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I. Thành viên chính thực hiện đề tài 

 PGS.TS Mai Ngọc Anh 

 PGS.TS Đỗ Thị Hải Hà 

 TS. Nguyễn Đăng Núi 

 PGS.TS Lê Quốc Hội 

 TS. Đặng Văn Huấn 

 TS. Bùi Thị Hồng Việt 

 GS.TS Đỗ Tiến Sâm 

 GS. TS Nguyễn Đình Hương 

 TS. Nguyễn Đình Hưng 

 ThS. Nguyễn Thị Hảo 

II.  Nội dung nghiên cứu chính của đề tài 

2.1. Chiến lược phát triển giáo dục đại học, quy hoạch mạng lưới các trường đại học, đầu 

tư ngân sách nhà nước cho phát triển các trường, các ngành trọng điểm của Trung Quốc từ 

năm 1978 đến nay. 

 Chiến lược phát triển giáo dục đại học của Trung Quốc qua các giai đoạn từ năm 

1978 đến nay: Bối cảnh, quan điểm, mục tiêu và các giải pháp chiến lược.  

 Quy hoạch mạng lưới các trường đại học của Trung Quốc: căn cứ hình thành quy 

hoạch, các tiêu chí phân tầng, phân loại và phân bố theo không gian lãnh thổ. 

 Đầu tư ngân sách nhà nước cho phát triển các trường, các ngành trọng điểm của 

Trung Quốc: tiêu chí xác định, phương thức và mức đầu tư. 

2.2. Chính sách, quy định của nhà nước đối với tự chủ trường đại học (theo các nội dung: 

tự chủ học thuật, tự chủ tài chính, tự chủ nhân sự, tự chủ bộ máy) của Trung Quốc  



 Chính sách, quy định của nhà nước về tự chủ học thuật và đào tạo của Trung Quốc, 

về tự chủ tài chính, đầu tư từ nhà nước, cơ chế bảo lãnh cho vay,.. 

 Chính sách, quy định của nhà nước về tự chủ bộ máy của trường đại học: mức độ can 

thiệp của nhà nước, các quy định về thành lập, sáp nhập, giải thể, bổ nhiệm các chức danh 

quản lý. 

 Chính sách, quy định của nhà nước về tự chủ nhân sự của trường đại học, chính sách 

hỗ trợ trường đại học thu hút nhân lực chất lượng cao 

2.3. Quản lý nhà nước đối với đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và kiểm định chất 

lượng giáo dục đại học của Trung Quốc 

 Bối cảnh kinh tế xã hội và sự cần thiết thực hiện quản lý nhà nước đối với đảm bảo 

chất lượng giáo dục đại học và kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Trung Quốc 

 Quản lý nhà nước đối với đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của Trung Quốc, về 

vai trò, trách nhiệm của các bên trong đảm bảo chất lượng giáo dục đại học (cơ quan quản 

lý nhà nước, trường đại học, các tổ chức khác) 

 Quản lý nhà nước đối với kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Trung Quốc: 

quy trình kiểm định và công nhận trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục đại học, quy định 

về công khai kết quả kiểm định 

2.4. Chính sách, quy định của nhà nước đối với hỗ trợ sinh viên của Trung Quốc  

 Quan điểm của nhà nước đối với hỗ trợ sinh viên, quản lý sinh viên trường đại học,  

về quản lý và công bố thông tin việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp. Chính sách hỗ trợ học 

phí, hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và hỗ trợ đối với các doanh nghiệp sử 

dụng sinh viên mới ra trường. Quy định nhà nước 

2.5. Đánh giá chiến lược phát triển giáo dục đại học, quy hoạch mạng lưới trường đại học, 

đầu tư ngân sách nhà nước cho phát triển các trường, các ngành trọng điểm; Chính sách, 

quy định của nhà nước đối với tự chủ đại học, đối với đảm bảo chất lượng và kiểm định chất 

lượng giáo dục đại học, Chính sách hỗ trợ sinh viên 

 Thực trạng giáo dục đại học và đầu tư phát triển trường đại học trọng điểm, ngành 

trọng điểm từ nguồn ngân sách nhà nước theo tiêu chí lựa chọn trường/ ngành; thực trạng 

đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học. 

 Đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục đại học, quy hoạch mạng lưới 

các trường đại học, đầu tư ngân sách nhà nước cho phát triển các trường, các ngành trọng 

điểm qua các giai đoạn. 

