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1. Tính cấp thiết của đề tài 

Mặc dù tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình là chủ đề được nhiều nhà khoa học 

quan tâm và nghiên cứu, một số mô hình tự chủ trên thế giới (Châu Âu, Ấn Độ…) đã 

được tổng kết và giới thiệu, song việc xây dựng mô hình đại học tự chủ phù hợp với 

GDĐH Việt Nam còn chưa đủ căn cứ khoa học và thực tiễn. Các hệ thống GDĐH trên thế 

giới căn bản có bốn mô hình quản trị đại học phổ biến với các mức độ tự chủ khác nhau 

bao gồm: i) Nhà nước kiểm soát hoàn toàn (state control); ii) Bán tự chủ (semi-

autonomous); iii) Bán độc lập (semi-independent); iv) Độc lập (independent). Tuy nhiên, 

chưa rõ mô hình nào phù hợp với quản trị đại học và tự chủ đại học của giáo dục đại học 

Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Do đó, việc nghiên cứu, đánh giá một cách hệ thống, 

toàn diện hiện trạng tình hình tự chủ đại học tại Việt Nam và các mô hình tự chủ đại học 

phổ biến của các nền GDĐH tiên tiến trong khu vực và thế giới là hết sức cần thiết. Đây 

là những căn cứ khoa học và thực tiễn đặc biệt cần thiết cho việc đề xuất mô hình đại học 

tự chủ cho GDĐH Việt Nam một cách khả thi. 

Bên cạnh đó, hầu hết các nghiên cứu về tự chủ đại học ở Việt Nam mới chỉ dừng ở 

các khía cạnh cụ thể của tự chủ đại học, hoặc những gợi ý hết sức vĩ mô, chưa rõ ràng và 

cụ thể để cơ quan ban hành chính sách có thể sử dụng làm các căn cứ xây dựng văn bản, 

chính sách cụ thể cho các cơ sở GDĐH có thể thực hiện tự chủ đại học và trách nhiệm 

giải trình một cách toàn diện. Chính vì vậy hệ thống văn bản pháp quy và quản lý điều 

hành hiện nay cho tự chủ đại học đã được xây dựng và thực hiện, song việc thực hiện 

chưa hiệu quả, do chưa đồng bộ, còn thiếu, chưa thống nhất trong một văn bản về tự chủ 

của cơ sở GDĐH; hoặc chưa thống nhất giữa văn bản quy phạm pháp luật và văn bản điều 

hành dẫn đến lúng túng và dễ sai phạm trong việc triển khai tự chủ tại các cơ sở GDĐH: 

chưa có quy định cụ thể về các điều kiện, nguyên tắc chung và mức độ tự chủ giao cho 

các cơ sở GDĐH; chưa có hướng dẫn cụ thể về cách tiếp cận, bản chất của tự chủ đại học, 

mức độ và điều kiện thực hiện tự chủ, dẫn đến nhận thức của các cơ sở GDĐH về tự chủ 

còn khác nhau và có sự khác nhau giữa cơ sở GDĐH và các cơ quan quản lý về quan 

điểm, gây khó khăn cho việc tổ chức thực hiện; chưa có hướng dẫn về tự chủ đối với các 

cơ sở GDĐH công lập không có cơ quan chủ quản, dẫn đến khó khăn trong việc việc hoàn 

thiện các điều kiện và năng lực tự chủ của một số trường đại học thuộc diện này (như 
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thành lập Hội đồng trường, tiến hành các thủ tục đầu tư theo quy định,...). Ngoài ra, một 

số chính sách về tự chủ đại học đã được thực hiện thí điểm nhưng chưa tổng kết rút kinh 

nghiệm.  

Trách nhiệm giải trình xã hội và việc thực hiện các nội dung công khai của nhiều 

cơ sở GDĐH chưa được triển khai đầy đủ và chưa được giám sát chặt chẽ bằng các cơ chế 

giám sát cụ thể và có hiệu quả cao. 

Vì vậy, cần thiết phải có nghiên cứu đánh giá tổng thể thực trạng tự chủ đại học 

trong hệ thống GDĐH Việt Nam hiện nay, đánh giá hiệu quả của các cơ chế chính sách 

đổi mới quản trị đại học và tự chủ đại học. Đây sẽ là những căn cứ thực tiễn quan trọng 

cho việc đề xuất chính sách thực hiện tự chủ đại học, giải pháp, kiến nghị tăng quyền tự 

chủ, trách nhiệm giải trình và xây dựng mô hình tự chủ, trách nhiệm giải trình phù hợp 

cho cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn mới và hướng tới tầm nhìn mới. 

2. Tình hình nghiên cứu của đề tài 

2.1.  Tổng quan lịch sử phát triển vấn đề về tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình 

 Tự chủ đại học (university autonomy) có thể được định nghĩa là mức độ độc lập 

cần thiết đối với các tác nhân can thiệp 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 ra 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. 

Các ý tưởng về GDĐH ở châu Âu có nguồn gốc xa xưa từ những quan điểm triết 

học Hy Lạp cổ đại, cao nhất là của Platon đã cho rằng để có được khoa học và chân lý, 

cần phải được đối thoại tự do, truy tìm chân lý trong không khí tự do. Ý tưởng tự do 

nghiên cứu này làm nền tảng cho các đại học của Đức nói riêng và châu Âu nói chung sau 

này. Đến thế kỷ XVIII, Đại học Humboldt ra đời lấy “tự do” làm nguyên lý của lĩnh vực 

khoa học, làm tinh thần và đạo đức của người nghiên cứu khoa học. Khoa học là căn bản 

cho mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội, nhưng chỉ khi khoa học được “theo đuổi một cách 

trung thực và thích đáng”, khoa học mới thực sự là thuần túy, làm gốc sản sinh ra “cái tốt” 

và “chân lý”. Cho dù tư tưởng nền tảng GDĐH du nhập từ tư tưởng của Đại học Humbold 

về tự do học thuật, nhưng tại Hoa Kỳ, nó thậm chí còn được thể hiện “đậm nét” hơn ở 
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Đức. Đây cũng là lý do có sự chảy máu chất xám từ Đức sang Hoa Kỳ bởi các nhà khoa 

học tương lai của Đức đã tìm thấy trong các đại học Hoa Kỳ những nguyên lý của Đại học 

Humboldt về tự do học thuật và tự chủ đại học. Như vậy, tự chủ và tự do nghiên cứu là 

những thuộc tính gắn liền với sự ra đời và phát triển của trường đại học. 

Ở Châu Âu, khi Humboldt thành lập Đại học Berlin vào thế kỷ XVIII đã dựa trên 

các nguyên lý nền tảng, trong đó có “tự do học tập và tự do giảng dạy” và “đại học cần 

được tự chủ, không có sự can thiệp của nhà nước”. Các nguyên lý của Humboldt không 

chỉ là hình mẫu để hình thành đại học ở các nước Châu Âu mà còn các châu lục khác. 

Ngày nay, trong luật của hầu hết các quốc gia châu Âu đều có quy định về quyền tự chủ 

của các trường đại học và quyền tự chủ được coi là một điều kiện tiên quyết, quan trọng 

cho sự thành công của các trường đại học của Châu Âu. 

Humboldt đã đề ra ba nguyên lý cơ bản trong tư tưởng của ông về giáo dục đại 

học. Đó là: i) Quyền tự chủ của trường đại học; ii) Quyền tự do học thuật; iii) Tính thống 

nhất giữa giảng dạy và nghiên cứu. Những nguyên lý này có ảnh hưởng mạnh mẽ tới các 

đại học trên thế giới, trong đó có cả các đại học của Hoa Kỳ, đặc biệt là các đại học 

nghiên cứu hàng đầu của Hoa Kỳ và thế giới. “Một bước tiến vĩ đại bắt nguồn từ sự phát 

triển nhờ nhập cảnh mô hình đại học nghiên cứu kiểu Đức, bắt đầu từ Đại học Johns 

Hopkins vào năm 1876 và nhanh chóng được noi theo bởi các Đại học Havard, Yale, 

Columbia, Northwestern, Michigan và các viện đại học khác của các bang và của tư nhân, 

dọc suốt đường xuyên sang tận Đại học Stanford và Berkeley ở bờ biển phía Tây”.  

Trong tiếng Anh, từ “đại học” được gọi là “university”, theo nghĩa đó thì bản thân 

trong tên gọi đó đã có tính chất tự chủ. Gốc của từ universitas có nghĩa là tổ chức hiệp hội 

tự quản, ví dụ như hiệp hội của các thương nhân.  Tuyên bố “Magna Charta 

Universitatum” của Liên hiệp các đại học Châu Âu năm 1988 đã khẳng định “trường đại 

học là một tổ chức tự chủ nằm ở trái tim/trung tâm của mọi xã hội”. Tuyên bố Magna 

không chỉ có giá trị pháp lý mà còn có giá trị về đạo đức, không chỉ thể hiện tự chủ đại 

học là gì, mà còn 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”.  
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Tính tự chủ của trường đại học được diễn giải khác nhau trong lịch sử do sự phát 

triển khác nhau của các hệ thống giáo dục đại học. Theo Neave 1998 và phạm trù lịch sử 

của các mô hình tự chủ đại học, đã có các mô hình Bologna, mô hình Paris, mô hình 

Humboldt, và mô hình Anh. Mô hình Bologna xem tự chủ là tự do học hỏi của người học. 

Mô hình Paris xem tự chủ là tự do của người dạy, chủ yếu có liên quan đến giới hàn lâm. 

Nguồn gốc của mô hình Bologna và mô hình Paris có từ thế ký 11 và 12 (xem Neave 

1998, tr. 33). Mô hình xuất hiện trễ hơn là mô hình Humboldt với ý niệm về tự do học 

thuật. Theo Ashby (1966), tự do học thuật là một đặc quyền rất rõ ràng và được công 

nhận trên toàn thế giới của người giảng viên đại học (Lehrfreiheit), và cũng là đặc quyền 

của nhà nghiên cứu và sinh viên (Lernfreitheit) đã được đưa ra tại Đức vào thế kỷ 19. 

Khái niệm này có liên quan đến tự do của một học giả để theo đuổi chân lý trong việc 

giảng dạy và nghiên cứu dù chân lý này có dẫn đến nơi nào, mà không sợ bị trừng phạt 

hoặc bị đuổi việc do đã xúc phạm đến một tư tưởng chính thống nào về chính trị, tôn giáo 

hoặc xã hội (Ashby 1966). Mô hình Anh có thể mô tả là tập đoàn học giả có tài sản, nơi 

đó Hội đồng cấp kinh phí cho trường đại học là địa bàn thương lượng giữa nhà nước và 

trường đại học, nhưng quyền kiểm soát thuộc về nhà trường (Neave 1988, tr. 37). Theo 

phạm trù của Neave, yếu tố chủ chốt là trao quyền tự do cho các thành viên của nhà 

trường mà không có sự cản trở từ bên ngoài (theo dịch giả Vũ Thị Phương Anh). 

Trách nhiệm giải trình
1
 (accountability) được hiểu là “trách nhiệm, trách nhiệm 

giải thích”. Theo các tài liệu về giáo dục đại học, thuật ngữ trách nhiệm giải trình được 

giải thích như: (i) liên quan trước hết tới những người có thẩm quyền và quy định họ cần 

thực thi nhiệm vụ của mình như thế nào; (ii) là sự sẵn sàng giải thích các quyết định có 

kèm theo minh chứng khi sinh viên, đồng nghiệp hoặc bất kỳ cá nhân nào hỏi.  

Trong trường đại học, trách nhiệm giải trình có nghĩa là những người được giao 

quyền lực phải chịu trách nhiệm trước một cá nhân hoặc một nhóm người nào đó. Ví dụ: 

Giảng viên phải chịu trách nhiệm trước Ban chủ nhiệm khoa về lĩnh vực chuyên môn  

giảng dạy, trưởng khoa phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý điều hành cấp 

khoa, Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng trường 

ĐH về điều hành nhà trường. Tính trách nhiệm không chỉ giới hạn ở chỗ được xem như là 

                                                           
1 Theo Từ điển Anh - Việt (1975) 
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thông tin tài chính dùng để chứng minh rằng công quỹ đã được chi tiêu một cách có trách 

nhiệm mà còn bao hàm cả việc chứng minh rằng đã đạt được các mục tiêu đặt ra của nhà 

trường một cách hiệu quả nhất, nhà trường phải chứng minh được quan hệ giữa kết quả 

đầu ra và sử dụng nguồn lực là một quan hệ tỉ lệ thuận tối ưu. Thực hiện một hệ thống 

quản lý trách nhiệm giải trình theo SA 8000 Trách nhiệm giải trình (Trách nhiệm giải 

trình Quốc tế, 2008) chuẩn, nghĩa là có quyết định chiến lược trong công tác quản lý của 

tổ chức đại diện cho cả nền văn hóa kinh doanh bao gồm các quy tắc ứng xử và đạo đức, 

môi trường công nghệ thân thiện, đối xử công bằng với lao động, mối quan hệ minh bạch 

với các cơ quan chức năng, đạo đức liêm chính, đầu tư cộng đồng. 

Tùy theo quan hệ giữa nhà nước và nhà trường trong việc trao quyền tự chủ mà các 

hệ thống giải trình có thể khác nhau. Tuy nhiên, theo John (2008), thường có ba hệ thống 

giải trình: 

(i) Giải trình theo chiến lược đã được phê duyệt; 

(ii) Giải trình theo hợp đồng đã kí kết giữa nhà trường và nhà nước; 

(iii) Giải trình theo quy chế về kết quả hoạt động của nhà trường. 

Cách giải trình thứ ba phổ biến hơn cả. Đó là việc báo cáo định kì theo quy định, 

trong đó nhà trường giải trình với cơ quan quản lí việc thực thi và hoàn thành các nhiệm 

vụ đã được giao. 

Bản khuyến nghị của UNESCO về vị thế giảng viên ĐH, sau khi đưa ra định nghĩa 

về tự do học thuật và tự chủ ĐH, đã đặc biệt đưa ra nội dung chi tiết liên quan đến giải 

trình (UNESCO 1997), có thể gom 16 khuyến nghị của UNESCO thành 3 nhóm vấn đề: 

- Giải trình các điều kiện đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội, 

như cầu học tập, học suốt đời của cá nhân, đảm bảo công bằng xã hội đối với sinh viên, 

phụ nữ và người thiểu số, loại trừ xâm phạm tình dục và sắc tộc; đảm bảo giảng viên 

không bị bất kì sự đe dọa, trù dập hoặc bạo lực nào trong việc thực thi nhiệm vụ giảng 

dạy và nghiên cứu của mình; bảo vệ hữu hiệu quyền tự do học thuật và những quyền cơ 

bản của con người. 

- Đảm bảo sự trong sạch và liêm chính trong kế toán; 

- Bảo đảm sử dụng hữu hiệu các nguồn lực. 
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Nói cách khác, yêu cầu chung nhất là: xác lập và đảm bảo niềm tin của nhà nước 

và xã hội đối với trường ĐH một khi trường được giao quyền tự chủ trong tổ chức, hoạt 

động, tài chính và nguồn lực. Việc tiến hành giải trình phải tin cậy, đúng đắn và công 

bằng. Cả phương pháp luận và kết quả phải công khai” (UNESCO 1997), (theo Đặng Ứng 

Vận, 2015). 

2.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Các nghiên cứu về  mô hình quản trị đại học và tự chủ đại học 

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, 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. Mặc dầu vậy, 

trong mô hình Nhà nước kiểm soát thì cơ sở GDĐH vẫn được hưởng 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; bên cạnh đó, ngay 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. 

Neave (1988, 35-37) đưa ra một hệ thống phân loại khác về các hình thức tự chủ: 

1) mô hình Kant, trong đó nhà nước chỉ can thiệp vào một số vấn đề nhất định; 2) mô 

hình Humboldt, trong đó vai trò nhà nước là vai trò hỗ trợ; 3) mô hình Napolean, quan 

niệm rằng vai trò đại học rõ ràng phải phụ thuộc vào nhà nước; và mô hình Anh, trong đó 

các tập đoàn học giả có tài sản được nhà nước hỗ trợ mà không can thiệp. Với những diễn 

giải này, sự tham gia của nhà nước có thể có những hình thức khác nhau, từ hệ thống 

kiểm soát của nhà nước đến sự vắng bóng hoàn toàn về sự kiểm soát, nhưng tiêu điểm ở 

đây là bảo vệ tự do cá nhân trong việc thực hiện nghề giảng viên và nhà nghiên cứu (theo 

dịch giả Vũ Thị Phương Anh). 

Các nghiên cứu về nội dung tự chủ đại học 

Hiệp hội Đại học châu Âu đã chỉ ra bốn yếu tố cần thiết giúp cho trường đại học có 

khả năng ra quyết định về các vấn đề của mình trong Tuyên bố Lisbon (2007), bao gồm tự 

chủ về cơ cấu tổ chức quy trình ra quyết định lựa chọn Hiệu trưởng/người đứng đầu, Hội 
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đồng quản trị/Hội đồng trường; tự chủ tài chính; tự chủ về học thuật (đào tạo và khoa học 

công nghệ); tự chủ về nguồn nhân lực là việc tự quyết định tuyển dụng và điều hành 

nguồn nhân lực sao cho phù hợp với lợi ích của trường. 

Về quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, tổ chức AUCC (Canada) đã đề xuất 

một danh sách tự chủ đại học gồm các quyền lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ; lựa chọn, xét 

tuyển và kỉ luật sinh viên; thiết lập và kiểm soát chương trình đào tạo; ban hành các quy 

định tổ chức để triển khai hoạt động khoa bảng; xây dựng chương trình và nguồn tài 

nguyên bổ trợ trực tiếp; xác nhận hoàn tất chương trình và cấp phát văn bằng. Có vẻ như 

khái niệm này có quá nhiều khía cạnh mà mỗi người ở một góc nhìn khác nhau lại có một 

sự nhấn mạnh khác nhau. Điều này đã được khẳng định trong phát biểu sau của Ủy ban 

Châu Âu (European Commission): “cần thiết phải diễn giải khái niệm tự chủ trong trường 

ĐH bao gồm những gì trong xã hội hiện đại, xét về nội hàm (pháp lý, tài chính) của khái 

niệm này cũng như xét về các bộ phận và tác nhân có liên quan”2.   

Theo Anderson và Johnson, khái niệm tự chủ đại học bao gồm 7 thành phần hay 

lĩnh vực hoạt động sau:  

i. Cán bộ: tuyển dụng, thăng tiến, tư cách cán bộ giảng dạy và cán bộ hành chính 

cấp cao;  

ii. Sinh viên: tuyển sinh, tiến trình học tập, kỷ luật;  

iii. Chương trình đào tạo và hoạt động giảng dạy: phương pháp, thi/kiểm tra, nội 

dung, giáo trình;  

iv. Các tiêu chuẩn chuyên môn: tiêu chuẩn bằng cấp, tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng và kiểm định;  

v. Nghiên cứu và xuất bản: đào tạo sau đại học, ưu tiên cho đề tài nghiên cứu, tự 

do xuất bản;  

vi. Điều hành: các hội đồng, phòng ban, hội sinh viên;  

vii. Hành chính và tài chính: ngân quỹ, chi phí vận hành, chi phí thiết bị vật tư, 

công việc thời vụ, nguồn quỹ ngoài ngân sách, các quy định trách nhiệm.  

                                                           
2 Autonomy captures the extent to which institutions are free to manage their resources and to shape their activities. “it is 

necessary to elaborate on what the autonomy of higher education institutions in the modern society includes”, in terms of content 

(legal, financial, etc.) as well as in terms of bodies and actors‟ (Kohler and Huber 2006).  
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Khi so sánh trong phạm vi của một quốc gia, có thể thấy mức độ tự chủ đối với các 

lĩnh vực này thường không giống nhau. Ở các nước có độ tự chủ cao, sự kiểm soát của 

chính phủ chỉ tồn tại ở các lĩnh vực 4 (các tiêu chuẩn chuyên môn) và 7 (hành chính và tài 

chính). Tại các nước có độ tự chủ trung bình, sự kiểm soát của chính phủ có thể tăng thêm 

ở các lĩnh vực 3 (chương trình đào tạo và hoạt động giảng dạy) và 6 (điều hành). Trong 

khi đó, ở các nước có độ tự chủ thấp, chính phủ có quyền can thiệp vào tất cả các lĩnh vực 

hoạt động của trường đại học. 

2.3. Tự chủ đại học ở Việt Nam 

Về chủ trương, chính sách và tình hình thực hiện 

Ở Việt Nam, các chủ trương và chính sách đổi mới GDĐH của Đảng và Nhà nước 

đã nêu rõ việc cơ sở GDĐH đã được trao quyền tự chủ kèm theo trách nhiệm giải trình. 

Theo Nghị quyết 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về Đổi mới căn bản và 

toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam, quyền tự chủ của các cơ sở GDĐH phải được 

đảm bảo. Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 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 các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở giáo dục đại học công lập đã được giao 

quyền tự chủ về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tài chính. Luật Giáo dục Đại học (Luật số 8, 

2012), Điều 32 đã quy định về nội dung và điều kiện được tự chủ. Nghị quyết số 77/NQ-

CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở 

giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 (gọi tắt là Nghị quyết 77), cho phép 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 (hoạt 

động đào tạo và nghiên cứu khoa học, tổ chức bộ máy và nhân sự, tài chính). Nghị quyết 

số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết số 29-NQ/TW. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là “Đẩy mạnh việc giao 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học”. 

Trước tình hình đó, Bộ GD&ĐT trình chính phủ Nghị định quy định cơ chế tự chủ 

của cơ sở giáo dục đại học công lập. Nghị định này chỉ áp dụng đối với các cơ sở GDĐH 

công lập theo quy định của Luật Giáo dục đại học. Các ĐH Quốc gia, trường ĐH thành 

lập theo cơ chế đặc thù không áp dụng Nghị định này.      
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Về tổng thể có thể thấy, hiện nay hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các chủ 

trương về chính sách nêu trên chưa đồng bộ, Luật Giáo dục đại học cho phép và quy định 

các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ; tuy nhiên một số văn bản khác và nhiều văn bản 

quản lý Nhà nước của các Bộ, Ngành lại có những quy định khiến các cơ sở giáo dục đại 

học không thực hiện được quyền tự chủ (như quy định về ngạch, bậc và hệ số lương đối 

với công chức, viên chức của Bộ Nội vụ; hoặc Nghị định 73/2012/NĐ-CP quy định về 

hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục không cho phép các trường đại 

học liên kết đào tạo với các chương trình đào tạo online và từ xa của các đại học đối tác 

nước ngoài, ...), dẫn đến tình trạng sự phân định chức năng quản lý và quyền tự quyết của 

các trường tham gia thí điểm chưa rõ ràng. Nhiều văn bản chưa có hướng dẫn cụ thể để 

thực hiện khiến các cơ sở giáo dục đại học lúng túng trong việc thực hiện.  

