tài chính của các cơ sở GDĐH ở Việt Nam
thời gian qua bao gồm các nguồn: (i) Ngân sách nhà nước, (ii) Học phí, (iii) Nghiên cứu
khoa học và chuyển giao công nghệ và (iv) Nguồn thu khác. Cụ thể các nguồn thu này
như sau:
Số liệu tài chính những năm gần đây cho thấy, nguồn học phí vẫn là nguồn thu
chủ yếu của các cơ sở GDĐH. Nguồn thu này chiếm tới khoảng 70% trong tổng nguồn
thu. Đối với các cơ sở GDĐH đã thực hiện tự chủ, nguồn thu này chiếm khoảng 80%,
thậm chí có những cơ sở nguồn thu này chiếm tới trên 90% (cụ thể theo số liệu bảng 1).
Bên cạnh đó, tỷ trọng nguồn thu từ học phí cũng tăng lên ở hầu hết các cơ sở GDĐH
sau khi tự chủ.
Nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ
của các cơ sở GDĐH còn rất hạn chế. Theo số liệu của Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ
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Giáo dục và Đào tạo, năm 2017, nguồn thu từ nghiên cứu khoa học tại các cơ sở GDĐH
chỉ bằng 1/13 lần so với nguồn thu học phí, năm 2018, nguồn thu này cũng chỉ bằng
1/12 lần (434 tỷ đồng/5.152 tỷ đồng). Theo số liệu ba công khai của một số cơ sở
GDĐH cũng cho thấy nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
cũng rất thấp, chưa đạt 1% trong tổng thu của các cơ sở, kể cả ở một số cơ sở GDĐH có
định hướng là đại học nghiên cứu, thì nguồn thu này cũng còn rất thấp. Ở một số cơ sở
GDĐH, tỷ trọng nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu còn giảm đi so với trước khi tự
chủ.
Những số liệu này cho thấy cơ cấu nguồn thu từ các hoạt động khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao của các cơ sở GDĐH công lập
còn hạn chế, chưa tương xứng với uy tín, tiềm năng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất hiện
có; dường như đa số cơ sở GDĐH công lập ở Việt Nam đang tập trung cho hoạt động
đào tạo, chưa đáp ứng yêu cầu của trường đại học định hướng nghiên cứu theo quy định
tại Điểm a, Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính
phủ đã quy định “Trong 3 năm gần nhất, tỷ trọng nguồn thu trung bình từ các hoạt
động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, chuyển giao không thấp hơn
15% tổng thu của cơ sở giáo dục đại học” và như các nước có nền giáo dục phát triển
trên thế giới.
Nguồn thu khác gồm nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, dịch
vụ tư vấn giáo dục, đào tạo theo hợp đồng cho các tổ chức và cá nhân trong nước, viện
trợ, tài trợ đang là nguồn thu thứ hai của các cơ sở GDĐH công lập sau nguồn thu học
phí. Nguồn thu từ hoạt động tài chính của cơ sở GDĐH công lập hiện nay, chủ yếu là
khoản thu từ lãi tiền gửi tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng. Nguồn tài chính từ viện
trợ, tài trợ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu các nguồn thu của các cơ sở GDĐH
công lập. Tỷ trọng các nguồn thu này còn khá thấp, cho thấy việc khai thác nguồn thu
này chưa thật sự hiệu quả. Bởi đây là nguồn thu mà hiện nay các cơ sở GDĐH công lập
tự chủ có quyền chủ động trong huy động, phát triển nguồn tài chính.
Nguồn Ngân sách nhà nước, ở các cơ sở GDĐH công lập tự chủ hiện nay ngân
sách nhà nước cấp chủ chủ yếu là kinh phí chi đầu tư và chi cho các chương trình, đề
án, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc theo cơ chế đặt hàng thực hiện các dịch vụ công...
Tỷ trọng nguồn thu này giảm trong tổng thu là phù hợp, đúng với chủ trương của Đảng
và Nhà nước về việc giao quyền tự chủ cho các cơ sở GDĐH công lập. Tuy nhiên, theo
quan niệm trên thế giới thì khi tự chủ các cơ sở GDĐH không phải là cắt giảm ngân
sách mà là được trao quyền quyết định ngân sách cho các hoạt động.
Cơ cấu nguồn thu như vậy cho thấy, sau khi tự chủ, hầu hết các cơ sở GDĐH
đang chú trọng vào việc gia tăng nguồn thu từ học phí để bù đắp cho nguồn ngân sách
nhà nước cắt giảm, hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ ở các cơ sở GDĐH
chưa đóng vai trò quan trọng, các cơ sở GDĐH vẫn là các cơ sở GDĐH “đào tạo” chứ
chưa phải là cơ sở GDĐH “nghiên cứu”. Đây là một sự lãng phí lớn, chứng tỏ các cơ sở
GDĐH chưa phát huy được hiệu quả tiềm lực của đội ngũ giảng viên và các nhà khoa
học đang giảng dạy, nghiên cứu và làm việc. Trong khi đó, các cơ sở GDĐH hiện nay
chưa đảm bảo tự chủ hoàn toàn trong việc huy động nguồn tài chính, dẫn tới một số
biểu hiện thiếu bền vững.
Có nhiều nguyên nhân dẫn tới các bất cập trong nguồn thu của các cơ sở GDĐH,
trong đó có nguyên nhân từ cơ chế chính sách, cụ thể các bất cập này sẽ được làm rõ ở
phần tiếp theo của bài viết.
460

Bảng 1: Cơ cấu nguồn thu của một số cơ sở giáo dục đại học đã thực hiện tự chủ ở Việt Nam (%)
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23,10

2016

0,66
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3. Những bất cập trong cơ chế, chính sách cho phát triển nguồn tài chính tại
các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam
3.1 Bất cập trong nhóm chính sách về nguồn thu học phí
Hiện nay, các cơ sở GDĐH đang được thực hiện thu học phí theo các quy định
sau: Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về mức
thu học phí, Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT, Thông tư số 01/2019/TT-BGĐT, Thông
tư số 07/2020/TT-BGDĐT quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh và quy mô sinh
viên của các cơ sở GDĐH, Luật giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018. Tuy
nhiên, hiện nay các chính sách này có một số bất cập sau:
Thứ nhất, các quy định về mức thu học phí chưa có sự thống nhất. Cụ thể: Nghị
định số 16/2015/NĐ-CP đưa ra lộ trình tính đủ chi phí trong giá cung cấp dịch vụ công:
đến năm 2016 tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp; đến năm 2018 tính đủ chi phí
tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý; đến năm 2020 tính đủ chi phí tiền lương,
chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định. Tuy nhiên, Nghị
định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ lại quy định về mức trần học phí đối với cơ sở
GDĐH công lập (cơ sở GDĐH tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư; tự đảm bảo chi
thường xuyên; đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí thường xuyên). Điều này là không
phù hợp chủ trương, chính sách thực hiện về tính giá cho chi phí đào tạo. Theo Luật
Giáo dục Đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018, học phí là khoản tiền mà người học phải
nộp cho cơ sở GDĐH để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí đào tạo, các cơ sở
GDĐH được xác định mức thu học phí phải căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật theo
lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo. Như vậy, có thể thấy quy định của các Nghị
định số 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số 86/2015/NĐ-CP là không còn phù hợp theo
Luật số 34/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.
Đến năm 2019, mới có Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và giá dịch vụ giáo dục đào
tạo, tuy nhiên, các cơ sở GDĐH công lập vẫn đang trong quá trình triển khai xây dựng
đề án để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan chủ quản và chờ phê duyệt của các
cơ quan chức năng để làm cơ sở thực hiện.
Thứ hai, việc khống chế mức trần thu học phí khiến cho quyền tự chủ trong
quyết định mức thu học phí của các trường chưa cao. Theo quy định của Luật GDĐH
và nguyên tắc thị trường, trong điều kiện tự chủ, các cơ sở GDĐH phải được quyền
quyết định về mức thu học phí trên cơ sở đạt được thoả thuận với người học, bù đắp chi
phí đào tạo, tương xứng với chất lượng mà các cơ sở GDĐH công lập cung cấp. Tuy
nhiên, việc nhà nước khống chế mức trần học phí (Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của
Chính phủ) cho thấy quyền quyết định về học phí của các cơ sở GDĐH công lập bị hạn
chế.
Thứ ba, quyền quyết định về giá dịch vụ giáo dục và đào tạo và quy mô đào tạo
của các cơ sở GDĐH bị hạn chế, nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp sụt giảm.
Để bù đắp chi phí đào tạo và cân đối nguồn tài chính các cơ sở GDĐH đã sử dụng một
số cách thức để “lách luật” nhằm tăng nguồn thu như: thu vượt định mức quy định về
học phí và thu ngoài danh mục quy định của Nhà nước (nhập học, tốt nghiệp, ôn thi, bổ
sung kiến thức, cải thiện điểm…), tuyển sinh vượt chỉ tiêu so với năng lực đội ngũ
giảng viên của khối ngành và điều kiện cơ sở vật chất (diện tích sàn xây dựng, yêu cầu
về tài liệu, trang thiết bị…), hay việc các cơ sở GDĐH đẩy mạnh mở các chương trình
đào tạo “chất lượng cao”.
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Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
ra đời đã tạo điều kiện cho các cơ sở GDĐH công lập như: Đại học quốc gia Hà Nội,
Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường
Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Trường Đại
học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM… triển khai xây dựng
chương trình đào tạo chất lượng cao và tổ chức giảng dạy theo chương trình tiếng Việt,
chương trình tiếng Anh.
Mục tiêu của chương trình đào tạo chất lượng cao là “Nâng cao chất lượng đào
tạo trình độ đại học ở những cơ sở đào tạo có đủ điều kiện nhằm đào tạo nguồn nhân
lực có tính cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu
vực và thế giới”, trên cơ sở nguồn tuyển sinh được đảm bảo tốt, nhằm cung cấp nguồn
nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp. Thời gian qua các chương trình này đã
đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên thực tế hiện nay, mục tiêu ban đầu này đã
bị biến đổi. Ở một số cơ sở GDĐH, các chương trình “chất lượng cao” như là một giải
pháp được ưu tiên để gia tăng nguồn tài chính thông qua việc xây dựng mức thu học phí
cao (mức thu học phí cao hơn từ 3 đến 6 lần mức thu học phí chương trình đại học
chính quy đại trà).
Bên cạnh đó, có một số cơ sở GDĐH, cơ cấu sinh viên chương trình đào tạo
“chất lượng cao” còn chiếm đa số trong quy mô đào tạo như: trường ĐH Sư phạm kỹ
thuật TP. HCM là 50%; trường ĐH Bách khoa (ĐHQG-HCM) đến nay đã có 17
chương trình chất lượng cao; Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG-HCM) có 8
chương trình; Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐHQG-HCM) dành 35%-40% chỉ tiêu các
ngành cho 18 chương trình chất lượng cao tiếng Việt và 5 chương trình chất lượng cao
tiếng Anh, Pháp; Trường ĐH Kinh tế TP.HCM dành 30%-40% chỉ tiêu các ngành cho
chương trình chất lượng cao; Trường ĐH Ngân hàng dành 700 chỉ tiêu cho chương
trình chất lượng cao với 3 chuyên ngành; Trường ĐH Tài chính- Marketing với 1.400
chỉ tiêu cho 6 chuyên ngành; Trường ĐH Kinh tế Quốc dân có 10 lớp chất lượng cao
với 10 chuyên ngành; Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) có 7 ngành đào tạo,
năm 2020 trường tuyển sinh 100% chương trình chất lượng cao theo Thông tư số
23/2014/TT-BGDĐT với 1.200 chỉ tiêu. Việc đẩy mạnh phát triển chương trình đào tạo
chất lượng cao đã giúp cho các cơ sở GDĐH công lập giải quyết bài toán về tài chính,
tuy nhiên cơ sở giáo dục chỉ tập trung vào đào tạo theo chương trình “chất lượng cao”
sẽ làm giảm sút cơ hội cho những người học giỏi không có điều kiện về tài chính, được
vào học tại các cơ sở GDĐH công lập có uy tín, chất lượng; điều này cũng tạo ra sự bất
bình đẳng cho người học.
Theo đó, chất lượng đào tạo của các chương trình này chưa thực sự được đảm
bảo, bởi đa số các chương trình đào tạo chưa được công nhận đạt chuẩn kiểm định theo
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chất lượng dịch vụ phục vụ chưa tốt, chương
trình đào tạo đại trà và chất lượng cao là gần giống nhau; ngưỡng đảm bảo chất lượng
thường thấp hơn chương trình đại trà cùng ngành đào tạo; phương thức tuyển sinh của
chương trình “chất lượng cao” của các cơ sở GDĐH công lập rất khác nhau (có nơi thì
trúng tuyển vào học rồi mới tổ chức tuyển chọn sang học lớp chất lượng cao, có nơi thì
công khai thông tin tuyển sinh và thực hiện tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh trước
khi vào nhập học). Do vậy, ở nhiều cơ sở GDĐH, các chương trình này trở thành
“chương trình dịch vụ thu học phí cao” nhằm thu hút những người học đã đăng ký
nguyện vọng vào học chương trình đại trà nhưng không trúng tuyển. Mặt khác, người
học với nguyện vọng được trúng tuyển để vào học, nhưng lại không cân nhắc đến mức
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thu học phí phải nộp và đặc biệt là yêu cầu về trình độ tiếng Anh đối với chương trình
đào tạo tiếng Anh. Thực tế đã có nhiều người học gặp khó khăn về nghĩa vụ tài chính,
vất vả trong việc học giáo trình/tài liệu tiếng nước ngoài, cũng như việc hoàn thành
tiếng Anh để đáp ứng chuẩn đầu ra theo quy định của các cơ sở GDĐH công lập.
Qua đó cho thấy các quy định liên quan đến đào tạo “chất lượng cao” trình độ
đại học chưa được rà soát sửa đổi, bổ sung sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác tổ chức,
thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chương trình đào tạo chất lượng
cao trong các cơ sở GDĐH công lập so với mục tiêu, cam kết của các cơ sở GDĐH
công lập đã công bố và để người học, xã hội và thị trường đánh giá về chất lượng, hiệu
quả của chương trình đào tạo.
3.2. Bất cập trong nhóm chính sách liên quan đến nguồn thu từ nghiên cứu
khoa học và chuyển giao công nghệ
Mặc dù trong thời gian qua, cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại các cơ sở GDĐH đã dần được hoàn thiện,
tuy nhiên vẫn còn một số bất cập như sau:
Thứ nhất, các văn bản hướng dẫn về chuyển giao quyền sở hữu kết quả nghiên
cứu còn thiếu rõ ràng. Cụ thể như trong Luật Chuyển giao công nghệ, Điều 40 quy định
chuyển giao kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ bằng nguồn ngân sách nhà
nước cho các tổ chức; Điều 43 quy định góp vốn bằng công nghệ vào dự án đầu tư…
nhưng chưa có những quy định cụ thể về việc chuyển quyền sở hữu kết quả nghiên cứu.
Thứ hai, các biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ còn gặp nhiều khó khăn.
Điều này là do việc quản lý về vấn đề sở hữu trí tuệ đang thuộc thẩm quyền của
nhiều cơ quan khác nhau. Tại cấp Trung ương gồm ba lĩnh vực chuyên ngành thuộc
thẩm quyền quản lý của ba bộ: Bộ Khoa học và Công nghệ (quản lý nhà nước về sở hữu
công nghiệp và là cơ quan đầu mối quản lý chung về sở hữu trí tuệ, cơ quan đầu mối là
Cục Sở hữu trí tuệ); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (quản lý nhà nước về quyền tác
giả và quyền liên quan, cơ quan đầu mối là Cục Bản quyền tác giả); Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn (quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng; cơ quan đầu
mối là Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng thuộc Cục Trồng trọt). Tại địa phương, ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thông qua các cơ quan chuyên
môn giúp việc tương ứng là các Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại
địa phương theo thẩm quyền). Từ đó làm cho việc quản lý không tập trung, việc xử lý
các vi phạm cũng do nhiều cơ quan thực hiện, mỗi cơ quan phụ trách một lĩnh vực
(chuyên ngành) hoặc một phạm vi (trên thị trường, tại nơi sản xuất), thiếu sự liên kết
phối hợp, phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan còn có sự trùng lặp,
chưa có sự phối hợp chặt chẽ; hoạt động cập nhật, trao đổi thông tin giữa các bộ, ngành,
địa phương… dẫn tới tình trạng “sao chép” công nghệ, xâm phạm độc quyền sản phẩm
nghiên cứu và chuyển giao công nghệ còn phổ biến.
Từ ngày 1/7/2006 đến 30/9/2016, các tòa án đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 182
vụ án dân sự liên quan đến các tranh chấp về sở hữu trí tuệ (trong đó có 158 vụ tranh
chấp về quyền tác giả, 10 vụ tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp), đã giải quyết
174 vụ; giải quyết 200/235 vụ tranh chấp kinh doanh thương mại liên quan đến sở hữu
trí tuệ. Trong giai đoạn 2012 - 2015, thanh tra ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã
kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với 386 tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi
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xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Thanh tra ngành khoa học và công nghệ đã
xử lý 473 vụ, việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, trong đó phạt cảnh cáo: 66 vụ,
việc, phạt tiền: 264 vụ.
Qua đó cho thấy trong nhiều năm qua ở nước ta liên tục xảy ra tình trạng xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhưng các chủ thể quyền lại rất ngại trong việc khởi kiện ra
tòa vì cho rằng cơ chế xử lý này còn rườm rà, tốn kém và ít hiệu quả. Nhất là hiện nay
ngành tòa án còn thiếu cán bộ có năng lực, trình độ để có thể xử lý những vụ việc xâm
phạm, tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, chế tài xử lý vi phạm còn nhẹ (tối
đa là 500 triệu đồng), cho nên chưa đủ sức răn đe. Có nhiều trường hợp vi phạm bị xử
lý xong lại tiếp tục vi phạm và chấp nhận nộp phạt vì lợi nhuận kiếm được cao hơn rất
nhiều. Điều này gây khó khăn cho các tổ chức khoa học công nghệ và các cơ sở GDĐH
công lập trong hoạt động khoa học công nghệ, thương mại hoá nghiên cứu và chuyển
giao công nghệ.
Thứ ba, thiếu các hướng dẫn cụ thể cho việc thành lập các tổ chức khoa học công
nghệ trong các cơ sở GDĐH công lập, làm cho công tác vận hành cơ chế tự chủ và hoạt
động chuyển giao công nghệ của các cơ sở GDĐH công lập gặp nhiều khó khăn. Thực
tế, vấn đề này đã được quy định trong Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016
của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập,
Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018. Sự ra đời của Nghị định số
54/2016/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học công nghệ đã trao quyền tự chủ
mạnh mẽ cho các tổ chức khoa học công nghệ về tài chính, thực hiện nhiệm vụ, quản lý
và sử dụng tài sản… Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn trong quá trình thực hiện cơ
chế này như: (i) Tổ chức khoa học công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên,
hàng năm không sử dụng ngân sách nhà nước để chi tiền lương nhưng lại hạn chế về
việc trích lập Quỹ thu nhập tăng thêm (không quá 3 lần Quỹ tiền lương ngạch, bậc). Vì
thế, các tổ chức khoa học công nghệ công lập gặp khó khăn trong việc thu hút, giữ chân
đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao; (ii) Mặc dù, Nghị định số 54/2016/NĐ-CP có
quy định tổ chức được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, tuy nhiên, các Bộ
ngành liên quan chưa có hướng dẫn chi tiết, vì vậy, nhiều tổ chức khoa học công nghệ
đủ điều kiện nhưng chưa thể vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp; (iii) Các tổ
chức khoa học công nghệ công lập cũng gặp khó khăn trong quá trình chuyển đổi thành
công ty cổ phần do những vướng mắc trong quá trình xác định tài sản là các kết quả của
các nhiệm vụ khoa học công nghệ, xác định và giao quản lý tài sản nhà nước… Bên
cạnh đó, cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động nghiên cứu còn hạn chế, ảnh hưởng tới việc
gia tăng nguồn thu sự nghiệp trong cơ cấu nguồn thu của các tổ chức khoa học công
nghệ nói chung và cơ sở GDĐH công lập nói riêng.
Thứ tư, quy định về tiền công lao động và chuyên gia nước ngoài cũng chưa hợp
lý và có sự mâu thuẫn giữa các quy định làm giảm động lực thúc đẩy giảng viên, nhà
khoa học tích cực thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học. Chẳng hạn, theo
Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN, một giáo sư là chủ nhiệm đề tài
nhà nước thì hệ số tiền công ngày là 0,79, chuyên gia nước ngoài là 40 triệu
đồng/tháng, nhưng nếu vẫn giáo sư đó làm chủ nhiệm đề tài cấp bộ thì hệ số tiền công
ngày là 0,55, chuyên gia nước ngoài là 28 triệu đồng/tháng nếu theo Quyết định số
5830/2015/QĐ-BGDĐT. Bên cạnh đó việc bị khống chế mức trần về hệ số tiền công
ngày cho các chức danh thực hiện cứu khoa học gây khó khăn cho các cơ sở GDĐH
trong thực hiện các đề tài, đề án có kinh phí lớn. Hiện nay, theo quy định tại Thông tư
liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN, đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp
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quốc gia, hệ số tiền công ngày tối đa của chủ nhiệm nhiệm vụ là 0,79, thành viên thực
hiện chính, thư ký khoa học là 0,49, thành viên là 0,25, kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ
là 0,16, chi phí thuê chuyên gia trong nước là không quá 40 triệu đồng/người/tháng,
thuê chuyên gia nước ngoài không quá 50% chi phí nhân công trực tiếp… Dẫn tới, chi
trả đối với giảng viên/nhà khoa học còn quá thấp so với khối các doanh nghiệp nên
chưa tạo được động lực thúc đẩy giảng viên/nhà khoa học tích cực tham gia hoạt động
nghiên cứu khoa học và thương mại hoá kết quả nghiên cứu. Bên cạnh đó, việc kinh phí
quy định định mức, tiêu chuẩn, nhiệm vụ nghiên cứu dẫn đến việc các Bộ, sở, ban
ngành địa phương khi thực hiện ký kết đề tài nghiên cứu khoa học phải tuân thủ định
mức quy định, chưa thực hiện theo phương thức xây dựng kinh phí gắn với sản phẩm
hay kết quả đầu ra của sản phẩm nghiên cứu nên không tạo động lực, thúc đẩy các nhà
khoa học, các cơ sở GDĐH công lập tham gia nghiên cứu và các doanh nghiệp tham gia
đầu tư, tài trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học.
Thứ năm, các quy định về thủ tục hành chính trong việc thanh quyết toán các đề
tài, đề án nghiên cứu cũng khá rườm rà, phức tạp, chưa theo kịp được mô hình tự chủ
trong nghiên cứu khoa học, mặc dù theo quy định Thông tư liên tịch số 27/2015-TTLTBKHCN-BTC đã quy định một số nội dung được khoán chi.
3.3. Bất cập trong nhóm chính sách về nguồn thu khác (từ hoạt động kinh
doanh, dịch vụ, vốn vay, tài trợ, viện trợ và nguồn thu hợp pháp khác)
Trong điều kiện tự chủ đại học, tự chủ tài chính yêu cầu đa dạng hoá nguồn lực
tài chính đối với các cơ sở GDĐH công lập là rất lớn. Nguồn thu chủ yếu của các cơ sở
GDĐH công lập hiện nay vẫn là học phí. Các nguồn thu khác như thu hoạt động kinh
doanh, dịch vụ, vốn vay, tài trợ, viện trợ… vẫn còn hạn chế. Điều này là do hạn chế của
các cơ sở GDĐH công lập trong chiến lược phát triển nguồn tài chính ngoài ngân sách,
hướng tới phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; tiếp theo là những bất cập của nhóm
chính sách về huy động nguồn lực tài chính khác. Cụ thể:
Theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ, các cơ sở GDĐH công lập
được quyền tự chủ trong giao dịch tài chính thông qua việc mở tài khoản tiền gửi tại các
ngân hàng thương mại, vay vốn, huy động vốn. Tuy nhiên, chính sách tạo điều kiện cho
các cơ sở GDĐH huy động nguồn tài chính thông qua các giao dịch tài chính còn có
những hạn chế như sau:
(i) Chưa có văn bản hướng dẫn để các cơ sở GDĐH tổ chức thực hiện, tiếp cận
nguồn vốn, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, các tổ chức, cá nhân theo quy định của
pháp luật nhằm hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo theo nhu cầu của các cơ
sở GDĐH công lập.
(ii) Nhà nước chưa có cơ chế hỗ trợ cụ thể cho các cơ sở GDĐH công lập thực
hiện tự chủ được vay vốn ưu đãi hoặc được hỗ trợ lãi suất để tăng cường đầu tư cơ sở
vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo và hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng
tạo, nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao.
(iii) Thủ tục giải nhân nguồn vốn hỗ trợ phát triển của ODA cho các cơ sở
GDĐH công lập theo nhiều quy trình, dẫn tới việc giải ngân thường chậm tiến độ, vốn
đối ứng không được bố trí kịp thời và liên quan đến nhiều cơ quan chức quản lý, dẫn
đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn này chưa cao, ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ kinh
tế - xã hội và chiến lược phát triển của các cơ sở GDĐH công lập.
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(iv) Chính phủ chưa ban hành cơ chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công
- tư (PPP) trong giáo dục, hiện nay để tiếp cận nguồn vốn này, các cơ sở GDĐH công
lập còn gặp phải khó khăn, do nhà nước chỉ giao đất cho các cơ sở GDĐH công lập sử
dụng nên việc định giá tài sản là rất khó; trong khi các nhà đầu tư tư nhân yêu cầu rất rõ
ràng về việc sở hữu. Ngoài ra, còn liên quan đến quy định của văn bản pháp luật như
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Luật Đất đai chưa cho phép đất thuộc sở hữu nhà
nước chuyển giao cho tư nhân.
Tự chủ tài chính cho phép các cơ sở GDĐH công lập được sử dụng tài sản công
vào việc kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết, huy động các nguồn lực xã hội để
phát triển GDĐH, nhưng các văn bản quy định của pháp luật liên quan chưa được sửa
đổi, bổ sung và hướng dẫn kịp thời, làm cho huy động nguồn thu từ hoạt động liên
doanh, liên kết trong các cơ sở GDĐH công lập chưa phát huy được hiệu quả theo cơ
chế tự chủ được quy định tại Luật số 34/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Giáo dục đại học.
4. Định hướng hoàn thiện cơ chế, chính sách tự chủ tài chính tại các cơ sở
giáo dục đại học công lập
Từ các phân tích trên cho thấy để bảo đảm cho các cơ sở GDĐH thực sự được
quyền tự chủ trong khai thác các nguồn thu, cần thực hiện một số nội dung như sau:
Thứ nhất, xây dựng mô hình tài chính phù hợp cho các cơ sở giáo dục đại học
Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều mô hình tài chính cho GDĐH khác nhau, mỗi
mô hình có những ưu nhược điểm riêng, phù hợp với bối cảnh của mỗi nước. Trong đó,
có một số mô hình điển hình sau:
Mô hình

Tài chính chi tiêu

Tài chính kết quả

Nước áp dụng

Bản chất

Các loại tài chính

Canada, Pháp, Nhật
Bản, Thụy Điển, Na
Uy, Trung Quốc,
Nigeria

Ngân sách nhà nước sẽ
được chuyển trực tiếp
đến các cơ sở GDĐH
cao hơn, và việc sử
dụng chúng sẽ được
nhà nước kiểm soát rõ
ràng. Mức độ tự chủ,
và do đó trách nhiệm
của các cơ sở GDĐH
trong cung cấp các
dịch vụ giáo dục có
chất lượng thấp

Gồm 2 loại: (1) Ngân
sách thường xuyên được
ước tính phân phối theo
loại chi tiêu (tiền lương,
thiết bị, dịch vụ sinh
viên); (2) Ngân sách
theo chương trình do
các trung tâm chi phí
phân phối (tới từng
phòng ban hoặc thậm
chí đến từng giáo viên
chịu trách nhiệm cho
chương trình);

Đan Mạch, Phần
Lan, Israel, Hà Lan,
Hoa Kỳ

Trường đại học có
nhiều thẩm quyền hơn
trong quản lý tài chính
và quản trị, nhưng các
bộ ngành thực hiện
giám sát liên tục chất
lượng giáo dục

Việc phân bổ ngân sách
phụ thuộc vào kết quả
hoạt động nghiên cứu
và học thuật của các cơ
sở GDĐH, bao gồm:
- Kết quả trực tiếp (chất
lượng và khối lượng
dịch vụ giáo dục được
cung cấp)
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- Kết quả cuối cùng
(hiệu quả kinh tế xã hội
của giáo dục: sự phát
triển nghề nghiệp của
sinh viên tốt nghiệp của
các cơ sở GDĐH, thu
nhập của họ, sự hài lòng
của người sử dụng lao
động với chất lượng đào
tạo sinh viên tốt
nghiệp).

Hợp đồng tài chính
giáo dục

Cấp ngân sách theo
gói
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Cung cấp tài chính cho
GDĐH dựa trên kết
quả của các cuộc đàm
phán giữa đại diện
trường ĐH và Bộ Giáo
dục hoặc các tổ chức
tài chính. Các chuyên
gia không xem xét tài
chính theo hợp đồng
của GDĐH để có hiệu
quả vì sự bất ổn kinh tế
cao và sự phụ thuộc
Brazil, Argentina Ấn vào những thông tin
Độ, Hy Lạp, Ý
bên ngoài. Tuy nhiên,
trong những năm gần
đây, ở nhiều nước, kết
quả đàm phán giữa Bộ
và trường đại học hình
thành các hợp đồng dài
hạn, trong đó quyền và
trách nhiệm của các cơ
sở GDĐH về nguồn
lực và số lượng sinh
viên có thể được xác
định trên cơ sở của
điều chỉnh hàng năm.

Áo, Estonia, Na Uy,
Ba Lan, Thụy Sĩ,
Slovakia

Ngân sách được cấp
thành 1 gói thay vì cấp
ngân sách theo khoản
mục. Cấp ngân sách
theo gói trong đó bao
gồm một số loại chi
tiêu: đào tạo, chi phí
hoạt động hiện tại,
hoạt động nghiên cứu

Tài chính cho GDĐH
được hình thành thông
qua:
a) tăng số tiền tương
ứng với giai đoạn trước
theo kế hoạch phát triển
một cơ sở GDĐH;
b) sử dụng các thỏa
thuận «adhoc», có tính
đến trọng lượng chính
trị của xã hội của đại
diện các tổ chức này;
c) theo phương pháp
thiết lập một tỷ lệ phần
trăm nhất định trong thu
nhập quốc dân cho từng
trường.

Cấp ngân sách theo gói
có thể có các mức độ tự
chủ khác nhau:
- Khoản trợ cấp được
phân phối độc lập để đáp
ứng nhu cầu của các
trường
- Có những hạn chế trong
sử dụng ngân sách như
ngân sách cho đào tạo và
Nghiên cứu khoa học và
cho các yêu cầu khác,
như các quy định về thủ
tục mua sắm công.

Mô hình hợp tác
khác biệt

Mô hình pháp lý

Sử dụng các khoản
vay tài chính

Tài chính cho GDĐH
được cung cấp thu
nhập từ hình thức giáo
dục có trả tiền dựa vào
đóng góp hàng năm
của sinh viên để trang
trải một phần hoặc
toàn bộ chi phí học
tập, chi phí quản lý tại
các cơ sở GDĐH

Học phí được thiết lập
bởi: trường đại học, một
bộ hoặc một cơ quan
công quyền, hoặc bởi cả
cơ sở GDĐH và chính
quyền. Chính quyền xác
định trần học phí mà các
trường ĐH được tự do
quyết định hoặc phê
duyệt mức học phí được
thiết lập bởi cơ sở
GDĐH.