 Đánh giá các chính sách, quy định của nhà nước và thực hiện chính sách về tự chủ 

học thuật và đào tạo, tự chủ tài chính, tự chủ nhân sự, tự chủ bộ máy và tác động của các 



chính sách đến chất lượng giáo dục đại học, hiệu quả tài chính, chất lượng nhân lực, hiệu 

lực quản lý trường đại học. 

 Đánh giá quản lý nhà nước đối với đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và kiểm 

định chất lượng giáo dục đại học của Trung Quốc 

 Đánh giá chính sách, quy định của nhà nước đối với hỗ trợ sinh viên của Trung Quốc 

2.6. Một số khuyến nghị cho Việt Nam trong xác định chiến lược phát triển GDĐH, quy 

hoạch mạng lưới các trường ĐH, đầu tư NSNN cho phát triển các trường, các ngành trọng 

điểm, về chính sách, quy định của nhà nước đối với tự chủ đại học, về quản lý nhà nước đối 

với đảm bảo chất lượng GDĐH và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, về chính sách hỗ 

trợ sinh viên  

 Một số khuyến nghị cho Việt Nam trong xác định chiến lược phát triển giáo dục đại 

học, quy hoạch mạng lưới các trường đại học, đầu tư ngân sách nhà nước cho phát triển các 

trường, các ngành trọng điểm dựa trên tổng kết kinh nghiệm của Trung Quốc  

 Một số khuyến nghị cho Việt Nam về chính sách, quy định của nhà nước đối với tự 

chủ đại học dựa trên tổng kết kinh nghiệm của Trung Quốc 

 Một số khuyến nghị cho Việt Nam về quản lý nhà nước đối với đảm bảo chất lượng 

giáo dục đại học và kiểm định chất lượng giáo dục đại học dựa trên tổng kết kinh nghiệm 

của Trung Quốc 

 Một số khuyến nghị cho Việt Nam về chính sách hỗ trợ sinh viên dựa trên tổng kết 

kinh nghiệm của Trung Quốc 

III. Kết quả và sản phẩm chính của Đề tài 

3.1. Sản phẩm khoa học 

 04 bản dịch tài liệu về quản lý giáo dục đại học của Trung Quốc 

 08 báo cáo kết quả 2 đợt khảo sát tại Trung Quốc 

 Các báo cáo trực tiếp từ 3 nhóm mục tiêu cụ thể của đề tài 

 Báo cáo kiến nghị hoàn thiện quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam dựa trên kinh 

nghiệm của Trung Quốc 

3.2 Các sản phẩm xuất bản 

Số 

TT 
Tên bài báo/sách Tên tác giả Tạp chí 

Năm 

xuất bản 

1 Policies for higher education 

development in People’s 

Republic of China 

Mai Ngoc Anh, Do Thi 

Hai Ha, Mai Ngoc 

Cuong, Nguyen Thi 

Journal of 

Economics and 

Development , Vol 

2019 



Ngoc Huyen, Nguyen 

Dang Nui 

21, p175-194, 

Special issue (Tạp 

chí của trường ĐH 

KTQD) 

2 China’s higher education 

development: Policiy review 

and recommendations 

Ngoc Anh Mai, Thi 

Hai Ha Do, Dang Nui 

Nguyen, Thi Nhan 

Khieu, Dinh Hung 

Nguyen, Tri Tuan Vu 

Journal of 

Communiity 

Positive Practices, 

XIX (3), p 74-83 

2019 

3 Models of university autonomy 

and their relevance to Vietnam 

Anh Ngoc Mai, Ha Thi 

Hai Do, Cuong Ngoc 

Mai, Nui Dang 

Nguyen 

Journal of Asian 

Pulic policy 

(ESCI/ISI) 

2020 

4 Sự phát triển hệ thống giáo dục 

đại học của Trung Quốc: Thành 

công, tồn tại và một số gợi ý với 

Việt Nam 

Mai Ngọc Anh, Khiếu 

Thị Nhàn 

Tạp chí Kinh tế và 

Phát triển, số 273, 

74-82 

2020 

 

3.3 Sản phẩm đào tạo 

3.3.1. Tên Học viên cao học: Trần Thị Loan 

 Tên luận văn/luận án: Chất lượng dịch vụ hành chính tại Bộ phận Một của của 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

 Năm giao đề tài: 2020 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Thị Anh Vân 

 Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân. 

3.3.2. Tên Học viên cao học: Khúc Ngọc Hải 

 Tên luận văn/ luận án: Năng lực quản lý của cán bộ quản lý các phòng ban chức năng 

tại Trường Đại học Tây Bắc 

 Năm giao đề tài: 2018  

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Thị Anh Vân 

 Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân. 