Về đào tạo và khoa học công nghệ: chưa có hướng dẫn về quy mô đào tạo và quyết 

định mở mã ngành đào tạo khi đủ điều kiện, về quyết định chương trình đào tạo, phương 

pháp, hình thức đào tạo, về quyết định liên kết đào tạo với nước ngoài và xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh của hoạt động liên kết với nước ngoài, áp dụng tương tự như chỉ tiêu tuyển 

sinh chính quy, các trường thực hiện thí điểm sẽ phải chia sẻ chỉ tiêu giữa đào tạo chính 

quy và đào tạo liên kết trong khi các chương trình liên kết có sự tham gia về nguồn lực 

của cả trường đối tác nước ngoài; chưa có hướng dẫn cụ thể thực hiện các nhiệm vụ của 

khoa học công nghệ; thực hiện các quyền tự chủ khác liên quan đến đào tạo và khoa học công nghệ.   

Về tổ chức bộ máy và nhân sự: Hướng dẫn chưa đầy đủ về việc sáp nhập, chia tách 

phòng ban chức năng, khoa, bộ môn, tổ chức khoa học công nghệ; bổ nhiệm, tuyển dụng 

ứng viên trong và trên độ tuổi lao động để thực hiện các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu 

khoa học và lãnh đạo, quản lý; quy trình Hội đồng trường bầu Hiệu trưởng để Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo phê chuẩn kết quả bầu Hiệu trưởng; chưa có quy định rõ về 

vai trò, chức năng, thẩm quyền của Hội đồng trường trong mối quan hệ với Đảng ủy, 

Hiệu trưởng trong nhiệm vụ quản trị trường đại học đối với các trường được giao tự chủ. 

Về tài chính: chưa có hướng dẫn cụ thể quyền tự chủ trong việc quyết định các 

định mức chi; chưa có chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đối với các trường được giao thí 

điểm tự chủ theo Nghị quyết 77 để đầu tư phát triển cơ sở vật chất; chưa có hướng dẫn cụ 

thể, kịp thời về việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ lãi tiền gửi ngân hàng và thu 
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nhập từ các hoạt động đào tạo ngắn hạn theo Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 7/7//2016 của 

Chính phủ; chưa có hướng dẫn kịp thời về miễn thuế GTGT, thuế TNDN đối với các 

khoản thu học phí, lệ phí sau khi các khoản thu này chuyển qua thực hiện theo cơ chế giá 

theo Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 có hiệu lực 01/01/2017; chưa có hướng dẫn về 

việc sử dụng nguồn lực tham gia liên doanh, liên kết để tăng nguồn thu cho các trường... 

Lý do căn bản cho sự thiếu đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và 

tình trạng còn thiếu nhiều văn bản quản lý điều hành trong thực hiện tự chủ đại học là do 

chưa có đủ cơ sở khoa học và thực tiễn làm căn cứ cho việc xây dựng hệ thống văn bản này.  

Các nghiên cứu về tự chủ đại học Việt Nam 

Từ năm 2005, vấn đề tự chủ của trường đại học Việt Nam được chính thức quy 

định tại Luật Giáo dục với nội dung tương tự như quyền tự chủ căn bản của các trường 

đại học ở các nước phát triển. Tiếp theo đó, các trường đại học được chính thức trao 

quyền tự chủ về tài chính tại quy định tại Nghị định số 43 ngày 25/4/2006 của Chính phủ 

về tự chủ tài chính và Luật Giáo dục Đại học năm 2012 (có hiệu lực năm 2013) quy định 

về quyền tự chủ cho các đại học. Có nhiều tác giả có những nghiên cứu và công bố làm rõ 

những vấn đề còn chưa rõ trong các văn bản nêu trên như nội hàm cụ thể thế nào là tự 

chủ, tự chủ thì sẽ được làm gì, và không được làm gì…, những mô hình tự chủ đại học 

phổ biến trên thế giới, những căn cứ thực tiễn có thể áp dụng cho Việt Nam, đặc biệt là 

những đề xuất, gợi ý cụ thể ở tầm vĩ mô và vi mô nhằm thực hiện tự chủ đại học hiệu quả 

ở các trường đại học Việt Nam.  

Tác giả Phạm Phụ và “Quyền tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội” [18], Hoàng 

Thị Xuân Hoa (2012)  với nghiên cứu “Tự chủ đại học: Xu thế của phát triển”[10] đã 

khẳng định quyền tự chủ của trường đại học là một xu thế chung của các trường đại học 

trên thế giới, khái niệm cơ bản của trách nhiệm xã hội của 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”. 

Về nội hàm của tự chủ đại học, tác giả Phạm Thị Ly với một loạt bài nghiên cứu về 

tự chủ đại học như “Tự chủ đại học - Một cái nhìn từ nhiều phía” (2013) [16] nêu lên vấn 

đề tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình nằm ở tâm điểm về cải cách chính trị, là cốt lõi 

của mối quan hệ nhà nước, nhà trường và xã hội, tự chủ đại học phải đi cùng với trách 
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nhiệm giải trình như là hai mặt của một vấn đề. “Tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình: 

quan hệ giữa nhà nước, nhà trường và xã hội" (2009) khẳng định vấn đề tự chủ đại học và 

trách nhiệm giải trình nằm ở tâm điểm của cải cách về quản trị, là cốt lõi của mối quan hệ 

nhà nước, nhà trường và xã hội. Đồng thời tác giả đặt vấn đề “Hội đồng Trường và kiểm 

định độc lập là những cơ chế bảo đảm cho các trường thực hiện trách nhiệm giải trình”. 

Tác giả Bùi Loan Thủy (2013) với tổng quan “Phác thảo bức tranh tự chủ đại học hiện 

nay” [1] đã mô tả làm rõ nội hàm của Tự chủ đại học (university autonomy) là sự “thể 

hiện mối quan hệ giữa trường đại học và cơ quan quản lý nhà nước, là sự độc lập tương 

đối của trường đại học đối với sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước trong việc vận 

hành hoạt động của trường”.  

Về giải pháp cho thực hiện tự chủ đại học ở Việt Nam, tác giả Nguyễn Minh 

Thuyết (2014), đã có tham luận "Tự chủ đại học: thực trạng và giải pháp cho đại học Việt 

Nam"[12], trong đó tác giả đã phân tích hạn chế hiện tại về thực hiện quyền tự chủ xét từ 

hạn chế của pháp luật và việc thực thi pháp luật ở Việt Nam, bất cập từ phía bản thân các 

trường đại học... trên cơ sở đó đã đề xuất 4 nhóm giải pháp nhằm tăng cường tự chủ của 

các trường đại học Việt Nam. Luận án tiến sỹ của tác giả Phan Huy Hùng (2009) "Quản 

lý nhà nước theo hướng đảm bảo sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường Đại học ở 

Việt Nam"[17] dành cả Chương III đề xuất các giải pháp đổi mới quản lý nhà nước bảo 

đảm sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường đại học, đặc biệt trong đó đề xuất “Hoàn 

thiện thể chế và chính sách bảo đảm tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường đại học” với 

đề xuất cụ thể như ban hành Luật giáo dục đại học, Luật giảng viên, những chính sách 

đảm bảo can thiệp phù hợp khi trao quyền tự chủ về học thuật cho các trường đại học. 

Hoàng Thị Xuân Hoa (2012) đã chỉ ra kinh nghiệm thành công bước đầu trong thực hiện 

tự chủ ở ĐHQGHN sau khi được Nhà nước trao quyền tự chủ [10]. ĐHQGHN đã thực 

hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm xã hội cao trong 

các lĩnh vực hoạt động của các đơn vị thành viên và các đơn vị trực thuộc, bằng việc ban 

hành các văn bản hướng dẫn phù hợp với năng lực, điều kiện và hiệu quả hoạt động của 

từng đơn vị, song song với đó là chỉ đạo, điều phối, thống nhất và kiểm tra giám sát chặt 

chẽ của ĐHQGHN. Ngoài ra, còn nhiều nghiên cứu về các khía cạnh khác nhau của tự 
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chủ đại học cùng với những đề xuất về giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn quyền tự 

chủ của các trường đại học trong nước. 

Về điều kiện để được tự chủ đại học Việt Nam 

Cùng với việc bổ sung, hoàn chỉnh hành lang pháp lý (hệ thống pháp luật và cơ chế 

chính sách) cần thiết để trao quyền tự chủ cho các cơ sở GDĐH, luật Giáo dục Đại học 

2012, 2018 cũng quy định về điều kiện đối với cơ sở giáo dục đại học khi thực hiện tự 

chủ “Cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ cao hơn phù hợp với năng lực, kết 

quả xếp hạng và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục”. Tuy nhiên, ngoài điều kiện về 

kết quả xếp hạng và kiểm định chất lượng giáo dục, những năng lực nào đảm bảo cho cơ 

sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ cao hơn thì còn chưa được nêu rõ.   

Tự đảm bảo về tài chính là một trong những điều kiện để cơ sở giáo dục đại học 

được tự chủ khi không còn được cấp ngân sách Nhà nước, trong khi thực trạng hiện nay, 

hầu hết các cơ sở giáo dục đại học nguồn lực còn yếu. Qua thực tế các cơ sở giáo dục đại 

học thực hiện thí điểm tự chủ theo Nghị quyết 77, nguồn thu và gia tăng nguồn thu chủ 

yếu là từ học phí. Nguồn thu từ khoa học và công nghệ của các trường tự chủ, các đóng 

góp khác rất hạn chế. Đặc biệt, những đóng góp như hiến tặng, các tài trợ hầu như chưa 

có. Do đó, mức chi của các trường ĐH này cũng hạn chế: chi cho hoạt động khoa học và 

công nghệ chưa đạt mức 5% tổng nguồn thu hợp pháp; chi cho khoa học và công nghệ 

của sinh viên chưa đạt 3% (theo Nghị định 99/2014/NĐ-CP về Quy định việc đầu tư phát 

triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục 

đại học). 

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài. 

Mục tiêu tổng quát:  

  Xây dựng được cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất mô hình đại học tự chủ và 

kiến nghị các chính sách, giải pháp hợp lý, khả thi và nhằm tăng quyền tự chủ, trách 

nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) ở Việt Nam. 

Mục tiêu cụ thể:  

- Khảo cứu các tài liệu, kết quả nghiên cứu về tự chủ và trách nhiệm giải trình của các 

hệ thống giáo dục đại học trên thế giới làm cơ sở xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu 

mô hình tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình của cơ sở GDĐH. 
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- Nghiên cứu thực tiễn một số mô hình tự chủ và trách nhiệm giải trình của một số đại 

học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, ưu tiên mô hình phù hợp với điều kiện 

kinh tế và xã hội Việt Nam và có triết lý giáo dục tương đồng. 

- Xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu về mô hình tự chủ và trách nhiệm giải trình của 

cơ sở giáo dục đại học trên các lĩnh vực về tổ chức, nhân sự, học thuật và tài chính. 

- Đánh giá thực trạng quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở GDĐH ở 

nước ta hiện nay; đánh giá nhận thức và điều kiện thực hiện đối với các nội dung trong 

Nghị định dự kiến ban hành về Quy định cơ chế tự chủ của cơ sở GDĐH công lập. 

- Nghiên cứu nội dung và đánh giá hiệu quả các chính sách về tự chủ và trách nhiệm 

giải trình của các cơ sở GDĐH Việt Nam. 

- Đề xuất mô hình tự chủ cho các cơ sở GDĐH Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030 nhằm phát huy khả năng chủ động, sáng tạo; nâng cao hiệu quả 

hoạt động; chất lượng GDĐH và tăng cường sức cạnh trạnh cho các cơ sở GDĐH. 

-  Đề xuất các giải pháp và đưa ra các khuyến nghị nhắm tăng quyền tự chủ, trách 

nhiệm giải trình của cơ sở GDĐH Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng 

chính sách giai đoạn 2026 - 2030. 

4. Phạm vi và đối tƣợng nghiên cứu 

a) Phạm vi khảo sát 

      Đề tài tiến hành khảo sát tại các trường đại học trong hệ thống giáo dục Việt 

Nam, theo các nhóm sau: 

1. Đại học Quốc gia; 

2. Đại học vùng; 

3. Nhóm trường đại học công lập thuộc Bộ GDĐT và các Bộ, Ngành, địa phương; 

4. Nhóm trường đại học ngoài công lập; 

5. Nhóm trường đại học do đối tác nước ngoài góp vốn. 

b) Địa bàn khảo sát 

Đề tài thực hiện khảo sát tại các trường đại học theo các nhóm khác nhau về cơ 

quan/chế độ chủ quản thuộc bốn vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam, trong đó trọng 

tâm điểm khảo sát là hai thành phố lớn ở hai khu vực miền Bắc, miền Nam và một số tỉnh 

thành.  
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Đối tƣợng khảo sát: 

Nghiên cứu trƣờng hợp  

 Được thực hiện ở ĐH Quốc gia Hà Nội; Đại học Vùng (Đà Nẵng, Thái 

Nguyên); một số trường Đại học trong hệ thống; 

Khảo sát, phỏng vấn chuyên gia 

- Đề tài thực hiện phỏng vấn sâu các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục đại học 

với số lượng khoảng 200 người. 

Khảo sát diện rộng 

-  Đề tài khảo sát trên diện rộng thực trạng quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình của 

cơ sở GDĐH ở Việt Nam.  

-   Đề tài khảo sát các bên liên quan khác nhau như giảng viên, cán bộ quản lý các 

cấp thuộc trường đại học, cán bộ quản lý thuộc cơ quan quản lý nhà nước đối với 

GDĐH. 

Mẫu khảo sát trên các đối tượng với ước tính quy mô như sau (với sai số ước tính là 

2-3% và độ tin cậy là 95%): Cán bộ quản lý các cấp và giảng viên: 3000 người trong các 

cơ sở giáo dục đại học theo mẫu trên. 

Khảo sát/điều tra thực tế trong nƣớc:  

Đề tài tiến hành khảo sát trực tiếp khoảng 3.000 cán bộ quản lý và giảng viên tại 30 

trường đại học về nhận thức của cán bộ lãnh đạo, giảng viên và các đối tượng liên quan về 

trách nhiệm, quyền tự chủ và thực hành quyền tự chủ của các cơ sở GDĐH.  

Khảo sát nƣớc ngoài:  

Nhóm nghiên cứu đi khảo sát mô hình tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình tại 

Israel (Đại học Tel Aviv; Đại học Hebrew) và kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với giáo 

dục đại học tại Bộ Giáo dục, Israel. 

5. Hƣớng tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu 

Cách tiếp cận:  

(i) Từ nghiên cứu lý luận các mô hình tự chủ đại học phổ biến ở các nước trong khu 

vực, các nước tiên tiến trên thế giới và bối cảnh Việt Nam, các đặc điểm của 

GDĐH Việt Nam, thực trạng triển khai tự chủ, trách nhiệm giải trình của các 

trường đại học, đề tài đề xuất các giải pháp tổng thể nhằm tăng quyền tự chủ và 
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trách nhiệm giải trình của các cơ sở GDĐH Việt Nam trong giai đoạn 2018 - 2025, 

tầm nhìn 2030;  

(ii) Căn cứ vào thực tiễn GDĐH Việt Nam, nhóm nghiên cứu tiến hành đánh giá năng 

thực thực hiện tự chủ của cơ sở GDĐH Việt Nam. Để phân tích, đánh giá năng lực 

của các cơ sở GDĐH cho việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình, trong 

phạm vi nghiên cứu này chúng tôi tập trung vào những yếu tố cơ bản nhất, có tính 

quyết định, gắn chặt với các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với một cơ sở giáo 

dục đại học. Một là năng lực của đội ngũ cán bộ giảng viên, nhân viên cùng định 

hướng, kế hoạch cho sự phát triển của đội ngũ; Hai là năng lực của hệ thống cơ sở 

vật chất của các cơ sở giáo dục đại học cùng kế hoạch, chiến lược cho sự phát triển 

hệ thống cơ sở vật chất; Ba là khả năng tài chính cùng định hướng, kế hoạch phát 

triển tài chính của các cơ sở giáo dục đại học. Theo cấu trúc đó, thông qua kết quả 

khảo sát trực tiếp, kết quả thu được từ các báo cáo đánh giá ngoài mà chúng tôi 

trực tiếp tham gia, cùng kết quả khảo sát trên Webesite của hầu hết các cơ sở 

GDĐH Việt Nam, chúng tôi tiến hành phân tích đánh giá năng lực của các nhóm 

cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải 

trình theo 7 mô hình tự chủ.  

Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:  

(i) Tổng quan tƣ liệu 

(ii) Khảo sát xã hội học 

(iii) Đề tài sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như phân tích các 

chính sách quản trị đại học đối với các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức 

nhân sự, tài chính và cơ sở vật chất, khảo sát, phỏng vấn và quan sát. 

(iv) Phƣơng pháp thu thập thông tin, phân tích tài liệu 

   Xử lý, phân tích thông tin  

Các thông tin định tính được phạm trù hóa, phân loại, xây dựng các luận điểm và mô 

hình. Các hình thức trích xuất thông tin như lập bảng, xây dựng các sơ đồ, hộp, v.v. sẽ 

được sử dụng. 

Các thông tin định lượng được sử dụng để khái quát hóa. Đề tài sẽ sử dụng phần 

mềm phân tích thống kê chuyên dụng cho khoa học xã hội và kinh tế là SPSS. Các chiến 
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lược phân tích thống kê chính gồm thống kê mô tả, thống kê suy luận, các phương pháp 

mô hình hóa, phân tích tương quan, phân hồi quy đa biến. 

6. Kết cấu của đề tài 

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận về tự chủ đại học, trách nhiệm giải trình và 

các mô hình tự chủ đại học phổ biến trên thế giới 

Nội dung 2: Nghiên cứu tình hình thực hiện chính sách về tự chủ và trách nhiệm 

giải trình của các trường đại học Việt Nam và đánh giá hiệu quả các chính sách hiện có 

Nội dung 3: Đề xuất mô hình tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục 

đại học Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030.  

Nội dung 4: Đề xuất giải pháp, kiến nghị tăng quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình 

cho cơ sở giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030. 

NỘI DUNG 1: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỰ CHỦ ĐẠI HỌC, 

TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH VÀ CÁC MÔ HÌNH TỰ CHỦ ĐẠI HỌC PHỔ 

BIẾN TRÊN THẾ GIỚI 

Phần 1: Tự chủ đại học - Nhìn từ góc độ lý thuyết hệ thống và lý thuyết quản trị 

1. Lý thuyết hệ thống về quản trị: nguyên lý, khái niệm, cấp độ 

Lý thuyết và nguyên lý hệ thống 

Lý thuyết hệ thống được xây dựng, phát triển và áp dụng sâu rộng trong nghiên 

cứu các lĩnh vực của đời sống xã hội
3
 (Bertalanffy, 1950; Parsons, 1951; Luhmann, 1977; 

Jamshid Gharajecdaghi, 2005). Lý thuyết này chỉ ra năm nguyên lý của hệ thống mở phát 

triển ở trình độ cao nhất của nó là hệ thống xã hội
4
 (Jamshid Gharajecdaghi, 2005).  

Quản trị là một hệ thống, do vậy quản trị tuân theo năm nguyên lý hệ thống xã hội. 

Đó là: (i) nguyên lý mở (Openess): hệ thống luôn mở để tương tác với môi trường, (ii) 

chủ đích (Purposefulness): hệ thống luôn hướng tới mục đích ưu tiên, (iii) đa chiều (Multi 

                                                           
3
 Ludwig von Bertalanffy. “An outline of general system theory”. The British Journal for the Philosopy of Science. 

Vol. 1. No. 2 (August). 1950; Niklas Luhmann. “Differentiation of society” in Canadian Journal of Sociology. Vol 2. 

No. 1. 1977. Jamshid Gharajecdaghi. Tư duy hệ thống: Quản lý hỗn độn và phức hợp, một số cơ sở cho thiết kế kiến 

trúc kinh doanh. Nxb. Khoa học xã hội. Hà Nội. 2005; Lê Ngọc Hùng. Hệ thống, cấu trúc & phân hóa xã hội. Nxb 

Đại học quốc gia Hà Nội. 2015.   
4
 Các hệ thống ở trình độ thấp hơn lần lượt từ dưới lên là hệ thống cơ học, hệ thống sinh học (không trí tuệ, đơn trí 

tuệ, đa trí tuệ). Jamshid Gharajecdaghi. Tư duy hệ thống: Quản lý hỗn độn và phức hợp, một số cơ sở cho thiết kế 

kiến trúc kinh doanh. Nxb. Khoa học xã hội. Hà Nội. 2005; Lê Ngọc Hùng. Hệ thống, cấu trúc & phân hóa xã hội. 

Nxb Đại học quốc gia Hà Nội. 2015.   
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Dimentionality): hệ thống là sự thống nhất trong tính đa dạng của các chiều cạnh; (iv) hợp 

trội (Emergent property): hệ thống luôn có khả năng tổng tích hợp để tạo ra sức mạnh 

vượt trội và (v) khác thường (Counter Intuitiveness): hệ thống luôn phải đối mặt với 

những biến đổi bất thường, tai biến khó lường.  

Nghiên cứu về quản trị đại học cần áp dụng cách tiếp cận lý thuyết hệ thống xã hội 

để phòng, tránh những thiếu sót lớn thường gặp phải trong nghiên cứu hoạch định chính 

sách và đào tạo phát triển năng lực quản trị đại học. Thứ nhất, các nghiên cứu hiện có 

thường quá nhấn mạnh các yếu tố và quá trình hoạt động khép kín trong nội bộ hệ thống 

đóng mà xem nhẹ mối quan hệ với các môi trường chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học, 

công nghệ. Một số nghiên cứu về quản trị đại học thậm chí không tính đến các biến đổi 

trong môi trường kinh tế - xã hội mà chính những biến đổi đó mới đủ tạo ra các áp lực 

buộc các cơ sở giáo dục đại họ phải cải tiến các thành phần, cấu trúc và hoạt động bên 

trong hệ thống. Theo cách tiếp cận lý thuyết hệ thống xã hội, quản trị đại học phải có 

năng lực tự quản trị để thích ứng với các thay đổi trong môi trường xung quanh nhất là 

trong điều kiện kinh tế thị trường. Thiếu cách tiếp cận lý thuyết hệ thống xã hội, quản trị 

đại học chủ yếu tập trung quản trị các đầu vào và các quá trình nội bộ mà ít quan tâm tới 

các đầu ra, các ảnh hưởng và tác động của đầu ra đối với môi trường xung quanh. Theo lý 

thuyết hệ thống xã hội, quản trị đại học phải quan tâm tới quản trị cả đầu ra nhằm thực 

hiện mục tiêu của cả hệ thống giáo dục quốc dân là nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân 

lực, phát triển nhân tài là để phục vụ cho sự phát triển bền vững, bao trùm của cả xã hội.  