Áo, Bỉ, Đan Mạch,
Pháp, Đức, Bồ Đào
Nha, Tây Ban Nha,
Anh

Các cơ sở GDĐH có
thu nhập từ hoạt động
chuyển giao quyền đối
với công nghệ

Độc quyền đối với
quyền sở hữu trí tuệ
thuộc về tổ chức sử
dụng lao động, đó là do:
- Một mặt, sự cần thiết
phải thúc đẩy chuyển
giao quyền để thúc đẩy
thương mại hóa các kết
quả nghiên cứu nhằm
tạo nguồn thu cho các tổ
chức khoa học và các cơ
sở GDĐH
- Mặt khác các việc
thương mại hóa các phát
triển sáng tạo giúp nâng
cao khả năng tổ chức
nghiên cứu cho các cơ
sở GDĐH

Đan Mạch, Latvia,
Thụy Điển, Pháp

Việc vay tiền của các cơ
sở GDĐH phải được sự
cho phép của các tổ
chức có liên quan:
- Các cơ sở GDĐH chỉ
Các cơ sở GDĐH được
được vay tiền một số
phép vay tiền với các
tiền nhất định từ ngân
giới hạn nhất định
Ngân hàng trung ương
- Có thể vay tiền từ các
ngân hàng nhưng với
các điều kiện rất khó
khăn.

Đông Âu, Pháp, Tây
Ban Nha, Thổ Nhĩ
Kỳ

Nguồn: Viktoriia, O. (2018).
Từ các mô hình ở một số quốc gia trên cho thấy nhìn chung trên thế giới, tự chủ
đại học, trong đó tự chủ tài chính không phải là các cơ sở GDĐH phải tự lo về tài chính
mà là các trường được quyền quyết định về tài chính, vẫn có thể được tài trợ từ ngân
sách nhà nước nhưng được các cơ sở GDĐH được quyền thoả thuận về nguồn tài trợ
này. Trên cơ sở xác định được mô hình phù hợp sẽ bổ sung, rà soát, hoàn thiện các
chính sách cần thiết để thực hiện mô hình đó đạt được hiệu quả.
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Thứ hai, rà soát các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn
để tạo cơ chế rõ ràng cho các cơ sở GDĐH công lập
(i) Đối với chính sách học phí: Trao quyền cho các cơ sở GDĐH được quyết
định đối với mức học phí, bao gồm cả mức thu học phí và quy mô đào tạo. Cần đổi mới
chính sách học phí theo nguyên tắc chia sẻ chi phí với xã hội, trong đó cơ sở GDĐH là
chủ thể cung ứng dịch vụ. Theo đó, các cơ sở GDĐH công lập cần xây dựng định mức
kinh tế - kỹ thuật và công bố giá dịch vụ giáo dục và đào tạo của cơ sở mình với mục
tiêu tính đúng, tính đủ, đảm bảo bù đắp được chi phí đào tạo cần thiết để đáp ứng yêu
cầu chất lượng đặt ra, đồng thời cũng làm cơ sở cho các bên liên quan trong công tác
thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn thu, làm căn cứ cho người học trong
việc đưa ra quyết định lựa chọn cơ sở GDĐH.
Cùng việc thực hiện chính sách học phí theo nguyên tắc tính đúng tính đủ, cần
đổi mới chính sách hỗ trợ tài chính đối với sinh viên. Rà soát, sửa đổi, bổ sung để làm
rõ các tiêu chí cụ thể về đối tượng được hưởng chính sách, tránh chồng chéo về đối
tượng thụ hưởng. Chính sách tín dụng cho sinh viên nên theo hướng mở rộng đối tượng
thụ hưởng và đa dạng hoá các mức cho vay, lãi suất cho vay phù hợp với từng đối
tượng, căn cứ vào kết quả học tập…
(ii) Đối với quy định về quy mô đào tạo, nên nghiên cứu sửa đổi quy định khống
chế quy mô đào tạo tối đa của các cơ sở GDĐH, chỉ nên quy định về yêu cầu các cơ sở
GDĐH phải xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, các cơ quan quản lý thực hiện thẩm
định và kiểm tra giám sát việc tuân thủ các định mức này.
Như vậy, việc quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước đối với các cơ sở
GDĐH cần chuyển sang quản lý theo kết quả, chứ không nên can thiệp sâu vào việc
quyết định mức thu học phí và quy mô đào tạo của các cơ sở GDĐH.
(iii) Sửa đổi, bổ sung một số các quy định về giải quyết tranh chấp quyền sở hữu
trí tuệ hiện nay của Luật sở hữu trí tuệ cho phù hợp với tình hình thực tế và luật pháp
các nước trên thế giới, đặc biệt các chế tài liên quan đến việc vi phạm quyền sở hữu trí
tuệ nhằm bảo vệ quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động nghiên cứu
khoa học. Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả giải quyết và tăng tính nghiêm minh
trong xử lý vi phạm mỗi khi có các sự việc tranh chấp xảy ra.
(iv) Thống nhất về định mức tiền công lao động và chuyên gia nước ngoài giữa
các quy định. Theo đó, ngày công của các nhà khoa học cần phải thống nhất theo cùng
một định mức, chỉ khác nhau về số ngày công nếu các đề tài nghiên cứu ở các cấp khác
nhau. Bên cạnh đó cũng cần rà soát, quy định định mức ngày công phù hợp để đảm bảo
khuyến khích các giảng viên, các nhà khoa học tham gia tích cực hơn trong hoạt động
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
(v) Ban hành các hướng dẫn cho tổ chức khoa học công nghệ thực hiện các
quyền tự chủ trên cơ sở phương án được phê duyệt, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới
tự chủ về tài chính và quản lý, sử dụng tài sản.
(vi) Ban hành các quy định về huy động vốn vay, vốn liên doanh, liên kết từ các
tổ chức, cá nhân trong xã hội. Bên cạnh đó, cần thể chế hóa việc huy động nguồn lực tài
chính từ các doanh nghiệp cho GDĐH bằng cách ban hành chính sách khuyến khích các
doanh nghiệp hỗ trợ GDĐH thông qua ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Tiếp tục
thu hút đầu tư của khu vực tư nhân cho GDĐH, để đầu tư phát triển cơ sở GDĐH có
chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong học tập và nghiên cứu của người học.
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(vii) Hoàn thiện môi trường pháp lý để các cơ sở GDĐH tự chủ có thể tiếp cận
các nguồn vốn ODA, các nguồn tài trợ từ các cá nhân và các tổ chức quốc tế; cải thiện
chất lượng dự án ODA thông qua việc xác định rõ mục tiêu đầu tư dựa trên nhu cầu
thực tế của nơi được tiếp nhận dự án…
(viii) Hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc hình thành các doanh nghiệp khoa
học và công nghệ trong các cơ sở GDĐH để ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học,
nhằm kiểm chứng, đánh giá được giá trị thực tiễn của các công trình nghiên cứu khoa
học của các nhà khoa học, nhà giáo; chuyển giao công nghệ mà vẫn đảm bảo lợi ích lâu
dài cho nhà trường và cá nhân nhà nghiên cứu khoa học... Xây dựng các quy định rõ
ràng về quyền hạn và trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh tài chính, sở hữu các
tài sản tài chính của các cơ sở GDĐH công lập để chính thức hóa các hoạt động này
trong cơ chế tự chủ hiện nay.
Bên cạnh việc hoàn thiện các chính sách để tạo nguồn thu, cần rà soát lại cơ chế
chi để đảm bảo các cơ sở GDĐH có quyền tự chủ trong trích lập các quỹ, các nguồn
đầu tư. Đồng thời cần tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát, đảm bảo công khai minh
bạch việc quản lý, sử dụng các nguồn tài chính và tài sản. Tăng cường giám sát các
doanh nghiệp thuộc cơ sở GDĐH nhằm hạn chế thấp nhất những rủi ro, "mặt trái" của
mô hình doanh nghiệp trong nhà trường có thể phát sinh. Ngoài việc tăng cường công
tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng thì Hội đồng trường cũng sẽ
đóng một vai trò quan trọng. Vì vậy, cần quy định cụ thể về chức năng, quyền hạn được
tham gia, giám sát cơ chế tài chính đối với các cơ sở GDĐH công lập, bao gồm các
doanh nghiệp trực thuộc cơ sở GDĐH.
KẾT LUẬN:
Thời gian qua, chủ trương tự chủ đại học đã được Nhà nước đẩy mạnh với nhiều
cơ chế, chính sách được mở rộng, tạo hành lang pháp lý cũng từng bước được hoàn
thiện, đặc biệt các cơ chế, chính sách về tự chủ tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các
cơ sở GDĐH trong khai thác, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính được hiệu quả
hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, các văn bản pháp luật và các cơ chế, chính sách vẫn còn
nhiều bất cập, dẫn tới nguồn tài chính cho cơ sở GDĐH tự chủ vẫn chưa đảm bảo bền
vững. Bài viết đã nghiên cứu và chỉ ra các bất cập này, trên cơ sở đó đã đề xuất một số
nội dung cần hoàn thiện trong các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ
những khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở GDĐH trong thời gian tới.
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5.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8
năm 2019 về Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ
thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh
vực giáo dục đào tạo.

6.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2020), Thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3
năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày
28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác
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TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
CÔNG LẬP VIỆT NAM
Nguyễn Thị Phúc Hậu
Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên
Tóm tắt
Tài chính là nguồn lực rất quan trọng để thúc đẩy mọi sự phát triển, trong đó có
phát triển của giáo dục đại học. Bỡi có nguồn lực tài chính mới có cơ sở để phát triển
các nguồn lực khác như phát triển con người, phát triển cơ sở vật chất… (những yếu tố
quyết định đến chất lượng giáo dục). Hiện nay, trong điều kiện nguồn ngân sách dành
cho giáo dục đại học ở Việt Nam còn hạn hẹp thì việc thực hiện tự chủ tài chính của
các trường đại học công lập là một tất yếu để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đồng
thời vận động các nguồn lực của xã hội cho phát triển giáo dục đại học. Thời gian qua,
việc thực hiện tự chủ tài chính tại các trường đại học công lập đã được triển khai và đã
có những kết quả ban đầu, tuy nhiên việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn. Xuất phát
từ thực tiễn đó, bài viết đề cập đến những nội dung cơ bản về tự chủ tài chính, những
khó khăn đặt ra và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính
tại các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam.
Từ khóa: Tự chủ tài chính, giáo dục đại học công lập, tài chính.
1. Nội dung cơ bản về tự chủ tài chính của cơ sở giáo dục đại học
Tự chủ đại học bao gồm: Tự chủ trong quản lý điều hành, tự chủ tài chính, tự
chủ về nhân sự và tự chủ về học thuật. Trong đó tự chủ tài chính (TCTC) được xem là
một trong những tiền đề quan trọng có ảnh hưởng đến khả năng hoàn thiện toàn bộ nội
dung tự chủ khác. TCTC cho phép các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) huy động và
duy trì nguồn lực tài chính để đảm bảo việc tuyển chọn lực lượng học thuật tốt nhất và
phát triển theo hướng sáng tạo, đổi mới phù hợp với chiến lược của từng CSGDĐH.
Tự chủ về tài chính được hiểu là khả năng đơn vị tự thực hiện các hành vi được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép trong lĩnh vực tài chính và chịu trách nhiệm
về hành vi của mình.
Khi TCTC, các đơn vị được quyền quyết định các hoạt động tài chính, gồm: hoạt
động thu, chi, quản lý và phân phối kết quả hoạt động; Huy động vốn, quản lý các quỹ
chuyên dụng, quản lý tài sản, quản lý nợ phải trả của đơn vị và các hoạt động tài chính
khác theo quy định của pháp luật.
Trong các CSGDĐH công lập, TCTC bao gồm: Quyết định mức học phí; Quyết
định mức lương trả cho giảng viên theo thành tích nghiên cứu và giảng dạy; Phân bổ
ngân sách độc lập; Sở hữu bất động sản và tài sản tài chính; Vay mượn và đầu tư trên
thị trường tài chính.
Dựa vào mức độ tự đảm bảo kinh phí hoạt động của đơn vị, có bốn loại hình thể
hiện mức độ TCTC trong các đơn vị sự nghiệp công (ĐVSNC), bao gồm: (1) ĐVSNC
tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; (2) ĐVSNC tự đảm bảo chi thường xuyên,
(3) ĐVSNC tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; (4) ĐVSNC do nhà nước đảm bảo
chi thường xuyên. Trong bốn loại hình trên thì loại hình tự chủ đảm bảo chi thường
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xuyên và chi đầu tư là mức TCTC cao nhất, loại hình này bao gồm các quy định cụ thể
như sau:
- Về nguồn thu: Các nguồn thu của đơn vị gồm nguồn thu từ hoạt động dịch vụ
sự nghiệp công (bao gồm cả nguồn ngân sách nhà nước đặt hàng); Nguồn thu phí theo
pháp luật về phí, lệ phí để lại theo quy định; Nguồn thu khác theo quy định của pháp
luật (nếu có); Nguồn kinh phí của Nhà nước cấp cho hoạt động không thường xuyên
(nếu có) và các khoản vốn vay, tài trợ, viện trợ theo quy định của pháp luật.
- Về sử dụng nguồn tài chính:
+ Đối với các khoản chi đầu tư từ Quỹ đầu tư phát triển sự nghiệp, nguồn vốn
vay và các nguồn tài chính phù hợp khác: Căn cứ nhu cầu đầu tư và khả năng cân đối
các nguồn tài chính, đơn vị chủ động xây dựng danh mục các dự án đầu tư, báo cáo cơ
quan có thẩm quyền phê duyệt.
+ Đối với các khoản chi thường xuyên: Đơn vị được quyền chủ động trong việc
sử dụng nguồn tài chính cho các khoản chi sau đây:
* Chi tiền lương: Đơn vị chi trả lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các khoản
phụ cấp do Nhà nước quy định đối với ĐVSNC. Khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương,
đơn vị phải tự đảm bảo tiền lương tăng thêm từ nguồn thu của đơn vị mà không được
ngân sách cấp bổ sung.
* Chi hoạt động chuyên môn, quản lý: Đối với các khoản chi có quy định mức
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, căn cứ vào khả năng tài chính, đơn vị
được quyết định mức chi cao hơn, hoặc thấp hơn mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm
quyền và quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Đối với các nội dung chi
chưa có định mức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì căn cứ vào khả năng tài
chính, đơn vị tự xây dựng mức chi phù hợp với quy chế chi tiêu nội và phải chịu trách
nhiệm về quyết định của mình.
* Trích khấu hao tài sản cố định: Tiền trích khấu hao tài sản cố định hình thành
từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, hoặc có nguồn gốc từ ngân sách thì được hạch toán
vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
+ Chi nhiệm vụ không thường xuyên: Đơn vị chi theo quy định của Luật ngân
sách nhà nước và pháp luật hiện hành đối với từng nguồn kinh phí.
+ Đơn vị phải thực hiện đúng các quy định của nhà nước về mức chi, tiêu chuẩn,
định mức về nhà làm việc, trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động;
chế độ công tác phí nước ngoài, tiếp khách nước ngoài và hội thảo quốc tế ở Việt Nam.
- Về phân phối kết quả tài chính: Kết quả tài chính trong năm của đơn vị được
phân phối như sau:
+ Việc trích lập các quỹ của đợn vị: Hàng năm, sau khi hạch toán đầy đủ các
khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có) theo quy
định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên (nếu có) được trích vào các quỹ
theo trình tự sau:
* Trích tối thiểu 25% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;
* Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập: Đơn vị được tự chủ mức trích Quỹ bổ sung
thu nhập (không khống chế mức trích);
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* Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tối đa không quá 3 tháng lương
thực hiện trong năm của đơn vị;
* Trích lập Quỹ khác theo quy định của pháp luật;
* Phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại (nếu có) sau khi trích lập các quỹ theo
quy định được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
+ Việc sử dụng các quỹ: Được thực hiện theo quy định như sau:
* Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: Chi cho đầu tư xây dựng cơ sở vật chất,
mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, phát triển năng lực hoạt động sự nghiệp;
chi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ; đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho
người lao động trong đơn vị; góp vốn liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và
ngoài nước theo quy định và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và các khoản
chi khác (nếu có)
* Quỹ bổ sung thu nhập: Chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong năm và
dự phòng chi bổ sung thu nhập cho người lao động năm sau trong trường hợp nguồn thu
bị giảm. Việc bổ sung thu nhập cho người lao động trong đơn vị được thực hiện theo
nguyên tắc gắn với số lượng, chất lượng và hiệu quả công tác. Hệ số thu nhập tăng thêm
của chức danh lãnh đạo đơn vị không quá 2 lần thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện
của người lao động trong đơn vị.
* Quỹ khen thưởng: Chi thưởng định kỳ, đột xuất cho tập thể, cá nhân trong và
ngoài đơn vị (ngoài chế độ khen thưởng theo quy định của Luật thi đua khen thưởng)
theo hiệu quả công việc và thành tích đóng góp vào hoạt động của đơn vị. Mức thưởng
do thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
* Quỹ phúc lợi: Chi xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi, các hoạt động
phúc lợi tập thể của người lao động trong đơn vị, trợ cấp khó khăn đột xuất cho người
lao động.
Mức trích cụ thể vào các quỹ và sử dụng do thủ trưởng đơn vị quyết định và quy
định trong quy chế chi tiêu nội bộ.
2. Tình hình thực hiện tự chủ tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học công
lập Việt Nam
Các CSGDĐH công lập đang thực hiện quyền TCTC theo Nghị định số
43/2006/NĐ-CP trước đây và hiện nay là Nghị định số 16/2015/NĐ-CP. Việc thí điểm
đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các CSGDĐH công lập giai đoạn 2014-2017
được thực hiện theo Nghị quyết 77/NQ-CP.
Trong khi chờ đợi Bộ tài chính đang dự thảo Nghị định cơ chế TCTC của
ĐVSNC thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn,
thì các CSGDĐH công lập tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo 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”.
Thực hiện Nghị quyết 77/2014/NQ-CP cuả Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ
chế hoạt động đối với các CSGDĐH công lập giai đoạn 2014-2017, đã có 23 trường đại
học trong tổng số 235 trường đại học cả nước thực hiện thí điểm tự chủ hoàn toàn về tài
chính, trường có thể tự lo 100% kinh phí, tự chủ trong việc thu học phí, tự chủ trong
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việc chi thường xuyên và chi đầu tư. Theo khảo sát từ 23 trường này cho biết hầu hết
các trường có chênh lệch thu lớn hơn chi và đảm bảo được hoạt động chi thường xuyên,
thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người học thông qua miễn giảm học phí cho các
đối tượng chính sách, trích học bỗng khuyến khích theo quy định, thu nhập bình quân
của cán bộ giảng viên tại các trường tăng lên so với trước khi thực hiện tự chủ.
Về nguồn thu: Nguồn thu của các trường có xu hướng tăng lên, nguồn thu từ học
phí, lệ phí tăng 4,29% so với thời điểm trước khi tự chủ (đây vẫn là nguồn thu chính).
Mặc dù nguồn thu tăng lên, nhưng cơ cấu nguồn thu vẫn chưa có sự thay đổi nhiều so
với trước khi thực hiện tự chủ. Nguồn thu của các trường bao gồm thu sự nghiệp chủ
yếu từ học phí và lệ phí của người học chiếm tỷ trọng khoảng 70%. Nguồn thu từ ngân
sách nhà nước cấp chiếm khoảng 30%, 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. Nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học, cung cấp dịch vụ hay
tư vấn chiếm tỷ trọng rất nhỏ và có xu hướng giảm trong cơ cấu nguồn thu.
Về cơ cấu nguồn thu cho thấy nguồn thu của các trường chủ yếu phụ thuộc vào
quy mô đào tạo và mức tăng học phí của người học. Như vậy nếu nguồn thu không
được tạo ra từ nội lực mà phụ thuộc vào các yếu tố khách quan thì về lâu dài sẽ gây bất
lợi cho chất lượng đào tạo khi các trường gặp khó khăn trong tuyển sinh.
Việc thực hiện thí điểm tự chủ của 23 trường đại học đã kết thúc năm 2017,
nhưng theo Nghị quyết 117 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2017, các đơn
vị này vẫn tiếp tục thực hiện cho tới khi có Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự
chủ của CSGDĐH công lập. Việc xác định học phí của các đơn vị này tiếp tục thực hiện
theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ban hành ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về
cơ thế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và
chính sách miễn giảm, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến
năm học 2020-2021. Mức học phí được xác định trên tinh thần tính đúng, tính đủ chi
phí đào tạo cho một sinh viên (chi trả tất cả mọi thứ có liên quan đến hoạt động đào tạo
sinh viên, gồm: thù lao giảng viên, công tác quản lý, nghiên cứu, thực hành, thực tập,
điện nước, khấu hao tài sản, dịch vụ khác…). Như vậy, so với mức học phí dành cho
các trường chưa TCTC ở cùng thời điểm năm học 2020 – 2021, học phí trường tự chủ
cao gấp 2 đến 3,5 lần tùy thuộc mỗi trường và nhóm ngành khác nhau. Ví dụ, năm học
2020 – 2021, học phí nhóm ngành Y – Dược ở trường chưa tự chủ tài chính là 14,3 triệu
đồng/năm/sinh viên, trong khi các trường tự chủ có thể lên tới từ 30 - 70 triệu đồng/năm
(như trường Đại học Y dược TP. HCM). Trường Đại học Kinh tế TP. HCM công bố
mức học phí năm học 2020 – 2021 và lộ trình tăng học phí từng năm học. Cụ thể, học
phí chương trình Đại trà bậc đại học bình quân 20,5 triệu đồng/năm. Học phí có thể
tăng mỗi năm là 10% theo quy định của Chính phủ. Chương trình Cử nhân Chất lượng
cao học phí bình quân từ 32 – 40 triệu đồng/năm tùy theo chương trình đào tạo và mức
học phí này không thay đổi trong toàn khóa học. Đây cũng là mức phí được tính toán
dựa trên chi phí đào tạo thực tế của trường đã tự chủ toàn bộ kinh phí chi thường xuyên.
Về sử dụng nguồn tài chính: Cơ cấu thay đổi theo hướng tăng chi hoạt động sự
nghiệp và giảm chi dịch vụ. Trong đó, chi sự nghiệp tăng từ 70,6% (giai đoạn trước tự
chủ) lên 72,4% (giai đoạn sau tự chủ). Phần lớn nguồn thu sự nghiệp (khoảng 75%)
dùng để chi thường xuyên, song với tỷ lệ này khó có thể đảm bảo đủ nguồn lực để đầu
tư cơ sở vật chất và thu nhập tăng thêm cho người lao động hàng năm. Để tự cân đối bù
đắp chi thường xuyên, các trường phải trông chờ vào nguồn thu từ các hệ đào tạo khác
như liên kết, đào tạo văn bằng 2, đào tạo bồi dưỡng và các nguồn thu khác theo quy
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định của trường. Các trường vẫn đảm bảo thu nhập cho người lao động cao hơn 1 lần
lương.
Về phân phối kết quả tài chính: Ngoài sử dụng nguồn thu để đảm bảo các khoản
chi hoạt động thường xuyên và đầu tư theo cam kết, các trường cũng đã chủ động trong
việc trích lập các quỹ (mức trích lập được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của
từng trường). Trong đó Quỹ đầu tư phát triển hoạt động sự nghiệp được trích tối thiểu
25% phần chênh lệch thu lớn hơn chi.
Nhìn chung, cơ chế TCTC tại các trường đại học thời gian qua đã đạt được nhiều
kết quả tích cực, giúp các trường tự 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 TCTC cũng đã xây dựng quy chế chi tiêu
nội bộ, xây dựng các quy chế, định mức chi tiêu phù hợp hơn.
3. Những khó khăn trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện cơ chế TCTC còn
gặp nhiều khó khăn và vướng mắc như sau:
Thứ nhất, Chính phủ chưa có định hướng và quy định cụ thể cho việc chuyển
tiếp từ giai đoạn thí điểm tự chủ (theo Nghị quyết 77/2014/NQ-CP) sang giai đoạn thực
hiện chính thức, chưa có hướng dẫn cụ thể về tự chủ khi xác định các mức chi tiêu cho
các hoạt động như: nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình đào tạo… gây khó
khăn cho việc xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn về cơ sở vật chất và nhân sự của các
CSGDĐH công lập khi thực hiện tự chủ.
Thứ hai, nguồn học phí vẫn là nguồn thu chủ yếu của các CSGDĐH công lập,
trong đó nguồn thu học phí của hệ chính quy vẫn phải tuân theo các định mức khung
theo quy định của Nhà nước. Mặc dù lộ trình tăng học phí trong thời gian qua đã được
thực hiện theo nghị định 49/2010/NĐ-CP (áp dụng cho giai đoạn 2010 – 2015) và Nghị
định 86/2015/NĐ-CP (áp dụng cho năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021).
Tuy nhiên trần học phí theo quy định vẫn quá thấp, chưa đủ bù đắp chi phí đào tạo thực
tế, nhất là đối với các nhóm ngành, các bậc đào tạo đòi hỏi phải đầu tư lớn về thiết bị,
phòng thí nghiệm và các điều kiện giảng dạy, nghiên cứu hiện đại.
Mặt khác, việc khống chế trần học phí của Nhà nước, thu không đủ chi nên một
số CSGDĐH công lập xé rào, ban hành nhiều khoảng 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 CSGDĐH công lập không có đủ nguồn để cải thiện thu nhập cho giảng viên,
điều này dẫn đến không thu hút và giữ chân được những giảng viên có trình độ tham gia
giảng dạy.
Thứ ba, một số quy định về chế độ tiền lương của Nhà nước gây khó khăn đối
với các trường đại học trong việc thực hiện tự chủ: Theo quy định, khi Nhà nước có sự
điều chỉnh về tiền lương như nâng mức lương tối thiểu, tăng lương cấp bậc, chức vụ thì
các đơn vị phải tự đảm bảo từ nguồn thu sự nghiệp. Điều này khiến các trường phải
giảm bớt nguồn tài chính cho hoạt động đào tạo để bù đắp khoản tiền lương tăng thêm,
gây ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo, nhất là đối với các trường đang gặp khó khăn về
tài chính. Bên cạnh đó, việc quy định các khoản đầu tư tài sản cố định phục vụ việc
giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học không được sử dụng từ nguồn học phí do
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không được tính là chi phí thường xuyên, gây khó khăn và ảnh hưởng trực tiếp đến điều
kiện trang thiết bị dạy và học.
Thứ tư, nguồn thu chính của các trường chủ yếu thu từ học phí, và các trường bị
khống chế chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo, nên dù khả năng nguồn lực
của trường có cao cũng không thể vượt qua mức quy định này. Một số trường thuộc
nhóm ngành có nhu cầu thấp, ít được quan tâm của xã hội thì việc tuyển sinh sẽ gặp khó
khăn, điều này ảnh hưởng đến nguồn thu của đơn vị, về lâu dài ảnh hưởng đến chất
lượng đào tạo.
Thứ năm, nguồn thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học và dịch vụ chuyển
giao công nghệ còn thấp. Chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của các CSGDĐH
công lập hiện nay chưa cao, làm cho 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,
cá nhân trong nước chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ và thậm chí có xu hướng giảm trong cơ cấu
nguồn thu của đơn vị (trung bình vào khoảng 3% trong tổng nguồn thu của các
CSGDĐH công lập, trong khi ở nhiều trường đại học trên thế giới nguồn thu này chiếm
tỷ trọng khá lớn)
4. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các cơ
sở giáo dục đại học công lập Việt Nam
Về phía Nhà nước:
Một là, khẩn trương ban hành các quy định cụ thể cho việc chuyển tiếp từ giai
đoạn thí điểm sang giai đoạn thực hiện chính thức trên cơ sở tổng kết tình hình thực
hiện thí điểm tự chủ của các trường đại học giai đoạn 2014 – 2017 theo tinh thần Nghị
quyết 77/2014/NQ-CP. Sớm ban hành các văn bản quy định hướng dẫn cụ thể về cơ chế
tự chủ đối với các CSGDĐH công lập theo tinh thần Nghị định 16/2015/NĐ-CP. Đẩy
nhanh tiến trình thực thi theo đúng tiến độ Chính phủ và các ban, ngành đề ra.
Hai là, từng bước tăng quyền TCTC cho các CSGDĐH công lập, tùy thuộc tình
hình thực tế của các trường trên cơ sở cân đối thu – chi để Nhà nước xem xét và phê
duyệt mức tự chủ sao cho phù hợp. Trao quyền tự chủ cho các CSGDĐH công lập trong
việc xác định mức thu học phí, lệ phí nhằm tính đúng, tính đủ chi phí tiền lương và chi
phí hoạt động thường xuyên trong giá dịch vụ trên cơ khung giá do Nhà nước quy định,
chi phí khấu hao tài sản cố định, đảm bảo nguyên tắc lấy thu đủ bù đắp chi phí đào tạo.
Đồng thời Nhà nước thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người nghèo, dân tộc thiểu
số, người vùng sâu, vùng xa về mức học phí… tạo điều kiện cho mọi người đều được
tiếp cận giáo dục đại học (nghĩa là Nhà nước chuyển việc hỗ trợ gián tiếp cho các đối
tượng chính sách thông qua các cơ sở đào tạo sang hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng
này để họ được lựa chọn cơ sở đào tạo phù hợp nhất). Đối với các chương trình đào tạo
theo nhu cầu của xã hội, theo đơn đặt hàng, các cơ sở đào tạo được quyết định các mức
học phí để đủ trang trải toàn bộ chi phí đào tạo, đồng thời có tích lũy để tái đầu tư, tăng
cường và hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. Cho phép các trường đại học
công lập thu hút các nguồn vốn từ xã hội, để phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học
dưới hình thức liên doanh, liên kết.
Ba là, hoàn thiện chính sách lao động tiền lương, công chức, viên chức, học
bổng, chính sách đầu tư công, xã hội hóa giáo dục đại học, thành lập các doanh nghiệp
trực thuộc trường đại học. Xem xét việc nới lỏng các quy định về tài chính để các
CSGDĐH công lập hoạt động theo cơ chế như một doanh nghiệp. Theo đó các trường
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có thể thực hiện các hoạt động kinh doanh gắn với ngành nghề đào tạo và phù hợp với
năng lực của mỗi trường, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của trường để gia tăng nguồn
thu, đảm bảo các chương trình đào tạo luôn được cải tiến phù hợp với tình hình thực
tiễn.
Bốn là, cần có sự quản lý Nhà nước đối với các trường sau khi giao quyền tự
chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính, nhất là 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 pháp luật.
Về phía các trường công lập:
Một là, các CSGDĐH công lập cần tăng cơ cấu nguồn thu từ các chương trình
đào tạo khác nhau, dịch vụ đào tạo, tư vấn chính sách, chuyển giao công nghệ,…trên cơ
sở lợi thế có sẵn về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất của nhà trường. Huy động nguồn lực
từ các tổ chức, cá nhân bên ngoài, các cựu sinh viên đã thành đạt tài trợ tạo quỹ hỗ trợ
cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hỗ trợ người học. Xây dựng chương trình đào tạo
theo hướng tăng cường gắn kết với doanh nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng theo
hướng ứng dụng, tạo điều kiện cho các giảng viên, nhà khoa học tìm kiếm được nguồn
tài trợ từ dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tăng thêm nguồn thu cho trường từ
hoạt động này.
Hai là, 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, thu hút người có năng lực, trình
độ. Đặc biệt phải xây dựng được chiến lược tài chính hợp lý cho đầu tư cơ sở vật chất
trong ngắn và dài hạn.
Ba là, bên cạnh TCTC của các CSGDĐH công lập cần thực hiện đồng bộ với tự
chủ trên các lĩnh vực khác, như tự chủ trong tuyển sinh và tuyển dụng. Các trường giới
hạn chỉ tiêu tuyển sinh đồng nghĩa với việc hạn chế nguồn thu. Do đó, đi kèm với
TCTC thì các trường phải được quyết định số lượng tuyển sinh. Bộ giáo dục và Đào tạo
giám sát chất lượng, đưa ra thước đo chuẩn chất lượng, từ đó có căn cứ để kiểm tra số
lượng tuyển sinh. Trong tuyển sinh, các trường chủ động dự trù cơ sở vật chất, năng lực
đội ngũ lao động để định ra chỉ tiêu tuyển sinh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo duyệt.
Bốn là, xây dựng chế độ lương, thưởng và phúc lợi hợp lý để tạo động lực thu
hút các nhà khoa học và giảng viên có năng lực về nghiên cứu và giảng dạy cho trường,
tránh tình trạng nhiều giảng viên sau khi kết thúc các khóa đào tạo nước ngoài không
trở về trường công tác mà chuyển đến những đơn vị có điều kiện chính sách đãi ngộ tốt
hơn. Trả lương theo vị trí công việc gắn với số lượng và chất lượng công việc. Mức
lương được hưởng phải tương xứng với giá trị sức lao động được thị trường thanh toán.
Có cơ chế khen thưởng, phúc lợi phải tương xứng với hiệu quả và đủ sức tạo động lực
để người lao động cống hiến hết mình cho sự phát triển của nhà trường.
Tóm lại, TCTC có tầm quan trọng rất lớn đối với sự phát triển của các CSGDĐH
công lập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát huy tính chủ động sáng tạo từ các
trường đại học. Vì vậy để công cuộc TCTC tại các CSGDĐH công lập đi đúng hướng,
có hiệu quả cần phải có vai trò quản lý của Nhà nước để hướng dẫn về quy định, cách
thức, lộ trình trong TCTC là xương sống cho các CSGDĐH công lập lấy làm cơ sở để
triển khai. Vì vậy cơ quan quản lý Nhà nước cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn
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cụ thể về cơ chế TCTC, từng bước tăng quyền TCTC, hoàn thiện chính sách lao động,
tiền lương cho các CSGDĐH công lập. Bên cạnh đó, các CSGDĐH công lập cũng cần
phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tìm kiếm đa dạng hóa để tăng nguồn thu,
đổi mới toàn diện trong mọi lĩnh vực hoạt động. Mục đích chung là để từng bước đưa
giáo dục đại học nói riêng và kinh tế tri thức nói chung về đúng với giá trị cao quý đích
thực.
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TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
- KINH NGHIỆM Ở CÁC NƯỚC VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM
Trần Thị Ái Diễm
Học viện Ngân hàng - Phân Viện Phú Yên
Tóm tắt
Tự chủ trong giáo dục đại học là xu thế tất yếu của thế giới hiện nay, phản ánh
xu thế dân chủ hóa trong quản lý giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Tự
chủ đại học bao gồm bốn nội dung chính, đó là tự chủ về tổ chức, tự chủ về tài chính, tự
chủ về nhân sự và tự chủ về học thuật (EUA,2013). Trong đó, tự chủ tài chính được
xem là một tiền đề quan trọng có ảnh hưởng đến khả năng hoàn thiện các nội dung tự
chủ khác. Việc thực hiện tự chủ tài chính ở các trường đại học sẽ góp phần tích cực cho
các trường phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc quản lý tài chính và tài sản của
đơn vị, sử dụng ngân sách nhà nước được giao một cách tiết kiệm và hiệu quả. Hiện
nay, việc thực hiện cơ chế tự chủ đại học ở Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn triển
khai thí điểm và gặp rất nhiều khó khăn, nhất là về tự chủ tài chính. Trong phạm vi bài
viết, tác giả đề cập đến một số nội dung cơ bản về tự chủ tài chính của các trường đại
học. Đồng thời, nêu lên thực trạng về thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các trường
đại học ở Việt Nam. Bên cạnh đó, học hỏi kinh nghiệm về tự chủ tài chính trong các
trường đại học ở một số quốc gia. Từ đó rút ra một số bài học về tự chủ tài chính đối
với các trường đại học ở Việt Nam.
1. Một số nội dung cơ bản về tự chủ tài chính của các trường đại học
Theo EUA (2013), tự chủ tài chính là một trong bốn nội dung chính của tự chủ
đại học, đó là: tự chủ về tổ chức, tự chủ về tài chính, tự chủ về nhân sự và tự chủ về học
thuật. Hơn nữa, tự chủ tài chính được xem là một tiền đề quan trọng có ảnh hưởng đến
khả năng hoàn thiện các nội dung tự chủ khác. Tự chủ tài chính cho phép các trường
huy động nguồn lực tài chính và duy trì nguồn lực tài chính để đảm bảo việc tuyển chọn
lực lượng học thuật tốt nhất và phát triển theo hướng sáng tạo, đổi mới phù hợp với
chiến lược của từng trường.
Tự chủ về tài chính thể hiện ở các nội dung sau: quyết định mức học phí; trả
lương cho giảng viên theo thành tích nghiên cứu giảng dạy; phân bổ ngân sách một
cách độc lập; sở hữu bất động sản, tài chính thị trường; vay mượn và đầu tư ở thị trường
tài chính (EUA, 2013).
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã phát biểu tại Hội thảo Giáo dục 2018: “Tự chủ về
tài chính là trường đại học được tự chủ về nguồn thu và nguồn chi. Trong đó, nguồn thu
bao gồm học phí, hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh kết
hợp với các doanh nghiệp, tài trợ, cộng đồng và đặc biệt là ngân sách nhà nước”. Bên
cạnh đó, khi tự chủ về nguồn thu thì các đơn vị phải tự chủ về chi tiêu như chi thường
xuyên cho đào tạo (lương cho cán bộ giảng viên, chi cung ứng dịch vụ,…), chi cho mua
sắm và sửa chữa các thiết bị phục vụ đào tạo, chi cho các hoạt động nghiên cứu khoa
học,…
Với việc trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các cơ sở
giáo dục đại học công lập đã mở ra, tạo cơ hội cho các cơ sở giáo dục đại học công lập
nâng cao tính tích cực chủ động, sáng tạo trong quản lý tài chính và tài sản của đơn vị,
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sử dụng ngân sách nhà nước được giao tiết kiệm và hiệu quả hơn. Hơn nữa, việc thực
hiện tự chủ tài chính đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập còn giúp tăng nguồn
thu để đầu tư cho giáo dục. Khi nguồn thu tăng lên, các trường đại học sẽ có những
nguồn lực tài chính để tăng đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân
lực,…để từ đó nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Mặt khác, với việc trao quyền tự
chủ tài chính, các trường sẽ có điều kiện để tăng thu, tiết kiệm chi, có nguồn lực nâng
cao đời sống và thu nhập của giảng viên, từ đó tạo động lực cho giảng viên nâng cao
chất lượng giảng dạy.
2. Thực trạng về thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các trường đại học
ở Việt Nam
Hiện nay, các cơ sở giáo dục đại học công lập (GDĐHCL) thực hiện quyền tự
chủ tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 hoặc Nghị định số
16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.
Theo báo cáo khảo sát 40 trường đại học công lập giai đoạn 2011 – 2015 được
đăng trong Tạp chí tài chính (4/2017) cho thấy:
Về nguồn thu: các trường nhận nguồn thu từ ngân sách nhà nước chiếm từ 30%
- 40% tổng thu của các trường đại học công lập hàng năm. Phần nguồn thu còn lại
chiếm 60% - 70% tổng nguồn thu của các trường là thu được từ hoạt động sự nghiệp,
bao gồm nguồn thu từ sinh viên và các nguồn thu khác.
Về nguồn chi: bình quân các trường đại học tự đảm bảo cân đối chi thường
xuyên khoảng 75% từ nguồn thu sự nghiệp. Tuy nhiên, với tỷ lệ chi thường xuyên này
vẫn chưa thể bảo đảm đủ nguồn lực để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm thu
nhập tăng thêm cho cán bộ, giảng viên hàng năm.
Về chi phí đào tạo thực tế: mức học phí trung bình của mỗi sinh viên là trên 10
triệu đồng trong giai đoạn 2011 – 2015, với mức này so với trần học phí được quy định
trong Nghị định 49/NĐ-CP và Nghị định 86/NĐ-CP cùng với mức hỗ trợ ngân sách nhà
nước hạn chế sẽ gây khó khăn cho các trường trong quá trình cung cấp đào tạo cho
người học.
Về sử dụng nguồn thu và trích lập các quỹ: các trường đã chủ động nguồn thu
của mình để chi cho các hoạt động thường xuyên và chi đầu tư theo cam kết. Phần
thặng dư chênh lệch thu chi được trích lập quỹ và đảm bảo mức trích tối thiểu 25%
chênh lệch thu và chi cho quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Các khoản trích lập này
đã được đơn vị quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ.
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, có 23 trường đại học đăng
ký thực hiện cơ chế tự chủ toàn diện, tức là tự đảm bảo hoàn toàn chi thường xuyên và
chi đầu tư. Theo nguồn số liệu báo cáo tổng kết của Bộ giáo dục và đào tạo (2017) cho
thấy như sau:
Về cơ cấu các khoản thu của các trường sau tự chủ so với trước tự chủ chưa có
nhiều chuyển biến rõ rệt. Cơ cấu nguồn thu theo số liệu báo cáo chia thành 3 nguồn thu
gồm thu sự nghiệp, thu dịch vụ và ngân sách nhà nước cấp. Trong đó, thu sự nghiệp
tăng khoảng 4,3% so với thời điểm trước tự chủ (từ 75,38% lên 79,68% tổng nguồn
thu) và phần thu học phí lệ phí chiếm tỷ trọng chủ yếu (tăng từ 69% lên đến 73% trong
tổng nguồn thu của nhà trường). Mặt khác, nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ như liên
kết đào tạo nước ngoài, đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, tư vấn, các dịch vụ hỗ trợ đào
484