3.3.3. Tên Học viên cao học: Nguyễn Thị Kim 

 Tên luận văn: Quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn 

 Năm giao đề tài: 2019 



 Người hướng dẫn khoa học: TS. Bùi Thị Hồng Việt 

 Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

3.3.4. Tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thủy 

 Tên luận văn: Chính sách tự chủ đại học đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập 

ở Việt Nam 

 Năm giao tên đề tài: 2019 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Mai Ngọc Anh 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Kinh tế quốc dân  

3.4. Hợp tác trong và ngoài nước 

3.4.1. Hợp tác trong nước 

 Kết quả nghiên cứu đề tài đã được chuyển giao từng phần đến Vụ Giáo dục Đại học– 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quá trình thực hiện, đóng góp vào quá trình soạn thảo Luật số 

34/QH14 và Nghị định số 99/2019. 

 Kết quả nghiên cứu đề tài đã cung cấp minh chứng hữu ích cho Uỷ Ban các vấn đề 

xã hội của Quốc Hội khoá XIV trong quá trình tham gia góp ý vào quá trình thực hiện rà 

soát, sửa đổi để ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 

34/2018/QH14. 

3.4.2.  Hợp tác quốc tế 

 Nhóm nghiên cứu đề tài đã tiến hành khảo sát tại Trung Quốc, làm việc với Bộ Giáo 

dục Trung Quốc, Đại học Thanh Hoa, Đại học Vũ Hán,... trong tháng 4 năm 2019 theo kế 

hoạch xây dựng trong thuyết minh, và được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung 

Quốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

IV. Đóng góp chính của Đề tài 

 Lần đầu tiên công bố một cách toàn diện nghiên cứu về Quản lý nhà nước đối với 

giáo dục đại học của Trung Quốc và có sự so sánh quản lý nhà nước đối với giáo dục đại 

học của Việt Nam và Trung Quốc (trên 4 nhóm khía cạnh, từ xây dựng quy hoạch phát triển 

hệ thống giáo dục đại học; chính sách đối với tự chủ đại học; chính sách đối với hỗ trợ sinh 

viên; đảm bảo, kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Trung Quốc). 

 Đưa ra căn cứ để Vụ Giáo dục đại học tham khảo, đưa ra một số quyết định trong quá 

trình xây dựng, sửa đổi luật giáo dục đại học năm 2018, Nghị định 99/2019. 



 Cung cấp các thông tin hiện hành về quản lý giáo dục đại học ở cả hai quốc gia để 

các nhà nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu để đưa ra các đề xuất nhằm hoàn thiện quản lý nhà 

nước đối với giáo dục đại học ở Việt Nam trong những năm tiếp theo. 

V. Hiệu quả của Đề tài 

  Đề tài làm rõ kinh nghiệm của Trung Quốc về chiến lược phát triển giáo dục đại học, 

quy hoạch mạng lưới các trường đại học và đầu tư vào trường trọng điểm, ngành trọng 

điểm; về chính sách, qui định của nhà nước đối với tự chủ của trường đại học; về quản lý 

nhà nước đối với đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học; về chính 

sách, qui định của nhà nước đối với hỗ trợ sinh viên; từ đó rút ra những bài học thành công 

và chưa thành công để khuyến nghị vận dụng cho đổi mới giáo dục đại học Việt Nam đến 

năm 2025. 

  Việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu đã cung cấp những luận cứ khoa học nhằm hoàn 

thiện chiến lược phát triển giáo dục đại học, quy hoạch lại mạng lưới các trường đại học, 

cung cấp những căn cứ thực hiện đầu tư vào trường trọng điểm, ngành trọng điểm của Việt 

Nam trong giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, đề tài cũng cung cấp cho các nhà quản lý 

giáo dục đại học phương thức quản lý nhà nước đối với tự chủ đại học; đối với đảm bảo chất 

lượng, kiểm định chất lượng giáo dục đại học và hỗ trợ sinh viên Việt Nam hiện nay. Điều 

đó góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, nâng cao chất 

lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước, đưa hệ thống 

giáo dục đại học Việt Nam tiếp cận được với trình độ quốc tế.  

  Đề tài cũng là tài liệu tham khảo có giá trị cho các trường đại học, các viện nghiên cứu 

trong việc đổi mới công tác huy động nguồn lực, tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới nội 

dung chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường quản lý giáo dục đại 

học; cũng như sử dụng làm tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy về đổi mới và nâng cao 

chất lượng đào tạo đại học, cao học và nghiên cứu sinh, góp phần nâng cao chất lượng đào 

tạo của các trường đại học ở nước ta. 