Thiếu cách tiếp cận lý thuyết hệ thống xã hội, các nghiên cứu về quản trị thường 

quá tập trung vào hoạt động quản trị, quản lý của nhà quản trị, nhà quản lý với các khái 

niệm quen thuộc như chủ thể, khách thể, đối tượng, chức năng, mục đích, nội dung, công 

cụ, phương tiện, biện pháp bó hẹp trong một hệ thống đóng. Các nghiên cứu như vậy có 

lẽ chịu ảnh hưởng của cách tiếp cận quản lý hành chính do Henry Fayol khởi xướng coi 

quản trị như quản lý và là một trong các loại lao động trong một tổ chức. Cách nghiên cứu 

này dẫn đến việc đào tạo quản trị tập trung vào rèn luyện các kỹ năng quản lý, kỹ năng 

lãnh đạo mà thực chất là các kỹ năng ứng xử của các cá nhân trong mối quan hệ giữa các 

cá nhân. Theo cách tiếp cận lý thuyết hệ thống xã hội, nghiên cứu quản trị đại học cần chú 

trọng xem xét các vấn đề thuộc về khung khổ thể chế, chính sách về quản trị đại học. 
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Trong rất nhiều trường hợp, chất lượng và hiệu quả quản trị đại học phụ thuộc chủ yếu 

vào các thay đổi, cải tiến trong các quy định pháp luật, các cơ chế, chính sách về giáo dục 

và đào tạo nói chung và cơ chế chính sách về quản trị đại học nói riêng. Điều này rất quan 

trọng và cần thiết bởi vì quản trị đại học hiện nay là quản trị đại học trong một hệ thống 

giáo dục đại học mở với thế giới. Mà các thành phần và cấu trúc của hệ thống này trở nên 

phức tạp bao gồm các cơ sở giáo dục đại học công lập, cơ sở giáo dục đại học tư thục, các 

cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài.  

Các khái niệm: quản trị, quản trị đại học, quản lý, lãnh đạo 

Cần phân biệt rõ ba khái niệm rất dễ nhầm lẫn là “quản trị”, “quản lý”, “lãnh đạo”, 

và do vậy cần được định nghĩa rõ từ góc độ lý thuyết hệ thống như sau.   

Quản trị (Governance) là hệ thống các thành phần, cấu trúc và quá trình ra quyết 

định, do vậy quản trị gắn liền với đấu tranh vì quyền lực, vì sự nắm giữ, sử dụng, kiểm 

soát quyền lực để ra quyết định thực hiện mục tiêu, lợi ích nhất định.  

Quản trị đại học (University Governance) là hệ thống các thành phần, cấu trúc và 

quá trình ra quyết định về giáo dục đại học. Quản trị đại học có thể diễn ra đối với cả hệ 

thống giáo dục đại học và đối với trường đại học. Quản trị đại học đối với hệ thống giáo 

dục đại học gồm các cơ sở giáo dục đại học đòi hỏi phải có sự phân công, phối hợp các cơ 

quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính phủ và tổ chức phi chính phủ trong nước và 

quốc tế. Quản trị đại học đối với cơ sở giáo dục đại học diễn ra đồng thời bên trong 

trường và ngoài trường trong khuôn khổ pháp luật và sự tham gia của các thành viên 

trong trường, ngoài trường.    

Quản lý (management) là hệ thống các thành phần, cấu trúc và quá trình thực thi 

các quyết định của quản trị và lãnh đạo. Điều này thể hiện đặc biệt rõ trong một tổ chức 

có hội đồng quản trị chuyên chịu trách nhiệm ban hành quyết định và một đội ngũ các nhà 

quản lý được tuyển dụng để thực thi các quyết định của hội đồng quản trị. Quản trị có thể 

theo kiểu quản lý với nghĩa là quản trị đồng thời là quản lý vừa ra quyết định vừa quản lý 

việc thực thi quyết định. Đồng thời, quản lý hoàn toàn có thể kiêm nhiệm hoặc được ủy 

quyền, trao quyền tự chủ ra quyết định và chịu trách nhiệm với các quyết định đó. Hiệu 

lực, hiệu quả quản lý phụ thuộc rất nhiều vào mức độ phân định “chính danh”, công khai, 

minh bạch với lãnh đạo và quản trị.    
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Lãnh đạo (Leadership) là hệ thống các thành phần, cấu trúc và quá trình gây ảnh 

hưởng đến quá trình ra quyết định và thực thi quyết định. Quản trị đại học có thể theo 

kiểu lãnh đạo với nghĩa là vạch ra mục tiêu, đường lối, chủ trương và động viên, khuyến 

khích, hướng dẫn người khác thực hiện, nhưng không trực tiếp ra quyết định, không trực 

tiếp thực hiện và do vậy rất ít khi chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động. Lãnh đạo cũng 

có thể ôm đồm làm thay cho cả quản trị và quản lý và do vậy khó có thể phát huy được 

năng lực của đội ngũ các nhà quản trị và quản lý. Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ bao 

gồm cả đổi mới giáo dục đại học đòi hỏi phải phân định rõ lãnh đạo, quản trị và quản lý. 

Từ góc độ lý thuyết hệ thống xã hội, lãnh đạo, quản trị và quản lý là các bộ phận, các tiểu 

hệ thống có vai trò quyết định đến sự thành bại, tốt xấu của cả hệ thống trong mối quan hệ 

mật thiết với sự phát triển của cả xã hội.      

Các cấp độ quản trị đại học 

Quản trị đại học có thể diễn ra trên nhiều cấp độ từ cấp độ vi mô đến cấp độ vĩ mô. 

Theo lý thuyết hệ thống xã hội, bất kỳ một thay đổi nào ở một cấp độ quản trị nào cũng 

đều có thể gây ra những thay đổi ở cấp độ khác và toàn hệ thống quản trị đại học. Trong 

các cấp độ quản trị đại học có lẽ cần tập trung làm rõ ba cấp độ như sau.     

(i) Cấp độ quốc gia: quản trị quốc gia gồm quản trị trung ương và quản trị địa 

phương gồm các cấp tỉnh, thành phố, quận huyện và xã phường. Quản trị quốc gia có xu 

hướng dân chủ hóa, toàn cầu hóa và hội nhập thế giới để vừa đảm bảo tăng quyền năng và 

sự tham gia của người dân vừa đảm bảo thích ứng với các biến đổi trong khu vực và trên 

thế giới. Quản trị đại học cấp độ quốc gia là hệ thống quản trị của nhà nước đối với giáo 

dục đại học và sự tham gia của toàn xã hội trong việc thực hiện pháp luật và chính sách 

giáo dục đại học đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng lên của người dân và 

yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.  Trong quá trình đổi mới 

giáo dục đại học hiện nay, phần lớn những biến đổi trong quản trị đại học chủ yếu bắt 

nguồn từ đổi mới quản trị đại học trên cấp độ vĩ mô, nghĩa là đổi mới từ pháp luật, cơ chế 

chính sách về giáo dục, giáo dục đại học và quản trị đại học.     

(ii) Cấp độ tổ chức: quản trị tổ chức hay quản trị thiết chế, quản trị thể chế 

(institutional governance) là quản trị đại học thuộc phạm vi một cơ sở giáo dục đại học, 

một trường đại học, một đại học. Quản trị đại học ở cấp độ tổ chức có thể bị thâu tóm bởi 
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một cá nhân nắm chức danh hiệu trưởng, giám đốc hay một nhóm người, hoặc được chia 

sẻ cho nhiều bên tham gia ví dụ như một hội đồng quản trị gồm các thành phần đại diện 

cơ quan quản lý nhà nước, đội ngũ khoa học, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, người 

sử dụng lao động. Quản trị đại học nhằm thực hiện những mục tiêu khó đo lường gồm 

giáo dục, phát triển các phẩm chất, năng lực, kỹ năng và kiến thức khoa học cần thiết ở 

người học. Các mục tiêu này rất khác với mục tiêu có thể lượng hóa bằng tiền hay bằng 

các sản phẩm, hàng hóa hữu hình của các tổ chức kinh tế. Tuy nhiên, trong thực tế quản 

trị cũng như trong nghiên cứu khoa học, rất nhiều khi xảy ra trường hợp áp dụng máy 

móc các mô hình kiến thức, năng lực, kỹ năng của quản trị kinh doanh, quản trị kinh tế 

sang quản trị đại học. Điều này có nguy cơ tạo ra “lỗi hệ thống” trong quản trị đại học 

trên cả cấp độ vĩ mô và cấp độ tổ chức. Các tổ chức đại học cũng rất khác nhau, ví dụ 

trường đai học công lập khác trường đại học tư thục và khác trường đại học quốc tế. Do 

vậy, cần vận dụng cách tiếp cận lý thuyết hệ thống xã hội trong quản trị đại học đối với 

từng loại hình cơ sở giáo dục đại học để vừa đảm bảo phát huy được ưu thế của các 

nguyên lý hệ thống của cả hệ thống giáo dục đại học vừa phát huy được các thế mạnh của 

tiểu hệ thống của một cơ sở giáo dục đại học cụ thể.  

(iii) Cấp vi mô: quản trị đại học cấp vi mô bao gồm sự tham gia quản trị đại học từ 

phía các cá nhân nhà khoa học, người học, người dạy và các thành phần cá nhân, đơn vị 

của cơ sở giáo dục đại học. Theo cách tiếp cận lý thuyết hệ thống, tất cả các hành vi, hoạt 

động của quản trị đại học cấp vĩ mô như quốc gia, cấp tổ chức như trường đại học hay đại 

học quốc gia đều chỉ có thể bộc lộ qua hành vi, hoạt động quản trị và tham gia quản trị 

của các cá nhân. Do vậy, nghiên cứu quản trị đại học cần tính đến các đặc điểm, tính chất 

của quản trị đại học trên các cấp độ của nó từ vi mô đến vĩ mô.  

2. Bộ ba mô hình lý thuyết hệ thống về quản trị đại học 

Tam giác phối hợp quản trị đại học 

Căn cứ hệ thống “tam giác phối hợp” quyền lực từ phía nhà nước, giới khoa học và 

thị trường, Burton Clark (1983) đã đưa ra bảng phân loại nổi tiếng gồm ba mô hình quản 

trị đại học được nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới áp dụng và phát triển (Clark, 1983; 

Nitza Davidovitch and Yaakov Iram, 2015). Đó là mô hình (i) quản trị dựa vào giới khoa 

học hàn lâm, (ii) quản trị dựa vào nhà nước và (iii) quản trị dựa vào thị trường (hình 1). 
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            Hình 1. Tam giác phối hợp quản trị đại học của Burton Clark, 1983 

Mô hình 1: Quản trị đại học dựa vào giới khoa học 

Mô hình thứ nhất của tam giác phối hợp quản trị là mô hình “quản trị hàn lâm”, 

“quản trị đồng nghiệp”, “quản trị tự quản” thường được tìm thấy ở Anh, Đức và một số 

nước khác. Mô hình này dựa trên quan điểm về tự do học thuật trong nghiên cứu khoa 

học, giảng dạy và học tập vốn được coi là đặc trưng của viện hàn lâm và trường đại học. 

Mô hình này đã trở thành một truyền thống lâu đời trong quản trị đại học của châu Âu 

nhờ thành quả của cuộc đấu tranh tách nhà trường ra khỏi nhà thờ và nhà nước trong 

nhiều thế kỷ trước kia và đấu tranh tách nhà trường ra khỏi “thương mại hóa” hiện nay. 

Theo mô hình này mà đại diện tiêu biểu là trường Đại học Berlin thành lập năm 1810 theo 

sáng kiến của giáo sư Wilhelm von Humboldt, trường đại học chỉ có một mục tiêu tự thân 

là đào tạo và nghiên cứu khoa học. Giới khoa học hàn lâm chịu trách nhiệm ra các quyết 

định giáo dục đại học mà không bị áp đặt bởi mục tiêu nào khác hay sự can thiệp nào 

khác từ cơ quan hay cá nhân bên ngoài trường. Quản trị đại học kiểu hàn lâm vẫn được tài 

trợ ngân sách từ nhà nước mà không bị ràng buộc hay bị điều tiết bởi nhà nước. Quản trị 

đại học kiểu tự do như vậy nhưng không quá trớn, không “vô chính phủ” hay như một ốc 

đảo. Mà quản trị đại học kiểu này vẫn phải tuân thủ pháp luật và sự quản lý nhà nước, ví 

dụ trong phân bổ ngân sách và quy định về kiểm định giáo dục đại học, đồng thời vẫn 

phải quan tâm tới các tín hiệu thị trường đầu vào và đầu ra của nhà trường. Như vậy, mô 

hình quản trị kiểu hàn lâm đặc trưng bởi quyền năng tự chủ rất cao của giới khoa học hàn 

lâm của nhà trường đối với các quyết định cơ bản, quan trọng trong tất cả các lĩnh vực 

hoạt động của nhà trường.  

Một biểu hiện cụ thể của mô hình quản trị hàn lâm là mô hình quản trị đồng nghiệp 

(collegial governance) trong đó giới khoa học nắm giữ các chức danh chủ chốt trong quản 

NHÀ NƯỚC 

GIỚI KHOA 

HỌC 

THỊ TRƯỜNG 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Humboldt
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trị nhà trường (Baldridge, 1971). Đặc trưng của mô hình này là các nhà khoa học hàn lâm 

của nhà trường được coi là người có đủ trình độ và năng lực phù hợp nhất, tốt nhất để 

quản trị các công việc của nhà trường. Mô hình này rất khác với mô hình quản trị nhiệm 

sở dựa vào thang bậc quyền lực. Mô hình quản trị đồng nghiệp dựa vào sự tham gia một 

cách dân chủ của các nhà khoa học và các cá nhân, đơn vị trong quá trình ra quyết định. 

Quản trị đồng nghiệp là quản trị dựa vào giới khoa học hàn lâm của nhà trường, do vậy 

mô hình này rất phù hợp đối với cơ sở giáo dục đại học nào coi trọng tính chuyên nghiệp, 

chuyên môn khoa học; coi trọng nguyên tắc dân chủ, trí tuệ và tinh thần đổi mới, sáng tạo. 

Tuy nhiên, điều kiện kinh tế thị trường đòi hỏi quản trị đại học phải thích ứng với những 

yêu cầu của thị trường lao động, thị trường khoa học công nghệ và nhiều loại thị trường 

khác mà mô hình hàn lâm hay mô hình quản trị đồng nghiệp khó đáp ứng.    

Mô hình 2: Quản trị đại học dựa vào nhà nƣớc 

Mô hình thứ hai của tam giác phối hợp quản trị đại hoc là mô hình quản trị đại học 

dựa vào nhà nước. Các biểu hiện của mô hình này có thể tìm thấy ở Thụy Điển, Pháp, 

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung quốc, Việt Nam và một số nước khác. Một biến thể cực đoan 

của mô hình này là quản trị của nhà nước toàn trị và một biến thể khác là mô hình quản trị 

kiểu chính trị. Đúng như tên gọi của nó, quản trị đại học theo mô hình này đặc trưng bởi 

sự định hướng, điều tiết của nhà nước. Các mục tiêu của quản trị đại học đều do nhà nước 

xác định mà các mục tiêu này thường mang tính chính trị rất cao. Đồng thời, các nguồn 

lực hoạt động của nhà trường là do nhà nước xác định, phân bổ và quản lý chặt chẽ. Đối 

với mô hình quản trị dựa vào nhà nước, ảnh hưởng và tác động từ phía thị trường bị xem 

nhẹ. Vị trí và vai trò của giới khoa học hàn lâm trở nên không đáng kể và bị quy định bởi 

Nhà nước. Các nhà khoa học của nhà trường chủ yếu đóng vai trò là người thực hiện, thừa 

hành các quy định và các quyết định của cơ quản quản lý nhà nước đối với trường đại 

học. Tất cả các hoạt động chuyên môn khoa học của nhà trường bao gồm tuyển sinh, tổ 

chức đào tạo, chuẩn bị giáo án, giáo trình và kiểm tra, đánh giá đều được thực hiện theo 

các quy định quản lý hành chính nhà nước. Các cơ sở giáo dục đại học với đội ngũ các 

nhà khoa học và giảng viên trở thành bộ phận như những cánh tay nối dài của cơ quan 

quản lý nhà nước về giáo dục đại học. Hầu như tất cả các lĩnh vực quản trị đại học từ 

tuyển sinh, tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài chính, cơ sở vật chất và tổ chức 
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nhân sực đến lĩnh vực hợp tác trong nước và ngoài nước của nhà trường đều chịu sự kiểm 

soát trực tiếp của các cơ quản lý nhà nước. Nhà trường với đội ngũ các nhà khoa học, các 

giảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong phạm vi nhà trường đều trở thành 

những người thừa hành, chấp hành các mệnh lệnh quản lý hành chính của cơ quan nhà 

nước. Trong mối quan hệ thứ bậc trên dưới này, các cơ sở giáo dục đại học là cơ quan cấp 

dưới phải phục tùng cơ quan cấp trên và cơ quan cấp trên trở thành các cơ quan chủ quản 

đối với trường đại học. Cơ chế quản trị đại học là cơ chế kế hoạch hóa tập trung, cơ chế 

bao cấp, cơ chế xin cho. Cần nhấn mạnh rằng, một nội dung của công cuộc Đổi mới của 

Việt Nam là phá bỏ cơ chế kế hoạch hóa tập trung này và thay vào đó là cơ chế quản lý 

theo các quy luật của kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới quản 

trị đại học ở Việt Nam không nằm ngoài quá trình Đổi mới này. Đặc biệt là từ năm 2013 

đến nay, quản trị đại học trở thành một trong nội dung của đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo. Do vậy, trong thực tế khó có thể tìm thấy đầy đủ tất cả các đặc điểm, 

tính chất đặc trưng của mô hình quản trị đại học dựa vào nhà nước. Nhưng không vì thế 

mà không phát hiện thấy những biểu hiện và những tàn dư của mô hình quản trị đại học 

theo cơ chế bao cấp, xin cho ở cả cấp độ vĩ mô trong cơ chế chính sách và ở cấp độ tổ 

chức trong phạm vi các cơ sở giáo dục đại học.    

Mô hình 3: Quản trị đại học định hƣớng thị trƣờng 

Mô hình thứ ba này với những tên gọi khác, ví dụ mô hình “quản trị tập đoàn”, 

“quản trị kinh doanh” thể hiện rõ ở Hoa Kỳ, Canada, Úc và một số nước khác. Ở Việt 

Nam mô hình này thể hiện đặc biệt rõ trong các cơ sở giáo dục đại học tư thục và nhất là 

trong các “tập đoàn đại học” mới xuất hiện trong những năm gần đây. Nguyên tắc cực 

đoan của mô hình này là “thị trường tối đa, nhà nước tối thiểu”, theo đó các hoạt động đào 

tạo và nghiên cứu khoa học cũng phải tuân theo cơ chế thị trường. Mô hình quản trị đại 

học dựa vào nhà nước là mô hình của bàn tay hữu hình nhà nước, còn mô hình quản trị 

đại học dựa vào thị trường là mô hình của bàn tay vô hình thị trường luôn có khả năng 

can thiệp, chi phối, điều tiết tất cả các hành vi, hoạt động quản trị đại học.  

Những người ủng hộ mô hình quản trị đại học định hướng thị trường luôn đòi hỏi 

các trường đại học phải hoạt động như các doanh nghiệp, các tập đoàn, các công ty trong 

các thị trường có tính cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Theo mô hình này, các từ ngữ, các 
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khái niệm và các quy luật và các cách tiếp cận của kinh tế thị trường được áp dụng tối đa 

trong tất cả các lĩnh vực của quản trị đại học. Các trường đại học phải cạnh tranh với nhau 

về các đầu vào, ví dụ cạnh tranh trong thị trường tuyển sinh và cạnh tranh về các đầu ra, 

ví dụ trong thị trường lao động việc làm của người tốt nghiệp đại học. Các nhà khoa học 

cũng phải trở thành những nhà sản xuất các bài viết khoa học và phải cạnh tranh trên thị 

trường xuất bản trong nước và nhất là thị trường xuất bản quốc tế. Các giảng viên cũng 

phải cạnh tranh về số giờ giảng và số lượng học sinh đăng ký học phần, môn học. Một 

biểu hiện trở nên cực đoan của mô hình quản trị đại học dựa vào thị trường là xu hướng 

biến người học thành “khách hàng” như “thượng đế” không chỉ đối với cả đại học, cả 

trường đại học mà đối với từng giảng viên, từng nhân viên và từng nhà quản trị của cơ sở 

giáo dục đại học.   

Tuy nhiên, mô hình quản trị đại học dựa vào thị trường khó tránh khỏi phê phán từ 

nhiều phía. Ngay ở Hoa Kỳ nơi có nền kinh tế thị trường phát triển nhưng, Hiệp hội các 

ban quản trị đại học Hoa Kỳ đã phải kêu gọi các trường đại học hãy cảnh giác và thận 

trọng với cách quản trị kiểu thị trường, kiểu tập đoàn vì lợi nhuận. Bởi quản trị kiểu tập 

đoàn nhằm nâng cao lợi nhuận có nguy cơ gây thiệt hại tới lợi ích của cả người học, 

người dạy, người nghiên cứu và người lao động của trường đại học.  

3. Tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình 

Tự chủ đại học (university autonomy) có thể được định nghĩa là mức độ độc lập 

cần thiết đối với các tác nhân can thiệp 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 ra 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. 

Các ý tưởng về GDĐH ở châu Âu có nguồn gốc xa xưa từ những quan điểm triết 

học Hy Lạp cổ đại, cao nhất là của Platon đã cho rằng để có được khoa học và chân lý, 

cần phải được đối thoại tự do, truy tìm chân lý trong không khí tự do. Ý tưởng tự do 

nghiên cứu này làm nền tảng cho các đại học của Đức nói riêng và châu Âu nói chung sau 

này. Đến thế kỷ XVIII, Đại học Humboldt ra đời lấy “tự do” làm nguyên lý của lĩnh vực 

khoa học, làm tinh thần và đạo đức của người nghiên cứu khoa học. Khoa học là căn bản 
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cho mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội, nhưng chỉ khi khoa học được “theo đuổi một cách 

trung thực và thích đáng”, khoa học mới thực sự là thuần túy, làm gốc sản sinh ra “cái tốt” 

và “chân lý”. Cho dù tư tưởng nền tảng GDĐH du nhập từ tư tưởng của Đại học Humbold 

về tự do học thuật, nhưng tại Hoa Kỳ, nó thậm chí còn được thể hiện “đậm nét” hơn ở 

Đức. Đây cũng là lý do có sự chảy máu chất xám từ Đức sang Hoa Kỳ bởi các nhà khoa 

học tương lai của Đức đã tìm thấy trong các đại học Hoa Kỳ những nguyên lý của Đại học 

Humboldt về tự do học thuật và tự chủ đại học. Như vậy, tự chủ và tự do nghiên cứu là 

những thuộc tính gắn liền với sự ra đời và phát triển của trường đại học. 