tạo,... giảm 2% so với trước tự chủ (từ 18% xuống 16%). Bên cạnh đó, ngân sách nhà
nước cấp giảm 1,34% so với trước tự chủ (từ 6% xuống 4,66%).
Về cơ cấu nguồn chi của các trường sau khi tự chủ so với trước tự chủ cũng có
một số biến đổi rõ rệt hơn. Cụ thể: chi hoạt động sự nghiệp tăng 3% (từ 74% lên đến
77%). Mặc dù tổng chi sự nghiệp tăng lên nhưng vẫn còn nhỏ hơn tổng thu sự nghiệp
(chi sự nghiệp 4.293 tỷ đồng, thu sự nghiệp 6.198 tỷ đồng). Trong khi đó, chi hoạt động
dịch vụ giảm 2% (từ 19% xuống còn 17%) và chi ngân sách nhà nước giảm 1,31% (từ
7,52% xuống còn 6,19%).
Về trích lập các quỹ thì vẫn đảm bảo theo quy định của đơn vị sự nghiệp, tức là
từ thặng dư chênh lệch thu chi thực hiện trích lập tối thiểu 25% cho quỹ phát triển hoạt
động sự nghiệp. Theo số liệu báo cáo, quỹ phát triển sự nghiệp và quỹ khen thưởng
tăng lên nhưng quỹ ổn định thu nhập giảm 14% và quỹ phúc lợi giảm 17%.
Qua số liệu trên cho thấy việc tự chủ tài chính giúp các trường tăng nguồn thu,
quản lý nguồn chi và thực hiện trích lập quỹ đạt kết quả. Tuy nhiên, trong quá trình
thực hiện cơ chế tự chủ tài chính vẫn gặp một số hạn chế như:
Về nguồn thu: cơ cấu nguồn thu chưa đa dạng, nguồn thu học phí và lệ phí chiếm
tỷ trọng lớn. Tuy các trường tăng học phí nhưng mức học phí đều bị khống chế bởi mức
trần theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 86/2015/NĐ-CP.
Ngoài ra, các khoản thu từ nghiên cứu khoa học, dịch vụ hay tư vấn doanh
nghiệp lại chiếm tỷ trọng nhỏ và có xu hướng giảm trong cơ cấu nguồn thu của các
trường. Như vậy, nếu nguồn thu không được tạo ra từ nội lực các trường mà phụ thuộc
vào các yếu tố khách quan thì về lâu dài, sẽ gây bất lợi cho chất lượng đào tạo khi việc
tuyển sinh gặp khó khăn.
Về nguồn chi: tuy thực hiện tự chủ nhưng các hướng dẫn về tự chủ trong quyết
định các mức chi không có các quy định cụ thể, cho dù là sử dụng kinh phí của mình
nhưng vẫn phải tuân thủ các quy định của ngành. Đồng thời, trong chi lương ngạch bậc,
chức vụ cho cán bộ giảng viên vẫn phải đảm bảo theo quy định của nhà nước khi điều
chỉnh tăng lương ngạch bậc, chức vụ và mức lương tối thiểu. Nguồn chi này chiếm tỷ
trọng lớn trong chi thường xuyên, nên có thể một số trường có thể cắt giảm bớt các
khoản chi để thực hiện chi lương theo đúng quy định.
3. Kinh nghiệm về tự chủ tài chính của các trường đại học ở một số quốc
gia và bài học cho Việt Nam
3.1.

Kinh nghiệm ở một số quốc gia

3.1.1. Kinh nghiệm của Hàn Quốc
Năm 1987, Bộ Giáo dục đề ra kế hoạch tự chủ hóa của các trường đại học nhằm
tăng quyền tự chủ, tự quyết và tự chịu trách nhiệm cho các trường, đồng thời mở rộng
quyền của giảng viên. Ngày 31/05/1995, bản kế hoạch được hợp thức hóa bằng bản đề
xuất cải cách giáo dục của Hội đồng Tổng thống và được luật hóa bằng Luật Giáo dục
đại học năm 1998.
Trước đổi mới năm 1995, Bộ Giáo dục quyền kiểm soát các khâu như thành lập
trường, quy định chương trình khung, duyệt chỉ tiêu tuyển sinh, hình thức thi tuyển đầu
vào, chuẩn hoàn thành khóa học, xây dựng chuẩn chất lượng giáo viên, kiểm định chất
lượng, duyệt chi ngân sách, quy định chuẩn cơ sở vật chất, thư viện,…..
Đến năm 1995, Hàn Quốc chính thức giao quyền tự chủ toàn diện cho các
trường, cho phép các trường tự quyết định chỉ tiêu tuyển sinh và quản lý trường, đồng
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thời xây dựng hệ thống hỗ trợ đặc biệt cho nghiên cứu khoa học và gắn kết sự hỗ trợ tài
chính của Chính phủ với chất lượng của trường đại học. Ngoài ra, các trường được ngân
sách cấp theo chế độ khoán, được tự do thiết lập học phí, tự do vay vốn ngân hàng
thương mại, đồng thời được quản lý các tòa nhà, trang thiết bị sử dụng cho đào tạo và
nghiên cứu khoa học nhưng bắt buộc thực hiện chế độ kiểm toán tài chính 2 năm một lần.
Sự thành công trong cải cách giáo dục đại học của Hàn Quốc là do Chính phủ và
Bộ giáo dục sử dụng hai cơ chế rất hiệu quả là trách nhiệm xã hội của các trường khi
được giao quyền tự chủ, đó là gắn việc đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
thông qua cơ quan kiểm định độc lập với hỗ trợ tài chính; đồng thời quy định rõ việc
thành lập hội đồng trường và điều lệ trường để giám sát hoạt động của các trường.
3.1.2. Kinh nghiệm của Mỹ
Cơ chế tài chính của các trường đại học ở Mỹ được thể hiện như sau:
Thứ nhất, nguồn tài chính hoạt động của các trường công lập một phần do ngân
sách của Bang cấp khoảng 30% đến 40%, phần còn lại thu từ học phí, các quỹ nghiên
cứu và các khoản khác như kinh doanh, đầu tư tài chính,… Học phí trường công lập
thường thấp hơn trường tư thục từ hai đến ba lần, sinh viên của Bang nộp học phí thấp
hơn sinh viên đến từ Bang khác. Ngoài ra, các trường rất sáng tạo và chú trọng quyên
góp tiền “từ thiện”.
Thứ hai, trường công lập được coi là một tổ chức của chính phủ nên phải tuân
theo mọi luật lệ của chính phủ, không được cấp học bổng cho sinh viên nước ngoài. Về
công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học được tiến hành theo nguyên tác “tự do học
thuật”. Ngoài ra, các giảng viên được tự do lựa chọn phương pháp giảng dạy, tài liệu
học tập cho sinh viên. Các nhà khoa học được tự do lựa chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu.
Nhìn chung, các trường đại học ở Mỹ được tự trị vận hành theo cơ chế thị
trường, tự do cạnh tranh và gần nhưn có toàn quyền quyết định mọi việc. Các trường
hoạt động theo một nền giáo dục đại học có quan hệ hữu cơ với nền kinh tế, bám sát
nhu cầu thị trường lao động. Đồng thời, các trường không ngừng hiện đại hóa cơ sở vật
chất, thu hút giảng viên giỏi và nâng cao chất lượng giảng dạy.
3.1.3. Kinh nghiệm của Trung Quốc
Năm 1985, giáo dục đại học ở Trung Quốc có bước cải cách quan trọng, quyền
tự chủ tài chính của các trường đại học có bước chuyển biến căn bản, thể hiện ở các
điểm sau:
Ngân sách nhà nước tiếp tục đầu tư cho các trường đại học nhưng phần 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 các trường đạt đẳng cấp quốc tế. Ngân
sách chỉ đầu tư cho các hoạt động như: cải cách phương pháp giảng dạy và đào tạo,
phát triển nghiên cứu khoa học, thúc đẩy trường đạt đẳng cấp quốc tế, đẩy mạnh sự tài
trợ từ khu vực tư nhân và hoạt động quản trị nhà trường.
Ngoài ra, các trường đại học được tự chủ quyết định mức học phí. Mức học phí
do nhà trường xác định theo nguyên tắc chia sẻ chi phí giữa Nhà nước, nhà trường và
người học; hơn nữa mức học phí không đồng nhất giữa các vùng, các trường và các
ngành học. Mặt khác, với những đối tượng chính sách thì được ngân sách của Chính
phủ hoặc địa phương hỗ trợ học phí.
Bên cạnh đó, Chính phủ Trung Quốc còn đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm
trọng điểm ở các trường đại học danh tiếng, tạo điều kiện hình thành và phát triển các
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doanh nghiệp trong trường đại học để tăng nguồn thu từ nghiên cứu khoa học. Hơn nữa,
các trường đại học tự chủ trả lương cho cán bộ giảng viên. Thêm vào đó, các trường đại
học được phép sử dụng đất làm tài sản đảm bảo để vay vốn ngân hàng thương mại hoặc
được hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay cho đầu tư xây dựng trường.
3.2.

Bài học kinh nghiệm cho các trường đại học ở Việt Nam

Một là, giao quyền tự chủ tài chính ở mức độ cao hơn và đi kèm với giao quyền
tự chủ đại học. Trao nhiều quyền tự chủ về mức thu hơn nữa cho các trường đại học
công lập, trước hết là thu học phí và lệ phí. Các cơ sở giáo dục đại học công lập được
phép tính đủ chi phí tiền lương và chi phí hoạt động thường xuyên trong giá dịch vụ của
đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở khung giá do Nhà nước quy định, chi phí khấu hao
tài sản cố định trong học phí của cơ sở giáo dục đại học công lập, đảm bảo nguyên tắc
lấy thu đủ bù đắp chi phí đào tạo trong học phí. Cùng với đó, Nhà nước sẽ thực hiện các
chính sách hỗ trợ mức học phí đối với người nghèo, dân tộc thiểu số, người ở vùng sâu
vùng xa … tạo điều kiện cho mọi người đều được tiếp cận với giáo dục đại học.
Hai là, Nhà nước cần cho phép các trường được tự chủ hơn nữa về quản lý và sử
dụng tài sản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, cũng như chủ động trong việc liên
doanh, liên kết, góp vốn với các đơn vị tổ chức khác. Một khi cơ sơ hạ tầng, trang thiết
bị được nâng cao thì cũng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Ba là, cần thành lập một cơ quan kiểm định độc lập nằm ngoài sự quản lý của Bộ
Giáo dục và đào tạo để kiểm tra, đánh giá chất lượng của các trường được giao quyền tự
chủ tài chính. Cần rà soát lại các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý hoạt động của
các trường đại học để ban hành các Nghị định mới đồng bộ với Nghị định 16/2015/NĐCP. Đồng thời xây dựng những văn bản hướng dẫn cụ thể cũng như đánh giá việc thực
hiện nhiệm vụ của các trường đại học được giao tự chủ. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm
tra giám sát bổ sung quy định mới theo hướng mở rộng hơn nữa mức độ tự chủ các
trường đại học.
Bốn là, các trường đại học cần tăng cường khai thác các nguồn thu. Với nguồn
thu từ việc thu phí, lệ phí thì các trường có thể đa dạng hóa các loại hình và phương
thức đào tạo như liên thông, liên kết đào tạo, …; chú trọng xây dựng nội dung các
chương trình đào tạo theo nhu cầu người học, gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội,
gắn với thị trường lao động, đặc biệt là các chương trình đào tạo chất lượng cao, từ đó
đưa ra các mức học phí khác nhau phù hợp với chất lượng đào tạo cung cấp cho người
học. Đồng thời, tăng cường tổ chức các loại hình sản xuất kinh doanh, cho thuê, liên
doanh liên kết, thành lập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Bên cạnh đó, tập trung thực
hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm, cấp nhà nước, cấp bộ để thương mại
hóa, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để tăng nguồn thu cho đơn vị.
Năm là, với nguồn chi: khi tự chủ tài chính, bên cạnh việc các trường phải kiểm
soát tốt việc sử dụng các nguồn thu thì cần phải xây dựng được quy chế chi tiêu nội bộ
hợp lý đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong quá trình thực hiện chi cho
cán bộ, giảng viên, các hoạt động dịch vụ đào tạo, mua sắm, xây dựng cơ sở vật
chất,…thể hiện được quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm của đơn vị. Trong đó, chú trọng
giải pháp chi trả thu nhập cho cán bộ giảng viên trên nguyên tắc hiệu quả công việc,
khuyến khích, thu hút người có năng lực, trình độ cao và được công bố công khai trong
trường. Ngoài ra, cũng phải chú trọng đến chi cho hoạt động đầu tư mua sắm, trang
thiết bị và xây dựng cơ sở hiện đại đáp ứng nhu cầu của người học. Tuy nhiên, khi thực
hiện tự chủ (tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư) thì việc thực hiện này càng
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khó khăn hơn. Do đó cần chủ động hơn trong huy động nguồn vốn phục vụ cho xây
dựng, mua sắm.
Tóm lại, việc thực hiện tự chủ đại học là vấn đề mà các trường đại học cần sớm
phải thực hiện trong thời gian tới vì khi tự chủ sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo,
phát huy tính chủ động và sáng tạo của các trường. Trong đó, tự chủ tài chính là vấn đề
được các trường quan tâm khi bước vào giai đoạn tự chủ. Câu hỏi luôn đặt ra là làm thế
nào để tạo ra nguồn thu và kiểm soát tốt trong nguồn chi. Tác giả có đưa ra một số giải
pháp được rút ra từ kinh nghiệm tự chủ tài chính của các trường ở một số quốc gia.
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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH
Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP
Phạm Thúy Quỳnh Nga
Đại học Nội vụ Hà Nội
Tóm tắt:
Giáo dục đào tạo có mối quan hệ chặt chẽ với những thay đổi, phát triển về xã
hội, kinh tế và chính trị. Tác động của những biến đổi này đến trạng thái của hệ thống
giáo dục, đến nội dung giáo dục và cấu trúc của các cấp bậc học là rất đa chiều. Đặc
trưng cơ bản nhất của giáo dục đại học là đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho tất cả
các lĩnh vực của xã hội. Sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học một mặt bị tác
động, chi phối đồng thời cũng góp phần thúc đẩy các xu hướng phát triển chung của đời
sống văn hoá xã hội hiện đại.
Tự chủ tài chính là một hoạt động rất quan trọng không chỉ đối với các doanh
nghiệp sản xuất kinh doanh mà cả đối với các trường đại học. Nó là một trong những
yếu tố quyết định quy mô, chất lượng đào tạo cũng như uy tín của các trường đại học.
Nhất là trong điều kiện xã hội hoá giáo dục và nâng cao tính tự chủ tài chính của các
trường Đại học công lập như hiện nay. Hoạt động tự chủ tự chủ tài chính phù hợp với
điều kiện cụ thể của mỗi trường đại học sẽ khuyến khích và tạo cơ sở cho các trường
đại học phát triển. Do đó hoạt động tự chủ tài chính phù hợp với quy mô và tính chất
của từng trường đại học đòi hỏi phải tính đến tác động của nhiều nhân tố: Điều kiện
kinh tế - xã hội - văn hoá; Chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối
với giáo dục đào tạo ở các trường đại học công lập; Chế độ chính sách của Nhà trường
và quy mô, bộ máy tự chủ tài chính của trường đại học công lập; Nhiệm vụ, mục tiêu,
xu hướng vận động phát triển của trường Đại học công lập và những vấn đề mới đặt ra
trong việc tự chủ tài chính, nguồn tài chính ở trường Đại học công lập.
Từ khóa: Đại học công lập; tài chính; tự chủ tài chính.
Summary:
Education and training are closely related to social, economic and political
changes and developments. The impact of these changes on the state of the education
system, on the educational content and structure of the academic ranks is very multidimensional. The most basic characteristic of higher education is the training of highly
level human resources for all sectors of society. The development of the higher
education system on the one-side is affected and dominated while also contributing to
promoting the general development trends of modern socio-cultural life. Financial
autonomy is a very important activity not only for business enterprises but also for
universities. It is one of the deciding factors in the scale, quality of training as well as
the prestige of the university. Especially in terms of socializing education and
improving financial autonomy of public universities today. Operating financial
autonomy in accordance with the specific conditions of each university will encourage
and create a basis for universities to develop. Therefore, financial autonomy in
accordance with the size and nature of each university requires to take into account the
impact of many factors: Socio-economic and cultural conditions; Guidelines and
policies of the Party and the State on education and training at public universities; The
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policy regime of the University and the size and financial autonomy of public
universities; The tasks, objectives and trends of advocacy of public universities and new
issues in financial autonomy and financial resources at public universities.
Keywords: Public universities; finance; financial autonomy.
1. Mở đầu
Giáo dục đào tạo có mối quan hệ chặt chẽ với những thay đổi, phát triển về xã
hội, kinh tế và chính trị. Tác động của những biến đổi này đến trạng thái của hệ thống
giáo dục, đến nội dung giáo dục và cấu trúc của các cấp bậc học là rất đa chiều. Đặc
trưng cơ bản nhất của giáo dục đại học là đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho tất cả
các lĩnh vực của xã hội. Sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học một mặt bị tác
động, chi phối đồng thời cũng góp phần thúc đẩy các xu hướng phát triển chung của đời
sống văn hoá xã hội hiện đại.
Tự chủ tài chính là một hoạt động rất quan trọng không chỉ đối với các doanh
nghiệp sản xuất kinh doanh mà cả đối với các trường đại học. Nó là một trong những
yếu tố quyết định quy mô, chất lượng đào tạo cũng như uy tín của các trường đại học.
Nhất là trong điều kiện xã hội hoá giáo dục và nâng cao tính tự chủ tài chính của các
trường Đại học công lập như hiện nay. Hoạt động tự chủ tài chính phù hợp với điều
kiện cụ thể của mỗi trường đại học sẽ khuyến khích và tạo cơ sở cho các trường đại học
phát triển. Do đó hoạt động tự chủ tài chính phù hợp với quy mô và tính chất của từng
trường đại học đòi hỏi phải tính đến tác động của nhiều nhân tố.
2. Nội dung
Nhìn chung hoạt động tự chủ tài chính của trường đại học chịu tác động của các
nhân tố cơ bản sau:
2.1. Điều kiện kinh tế - xã hội - văn hoá
Những thay đổi về điều kiện kinh tế - xã hội, văn hoá và chính sách chi tiêu công
cho giáo dục đại học là các yếu tố tác động đến quá trình đổi mới hệ thống tài chính
giáo dục đại học. Trước hết, đó là sự xuất hiện của nền giáo dục đại học đại chúng, hệ
quả là môi trường chính sách của giáo dục đại học đã từng bước thay đổi và ngày càng
gắn chặt hơn với cấu trúc nền kinh tế - xã hội. Những nhân tố trước đây được xem là
phù hợp với yêu cầu tự chủ của các trường đại học thì nay không còn thích hợp và đòi
hỏi phải có những cải cách, đổi mới. Mục tiêu của sự đổi mới là nâng cao chất lượng
đào tạo, sự thích ứng và tính công bằng trong các trường đại học công lập.
Yếu tố lao động và việc làm cũng đang có những thay đổi quan trọng. Trong bối
cảnh toàn cầu hoá và trước yêu cầu phát triển của một nền kinh tế tri thức, nhu cầu về
lực lượng lao động của xã hội đang có sự thay đổi về chất. Trước đây chủ yếu đòi hỏi
một đội ngũ lao động phải được đào tạo trong các trường dạy nghề, trung học kỹ thuật,
trước khi bước vào thị trường sức lao động, thì ngày nay xã hội đang có nhu cầu ngày
càng tăng về lực lượng lao động được qua đào tạo ở trình độ đại học và sau đại học, các
nhà khoa học và các chuyên gia bậc cao.
Để đáp ứng nhu cầu về học tập của xã hội, hệ thống giáo dục đại học ở hầu hết
các nước đều phải mở rộng quy mô nhằm tiếp nhận ngày càng nhiều sinh viên vào học.
Kết quả là, số lượng các cơ sở đào tạo đại học ngày càng tăng, mạng lưới các trường đại
học ngày càng đa dạng hơn.
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Quy mô sinh viên tăng, số lượng các trường đại học cũng tăng nhưng chi phí
công cũng như các nguồn lực cung cấp cho phát triển trường đại học không tăng tương
ứng. Điều này làm nảy sinh những bất cập và ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng trong
các trường đại học.
Nhằm ngăn chặn tình trạng suy giảm chất lượng giáo dục đại học, nhiều giải
pháp đổi mới cả về tổ chức và tự chủ đại học đã được triển khai áp dụng. Ngày nay,
nâng cao chất lượng trong các trường đại học không còn là việc riêng của từng hệ thống
đại học đơn lẻ, mà đã trở thành mối quan tâm hàng đầu có tính toàn cầu của mọi quốc
gia.
Mục tiêu của quá trình đổi mới chính sách tự chủ đại học, trong đó có việc đổi
mới hệ thống tài chính giáo dục đại học và từng bước trao quyền tự chủ tài chính cho
các trường đại học là nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động trong các trường đại học.
2.2. Chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục
đào tạo ở các trường đại học công lập
Đây là nhân tố ảnh hưởng quyết định tới hoạt động tự chủ tài chính của trường
đại học, cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị hành chính sự nghiệp có thu là một bộ
phận của chính sách tài chính quốc gia, nó là căn cứ để các trường đại học xây dựng cơ
chế tự chủ tài chính riêng. Vì vậy nếu cơ chế tự chủ tài chính của Nhà nước tạo mọi
điều kiện để phát huy tính chủ động, sáng tạo của trường đại học thì đó sẽ là động lực
nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động tự chủ tài chính của mỗi trường.
Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp, Nhà nước tự chủ gần như tất
cả các dịch vụ xã hội, trong đó có giáo dục - đào tạo. Khi đó, trường đại học được cấp
toàn bộ kinh phí từ NSNN, việc sử dụng nguồn kinh phí đó như thế nào cũng hoàn toàn
theo quy định của Nhà nước. Trong điều kiện đó, mọi người dân trong xã hội đều có cơ
hội học tập, tuy nhiên do nguồn NSNN còn hạn hẹp nên Nhà nước không đáp ứng được
nhu cầu học tập của toàn xã hội, cả về quy mô lẫn về chất lượng giáo dục.
Việc chuyển đổi nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự tự chủ của Nhà nước
theo định hướng XHCN, đã tạo nên những bước phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội văn hoá. Theo đó lĩnh vực giáo dục cũng có những thay đổi rõ rệt theo hướng xã hội
hoá sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Giảm bớt gánh nặng cho Nhà nước. Hiện nay chính
sách tài chính trong giáo dục - đào tạo đối với các trường đại học công lập đổi mới theo
hướng:
- Tạo quyền chủ động, tự quyết, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị sự nghiệp có thu
mà trước hết là Hiệu trưởng nhà trường.
- Tăng cường trách nhiệm tự chủ Nhà nước và đầu tư cho giáo dục - đào tạo.
- Sắp xếp bộ máy và tổ chức lao động hợp lý.
- Tăng thu nhập cho người lao động.
2.3. Chế độ chính sách của Nhà trường và quy mô, bộ máy tự chủ tài chính của
trường đại học công lập
Thông qua cơ chế tự chủ tài chính của Nhà nước cho các đơn vị hành chính sự
nghiệp, các trường đại học công lập nói chung và các trường đại học dân lập nói riêng,
thì mỗi trường phải xây dựng cho mình những cơ chế cho phù hợp trên nguyên tắc đảm
bảo các chế độ chính sách của Nhà nước. Tuỳ theo quy mô của mỗi trường sẽ điều
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chỉnh các quan hệ tài chính khác nhau như việc xác định các hình thức huy động nguồn
tài chính, việc phân phối chênh lệch thu - chi hằng năm… với các trường có quy mô
lớn, nguồn vốn lớn thì dễ dàng trong việc đầu tư nâng cấp và sử dụng các trang thiết bị,
nâng cao trình độ giáo viên, chất lượng sinh viên, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
Tuy nhiên do quy mô lớn, bộ máy tự chủ cồng kềnh nên việc tự chủ sẽ kém linh
hoạt và tốn kém. Ngược lại với những trường có quy mô nhỏ sẽ dễ dàng thích ứng với
những thay đổi về cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy… Nhưng lại khó có thể trang bị
những trang thiết bị hiện đại, nâng cao trình độ giáo viên… Do đó khó khăn trong việc
nâng cao chất lượng giảng dạy.
2.4. Nhiệm vụ, mục tiêu, xu hướng vận động phát triển của trường Đại học công
lập và những vấn đề mới đặt ra trong việc tự chủ tài chính, nguồn tài chính ở trường
Đại học công lập
Trong điều kiện vận động và xu hướng phát triển của đời sống xã hội hiện đại,
giáo dục đại học ở các nước đã và đang phải đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức to
lớn, đặc biệt là vấn đề giải quyết các mối quan hệ giữa quy mô, chất lượng và hiệu quả
đào tạo, đào tạo và nghiên cứu, dịch vụ, nhu cầu và nguồn lực cho phát triển… Để giải
quyết các yêu cầu, nhiệm vụ đó thì giáo dục đại học ở nước ta đã và đang phải thực hiện
các cuộc đổi mới và cải cách sâu rộng về mục tiêu và xu hướng sau:
- Xu hướng đại chúng hoá: chuyển từ giáo dục tinh hoa sang giáo dục đại chúng
và phổ cập.
- Xu hướng đa dạng hoá: Phát triển nhiều loại hình trường với cơ cấu đào tạo đa
dạng về trình độ và ngành nghề theo hướng hàn lâm hoặc nghề nghiệp và công nghệ
nặng về thực hành.
- Tư nhân hoá: Để tăng hiệu quả đào tạo và thu hút nhiều nguồn lực ngoài NSNN
cho giáo dục đại học, nhiều nước như Mỹ, Philipin phần lớn các trường đại học là
trường đại học tư.
- Bảo đảm chất lượng và nâng cao khả năng cạnh tranh, tập đoàn hoá và công
nghệ hoá giáo dục đại học.
- Phát triển mạng lưới các đại học nghiên cứu để trở thành các trung tâm sản
xuất, sử dụng, phân phối, xuất khẩu tri thức và chuyển giao công nghệ mới, hiện đại.
Thông qua đào tạo và nghiên cứu để phát hiện và thu hút nhân tài khoa học và công
nghệ.
- Đẩy mạnh các loại hình dịch vụ đào tạo nhân lực quốc tế và khu vực. Như vậy,
xu hướng chung của giáo dục đại học trên thế giới là chuyển dần sang khu vực tư nhân.
Chính vì vậy, xu hướng quốc tế là tăng quyền tự chủ trong tự chủ tài chính và tự chủ
nhân sự của cấp cơ sở trong hệ thống giáo dục. Các trường phải đối mặt thường xuyên
với các vấn đề thực tiễn của người dạy và người học, đồng thời cũng là cấp có khả năng
phân bổ và sử dụng các nguồn lực thích hợp. Xu hướng này chính là công cuộc cải cách
tài chính trong tiến trình cải cách giáo dục được thực hiện có hiệu quả ở một số nước
phát triển, cải cách tài chính trong tiến trình cải cách giáo dục chính là sự phân công và
phân bổ lại các nguồn kinh phí phục vụ cải cách giáo dục có hiệu quả, đạt chất lượng
cao.
- Khoa học công nghệ phát triển đòi hỏi hoạt động tự chủ tài chính phải thay đổi
cho phù hợp, tránh lạc hậu và phải phù hợp với trình độ tự chủ chung của trường đại
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học, giúp trường dễ dàng tiếp cận và thực hiện đúng mục tiêu của cơ chế tự chủ tài
chính.
Trình độ khoa học kỹ thuật - công nghệ ngày càng phát triển đa dạngvà phong
phú, vì vậy tính truyền thống về nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy trong
trường đại học bị phá vỡ. Để khỏi bị lạc hậu, trường đại học phải thường xuyên gắn kết
với khoa học công nghệ thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao
công nghệ. Để tăng tính hấp dẫn của mỗi khoá học và đảm bảo tính phù hợp của khoá
học với thực tế sản xuất và đời sống, nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và
hoạt động của trường đại học phải có sự chủ động về học thuật để thích ứng với những
thay đổi hàng ngày của cuộc sống. Ngoài mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy mang
tính truyền thống, hoạt động nghiên cứu khoa học của trường đại học hiện nay còn phải
đạt được mục tiêu mở rộng nguồn thu nhằm tăng thu nhập của trường. Muốn vậy
trường đại học phải thường xuyên chuyển các nguồn lực nghiên cứu vào các đề tài và
lĩnh vực mới. Để đảm bảo thành công chính sách ưu tiên cho nghiên cứu ứng dụng và
chuyển giao công nghệ trong môi trường cạnh tranh, quy trình cấp vốn cho hoạt động
nghiên cứu phải hết sức năng động và linh hoạt. Hệ thống tự chủ tài chính đại học cần
phải được thay đổi cho phù hợp.
3. Kết luận
Quá trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế là một xu thế khách quan, vừa là quá
trình hợp tác để phát triển vừa là những thách thức to lớn, song quá trình hội nhập và
toàn cầu hoá kinh tế đã làm cho khoa học – công nghệ, giáo dục - đào tạo trở thành
động lực, nền tảng cho sự phát triển của xã hội. Đổi mới giáo dục, trong đó có giáo dục
đại học cũng diễn ra trên quy mô toàn cầu, đòi hỏi các trường Đại học ở Việt Nam phải
có sự thay đổi toàn diện để hội nhập với xu thế chung của toàn thế giới. Đây là nhiệm
vụ đặt ra nặng nề, đòi hỏi tăng cường tự chủ tài chính theo hướng đa dạng hoá các
nguồn tài chính và tự chủ hiệu quả tài chính trong giáo dục đại học vừa là yêu cầu vừa
là điều kiện để phát triển giáo dục đại học ở nước ta nói chung và Đại học Đà Nẵng nói
riêng, xứng đáng là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực chất
lượng cao trong khu vực và trên thế giới.
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TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI
VÀ NHÂN VĂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Đức Tuấn
Trường Đại học KHXHNV - ĐHQG TP.HCM
TÓM TẮT

Thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP 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 ban hành ngày 25-4-2006 thay thế Nghị định 10/2002/NĐCP; Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ký ngày 14 tháng 6 năm 2019 có hiệu lực kể từ
ngày 01 tháng 7 năm 2020. Mục tiêu đầu tiên là “Trao quyền tự chủ, tự chịu trách
nhiệm cho đơn vị sự nghiệp trong việc tổ chức công việc, sắp xếp lại bộ máy, sử dụng
lao động và nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được giao; phát huy mọi khả
năng của đơn vị để cung cấp dịch vụ với chất lượng cao cho xã hội; tăng nguồn thu
nhằm từng bước giải quyết thu nhập cho người lao động” đã mở rộng hơn việc giao
quyền tự chủ đồng thời cũng đòi hỏi trách nhiệm cao hơn từ các nhà quản lí của các đơn
vị sự nghiệp.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố
Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học đào tạo khối khoa học xã hội lớn nhất
nước tuy nhiên với những đặc thù riêng biệt trong đó có những khoa, ngành khó tuyển
do đó để tự chủ tài chính hoàn toàn thì Trường gặp rất nhiều khó khăn, do đó lãnh đạo
nhà trường đang tìm giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ.
Xuất phát từ thực tế đó, bài tham luận “Tự chủ tài chính tại Trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn” sẽ có những kiến nghị, đưa ra các phương án tự chủ tài
chính tại trường một cách phù hợp và hiệu quả nhất.
Từ khóa : giáo dục, tự chủ tài chính, quản lý tài chính, tự chủ đại học (3-5 từ
khoá)
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong xu thế đổi mới đất nước, đổi mới quản lí tài chính công là một nội dung
cơ bản trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành Phố
Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp có thu, trong những năm qua Nhà nuớc trao quyền tự
chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực giáo
dục đào tạo trực thuộc Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh. Điều này đã giúp
các trường chủ động hơn trong việc tổ chức công việc, sắp xếp lại bộ máy, sử dụng lao
động và nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát huy mọi khả năng
của đơn vị để cung cấp dịch vụ đào tạo với chất lượng cao cho xã hội, tăng nguồn thu
nhằm từng bước nâng cao thu nhập cho cán bộ viên chức. Mặc khác qua trao quyền tự
chủ, tự chịu trách nhiệm các đơn vị sẽ thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, huy
động sự đóng góp của cộng đồng để phát triển sự nghiệp giáo dục, từng bước giảm dần
bao cấp từ ngân sách nhà nước. Do đó, các trường thành viên trực thuộc Đại học Quốc
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Gia Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân
Văn ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý và sử dụng hiệu
quả các nguồn lực tài chính để đảm bảo nhu cầu chi tiêu và phát triển bền vững. Trong
quá trình cạnh tranh và hội nhập, trường đang dần hoàn thiện tự chủ một phần về tài
chính, với tình hình và giai đoạn hiện nay nhà trường ngày càng gặp nhiều khó khăn về
nguồn kinh phí để đảm bảo cho nhu cầu chi tiêu thường xuyên trong điều kiện Ngân
sách Nhà nước cấp chi thường xuyên cho giáo dục đào tạo có xu hướng giảm xuống và
học phí vẫn bị khống chế bởi mức trần thu học phí.
Xuất phát từ thực tế đó, làm thế nào để thực hiện tốt cơ chế tự chủ tự chịu trách
nhiệm về tài chính tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc
Gia Thành Phố Hồ Chí Minh luôn là mối quan tâm của lãnh đạo trường.
Những tác động tích cực của cơ chế tự chủ tài chính đã tạo điều kiện cho trường
chủ động nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài chính gắn với chất lượng hoạt động như
đa dạng hóa và tăng nguồn thu sự nghiệp, nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp cá nhân,
tiết kiệm chi, chống lãng phí, đời sống của cán bộ viên chức được nâng lên. Những tác
động tiêu cực của cơ chế tự chủ, vướng mắc liên quan đến cơ chế như sự không thống
nhất giữa quy định của văn bản pháp quy và quyền thực tế; cơ chế phân bổ ngân sách
chưa có tiêu chí. Phân bổ ngân sách cho chi thường xuyên còn mang nặng tính bình
quân, các văn bản của nhà nước không còn phù hợp. Các đề tài nghiên cứu đã đề xuất
một số giải pháp thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ trong quản lý tài chính như: giải
pháp về nhận thức,về cơ chế, về quản lý.
2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1 Vấn đề nghiên cứu
Nhằm thực hiện chủ chương chính sách của nhà nước trên cơ sở triển khai thực
hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị Định số:
16/2015/NĐ-CP của Chính phủ, thực hiện theo đúng luật giáo dục có hiệu lực kể từ
ngày 01 tháng 7 năm 2020, Trường Đại học Khoa Xã hội và Nhân văn với những đặc
thù riêng biệt, sẽ triển khai như thế nào để tự chủ toàn phần hay bán tự chủ là vấn đề
lãnh đạo nhà trường đang bàn thảo để đưa ra quyết định trình cấp trên xem xét
2.2 Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu định tính, gồm các phương pháp chính yếu sau:
Phương pháp Thống kê mô tả được sử dụng để nghiên cứu các Nghị định, thông
tư và các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp
công lập; số liệu báo cáo quyết toán Tài chính của Trường với cơ quan có thẩm quyền
để mô tả và đánh giá công tác thực hiện tự chủ tài chính.
Phương pháp phân tích, qui nạp được sử dụng để phân tích thực trạng hoạt động
tài chính tại Trường ĐH KHXH&NV giai đoạn 2015-2020, từ đó khái quát những ưu
điểm đạt được, hạn chế tồn tại và nguyên nhân để đưa ra phương hướng, giải pháp và
đề xuất kiến nghị.
2.3 Kết quả và thảo luận
Từ kinh nghiệm tự chủ tài chính các trường đại học của một số nước trên thế giới
- Sự thống nhất tổ chức chỉ đạo của Ban Giám hiệu phối hợp với các tổ chức
Đảng, Công đoàn trong nhà trường để tạo ra sự nhất trí cao trong toàn thể CBCC nhà
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trường khi triển khai thực hiện Nghị định 43/NĐ-CP của Chính phủ.
- Công khai tài chính phải được thực hiện thường xuyên, các vấn đề quản lý tài
chính được bàn bạc công khai dân chủ trong nhà trường để góp phần làm cho Nghị
định 43/NĐ-CP được phổ biến sâu rộng đến tất cả các toàn thể CBCC trong toàn
trường.
- Ở các Trường nguồn kinh phí đầu tư cho giáo dục đào tạo không chỉ từ NSNN
mà còn từ nhiều nguồn khác như từ học phí của người học, từ đóng góp của cộng đồng
và từ nguồn thu dịch vụ của trường. Nhưng trong đó, nguồn đầu tư từ NSNN giữ vị trí
chủ đạo nhằm xây dựng nền tảng cho giáo dục đào tạo. Kinh nghiệm các nước trên thế
giới và các trường trong nước cho thấy muốn huy động các nguồn tài chính ngoài
NSNN thì trường ĐH KHXH&NV phải phải nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng
nhiều lọai hình đào tạo, khai thác các nguồn viện trợ, tài trợ nước ngoài nhằm tạo nguồn
thu trong tự chủ tài chính tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn. Xây dựng
quy chế chi tiêu nội bộ phải bám sát vào các văn bản của Nhà nước hướng dẫn về chi
tiêu của các đơn vị tự chủ tài chính. Quy định khóan chi các khỏan như: văn phòng
phẩm, điện thọai, công tác phí…nhằm tiết kiệm chi để tăng thu nhập cho cán bộ, công
nhân viên chức của trường, giúp họ ổn định thu nhập ra sức cống hiến cho trường góp
phần nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của Trường.

Tổng thu từ Năm 2015 đến Năm 2020

Nguồn ngoài
NSNN
35%
Nguồn NSNN
65%

Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn thuộc loại đơn vị có nguồn thu sự
nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, phần còn lại được NSNN
cấp (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động) do đó nguồn
thu chủ yếu của trường là từ nguồn NSNN.
Nguồn NSNN cấp từ năm 2015 đến năm 2020 chiếm 65% tổng thu của Trường
và Thu ngoài NSNN (thu sự nghiệp và thu tài trợ) chiếm 35% tổng thu của Trường
Nguồn NSNN cấp nguồn kinh phí thường xuyên cho sự nghiệp giáo dục đào tạo
(Đại học và sau đại học), nguồn kinh phí không thường xuyên cho sự nghiệp giáo dục
đào tạo (kinh phí giáo trình, đảm bảo chất lượng, cử nhân tài năng, Mac – Lenin Tư
tưởng Hồ Chí Minh, giảng dạy phương tiện học tập, NCKH) và Nguồn kinh phí cấp cho
đầu tư xây dựng cơ bản.
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NSNN cấp cho đầu tư xây dựng cơ bản chiếm tỷ lệ cao từ 62% đến 80% tổng
Ngân sách cấp cho trường qua các năm học. Trong những năm qua trường tập chung
xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng vì cơ sở tại Thủ Đức không còn đảm bảo quy mộ họat
động của Trường. Với chiến lược xây dựng khu đô thi Đại học Quốc Gia và là nơi trung
tâm đào tạo của Đại học Quốc Gia TP.HCM nên đầu tư CSVC tại cơ sở Thủ Đức đang
được tiếp tục xây dựng với quy mô lớn. Như vậy, trong giai đọan này Trường được sự
quan đặc biệt của ĐHQG và chính phủ.
Đối với NSNN cấp chi Nghiên cứu khoa học công nghệ cho các đề tài, dự án có
tăng qua các năm chiếm tỷ lệ 6% đến 18% tổng NSNN cấp cho Trường.
- Thu học phí: Thu học phí của sinh viên, học viên thuộc các hệ đào tạo chính
quy theo khung học phí do nhà nước quy định. Thu học phí của sinh viên thuộc các loại
hình đào tạo không chính quy (như đào tạo vừa làm vừa học, văn bằng hai, liên thông,
Đào tạo từ xa) theo khung học phí do nhà nước quy định.
Trong những năm qua chính sách học phí của Nhà nước đã được điều chỉnh, tại
Nghị định 49/2010/NĐ-CP mức điều chỉnh tăng dần qua mỗi năm khỏang 20 - 25%.
Nguồn thu học phí của Trường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn thu ngòai
NSNN và có xu hướng tăng dần qua các năm là một xu hướng tất yếu trong qúa trình
Nhà nước giao quyền tự chủ cho Trường. Nhà trường không ngừng mở rộng quy mô
đào tạo và với nguồn thu học phí tăng giúp cho trường chủ động trong việc đảm bảo
một phần kinh phí chi thường xuyên.
Nguồn thu từ các trung tâm, dịch vụ chiếm tỷ lệ từ 11% đến 12% trên tổng
nguồn thu ngoài NSNN. Tuy số lượng Trung tâm tại trường lên đến 14 nhưng có rất
nhiều các Trung tâm nghiên cứu khoa học nên không có nguồn thu hoạc có nhưng
không đáng kể. Các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Bồi dưỡng Văn hóa, Khoa Việt
Nam học, Hàn Quốc học, Đào tạo Quốc tế là những trung tâm có nguồn thu lớn từ thu
học phí các hệ ngắn hạn, giúp phần làm tăng nguồn thu ngoài ngân sách của nhà
Trường. Các dịch vụ tại Trường cho thuê mặt bằng như: giữ xe, căn tin, mặt bằng quảng
cáo,trạm viễn thông, hợp đồng liên kết sử dụng cơ sở vật chất với các tổ chức ngoài
trường... Các nguồn thu từ dịch vụ sẽ tạo điều kiện cho trường mở rộng đầu tư trang
thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất và cải thiện thu nhập của cán bộ viên chức trong
trường. Tăng cường khai thác nguồn thu từ dịch vụ là một trong những chiến lược đóng
vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính tự chủ về tài chính và đảm bảo sự bền vững
về nguồn tài chính của nhà trường.
Nguồn thu từ liên kết đào tạo nước chiếm tỷ lệ từ 4% đến 5% trên tổng nguồn
thu ngoài NSNN. Các chương trình liên kết như hệ trao đổi 2+2; 2+1 với các đại học tại
Hàn Quốc như Đại học Busan, Youngsan, Chungwon hay các đại học tại Trung Quốc
như ĐH Quảng Tây, ĐH Vân Nam, liên kết với các đại học lớn tại các nước như Úc và
Anh Quốc.
Bên canh đó còn có nguồn thu như tài trợ từ các doanh nghiệp, các tổ chức trong
và ngoài nước tài chợ cho trường trình học tập và hội thảo...
Qua phân tích như trên, nguồn thu học phí, thu dịch vụ là hai nguồn thu quan
trọng và chiếm tỷ trọng tòan bộ trong tổng thu ngòai Ngân sách của Trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn, điều này cho thấy trường ngày càng phải dựa vào nguồn
thu học phí, thu dịch vụ là chủ yếu để đảm bảo nhu cầu chi hoạt động thường xuyên.
Tuy nhiên mức thu học phí trong những năm qua có thay đổi và tăng nhưng vẫn chưa
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nhiều điều này gây khó khăn cho trường trong đảm bảo kinh phí họat động thường
xuyên, trong việc xây dựng cơ sơ vật chất và mua sắm trang thiết phụ vụ cho việc giảng
dạy. Trong thời gian tới đòi hỏi phải thực hiện công tác quản lý hiệu quả các nguồn lực
tài chính bao gồm nguồn thu từ NSNN, nguồn thu ngòai NSNN và nguồnthu khác nhằm
đảm bảo nguồn tài chính cho trường được duy trì và phát triển theo hướng bền vững.
Để quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính phục vụ nhiệm vụ đào tạo
của nhà trường, trước hết, nhà trường phải phát huy tác dụng, đảm bảo tính kịp thời, tiết
kiệm, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí trong chi tiêu của nguồn tài chính đầu tư phục
vụ cho công tác đào tạo. Nguồn tài chính dù nhiều nhưng sử dụng không hợp lý, quản
lý không chặt chẽ sẽ không tăng cường được hiệu quả. Trường ĐHKH Xã hội và Nhân
văn là đơn vị tự chủ một phần kinh phí họat động thường xuyên. Trong những năm qua
Trường đã tổ chức tổ quản lý tốt các nguồn chi từ NSNN cấp và nguồn thu Ngòai sách
như các khỏan thu học phí, họat động dịch vụ…Các khỏan chi của Trường được thưc
hiện theo các văn bản hướng của Nhà nước, được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu
nội bộ của Trường.
Các khoản chi cụ thể như sau:
- Trích trừ 3% học phí đóng góp cho ĐHQG theo qui định
- Chi phụ cấp giảng dạy hệ Chính qui (40%)
- Chi bù NSNN về học bổng khuyến khích học tập do tăng học phí (theo
QĐ44/2007 ngày 15/8/07 của Bộ GD&ĐT): 15% học phí
- Chi phụ cấp giảng dạy Sau đại học (35%)_phần chi NSNN
- Chi phí giảng dạy, phục vụ các cơ sở đào tạo vừa làm vừa học
Tổng số trích tối đa 55%:Chi giảng dạy, phục vụ đào tạo hệ vừa làm vừa học,
trích trừ 8% quản lý khoa để chi lương NĐ43
- Chi phụ cấp giảng dạy Văn bằng 2
Tổng số trích tối đa 55%:Chi giảng dạy, phục vụ đào tạo hệ Văn bằng 2, trích trừ
8% quản lý khoa để chi lương NĐ43
- Chi phụ cấp giảng dạy Liên thông đại học (50%)
- Chi phụ cấp giảng dạy hệ đại học Từ xa (40%)
- Chi cơ sở vật chất :
Học phí hệ Chính qui (33.5%-(40%-35%) = 28,5%)
Học phí hệ VLVH (tối đa 14,5%)
Học phí Sau đại học (33,5%)
Học phí hệ Văn bằng 2 (tối đa 14,5%)
Học phí hệ Liên thông đại học (15%)
Học phí hệ đại học Từ xa (40%)
- Chi bồi dưỡng cán bộ, NCKH, thực tập thực tế, chi bồi dưỡng, nâng cao trình
độ cán bộ, chi cho công tác NCKH, chi thực tập thực tế.
- Trích quản lý khoa hệ Vừa làm vừa học
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- Trích quản lý khoa hệ Văn bằng 2
- Trích 7% quản lý khoa hệ Hoàn thiện đại học
- Lương đào tạo Không chính qui
- Ăn trưa
- Bồi dưỡng độc hại Thư viện
- Lương NĐ43
- Tiền công và bảo hiểm diện hợp đồng
- Phúc lợi - khen thưởng, trong đó: Khen thưởng, phúc lợi thường xuyên: 4 ngày
lễ lớn, Phúc lợi khác: trợ cấp khó khăn, thăm hỏi, hiếu hỷ, tàu xe đi phép, nghỉ hè, chi
phí tổ chức các ngày lễ lớn, hội nghị CBCC,…
- Số CB-CNV đang công tác được hưởng các chế độ bình thường
- Số HĐ khoán được hưởng 75% thưởng lễ
- Hỗ trợ hoạt động Khoa hệ đại học chính qui
- Hỗ trợ hoạt động Khoa hệ sau đại học, hợp tác quốc tế (đoàn ra, đoàn vào,
khác), hoạt động phong trào của sinh viên và Đoàn TN cấp Trường, hoạt động Công
đoàn, Chi phí tuyển sinh
- Chi công tác kiểm định, tự đánh giá, chi các hoạt động khác của Nhà trường
(điện, nước, nhiên liệu, công cụ lao động nhỏ, vật tư vệ sinh, điện thoại, quảng cáo, báo
tạp chí, internet, công tác phí, giáo trình, tập san, biên lai, tiếp khách, ...)
- Thuế
- Tiết kiệm 10% chi tiêu hoạt động của các đơn vị
- Chi thanh tóan cá nhân: Bao gồm các khỏan chi tiền lương, tiền trả công cho
người lao động thường xuyên theo hợp đồng, các khỏan phụ cấp lương, học bổng học
sinh sinh viên, tiền thưởng, phúc lợi tập thể, các khỏan đóng góp, các khỏan thanh tóan
khác cho cá nhân. Các khoản chi thanh tóan cho cá nhân nhằm bù đắp cho sức lao động,
đảm bảo quá trình tái sản xuất sức lao động của giảng viên, cán bộ viên chức Trường.
Mức chi này hàng năm chiếm khoảng 34%-35% tổng chi của nguồn chi từ thu học phí,
phí, lệ phí, và chiếm tỷ trọng lớn từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục đào tạo cụ thể chiếm
từ 66% đến 75%, Trong tổng chi của cung ứng dịch vụ thì ta thấy chi cho cá nhân
chiểm tỷ trong chỉ từ 12% -13% lý do chiếm tỷ trong thấp là bởi vì chi chủ yếu là chi
thù lao quản lý mà ít phải chi trả lương. Tuy nhiên vẫn chưa đảm bảo cải thiện được
cuộc sống cho cán bộ viên chức. Khoản chi thanh toán cá nhân có xu hướng tăng do
nhà nước thực hiện điều chỉnh tăng lương, thực hiện truy lãnh phụ cấp ưu đãi nghề, phụ
cấp thâm niên đối với nhà giáo quy định tại nghị định số 54/2011/NĐ-CP và yêu cầu
nâng cao thu nhập nhằm cải thiện cuộc sống của cán bộ viên chức. Trường đã có nhiều
cố gắng trong việc nâng cao thu nhập cho cán bộ viên chức, tuy nhiên do nguồn thu hạn
chế nên mức thu nhập tăng thêm hàng năm không ổn định và còn mức thấp. Như vậy,
tiền lương của cán bộ viên chức, đặc biệt là giảng viên của trường hiện vẫn còn thấp do
đó yêu cầu cấp bách đòi hỏi Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn phải có kế
hoạch mở rộng nguồn thu, chính sách thu hút nguồn nhân lực, chính sách trả lương hợp
lý để khuyến khích cán bộ viên chức đặc biệt là giảng viên cơ hữu yên tâm công tác có
như thế mới đảm bảo được chất lượng đào tạo.
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- Chi nghiệp vụ chuyên môn: Bao gồm các khỏan chi thanh tóan dịch vụ công
cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền liên lạc, chi công tác phí, chi phí thuê
mướn, hội nghị, sữa chữa mua sắm trang thiết bị, chi phí nghiệp vụ chuyên môn của
Trường và các chi phí khác.
Các khoản chi này nhằm đáp ứng các họat động bộ máy của Trường, chi mua
phương tiện phục vụ việc giảng dạy, giúp cho giảng viên truyền đạt kiến thức một cách
có hiệu quả. Đây là khoản chi có vai trò quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến chất
lượng đào tạo. Vì vậy việc tăng chi cho cho nghiệp vụ chuyên môn là một trong những
điều kiện giúp trường họat động ổn định và nâng cao chất lượng đào tạo.
Khỏan chi cho nghiệp vụ chuyên môn tại Trường chiếm tỷ lệ tương đối cao
chiếm khoảng 31%-37% tổng chi của nguồn chi từ thu học phí, phí, lệ phí, và chiếm
24%-34% từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục đào tạo. Chi cho nghiệp vụ chuyên môn
không ổn định qua từng năm. Khỏan dành cho mua cho giáo trình, tài liệu, dụng cụ học
tập, vật liệu, hoá chất phục vụ thí nghiệm, các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và thanh
tóan hợp đồng thực hiện nghiệp vụ chuyên môn tương đối lớn tỷ lệ trung bình khỏang
50%-60% trong chi nghiệp vụ chuyên còn lại từ 30%-40% chi cho duy trì họat động
của trường. Vì vậy, trong những năm qua chất lượng đào của Trường luôn được cải
thiện và có uy tín.
Chi mua sắm, sữa chữa nhỏ TSCĐ: Gồm các khỏan chi mua sắm, sữa chữa các
tài sản phục vụ cho công tác chuyên môn như sữa chữa ô tô phục vụ công tác của
trường, sữa chữa điều hòa nhiệt độ, sữa chữa trường, lớp học, các thiết bị tin học, máy
photocopy, máy phát điện, đường điện, cấp thóat nước và các công trình hạ tầng cơ sở
khác. Nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và
làm việc của Trường. Qua báo cáo tài chính của trường cho thấy chi mua sắm sửa chữa
của trường chiếm tỷ lệ tương đối thấp trong tổng chi thường xuyên và chi mua sắm sửa
chữa có xu hướng tăng lên qua từng năm nhưng không ổn định do trường sử dụng
nguồn thu sự nghiệp để chi cho hoạt động mua sắm, sữa chữa.
Chi nghiên cứu khoa học và công nghệ: Đây là hoạt động hết sức quan trọng và
là hoạt động không thể thiếu đối với Trường, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học sẽ tạo
điều kiện cho trường khẳng định được thương hiệu và uy tín đối với xã hội.
Trong những năm qua nguồn kinh phí từ NSNN cấp cho nghiên cứu khoa học ở
Trường cao đẳng cộng đồng chưa nhiều, nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học được sử
dụng còn hạn chế, các đề tài đăng ký nghiên cứu đến hạn nhưng vẫn chưa hoàn thành
xong do đó kinh phí NSNN cấp cho nghiên cứu khoa học không thanh quyết tóan được
trong năm Ngân sách.Qua số liệu tại bảng 2.9 cho thấy cơ cấu tỷ lệ chi NSNN cho
nghiên cứu khoa học và công nghệ tại trường chiếm tỷ lệ thấp từ 3%-4%. Điều này cho
thấy hoạt động nghiên cứu khoa học hiện nay ở trường đang còn hạn chế.
Các khỏan chi khác: Gồm các khỏan chi tổ chức họat động mừng những ngày lễ
lớn, chi các khỏan phí và lệ phí, chi mua bảo hiểm tài sản và phương tiện của Trường,
chi tiếp khách và chi các khỏan khác. Tại bảng 2.9 các khoản chi khác chiếm tỷ lệ thấp
từ 1%-2 % trong tổng chi của Trường.
Ngoài các khoản chi đã nêu ở trên còn có nguồn chi từ nguồn lập các quỹ
Hàng năm, căn cứ vào kết quả hoạt động tài chính, sau khi trang trải các khoản
chi phí, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN theo quy định (thuế và các khoản phải
nộp), số chênh lệch thu lớn hơn chi (thu, chi hoạt động thường xuyên và nhiệm vụ nhà
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nước đặt hàng) Hiệu trưởng Trường chủ động quyết định việc trích lập quỹ theo quy
chế chi tiêu nội bộ sau khi thống nhất với tổ chức công đoàn của đơn vị.
Việc nhà nước trao quyền tự chủ tài chính cho trường đã khuyến khích trường
chủ động hơn trong việc khai thác nguồn thu, chú trọng hơn trong công tác chi tiêu tiết
kiệm và mang lại hiệu quả cao nhất cho trường.
+ Quỹ phát triển họat động sự nghiệp: dùng để đầu tư, phát triển nâng cao họat
động sự nghiệp, bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị,
phương tiện làm việc, chi nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ, trợ
giúp thêm đào tạo, huấn luyện nâng cao tay nghề, năng lực công tác cho cán bộ viên
chức trong trường. Theo quy định tại Nghị định 43/NĐ-CP qũy này được trích lập đầu
tiên và mức trích lập là 25%. Qua nghiên cứu cho thấy, trường Đại học Khoa học Xã
hội và Nhân văn tự chủ một phần kinh phí do chênh lệch thu chi của trường chưa được
cao như ý muốn nên trích lập quỹ hoạt động sự nghiệp còn bị hạn chế và còn để trích
lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi để chi cho cán bộ viên chức.
+ Quy khen thưởng, phúc lợi: được trích lập không quá 3 tháng tiền lương, tiền
công và thu nhập tăng thêm bình quân trong năm.
+ Quỹ dự phòng ổn định thu nhập: dùng để đảm bảo thu nhập cho cán bộ viên
chức khi nguồn thu bị giảm sút hay khi thực hiện lộ trình tăng lương của chính phủ.
Những kết quả đạt được:
Khi Nghị định số 10/2002/NĐ-CP được thay thế bằng Nghị định số
43/2006/NĐ-CP, trường đã chủ động tuyên truyền đến mọi thành viên trong nhà trường
về những điều kiện Nhà nước cho phép được thực hiện quyền tự chủ bao gồm tự chủ về
các khoản thu, mức thu phí, lệ phí nhưng không vượt khung do Nhà nước quy định. Các
hoạt động dịch vụ, liên doanh, liên kết, được quyết định các khoản thu, mức thu trên
nguyên tắc lấy thu bù chi và có tích lũy. Tự chủ chi hoạt động thường xuyên theo nhiệm
vụ với mức cao hơn hoặc thấp hơn định mức của Nhà nước, được chủ động sử dụng
phần chênh lệch thu lớn hơn chi sau khi thực hiện các nhiệm vụ với Nhà nước chi trả
cho người lao động trên nguyên tắc: Người có hiệu suất công tác cao sẽ được trả thu
nhập cao.Công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng đã thúc đẩy chuyển biến nhận thức
của cán bộ viên chức, tạo sự chủ động sáng tạo của cán bộ viên chức tham gia tích cực
vào các hoạt động của nhà trường.
Thực hiện theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP Trường đã chủ động sắp xếp tổ chức
bộ máy, biên chế và thực hiện hợp đồng lao động theo hướng tinh gọn và hiệu quả.
Thực hiện khoán công việc một số lao động giản đơn, hạn chế nhân sự quản lý, thực
hiện ký kết hợp đồng lao động phù hợp với khối lượng công việc và khả năng nguồn tài
chính nhằm giảm số lượng biên chế và nâng cao hiệu quả công việc.
Tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính: Cơ chế này đã mở ra hướng tự
chủ cho trường trong việc chủ động sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, nguồn kinh
phí sự nghiệp, tài sản cho việc thực hiện nhiệm vụ hiệu quả cao hơn. Trường đã chủ
động khai thác nguồn lực tài chính, bố trí chỉ tiêu một cách hợp lý, tiết kiệm, hoàn
thành nhiệm vụ được giao, chất lượng đào tạo ngày càng nâng cao, đời sống cán bộ,
viên chức được cải thiện hơn trước. Cuối năm trường tổng kết hoạt động tài chính, xác
định mức thu lớn hơn chi, đơn vị đã chủ động trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi;
mua sắm, sữa chữa trang thiết bị, làm cho cơ sở vật chất của nhà trường khang trang
hơn. Đây là một giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo: “học đi đôi với hành”
và cũng là điều kiện để nâng cao thương hiệu đào tạo của nhà trường, là cơ sở để mở
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rộng các loại hình đào tạo tăng nguồn thu ngày càng nhiều, từng bước tăng thu nhập
cho cán bộ, viên chức.
Nguồn thu ngòai NSNN có xu hướng tăng
Trường đã khai thác, quản lý tốt các nguồn thu từ Ngân sách Nhà nước cấp,
nguồn thu học phí, thu hoạt động dịch vụ và thu sự nghiệp khác. Nhờ trường khai thác
và quản lý tốt nguồn thu giúp cho trường hoạt động ngày càng ổn định. Qua nghiên cứu
và thu thập số liệu cho thấy số thu của Trường hàng năm đều có tăng lên, trong đó
nguồn thu ngoài Ngân sách Nhà nước tăng lên nhanh. Thực hiện theo Nghị định
43/2006/NĐ/CP giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính Trường đã chủ động
và tích cực khai thác các nguồn thu như: mở rộng các ngành đào tạo, liên kết đào tạo
với các Trường đại học, tăng cường chất lượng cung ứng các hoạt động dịch vụ…nên
kết qủa nguồn thu ngoài Ngân sách Nhà nước năm sau tăng hơn năm trước.
Trường đã áp dụng các biện pháp quản lý tài chính theo cơ chế công khai minh
bạch, thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ. Quy định cơ cấu các khoản chi như tính lương,
phụ cấp trách nhiệm, các khoản chi theo mức khoán. Nhà trường chủ động phân phối
kết quả hoạt động tài chính sau khi đã trích các khoản chi theo quy định của Nhà nước
như quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, đã giúp cho trường thực hiện tăng cường công tác
quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy các hoạt động tăng thu, tiết kiệm chi
tại đơn vị để tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức.
Hợp tác Quốc tế được tăng cường Duy trì tăng cường hợp tác quốc tế trong công
tác giảng dạy, quản lý, phát triển chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy,
đào tạo bồi dưỡng cán bộ với một số đối tác nước ngoài.
Những hạn chế:
- Nguồn thu ngòai NSNN của trường qua các năm có tăng nhưng không ổn
định, chưa đa dạng. Nguồn thu ngòai NSNN chủ yếu là thu học phí, thu dịch vụ và
nguồn thu sự nghiệp khác chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng thu ngòai NSNN. Trường chưa
khai thác được nguồn thu được nhiều tiềm năng từ hợp đồng, dịch vụ nghiên cứu ứng
dụng khoa học công nghệ với các doanh nghiệp để tương ứng với vị thế của Trường,
đặc biệt là các nguồn từ dự án, nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức trong và ngòai
nước.
- Mặc dù trường đã có nhiều cố gắng trong việc cải thiện thu nhập của cán bộ
viên chức nhưng nhìn chung vẫn còn thấp, đặc biệt đối với các giảng viên. Thu nhập
của giảng viên còn thấp so với thu nhập của những người có cùng trình độ làm việc
trong lĩnh vực kinh doanh hay khu vực có liên doanh với nước ngoài.
- Trường xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ căn cứ vào Nghị định 43/2006/NĐCP; Thông tư 71/2006/TT-BTC. Nội dung của quy chế quy định các nguồn thu của
Trường, định mức, tiêu chuẩn các khoản chi về tiền lương, tiền công, các lọai phụ cấp,
định mức chi cho công tác quản lý, chi nghiệp vụ chuyên môn, chi mua sắm sửa chữa
và trích lập các quỹ. Ngoài ra, trường đã xây dựng rất nhiều nội dung chi tiêu cụ thể
khác trong quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định hiện hành của nhà nước. Tuy nhiên
cần bổ sung thêm cụ thể: về chế độ miễn giảm giờ chuẩn cho CBVC ngạch giảng viên
kiêm nghiệm các chức vụ quản lý, hiện tại quy chế chi tiêu nội bộ 2019 “ với Khoa
hoạc Bộ môn có biên chế dưới 40 giảng viên hoặc có quy mô dưới 800 sinh viên,
Trưởng Khoa hoặc Trưởng Bộ môn giảm 25% giờ chuẩn; Phó Trưởng Khoa hoạc Phó
Trưởng Bộ môn giảm 20% giờ chuẩn” Lượng công việc cần xử lý trong Khoa, bộ môn
rất nhiều, nên cần phải tăng phần trăm giảm giờ chuẩn.
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Thù lao hướng dẫn học viên cao học cần được thanh toán dựa trên số lượng học
viên đăng ký đề tài.Cần tăng mức thù lao cho Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ, việc đang
bài trên tạp chí có chỉ số ISI khó hơn rất nhiều lần so với tạp chí có chỉ số ISSN, đăng
bài trên tạp chí có chỉ số ISI và ISSN hiện số tiền là bằng nhau nên cần phải có khung
thưởng khác
Hiện tại nhà Trường đang xây dựng quy chế thu chi riêng cho các hoạt động sản
xuất và cung ứng dịch vụ, các hợp đồng liên kết đào tạo trong nước và nước ngoài cần
được đưa vào quy chế nội bộ của Trường. Chi đào tạo hệ chất lượng cao về học bổng
cho sinh viên chỉ 5% là thấp so với thực tế sinh viên hệ này đóng số học phí lớn hơn rất
nhiều so với sinh viên đại trà. Thù lao giảng dạy hệ chất lượng cao chưa phù hợp, đang
còn thấp so với mặt bằng chung tại các trường đại học ở TP.HCM và cần phải tính phân
biệt giữa lớp đông sinh viên và lớp ít sinh viên.
Căn cứ Bộ luật Lao động 2012 nên bổ sung vào Quy chế về phụ cấp thêm cho
những người làm việc ban đêm theo đặc thù công việc.
Nguồn kinh phí KHCN chủ yếu từ NSNN cấp kinh phí này chiếm một tỷ trọng
nhỏ trong tổng chi, bên cạnh đó, trường chưa thu hút được nguồn kinh phí đầu tư từ bên
ngoài cho KHCN. Kinh phí NSNN cấp cho Trường trong lĩnh vực KHCN chưa được sử
dụng hết trong năm còn phải chuyển sang năm sau. Trong khi đó họat động KHCN là
một họat động không thể thiếu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Trường.
Trong điều kiện Trường là đơn vị tự chủ một phần kinh phí họat động phụ thuộc
rất lớn vào NSNN cấp và nguồn thu ngòai NSNN để đảm bảo cân đối thu chi của
Trường. Số chuyển nguồn sang năm sau lớn làm ảnh hưởng đến hiệu lực và hiệu qủa sử
dụng NSNN, đến tình hình phát triển của Trường. Bên cạnh đó, cho chúng ta thấy
Trường chưa thực hiện hết các nhiệm vụ chi được bố trí ngay từ đầu năm Ngân sách.
Theo quy định của luật NSNN không phải nguồn kinh phí nào cũng được chuyển nguồn
sang năm sau, điều đó cũng gây khó khăn cho Trường trong họat động của mình.
3.