Ở Châu Âu, khi Humboldt thành lập Đại học Berlin vào thế kỷ XVIII đã dựa trên 

các nguyên lý nền tảng, trong đó có “tự do học tập và tự do giảng dạy” và “đại học cần 

được tự chủ, không có sự can thiệp của nhà nước”. Các nguyên lý của Humboldt không 

chỉ là hình mẫu để hình thành đại học ở các nước Châu Âu mà còn các châu lục khác. 

Ngày nay, trong luật của hầu hết các quốc gia châu Âu đều có quy định về quyền tự chủ 

của các trường đại học và quyền tự chủ được coi là một điều kiện tiên quyết, quan trọng 

cho sự thành công của các trường đại học của Châu Âu. 

Humboldt đã đề ra ba nguyên lý cơ bản trong tư tưởng của ông về giáo dục đại học. 

Đó là: i) Quyền tự chủ của trường đại học; ii) Quyền tự do học thuật; iii) Tính thống nhất 

giữa giảng dạy và nghiên cứu. Những nguyên lý này có ảnh hưởng mạnh mẽ tới các đại 

học trên thế giới, trong đó có cả các đại học của Hoa Kỳ, đặc biệt là các đại học nghiên 

cứu hàng đầu của Hoa Kỳ và thế giới. “Một bước tiến vĩ đại bắt nguồn từ sự phát triển 

nhờ nhập cảnh mô hình đại học nghiên cứu kiểu Đức, bắt đầu từ Đại học Johns Hopkins 

vào năm 1876 và nhanh chóng được noi theo bởi các Đại học Havard, Yale, Columbia, 

Northwestern, Michigan và các viện đại học khác của các bang và của tư nhân, dọc suốt 

đường xuyên sang tận Đại học Stanford và Berkeley ở bờ biển phía Tây”.  

Trong tiếng Anh, từ “đại học” được gọi là “university”, theo nghĩa đó thì bản thân 

trong tên gọi đó đã có tính chất tự chủ. Gốc của từ universitas có nghĩa là tổ chức hiệp hội 

tự quản, ví dụ như hiệp hội của các thương nhân.  Tuyên bố “Magna Charta 

Universitatum” của Liên hiệp các đại học Châu Âu năm 1988 đã khẳng định “trường đại 

học là một tổ chức tự chủ nằm ở trái tim/trung tâm của mọi xã hội”. Tuyên bố Magna 

không chỉ có giá trị pháp lý mà còn có giá trị về đạo đức, không chỉ thể hiện tự chủ đại 
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học là gì, mà còn 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”.  

Trách nhiệm giải trình  

Trách nhiệm giải trình
5
 (accountability) được hiểu là “trách nhiệm, trách nhiệm 

giải thích”. Theo các tài liệu về giáo dục đại học, thuật ngữ trách nhiệm giải trình được 

giải thích như: (i) liên quan trước hết tới những người có thẩm quyền và quy định họ cần 

thực thi nhiệm vụ của mình như thế nào; (ii) là sự sẵn sàng giải thích các quyết định có 

kèm theo minh chứng khi sinh viên, đồng nghiệp hoặc bất kỳ cá nhân nào hỏi.  

Trong trường đại học, trách nhiệm giải trình có nghĩa là những người được giao 

quyền lực phải chịu trách nhiệm trước một cá nhân hoặc một nhóm người nào đó. Ví dụ: 

Giảng viên phải chịu trách nhiệm trước Ban chủ nhiệm khoa về lĩnh vực chuyên môn  

giảng dạy, trưởng khoa phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý điều hành cấp 

khoa, Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng trường 

ĐH về điều hành nhà trường. Tính trách nhiệm không chỉ giới hạn ở chỗ được xem như là 

thông tin tài chính dùng để chứng minh rằng công quỹ đã được chi tiêu một cách có trách 

nhiệm mà còn bao hàm cả việc chứng minh rằng đã đạt được các mục tiêu đặt ra của nhà 

trường một cách hiệu quả nhất, nhà trường phải chứng minh được quan hệ giữa kết quả 

đầu ra và sử dụng nguồn lực là một quan hệ tỉ lệ thuận tối ưu. Thực hiện một hệ thống 

quản lý trách nhiệm giải trình theo SA 8000 Trách nhiệm giải trình (Trách nhiệm giải 

trình Quốc tế, 2008) chuẩn, nghĩa là có quyết định chiến lược trong công tác quản lý của 

tổ chức đại diện cho cả nền văn hóa kinh doanh bao gồm các quy tắc ứng xử và đạo đức, 

môi trường công nghệ thân thiện, đối xử công bằng với lao động, mối quan hệ minh bạch 

với các cơ quan chức năng, đạo đức liêm chính, đầu tư cộng đồng. 

Tùy theo quan hệ giữa nhà nước và nhà trường trong việc trao quyền tự chủ mà các 

hệ thống giải trình có thể khác nhau. Tuy nhiên, theo John (2008), thường có ba hệ thống 

giải trình: 

(i) Giải trình theo chiến lược đã được phê duyệt; 

                                                           
5
 Theo Từ điển Anh - Việt (1975) 
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(ii) Giải trình theo hợp đồng đã kí kết giữa nhà trường và nhà nước; 

(iii) Giải trình theo quy chế về kết quả hoạt động của nhà trường. 

Cách giải trình thứ ba phổ biến hơn cả. Đó là việc báo cáo định kì theo quy định, 

trong đó nhà trường giải trình với cơ quan quản lí việc thực thi và hoàn thành các nhiệm 

vụ đã được giao. 

Bản khuyến nghị của UNESCO về vị thế giảng viên ĐH, sau khi đưa ra định nghĩa 

về tự do học thuật và tự chủ ĐH, đã đặc biệt đưa ra nội dung chi tiết liên quan đến giải 

trình (UNESCO 1997), có thể gom 16 khuyến nghị của UNESCO thành 3 nhóm vấn đề: 

- Giải trình các điều kiện đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội, 

như cầu học tập, học suốt đời của cá nhân, đảm bảo công bằng xã hội đối với sinh viên, 

phụ nữ và người thiểu số, loại trừ xâm phạm tình dục và sắc tộc; đảm bảo giảng viên 

không bị bất kì sự đe dọa, trù dập hoặc bạo lực nào trong việc thực thi nhiệm vụ giảng 

dạy và nghiên cứu của mình; bảo vệ hữu hiệu quyền tự do học thuật và những quyền cơ 

bản của con người. 

- Đảm bảo sự trong sạch và liêm chính trong kế toán; 

- Bảo đảm sử dụng hữu hiệu các nguồn lực. 

Nói cách khác, yêu cầu chung nhất là: xác lập và đảm bảo niềm tin của nhà nước 

và xã hội đối với trường ĐH một khi trường được giao quyền tự chủ trong tổ chức, hoạt 

động, tài chính và nguồn lực. Việc tiến hành giải trình phải tin cậy, đúng đắn và công 

bằng. Cả phương pháp luận và kết quả phải công khai” (UNESCO 1997), (Đặng Ứng 

Vận, 2015). 

4. Các nghiên cứu về mô hình quản trị đại học và tự chủ đại học 

Tính tự chủ của trường đại học được diễn giải khác nhau trong lịch sử do sự phát 

triển khác nhau của các hệ thống giáo dục đại học. Theo Neave 1998 và phạm trù lịch sử 

của các mô hình tự chủ đại học, đã có các mô hình Bologna, mô hình Paris, mô hình 

Humboldt, và mô hình Anh. Mô hình Bologna xem tự chủ là tự do học hỏi của người học. 

Mô hình Paris xem tự chủ là tự do của người dạy, chủ yếu có liên quan đến giới hàn lâm. 

Nguồn gốc của mô hình Bologna và mô hình Paris có từ thế ký 11 và 12  (Neave 1998, tr. 

33). Mô hình xuất hiện trễ hơn là mô hình Humboldt với ý niệm về tự do học thuật. Theo 

Ashby (1966), tự do học thuật là một đặc quyền rất rõ ràng và được công nhận trên toàn 
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thế giới của người giảng viên đại học (Lehrfreiheit), và cũng là đặc quyền của nhà nghiên 

cứu và sinh viên (Lernfreitheit) đã được đưa ra tại Đức vào thế kỷ 19. Khái niệm này có 

liên quan đến tự do của một học giả để theo đuổi chân lý trong việc giảng dạy và nghiên 

cứu dù chân lý này có dẫn đến nơi nào, mà không sợ bị trừng phạt hoặc bị đuổi việc do đã 

xúc phạm đến một tư tưởng chính thống nào về chính trị, tôn giáo hoặc xã hội (Ashby 

1966). Mô hình Anh có thể mô tả là tập đoàn học giả có tài sản, nơi đó Hội đồng cấp kinh 

phí cho trường đại học là địa bàn thương lượng giữa nhà nước và trường đại học, nhưng 

quyền kiểm soát thuộc về nhà trường (Neave 1988, tr. 37). Theo phạm trù của Neave, yếu 

tố chủ chốt là trao quyền tự do cho các thành viên của nhà trường mà không có sự cản trở 

từ bên ngoài (Vũ Thị Phương Anh). 

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, 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. Mặc dầu vậy, 

trong mô hình Nhà nước kiểm soát thì cơ sở GDĐH vẫn được hưởng 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; bên cạnh đó, ngay 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. 

5. Kết luận 

Trong quá trình đổi mới giáo dục đại học và thực hiện thí điểm cơ chế chính sách 

tự chủ đại học, khó có thể tìm thấy nguyên vẹn một mô hình quản trị đại học nào trong ba 

mô hình này. Có thể phát hiện đồng thời các biểu hiện khác nhau, đan xen, bổ sung và 

thậm chí mâu thuẫn với nhau của các mô hình quản trị đại học và của “tam giác phối hợp 

quyền lực” trong quản trị đại học. Tuy nhiên, xu thế nổi trội của sự biến đổi, phát triển 

quản trị đại học ở Việt Nam có lẽ là quá trình chuyển đổi từ mô hình quản trị đại học chủ 

yếu dựa vào Nhà nước theo cơ chế bao cấp, xin cho sang mô hình quản trị đại học dựa 

vào thị trường với sự gia tăng vai trò chủ động, tích cực của giới khoa học và các nhà 

quản trị chuyên nghiệp. Quá trình này diễn ra nhanh hay chậm và đạt hiệu quả đến mức 
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độ nào phụ thuộc rất nhiều vào những đổi mới ở cấp vĩ mô bao gồm đổi mới cơ chế chính 

sách theo hướng phát triển bao trùm (inclusive development). Vấn đề đổi mới cơ chế 

chính sách về tự chủ đại học là hướng đến phát triển giáo dục đại học ngang tầm yêu cầu 

phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ chế chính sách bao trùm là 

cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển chứ không phải cơ chế chính sách nặng về quản trị 

và không quản trị được thì cấm đoán (Acemoglu và Robinson, 2014).  

Xem xét từ lịch sự phát triển của giáo dục đại học trên thế giới và Việt Nam, từ 

những đặc điểm của giáo dục đại học và bối cảnh Việt nam hiện nay, bài học quản trị đại 

học theo hướng tự chủ đại học của Hiệp hội Đại học châu Âu là phù hợp với nghiên cứu 

tự chủ đại học ở Việt Nam. Tuyên bố Lisbon (2007) đã chỉ ra bốn yếu tố cần thiết giúp 

cho trường đại học có khả năng ra quyết định về các vấn đề của mình, bao gồm tự chủ về 

cơ cấu tổ chức quy trình ra quyết định lựa chọn Hiệu trưởng/người đứng đầu, Hội đồng 

quản trị/Hội đồng trường; tự chủ tài chính; tự chủ về học thuật (đào tạo và khoa học công 

nghệ); tự chủ về nguồn nhân lực là việc tự quyết định tuyển dụng và điều hành nguồn 

nhân lực sao cho phù hợp với lợi ích của trường. 

Đối chiếu với các chính sách  hiện hành về quản trị đại học theo hướn tự chủ ở 

Việt Nam, nghiên cứu này được phát triển dựa vào khung lý thuyết của Lisbon (2007) có 

03 nội dung chính:  Tổ chức bộ máy và nhân sự , Học thuật và Tài chính. 

Phần 2: Tự chủ đại học ở một số nƣớc trên thế giới 

1. Tự chủ đại học ở Israel 

Tổng quan  

Chính phủ Israel xác định nguồn tài nguyên lớn nhất của đất nước này có được 

chính là con người. Những người dân Israel với bản chất vượt khó, biết ước mơ và luôn 

vươn tới sự sáng tạo, đột phá. Để tối ưu hóa nguồn nhân lực Israel cần có một hệ thống 

giáo dục hiệu quả và ngày nay không thể phủ nhận hệ thống giáo dục, các chính sách về 

giáo dục, các mô hình giáo dục đã đóng vai trò không nhỏ vào việc giúp đất nước này đạt 

được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực mà đăng biệt là về khoa học công nghệ. 

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 
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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. 

Ngoài ra, 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 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. Quyền hạn chính của hội đồng giáo dục đại học: (i) Cấp phép thành 

lập và giấy phép hoạt động của các trường đại học; (ii) Đánh giá và công nhận một tổ 

chức là tổ chức giáo dục đại học; (iii) Uy quyền cho tổ chức giáo dục đại học được công 

nhận cấp cấp bằng vấn học thuật; (iv) Phê duyệt các nghiên cứu học thuật của một tổ chức 

giáo dục đại học được công nhận; (v) Đưa ra các đề xuất về củng cố mở rộng và phát triển 
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tổ chức giáo dục đại học; (vi) Đề xuất Chính phủ (thông qua ủy ban kế hoạch và ngân 

sách giáo dục đại học các kế hoạch nhằm phát triển giáo dục đại học để xuất tỷ lệ ngân 

sách nhà nước tham gia vào ngân sách của hệ thống giáo dục đại học theo nhu cầu của xã 

hội và quốc gia; (vii) Đưa ra các khuyến nghị cho Chính phủ trong việc thành lập các cơ 

sở giáo dục bổ sung; (viii) Cấp giấy phép cho các chi nhánh của các cơ sở giáo dục nước 

ngoài; (ix) Tiến hành đánh giá chất lượng của các tổ chức giáo dục đại học. 

 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. Nhiệm vụ của Ủy ban Kế hoạch và ngân sách giáo dục 

đại học: (i) Đóng vai trò như một cơ quan trung gian giữa chính phủ các tổ chức khác 

(quỹ quốc gia, các tổ chức công) và các tổ chức giáo dục đại học trong tất cả các vấn đề 

về ngân sách giáo dục; (ii) đề xuất ngân sách thường xuyên cho phát triển giáo dục đại 

học trên cơ sở nhu cầu của xã hội và của đất nước, đồng thời duy trì mô hình tự chủ, tự do 

trong học thuật và thúc đẩy phát triển giáo dục đại học; (iii) Phân bổ tổng kinh phí đã 

được phê duyệt giữa các tổ chức giáo dục đại học; (iv) Đề xuất các kế hoạch phát triển 

giáo dục cho Chính phủ và Hội đồng giáo dục đại học đồng thời đưa ra các kế hoạch hỗ 

trợ và thúc đẩy các đề xuất này; (v) Cài thiện sự phối hợp các tổ chức giáo dục đại học; 

(vi) Giám sát việc sử dụng ngân sách tại các tổ chức giáo dục đại học (tránh thâm hụt và 

bị lạm dụng) 

Quản trị hệ thống 

Ở Israel có 66 cơ sở giáo dục đại học: 7 trường đại học nghiên cứu, Viện 

Weizmann (chỉ dành cho nghiên cứu cao cấp), Đại học Mở, 37 trường cao đẳng (trong đó 

19 trường được chính phủ tài trợ và 18 ngân sách phụ), và 21 trường đại học giáo dục. Tất 

cả các tổ chức, bao gồm cả Đại học Mở, có tổng cộng hơn 300.000 sinh viên (CHE, 

2014). Ngân sách giáo dục đại học đạt tổng cộng 9 tỷ NIS trong năm 2014 (Hiệp hội Sinh 

viên, 2013). Các cơ quan chịu trách nhiệm duy trì sự cân bằng giữa tự do học tập và giám 

sát giáo dục đại học là: Hội đồng Giáo dục Đại học (CHE) và Ủy ban Kế hoạch và Ngân 

sách (PBC). Đây là trách nhiệm cho tất cả các khía cạnh học tập, hành chính và tài chính 

của giáo dục đại học. Hơn nữa, các CHE và PBC, các cơ quan trực tiếp phụ trách hệ 
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thống giáo dục đại học, có trách nhiệm nhất định đối với hoạt động và chức năng của các 

trường đại học (Hiệp hội Sinh viên, 2014). 

Thành lập đầu tiên là Hội đồng Giáo dục Đại học - CHE, bắt đầu hoạt động vào 

cuối những năm 1950 theo Luật Giáo dục Đại học (1958). Luật này xác định rằng các vấn 

đề của giáo dục đại học nên chịu sự giám sát của một cơ quan độc lập sẽ xây dựng chính 

sách và đạt được các quyết định sau các cuộc thảo luận chuyên môn. Luật quy định rằng 

quyền tự chủ của các tổ chức giáo dục đại học để quản lý các vấn đề nội bộ của họ là 

được duy trì các dạng ngân sách. Hơn nữa, luật pháp quy định rằng ít nhất hai phần ba số 

thành viên của hội đồng sẽ được bầu dựa trên tư cách cá nhân của họ trong lĩnh vực giáo 

dục đại học. Số lượng thành viên sẽ dao động từ 19-25, và hội đồng sẽ được lãnh đạo bởi 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục hiện tại. Các thành viên được bầu trong thời gian năm năm và 

phải nỗ lực để thực hiện các mục tiêu của CHE và trách nhiệm của họ. 

Trách nhiệm của CHE là trong ba lĩnh vực chính: Kiểm định: Công nhận các tổ 

chức học thuật và bằng cấp, giám sát các mức độ được công nhận; cấp giấy phép của chi 

nhánh nước ngoài; công nhận bằng cấp của Judea và Samaria CHE. Lập kế hoạch: Đề 

xuất liên quan đến các tổ chức hiện tại và sự hợp tác của họ; đề xuất xúc tiến nghiên cứu; 

đề xuất thành lập các thể chế và đề xuất bổ sung liên quan đến sự tham gia của chính phủ 

vào ngân sách của trường học. Các lĩnh vực chịu trách nhiệm khác: Sử dụng các đối 

tượng được bảo vệ như trường đại học, trường kỹ thuật, vv; duy trì một hệ thống hỗ trợ 

cho sinh viên. Ngoài ra, vào năm 2003, CHE vận hành một hệ thống đánh giá chất lượng 

thực hiện đánh giá định kỳ các ngành hiện có. 

Ủy ban Kế hoạch và Ngân sách -PBC được thành lập một vài năm sau khi CHE. 

Một sửa đổi Luật CHE (điều 3e), cùng với việc ban hành Quy chế của Hội đồng Giáo dục 

Đại học (1975), đã dẫn đến việc thành lập một ủy ban chịu trách nhiệm xác định ngân 

sách giáo dục đại học và trình chính phủ phê duyệt. Trong Nghị quyết 666, chính phủ ủy 

quyền cho PBC làm cơ quan độc lập để một mặt phối hợp giữa chính phủ và các cơ sở 

đào tạo quốc gia và mặt khác các tổ chức giáo dục đại học trong tất cả các vấn đề ngân 

sách. PBC có trách nhiệm đề xuất ngân sách giáo dục đại học không thiên vị trong việc 

cân nhắc các nhu cầu xã hội và quốc gia; xác định phân bổ các quỹ thường xuyên và phát 

triển giữa các tổ chức khác nhau; đệ trình các đề xuất cho chính phủ và CHE liên quan 
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đến các kế hoạch phát triển và các lựa chọn để tài trợ cho họ; giám sát việc sử dụng hiệu 

quả ngân sách; tư vấn cho CHE về việc mở các tổ chức mới hoặc các đơn vị mới trong 

các tổ chức hiện tại. Ủy ban bao gồm bảy thành viên, bao gồm cả chủ tịch, năm trong số 

đó là từ giới học thuật và các đại diện công cộng còn lại từ các lĩnh vực kinh tế. Các thành 

viên của ủy ban được bổ nhiệm bởi Bộ trưởng Bộ Giáo dục, với sự đồng ý của Chủ tịch 

PBC và sự chấp thuận của CHE. Các cuộc họp được thực hiện trong ba năm với tùy chọn 

gia hạn thêm ba năm nữa. 

Quản trị cấp trƣờng 

Hệ thống giáo dục của Israel phục vụ cho một tập thể dân số phức tạp và không 

đồng nhất (79% là người Do Thái 20,7% là người Ả Rập, 75 % dân số được sinh ra từ 

Israel còn lại là những người được phép nhập cư vào Israel đến từ khắp nơi trên thế giới). 

Chính vì lý do này hệ thống giáo dục Israel có một đặc điểm như đa dạng trong các mô 

hình trường học và các chương trình giáo dục có tính linh hoạt cao. Các trường học được 

điều hành theo mô hình tự chủ, có quyền ra quyết định, phân công trách nhiệm và chịu 

trách nhiệm về kết quả. Người đứng đầu các trường đại học được quyền tự do điều hành 

các hoạt động giáo dục của nhà trường theo cách mà họ nghĩ là phù hợp, chỉ cần đảm bảo 

điều kiện phát triển năng lực học tập và nâng cao kết quả học tập của học sinh. Người 

đứng đầu các trường học đã nắm bắt cơ hội này để huy động tối đa các nguồn lực, khuyến 

khích các ý tưởng mới, điều hành quá trình đổi mới giáo dục trong trường học và trong 

cộng đồng. Có thể nói lại Isreal, người đứng đầu một trường học thường được xem như 

một “doanh nhân khởi nghiệp”, tức là người không chỉ tuân thủ các áp lực của thể chế 

(cải thiện kết quả học tập của sinh viên), hoàn thành các trách nhiệm theo quy định, mà họ 

còn phải đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy các sáng kiến thay đổi mà họ cho là phù 

hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng trường học. 