KẾT LUẬN

Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng đã ban hành Nghị
định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 về Đại học quốc gia. Nghị định
nêu rõ: “Đại học quốc gia là cơ sở giáo dục công lập bao gồm tổ hợp các trường đại
học, viện nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tổ chức theo
hai cấp để đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu
khoa học, công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, được Nhà nước ưu tiên đầu
tư phát triển”. Bên cạnh đó, Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia theo hướng trao quyền
tự chủ cao và nâng cao trách nhiệm giải trình.
Trong những năm qua, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại
học Quốc gia TP.HCM đã ban hành và thực hiện thành công Chiến lược phát triển giai
đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2030, Chiến lược phát triển giai đoạn 2020 – 2025, tầm
nhìn đến 2030. Việc thực hiện thành công hai chiến lược quan trọng này đã giúp Nhà
trường phát triển bền vững cả về bề rộng lẫn chiều sâu, nâng cao và khẳng định vị thế
quan trọng của một trong hai trung tâm đào tạo các ngành khoa học xã hội và nhân văn
lớn nhất cả nước, có uy tín trong khu vực Đông Nam Á. Quán triệt quan điểm, chủ
trương của Đảng và Chính phủ về đổi mới giáo dục đại học; thực hiện phương hướng,
nhiệm vụ Kế hoạch Chiến lược Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với tầm nhìn
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“hướng đến xây dựng một hệ thống đại học trong tốp đầu Châu Á, nơi hội tụ của khoa
học, công nghệ, văn hoá và tri thức Việt Nam, nhằm cụ thể hoá các chủ trương của
Đảng, Chính phủ, định hướng chiến lược phát triển của Đại học Quốc gia Thành phố
Hồ Chí Minh; nhằm phát triển Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với tư
cách là một thành viên tích cực của hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí
Minh, và của giáo dục đại học Việt Nam.
Văn bản này là cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động từng năm học của Trường; là
cơ sở pháp lý và định hướng để các khoa, bộ môn, phòng, ban, trung tâm, đoàn thể
trong trường xây dựng kế hoạch chiến lược và kế hoạch hoạt động cụ thể của từng đơn vị.
Tầm nhìn: Trường ĐH KHXH&NV là trường đại học nghiên cứu trong hệ
thống ĐHQG-HCM tốp đầu Châu Á về khoa học xã hội và nhân văn.
Sứ mạng: Là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra những
công trình NCKH tiêu biểu về KHXH&NV.
Có những đóng góp chiến lược cho sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất
nước.
Đi đầu trong xây dựng mô hình đại học tự chủ, tiêu biểu về môi trường tự do học
thuật về KHXH&NV.
Mục tiêu: Có những đột phá chiến lược về phát triển nguồn lực, về chất lượng
đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng môi trường văn hoá đại học.
Triết lý đào tạo: Giáo dục toàn diện (well-rounded education); Nhân văn – Dân
tộc – Hiện đại
Trường cần khẩn trương hòan thiện và bổ sung quy định về tự chủ tài chính
Khi Nghị định 16/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính
phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực cần sớm ban hành
các văn bản hướng dẫn thực hiện kịp thời, các quy định liên quan đến quyền tự chủ tài
chính của đơn vị sự nghiệp công lập phải nhất quán, không làm cản trở hoặc làm giảm
hiệu lực tính tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp, dẫn đến khó khăn cho công tác đào
tạo của đơn vị. Bộ Giáo dục và Đào tạo có những quy chế hoạt riêng cho hệ thống
trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.Cụ thể hóa và thể chế hóa khái niệm
quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm thông qua việc phê chuẩn quy chế tổ chức hoạt
động của loại hình trường này. Khi ban hành những quy định Bộ GD&ĐT cần ban hành
những thông tư liên tịch với các Bộ ngành khác để các sở, ban ngành, đặc biệt là Bộ Tài
chính, có thể vận dụng tốt mà không làm ảnh hưởng lẫn nhau. Đồng thời xây dựng tiêu
chí và mức độ quan hệ giữa quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các trường Đại
học. Tăng cường tập huấn nâng cao nhận thức của các cán bộ quản lý giáo dục nói
chung và cán bộ quản lý các trường về quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm nhằm thực
hiện tốt chức năng quản lý giáo dục đồng thời tuân thủ hành lang pháp lý đã quy định.
Chính quyền các cấp cần quan tâm đặc biệt hơn về điều kiện cơ sở vật chất của
Trường để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu và phát triển nhân lực cho đất
nước cụ thể cần đầu tư nhiều hơn nửa về giảng đường, phòng học máy tính, phòng học
ngọai ngữ, thư viện,phòng nghiên cứu, thư viên, phòng thí nghiệm…
Nhà nước quan tâm đầu cơ sở vật chất, trang thiết bị nhưng chưa đồng bộ, còn
thiếu phương tiện giảng dạy, học tập...phương tiện phục vụ cho nghiên cứu khoa học.
Do đó, trong thời gian tới để đảm bảo chất lượng đào tạo cũng như nâng cao công tác
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tại Trường được thuận lợi, nhà nước cần tăng cường đầu tư xây dựng, mua sắm trang
thiết bị cho Trường đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu đào tạo.
Qua đánh giá thực trạng công tác tự chủ tài chính, những kết quả đạt được,
những hạn chế.Qua đó đưa ra những giải pháp cụ thể khắc phục từng hạn chế của
Trường. Nội dung các giải pháp khắc phục hạn chế và nâng cao năng lực tự chủ tài
chính.
Hoàn thiện công tác kế hoạch tài chính ngắn hạn và hàng năm
Hòan thiện kế họach nguồn thu hết sức cần thiết, bởi vì cho chúng ta biết trước
từng nguồn thu đạt được trong thời gian tới. Từ đó có các biện pháp quản lý, sử dụng
hiệu quản các nguồn tài chính là vấn đề cần thiết. Muốn có được kế họach nguồn thu
chính xác trường phải dựa trên cơ sở của kế hoạch đào tạo, phải xây dựng kế hoạch tài
chính phù hợp với kế hoạch đào tạo, lấy kế hoạch đào tạo làm trung tâm. Kế hoạch
được phê duyệt là phương án tối ưu, đảm bảo chi tiêu kịp thời hiệu quả và phải coi như
một mặt của việc tăng cường nguồn tài chính. Trong quản lý tài chính đảm bảo cân đối
thu chi là việc làm rất quan trọng. Nhưng không thể thu được bao nhiêu chi hết bấy
nhiêu, mà phải có tiết kiệm. Phải có kế hoạch thu và tiến độ thu, nguồn thu đã có mà kế
hoạch chi phù hợp với nội dung, mục đích, nhiệm vụ đào tạo. Như vậy, kế hoạch nguồn
thu và quản lý, sử dụng các nguồn tài chính sẽ đảm bảo cân đối thu, chi đảm bảo tiết
kiệm. Để công tác kế hoạch nguồn thu và sử dụng nguồn tài chính đạt hiệu quả trường
cần thực hiện. Nguồn thu NSNN cấp hàng năm theo kế họach, dự tóan được duyệt; còn
nguồn thu ngòai NSNN chủ yếu là từ học phí, thu dịch vụ và thu họat động sự nghiệp
khác còn các nguồn thu khác rất tiềm năng mà Trường chưa khai thác được. Để đa dạng
hóa nguồn thu đảm bảo cân đối thu-chi trường cần mở rộng quy mô đào tạo, đa dạng
hoá các loại hình đào tạo như chính quy, vừa học vừa làm, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn
để tang nguồn. Tận dụng mọi nguồn thu từ dịch vụ phục vụ sinh viên như dịch vụ ăn
uống, trông giữ xe,…Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, liên kết, hợp tác với các
Trường Đại học trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, tìm kiếm thêm các nguồn tài trợ,
viện trợ, các dự án trong và ngòai nước. Đồng thời động viên khen thưởng các khoa,
phòng, cá nhân cán bộ, viên chức tìm kiếm các nguồn lực tài chính. Tổ chức tốt các
dịch vụ, trên cơ sở nghiên cứu, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm chuyển giao khoa học
kỹ thuật, trong các hoạt động của nhà trường.
Song song đó, phải kết hợp với những việc sau: Ban Giám hiệu chỉ đạo và cùng
với các phòng, khoa chuyên môn xây dựng quy hoạch đào tạo của trường trong từng
giai đoạn phù hợp với yêu cầu, hiệm vụ và nhu cầu đào tạo thực tế của xã hội. Xác định
quy mô đào tạo tiếp tục duy trì các ngành đào tạo đã có, đồng thời, mở thêm các ngành
đào tạo mới đáp ứng nhu cầu đào tạo.
Mở rộng quy mô đào tạo, đa dạng hoá các loại hình đào tạo là bước đầu tiên để
tăng nguồn thu. Bởi khi số lượng sinh viên càng tăng thì tổng nguồn thu cũng tăng theo.
Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô đào tạo có thực hiện được hay không phụ thuộc rất
nhiều vào chất lượng đào tạo. Chất lượng đào tạo được xã hội công nhận sẽ khẳng định
uy tín, thương hiệu của nhà trường, thu hút sinh viên đến với nhà trường. Chính vì vậy,
nhà trường thường xuyên tổ chức hội giảng, thi giáo viên dạy giỏi và kiểm tra quá trình
dạy học của giáo viên nhằm tăng cường chất lượng dạy học. Yêu cầu mỗi cá nhân, tập
thể phát huy vai trò của mình để có những hợp đồng nghiên cứu, các dự án mang về cho
nhà trường. Nhà trường có những hình thức động viên, khuyến khích bằng vật chất, có
chế độ thưởng bằng cách trích tỷ lệ phần trăm theo giá trị làm lợi mà cá nhân, tập thể đã
mang lại cho trường.
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Bên cạnh đó, nhà trường tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, các tổ chức
xã hội trong và ngoài nước để có thể liên kết nghiên cứu khoa học, thu hút đầu tư kinh
phí, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đàotạo.
Tóm lại, để thực hiện khai thác triệt để nguồn kinh phí, nhà trường cần thực hiện
các biện pháp như: giữ vững và mở rộng mối quan hệ liên kết đào tạo với các trường
Đại học. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo chính quy, không chính quy. Chú trọng mở
các lớp các lớp liên kết ngắn hạn và tang quy mô dịch vụ dạy học.
Xây dựng cơ chế quản lý tài chính phù hợp và chấp hành tốt các chế độ lập dự
toán, thanh toán, quyết toán và báo cáo tài chính. Trường tăng cường công tác việc
kiểm tra, giám sát chi tiêu tài chính. Chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức trên
nguyên tắc hiệu quả công việc, có sự khuyến khích, hấp dẫn người có năng lực, có trình
độ cao. Có chế độ khen thưởng và kỷ luật thích hợp, phù hợp với tình hình thực tế để
tạo động lực thực hành tiết kiệm cũng như khuyến khích và đề cao tinh thần trách
nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của từng người. Đồng thời khi quy chế nội bộ vào
họat động phải lắng nghe ý kiến phản hồi của cán bộ, viên chức nhằm kịp thời khắc
phục những vấn đề tồn tại, bổ sung sửa đổi hoặc tìm ra những cách thức tốt nhất để tiến
hành giải quyết công việc một cách hiệu quả hơn.
Đẩy mạnh nghiên cứu KHCN và nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ
thường xuyên và cực kỳ quan trọng đối với Trường, nó không chỉ là trách nhiệm mà
còn là uy tín, danh dự và sự tồn tại của trường.
Nâng cao nhận thức cho cán bộ giảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công
tác NCKH đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường; để mọi người
trong trường thấy được giảng dạy và NCKH là hai nhiệm vụ có quan hệ chặt chẽ với
nhau. Từ đó từng cá nhân, tự giác, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ NCKH phát huy
được tính sáng tạo và tiềm năng của từng người.
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên kiến thức về lý luận nghiên
cứu khoa học, về phản biện khoa học; đồng thời có hướng dẫn cụ thể về nội dung
nghiên cứu theo các hướng: nghiên cứu ứng dụng trong công tác quản lý và phục vụ
cho quá trình giảng dạy; nghiên cứu ứng dụng trực tiếp của quá trình đào tạo: mục tiêu,
chương trình, nội dung và phương pháp dạy học; nghiên cứu ứng dụng triển khai trong
các hoạt động thực tế.
Phát huy vai trò của tổ, bộ môn trong việc thúc đẩy công tác NCKH. Các tổ, bộ
môn cần xây dựng kế hoạch NCKH của tổ mình, tiến hành đôn đốc, theo dõi, đánh giá,
các công trình, các giải pháp, sáng kiến của các cá nhân thuộc tổ mình. Đưa nội dung về
công tác NCKH là một nội dung bắt buộc trong các buổi sinh hoạt định kỳ của tổ, bộ
môn. Có chế độ khuyến khích, đãi ngộ hợp lý; đầu tư kinh phí thích đáng cho hoạt động
nghiên cứu khoa học để khuyến khích động viên tính tích cực của cán bộ giảng viên
tích cực tham gia hoạt động này. Kết quả nghiên cứu Khoa học cần được xem đây như
một tiêu chuẩn để xếp loại thi đua hàng năm. Tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên đi
tham quan học tập thực tế để cập nhật kiến thức, nâng cao hiệu quả việc tìm kiếm tham
khảo tài liệu, tích lũy kinh nghiệm và kiến thức thực tế vận dụng vào công tác NCKH.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Đại học với những đặc trưng
riêng của Trường Đại học khối Xã hội và Nhân văn, tạo hành lang pháp lý mới cho
Trường phát huy tiềm năng và hoàn thành sứ mệnh của Trường .
Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ
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quan liên quan xây dựng và trình Chính phủ sửa đổi, ban hành Nghị định cơ chế tự chủ
của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.
Bộ Nội vụ sớm hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý;
hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm; thẩm quyền, trình tự, thủ
tục quyết định số lượng vị trí việc làm.
Bộ Tài chính đổi phương thức bố trí dự toán ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp
công phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính quy định tại NĐ16/2015/NĐ-CP
Thực hiện tự chủ tài chính phải gắn liền với xây dựng thương hiệu, uy tín của
Trường, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới cơ chế tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp
công lập, tính cạnh tranh trong giáo dục đào tạo ngày càng cao hơn. Do đó, thương hiệu
và uy tín của Trường trở thành vấn đề sống còn cho sự tồn tại và phát triển.
Tiếp tục quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí, chống lãng phí để từng bước tăng
thu nhập cho cán bộ, viên chức. Thực hiện việc trích lập các qũy theo định hiện hành.
Cơ chế cấp phát tài chính theo kiểu "xin cho" không còn phù hợp với xu hướng
phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta. Nhà nước thực
hiện chủ trương xóa bỏ cơ chế này để thực hiện cơ chế TCTC cho các đơn vị sự nghiệp.
Cụ thể cho cơ chế TCTC Chính phủ đã ban Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày
25/04/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,
biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong đó có các trường Đại học
cộng lập, đã tạo điều kiện phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm khai thác
tối đa các tiềm năng, đồng thời thúc đẩy việc quản lý và sử dụng các nguồn tài chính
một cách tiết kiệm. Việc triển khai thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính
phủ trong thời gian qua, đã tạo điều kiện cho các Trường Đại học được chủ động tổ
chức các hoạt động chuyên môn, gắn việc quản lý sử dụng nguồn lực tài chính với chất
lượng và hiệu quả hoạt động. Các Trường đã thực hiện việc kiểm soát chi tiêu nội bộ,
phát huy tính dân chủ, chủ động sáng tạo của tập thể Ban Giám hiệu và cán bộ, viên
chức trong nhà trường. Nâng cao kỹ năng quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn,
từng bước giảm dần sự can thiệp trực tiếp của cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính
đối với hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn còn một số những khó khăn
tồn tại, đòi hỏi phải tập trung tìm giải pháp tháo gỡ.
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ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRONG THỰC HIỆN TỰ CHỦ
Nguyễn Phong Điền
Nguyễn Đắc Trung
Huỳnh Quyết Thắng
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
I. Học phí và học bổng trong giai đoạn thí điểm tự chủ 2016-2019
Trường Đại học Bách khoa (ĐHBK) Hà Nội đã thực hiện thí điểm quyền tự chủ,
tự chịu trách nhiệm trong giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 1211/QĐ-BGDĐT
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với một số nội dung rất mới vào thời điểm đó.
Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 14/10/2014 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động
đối với các cơ GDĐH công lập giai đoạn 2014-2017 của Chính phủ đã tạo ra cơ hội để
các trường đại học thực hiện mở rộng quyền tự chủ. Đề án “Thí điểm đổi mới cơ chế
hoạt động của Trường ĐHBK Hà Nội” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và giao
thực hiện theo Quyết định số 1924/QĐ-TTg ngày 06/10/2016 (sau đây gọi tắt là QĐ
1924) [1]. Trường ĐHBK Hà Nội được tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện tính toán và
công khai mức thu học phí cho từng chương trình đào tạo chuẩn trên cơ sở bảo đảm mức
học phí bình quân của các chương trình chuẩn (tuyển sinh từ năm 2017 về sau) không
vượt quá mức học phí bình quân tối đa được quy định tại QĐ 1924. Riêng đối với các
khóa đào tạo đã tuyển sinh từ năm 2016 trở về trước, Trường xây dựng mức học phí
không vượt quá 20% mức trần học phí quy định đối với các chương trình đào tạo đại trà
tại các cơ sở giáo dục công lập chưa bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư
tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; mức tăng tối đa không quá 30% từng năm [4].
Từ năm học 2017-2018 (bắt đầu giai đoạn tự chủ) đến hết năm học 2019-2020,
mức học phí của Trường đã được xây dựng theo các nguyên tắc: Đảm bảo bù đắp chi
phí đào tạo và có tích lũy để phát triển trong tình hình không còn ngân sách chi thường
xuyên của Nhà nước, đồng thời đảm bảo mức học phí bình quân của các chương
trình chuẩn không vượt trần học phí theo quy định của Chính phủ tại QĐ 1924. Trường
đã xây dựng biểu suất chi đào tạo và phương án học phí giai đoạn 2017-2020 trên cơ sở
chi phí đào tạo, bao gồm chi phí nhân lực giảng dạy trực tiếp và gián tiếp; chi phí tổ
chức và quản lý đào tạo; chi phí vận hành, duy trì, duy tu cơ sở vật chất phòng học và
thiết bị; chi phí tiêu hao vật tư, hóa chất cho công tác đào tạo (thí nghiệm, thực hành);
chi học bổng và một số khoản chi, trích lập quỹ khác. Trường căn cứ mức học phí năm
học 2016-2017 để điều chỉnh tăng mức học phí đối với các ngành/chương trình đào tạo
của Trường trong khoảng 10-15% cho năm học kế tiếp. Tuy nhiên, mức học phí bình
quân của các chương trình chuẩn (đại trà) từng năm học trong giai đoạn này đều được
xác định thấp hơn biểu suất chi (chưa tính đủ toàn bộ chi phí đào tạo vào học phí).
Trước khi tự chủ, ngân sách của trường 770,29 tỷ đồng1. Từ khi thực hiện thí điểm đổi
mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ, trong năm đầu ngân sách bị thiếu hụt do
nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cho chi thường xuyên bị cắt hoàn toàn. Tuy
1