2. Kết luận 

Toàn cầu hóa khiến cho không một trường ĐH nào đứng ngoài dòng chảy toàn cầu 

có thể trở nên phát triển và thịnh vượng. Vì thế dù có một số đặc thù trong bối cảnh lịch 

sử, chính trị và văn hóa, các trường ĐH Việt Nam vẫn đang chia sẻ những đặc điểm 

chung của GD ĐH trên thế giới và cần thực hiện những cải cách cần thiết dựa trên phân 

tích những đặc điểm này. 
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Thực tiễn quốc tế về quản trị ĐH vốn đã rất đa dạng trong từng nước, giữa các 

nước lại càng đa dạng, đặc biệt là tất cả các mô hình quản trị ĐH đều chịu ảnh hưởng sâu 

sắc của đặc điểm kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, và nhất là chính sách quản lý hệ thống 

của từng nước. Tuy vậy, trong sự đa dạng đó vẫn có một số điểm chung. Các xu hướng 

cập nhật để phát triển giáo dục đại học và hội nhập quốc tế : Xu hướng phân quyền và tự 

chủ hóa; Xu hướng doanh nghiệp hóa (incorporation) các trường ĐH công; Hiện tượng 

đại chúng hóa, tư nhân hóa, thị trường hóa, thương mại hóa GDĐH; Ảnh hưởng của quá 

trình đại chúng hóa, tư nhân hóa, doanh nghiệp hóa, thị trường hóa, thương mại hóa đối 

với các trường ĐH công. 

Từ những kinh nghiệm thực tiễn của giáo dục đại học của các nước trên thế giới, 

Việt Nam có thể xem xét, rút ra những điềm phù hợp để áp dụng cho lộ trình tự chủ đại 

học, đối với tất cả các loại hình cơ sở giáo dục đại học, theo quy định của pháp luật Việt 

Nam. 

Phần 3: Chính sách tự chủ đại học ở một số nƣớc trên thế giới 

1.  Chính sách tự chủ đại học ở Nga 

Cơ chế chính sách  

Trước năm 1991, hệ thống giáo dục đại học của Nga được kiểm soát chặt chẽ. 

Trách nhiệm giải trình được dựa trên sự kiểm tra của các trường đại học. Trong những 

năm 1990, các trường đại học được tự do hành động nhiều hơn, và vai trò của chính phủ 

rơi vào bối cảnh. Sự tăng trưởng mạnh mẽ về số trường đại học có các vị trí và loại 

trường khác nhau (học viện, trường đại học và viện nghiên cứu, cả tư nhân và công cộng) 

đã thúc đẩy việc thiết lập các cơ chế trách nhiệm giải trình mới. Lệnh của Uỷ ban Giáo 

dục Đại học Hoa Kỳ của Liên bang Nga ngày 18 tháng 4 năm 1995. Số 507 đã thành lập 

một cơ quan công nhận quốc gia thúc đẩy một loại trách nhiệm giải trình dựa trên kết quả 

thực hiện (Navodnov and Motova, 2014). Cơ quan thu thập dữ liệu và các chỉ số xác định 

để đánh giá hoạt động. Các tiêu chuẩn kiểm định được kết hợp với các loại hình HEI 

(viện, trường đại học, viện hàn lâm) (Ibid). 

Sau đó, dưới áp lực của 'Âu hóa' (chủ yếu bằng cách tham gia vào quá trình 

Bologna (Motova và Pykkö 2012)), hệ thống quản lý giáo dục đại học đã được chuyển 

đổi. Kết quả là, các cơ quan bên ngoài Bộ Giáo dục và Khoa học được thành lập để thúc 
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đẩy trách nhiệm giải trình và minh bạch. Dịch Vụ Liên Bang về Giám sát và Kiểm soát 

Giáo dục và Khoa học (Rosobrnadzor) bắt đầu phụ trách công nhận của HEI. 

Cuối cùng, sự cần thiết về chất lượng và hiệu quả đã được phản ánh trong việc 

thông qua Luật Giáo dục (FZ183 / 2012) và thiết lập một số chương trình của liên bang. 

Luật đã thiết lập các quy tắc minh bạch (ví dụ như yêu cầu niêm yết thông tin trên trang 

web của HEIs) và theo dõi các nghiên cứu về hệ thống giáo dục (Điều 97). Trong năm 

2013, Nghị định 662 về Giám sát Hiệu quả GDHN và Hệ thống Giáo dục đã thiết lập các 

yêu cầu chính về trách nhiệm giải trình trong giáo dục đại học. 

Thực hiện  

Nga đã trải qua quá trình mở rộng hệ thống giáo dục đại học trong giai đoạn sau 

khi Liên Xô tan rã. Số lượng các tổ chức tăng gấp đôi trong năm 1992-2010 (FSA 2014). 

Sự phát triển của khu vực tư nhân và sự gia tăng của các trường đại học vệ tinh đã làm 

nền giáo dục đại học của Nga trở thành một trong những hệ thống lớn nhất trên thế giới 

(Platonova và Semyonov, năm 2017). Chính phủ không quan tâm nhiều đến sự phát triển 

của chính mình, nhưng về số lượng các cơ sở đào tạo không đủ cung cấp giáo dục chất 

lượng cao. Kể từ những nỗ lực trước đây của Cơ quan giám sát và kiểm soát liên bang 

trong lĩnh vực giáo dục (Rosobrnadzor) đã không làm cải thiện đáng kể nào (Karelina và 

cộng sự, 2016a), Bộ đã phát động "giám sát nghiên cứu về hoạt động của trường HEI" 

hàng năm. 

Nghiên cứu theo dõi này sử dụng hơn 100 thông số được xuất bản trên web để mọi 

người có thể xem. Đánh giá kết quả hoạt động (1) các hoạt động giáo dục, (2) các hoạt 

động nghiên cứu, (3) các hoạt động quốc tế, (4) các hoạt động tài chính và kinh tế, và (5) 

các cơ sở. Trong một số trường hợp, nghiên cứu giám sát theo dõi các kích thước bổ sung 

tùy thuộc vào loại hình tổ chức. Đánh giá cũng xem xét một số điều kiện. Thứ nhất, các 

trường đại học có các tính năng khác nhau do chuyên môn của họ được đánh dấu đặc biệt 

theo cơ quan liên bang mà họ liên kết (ví dụ như Bộ Nông nghiệp hoặc Bộ Y tế). Ngoài 

ra, đánh giá cuối cùng của công chúng dựa trên sự so sánh với mức trung bình khu vực. 

Do đó, trường ĐH Cần Thơ không cần phải làm việc tốt hơn mức trung bình quốc gia, 

nhưng cần có kết quả khả quan so với các công ty trong khu vực. Nếu HEI hoạt động kém 

hơn 4 chỉ số, một ủy ban đặc biệt được thành lập bởi các cơ quan chức năng khu vực và 
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liên bang sẽ quyết định cách thức tổ chức nên tiến hành như thế nào. Nó có thể quyết định 

một trong ba lựa chọn có thể được thực hiện (Karelina et al, 2016): 

Mặc dù đã thất bại trong một cuộc đánh giá tổng thể, tổ chức này có một nhiệm vụ 

giáo dục cụ thể chịu trách nhiệm về tổ chức không đáp ứng được yêu cầu. HEI được phép 

tiếp tục hoạt động vì nó hiện đang được thành lập.  

HEI cho thấy một số dấu hiệu không hiệu quả, và nó sẽ tối ưu hóa các hoạt động 

của nó để đáp ứng các yêu cầu trong chu kỳ đánh giá tiếp theo. Kết quả là, trường HEI 

thường phải thực hiện một chương trình phát triển. 3. Trường ĐH KHTN nói chung 

không có hiệu quả và phải được tổ chức lại (thông thường là thông qua sáp nhập với cơ 

quan khác) 

Kết quả  

Tính minh bạch là kết quả có giá trị nhất mà theo dõi các nghiên cứu về kết quả thể 

chế đã được giới thiệu với hệ thống giáo dục ở Nga. Vì hệ thống báo cáo tạo thành một 

hình thức quan sát thống kê, nên rất ít cơ hội để các trường đại học giả mạo dữ liệu. Khi 

các nghiên cứu giám sát đã bắt đầu được thực hiện cho tất cả các hệ thống giáo dục đại 

học, các động cơ và động lực của các trường ĐH đã thay đổi đáng kể. Karelina et al. 

(2016b) cho rằng mức độ cởi mở và tính sẵn sàng của dữ liệu chưa từng thấy đã làm cho 

tất cả các bên liên quan (bao gồm các cơ quan quản lý, lãnh đạo trường đại học, các 

chuyên gia và xã hội) được hưởng lợi từ việc giám sát. 

Tuy nhiên, cộng đồng trường đại học và các chuyên gia thường cho rằng biện pháp 

tối ưu hoá trực tiếp như vậy là gây căng thẳng cho hệ thống. Làn sóng các vụ sáp nhập mà 

kết quả của giám sát đã ảnh hưởng đến cảnh quan giáo dục đại học. Trong khoảng từ năm 

2012 đến năm 2016, đã có hơn 50 HEIs và 400 trường đại học được tổ chức lại 

(Platonova và Semyonov 2017). Mặc dù sự tiếp cận với giáo dục đại học không giảm 

đáng kể so với tổng số, nhưng hậu quả của chính sách này vẫn còn mơ hồ. 

2. Kết luận  

Nghiên cứu chính sách và thực hiện tự chủ đại học nhằm cải thiện chất lượng quản 

trị ĐH đang là nhu cầu bức thiết của tất cả các cơ sở giáo dục đại học, đồng thời là yêu 

cầu của chính phủ trong bối cảnh nguồn lực công giảm sút nhưng yêu cầu về nhân lực kỹ 

năng cao thì ngày càng khẩn thiết. 
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Trong thế giới phẳng ngày nay, các cơ sở giáo dục đại học ở các nước đang chia sẻ 

nhiều thách thức giống nhau và khác nhau. Việc học hỏi kinh nghiệm về ban hành chính 

sách và thực hiện chính trách quản trị ĐH ở các nước có ý nghĩa rất quan trọng cho tiến 

trình cải thiện chất lượng quản trị của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Những bài 

học kinh nghiệm thực tiễn từ các nước về những chính sách tự chủ đại học đó đã có diễn 

tiến như thế nào qua thời gian, đã dựa trên nền tảng nào hoặc có những mối liên hệ gì với 

bối cảnh kinh tế, văn hóa và chính trị của họ, và đã tạo ra những thành công hay thất bại 

ra sao. Chương này đã tổng quan một số chính sách về tự chủ đại học của Brazil, Canada, 

Italy, Nga và một số kết quả thực hiên các chính sách tự chủ đại học đó trong bối cảnh 

của mỗi nước, những thông tin này giúp phân tích bối cảnh đại học Việt Nam nhằm tìm 

kiếm những giải pháp phù hợp cho việc ban hành chính sách tự chủ nhằm cải thiện chất 

lượng quản trị trường ĐH.  

Phần 4: Tổng kết các mô hình tự chủ trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam 

1. Điều kiện tự chủ ĐH ở một số nƣớc trên thế giới & bài học kinh nghiệm 

cho Việt Nam 

Tự chủ của trường đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực xác định tiêu chuẩn quốc tế 

về quản trị ĐH (chẳng hạn như xem nghiên cứu của Ashby và Anderson, 1966; Berdahl, 

Graham và Piper, 1971; Slaughter và Leslie, 1997; Marginson và Considine, 2000; 

Snyder, 2002; Henkel, 2005; Moses, 2007). Quan điểm này có thể được hiểu là một tập 

hợp các điều kiện làm cơ sở cần thiết để bảo vệ tự chủ học thuật cho các trường ĐH. Mặc 

dù vậy, như trên đã đề cập, khái niệm này có phạm vi rộng hơn nhiều so với việc đơn 

thuần chỉ là bảo vệ tự chủ học thuật của cá nhân.   

Đối với các nước Châu Âu kể từ khi thành lập Hiệp hội các trường ĐH Châu Âu 

(EAU) năm 2001, “quyền tự chủ với trách nhiệm giải trình” đã được thống nhất là nguyên 

tắc chính. Trong các tuyên bố của EAU sau đó đã nhấn mạnh vào nhu cầu để có quyền tự 

chủ ĐH cao hơn. Tuyên bố Lisbon năm 2007 đã nêu rõ bốn loại quyền tự chủ: tự chủ học 

thuật (các quyết định liên quan đến chương trình giảng dạy và phương pháp giảng dạy, 

hướng dẫn, phạm vi và phương pháp nghiên cứu), tự chủ tài chính (thu hút và phân phối 

tài trợ, quyết định về học phí, sử dụng lợi nhuận, vv), tự chủ tổ chức (xác định cấu trúc và 
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quy chế của trường ĐH, ký kết thỏa thuận, bầu cử Hiệu trưởng và các nhà quản lý khác), 

và quyền tự chủ của đội ngũ giảng viên và nhân viên (tuyển dụng, thù lao và phát triển 

chuyên môn). Mỗi loại quyền tự chủ được đặc trưng bởi các thông số nhất định, theo đó 

mức độ của nó có thể đo được.  

2. Điều kiện thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình 

Các trường ĐH chịu trách nhiệm trước Nhà nước về việc sử dụng nguồn lực và về 

những đóng góp cho xã hội. Các trường bắt buộc phải chịu trách nhiệm kéo theo những 

hệ quả đối với quyền tự chủ của nhà trường. Santiago et al. (2008: 89) đã xác định những 

hình thức cơ bản mà qua đó trách nhiệm của nhà trường có thể được thể hiện bao gồm:  

(a) đảm bảo chất lượng - nơi các trường ĐH chịu trách nhiệm về chất lượng của 

các hệ thống và đầu ra của trường;  

(b) cấp kinh phí dựa trên kết quả thực hiện - nơi kinh phí được phân bổ dựa trên 

các chỉ số hoạt động đã được xác định rõ; 

 (c) cơ chế thị trường - nơi các trường ĐH được phép cọ xát hơn với các thị trường, 

cho phép các nhà sử dụng dịch vụ do trường cung cấp có thể thể hiện sự ưa thích của 

mình với nhà trường thông qua việc sử dụng các dịch vụ của trường;  

(d) sự tham gia của các nhóm liên đới bên ngoài vào Hội đồng trường; và  

(e) công khai thông tin về tình hình hoạt động của trường – yêu cầu các trường ĐH 

đưa ra các chi tiết liên quan đến các nội dung như chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, 

đầu ra thị trường lao động từ các sinh viên tốt nghiệp.  

Ở các nước trong khối OECD, vấn đề chịu trách nhiệm của trường ĐH được bàn 

luận khá nhiều. Ít có bằng chứng cho thấy các quốc gia này theo một mô hình truyền 

thống, tức mô hình thông qua việc Nhà nước ban hành các chính sách, quy định chi tiết và 

yêu cầu các trường phải máy móc tuân theo.    

Phạm vi về trách nhiệm nhà trường trong các nước OECD thường được thấy qua 

hình thức „chỉ đạo từ xa‟. Hình thức này hoạt động như sau: để đổi lại những hỗ trợ tài 

chính của Nhà nước, các trường ĐH được yêu cầu phải đạt được một số kết quả thực hiện 

như đã được xác định trước và cần tuân thủ hệ thống đảm bảo chất lượng và giám sát hoạt 

động. Các trường ĐH thông thường ưa thích phương thức tiếp cận này hơn so với cách 

tiếp cận dựa trên việc phải tuân thủ các quy định và quy chế bởi cách làm này mang lại 
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cho các trường nhiều tự chủ hơn trong việc quản lý nguồn lực của mình. Đây chính là 

điều có ý nghĩa then chốt nếu các trường ĐH mong muốn có thể đáp ứng nhu cầu thị 

trường. Tuy nhiên, một quan ngại mà nhiều trường ĐH bày tỏ đó là chi phí để xây dựng 

các cơ sở dữ liệu phục vụ minh họa những thành tích của nhà trường thông qua quá nhiều 

chỉ số hoạt động.  

Nhìn chung, các trường ĐH ở các nước OECD được hưởng những chính sách về tự 

chủ trong một loạt các hoạt động của cơ sở giáo dục đào tạo.  

Ở Áo, Đạo luật ĐH năm 2002 cũng đã quyết liệt mở rộng quyền tự chủ về thể chế, 

các trường ĐH có quyền tự do quyết định điều kiện làm việc, chương trình học tập và 

phân bố nguồn lực mà không cần sự chấp thuận của chính phủ (Sporn, 2002), và từ tháng 

1 năm 2004 tự chủ thêm về vốn vay. Quyền tự chủ lớn hơn một số nước như Hàn Quốc và 

Nhật Bản đã từng bị hạn chế quyền tự chủ. Chính phủ Nhật bản gần đây thay đổi tư cách 

pháp lý của các trường ĐH quốc lập thành với sự kết hợp với các công ty nhà nước, trong 

nhiều các khía cạnh chịu ảnh hưởng của cải cách Anh năm 1988 chuyển đổi quyền sở hữu 

của trường cao đẳng nghề từ chính quyền địa phương cho các công ty giáo dục ĐH. Ở 

Hàn Quốc, “điều luật đặc biệt về quản lý trường ĐH quốc gia”, nhằm tăng đáng kể quyền 

tự chủ của các trường ĐH quốc gia, là một chủ đề của pháp luật hiện tại.  

Trách nhiệm giải trình của các cơ sở đào tạo ĐH 

 Mục đích của việc đảm bảo trách nhiệm nhà trường là rất đa dạng. Một mục đích 

quan trọng là thể hiện trách nhiệm công cộng, đó là trách nhiệm xã hội và giải trình của 

trường ĐH đối với các bên hữu quan khác nhau bao gồm Nhà nước, cộng đồng, nhà sử 

dụng lao động, các tổ chức nghề nghiệp xã hội và các cựu sinh viên. Các bên hữu quan 

này mong muốn nhà trường có thể giải thích một cách hợp lý cơ sở của các quyết định 

quan trọng. Đối với các tổ chức nghề nghiệp xã hội, việc phê duyệt chương trình đào tạo 

cũng có thể được yêu cầu. Các ngành chuyên môn như kỹ thuật, luật, giáo dục, khoa học 

sức khỏe, kế toán và kiểm toán thường có sự kiểm soát việc gia nhập thực hành nghề 

nghiệp (hành nghề) bằng cách đưa ra một số yêu cầu đối với chương trình đào tạo trong 

các lĩnh vực chuyên môn phải tuân thủ ở một số tiêu chuẩn cụ thể do các tổ chức đơn vị 

nghề nghiệp đưa ra. Đây là một vấn đề khá nhạy cảm bởi vì các tổ chức nghề nghiệp có 
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thể được xem như can thiệp vào tự do học thuật nếu các tiêu chuẩn họ mong muốn áp 

dụng không được xây dựng trên cơ sở tham vấn với các thành viên khác của đội ngũ học 

thuật của nhà trường. Tuy nhiên, nếu có được sự tham vấn và đồng thuận với các thành 

viên trong đội ngũ học thuật, tư vấn đầu vào của các tổ chức nghề nghiệp có thể rất quý 

báu trong việc đảm bảo các chương trình học phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động.   

Các mục đích khác mà việc đảm bảo trách nhiệm xã hội của nhà trường hướng tới 

bao gồm nhu cầu minh chứng cho các tiêu chuẩn phù hợp về tính tin cậy và quản lý rủi ro. 

Tính minh bạch/tin cậy đề cập đến một tập hợp nhiều cân nhắc liên quan đến việc đạt 

được những giá trị tốt nhất khi sử dụng nguồn ngân sách công. Các trường ĐH nhận được 

ngân sách công hầu như luôn luôn được yêu cầu phải báo cáo về cách thức sử dụng kinh 

phí do Nhà nước cấp. Ngoài ra, hầu hết các trường ĐH, dù là công lập hay dân lập đều 

phải xây dựng các quy trình kiểm toán nội bộ của mình để đảm bảo việc sử dụng đúng 

mục đích và hiệu quả các nguồn lực - và các báo cáo hàng năm của nhà trường cần được 

sự phê chuẩn của cơ quan kiểm toán độc lập. Quản lý rủi ro đề cập đến việc chuẩn bị cho 

trường ĐH trước những đe dọa đối với hiệu quả hoạt động của trường gây ra xuất phát từ 

các nguyên nhân thất bại trong tín dụng, thất bại trong hoạt động, thất bại trong pháp lý, 

từ các tai nạn và thảm hoạ thiên nhiên. Nhìn chung, Nhà nước yêu cầu tất cả các trường 

ĐH, dù nhận hay không nhận kinh phí Nhà nước đều đưa ra các giải pháp quản lý rủi ro 

bởi vì chúng liên quan đến các lợi ích hàng hóa công (Martin Hayden 2010).   

Khả năng áp dụng vào Việt Nam 

Với tự chủ về học thuật, hầu như toàn bộ các nước tại châu Âu đều thực hiện tự 

chủ học thuật đối với các trường ĐH, đặc biệt là Malta và Thụy Sĩ. Quyền tự chủ này giúp 

các trường ĐH được tự do trong việc mở mới hoặc hủy một chương trình học bất kỳ. Tất 

nhiên các trường ĐH này đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn của quốc gia họ hoặc tiêu 

chuẩn châu Âu. Về số lượng tuyển sinh, các nước châu Âu lại chia ra làm 3 hệ thống: do 

nhà nước quyết định, do nhà trường tự chủ hoặc do cả 2 bên thống nhất. Đối với hệ thống 

do nhà nước quyết định, nhà nước sẽ đặt mức trần tuyển sinh (Bulgaria, Hy Lạp, 

Lithuania, Nauy và Thổ Nhĩ Kỳ). Các nước để trường ĐH tự chủ như Croatia, Đan Mạch, 

Ai Len, Ba Lan…. Và các nước còn lại thì theo hệ thống thương lượng giữa 2 bên, có 
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nghĩa rằng số lượng tuyển sinh sẽ do nhà nước và trường học thống nhất (Đức, Phần Lan, 

Hungary, Anh, Thụy Điển,…), hoặc nhà nước sẽ quyết định số lượng tuyển sinh được nhà 

nước tài trợ, và trường ĐH quyết định số lượng sinh viên phải tự trả phí (Bồ Đào Nha, 

Séc, Latvia….). 

Khung nội dung tự chủ học thuật trên hoàn toàn có khả năng áp dụng vào Việt 

Nam để xác định mức độ tự chủ của các cơ sở giáo dục trên các (chỉ báo) lĩnh vực học 

thuật cụ thể: số lượng sinh viên trung bình, thủ tục tuyển sinh bậc Cử nhân, thủ tục tuyển 

sinh bậc Thạc sĩ, giới thiệu về chương trình bậc cử nhân, Giới thiệu các chương trình đào 

tạo bậc Thạc sĩ, giới thiệu các chương trình đào tạo bậc Tiến sĩ, việc dừng các chương 

trình đào tạo có cấp bằng, ngôn ngữ giới thiệu chương trình đào tạo bậc Cử nhân, ngôn 

ngữ giới thiệu chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ, lựa chọn các cơ chế đảm bảo chất lượng, 

lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng, khả năng thiết kế nội dung cho 

các chương trình đào tạo có cấp bằng. 