Ngân sách nhà nước cấp 199,512 tỷ đồng, trong đó 113,642 tỷ là cấp chi thường xuyên, 85,87 tỷ chi không
thường xuyên. Nguồn thu sự nghiệp từ học phí và phí đào tạo là 444,443 tỷ đồng
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nhiên, tình hình tài chính của Trường đã được cải thiện đáng kể sau 3 năm thực hiện tự
chủ2. Thu từ học phí, phí đào tạo tăng trên 15% so với thời điểm trước tự chủ và vẫn là
nguồn thu chính của trường (chiếm trên 70%).
Với quyết định cho phép thí điểm đổi mới cơ chế tự chủ, Trường đã triển khai
chính sách học bổng mới gồm các học bổng tài năng dành cho các sinh viên có thành
tích đặc biệt xuất sắc dưới dạng phần thưởng3; học bổng hỗ trợ học tập dành cho các
sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn4 và từng bước hình thành nguồn kinh phí hỗ
trợ nghiên cứu dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh, đồng thời đảm bảo thực
hiện chế độ miễn giảm học phí đối với các sinh viên là đối tượng chính sách theo Thông
tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 và hỗ trợ phần
chênh lệch do tăng học phí. Năm 2018, Quỹ học bổng đã đạt trên 32 tỷ đồng. Quỹ học
bổng được bổ sung hàng năm từ tiền lãi gửi ngân hàng từ khoản thu sự nghiệp và từ
nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp (khoàng 10-15 tỷ đồng/năm).
II. Đổi mới chính sách học phí và học bổng
1. Xác định mức thu học phí và lộ trình tăng học phí
Kể từ tháng 7 năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
đại học số 34/2018/QH14 (gọi tắt là Luật 34) có hiệu lực thi hành, trong đó Điều 65
(Học phí và khoản thu dịch vụ khác) của Luật 34 quy định tại điểm c khoản 2: “Việc
xác định mức thu học phí phải căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật theo lộ trình tính
đúng, tính đủ chi phí đào tạo” [2].
Việc tính toán, xác định các định mức kinh tế-kỹ thuật là một công việc khó
khăn nhất, bởi vì thực tế hiện nay, chúng ta chưa có một hệ thống định mức nào đủ toàn
diện, hợp lý, chi phối trực tiếp và gián tiếp tới toàn bộ các hoạt động đào tạo. Do đó,
cách tiếp cận xây dựng giá dịch vụ đào tạo trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo
dựa trên kết quả phân tích số liệu chi thực tế của Trường ở thời điểm hiện tại; cơ cấu
chi ngân sách của Nhà trường; xác định các yếu tố chính tác động đến chi phí đào tạo
(thí dụ như số sinh viên/giảng viên quy đổi), yêu cầu chung về trình độ, kinh nghiệm và
chế độ làm việc của giảng viên vv.; tham khảo các định mức hiện có về tiêu hao vật tư
và năng lượng, định mức chi phí hạ tầng kỹ thuật phục vụ đào tạo. Trên cơ sở các định
mức được xây dựng, biểu giá phí dịch vụ đào tạo được tính toán cho từng chương trình
đào tạo. Căn cứ trên các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Nhà trường đã tổ
chức xây dựng mức thu học phí và lộ trình tăng học phí đến năm 2025 và đã được Hội
đồng trường Đại học Bách khoa Hà Nội ra quyết nghị thông qua để triển khai thực hiện
từ năm học 2020-2021.
Phương pháp xây dựng mức thu học phí của Trường bao gồm việc ấn định cơ
cấu chi học phí, thực chất là định mức cơ cấu các khoản chi từ nguồn học phí được xác
định từ thực tế thu chi của nhiều năm và có tham khảo của nhiều trường đại học trên thế
giới, bao gồm: chi nhân lực giảng dạy, phục vụ trực tiếp chiếm 50% tổng thu; chi nhân
2

3

4

Ngân sách của trường năm 2017: 686,895 tỷ đồng trong đó thu từ học phí và phí đào tạo 469,222 tỷ đồng; năm
2019 là 995,182 tỷ, trong đó học phí và phí đào tạo 705,945 tỷ đồng; năm 2020 ước đạt ngân sách 1050 tỷ
đồng.
Căn cứ thành tích học tập và rèn luyện năm học 2017-2018, 127 sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc đã
được cấp học bổng tài năng, trị giá 30 triệu đồng/suất
Năm 2018, 600 sinh viên có hoàn cánh khó khăn (gia đình nghèo và cận nghèo, kinh tế khó khăn..) đã nộp hồ
sơ đăng ký và được xét cấp học bổng tương đương mức học phí.
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lực quản lý và hỗ trợ cấp Trường; chi cơ sở vật chất, dịch vụ và hoạt động chuyên môn;
chi học bổng; chi phát triển tiềm lực và hoạt động KHCN; khấu hao tài sản và trích lập
quỹ đầu tư [5]. Khi mức thu, nguồn thu học phí tăng lên, dự toán các khoản chi từng
năm cũng tăng lên theo tỉ lệ tương ứng, đảm bảo cơ cấu chi bám sát theo định mức. Căn
cứ vào cơ cấu chi học phí đã ấn định, Trường xác định mức học phí trung bình một năm
đối với một sinh viên theo học một chương trình đào tạo được xác định bằng 2 lần chi
phí nhân lực giảng dạy, phục vụ trực tiếp:
Học phí trung bình/năm =

Chi phí trung bình cho một giảng viên quy đổi
× 2,

Tỉ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi

trong đó hệ số giảng viên quy đổi được xác định tương ứng với trung bình mức
chi thu nhập đối với giảng viên của Trường (Kỹ sư trợ giảng: 0,8; Giảng viên thạc sĩ:
1,0; Giảng viên tiến sĩ: 2,0; Phó giáo sư: 2,5 và Giáo sư 3,0). Mức học phí trung bình
tính trên một tín chỉ học phí (TCHP) của một ngành, một nhóm ngành được tính theo
công thức:
Học phí trung bình/năm
Mức học phí trung bình/TCHP =

Số TCHP trung bình/năm

,

trong đó số tín chỉ học phí (TCHP) đối với một học phần do Hiệu trưởng quy
định, phù hợp với đặc điểm chi phí của các cấu phần trong học phần (giờ giảng lý
thuyết, bài tập, đồ án, thí nghiệm,...). Số tín chỉ học phí trung bình/năm học của các
chương trình chuẩn đối với các ngành kỹ thuật-công nghệ là 50 TCHP, của các ngành
kinh tế-xã hội là 40 TCHP.
Mức học phí tính trên một TCHP của một chương trình đào tạo hoặc một lớp học
được tính theo công thức:
Mức học phí/TCHP = Mức học phí trung bình/TCHP × Hệ số chương trình,
trong đó hệ số chương trình là tích của các thành phần sau:
- Hệ số quy mô lớp theo đặc thù của chương trình đào tạo, theo đặc thù của môn
học đại cương hoặc của một lớp mở theo nhu cầu của người học, có giá trị nằm trong
khoảng 0,9-1,5.
- Hệ số chuyên gia nước ngoài, phụ thuộc vào chi phí mời chuyên gia nước
ngoài tới giảng dạy, có giá trị từ 1,0 (chương trình chuẩn) tới 1,5 (các chương trình tiên
tiến, chương trình quốc tế...).
- Hệ số thương hiệu và thị trường, phụ thuộc vào danh tiếng của chương trình,
nhu cầu của người học và khả năng xã hội hóa, có giá trị nằm trong khoảng từ 0,9-1,2.
Như vậy, mức học phí sinh viên phải đóng trong một học kỳ được xác định bằng
số TCHP của các học phần sinh viên đăng ký học trong học kỳ nhân với mức học phí
trên một TCHP.
Để xây dựng lộ trình tăng học phí đến năm 2025, Trường căn cứ vào các chỉ tiêu
đảm bảo chất lượng (thí dụ cần đạt tỉ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi là 14); lộ trình tăng
thu nhập cho một giảng viên quy đổi theo định mức chế độ làm việc chuẩn và lộ trình
tính đủ chi phí khấu hao/hao mòn tài sản cố định đến năm 2025. Căn cứ vào tình hình
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và điều kiện thực tế, Hiệu trưởng quyết định mức học phí đối với từng chương trình đào
tạo (hoặc nhóm chương trình) cho từng năm học và công bố công khai trước tuyển sinh
theo các quy định hiện hành của pháp luật để thực hiện lộ trình này.
2. Đổi mới chính sách cấp học bổng và hỗ trợ nghiên cứu
Chính sách cấp học bổng hỗ trợ học tập đã áp dụng trong giai đoạn thí điểm tự
chủ (2017-2020) không còn phù hợp với quy định về chính sách cấp học bổng của các
cơ sở giáo dục đại học tại Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều
của Luật Giáo dục, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2020 [3]. Do đó, việc
xây dựng và triển khai một chính sách cấp học bổng mới kể từ năm học 2020-2021 về
sau, phù hợp với các quy định mới của pháp luật về giáo dục đào tạo là rất cấp thiết.
Bên cạnh đó, Nhà trường cũng cần có giải pháp tiếp tục hỗ trợ tài chính cho sinh viên
có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn nhưng không thuộc diện hưởng chế độ chính sách.
Theo chính sách cấp học bổng mới được triển khai trong năm học 2020-2021 tại
Trường, quỹ học bổng khuyến khích học tập được trích từ nguồn 8% học phí, phù hợp
với cơ cấu các khoản chi từ nguồn học phí đã được Hội đồng trường quyết nghị thông
qua. Học bổng khuyến khích học tập cấp cho sinh viên có thành tích học tập và rèn
luyện tốt, được lựa chọn bởi hội đồng xét duyệt (cấp trường hoặc cấp viện) theo từng
học kỳ chính của năm học. Học bổng được xét theo thứ tự ưu tiên theo thành tích từ loại
xuất sắc đến loại giỏi và loại khá cho đến khi hết quỹ học bổng đã được xác định theo
khóa/ngành đào tạo. Học bổng có 3 mức, trong đó mức thấp nhất tương đương với học
phí của các học phần sinh viên đăng ký trong học kỳ. Căn cứ vào tình hình và điều kiện
thực tế, Hiệu trưởng quy định tiêu chuẩn, tiêu chí, nguyên tắc xét duyệt và phương thức
trao học bổng (bằng tiền mặt; bằng hiện vật có giá trị tương đương hoặc bằng học bổng
hỗ trợ tham dự các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, các khóa học ngoại ngữ, cải
thiện kỹ năng mềm, kiến thức khởi nghiệp theo nguyện vọng của sinh viên được cấp
học bổng).
Bên cạnh đó, Trường tiếp tục hỗ trợ học viên sau đại học (học viên cao học,
nghiên cứu sinh) dưới hình thức cấp kinh phí hỗ trợ nghiên cứu theo Nghị định số
99/2019/NĐ-CP từ nguồn kinh phí hỗ trợ NCKH và các nguồn tài trợ nghiên cứu khác.
Học viên sau đại học được lựa chọn bởi hội đồng xét duyệt thông qua hồ sơ đăng ký
(đơn đề nghị, minh chứng kết quả học tập/nghiên cứu). Các ứng viên đạt yêu cầu sẽ
được làm việc ở vị trí trợ lý nghiên cứu tại nhóm chuyên môn (hoặc bộ môn/phòng thí
nghiệm) cùng giảng viên hướng dẫn và được nhận kinh phí hỗ trợ nghiên cứu. Kinh phí
hỗ trợ gồm 2 mức: mức 1 tương đương 50%, mức 2 tương đương 100% học phí chương
trình đào tạo chuẩn [6].
III. Kết luận
Thực hiện thí điểm quyền tự chủ về tài chính, Trường đã xây dựng Quy chế quản
lý tài chính với mục tiêu thống nhất quản lý, đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà
nước; tăng quyền chủ động và trách nhiệm của các đơn vị trong phát triển, quản lý, khai
thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tạo động lực cho các đơn vị trực thuộc nâng
cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo và nghiên cứu, tăng thu nhập cho cán
bộ gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ; đồng thời thực hiện trách nhiệm xã hội, phát
huy quyền dân chủ của cán bộ và người học thông qua cơ chế công khai, minh bạch và
giám sát trong việc quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính.
Cơ cấu các khoản thu của Trường đã có sự thay đổi rõ rệt trước và sau khi thực
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hiện thí điểm tự chủ đại học. Các khoản thu tăng, từng bước đáp ứng các yêu cầu đổi
mới, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trường chủ động trong cân
đối dòng tiền trong triển khai các hoạt động, thực hiện tốt công tác dự toán, kiểm soát
thu, chi chặt chẽ, đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm và quy định việc mua sắm theo
phương thức tập trung tại Trường ĐHBK Hà Nội.
Trường ĐHBK Hà Nội tiếp tục tìm mọi giải pháp để sử dụng nguồn kinh phí học
phí nhằm cải thiện các điều kiện học tập cho người học một cách có hiệu quả nhất. Phần
kinh phí có được do tăng học phí hàng năm sẽ được sử dụng để tăng cường đầu tư cơ sở
vật chất, phòng học và các cơ sở thí nghiệm phục vụ đào tạo để góp phần nâng cao chất
lượng đào tạo, uy tín và sức thu hút người học - yếu tố quan trọng nhất cho sự phát triển
và tránh nguy cơ tụt hậu.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Quyết định số 1924/QĐ-TTg ngày 06/10/2016 về việc phê duyệt đề án “Thí điểm
đổi mới cơ chế hoạt động của Trường ĐHBK Hà Nội”
[2] Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 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;
[3] Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.
[4] Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định
về 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; Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 10
năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
86/2015/NĐ-CP;
[5] Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh
vực giáo dục đào tạo.
[6] Nghị quyết số 15/NQ-ĐHBK ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng trường,
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
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TÍNH GIÁ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG LẬP TỰ CHỦ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Hoàng Thị Bích Ngọc
Nguyễn Thị Minh Giang
Trường Đại học Thương mại
Tóm tắt: Tự chủ đại học là xu hướng tất yếu và là điều kiện quan trọng để thúc
đẩy phát triển hệ thống giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Việc thực hiện
cơ chế tự chủ đòi hỏi các đơn vị giáo dục công lập phải có những thay đổi trong quản
lý, hoạt động, đánh giá kết quả hoạt động, trong đó yêu cầu về tính giá các dịch vụ đào
tạo sao cho đảm bảo đầy đủ, chính xác bù đắp được các chi phí đào tạo và tuân theo cơ
chế quản lý của Nhà nước giúp cho việc xây dựng khung học phí phù hợp là yêu cầu
cấp bách và cần thiết đối với tất cả các trường Đại học nói chung và các trường Đại học
công lập nói riêng.Bài viết hệ thống hóa các qui định về về cơ chế tự chủ và tính giá
dịch vụ đào tạo trong các trường đại học công lập tự chủ trên cơ sở tổng hợp và phân
tích các văn bản pháp luật qui định có liên quan. Bên cạnh đó, trên cơ sở khảo sát thực
trạng tính giá dịch vụ đào tạo (học phí) tại một số trường đại học công lập tự chủ trong
danh sách 23 trường đại học công lập tự chủ được thí điểm theo nghị quyết 77/NQ-CP
ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở
giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017, bài viết đánh giá thực trạng, phân tích
nguyên nhân và đề xuất các giải pháp hoàn thiện.
Từ khóa: Tự chủ đại học, đại học công lập tự chủ, tính giá dịch vụ đào tạo, học phí
Giới thiệu
Tự chủ đại học là xu hướng tất yếu và là điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát
triển hệ thống giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Thực hiện cơ chế tự chủ,
các trường đại học công lập có nhiều cơ hội để khẳng định mình nhưng cũng đối mặt với
không ít áp lực cạnh tranh buộc phải tăng cường quản lý và kiểm soát hoạt động.Tại Việt
Nam, nghị định số 43/2006/NĐ-CP (ngày 25/4/2006) của Chính phủ được ban hành
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, sau đó đã được thay thế bởi
nghị định 16/2015/NĐ-CP. Sau nhiều năm triển khai nghị định đã thúc đẩy rất nhiều
đơn vị hành chính sự nghiệp chuyển sang hình thức tự chủ, trong đó có các đơn vị thuộc
lĩnh vực giáo dục đào tạo, đặc biệt là các trường Đại học công lập. Việc thực hiện cơ
chế tự chủ đòi hỏi các đơn vị giáo dục công lập phải có những thay đổi trong quản lý,
hoạt động, đánh giá kết quả hoạt động, trong đó yêu cầu về tính giá các dịch vụ đào tạo
sao cho đảm bảo đầy đủ, chính xác bù đắp được các chi phí đào tạo và tuân theo cơ chế
quản lý của Nhà nước giúp cho việc xây dựng khung học phí phù hợp là yêu cầu cấp
bách và cần thiết đối với tất cả các trường Đại học nói chung và các trường Đại học
công lập nói riêng. Tuy nhiên thực tiễn cho thấy còn nhiều rào cản trong quá trình xác
định chi phí và tính giá dịch vụ đào tạo tại các trường đại học công lập tự chủ. Vì thế
cần phải nghiên cứu làm rõ lý luận, thực trạng tính giá dịch vụ đào tạo trong các trường
đại học công lập tự chủ từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả
hoạt động của các trường đại học công lập tự chủ trong điều kiện môi trường có nhiều
thay đổi như hiện nay.
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1. Cơ chế tự chủ và giá dịch vụ đào tạo trong các trường đại học công lập
Cơ chế tự chủ
Tự chủ đại học (Autonomy) được định nghĩa là “mức độ tự do của các cơ sở giáo
dục trong việc điều hành công việc của mình mà không có sự chỉ dẫn hoặc ảnh hưởng
của một cấp nào đó từ phía Chính phủ”. Tại Việt Nam, tự chủ đại học đã được quy định
trong Điều lệ trường đại học 2003, tuy nhiên chỉ từ sau khi Luật GDĐH 2012 có hiệu
lực và sau đó được sửa đổi, bổ sung theo Luật giáo dục đại học sửa đổi số 34/2018 đã
được Quốc hội 14 thông qua, việc thực hiện “quyền tự chủ” và “trách nhiệm xã hội”
của cơ sở GDĐH mới có hành lang pháp lí cao nhất và cụ thể nhất. Tự chủ đại học được
thể hiện trên 3 mặt là:
(1)Tự chủ trong học thuật: Các trường đại học được chủ động trong hoạt động
đào tạo và NCKH như tự quyết định kế hoạch hàng năm, mở ngành và chương trình
đào tạo, chất lượng học thuật, số lượng tuyển sinh các bậc và hệ đào tạo
(2)Tự chủ trong tổ chức và nhân sự: Các trường đại học được chủ động về
phương thức quản lý nhân sự và bộ máy như quyết định xây dựng cơ cấu tổ chức,
thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thực hiện tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bổ
nhiệm, đánh giá , đào tạo, bồi dưỡng CBGV, đãi ngộ nhân tài nhằm mục tiêu phát triển
(3) Tự chủ trong tài chính và tài sản: Trường đại học được tự chủ về việc đảm
bảo và quản lý sử dụng các nguồn kinh phí phục vụ cho các hoạt động đào tạo và
nghiên cứu khoa học như tự quyết định khai thác, tìm kiếm các nguồn tài chính, cách sử
dụng các nguồn tài chính hiện có, cân đối thu chi nhằm đảm bảo hệ thống tài chính
minh bạch và tuân thủ pháp luật.
Về mặt lý luận cũng như thực tiễn cho thấy đối với bất kỳ một đơn vị, tổ
chức nào thì hoạt động tài chính là hoạt động trung tâm, then chốt. Bởi vì nó đảm bảo
những điều kiện về vật chất cho đơn vị đó tồn tại và phát triển. Cho nên nội dung của
cơ chế tự chủ tài chính đóng vai trò quan trọng. Nó góp phần tạo ra môi trường pháp lý
cho các hoạt động với tư cách là một chủ thể nhằm huy động tối đa các nguồn lực tiền
tệ và phi tiền tệ và sử dụng các nguồn lực này một cách hiệu quả, đáp ứng tốt nhất cho
việc thực hiện nhiệm vụ, sứ mạng của nhà trường. Tự chủ tài chính là một nội dung của
tự chủ đại học và thường được sử dụng để phân loại mức độ tự chủ của các trường đại
học và được coi như điều kiện tiên quyết để thực hiện tự chủ đại học.Tự chủ tài chính
được thể hiện trên 3 mặt sau:
(1)Tự chủ trong quản lý và khai thác nguồn thu: Các trường đại học được chủ
động khai thác các nguồn thu. Tự chủ tài chính yêu cầu các trường đại học phải quản lý
và khai thác các nguồn thu đúng chế độ, đúng phạm vi và định mức, phải đưa vào dự
toán, được quản lý và hạch toán đúng pháp luật. Các khoản thu đảm bảo tính công khai,
minh bạch kết hợp chặt chẽ giữa yếu tố thẩm quyền và trách nhiệm. Những khoản thu
theo qui định thì nhà trường có nghĩa vụ thu đúng, thu đủ. Nguồn thu từ các hoạt động
có tính đặc thù, phục vụ nhu cầu xã hội, hoạt động SXKD, cung ứng dịch vụ, liên
doanh, liên kết thì các trường tự quyết định mức thu theo nguyên tắc bù đắp đủ chi phí
và có tích lũy.
(2)Tự chủ trong quản lý chi tiêu: Các trường đại học được quyền tự chủ, tự chịu
trách nhiệm trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các mục tiêu của đơn vị. Cân
bằng giữa quyền tự chủ và trách nhiệm quản lý là vấn đề cốt lõi trong quản lý chi tiêu
của nhà trường. Các khoản chi của nhà trường phải dựa trên các tiêu chuẩn, định mức
518

khoa học, hợp lý, đảm bảo tiết kiệm, chính xác trung thực, đúng số phát sinh, đúng mục
đích, phạm vi chi tiêu và hiệu quả sử dụng, chấp hành nghiêm chế độ tài chính kế toán
của nhà nước và nhà trường qui định. Để tạo ra sự tự chủ trong chi tiêu, các trường cần
được giao quyền hạn rõ ràng trong phân bổ nguồn lực để thực hiện cung cấp dịch vụ
công một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất. Đi kèm với quyền tự chủ, các trường đại
học phải có trách nhiệm giải trình với các khoản chi tiêu trong hoạt động của Nhà
trường một cách minh bạch, cụ thể.
(3) Tự chủ sử dụng kết quả tài chính: Hàng năm, sau khi hạch toán đầy đủ các
khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có) theo quy
định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên (nếu có), đơn vị được sử dụng trích
lập các quĩ theo trình tự và mức trích lập như qui định.Việc sử dụng các quỹ cơ quan
được thực hiện theo qui định đảm bảo đúng mục đích, số lượng.
Theo nghị định 16/2015/NĐ-CP qui định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp
công lập bao gồm các cơ sở giáo dục đại học công lập, mức tự chủ tài chính được qui
định cụ thể theo 4 mức cho các đơn vị căn cứ vào nguồn thu tài chính của đơn vị sự
nghiệp: (1) Đơn vị có nguồn thu tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; (2) Đơn vị
có nguồn thu bảo đảm chi thường xuyên; (3) Đơn vị có nguồn thu tự đảm bảo một phần
chi thường xuyên do giá, phí dịch vụ sự nghiệp công chưa kết cấu đủ chi phí được nhà
nước đặt hàng, giao niệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá, phí chưa tính đủ
chi phí; (4) Đơn vị sự nghiệp công do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (theo chức
năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, không có nguồn thu hoặc nguồn thu
thấp)
Theo cơ chế tự chủ tài chính, việc huy động nguồn tài chính và các khoản chi
tiêu liên quan đến hoạt động không bị ràng buộc cứng nhắc bởi định chế ngân sách nhà
nước. Vai trò kiểm soát của Nhà nước chuyển sang hỗ trợ hoạt động và giám sát các
trường thực hiện đúng trách nhiệm đã cam kết. Các trường được chuyển từ chế độ dự
toán sang chế độ tự hạch toán. Trong đó Nhà nước cần xác định trường đại học công lập
là một chủ thể độc lập có quyền hạn, trách nhiệm rõ ràng, chịu sự giám sát nội bộ, của
Nhà nước và của toàn xã hội về chức năng, nhiệm vụ, sứ mạng đang theo đuổi có phù
hợp với qui luật vận động, nhu cầu phát triển KTXH của đất nước hay không. Cho nên
trong hạch toán chi tiêu tài chính của nhà trường phải đảm bảo tính độc lập và tính đặc
thù riêng của nó.
Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đòi hỏi các đơn vị giáo dục công lập phải có
những thay đổi trong quản lý, hoạt động, đánh giá kết quả hoạt động đồng thời phải
nâng cao tính tự chịu trách nhiệm, trách nhiệm giải trình với các bên liên quan.
Giá dịch vụ đào tạo
Giá hay giá cả (price) là giá trị bằng tiền của một đơn vị hàng hóa, dịch vụ, tài
sản hay đầu vào nhân tố (Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế
Quốc dân). Dưới góc độ trường đại học là nhà cung cấp dịch vụ đào tạo thì giá dịch vụ
đào tạo chính là giá trị bằng tiền mà người học (học sinh, sinh viên) phải trả cho người
cung cấp dịch vụ (cơ sở giáo dục đào tạo) khi họ nhận cung cấp dịch vụ giáo dục đào
tạo hay giá dịch vụ đào tạo chính là Học phí. Theo qui định tại điều 9 nghị định 16/2015
thì giá dịch vụ đào tạo tại các trường đại học công lập tự chủ được xác đinh như sau:
(1) Đối với dịch vụ đào tạo sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước giá dịch vụ
đào tạo được xác định trên cơ sở định mức kinh tế-kỹ thuật, định mức chi phí do cơ
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quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí (tính đến thời điểm 2020 giá
dịch vụ sự nghiệp công phải tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý
và chi phí khấu hao TSCĐ- Điều 10 nghị định 16/2015)
(2) Đối với dịch vụ đào tạo không sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thì cơ
sở đào tạo xác định giá dịch vụ theo qui định pháp luật giá ( Luật giá 2012). Theo đó,
dịch vụ đào tạo tại các trường đại học công lập của Nhà nước sẽ được nhà nước định
khung giá và mức giá cụ thể.
Theo nghị định 86/2015/ NĐ-CP qui định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với
hệ thống giáo dục quốc dân thì: Giá dịch vụ đào tạo tại các cơ sở giáo dục công lập tự
đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư theo qui định của chính phủ được xác định trên
cơ sở định mức kinh tế-kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành
và lộ trình tính đủ chi phí đào tạo. Học phí của các cơ sở giáo dục đại học chưa tự đảm
bảo chi thường xuyên và chi đầu tư theo qui định của chính phủ được xác định trên cơ
sở tính toán có sự cân đối giữa hộ trợ của Nhà nước và đóng góp của người học, thực
hiện theo lộ trình giảm dần bao cấp của nhà nước. Trường đại học công lập thực hiện
chương trình chất lượng cao được thu học phí tương xứng để bù đắp chi phí đào tạo.
Đặc biệt, đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc nhóm thí điểm đổi
mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2014-2017 theo nghị quyết 77/NQ-CP thì 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, được
quyết định mức học phí bình quân tối đa bằng mức trần học phí do nhà nước quy định
cộng với khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp bình quân cho mỗi sinh viên
công lập trong cảnước; quyết định mức học phí cụ thể đối với từng ngành nghề, chương
trình đào tạo theo nhu cầu người học và chất lượng đào tạo, bảo đảm mức học phí bình
quân trong nhà trường không vượt quá giới hạn mức học phí bình quân tối đa, thực hiện
công khai mức học phí cho người học trước khi tuyển sinh.
Như vậy, dù dịch vụ đào tạo có sử dụng kinh phí hay không sử dụng kinh phí từ
ngân sách nhà nước thì giá dịch vụ đào tạo vẫn chịu sự kiểm soát của nhà nước về định
mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi của cơ quan có thẩm quyền ban hành và mức trần
học phí.
Theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP của chính phủ, lộ trình đến năm 2020 sẽ tính
đúng, đủ chi phí hình thành giá dịch vụ đào tạo. Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT hướng
dẫn về xây dựng định mức và xác định giá dịch vụ đào tạo trong các trường công lập thì
giá dịch vụ đào tạo là toàn bộ chi phí tiền lương, chi phí vật tư, chi phí quản lý, chi phí
khấu hao/hao mòn tài sản cố định (tích lũy đầu tư) và chi phí, quỹ khác phục vụ trực
tiếp và gián tiếp hoạt động giáo dục đào tạo. Giá dịch vụ đào tạo được xác định như
sau:
Giá dịch vụ
=
đào tạo

Chi phí
tiền
+
lương

Chi
phí vật +
tư

Chi phí
+
quản lý

Chi phí
KH/HMT +
SCĐ

Chi phí,
quỹ
khác

Trong cơ chế tự chủ, khi cơ chế bao cấp kinh phí từ ngân sách Nhà nước dần bị
xóa bỏ, giá dịch vụ đào tạo là nguồn thu quan trọng để để đảm bảo nguồn tài chính cho
các hoạt động của trường đại học công lập. Vì thế, giá dịch vụ đào tạo phải hướng tới
mục tiêu tính đúng, đủ chi phí và có tích lũy cho các trường đại học công lập tự chủ mở
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rộng và phát triển. Mặt khác, giá dịch vụ đào tạo là đầu ra phản ánh kết quả phân bổ
nguồn lực cho hoạt động đào tạo, là 1 cơ sở cho đánh giá trách nhiệm quản lý và sử
dụng nguồn lực của Nhà trường. Do đó, xác định đúng đắn chi phí hình thành giá dịch
vụ đào tạo là cơ sở quan trọng để các trường đại học tự chủ tài chính.
2. Thực trạng tính giá dịch vụ đào tạo tại các trường đại học công lập tự chủ
Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến tháng tháng
12/2018, cả nước có 236 trường đại học/học viện (không tính các trường thuộc khối
quốc phòng/an ninh), trong đó có 171 trường đại học công lập (chiếm tỷ lệ 72,45% tổng
số trường đại học). Điều này cho thấy, các trường đại học công lập có vai trò quan trọng
trong hệ thống giáo dục quốc dân; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi
dưỡng nhân tài cho đất nước. Quá trình thực hiện nghị quyết 77/NQ-CP ngày
24/10/2014 của chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục
đại học công lập giai đoạn 2014-2017 cho thấy nguồn thu học phí của các trường đại
học công lập tự chủ vẫn là nguồn thu chủ yếu. Tình hình thu học phí tại một số trường
đại học công lập tự chủ như sau:
Tại trường Đại học Tôn Đức Thắng: Đại học Tôn Đức Thắng tiền thân là đại
học công nghệ dân lập thành lập theo Quyết định 787/TTg-QĐ ngày 24/9/1997 của
Thủ tướng Chính phủ;ngày 28/01/2003 theo Quyết định số 18/2003/TTg-QĐ của Thủ
tướng chính phủ, trường đại chuyển đổi thành Trường đại học bán công Tôn Đức Thắng
và đến ngày 11/6/2008, Thủ tướng Chính phủ một lần nữa ra Quyết định số 747/TTgQĐ đổi tên Trường đại học bán công Tôn Đức Thắng thành Trường đại học Tôn Đức
Thắng và trường chuyển về thuộc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Năm 2014,
trường xây dựng đề án tự chủ đại học theo nghị quyết 77/NQQ-CP ngày 24/10/2014
của chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công
lập giai đoạn 2014-2017 và 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. Nhờ có
đặc thù chuyển từ bán công qua công lập nên trường ĐH Tôn Đức Thắng đã có nhiều
nội dung tự chủ từ trước, so với các quy định và luật pháp của Việt Nam. Mức thu học
phí trường thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính
phủ. Theo đề án tuyển sinh 2020 của Trường cho thấy Chính sách học phí của trường
ĐH Tôn Đức Thắng chia thành các nhóm: Cao nhất là ngành dượchọc phí trung bình
42.000.000 đồng/năm, sau đó đến nhóm ngành 2(Kỹ thuật hóa học, Công nghệ sinh học
- Bảo hộ lao động, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường - Các ngành
Điện – điện tử - Các ngành Công nghệ thông tin - Các ngành Mỹ thuật công nghiệp Các ngành Xây dựng, Quản lý công trình đô thị, Kiến trúc) mức học phí trung bình
22.000.000 đồng/năm. Thấp nhất nhóm ngành 1 (Xã hội học, Công tác xã hội, Việt
Nam học (chuyên ngành du lịch) - Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh,
Marketing, Quan hệ lao động, Quản lý thể thao, Luật, Kinh doanh quốc tế - Toán ứng
dụng, Thống kê - Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc) học phí trung bình
18.500.000 đồng/năm.
Tại trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh: Đây là một trong 6
trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn thực hiện thí điểm tự bảo đảm toàn
bộ kinh phí hoạt động thường xuyên giai đoạn 2008-2012. Ngày 29/12/2014, Thủ tướng
Chính phủ ký Quyết định số 2377/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới
cơ chế hoạt động Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 20142017. Theo đề án này, trường được thu học phí chương trình đại trà ổn định từ 13-16,5
triệu đồng/năm và tăng không quá 30% học phí đối với sinh viên đã nhập học trước thời
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điểm quyết định tự chủ có hiệu lực. Mức học phí cho các hệ đã được điều chỉnh thí
điểm trước từ giai đoạn 2008-2012 và tiếp tục tăng ở giai đoạn 2014-2017 nên vấn đề
tăng học phí không ảnh hưởng nhiều đến tuyển sinh đầu vào. Tuy nhiên, nếu so sánh cả
quá trình thì việc tăng học phí có ảnh hưởng ít nhiều đến điểm chuẩn đầu vào của
trường. Trước đây điểm chuẩn đầu vào của trường ĐH Kinh tế TP.HCM luôn ở nhóm
cao trong khối ngành kinh tế (từ 21-23,5 bình quân), nhưng năm 2016, khi học phí tăng
lên 17,5 triệu năm thì điểm đầu vào giảm xuống 18 cho một số ngành khó tuyển (dù học
phí ngành này thấp 50-70% so với ngành cao) và 21 điểm cho những ngành dễ tuyển.
Những ngành có học phí thấp gồm Kinh tế chính trị, Kinh tế nông nghiệp, Toán tài
chính, Thống kê kinh tế bằng 50% các ngành thuộc khối ngành quản lý (Quản trị kinh
doanh, Marketing, Tài chính- ngân hàng, Kế toán, Anh văn chuyên ngành, Kinh tế đầu
tư, Bất động sản và Luật kinh tế....). Học phí chương trình chất lượng cao và chương
trình tiên tiến 25 triệu/năm, cao học 30 triệu năm và NCS 40 triệu/năm. Theo đề án
tuyển sinh năm 2020 của trường, sinh viên học 8 học kỳ và học phí trung bình một học
kỳ là 30 triệu đồng. Mức học phí ổn định trong suốt năm học và có thể thay đổi ở năm
tiếp theo nhưng mức tăng không quá 6%/năm. Chương trình Đại trà bình quân là
20.500.000 VNĐ/ năm. Chương trình Cử nhân Chất lượng cao bình quân từ 32 40.000.000 VNĐ/ năm (tùy theo chương trình đào tạo). Chương trình Cử nhân tài năng
bình quân khoảng 50.000.000 VNĐ/ năm. Sinh viên có chứng chỉ IELTS khi vào nhập
học được sử dụng làm căn cứ miễn giảm học phí tiếng Anh cho một số cấp độ tương
ứng 7.2 triệu đồng/ 1 cấp độ.
Đại học Kinh tế quốc dân: Là một trong 6 trường đại học được Bộ Giáo dục và
Đào tạo chọn thực hiện thí điểm tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường xuyên và đầu
tư giai đoạn 2008-2012, nên từ năm 2008, trường đã thực hiện tự chủ 100% chi thường
xuyên. Trước đó, học phí áp dụng theo khung của Nhà nước quy định, nguồn thu từ học
phí chiếm 40%, còn 60% NSNN cấp. Giai đoạn ban đầu khi cắt nguồn thu NSNN đột
ngột đã tác động rất lớn đến nguồn tài chính của trường. Để bù đắp nguồn thiếu hụt khi
NSNN cắt chi thường xuyên, trường phải tăng nguồn thu từ hệ 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 và mở rộng nhiều hình thức đào tạo khác. Theo đề án tuyển sinh
của Nhà trường năm 2020, học phí chính qui chương trình đại trà năm học 2020-2021
không tăng so với năm trước. Lộ trình tăng học phí không qua 10% hàng năm và không
quá trần theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ. Theo đó
mức thu học phí tính theo ngành/chương trình học như sau: Học phí 14 triệu đồng/ năm
với nhóm 1 gồm các ngành được khuyến khích phát triển: Hệ thống thông tin quản lý,
Công nghệ thông tin, Kinh tế (chuyên sâu Kinh tế học), Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế
tài nguyên thiên nhiên, Bất động sản, Thống kê kinh tế; học phí 16.5 triệu đồng/năm đối
với nhóm2 gồm các ngành không thuộc nhóm 1 và nhóm 3, học phí 19 triệu đồng/ năm
đối với Nhóm 3 gồm các ngành xã hội hóa cao: Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế đầu tư,
Kinh tế quốc tế, Tài chính doanh nghiệp, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị
khách sạn. Các chương trình đào tạo tiên tiến và chất lượng cao đào tạo bằng tiếng Anh
có mức thu từ 41 triệu đồng/ năm đến 80 triệu đồng/ năm tùy từng chương trình.
Tại Đại học Ngoại thương:Đại học Ngoại thương là một trong số các trường
đại học công lập đầu tiên ở Việt nam (Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc
dân, Đại học Hà Nội, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh)
được thí điểm tự chủ tài chính. Đến năm 2008, Trường đã thực hiện thí điểm tự chủ tài
chính toàn phần kinh phí chi thường xuyên hàng năm.Đại học ngoại thương thực hiện
522

Đề án thí điểm tự chủ theo Quyết định 751/QĐ-TTg ngày 2/6/2015 của Thủ tướng
Chính phủ. Trường ĐH Ngoại thương thực hiện lộ trình tăng học phí áp dụng ngay đối
với sinh viên khóa mới nhập học năm 2014 - 2015; với sinh viên các khóa trước thì vẫn
áp dụng mức thu dựa theo Nghị định 49 của Chính phủ. Dự kiến mức học phí mới có
thể sẽ tăng thêm 50% so với hiện tại, tức vào khoảng 9 triệu đồng/sinh viên/năm đối với
chương trình đại trà. Mức thu ở các năm sau sẽ tiếp tục tăng dần. Năm học 2015 - 2016
thu ở mức 11-12 triệu đồng/sinh viên/năm. Các chương trình đặc biệt không tăng nhiều
như đại trà bởi hiện đã thu ở mức cao. Theo đề án tuyển sinh năm 2020 Nhà trường
thực hiện chính sách học phí theo Nghị định 86/2015NĐ-CP và thông tư
09/2016/TTLT-BGD-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định
86/2015NĐ-CP . Theo đó học phí dự kiến năm học 2020-2021 đối với chương trình đại
trà là 18.5 triệu đồng/sinh viên/năm, Học phí chương trình chất lượng cao, chương trình
quốc tế dự kiến 60 triệu đồng/ năm. Dự kiên học phí được điều chỉnh hàng năm không
quá 10%/năm.
Tại đại học công nghiệp Hà nội: Đại học Công nghiệp Hà Nội là trường đại
học định hướng ứng dụng và thực hành, trực thuộc Bộ Công Thương, được thành lập
ngày 2/12/2005 trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội. Nhà trường
chính thức thực hiện đề án tự chủ đại học bắt đầu từ năm học 2017 - 2018 theo Quyết
định số 945/QĐ-TTg ngày 4/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án
thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Hiện nay,
việc xây dựng giá phí dịch vụ đào tạo tại Đại học Công nghiệp Hà Nội được thực hiện
theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, cho từng năm trước kỳ thi tuyển sinh. Học phí của
Nhà trường được xem xét trên một số khía cạnh như khung giá phí theo qui định của
nhà nước, số lượng tuyển sinh dự kiến, khả năng chi trả của người học, tham khảo
chính sách giá phí của các trường đại học ngoài công lập. Trong 3 năm học (2014 –
2015, 2015-2016, 2016-2017), Nhà trường vẫn tham chiếu mức giá trần được áp dụng
đối với chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học tại các cơ sở công lập (Nghị định
số 49/2010/NĐ-CP; Nghị định số 86/2015/NĐ-CP) chưa tự đảm bảo kinh phí thường
xuyên và chi phí đầu tư. Mức thu học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính
phủ đối với các hệ đào tạo chính quy tại Trường chỉ khoảng 35% chi phí tối thiểu bình
quân để đào tạo một sinh viên hệ đại học đại trà theo Đề án. Sau khi Nghị định số
86/2015/NĐ-CP ra đời, mức thu học phí của Trường phần nào đã được cải thiện, tuy
nhiên theo ước tính, trong những năm gần đây, chi phí đào tạo bình quân trên mỗi sinh
viên đại học công lập là khoảng 13 triệu đồng/năm (Tờ trình số 742/TTr-BGDĐT ngày
29/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Chính phủ về Nghị quyết thí điểm đổi mới
cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017),
trong khi đó, Nhà trường chỉ được phép thu cao nhất là 7,2 triệu đồng (năm học 20152016) và 7,9 triệu đồng (năm học 2016 – 2017) đối với khối ngành kỹ thuật, công
nghệ.Tuy nhiên, trong năm học 2017-2018, Nhà trường bắt đầu thực hiện Đề án tự chủ,
thì mức học phí của mỗi sinh viên/năm học đã tăng lên đáng kể. Năm học 2017-2018,
Đại học Công Nghiệp Hà Nội đã thực hiện thí điểm tự chủ theo Quyết định số 945/QĐTTg. Do vậy, với mức thu học phí của năm học 2015-2016 và 2016-2017 theo Nghị
định số 49/NĐ-CP và Nghị định số 86/2015/NĐ-CP thì không đủ bù đắp. Trong năm
học 2017-2018, các khoản chi thanh toán cá nhân không giảm, thậm chí tăng hơn do lộ
trình tăng luơng của Nhà nước, các khoản đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư máy móc
thiết bị, vật tư, phôi liệu thực hành bị trượt giá buộc Nhà trường phải cắt giảm nhiều
khoản chi cho nghiệp vụ chuyên môn, chi mua sắm sửa chữa tài sản cố định, máy móc
trang thiết bị… để đảm bảo cân đối thu - chi, phần nào ảnh hưởng đến việc nâng cao
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chất lượng đào tạo. Theo tính toán, khi thực hiện tự chủ, chi phí đào tạo sinh viên năm
học 2017 - 2018 đã tăng gần như gấp đôi so với năm học 2016-2017. Mức tăng chi phí
này là cơ sở để Trường thu học phí sát với mức quy định tại Quyết định số 945/QĐTTg. Như vậy, trước và sau khi thực hiện tự chủ đại học việc xây dựng giá phí dựa vào
chi phí là không có sự thay đổi. Tuy nhiên, giá phí được xác định tăng cao hơn gần gấp
đôi do một số khoản chi phí đào tạo dự tính tăng lên. Đây là xu thế khách quan và tất
yếu khi nguồn kinh phí dành cho Trường bị cắt giảm. Theo đề án tuyển sinh của trường
năm 2020, học phí bình quân năm học 2020-2021 là 17.5 triệu đồng, học phí năm học
tiếp theo không tăng quá 10% so với năm học liền trước.
Thông qua khảo sát tình hình tính giá dịch vụ đào tạo (học phí) của một số
trường đại học công lập ở trên cho thấy: công tác xây dựng học phí của các trường đại
học công lập tự chủ dựa vào chi phí đào tạo đơn vị mỗi sinh viên/ khóa học trên cơ sở
tuân thủ tham chiếu các văn bản qui phạm pháp luật khác về về định mức kinh tế kỹ
thuật, quy định mức giá trần của Nhà nước…Cách tính học phí tại các trường đại học
công lập tự chủ hiện nay đang hướng tới mô hình bù đắp đủ chi phí đào tạo đồng thời
có tích lũy nhằm tái đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tế, hiện nay Nhà trường mới chỉ tham
chiếu các quy định, quyết định liên quan mà chưa thực sự độc lập và được tự quyền xây
dựng mức học phí phù hợp với thị trường đào tạo và mục tiêu phát triển của nhà trường.
Tại một số trường, đối với 1 số ngành học, học phí chưa thực sự bù đắp đủ chi phí đào
tạo, việc xác định chi phí hình thành giá dịch vụ đào tạo còn chưa được thực hiện đồng
bộ giữa các trường. Nguyên nhân của những hạn chế trên là:
Về mặt văn bản pháp luật của Nhà nước: Cơ sở pháp lý cho tự chủ đại học công
lập nói chung và tự chủ tài chính nói riêng chịu sự chi phối của nhiều văn bản qui phạm
pháp luật như Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật quản lý, sử dụng tài sản
công, các luật về thuế, tài chính; các nghị định của Chính phủ và rất nhiều văn bản quy
phạm pháp luật khác. Các văn bản qui phạm pháp luật thì nhiều nhưng còn thiếu đồng
bộ; một số văn bản quy định còn thiếu tính cụ thể, khả thi. Ví dụ Nghị định
16/2015/NĐ-CP ra đời thay thế cho nghị định 43/2006/NĐ-CP. Tuy nhiên,thực tế các
trường đại học công lập tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐCP ngày 25/4/2006 của Chính phủ vì Nhà nướcchưa ban hành được quy định cơ chế tự
chủ cụ thể đối với đơn vị giáo dục theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày
14/2/2015 của Chính phủ. Vẫn còn có những quy định chưa phù hợp đối với quá trình
vận hành của các trường được giao tự chủ ví dụ nghị quyết 77/NQ-CP ngày 24/10/2014
của chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công
lập giai đoạn 2014-2017 cho phép các trườngđược quyền quyết định việc đầu tư các dự
án bằng nguồn thu hợp pháp tuy nhiên theo Luật đầu tư công thì các trường vẫn phải
xin chủ trương đầu tư từ các cấp có thẩm quyền đúng quy trình và thủ tục đã quy định.
Trong lĩnh vực tính giá dịch vụ đào tạo, mặc dù, đã có Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày
14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập có đưa
ra các quy định về giá, phí dịch vụ sự nghiệp công và lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp
công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, vì chưa có qui định cụ thể nên
trong thực tế việc nhận diện đầy đủ, chính xác các chi phí đào tạo, việc tính toán, xác
định các định mức kinh tế, định mức chi phí, đối tượng tập hợp chi phí nhằm xác định
giá thành dịch vụ đào tạo tại các trường Đại học nói chung và Đại học công lập tự chủ
nói riêng không hề đơn giản, chưa có sự thống nhất giữa các đơn vị. Mặc dù việc cải
cách, đổi mới chính sách học phí, lộ trình tăng học phí của các trường đại học công lập
trong thời gian qua đã được thực hiện theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày
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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 nhiều hạn chế 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. mặc dù là tự chủ về tài chính, nhưng việc chi tiêu của các trường đại học công lập
vẫn phải tuân thủ theo các định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn ngành theo quy định
hiện hành của Nhà nước, trong đó có nhiều quy định đã lạc hậu, không phù hợp với
thực tiễn, nhiều định mức kinh tế kỹ thuật còn thiếu nhưng các trường không được tự
xây dựng.
Về mặt thực tế tại các trường đại học công lập tự chủ:Về thực tiễn, trong những
năm qua để gia tăng nguồn thu, các trường đại học công lập tự chủđều có xu hướng
ngày càng mở rộng quy mô, các hệ đào tạo, hình thức đào tạo, mở rộng liên doanh, liên
kết dẫn đến các khoản chi cho hoạt động đào tạo có quy mô và tốc chi ngày càng cao,
năm sau cao hơn năm trước, các khoản mục chi phí ngày càng đa dạng và phức tạp dẫn
đến việc nhận diện chi phí đào tạo và tính giá dịch vụ đào tạo cũng ngày càng phức tạp.
Quá nhiều dịch vụ phụ trợ trong các trường đại học công lập nên việc xác định giá
thành riêng biệt dịch vụ đào tạo cho từng hệ đào tạo, hình thức đào tạo…là khó
khăn.Trong quản lý tài chính, một số trường đại học công lập tự chủ chưa đảm bảo theo
các nguyên tắc hạch toán kinh tế đầy đủ, sử dụng kinh phí có hiệu quả, công khai minh
bạch. Quy chế chi tiêu nội bộ chưa được xây dựng khoa học và thực tiễn.
3. Các giải pháp hoàn thiện
Trên góc độ quản lý của Nhà nước, giá dịch vụ đào tạo (học phí) là một công cụ
để Nhà nước thực hiện chính sách phát triển giáo dục, an sinh quốc gia. Vì thế, chính
sách giá dịch vụ đào tạo phải đảm bảo mục tiêu công bằng trong tiếp cận giáo dục đại
học với mọi người dân, tạo điều kiện thực hiện mục tiêu quốc tế hóa lĩnh vực giáo dục
khi Việt nam đã trở thành thành viên của WTO, có tham gia vào Hiệp định chung về
Thương mại và Dịch vụ - GATS bảo đảm cho việc tiếp cận tự do đối với thị trường giáo
dục bao gồm tất cả các loại sản phẩm giáo dục và tổ chức giáo dục. Trong lĩnh vực giáo
dục đào tạo Nhà nước cần tiếp tục đảm nhiệm vai trò cung cấp một số dịch vụ thiết yếu
đối với xã hội và giữ vai trò chủ đạo, đồng thời thực hiện đồng bộ các chính sách thúc
đẩy xã hội hóa nhằm thu hút tối đa nguồn lực của xã hội, khuyến khích các tổ chức, cá
nhân, doanh nghiệp (bao gồm cả đầu tư nước ngoài) tham gia phát triển các dịch vụ sự
nghiệp đào tạo đặt dưới sự giám sát và quản lý của Nhà nước.
- Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính đối với các trường đại học công lập theo
hướng: giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong cung cấp dịch vụ gắn với nhu cầu
của xã hội. Trước mắt, nhà nước phê duyệt đề án tự chủ tài chính đối với một số trường
đại học công lập có hiệu quả hoạt động tốt. Sau đó, Nhà nước từng bước giao quyền tự
chủ tài chính cao hơn cho toàn khối giáo dục đại học. Nhà nước sẽ phân nhóm các
trường, đồng thời quy định Khung tự chủ cho từng nhóm trường và cho phép các
trường trong mỗi nhóm tự quyết định trong Khung đó. Bên cạnh đó, Nhà nước cần rà
soát, bãi bỏ các qui định bất hợp lý, bổ sung các văn bản của Chính phủ, của các bộ
ngành đảm bảo tính đồng bộ khả thi của các văn bản pháp luật về hoạt động, tài chính
cho các trường đại học công lập tự chủ.
- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên cơ sở ban hành và tổ chức thực
hiện có kết quả các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, các tiêu chuẩn, quy
chuẩn, tiêu chí và các cơ chế quản lý, quy định về chế độ báo cáo và tổ chức giám sát....
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Trong lĩnh vực giá dịch vụ đào tạo cho phép các trường đại học công lập tự chủ được
quyết định thu giá dịch vụ trên cơ sở khung giá tính đủ các chi phí cần thiết do cấp có
thẩm quyền ban hành; Việc xây dựng khung giá cần phải căn cứ vào tình hình thực tế
đảm bảo tính khả thi cho các trường đại học công lập tự chủ thực hiện. Trước mắt nên
sửa đổi Nghị định 86/2015/NĐ-CP để tháo gỡ quy định về mức trần học phí theo
hướng: Nâng mức trần học phí, áp dụng nhiều mức trần học phí cho các loại trường
khác nhau. Theo đó, cần xây dựng lộ trình tính đủ chi phí đào tạo đại học trong học phí,
tạo điều kiện cho các cơ sở đại học công lập thu hồi đủ chi phí đào tạo cần thiết, chuyển
cơ chế nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên đối với cơ sở đại học công lập
theo dự toán (được ổn định 3 năm như hiện nay) sang thực hiện cơ chế Nhà nước đặt
hàng đào tạo. Xây dựng và khẩn trương ban hành hệ thống tiêu chuẩn định mức kinh tế
- kỹ thuật phù hợp với thực tế đảm bảo tính khả thi cho quá trình thực hiện và tiêu chí
đánh giá kết quả hoạt động, đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công;
- Tiếp tụcthực hiện chính sách tạo điều kiện cho đối tượng người nghèo tiếp cận
được các dịch vụ đào tạo như chính sách hỗ trợ tín dụng cho sinh viên, khuyến khích,
cấp học bổng cho sinh viên nghèo, sinh viên học tập đạt kết quả tốt, khuyến khích các
doanh nghiệp và cá nhân đóng góp xây dựng các quĩ khuyến học, tài trợ cho sinh viên.
Đối với các trường đại học công lập tự chủ cần thực hiện một số giải pháp sau:
- Ban hành, sửa đổi các quy chế, quy định cho phù hợp với bối cảnh mới khi
thực hiện tự chủ và tự chịu trách nhiệm. Theo đó, các trường cần rà soát, sửa đổi, bổ
sung các quy định phù hợp với thực tế như: Quy chế làm việc, quy chế tổ chức hoạt
động, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế giám sát, quy chế đào tạo và các văn bản pháp lý
nhằm tạo dựng nền tảng cho quản lý đại học hiện đại và hiệu quả. Đặc biệt đối với qui
chế chi tiêu nội bộ, các trường đại học cần hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ cho phù
hợp với cơ chế hoạt động mới. Quy chế này phải được thực hiện trên nguyên tắc minh
bạch, khai thác tối đa các nguồn lực, điều kiện hiện có của nhà trường và các hoạt động
liên doanh, liên kết; chi trả theo năng lực cũng như hiệu quả công tác để khuyến khích,
tạo động lực cho cán bộ viên chức và người lao động.
- Nhanh chóng thành lập Hội đồng trường và đảm bảo tính hiệu quả của Hội
đồng Trường trong hoạt động quản trị Đại học tại các trường đại học công lập tự chủ.
- Giá dịch vụ giáo dục đào tạo được thiết lập dựa trên nhiều yếu tố khác nhau.
Tuy nhiên, chi phí của một sản phẩm / dịch vụ trong đó có giáo dục đào tạo là một cân
nhắc quan trọng trong các quyết định định giá vì những chi phí này đặt giá sàn, là mức
thấp hơn hoặc tối thiểu theo quyết định định giá của một tổ chức. Do đó, giá của sản
phẩm / dịch vụ phải ít nhất bao gồm các chi phí của sản phẩm / dịch vụ, nếu không tổ
chức sẽ ngừng hoạt động. Vì vậy các trường đại học cần nâng cao trình độ nhận thức và
kỹ năng thực hiện tập hợp, phân bổ chi phí, tính giá thành dịch vụ đào tạo cho đội ngũ
nhân viên kế toán của các trường đại học công lập tự chủ. Nhà quản trị tại các trường
đại học cần khuyến khích và tạo điều kiện cho bộ phận kế toán áp dụng các mô hình
tính giá dịch vụ đào tạo mới để tính đúng, đủ chi phí hình thành giá dịch vụ đào tạo.
Kết luận:
Học phí là vấn đề được quan tâm bởi nhiều chủ thể xã hội. Đối với nhà nước,
học phí là một công cụ thực hiện chính sách an sinh xã hội, đối với các trường đại học
tự chủhọc phí là nguồn thu quan trọng để duy trì và phát triển hoạt động, đối với người
học học phí là cơ sở để lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ. Vì vậy, Nhà nước và các
526