Khung nội dung trên đã dùng để xác định mức độ tự chủ của các cơ sở giáo dục ở 

Châu Âu dựa trên chính sách của các nước và câu trả lời của các lãnh đạo ĐH tại hội nghị 

lãnh đạo trong mỗi đợt khảo sát. Rõ ràng các chỉ báo này chưa đầy đủ trong lĩnh vực tự 

chủ học thuật. Có thể kể ra đây một số chỉ báo khác trong lĩnh vực đào tạo này: việc mở 

mới, cấp bằng các chương trình đào tạo không chính quy; việc mở mới, cấp chứng chỉ các 

chương trình đào tạo; : việc mở mới, cấp bằng các chương trình đào tạo liên kết giữa các 

trường, tự chủ trong quản lý đào tạo. Ngoài ra, trên các lĩnh vực cụ thể của tự chủ học 

thuật như về Khoa học công nghệ, Hợp tác phát triển…; về tự chủ học thuật của các đơn 

vị chuyên môn: Khoa, Bộ môn; tự chủ của giảng viên. 

  Tight (1992) đã phân biệt sáu lĩnh vực tự chủ trong việc ra quyết định có liên 

quan gồm: tự chủ trong quản trị/quản lý, tự chủ  trong thực hiện kiểm soát tài chính theo 

kiểu doanh nghiệp, tự chủ  trong các quyết định nhân sự, tự chủ trong tuyển chọn sinh 

viên, tự chủ  trong việc quyết định chương trình giảng dạy và tự chủ trong việc đánh giá 

và cấp bằng.  

Sự tự chủ của một trường trong quản lý nguồn lực của mình có thể có vai trò đặc 

biệt quan trọng để đạt được những thành quả nghiên cứu xuất sắc. Aghion và các cộng sự  

(2008: 38) đã báo cáo về vấn đề này sau khi nghiên cứu những nhân tố có liên quan đến 
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hoạt động nghiên cứu ở 10 hệ thống giáo dục ĐH Châu Âu:  Nhưng kết quả tìm kiếm 

chính ở đây không chỉ đơn thuần là đầu tư nhiều kinh phí mà là tăng thêm tự chủ cho các 

hoạt động học thuật/nghiên cứu. Đầu tư và rót nhiều kinh phí sẽ có nhiều tác động cụ thể 

hơn khi kết hợp với tự chủ tài chính. Nói một cách chính xác, chúng tôi nhận thấy một cơ 

chế tự chủ về ngân sách có tác động gấp đôi so với tác động của việc tăng kinh phí cho 

các hoạt động nghiên cứu của các trường ĐH. Kết quả của những nghiên cứu này cho 

thấy tự chủ tài chính kết hợp với một nguồn ngân sách lớn sẽ tạo tác động lớn hơn nhiều 

để đưa trường vào hàng ngũ các trường đẳng cấp thế giới, chứ không chỉ tác động như 

riêng rẽ thể chế tài chính hoặc tiền bạc. Kết luận này rất có giá trị cho chúng ta tham khảo.  
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NỘI DUNG 2: NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VỀ 

TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

VIỆT NAM VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC CHÍNH SÁCH HIỆN CÓ 

Phần 5: Sự dịch chuyển chính sách về tự chủ đại học ở Việt Nam 

1. Tự chủ đại học trong phạm vi quản lý nhà nƣớc về giáo dục 

Các nội dung quản lý nhà nƣớc đối với giáo dục  

Từ góc độ tiếp cận hệ thống, quản trị đại học phải tuân theo các quy định pháp luật 

về các nội dung quản lý nhà nước về giáo dục được thể chế hóa trong Luật Giáo dục ban 

hành năm 1998. Luật Giáo dục (1998), Điều 86 đã quy định 10 nội dung quản lý nhà 

nước về giáo dục bao quát từ chiến lược, chính sách đến tổ chức bộ máy, tổ chức đào tạo 

và nghiên cứu, quan hệ quốc tế đến thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về giáo 

dục. Đến năm 2005, Luật Giáo dục năm 2005 thêm hai nội dung mới trong quản lý nhà 

nước về giáo dục. Đó là quy định về “tổ chức, quản lý việc bảo đảm chất lượng giáo dục 

và kiểm định chất lượng giáo dục” và một mục quy định “thực hiện công tác thống kê, 

thông tin về tổ chức và hoạt động giáo dục”.  

Cơ quan quản lý nhà nƣớc về giáo dục 

Theo cách tiếp cận lý thuyết hệ thống, quản trị đại học chịu sự quản lý nhà nước 

của các cơ quan thuộc hai cấp quản lý trung ương và địa phương. Cấp quản lý trung ương 

gồm: (i) Chính phủ, (ii) Bộ Giáo dục và Đào tạo và (iii) Các bộ và các cơ quan ngang bộ 

và cơ quan thuộc Chính phủ. Ở cấp địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục 

gồm Ủy ban nhân dân các cấp, cụ thể là cấp tỉnh/thành phố, cấp quận/huyện và cấp 

xã/phường/thị trấn. Tương với các cấp địa phương là các cơ quan quản lý nhà nước thuộc 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

Luật Giáo dục năm 1998 và năm 2005 thống nhất quan điểm: Chính phủ thống 

nhất quản lý nhà nước về giáo dục, Bộ GDĐT chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực 

hiện quản lý nhà nước về giáo dục; các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ GDĐT 

thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục và các ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý 

nhà nước về giáo dục ở địa phương. Tuy nhiên, luật Giáo dục đã thay đổi quy định về bộ 

và cơ quan ngang bộ theo hướng tập quyền: ví dụ luật Giáo dục năm 2005 đã bỏ quy định 
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các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ có trách nhiệm quản lý nhà nước về 

giáo dục.  

Xu hướng phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về giáo dục từ cơ quan 

trung ương đến cơ quan địa phương thể hiện rõ ở chỗ luật Giáo dục năm 2005 quy định 

cụ thể ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục theo sự phân cấp 

của Chính phủ và có trách nhiệm với những nội dung cụ thể của quản lý giáo dục tại địa 

phương. Tuy nhiên, việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục là một 

vấn đề khó có thể giải quyết phù hợp trong bối cảnh vừa phân cấp theo chiều dọc theo hệ 

thống quản lý hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương lại vừa phân cấp theo 

chiều ngang giữa các cơ quan quản lý lĩnh vực và các cơ quan quản lý chuyên môn, 

chuyên ngành. Điều này thể hiện rõ qua việc trường đại học thường phải báo cáo cho quá 

nhiều cơ quan quản lý nhà nước, mà không rõ các cơ quan này phối hợp như thế nào với 

Bộ Giáo dục và đào tạo. Việc phối hợp quản lý nhà nước về giáo dục theo vùng và theo 

lĩnh vực hoạt động luôn tạo ra không ít vấn đề khó khăn và trở ngại đối với quản trị 

trường học nói chung và quản trị đại học nói riêng.  

Các nội dung quản lý nhà nƣớc về giáo dục đại học 

Về quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học, luật Giáo dục từ năm 1998 đến năm 

2005 nhất quán quy định năm điều liên quan đến thành phần, cấu trúc, mục tiêu, yêu cầu, 

cơ sở giáo dục và văn bằng giáo dục đại học. Chỉ xét về tên điều luật cũng có thể thấy 

luật Giáo dục năm 2005 có xu hướng nhấn mạnh đến “chương trình” giáo dục chứ không 

dừng lại ở tầm “giáo trình” giáo dục đại học như luật Giáo dục năm 1998.  

Về mục tiêu giáo dục đại học 

Luật Giáo dục (1998) và Luật Giáo dục (2005) nhất quán quy định giáo dục đại 

học bao gồm giáo dục đại học đào tạo trình độ cao đẳng và trình độ đại học và giáo dục 

sau đại học đào tạo trình độ thạc sỹ và trình độ tiến sỹ.  

Về cơ bản luật Giáo dục 2005 giữ nguyên các mục tiêu giáo dục đại học đã nêu 

năm 1998, nhưng bổ sung thêm “khả năng làm việc độc lập, sáng tạo” vào mục tiêu đào 

tạo trình độ đại học và trình độ thạc sỹ; và bổ sung tính “mới” (năng lực phát hiện và giải 

quyết những vấn đề mới) và năng lực hướng dẫn nghiên cứu khoa học vào mục tiêu đào 
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tạo trình độ tiến sỹ. Đây là những phẩm chất, năng lực trở thành mục tiêu hàng đầu của 

nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0. Luật Giáo 

dục (2019) bổ sung một số nội dung mới trong mục tiêu giáo dục đại học, trong khi vẫn 

đảm bảo giữ nguyên mục tiêu đào tạo nhân lực trình độ cao, nâng cao dân trí, bồi dưỡng 

nhân tài. Cụ thể là giáo dục đại học có mục tiêu nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri 

thức và sản phẩm mới phục vụ đất nước. Cụ thể hóa và bổ sung mục tiêu đào tạo người 

học có đức, trí, thể, mỹ; có tri thức, kỹ năng, trách nhiệm nghề nghiệp, có khả năng tự 

học, sáng tạo và lập nghiệp.   

Về nội dung, phƣơng pháp, chƣơng trình và giáo trình giáo dục đại học 

Về cơ bản, luật Giáo dục 2005 giữ nguyên các yêu cầu về nội dung, phương pháp 

giáo dục đại học, chương trình và giáo trình đại học đã nêu trong luật Giáo dục 1998. Tuy 

nhiên, luật Giáo dục 2005 không ghi chung chung là “Bộ GDĐT” mà ghi rõ “Bộ trưởng 

Bộ GDĐT” quy định chương trình khung, quy định khối lượng kiến thức, kết cấu chương 

trình, luận văn, luận án đối với đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ và có trách nhiệm 

tổ chức biên soạn và duyệt các giáo trình sử dụng chung cho các trường cao đẳng, trường 

đại học. Ở đây cần lưu ý là, khác với luật Giáo dục 1998, luật Giáo dục 2005 ghi rõ: 

“Trên cơ sở thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định ngành về chương trình giáo dục 

đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình khung cho từng ngành 

đào tạo đối với trình độ cao đẳng, trình độ đại học”. Điều này phản ánh xu thế tản quyền, 

phân quyền trong quản lý nhà nước về chương trình giáo dục đại học theo đó quy định 

của Bộ trưởng Bộ GDĐT phải dựa trên cơ sở thẩm định của “Hội đồng quốc gia thẩm 

định ngành về chương trình giáo dục đại học”.  

Xu thế phân cấp, phân quyền về giáo trình được thể hiện rõ khi luật Giáo dục 2005 

không còn quy định chung chung “Nhà nước có chính sách bảo đảm để các trường cao 

đẳng, trường đại học có đủ giáo trình chủ yếu”, mà quy định rõ hiệu trưởng trường 

trường đại học có trách nhiệm “bảo đảm có đủ giáo trình phục vụ giảng dạy, học tập” 

(Luật Giáo dục 2005, Điều 41, Khoản 2). Luật Giáo dục (2015) không còn cụ thể hóa các 

chi tiết này nữa. Luật Giáo dục (2019) tại Điều 40 “Tổ chức và hoạt động giáo dục đại 

học” quy định ngắn gọn là thực hiện theo luật giáo dục và luật giáo dục đại học. 
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Về cơ sở giáo dục đại học 

Luật Giáo dục năm 2005 vẫn giữ nguyên khoản 1 và khoản 2 Điều 38 của luật 

Giáo dục năm 1998, theo đó cơ sở giáo dục đại học gồm trường cao đẳng, trường đại học 

và viện nghiên cứu khoa học đào tạo trình độ sau đại học khi được Thủ tướng Chính phủ 

giao. Tuy nhiên, luật Giáo dục 2005 bổ sung thêm một khoản quy định các điều kiện về 

đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và kinh nghiệm đào tạo, nghiên cứu khoa học cần đảm 

bảo của cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sỹ. Điều này 

phản ánh xu thế luật hóa các yêu cầu tăng lên đối với các điều kiện đảm bảo chất lượng 

đào tạo trình độ tiến sỹ của cơ sở giáo dục đại học. Luật Giáo dục (2015) quy định cơ sở 

giáo dục đại học gồm: Đại học, trường đại học, học viện (gọi chung là trường đại học) 

đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học; đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ khi 

được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép. Cơ sở giáo dục đại học bao gồm cả 

viện nghiên cứu khoa học đào tạo trình độ tiến sĩ, phối hợp với trường đại học đào tạo 

trình độ thạc sĩ khi được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép. Luật Giáo dục 

(2019) không quy định chi tiết về cơ sở giáo dục đại học mà quy định việc này thực hiện 

theo luật Giáo dục đại học.  

Về văn bằng giáo dục đại học 

Từ “đủ điều kiện thi” sang “thi đạt yêu cầu”. Theo luật Giáo dục năm 2005, cơ 

chế quản lý nhà nước về văn bằng giáo dục đại học đã chuyển đổi từ quản lý “đầu vào” 

đảm bảo người học có đủ điều kiện theo quy định của Bộ GDĐT thì được dự thi sang 

quản lý “đầu ra” đảm bảo người học nếu thi đạt yêu cầu theo quy định của Bộ GDĐT thì 

được cấp bằng tốt nghiệp. Luật Giáo dục 1998, Điều 39 quy định người học hoàn thành 

chương trình giáo dục đại học, có đủ điều kiện theo quy định của Bộ GDĐT thì được dự 

thi và nếu đạt yêu cầu (không rõ của ai) thì được cấp bằng tốt nghiệp. Luật Giáo dục 

2005, Điều 43 quy định: người học hoàn thành chương trình đào tạo, có đủ điều kiện thì 

được dự thi và nếu đạt yêu cầu theo quy định của Bộ GDĐT thì được cấp bằng tốt nghiệp.  

Phân cấp trách nhiệm và thẩm quyền cấp bằng giáo dục đại học. Luật Giáo dục 

1998 và 2005 giữ nguyên quy định: hiệu trưởng trường đại học cấp bằng tốt nghiệp đại 

học và bằng thạc sỹ. Luật Giáo dục năm 1998 quy định Bộ GDĐT cấp bằng tiến sỹ, 
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nhưng Luật Giáo dục 2005 đã đổi mới theo hướng trao quyền cho cơ sở giáo dục đại học: 

hiệu trưởng trường đại học, viện trưởng viện nghiên cứu khoa học cấp bằng tiến sỹ. Theo 

Luật Giáo dục 1998, Chính phủ quy định văn bằng tốt nghiệp sau đại học của một số 

ngành chuyên môn đặc biệt. Quyền quy định văn bằng này được tập trung cho Thủ tướng 

Chính phủ và đồng thời phân cấp cho Bộ trưởng Bộ GDĐT theo quy định của luật Giáo 

dục 2005. Cụ thể là: Thủ tướng Chính phủ quy định văn bằng tốt nghiệp tương đương 

trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ của một số ngành chuyên môn đặc biệt; Bộ trưởng Bộ 

GDĐT quy định trách nhiệm và thẩm quyền cấp văn bằng của cơ sở giáo dục đại học 

trong nước khi liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục đại học nước ngoài. Luật giáo dục 

(2015) về cơ bản giữ nguyên các quy định về văn bằng giáo dục đại học trong Luật Giáo 

dục (2018). Luật Giáo dục 2019 chỉ có một điều quy định chung về văn bằng, chứng chỉ 

trong đó ghi rõ văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục khác nhau trong hệ thống giáo dụ 

quốc dân ban hành thì có giá trị pháp lý như nhau, nghĩa là bình đẳng trước pháp luật. 

Đây là một chuyển đổi quan trọng trong pháp luật bảo đảm sự công bằng và bình đẳng 

trước pháp luật của các cơ sở giáo dục quốc dân không phụ thuộc vào loại hình và hình 

thức đào tạo. Đối với giáo dục đại học, Luật Giáo dục 2019 quy định rõ “5. Chính phủ 

ban hành hệ thống văn bằng giáo dục đại học và quy định văn bằng trình độ tương đương 

của một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù”. Điều này trực tiếp giúp cho người học tốt 

nghiệp từ các cơ sở giáo dục đại học có thể có các điều kiện, cơ hội ngang nhau trong tiếp 

cận thị trường lao động và tìm việc làm. Các cơ sở giáo dục đại học cũng được tạo thuận 

lợi để giảm bớt sự phân biệt đối xử giữa các loại hình giáo dục, như đã từng xảy ra trong 

thời gian trước đây.  

2. Trách nhiệm quản lý nhà nƣớc của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ khác 

đối với tự chủ đại học 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ GDĐT trong quản lý nhà nƣớc 

liên quan đến tự chủ đại học 

Chức năng. Từ góc độ tiếp cận hệ thống, trong quan hệ với trường đại học Bộ 

GDĐT có vị trí, vai trò của một cơ quan chính phủ trực tiếp thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước đối với giáo dục đại học về năm nội dung cơ bản. Đó là (i) mục tiêu, chương 
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trình, nội dung giáo dục; (ii) quy chế thi, tuyển sinh và văn bằng, chứng chỉ; (iii) phát 

triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; (iv) cơ sở vật chất và thiết bị trường 

học; (v) bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục
6
.  

Cơ chế quản lý nhà nước. Bộ GDĐT thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối 

với giáo dục đại học thông qua ba cơ chế quản lý nhà nước. Một là Bộ trình Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự 

thảo quyết định, chỉ thị trương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động quốc gia 

và các văn bản khác về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, hoặc theo phân 

công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hai là Bộ ban hành thông tư và các văn bản 

khác về lĩnh vực giáo dục đại học thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Ba là Bộ chỉ 

đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, chương trình 

hành động quốc gia, các dự án, công trình trọng điểm quốc gia sau khi được phê duyệt và 

thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giáo dục đại học.  

Nhiệm vu và quyền hạn. Để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đại 

học, Bộ GDĐTcó nhiệm vụ, quyền hạn trình chính phủ, Quốc hội và Thủ tướng Chính 

phủ các văn bản pháp quy thuộc phạm vi quản lý nhà nước hoặc theo sự phân công và 

ban hành các văn bản pháp quy thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Đồng thời Bộ 

GDĐT có nhiệm vụ và quyền hạn trực tiếp quản lý nhà nước đối với 14 nội dung được 

tóm tắt trong bảng dưới đây. Bốn nhóm nhiệm vụ và quyền hạn không nêu trong bảng 

tóm tắt vì liên quan đến quản lý nhà nước về giáo dục nói chung trong đó có giáo dục đại 

học. Đó là: (i) chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, công trình trọng điểm quốc gia; thông tin, 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giáo dục, (ii) quyết định và chỉ đạo thực 

hiện chương trình cải cách hành chính của bộ, (iii) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán 

bộ, công chức, viên chức người lao động và thực hiện chính sách tiền lương và các chế 

                                                           
6
 Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-69-2017-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-bo-giao-duc-va-dao-tao-350206.aspx
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độ, chính sách khác; (iv) thanh tra; kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống 

tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý vi phạm.  

Các đơn vị phục vụ chức năng quản lý nhà nước thuộc bộ GDĐT. Bộ GDĐT có 

cơ cấu tổ chức gồm 21 đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 

năm đơn vị sự nghiệp trực thuộc phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ. Năm đơn 

vị sự nghiệp gồm: (i) Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, (ii) Học viện Quản lý giáo dục, 

(iii) Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, (iv) Báo Giáo dục và Thời 

đại và (v) Tạp chí Giáo dục. 

Các đơn vị giúp Bộ trưởng bộ GDĐT quản lý nhà nước. Trong tổng số 21 đơn vị 

giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học có Văn 

phòng, Thanh tra, năm cục và 14 vụ. Cơ chế phân công các đơn vị này được xác định là 

có tính kế thừa cách phân công các đơn vị của bộ đã hoạt động có hiệu quả và hợp lý. 

Đồng thời, cơ chế phân công các đơn vị này tuân theo nguyên tắc: mỗi lĩnh vực hoạt 

động chỉ do một đơn vị làm đầu mối chủ trì, theo dõi, xử lý và các đơn vị khác có liên 

quan có thể phối hợp theo dõi, xử lý.  

Có lẽ do cơ chế phân công các đơn vị giúp việc vừa theo lĩnh vực hoạt động vừa 

theo cấp bậc giáo dục nên vẫn còn có thể xảy ra hiện tượng một lĩnh vực hoạt động do hai 

hoặc hơn hai đơn vị cùng quản lý (xem Phụ lục 1).  

Trách nhiệm quản lý nhà nƣớc của các bộ đối với tự chủ đại học  

Trách nhiệm của các bộ chủ quản và các bộ liên quan. Về trách nhiệm quản lý 

nhà nước về giáo dục, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2010  và Nghị định số 

127/2018. Cả hai nghị định này đều dành điều 5 quy định trách nhiệm của các bộ. Tuy 

nhiên, Nghị định 115/2010 quy định rõ trách nhiệm của các bộ có cơ sở giáo dục trực 

thuộc thường được hiểu là các “bộ chủ quản” và ba bộ khác là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ. Theo Nghị định này, bộ Tài chính có trách nhiệm rất cụ thể 

đối với tự chủ đại học là “hướng dẫn cơ chế tự chủ tài chính đối với các cơ sở giáo dục; 

cơ chế quản lý và sử dụng nguồn thu học phí và các khoản thu hợp pháp khác của cơ sở 

giáo dục”; Bộ Nội vụ có trách nhiệm “chủ trì xây dựng và giao biên chế công chức cho 

các Bộ và UBND cấp tỉnh (trong đó có biên chế công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, 
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Phòng Giáo dục và Đào tạo). Đến năm 2018, Nghị định 127/2018 quy định trách nhiệm 

của các bộ nói chung mà không sử dụng cụm từ “bộ có cơ sở giáo dục trực thuộc” và 

cũng không quy định cụ thể trách nhiệm của ba bộ này nữa. Chỉ riêng một chi tiết như 

vậy cũng cho thấy xu thế chuyển trách nhiệm của bộ chủ quản và tăng quyền tự chủ cho 

cơ sở giáo dục đại học.  

Các nội dung quản lý nhà nước của các bộ. Theo xu thế tăng quyền tự chủ cho 

trường đại học, Nghị định 127/2018 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ 

thành bốn nội dung là nghiên cứu, dự báo nhu cầu nhân lực của ngành, lĩnh vực thuộc 

thẩm quyền quản lý; thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục của ngành; thống kê,  báo 

cáo và chịu trách nhiệm giải trình về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của các 

cơ sở giáo dục trực thuộc bộ theo quy định. Tám năm trước, theo Nghị định 115/2010, 

các bộ chủ quản có nhiều trách nhiệm trong đó có những trách nhiệm làm mất quyền tự 

chủ của trường đại học, ví dụ như các bộ “thực hiện quy chế tuyển sinh, đào tạo, liên kết 

đào tạo; quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; thu, chi học phí”, “Quyết định công nhận 

hội đồng trường đối với các cơ sở giáo dục công lập”, “Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ 

sở giáo dục trực thuộc Bộ hoặc trực thuộc các doanh nghiệp do Bộ thực hiện một số 

quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp đó”.  