trường đại học tự chủ cần thực hiện các giải phápđồng bộ để đưa ra chính sách học phí
phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý xã hội của Nhà nước và hiệu quả hoạt động
cho các trường đại học công lập. Chính sách học phí phải đảo bảo bù đắp chi phí và tiến
tới có tích lũy cải thiện nguồn tài chính cho hoạt động của trường đại học công lập đồng
thời giảm bớt gánh nặng cho Ngân sách nhà nước.
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CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU, CHỦ SỞ HỮU, ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU,
CƠ CẤU HỘI ĐỒNG TRƯỜNG VÀ LỘ TRÌNH CHUYỂN QUA TỰ CHỦ
CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM
Lê Viết Khuyến
Hiệp hội các trường ĐH,CĐ Việt Nam
Tóm tắt : Trong tự chủ đại học Nhà nước không thể trao quyền tự chủ trường
đại học cho một cá nhân mà phải cho một tập thể lãnh đạo và tập thể đó phải thực sự là
tổ chức quyền lực cao nhất trong trường. Đó chính là Hội đồng trường (HĐT). Bởi vậy
thành lập HĐT là khâu đột phá trong tiến trình trao quyền tự chủ cho các trường đại
học. Tuy nhiên, cơ cấu nhân sự cuả HĐT, phương thức làm việc và uy lực của nó lại
phụ thuộc rất nhiều vào hình thức sở hữu, chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu của loại
hình trường đại học, phụ thuộc mức độ tự nguyện chuyển quyền lực của chủ sở hữu
cho chính HĐT.Do đó các trường đại học không thể « dàn hàng ngang » cùng « đi vào»
tự chủ mà từng trường phải chủ động xây dựng lộ trình riêng cho mình.Các quy định
của nhà nước cũng cần thể hiện tinh thần đó thì chủ trương tự chủ đại học mới thực sự
đi vào cuộc sống.
I. CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Nhà nước đã có một hành lang pháp lý gắn việc đầu tư với một số loại hình sở
hữu tài sản để thu hút người dân tham gia hoạt động xã hội hóa nhằm phát triển giáo
dục đại học.
1. Trước năm 2015 , theo Bộ Luật Dân sự 2005,Việt Nam có các hình thức sở
hữu cơ bản như sau :
* Sở hữu Nhà nước
Từ sau năm 1975 các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước chỉ có một hình thức
sở hữu duy nhất là sở hữu Nhà nước (Điều 200 Bộ Luật Dân sự 2005). Các trường đều
chịu quản lý trực tiếp của một cơ quan nhà nước, thường được gọi là “Cơ quan/Bộ chủ
quản”.
* Sở hữu tập thể
Đầu những năm 90 một số trường đại học dân lập (ĐHDL) ra đời theo sáng kiến
của các nhà giáo, nhà khoa học. Trước nhu cầu bức thiết của công tác quản lý, đầu năm
1994 Bộ trưởng Bộ GD & ĐT ký ban hành quy chế tạm thời ĐHDL “với mục đích
không kinh doanh, không vụ lợi cá nhân. Kinh phí hoạt động thường xuyên của trường
ĐHDL chủ yếu từ các nguồn ngoài ngân sách Nhà nước” (QĐ 196/TCCB ngày
21/1/1994 của Bộ GD & ĐT).
Sáu năm sau, Thủ tướng chính thức ban hành Quy chế Trường đại học dân lập.
nói rõ “huy động các nhà giáo, nhà đầu tư cùng đóng góp công sức, kinh phí và cơ sở
vật chất” và đồng thời tuyên bố “ Tài sản của trường thuộc quyền sở hữu tập thể của
những người góp vốn đầu tư, các giảng viên, cán bộ và nhân viên nhà trường” (Điều
208 Bộ Luật Dân sự 2005); “ Tài sản của trường ĐHDL sau khi trừ phần vốn góp của
tập thể, cá nhân và phân chia cho các hoạt động của trường, kể cả trả lãi vốn vay, vốn
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góp, là tài sản không chia thuộc sở hữu tập thể của nhà trường” (QĐ 86 QĐ-TTg
18/7/2000).
* Sở hữu chung của cộng đồng
Đến năm 2005 Luật Giáo dục 2005 định nghĩa lại: “ Trường dân lập do cộng
đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt
động”. Đối chiếu với Bộ Luật Dân sự (Điều 220) thì tài sản của trường dân lập (theo
Luật Giáo dục 2005) thuộc sở hữu chung của cộng đồng. Tuy nhiên Nghị định
75/2006/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục 2005 không cho
phép lập các trường dân lập ở khu vực GDĐH (?), dẫn tới Quyết định 122/2006/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ quy định các trường đại học dân lập phải chuyển qua
loại hình trường đại học tư thục. Tám năm sau loại hình trường do cộng đồng đầu tư lại
được nhắc trở lại ở Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Khóa XI.
* Sở hữu tư nhân
Từ năm 2005, Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân góp vốn, ”đưa tài sản vào
nhà trường để thành chủ sở hữu của nhà trường” (QĐ 14/2005/QĐ-TTg và QĐ
61/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).Theo Bộ Luật Dân sự 2005, những trường
này có tài sản thuộc sở hữu tư nhân (Điều 211).
2. Từ năm 2015 trở lại đây:
Theo Bộ Luật dân sự 2015, khái niệm về các hình thức sở hữu đã có sự thay đổi
rất lớn. Theo bộ luật này, trong lĩnh vực giáo dục đại học có thể sẽ có các hình thức sở
hữu sau:
*Sở hữu toàn dân (Điều 197 Bộ Luật dân sự 2015):
Sở hữu toàn dân bao gồm “ đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản,
nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời... và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý”. Rõ ràng
với loại sở hữu này, cộng đồng xã hội (tức toàn dân) là chủ sở hữu, còn Nhà nước chỉ là
“đại diện cho chủ sở hữu”:
Như vậy, tất cả các cơ sở giáo dục đại học lâu nay thuộc sở hữu Nhà nước
(trường công lập) nay phải chuyển sang sở hữu toàn dân lấy cộng đồng xã hội là chủ sở
hữu.
*Sở hữu riêng (Điều 205 Bộ Luật dân sự 2015)
Sở hữu riêng là sở hữu “của một cá nhân hoặc một pháp nhân”. Theo định nghĩa
này, chủ sở hữu của sở hữu riêng chỉ có thể là một cá nhân hoặc một pháp nhân. Trong
giáo dục đại học (GDĐH), các cơ sở giáo dục đại học chỉ do một cá nhân hoặc một
pháp nhân (thí dụ một công ty, tập đoàn, hội đoàn) đầu tư thành lập, bất kể thuộc diện
công lập hay tư thục, đều thuộc về sở hữu riêng.
*Sở hữu chung (Điều 207)
Sở hữu chung là “sở hữu của nhiều chủ thể đối với tài sản”. Các chủ thể tham gia
vào sở hữu chung có thể mang thuộc tính công, thuộc tính tư, hoặc lẫn lộn cả công lẫn tư.
Có 2 dạng sở hữu chung cơ bản là sở hữu chung theo phần và sở hữu chung hợp
nhất.
Sở hữu chung theo phần là “sở hữu chung mà trong đó phần quyền sở hữu của
mỗi chủ sở hữu được xác định đối với tài sản chung “ (Điều 209). Theo định nghĩa này,
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chủ sở hữu trong dạng sở hữu này chính là các chủ thể đầu tư. Trong giáo dục đại học,
các cơ sở giáo dục đại học thuộc diện sở hữu này có thể là các trường đại học tư thục (
nhiều thành viên đầu tư) hoặc trường đại học bán công (hợp tác công tư).
Sở hữu chung hợp nhất là “sở hữu chung mà trong đó, phần quyền sở hữu của
mỗi chủ sở hữu chung không được xác định đối với tài sản chung” (Điều 210). Theo
định nghĩa này, chủ sở hữu ở đây cũng chính là các chủ thể đầu tư nhưng khác với dạng
sở hữu theo phần, họ có quyền, nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản thuộc sở hữu
chung. Trong giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục đại học dân lập đều thuộc dạng sở
hữu này.
Điều đáng lưu ý là theo Điều 210 Bộ Luật dân sự 2015 sở hữu chung hợp nhất
lại được chia thành 2 dạng: có thể phân chia và không thể phân chia. Có thể thấy hầu
hết các trường đại học dân lập của Việt Nam trước đây đều hoạt động theo kiểu sở hữu
chung hợp nhất có thể phân chia này.
Bộ luật dân sự 2015 cũng quy định một số biến thể của sở hữu chung như là sở
hữu chung của cộng đồng (trường dân lập theo định nghĩa của Luật giáo dục 2005,
Nghị quyết 29,…) sở hữu chung của các thành viên gia đình (trường gia đình), sở hữu
chung của vợ chồng, sở hữu chung hỗn hợp. Trong các loại sở hữu đặc thù này, rất đáng
quan tâm là sở hữu chung hỗn hợp là “sở hữu đối với tài sản do các chủ sở hữu thuộc
các thành phần kinh tế khác nhau” (Điều 215). Loại hình sở hữu này trong tương lai gần
ở Việt Nam sẽ rất phát triển do phù hợp với chủ trương đẩy mạnh hợp tác công – tư của
Đảng và Nhà nước.
II. CHỦ SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO
DỤC ĐẠI HỌC
1. Chủ sở hữu tài sản của mọi hình thức sở hữu đã được xác lập tại Bộ Luật Dân
sự. Tuy nhiên, khái niệm này từ sau năm 2015 đã có sự thay đổi rất cơ bản đối với các
tài sản công. Trước năm 2015, các tài sản công đều thuộc sở hữu nhà nước. Bộ Luật
Dân sự 2005 khẳng định “ Nhà nước CHXHCN Việt Nam thực hiện quyền chủ sở hữu”
đối với tài sản loại này (Điều 201). Từ năm 2015 đến nay, theo Bộ Luật dân sự 2015,
các tài sản công thuộc sở hữu toàn dân. Do đó, chủ sở hữu của các tài sản thuộc sở hữu
toàn dân sẽ phải là cộng đồng xã hội, còn Nhà nước chỉ đóng vai trò đại diện cho chủ sở
hữu để thực hiện quyền của chủ sở hữu (Các Điều 197, 198).
2. 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
GDĐH công lập, chủ sở hữu (toàn dân) có thể chọn một cơ quan Nhà nước (Các 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 một số Điều của Luật giáo dục đại học quy 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”). Trường hợp đầu tương ứng với định
chế cơ quan chủ quản, trường hợp sau tương ứng với định chế hội đồng. Tuy nhiên chỉ
trong trường hợp sau thì trường đại học mới thực sự có quyền tự chủ.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học cũng chỉ rõ đối với
khu vực GDĐH ngoài công lập “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” (Điều 17).
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Đến đây, có thể nhận thấy quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học (cả
công lẫn tư) chỉ có được khi chủ sở hữu chấp nhận trao quyền đại diện cho hội đồng
trường.
3. Trong giáo dục đại học, hội đồng trường là “tổ chức thực quyền cao nhất trong
một cơ sở giáo dục đại học”, như Nghị quyết 19-NQ/TW BCHTW Khóa 12 đã khẳng
định. Mặt khác, HĐT lại đại diện cho chủ sở hữu nên thành phần của HĐT phải do chủ
sở hữu lựa chọn. Về thành phần, thông thường HĐT có 2 nhóm thành viên: nhóm đại
diện cho quyền lợi của chủ sở hữu và nhóm đại diện cho cộng đồng xã hội (để mở rộng
dân chủ). Chỉ trong trường hợp cơ sở GDĐH thuộc sở hữu toàn dân thì 2 nhóm này mới
nhập làm một. Vì các quyết định của HĐT tuân theo nguyên tắc đa số nên lẽ thường
tình nhóm đại diện cho quyền lợi của chủ sở hữu phải chiếm đa số. Tuy nhiên, trong
trường hợp chủ sở hữu tự nguyện từ bỏ lợi ích của mình (cả về tài chính lẫn quyền lực)
thì trong thành phần của HĐT chỉ còn nhóm thứ 2 đại diện cho cộng đồng xã hội. Đây
là trường hợp của trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (KVLN).
III. CƠ CẤU NHÂN SỰ VÀ PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG
TRƯỜNG PHỤ THUỘC LOẠI HÌNH SỞ HỮU CỦA CÁC CƠ SỞ GDĐH
Luật 34/2018/QH14 (Điều 7) quy đinh chỉ có 2 loại hình cơ sở GDĐH là trường
đại học công lập và trường đại học tư thục (bao gồm cả trường đại học tư thục hoạt
động KVLN). Tuy nhiên nếu căn cứ vào tính đa dạng về loại hình sở hữu, chủ sở hữu
và đại diện chủ sở hữu như đã nêu ở Bộ Luật Dân sự 2015 thì Việt Nam từ trước tới nay
và trong tương lai gần có thể có nhiều loại hình cơ sở GDĐH hơn.
Luật 34/2018/QH14 tại các Điều 16, 17 và 18 quy định chung chung thành phần
nhân sự của 2 loại hình trường đại học công lập và tư thục. Tuy nhiên để có được một
HĐT “đích thực”,”hữu hiệu” thì thành phần nhân sự và phương thức làm việc của nó
cần được tính toán cụ thể hơn (Xem Phụ lục). Các thông tin ở phụ lục này sẽ có lợi cho
các cơ sở GDĐH khi soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động cụ thể của mình.
IV. NHỮNG BẤT CẬP VÀ HỆ LỤY TRONG TRIỂN KHAI CƠ CHẾ HỘI
ĐỒNG TRƯỜNG
1. Trong tổ chức quản trị Xã hội và Nhà nước có 2 loại định chế tổ chức rất phổ
biến: Một là, định chế có cấu trúc kiểu tập quyền ( cấp trên bổ nhiệm cấp dưới và cấp
dưới phải chấp hành các chỉ thị của cấp trên dưới dạng các quyết định cá nhân, mọi nhà
trường đều có cơ quan/bộ chủ quản, trường không được quyền tự chủ hoàn toàn ); Hai
là, định chế điều phối tự quản kiểu hội đồng ( qua bầu chọn đại diện các nhóm lợi ích
có liên quan, không có cơ quan/bộ chủ quản, trường được tự chủ tối đa ). Cho tới nay,
cũng như các đơn vị sự nghiệp công lập khác, các cơ sở GDĐH công lập Việt Nam đều
hoạt động theo định chế thứ nhất.
2. Trong quá trình đổi mới đất nước nói chung và đổi mới GDĐH nói riêng từ
việc phân tích các điểm mạnh, yếu của 2 định chế tổ chức nêu trên Nghị quyết số
04/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 của Chính phủ về Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam
giai đoạn 2006 – 2020 đã nêu:
“…- 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.
- Xoá 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…”
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Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ Về dự thảo Nghị định
quy định cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập cũng nêu rõ
“ …Chính phủ thống nhất chủ trương đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học gắn
với nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Theo đó, các trường đại học được giao quyền
tự chủ cả về chuyên môn, tổ chức nhân sự, tài chính và tăng cường trách nhiệm giải
trình; giảm mạnh sự can thiệp hành chính của các cơ quan chủ quản đối với hoạt 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) tương tự như đã thực hiện đối với đổi mới doanh nghiệp nhà nước;
quy định hội đồng trường là cấp có thực quyền, phân định rõ trách nhiệm giữa hội đồng
trường với ban giám đốc (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng), bảo đảm sự lãnh đạo của
Đảng, đồng thời đẩy mạnh thực hiện công khai, dân chủ, tôn trọng quyền của tập thể
cán bộ, giảng viên…”.
Với chủ trương gia tăng quyền tự chủ cho các cơ sở GDĐH công lập, ở Việt
Nam, cơ chế Hội đồng trường từng bước được khẳng định tại các văn bản pháp lý của
Nhà nước. Theo Luật Giáo dục 2005 Hội đồng trường là tổ chức chịu trách nhiệm quyết
định về phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng
các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng xã hội, bảo đảm thực
hiện mục tiêu giáo dục. Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện chủ sở hữu của
nhà trường.
Do trước năm 2015 Nhà nước luôn là chủ sở hữu của các trường công lập nên ở
các trường công lập cả Hiệu trưởng lẫn Hội đồng trường đều cùng là người đại diện
cho Nhà nước. Vì có sự chồng lấn về chức năng giữa Hiệu trưởng và Hội đồng trường
như vậy nên phần lớn hiệu trưởng thường không muốn tiếp nhận cơ chế Hội đồng
trường trong trường mình; và nếu phải chấp nhận thành lập Hội đồng trường thì chỉ
xem nó như là một tổ chức tư vấn của mình. Chính việc chậm thành lập các Hội đồng
trường “đích thực” là nguyên nhân chủ yếu gây khó cho Nhà nước khi muốn trao nhiều
quyền tự chủ cho các cơ sở GDĐH.
Vấn đề còn trở nên phức tạp hơn khi một mặt, theo Bộ Luật Dân sự 2015, chủ sở
hữu của các cơ sở GDĐH công lập hiện nay là cộng đồng xã hội (toàn dân) chứ không
phải Nhà nước như trước năm 2015, còn Nhà nước hiện nay chỉ đóng vai trò đại diện
cho chủ sở hữu. Mặt khác, tại Luật 34/2018/QH14 , Điều 16 lại khẳng định “Hội đồng
trường của trường đại học công lập ...thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các
bên có lợi ích liên quan“.Trong Luật hoàn toàn không nói tới khái niệm “Cơ quan quản
lý trực tiếp cơ sở GDĐH” (tức cơ quan chủ quản của cơ sở GDĐH) mà chỉ nhắc tới
“Cơ quan quản lý có thẩm quyền” (tức cơ quan quản lý nhà nước bao gồm Bộ Giáo
dục và Đào tạo và chính quyền các địa phương quản lý trường đại học theo địa bàn). Sự
khác nhau đó ở 2 luật dẫn đến quan niệm sai trong nhiều người về sự hiện diện của 2
đại diện chủ sở hữu ở các cơ sở GDĐH công lập. Tuy nhiên bất hợp lý này sẽ được hóa
giải khi ta lưu ý rằng HĐT chỉ thực sự cần thiết đối với các cơ sở GDĐH công lập tự
chủ ( hoạt động theo định chế điều phối tự quản kiểu hội đồng); còn ở các cơ sở GDĐH
chưa tự chủ (hoạt động theo định chế có cấu trúc kiểu tập quyền) thì đâu có cần thành
lập HĐT. Do đó cần phải hiểu cho đúng đại diện chủ sở hữu của cơ sở GDĐH tự chủ
phải là HĐT, còn đại diện chủ sở hữu của các cơ sở GDĐH chưa tự chủ mới là cơ
quan chủ quản. Việc đưa vào Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính
phủ hướng dẫn thi hành Luật số 34/2018/QH14 khái niệm mập mờ “Cơ quan quản lý
trực tiếp cơ sở GDĐH” áp dụng cho cả các cơ sở GDĐH tự chủ là trái với tinh thần của
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Luật số 34/2018/QH14, nên cần được sửa ngay để Luật 34/2018/QH14 sớm đi vào cuộc
sông.
3. Theo Nghị quyết 05/2005/NQ-CP của Chính phủ (2005), Nhà nước chấp nhận
cả hai loại hình trường tư thục: trường tư thục vì lợi nhuận và trường tư thục không vì
lợi nhuận (KVLN). Thế nhưng, trong một thời gian dài quy định chỉ có một loại trường
tư thục dẫn tới việc đưa đồng thời cả hai khái niệm “sở hữu tư nhân” (hay “sở hữu
riêng/sở hữu chung theo phần”- theo Bộ Luật dân sự 2015) - vốn chỉ có đối với loại
trường tư thục hoạt động có lợi nhuận- và “sở hữu chung hợp nhất không phân chia” thường chỉ có ở loại trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận- vào cùng một Quy
chế 61/2009/QĐ-TTg (sửa đổi). Chính việc trộn lẫn các khái niệm sở hữu như trên đã
dẫn tới sự can thiệp thô bạo vào quyền của những nhà đầu tư có ý định đưa nhà trường
của mình đi theo hướng có lợi nhuận; đồng thời làm cho việc chuyển đổi các trường đại
học dân lập sang trường đại học tư thục gặp nhiều trục trặc; có trường muốn ở lại với
mô hình ĐHDL để tiếp tục theo sở hữu tập thể (tức sở hữu chung hợp nhất) nhưng
không được chấp thuận.
Những xung đột xảy ra khá phổ biến trong nội bộ các cơ sở GDĐH ngoài công
lập (cả dân lập lẫn tư thục) trong thời gian qua chủ yếu là do sự tranh giành quyền lực
giữa các nhóm lợi ích trong trường (giữa Hội đồng trường với Ban giám hiệu, giữa các
cổ đông với nhau). Để giải tỏa các xung đột này giải pháp tốt nhất là phải tách bạch
quyền hạn và chức năng giữa nhóm thành viên góp vốn (sáng lập và đầu tư), hội đồng
trường (quản trị, định hướng và giám sát) và ban giám hiệu (quản lý và điều hành).
V. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
1. Đối với trường đại học công lập
Từ những phân tích trên chúng tôi đề nghị xây dựng hội đồng trường trong các
cơ sở GDĐH công lập theo các định hướng sau:
1.1. Chưa nên thực hiện tự chủ đại học đồng thời ở tất cả các trường đại học
công lập mà cần phải có lộ trình cụ thể, không nóng vội. Qua một số cuộc điều tra gần
đây có thể thấy nhiều trường đại học, kể cả không ít trường đại học lớn và đã làm thí
điểm tự chủ, còn chưa sẵn sàng tự nguyện chuyển qua cơ chế tự chủ. Do đó trước mắt
cần chia các trường đại học công lập thành 3 nhóm : trường tự chủ, trường bán tự chủ
và trường chưa tự chủ. Chỉ 2 nhóm trường đầu mới cần có HĐT.
1.2. Hội đồng trường chỉ nên thành lập ở những trường đã hội đủ các điều kiện
sau:
- Đã thể hiện đủ năng lực để được Nhà nước trao quyền tự chủ trên cơ sở nhận
thức đầy đủ trách nhiệm giải trình (accountability) của mình. Để giúp các trường tự
đánh giá năng lực của mình Bộ Giáo dục và đào tạo cần sớm ban hành Bộ chuẩn giáo
dục đại học (Điều 68 Luật 34/2018/QH14).
- Đã được giải phóng khỏi cơ chế cơ quan/bộ chủ quản. Sự lãnh đạo của cơ quan
chủ quản đối với nhà trường (nếu có) được thực hiện qua ý kiến và lá phiếu của các đại
diện của mình trong Hội đồng trường (thậm chí chấp nhận có số lượng tham gia chiếm
tỷ lệ cao).
Cơ cấu thành viên của Hội đồng trường nên hướng tới thể hiện tính “cộng đồng”
thật sự của chủ sở hữu. Do đó số lượng các thành viên “ngoài trường” trong Hội đồng
trường phải chiếm tỷ lệ cao (khoảng trên 50%). Ngoài ra để đảm bảo cho Hội đồng luôn
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có được sự khách quan, các thành viên ngoài trường không nên hưởng bất kỳ khoản phụ
cấp hoặc lương của nhà trường. Không hạn chế tuổi tác của thành viên Hội đồng
trường.
1.3. Nhà nước không nên cắt ngân sách của các trường đại học tự chủ mà trái lại
cần tăng cường hỗ trợ ngân sách cho những trường triển khai thành công chủ trương
tự chủ đại học, xem đó như là những nơi xứng đáng được Nhà nước tập trung đầu tư để
nâng nhanh chất lượng của những trường này lên , giúp các trường sớm trở thành
trường trọng điểm quốc gia.
1.4. Phải phân định rạch ròi vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và của Hội đồng
trường đối với Hiệu trưởng và tập thể Ban giám hiệu. Về vấn đề này nên vận dụng các
nguyên tắc đã được áp dụng khi giải quyết các mối quan hệ giữa Ban Chấp hành Trung
ương, Quốc hội và Chính phủ cũng như theo định hướng tại Nghị quyết TW 19 :
“…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; bí thư đảng
uỷ kiêm chủ tịch hội đồng trường…”.
1.5. Cơ cấu và nhân sự của Hội đồng trường ban đầu không nên do tập thể lãnh
đạo trường và cơ quan chủ quản đề xuất/quyết định (như trong Nghị định 99/2019/NĐCP hướng dẫn thực hiện Luật) mà nên được chỉ định bởi một cơ quan quản lý nhà nước
có thẩm quyền (Chính phủ đối với đại học và Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chính quyền
địa phương được phân cấp quản lý đối với trường đại học, học viện) dựa trên đề xuất
(bằng nghị quyết) của Đảng ủy trường .
1.6. Để bảo đảm HĐT là tổ chức quản trị, là cơ quan quyền lực cao nhất trong
trường đại học công lập tự chủ và đại diện duy nhất cho quyền sở hữu của cộng đồng xã
hội đối với nhà trường thành phần của hội đồng trường ở các trường công lập nên được
xác lập như sau:
+ Đối với các trường đại học tự chủ : HĐT bao gồm các thành viên trong trường
( đại diện Đảng ủy, Ban giám hiệu, Công đoàn, Thanh niên, giảng viên và cán bộ quản
lý ) và các thành viên ngoài trường ( đại diện của cơ quan quản lý nhà nước, các cựu
lãnh đạo Đảng và nhà nước có uy tín, các nhà giáo dục, nhà khoa học, nhà văn hóa nổi
tiếng, các doanh nhân tiêu biểu, vừa có tâm vừa có tầm, các cựu sinh viên thành đạt,…).
Để bảo đảm tính khách quan của các quyết nghị của Hội đồng trường (không bị chi
phối bởi các lợi ích cục bộ) thành phần ngoài trường phải chiếm đa số.
+ Đối với các trường đại học bán tự chủ : HĐT vẫn bao gồm các thành viên với
thành phần như ở các trường đại học tự chủ nhưng tỉ lệ thành viên đại diện cho cơ quan
quản lý trực tiếp (chủ quản) ban đầu có thể tương đối cao. Sự lãnh đạo của cơ quan chủ
quản đối với nhà trường (nếu có) chỉ được thực hiện qua ý kiến và lá phiếu của các đại
diện của mình trong Hội đồng trường.
Có một số nhận xét rút ra từ các lập luận trên:
- Quyền tự chủ của nhà trường chỉ có thể trao cho một tập thể lãnh đạo có trí tuệ
(tức Hội đồng trường), không thể trao cho cá nhân Hiệu trưởng. Trường hợp ngược lại
Hiệu trưởng rất dễ trở thành nhà độc tài. Do đó chỉ các trường đại học công lập tự chủ
mới thực sự cần có Hội đồng trường.
- Hội đồng trường chỉ thực sự là cơ quan quyền lực cao nhất trong nhà trường
khi nó đại diện thực sự cho cộng đồng xã hội ( chứ không phải chỉ đại diện cho tập thể
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các thành viên của nhà trường theo cơ chế sở hữu tập thể của trường đại học dân lập
kiểu cũ, lại càng không phải là tổ chức tư vấn của Hiệu trưởng ).
- Cơ quan chủ quản phải tự nguyện từ bỏ vai trò độc quyền chỉ đạo và quản lý
trực tiếp của mình (theo định chế có cấu trúc kiểu tập quyền) đối với cơ sở GDĐH. Nếu
còn chưa xóa bỏ được cơ chế này thì kiên quyết không vội chuyển trường qua cơ chế tự
chủ.
2. Đối với trường đại học tư thục
Những minh chứng nêu ở trên cho thấy Nhà nước cần phải tách bạch rõ hơn hai
loại trường tư thục hoạt động có lợi nhuận và hoạt động KVLN kèm theo các định chế
về tổ chức và tài chính, đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các trường khi
chuyển loại hình, chứ không nên xem trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi
nhuận chỉ là một dạng đặc biệt của trường đại học tư thục (như quan niệm hiện tại ở
Luật 34/2018/QH14). Ngoài ra cũng cần phân biệt rõ các khái niệm nhà đầu tư và
người góp vốn.
2.1. Đối với trường đại học tư thục (hoạt động có lợi nhuận).
Quy chế về tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục một thời gian dài chỉ
áp dụng được đối với loại trường tư thục hoạt động có lợi nhuận. Ở loại trường này Đại
hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất trong nhà trường; các cổ đông ( tức là
người góp vốn ) không chỉ được hưởng lợi tức không giới hạn mà còn có quyền được
can thiệp vào công việc điều hành nhà trường, được giữ các vị trí trọng trách trong
trường; còn các cán bộ, nhân viên của trường ( từ Hiệu trưởng trở xuống) thực chất chỉ
là những người được các cổ đông (nhất là những cổ đông có cổ phần lớn ) tuyển dụng.
Do đó các nhà giáo dục, các nhà quản lý nếu không có vốn góp thì đương nhiên phải
chấp nhận đứng ở vị trí bị điều hành. Đối với loại trường này, sự cạnh tranh quyết liệt
chỉ diễn ra (nếu có), giữa các cổ đông lớn, thông qua hình thức mua bán, chuyển
nhượng cổ phần (như đang xảy ra tại một số trường đại học tư thục hiện nay).
Về cơ bản, đối với trường vì lợi nhuận có thể giữ hầu hết những gì đã ban hành
trong các quy chế tổ chức, hoạt động trường đại học tư thục trước đây và chỉ loại bỏ đi
những gì không phù hợp với mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên
(hoặc công ty cổ phần) được quy định ở Luật Doanh nghiệp.
Tuy nhiên cần lưu ý Luật 34/2018/QH14 và Nghị định 99/2019/NĐ-CP cho nhà
đầu tư có quyền lực quá lớn, thậm chí có thể dễ dàng vô hiệu hóa HĐT; đó là điều bất
cập. Lẽ ra, quyền lực của các nhà đầu tư chỉ nên giới hạn qua ý kiến và lá phiếu của các
đại diện của mình trong HĐT khi ra các nghị quyết.
2.2. Đối với trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Những quy định cho loại trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, mặc dù
đã được ban hành tại Điều lệ trường đại học hiện hành, nhưng cần được điều chỉnh tiếp
với các định hướng như sau:
- Phải làm rõ khái niệm Cơ sở GDĐH hoạt động không vì lợi nhuận : là cơ sở
GDĐH do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân
thành lập, góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí hoạt động chủ yếu
bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước; được chuyển giao cho các đại diện ưu tú của cộng
đồng xã hội quản trị.
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- Đại hội toàn trường là cơ quan quyền lực cao nhất trong trường đối với trường
dân lập kiểu cũ (sở hữu tập thể). Trong trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi
nhuận Đại hội toàn trường, nếu được thành lập, chỉ được xem như một tổ chức tham
vấn rộng rãi, giống như ở các trường đại học công lập.
- Hội đồng trường là tổ chức quản trị, là cơ quan quyền lực cao nhất trong
trường, là đại diện duy nhất cho chủ sở hữu trong trường hợp chủ sở hữu đã chấp nhận
trao quyền đại diện cho cộng đồng xã hội, trong đó có cả các nhà đầu tư, người góp
vốn. Hội đồng trường không can thiệp trực tiếp vào công việc điều hành hàng ngày của
Ban giám hiệu nhà trường.Thành phần của Hội đồng trường cũng giống như Hội đồng
trường của các trường đại học công lập tự chủ, nhưng có thêm đại diện của các nhà đầu
tư. Với tính chất và cơ cấu hội đồng như vậy, trên thực tế có sự tiếp cận rất gần giữa
trường công lập tự chủ và trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.
- Các thành viên góp vốn được cộng đồng vinh danh, được cử đại diện vào hội
đồng trường, được hưởng lãi suất không vượt quá lãi suất trái phiếu chính phủ ( nhưng
ở đây không nên gọi là lãi suất mà nên gọi là tiền thưởng cho những người có công xây
dựng trường ban đầu ) và được ưu tiên bảo toàn vốn góp. Việc Điêu 7 Luật
34/2018/QH14 quy định nhà đầu tư của cơ sở GDĐH tư thục hoạt động KVLN không
được hưởng lợi tức là không hợp lý, không phù hợp với thực tiễn Việt Nam, có thể dẫn
tới hậu quả là không biết đến bao giờ Việt Nam mới có được loại hình trường rất quan
trọng này.
KẾT LUẬN
1. Tính chất sở hữu (xác định theo Bộ Luật Dân sự 2015) của từng loại hình cơ
sở GDĐH cần được Nhà nước định rõ trong các văn bản pháp quy về giáo dục. Chính
thuộc tính này quyết định thành phần và cơ cấu của HĐT ở các loại hình trường đại học
khác nhau (xem Phụ lục).
2. Đối với các cơ sở GDĐH công lập song song với tiến trình Nhà nước (vốn là
đại diện chủ sở hữu) trao quyền tự chủ cho trường cần từng bước thực hiện loại bỏ cơ
chế chủ quản, tiến tới xóa bỏ khái niệm cơ quan chủ quản.
3. Để bảo đảm cho các loại hình cơ sở GDĐH kiểu mới (Trường đại học công
lập tự chủ, Trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận,…) hoạt động thuận
lợi và đi đúng hướng Nhà nước cần sớm ban hành các quy chế tổ chức và hoạt động cụ
thể hơn cho chúng, không nên quan niệm giản đơn rằng giữa chúng chỉ có sự khác nhau
về việc có nhận ngân sách nhà nước hoặc có chia lợi tức hay không.
4. Việc chuyển đổi loại hình trường phải mềm dẻo, phải căn cứ vào tính chất sở
hữu của từng trường cụ thể (không như các thông tư 20/2010/TT-BGDĐT và
45/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về chuyển đổi loại hình trường).
5. Không lẫn lộn chức năng của các đơn vị quản lý : Cơ quan quản lý nhà nước
có thẩm quyền, Cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở GDĐH. Không dùng khái niệm mập
mờ thuật ngữ “Cơ quan quản lý có thẩm quyền”. Trong mọi trường hợp trách nhiệm
công nhận HĐT của các cơ sở GDĐH (cả công lập lẫn tư thục) chỉ thuộc về Cơ quan
quản lý nhà nước có thẩm quyền (không như Nghị định 99/NĐ-CP). Cơ quan quản lý
nhà nước có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm quản lý của mình thông qua giấm sát
việc tuân thủ hệ thống các chuẩn giáo dục đại học của các trường.
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6. Các quy định đã ban hành của các tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan Nhà
nước cần được điều chỉnh sao cho phù hợp với tinh thần của các Nghị quyết 29 và 19
của BCHTW và Luật Giáo duc đại học 2018 (Luật 34/2018/H14). Cần có các quy định
riêng đồng bộ cho các cơ sở GDĐH tự chủ để các trường tự chủ hoạt động thuận lợi và
chủ trương tự chủ đại học của Đảng và Nhà nước sớm đi vào cuộc sống.
Hà Nội ngày 6/9/2020
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PHỤ LỤC : PHÂN LOẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THEO THUỘC TÍNH SỞ HỮU (THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015)
TT

Loại hình
trường

Thuộc tính
sở hữu

Chủ sở
hữu

Đại diện chủ
sở hữu

Thành phần hội đồng trường

Ghi chú

1

Trường công
lập (chưa tự
chủ)

Sở hữu toàn Cộng đồng
dân
xã hội

Cơ quan chủ
quản
Hiệu trưởng

Theo định chế tập quyền. Không có hội đồng trường.
Cơ quan chủ quản bổ nhiệm / phân quyền cho Hiệu
trưởng, Chỉ có các hội đồng tư vấn cho Hiệu trưởng.

Duy trì cơ chế cơ
quan chủ quản

2

Trường công
lập bán tự chủ

Sở hữu toàn Cộng đồng
dân
xã hội

Hội đồng
trường

Theo định chế hội đồng. Cơ quan chủ quản cử đại
diện tham gia hội đồng (có thể giữ tỉ lệ quá bán trong
hội đồng trường, tùy thuộc mức độ Nhà nước trao
quyền tự chủ cho nhà trường).Biểu quyết theo cơ chế
đối nhân

Xóa bỏ cơ chế cơ
quan chủ quản

3

Trường công
lập tự chủ

Sở hữu toàn Cộng đồng
dân
xã hội

Hội đồng
trường

Theo định chế hội đồng. Hội đồng trường bao gồm
các đại diện ưu tú từ các bên liên quan cả trong trường
lẫn bên ngoài trường. Tỉ lệ tham gia hội đồng trường
của phía ngoài nhà trường phải chiếm quá bán. Biểu
quyết theo cơ chế đối nhân.

Bỏ cơ quan chủ
quản. Chỉ còn cơ
quan quản lý nhà
nước

4

Trường dân lập

Sở hữu
chung hợp
nhất

Cộng đồng
nhà trường

Hội đồng
trường

Theo định chế hội đồng. Hội đồng trường bao gồm
đại diện của tất cả các thành phần trong trường, thể
hiện quyền làm chủ của tập thể nhà trường. Biểu
quyết theo cơ chế đối nhân.

Không có cơ quan
chủ quản, chỉ có
cơ quan quản lý
nhà nước

5

Trường tư thục
một thành viên

Sở hữu
riêng

Nhà đầu tư

Không có hội đồng trường. Nhà đầu tư trực tiếp điều
hành hoạt động của trường

Chỉ có cơ quan
quản lý nhà nước

6

Trường tư thục
(có lợi nhuận)

Sở hữu
chung theo
phần

Nhà đầu tư

Theo định chế hội đồng. Các thành viên đại diện cho
các nhà đầu tư trong hội đồng trường thường chiếm
đa số. Biểu quyết theo cơ chế đối vốn. Chia lợi nhuận
cho nhà đầu tư.

Chỉ có cơ quan
quản lý nhà nước

Hội đồng
trường
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7

Trường tư thục
HĐ KVLN

Sở hữu
riêng/Sở
hữu chung

Nhà đầu tư

Hội đồng
trường

Theo định chế hội đồng. Các thành viên trong hội
đồng trường chủ yếu là các đại diện ưu tú của cộng
đồng xã hội (bên ngoài nhà trường). Biểu quyết theo
cơ chế đối nhân.Không chia lợi nhuận.

Chỉ có cơ quan
quản lý nhà nước

8

Trường bán
công

Sở hữu
chung
theo phần

Hội đồng
trường

Trường Cộng
đồng

Sở hữu
chung của
cộng đồng

Theo định chế hội đồng. Cơ cấu thành viên trong hội
đồng trường được xác lập dựa trên thỏa thuận. Biểu
quyết thường theo cơ chế đối vốn. Có/không chia lợi
nhuận.
Theo định chế hội đồng. Cộng đồng dân cư cử đại
diện tham gia HĐT. Cơ cấu thành phần HĐT xác định
trên cơ sở thỏa thuận nhưng đại diện ngoài nhà trường
phải có tỷ lệ quá bán. Biểu quyết theo cơ chế đối nhân

Chỉ có cơ quan
quản lý nhà nước

9

Nhà nước
và tư nhân
(hợp tác
công tư)
Cộng đồng
dân cư tại
địa phương

Hội đồng
trường

Chỉ có cơ quan
quản lý nhà nước

Lê Viết Khuyến-AVU&C
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