Nghị định 115/2010, điều 5, khoản 1 quy định các bộ chủ quản có trách nhiệm 

mâu thuẫn nhau là vừa quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức người 

đứng đầu và các cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục trực thuộc, vừa quản lý 

vừa thực hiện vừa bảo đảm quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục trực thuộc. Ví dụ, cụ thể 

là điều 5, khoản 1, mục h quy định các bộ này có trách nhiệm “Quản lý, hướng dẫn, kiểm 

tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các khoản thu hợp pháp khác đối với các cơ sở 

giáo dục; thực hiện xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển giáo 

dục; bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trực thuộc theo 

quy định của pháp luật”. Đến năm 2018, quy định này được thay đổi thành quy định các 

bộ có trách nhiệm thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục của ngành, lĩnh vực được 

giao quản lý.  
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3. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Uỷ ban Nhân dân đối với tự chủ đại học 

Phân quyền và tản quyền ở địa phƣơng 

Phân quyền, phân công, phân nhiệm. Năm 2010, theo Nghị định số 115, trong 

quan hệ với HĐND cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh chỉ có trách nhiệm xây dựng và trình 

HĐND cấp tỉnh quyết định quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, chính sách phát 

triển giáo dục trên địa bàn. Nhưng đến năm 2018, UBND cấp tỉnh đã có thêm trách 

nhiệm nữa là: trình HĐND cấp tỉnh quyết định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ 

sở giáo dục công lập, quyết định biên chế công thức của cơ quan quản lý giáo dục và phê 

duyệt tổng số lượng người làm việc của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh theo quy định pháp luật. Năm 2010, UBND quyết định những nội dung này 

mà không phải trình HĐND cấp tỉnh.  

Xu thế tăng quyền tự chủ thể hiện rõ qua sự thay đổi quy định về trách nhiệm quản 

lý cơ sở giáo dục đại học ở địa phương: Năm 2010, Nghị định 115 dành cả một khoản 5 

với ba mục quy định trách nhiệm quản lý các cơ sở giáo dục của UBND cấp tỉnh bao gồm 

(i) quản lý hành chính theo lãnh thổ các trường đại học trên địa bàn, (ii) quyết định thành 

lập hoặc cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi loại hình trường 

các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của tỉnh, (3)  quyết định bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức và thực hiện chính 

sách đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường đại học công lập trực thuộc tỉnh; quyết 

định công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu 

trưởng trường đại học tư thục trên địa bàn; quyết định công nhận, không công nhận hội 

đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng trường đại học tư thục trên địa bàn; 

quyết định công nhận hội đồng trường, trường đại học trực thuộc tỉnh.  

Từ năm 2018, trách nhiệm “quyết định” các nội dung này của UBND cấp tỉnh 

được quy định lại thành trách nhiệm “chấp thuận việc thành lập, cấp giấy chứng nhận, 

tham gia thẩm định thực tế, kiểm tra và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng đào 

tạo”. Cụ thể Nghị định 127/2018 quy định UBND cấp tỉnh có trách nhiệm: “chấp thuận 

việc thành lập …, cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu cơ sở giáo dục đại học; cấp giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài; cấp giấy 
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chứng nhận đầu tư và phê duyệt quy hoạch xây dựng trường, thiết kế tổng thể đối với cơ 

sở giáo dục đại học tư thục; tham gia thẩm định thực tế đề án thành lập cơ sở giáo dục đại 

học trên địa bàn; kiểm tra và xác nhận các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo để Bộ 

Giáo dục và Đào tạo cho phép hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục đại học trên 

địa bàn theo quy định” (Điều 5). Điều 7 của Nghị định 127/2018 quy định chung trách 

nhiệm của UBND cấp tỉnh là “Quản lý các trường đại học công lập trực thuộc tỉnh, các 

trường đại học tư thục trên địa bàn theo quy định của pháp luật”.  

Về quản lý tài chính, ngân sách. Về trách nhiệm đối với ngân sách nhà nước cho 

giáo dục, năm 2010 UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, sử dụng ngân sách 

nhà nước nhưng có lẽ chỉ để quản lý theo quy định hiện hành. Nhưng đến năm 2018, 

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm “Bố trí đúng, đủ ngân sách nhà nước chi cho giáo dục tại 

địa phương theo quy định” và quản lý, kiểm tra, sử dụng ngân sách nhà nước “nhằm đáp 

ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục”. Nghị định 115/2010 nhấn mạnh “việc 

thu, chi học phí, lệ phí và các khoản thu hợp pháp khác đối với các cơ sở giáo dục thuộc 

trách nhiệm quản lý của UBND cấp tỉnh”. Nhưng năm 2018, Nghị định 127 quy định rõ 

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm “thực hiện thu, sử dụng học phí và các khoản thu hợp 

pháp khác đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh” 

Về quyền tự chủ đại học, năm 2010 UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chung là “Chỉ 

đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước và các chính 

sách của địa phương để bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo 

dục” (Nghị định 115/2010, Điều 9). Năm 2018, trách nhiệm này được quy định rõ hơn 

trong Nghị định 127./2018, Điều 12 là: “Thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà 

nước và các chính sách của địa phương để bảo đảm quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình 

về thực hiện nhiệm vụ và chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản 

lý; thường xuyên cập nhật thông tin về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc 

phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục”.  

Về phân quyền quản lý, năm 2010 sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm giúp 

UBND cấp tỉnh “kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về giáo dục” đối với các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn. Năm 2018, sở giáo dục và đào tạo được giao trách nhiệm “công 
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nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng các cơ 

sở giáo dục đại học tư thục trên địa bàn theo tiêu chuẩn chức danh và thủ tục do pháp luật 

quy định” (Điều 12, Khoản 3, Mục b). 

4.  Kết luận 

Trong hơn hai thập kỷ kể từ khi có Luật Giáo dục (1998) đến nay đã có nhiều sự 

chuyển dịch, đổi mới trong các quy định pháp luật về tự chủ đại học. Tuy nhiên, vấn đề 

tự chủ đại học chỉ là một trong các vấn đề của giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói 

riêng. Việc giải quyết vấn đề tự chủ luôn gắn với vấn đề quản lý nhà nước về giáo dục 

được quy định trong Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp 

và các quy đinh khác. Đã có những chuyển dịch rõ ràng trong các quy định pháp luật về 

quản lý nhà nước theo hướng phân cấp, phân quyền và tản quyền để mở rộng quyền tự 

chủ cho các cơ sở giáo dục trong hoạt động chuyên môn của nhà trường. Tuy nhiên, vẫn 

còn vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý 

nhà nước về giáo dục. Đặc biệt là vấn đề thiếu cơ chế giám sát, thiếu công cụ đánh giá 

kết quả thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục của các bên liên 

quan.   

Riêng về tự chủ đại học, vấn đề này trở nên cấp thiết trong bối cảnh đất nước gặp 

khó khăn về kinh tế và tài chính, Nhà nước phải cắt giảm các khoản chi ngân sách trong 

khi nhu cầu học tập tăng lên. Luật Giáo dục (1998) dành cả điều 55 quy định quyền tự 

chủ và tự chịu trách nhiệm của trường cao đẳng, trường đại học theo quy định của pháp 

luật và điều lệ nhà trường trong năm công tác là: xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức 

tuyển sinh và đào tạo theo quy định, tổ chức bộ máy nhà trường; huy động, quản lý, sử 

dụng các nguồn lực và hợp tác trong nước quốc tế. Các quy định pháp luật về tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật và điều lệ nhà trường như thế này được giữ 

nguyên trong Luật Giáo dục (2005, 2015). Đến năm 2019, Luật Giáo dục (2019) sửa đổi 

và rút gọn điều này thành Điều 60 “Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường”, theo đó cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ, trách nhiệm giải 

trình theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục đại học và quy định 

khác của pháp luật có liên quan (xem bảng). Trong thực tế, quyền tự chủ, tự chịu trách 
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nhiệm từ năm 2019 gọi là quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình được Nhà nước trao cho 

nhà trường một cách có điều kiện. Tùy theo mức độ tự chủ tài chính của nhà trường mà 

nhà trường được trao quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình với mức độ tương ứng. Cần 

thấy rằng việc áp đặt điều kiện tự chủ tài chính để trao quyền tự chủ, trách nhiệm giải 

trình chỉ là một quan điểm, một giải pháp tình thế trong điều kiện Nhà nước phải cắt giảm 

các khoản chi ngân sách nhà nước. Theo đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, 

đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển và giáo dục là quốc sách hàng đầu. Do vậy, vấn 

đề quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình cần được tiếp tục nghiên cứu và giải quyết theo 

hướng không những không cắt giảm mà còn cần phải tăng đầu ngân sách nhà nước cho 

các cơ sở giáo dục công lập nói chung và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại 

học công lập nói riêng để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu giáo dục theo quy định. 

Khi đó, quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình phụ thuộc vào năng lực quản lý, năng lực 

hoạt động chuyên môn của nhà trường đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn đầu tư của 

nhà nước và đảm bảo nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu đặt ra.  

Phần 6: Cơ chế tự chủ đại học ở Việt Nam hiện nay 

Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã đặt ra 

nhiệm vụ “Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục, đào tạo” như 

một trong các giải pháp quan trọng cho việc 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 hiện nay.  

Trong điều kiện kinh tế thị trường và xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu 

rộng cùng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tự chủ đại học trở thành xu thế tất yếu, nhu 

cầu tự thân của trường đại học và được xem là chìa khóa để nâng cao chất lượng đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ, giúp giáo dục đại học Việt Nam vươn lên, 

cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong nước, khu vực và 

quốc tế. Tự chủ đại học giúp tăng tính năng động cho các trường, kích thích sự cạnh tranh 

giữa các trường và nâng cao trách nhiệm giải trình, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ 

công chức nhà trường. Tuy đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, song thực tế tự chủ 

giáo dục đại học Việt Nam hiện nay cho thấy còn nhiều vấn đề cần sự định hướng rõ hơn, 

cần khắc phục những bất cập mang tính nửa vời, đi ngược với xu thế thế giới và hạn chế 
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do bị ràng buộc bởi các cơ chế, luật định chồng chéo, thúc đẩy năng lực tự chủ (đặc biệt 

là năng lực quản trị, năng lực đội ngũ) của các trường. 

Trong phạm vi chương này, trên cơ sở các bài nghiên cứu của các nhà khoa học, 

các ý kiến của các nhà quản lý, nhà giáo dục trong các hội nghị, hội thảo về tự chủ đại 

học cùng kết quả khảo sát tại các các cơ sở giáo dục đại học như Đại học quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Vinh, 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Ngoại 

thương, Học viện Nông nghiệp, Trường Đại học Việt Pháp, Trường Đại học Giao thông 

Vận tải, Trường Đại học Tài nguyên Môi trường… chúng tôi muốn phân tích làm rõ thực 

trạng mức độ tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập Việt Nam hiện nay theo các 

nội dung: tự chủ về công tác tổ chức, cán bộ, đối ngoại, tự chủ về học thuật và tự chủ về 

tài chính. 

1. Các tiêu chí đánh giá tự chủ đại học  

Hiện nay có nhiều quan điểm với cách tiếp cận khác nhau về vấn đề tự chủ đại 

học. Cơ sở chủ yếu cho các tiếp cận này phụ thuộc vào vai trò của nhà nước trong mối 

quan hệ với chính các cơ sở giáo dục đại học. Việc giảm bớt can thiệp, quản lý của Nhà 

nước cũng đồng nghĩa với việc tăng cường hơn tính tự quyết, tự chủ của các cơ sở giáo 

dục đại học và sự điều tiết của thị trường lao động là xu hướng chung của tự chủ đại học 

trên thế giới hiện nay. 

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tự chủ là bỏ sự can thiệp hàng ngày (của các 

cơ quan nhà nước), có tính hành chính, áp đặt hành chính vào trong nội bộ các trường đại học.  

Nguyễn Trọng Tuấn (2018) trên cơ sở mức độ can thiệp, kiểm soát của Nhà nước 

đối với cơ sở giáo dục đại học khi lược dẫn quan điểm của World Bank (2008) trong Báo 

cáo về xu hướng toàn cầu trong quản trị đại học, đã chỉ ra bốn mô hình tự chủ đại học 

như sau: Mô hình Nhà nước kiểm soát hoàn toàn (state control) như ở Malaysia; mô hình 

bán tự chủ (semi-autonomous) như ở Pháp và New Zealand; mô hình bán độc lập (semi-

independent) như ở Singapore và mô hình độc lập (independent) ở Anh và Úc. Trong mô 

hình Nhà nước kiểm soát hoàn toàn thì trường đại học vẫn được hưởng một mức độ tự 

chủ nhất định vì những nguyên nhân từ đặc thù trong hoạt động của trường đại học. Bên 



56 

 

cạnh đó, trong mô hình độc lập thì vẫn có những mặc định về sự kiểm soát của Nhà nước 

đối với trường đại học, ít nhất là về mặt chiến lược và những yêu cầu về tính giải trình. 

Phù hợp với các tiếp cận cơ bản về vấn đề tự chủ đại học, phù hợp với thực tế sự 

phân quyền giữa cơ sở giáo dục đại học với cơ quan chủ quản hay các cơ quan cấp trên 

trong việc quyết định các vấn đề cụ thể đối với một số hoạt động quan trọng của trường 

đại học, trong phạm vi nghiên cứu này chúng tôi xác định theo mức độ tự quyết định, tự 

chịu trách nhiệm hay tự quyết định, tự chịu trách nhiệm trong giới hạn hoặc do cơ quan 

chủ quản, cơ quan cấp trên khác quyết định và chịu trách nhiệm để đánh giá mức độ tự 

chủ của các cơ sở giáo dục đại học ở nước ta hiện nay. 

Ở một chiều cạnh khác, vấn đề tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học được xem 

xét theo các lĩnh vực hoạt động cụ thể của các cơ sở giáo dục đại học trong sự phân 

quyền giữa họ với nhà nước. Hay nói cách khác, các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ, 

tự quyết những lĩnh vực nào trong các hoạt động cụ thể của trường học, từ tổ chức, bộ 

máy, nhân sự, đào tạo, nghiên cứu khoa học và các dịch vụ phục vụ cộng đồng đến tài 

chính, xây dựng, mua sắm cơ sở vật chất, quản lý tài sản… Thẻ điểm đánh giá tự chủ của 

Hiệp hội đại học Châu Âu (EUA) xem xét mức độ tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học 

theo 4 lĩnh vực chủ yếu sau: Tự chủ về tổ chức, bộ máy; tự chủ về tài chính; tự chủ về 

học thuật và tự chủ về nhân sự (Nguyễn Thị Bích Lệ và Nguyễn Ngọc Linh, 2018).  

Trần Thị Trang (2018) đã lược dẫn quan điểm của Anderson & Johnson về các 

thành tố của tự chủ đại học, bao gồm: Tự chủ về nhân lực; tự chủ về các vấn đề liên quan 

đến tuyển sinh và quản lý sinh viên; tự chủ trong các hoạt động học thuật và chương trình 

giáo dục; tự chủ trong chuẩn mực học thuật; tự chủ trong nghiên cứu và xuất bản, giảng 

dạy; tự chủ trong các vấn đề liên quan đến quản lý hành chính, tài chính, quản lý và sử 

dụng ngân sách và các nguồn tài chính của trường. 

Trên cơ sở kinh nghiệm nghiên cứu của nhiều tác giả về các lĩnh vực/các thành tố 

của tự chủ các cơ sở giáo dục đại học, có thể thấy các thành tố của tự chủ đại học về cơ 

bản bao gồm tự chủ về tổ chức, bộ máy và nhân sự; tự chủ về đào tạo và nghiên cứu khoa 

học và tự chủ về tài chính và sử dụng các nguồn tài chính của trường.   

Ở Việt Nam Luật Giáo dục đại học năm 2012 tại điều 32 quy định quyền tự chủ 

của các cơ sở giáo dục đại học như sau: “Cơ sở giáo dục đại học được tự chủ trong các 
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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”. Điều 4 Luật Giáo dục đại học năm 2018 

xác định: “Quyền tự chủ là quyền của cơ sở giáo dục đại học được tự xác định mục tiêu 

và lựa chọn cách thức thực hiện mục tiêu; tự quyết định và có trách nhiệm giải trình về 

hoạt động chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và hoạt động khác 

trên cơ sở quy định của pháp luật và năng lực của cơ sở giáo dục đại học”. 

Trên cơ sở Luật pháp và căn cứ vào Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 

của Chính phủ về Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học 

công lập giai đoạn 2014 - 2017, chúng tôi xem xét, đánh giá sự tự chủ của các cơ sở giáo 

dục đại học theo các mức độ: Cơ sở giáo dục hoàn toàn tự quyết định, tự chịu trách 

nhiệm hay tự quyết định, tự chịu trách nhiệm trong giới hạn và do cơ quan chủ quản, cơ 

quan cấp trên khác quyết định và chịu trách nhiệm theo các hoạt động các lĩnh vực cơ 

bản sau: 

Thứ nhất, về tổ chức bộ máy, nhân sự; trong đó bao gồm việc quyết định thành lập 

Hội đồng trường; bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo cơ sở giáo dục; quyết định 

chiến lược và chính sách phát triển đơn vị; quyết định thành lập mới, chia tách, giải thể 

sáp nhập các tổ chức trực thuộc; quyết định cơ cấu và số lượng người làm việc, tuyển 

dụng viên chức, ký kết hợp đồng lao động; giao kết hợp đồng lao động với giảng viên, 

nhà khoa học nước ngoài;  

Thứ hai, thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học (còn gọi tự chủ về 

học thuật); trong đó có quyết định việc mở ngành/chuyên ngành đào tạo; xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh; quyết định các hoạt động đào tạo; đảm bảo chuẩn đầu ra 

và thực hiện kiểm định chất lượng; quyết định liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong 

và ngoài nước; quyết định hướng nghiên cứu và tham gia các nhiệm vụ khoa học công 

nghệ; quyết định sử dụng tài sản, thương hiệu để liên doanh, liên kết thực hiện hoạt động 

khoa học công nghệ; thực hiện cung cấp dịch vụ công. 

Thứ ba, về tài chính, mua sắm; trong đó có việc đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt 

động chi thường xuyên và chi đầu tư, việc quy định về mức học phí của từng hệ đào tạo 

phù hợp; được quy định về các khoản thu sự nghiệp; quy định về tiền lương và thu nhập; 
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quy định sử dụng nguồn thu; quyết định đối với các dự án đầu tư mua sắm; quyết định 

với các dự án đầu tư sử dụng nguồn thu của đơn vị.  

2. Mô hình tự chủ ở các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam hiện nay 

Theo Quy hoạch mạng lưới các trường đại học Việt Nam, hiện nay cả nước có 

khoảng 240 cơ sở giáo dục đại học (không tính các cơ sở giáo dục đại học thuộc lực 

lượng vũ trang), trong đó có khoảng 180 cơ sở giáo dục đại học công lập và khoảng 60 cơ 

sở giáo dục ngoài công lập; quy mô sinh viên năm học 2015-2016 cả nước có khoảng 7,8 

triệu thì trường công lập chiếm 86%, trường dân lập 14%. Theo Điều 7 Luật Giáo dục 

Đại học năm 2018, cơ sở giáo dục đại học Việt Nam có tư cách pháp nhân bao gồm đại 

học, trường đại học và cơ sở giáo dục đại học có tên gọi khác phù hợp với quy định của 

pháp luật; Đại học quốc gia, đại học vùng là đại học thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc 

gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước. 

Về loại hình cơ sở giáo dục bao gồm: Cơ sở giáo dục đại học công lập do Nhà 

nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và là đại diện chủ sở hữu; 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… 

Theo Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo có chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học ở các mặt: mục tiêu, 

chương trình, nội dung giáo dục; quy chế thi, tuyển sinh và văn bằng, chứng chỉ; phát 

triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; 

bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục; quản lý nhà nước các dịch vụ sự 

nghiệp công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Như vậy, về mặt chuyên môn/ học 

thuật tất cả các cơ sở giáo dục đại học trên lãnh thổ Việt Nam đều chịu sự quản lý nhà 

nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể là các lĩnh vực liên quan đến đào tạo, phát triển 

đội ngũ, cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục… .  

Tuy nhiên ở góc độ tổ chức, hành chính và một số hoạt động, tài chính các cơ sở 

giáo dục đại học lại chịu sự quản lý bởi nhiều cơ quan, đơn vị chủ quản khác nhau. Cụ 
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thể, theo các Quyết định của Chính phủ ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của 

các cơ sở giáo dục đại học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong phân cấp quản lý, hiện 

nay Việt Nam có Đại học quốc gia (Quyết định số: 26/2014/QĐ-TTg) và các trường đại 

học quốc tế, gồm Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Đại học Việt Pháp), 

được tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 2557/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 12 năm 

2016; Trường Đại học Việt Nhật, được tổ chức và hoạt động theo Quyết định 391/QĐ-

TTg ngày 31/3/2017; Trường Đại học Việt Đức, được tổ chức và hoạt động theo Quyết 

định 890/QĐ-TTg ngày 19/6/2017 cùng các cơ sở giáo dục đại học khác gồm các đại học, 

trường đại học, viện, học viện trực thuộc đơn vị chủ quản là các bộ, ngành, địa phương và 

tương đương. Mặc dù là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(Quyết định 960/QĐ-CP ngày 6/8/2018), song Đại học vùng gồm Đại học Đà Nẵng, Đại 

học Huế, Đại học Thái Nguyên lại được tổ chức và hoạt động theo quy chế riêng (Thông 

tư số 08/2014/TT-BGDĐT) khác với 32 cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào 

tạo còn lại.  

Ở chiều cạnh tự chủ, Nghị quyết 77/QĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 đã cho 

phép 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. Hiện nay cả nước đã có 23 cơ sở giáo dục đại học công lập đã triển khai thực hiên 

thí điểm cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP, còn hầu hết các cơ sở giáo dục đại 

học chưa thực hiện theo cơ chế hoạt động này vẫn được tổ chức và hoạt động theo Nghị 

định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 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 và Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 về 

Ban hành điều lệ trường đại học.  

Như vậy, khi xem xét, phân tích về mức độ tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học 

theo các chiều cạnh tổ chức bộ máy, nhân sự, học thuật và tài chính, chúng ta cần hướng 

đến làm rõ 7 mô hình tự chủ đại học cụ thể là: Mô hình tự chủ ở Đại học quốc gia, mô 

hình tự chủ ở các trường Đại học quốc tế , mô hình tự chủ ở Đại học vùng, mô hình tự 

chủ ở các cơ sở giáo dục đại học đã, đang thực hiện theo Quyết định 77/QĐ-CP, mô hình 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-43-2006-nd-cp-quyen-tu-chu-tu-chiu-trach-nhiem-thuc-hien-nhiem-vu-to-chuc-bo-may-bien-che-tai-chinh-doi-voi-don-vi-su-nghiep-cong-lap-11313.aspx
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tự chủ ở các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa thực hiện Quyết định 77/QĐ-CP, mô 

hình tự chủ ở các cơ sở giáo dục đại học công lập và mô hình tự chủ ở các cơ sở giáo dục 

đại học với 100% vốn đầu tư của nước ngoài. 

         3. Kết luận 

Như vậy, qua xem xét phân tích thực tế tình hình tự chủ của các cơ sở giáo dục đại 

học Việt Nam chủ yếu ở mức độ được tự chủ, được tự quyết định và tự chịu trách nhiệm 

theo những nội dung cơ bản thuộc ba lĩnh vực hoạt động chính của một sơ sở giáo dục 

đại học: Học thuật; Tổ chức bộ máy và nhân sự; tài chính cùng một số tiêu chí khác trên 

cơ sở thực hiện theo các văn bản pháp luật và quy phạm pháp luật của Nhà nước Việt 

Nam, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam hiện nay đã hình thành 7 mô hình tự chủ 

chính. Qua phân tích theo ba nội dung chủ yếu của bảy mô hình tự chủ này, bỏ qua sự 

khác biệt giữa các cơ sở giáo dục đại học ở từng mô hình, chúng tôi có thể đi đến một số 

nhận xét mang tính so sánh về mức độ tự chủ giữa các mô hình này như sau:   

Thứ nhất, về tổ chức và hoạt động, các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam hiện nay, 

ngoài việc tuân thủ và chịu sự chi phối chung của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục Đại 

học, từng nhóm cơ sở giáo dục đại học còn được hướng dẫn và chịu sự chi phối trực tiếp 

của quy định trong các văn bản dưới luật ở các mức độ khác nhau: Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ như đối với Đại học quốc gia, các trường đại học quốc tế, các trường 

đại học tư thục; Nghị quyết của Chính phủ như đối với nhóm cơ sở giáo dục đại học công 

lập thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động, Nghi định của Chính phủ như đối với nhóm cơ sở 

giáo dục đại học công lập chưa thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP, 

Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo như đối với các Đại học vùng… Chính các văn bản 

quy định cho từng nhóm cơ sở giáo dục đại học này đã trở thành cơ sở pháp lý quan 

trọng, mang tính khách quan cho hình thành sự phân tầng về tổ chức và hoạt động, từ đó 

phân tầng về quyền tự chủ, tự quyết định và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục 

đại học Việt Nam. Theo đó, trong 7 mô hình này thì mô hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

ở đại học quốc gia là mô hình có mức tự chủ cao nhất, mà thực tế đã tiến gần tới mô hình 

tự chủ không trực thuộc cơ quan chủ quản là Bộ Giáo dục và Đào tạo theo cơ chế không 

bộ chủ quản; mô hình có mức tự chủ thấp nhất là mô hình ở nhóm các cơ sở giáo dục đại 
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học công lập chưa thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP, nhất là các cơ sở 

giáo dục đại học công lập trực thuộc các địa phương và các bộ/ngành. Điều này gợi lên 

cho chúng ta thấy tự chủ đại học không thể tiến hành cào đều, đồng loạt mà tùy thuộc vào 

nhiều yếu tố như năng lực tổ chức, quản trị của từng cơ sở giáo dục đại học, trình độ của 

đội ngũ cán bộ, khả năng về tuyển sinh, tài chính, hình thức sở hữu; nhất là mục tiêu của 

Nhà nước trong đào tạo độ ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, khoa 

học công nghệ của đất nước và chất lượng đào tạo giáo dục đại học qua kiểm định chất 

lượng giáo dục để có thể hình thành nhóm các đại học, theo đó Nhà nước có thể cho phép 

nhóm các cơ sở đó được tự chủ ở mức độ phù hợp với năng lực, trình độ và điều kiện 

thực tế của họ. 

Thứ hai, về cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự; theo Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật giáo dục Đại học năm 2018, Hội đồng Trường/Hội đồng đại học là cơ quan 

quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm (trong đó có kế hoạch, 

chiến lược phát triển bộ máy tỏ chức, nhân sự) của cơ sở giáo dục đại học; ban hành quy 

chế tổ chức và hoạt động; quyết định về cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục; đối với Hội 

đồng trường còn quyết định 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 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… Trong khi đó, theo các văn bản pháp quy và qua khảo sát thực 

tế, chỉ có Đại học quốc gia và Đại học vùng có quyền thành lập và ra quyết định thành 

lập Hội đồng đại học, còn đối với các cơ sở giáo dục đại học khác, việc thành lập Hội 

đồng trường đều do các cơ quan chủ quản như các Bộ, ngành, các tổ chức xã hội, Ủy ban 

nhân dân các tỉnh/thành ra quyết định thành lập. Chính sự phụ thuộc này cùng một số 

ràng buộc khác, mà đến nay tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, ngay cả với các cơ sở giáo 

dục đại học thuộc nhóm thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị quyết số 77/NQ-CP (mặc dù, 

Điều 4 của Nghị quyết đã nhấn mạnh: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện thí điểm theo quy 

định tại Nghị quyết này trên tinh thần tôn trọng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các 
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trường), thì việc thành lập Hội đồng trường và đảm bảo để hoạt động của Hội đồng 

trường theo đúng chức năng, quyền hạn của mình, chứ không phải như một tổ chức được 

lập ra mang tính hình thức, đối phó luôn là công việc khó khăn, khó thực hiện.  

Qua khảo sát thực tế tại các cơ sở giáo dục đại học, có thể thấy mức độ tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm của nhóm cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc các Bộ/ngành, các 

tổ chức xã hội, các tập đoàn, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành, mà chưa thành lập Hội 

đồng trường, hoặc có Hội đồng trường nhưng hoạt động chỉ mang tính hình thức, thì luôn 

ở mức thấp nhất trong thang tầng tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự. Có cơ sở giáo dục 

đại học hằng năm phải thực hiện rất nhiều công văn xin phép cơ quan chủ quản liên quan 

đến tuyển dụng, thành lập mới đơn vị trực thuộc trường, bổ nhiệm, nâng lương, sử dụng 

lao động… Trong khi đó đối với các cơ sở giáo dục đại học tư thục, vì có những ràng 

buộc với chủ đầu tư, nên việc thành lập Hội đồng trường (trước đây là Hội đồng quản trị) 

được coi là tất yếu, song tại nhiều cơ sở giáo dục đại học tư thục, Hội đồng trường, nhất 

là chủ tịch Hội đồng trường thực hiện vượt quá chức năng quyền hạn của mình, tham gia 

quá sâu vào công tác điều hành bộ máy tổ chức và nhân sự của cơ sở giáo dục. 

Thứ ba, về học thuật, cũng theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo 

dục Đại học năm 2018, Hội đồng Trường/Hội đồng đại học là cơ quan quyết định về 

chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của cơ sở giáo dục đại học, trong đó 

có kế hoạch, chiến lược phát triển về đào tạo, khoa học công nghệ. Các quyết định về mở 

ngành đào tạo, xác định chỉ tiêu tuyển sinh… các cơ sở giáo dục đại học đều phải thực 

hiện theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nghĩa là đều được phép mở ngành 

đào tạo phù hợp với định hướng phát triển của cơ sở và trong Danh mục mã ngành đào 

tạo của Nhà nước; được phép xác định quy mô tuyển sinh trên cơ sở đề án tuyển sinh 

được xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sự phân tầng về quyền tự 

chủ trong lĩnh vực này nằm ở sự khác biệt giữa các cơ sở giáo dục đại học là có được 

phép hay không được phép mở các ngành đào tạo không nằm trong Danh sách mã ngành 

đào tạo của Nhà nước và khi mở ngành đào tạo mới cũng như trước khi thực hiện đề án 

tuyển sinh có phải xin phép hoặc báo cáo Bộ Giáo dục đào tạo hay không. Theo đó, Đại 

học quốc gia được phép mở ngành đào tạo không có trong Danh sách mã ngành đào tạo 
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của Nhà nước theo dạng thí điểm và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo; trong khi các cơ sở 

giáo dục đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị quyết số 77/NQ-CP và Đại 

học vùng cũng được phép mở các ngành đào tạo không có trong Danh sách mã ngành đào 

tạo của Nhà nước, nhưng phải xin phép và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong khi 

Đại học quốc gia, các trường đại học quốc tế, các trường đại học công lập thực hiện cơ 

chế tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP… được phát triển, sử dụng các chương trình đào 

tạo đã được kiểm định của các trường đại học tiên tiến nước ngoài , thì các cơ sở giáo dục 

đại học khác, muốn sử dụng phải xin phép Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mặt khác, trong khi 

các cơ sở giáo dục đại học công lập được phép mở các ngành đào tạo theo quy hoạch và 

định hướng phát triển, thì các cơ sở giáo dục đại học tư thục được phép mở các ngành 

đào tạo theo nhu cầu của xã hội… Tương tự như vậy với mức độ tự quyết định, tự chịu 

trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học đối với công tác tuyển sinh và các hoạt động 

khoa học công nghệ. 

Qua khảo sát thực tế, chúng tôi nhận thấy, mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 

các cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc các tập đoàn kinh tế nhà nước, các tổ chức 

đoàn thể chính trị - xã hội, các bộ ngành và các địa phương, chưa thực hiện cơ chế tự chủ 

theo Nghị quyết 77/NQ-CP luôn ở mức thấp nhất. Họ bị phụ thuộc nhiều vào cơ quan chủ 

quản; từ việc mở ngành đào tạo mới, xác định chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh 

đến việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đều phải xin phép, báo 

cáo và được sự đồng ý của cơ quan chủ quản, trước khi xin phép hoặc báo cáo Bộ Giáo 

dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật. Ở góc độ nào đó trong lĩnh vực học thuật, 

mức độ tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học này có thể đánh giá ở mức tương đương 

với các trường thành viên của Đại học vùng. 

Thứ tư, về công tác tài chính và mua sắm: Nếu xét ở góc độ bảo đảm toàn bộ kinh 

phí hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư, thì có thể nói, loại trừ các cơ sở giáo dục 

đại học tư thục, trong đó có các cơ sở giáo dục 100% vốn đầu tư của nước ngoài và các 

cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị quyết số 77/NQ-CP thì 

các cơ sở giáo dục đại học khác đều chưa đảm bảo kinh phí hoạt động chi thường xuyên 

và chi đầu tư. Một số lượng đáng kể các cơ sở giáo dục đại học ở các thành phố lớn, dễ 
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tuyển sinh đã đảm bảo được kinh phí hoạt động chi thường xuyên và một phần nhất định 

chi đầu tư; nhiều cơ sở giáo dục đại học có khả năng tuyển sinh đã đảm bảo kinh phí hoạt 

động chi thường xuyên, trong khi đó vẫn còn một bộ phận cơ sở giáo dục đại học, chủ 

yếu trực thuộc các địa phương/bộ ngành chưa đảm bảo được kinh phí hoạt động chi 

thường xuyên; có cơ sở giáo dục đại học ở địa phương chỉ mới đảm bảo được khoảng 

20% kinh phí hoạt động, còn khoảng 80% kinh phí hoạt động dựa vào nguồn ngân sách 

Nhà nước. Đại học quốc gia, Đại học vùng và các trường đại học quốc tế, mặc dù được 

giao quyền tự chủ cao về tổ chức bộ máy, nhân sự và học thuật, song vẫn sử dụng nguồn 

kinh phí đáng kể từ ngân sách nhà nước cho các hoạt động chi đầu tư, ở một số cơ sở còn 

cho cả chi thường xuyên. Đại học quốc gia và các trường đại học quốc tế được quyền tự 

chủ cao trong các hoạt động về tài chính và thực hiện theo cơ chế tài chính đặc thù do 

Chính phủ quy định.  

Thực tế khảo sát tại các cơ sở giáo dục đại học cho thấy, nhóm các trường đại học 

tư thục và nhóm các cơ sở giáo dục đại học thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị quyết số 

77/NQ-CP được xác lập mức tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các khoản thu/chi và 

mua sắm ở trên bậc tầng cao nhất; họ được tự quyết định, ví dụ mức học phí bình quân, 

mức học phí cụ thể đối với từng ngành nghề, từng chương trình đào tạo, quy định cụ thể 

những khoản thu sự nghiệp ngoài học phí theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí và tích 

lũy hợp lý, được quyết định các dự án đầu tư sử dụng nguồn thu hợp pháp của nhà 

trường; được quyết định việc sử dụng nguồn thu của đơn vị để chi cho các hoạt động 

thường xuyên, trích lập các quỹ với tỷ lệ theo quy định; khoản thu học phí và các khoản 

thu sự nghiệp khác được gửi ngân hàng thương mại… Nhiều nội dung trong lĩnh vực này 

ngay cả Đại học quốc gia cũng không được tự quyết định, ví dụ mức học phí đối với sinh 

viên hệ đại trà, sử dụng khoản chênh lệch thu chi để lập các quỹ, khoản thu học phí và 

các khoản thu sự nghiệp khác được gửi ngân hàng thương mại… Nằm ở bậc tầng thấp 

nhất trên thang tầng về quyền tự chủ đối với công tác tài chính và mua sắm vẫn là các cơ 

sở giáo dục đại học công lập chưa thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị quyết số 77/NQ-CP, 

nhất là các cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc các tập đoàn kinh tế nhà nước, các 

tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các bộ ngành và các địa phương. Do phụ thuộc vào 
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nguồn thu từ ngân sách nhà nước được cấp từ cơ quan chủ quản, nên mọi hoạt động liên 

quan đến tài chính như mức lương, thu nhập tăng thêm, tuyển dụng lao động, chi mua 

sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất… đều phải xin phép và cần sự phê duyệt của 

cơ quan chủ quản. 

Thứ năm, từ thực tế hình thành và quá trình vận hành các mô hình tự chủ của các 

cơ sở giáo dục đại học Việt Nam có thể thấy, không nhất thiết các cơ sở giáo dục cứ phải 

tự chủ về tài chính thì có thể thực hiện tự chủ một các hiệu quả trong  các lĩnh vực tổ 

chức bộ máy, nhân sự và học thuật, mặc dù tài chính có vai trò đặc biệt quan trọng và 

cách tiếp cận từ góc độ tài chính cho vấn đề tự chủ đại học là khá phù hợp với thực tế 

Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, ở từng cơ chế tự chủ, vấn đề tự chủ về tổ 

chức bộ máy và nhân sự, về học thuật và về tài chính luôn luôn nằm trong mối quan hệ 

chặt chẽ với nhau, thúc đẩy lẫn nhau; tự chủ về một lĩnh vực nào đó sẽ là cơ sở thúc đẩy 

sự tự chủ ở các lĩnh vực khác và ngược lại. Mặt khác, sự nhất quán về mức độ tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm ở cả 3 lĩnh vực đó tạo ra vị thế của cơ sở giáo dục đại học trong mối 

quan hệ và sự ràng buộc với cơ quan chủ quản. Một khi, cơ sở giáo dục đại học tự chủ 

được về tổ chức bộ máy, nhân sự, về học thuật và về tài chính, cơ chế xin-cho trong mối 

quan hệ với cơ quan chủ quản tất yếu bị xóa bỏ, sự ràng buộc dần chuyển đến thực chất 

của mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước.  

Ngoài một số cơ sở giáo dục đại học được Nhà nước giao gánh vác trọng trách 

trong sự phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ của đất nước, có chủ 

trương đầu tư trọng điểm, còn ở hầu hết các cơ sở giáo dục đại học khác đều cho thấy sự 

nhất quán về mức độ tự chủ trong ba lĩnh vực trên và điều đó xác định mức độ tự chủ tự 

chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học này trong mối quan hệ với cơ quan chủ 

quản. Cơ chế tự chủ đối với nhóm các cơ sở giáo dục đại học công lập thí điểm đổi với cơ 

chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP cho thấy, hầu hết các cơ sở giáo dục đại học 

này đều có mức tự chủ, tự chịu trách nhiệm rất cao cả về tổ chức bộ máy, học thuật và tài 

chính. Điều đó xác lập vị thế của các cơ sở giáo dục đại học này trong mối quan hệ với cơ 

quan chủ quản theo hướng tới giảm dần vai trò của cơ quan chủ quản. Nhiều cơ sở giáo 

dục đại học công lập chưa thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị quyết số 77/NQ-CP, trực 
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thuộc các tổ chức xã hội, các bộ/ngành và các địa phương thường có bộ máy khá cồng 

kềnh, năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công tác tuyển sinh còn hạn chế, kinh nghiệm 

nghiên cứu khoa học, đào tạo trình độ đại học chưa nhiều thì cũng thường là cơ sở có 

nguồn thu từ các dịch vụ hạn chế, chủ yếu vẫn là nguồn thu từ ngân sách Nhà nước. Vì 

vậy, mức độ phụ thuộc vào cơ quan chủ quản rất cao, họ thường phải xin phép/báo cáo cơ 

quan chủ quản, ít được tự quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, học thuật 

và tài chính của cơ sở giáo dục. 

Phần 7: Năng lực thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình 

1. Dẫn luận 

Vấn đề tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với các cơ sở giáo dục đại học Việt 

Nam đang là quá trình vừa đáp ứng những đòi hỏi, mong muốn, yêu cầu của Nhà nước, 

của các cơ quan chủ quản, vừa thể hiện tính tất yếu trong thời đại ngày nay. Để một cơ sở 

giáo dục đại học thực hiện các bước tự chủ và trách nhiệm giải trình ở một mức độ nào 

đó trong các nội dung tự chủ hoàn toàn không chỉ nằm ở sự mong muốn hay sự thúc đẩy 

mang tính duy lý, thông qua các văn bản, các quyết định hành chính của các cấp quản lý, 

mà phần nhiều nằm ở ngay khả năng, năng lực, hay các điều kiện chủ quan, khách quan 

cho việc thực hiện tự chủ và  trách nhiệm giải trình của chính các cơ sở giáo dục đại học 

đó. 

Nghiên cứu đánh giá năng lực thực hiện tự chủ, trách nhiệm giải trình của các cơ sở 

giáo dục đại học, nghĩa là cần hướng đến xem xét khả năng hiện có của các cơ sở giáo 

dục về đội ngũ cán bộ, giảng viên, hệ thống cơ sở vật chất và khả năng tài chính đáp ứng 

như thế nào và ở mức độ nào đối với yêu cầu của việc thực hiện tự chủ về tổ chức, nhân 

sự, tự chủ về học thuật và tài chính, cũng như đối với việc thực hiện những cam kết của 

cơ sở giáo dục về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng trước 

các cơ quan quản lý và trước xã hội.      

Ở chương trước, trên cơ sở các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, ý kiến 

của các nhà quản lý, nhà giáo dục, kết luận tại các hội nghị, hội thảo về tự chủ đại học 

cùng kết quả khảo sát trực tiếp tại các các cơ sở giáo dục đại học như Đại học quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Vinh, 
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Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Ngoại 

thương, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Việt Pháp, Trường Đại học 

Giao thông Vận tải, Trường Đại học Tài nguyên Môi trường, RMIT… chúng tôi đã trình 

bày cấu trúc về 7 mô hình tự chủ trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam hiện nay. 

Thực tế, cấu trúc các mô tình tự chủ này đã nói lên nhiều điều về khả năng, điều kiện 

hiện có của họ, hay cũng chính là sự thể hiện rõ nhất năng lực của các cơ sở giáo dục 

thuộc từng mô hình trong việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình.  

Phân tích, đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình theo 7 mô hình tự chủ 

của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam hiện nay thực sự là cần thiết. Thông qua kết quả 

đánh giá đó, có thể đề xuất những khuyến nghị, những giải pháp nhằm hỗ trợ, thúc đẩy 

quá trình triển khai thực hiện các bước tự chủ và trách nhiệm giải trình, hoặc để điều tiết 

cơ chế, chính sách theo các nội dung tự chủ và trách nhiệm giải trình phù hợp với năng 

lực hiện có của từng nhóm trong cấu trúc các mô hình tự chủ hiện nay ở Việt Nam.  

2. Về năng lực thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình. 

Khái niệm năng lực từ lâu đã được nghiên cứu, được bàn luận khá phổ biến trong 

các khoa học xã hội, nhất là trong tâm lý học, giáo dục học, ngôn ngữ học, kinh tế học và 

khoa học quản lý. Thời gian gần đây, với việc gia tăng ý nghĩa thực tiễn của nó, khái 

niệm năng lực được xem xét và sử dụng nhiều trong các cụm từ như: đào tạo, giảng dạy 

theo năng lực, tuyển chọn theo năng lực, kiểm tra đánh giá theo năng lực trong lĩnh vực 

giáo dục, đào tạo, hoặc  trong lĩnh vực quản lý như phương pháp quản lý theo năng lực, 

tuyển chọn, sắp xếp nhân sự theo năng lực.v.v. Trong các nghiên cứu đánh giá liên quan 

đến các cá nhân, tổ chức cũng thường hướng đến đánh giá năng lực của cá nhân và tổ 

chức cho thực hiện công việc hay nhiệm vụ nào đó. Tính logic của các nghiên cứu năng 

lực nằm ở chỗ, khi biết được khả năng thực tế và tiềm ẩn của cá nhân và tổ chức, chúng 

ta sẽ cố gắng tạo những điều kiện tốt nhất có thể để cá nhân, tổ chức phát huy hết được 

tiềm năng của mình cho việc hoàn thành nhiệm vụ. 

Trong tiếng Việt thuật ngữ năng lực thường được coi là khả năng, kĩ năng, có thể 

xem tương đương với các thuật ngữ competence, ability, capability trong tiếng Anh. 

Thông thường năng lực được hiểu là sự kết hợp của kiến thức, thái độ, kỹ năng, hành vi, 
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động cơ hoặc các đặc điểm khác có vai trò quan trọng để cá nhân, tổ chức hoàn thành 

nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng đầu ra. Theo Québec - Ministere de l‟Education (2004)
7
, 

năng lực là khả năng vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng, thái độ và sự đam 

mê để hành động một cách phù hợp và có hiệu quả trong các tình huống đa dạng của cuộc 

sống. Nguyễn Công Khanh (2013)
8
 cho rằng, năng lực là các khả năng và kỹ năng nhận 

thức vốn có ở cá nhân hay có thể học được… để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc 

sống. Năng lực cũng hàm chứa trong nó tính sẵn sàng hành động, động cơ, ý chí và trách 

nhiệm xã hội để có thể sử dụng một cách thành công và có trách nhiệm các giải pháp… 

trong những tình huống thay đổi. Điều đó có nghĩa cá nhân phải làm chủ những hệ thống 

kiến thức, kỹ năng, thái độ... và áp dụng chúng một cách hợp lý vào thực hiện thành công 

nhiệm vụ, giải quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

Theo các nhà tâm lý học trong bất cứ hoạt động nào của con người, để thực hiện có 

hiệu quả, chất lượng, con người cần phải có một số phẩm chất tâm lý cần thiết và tổ hợp 

những phẩm chất này được gọi là năng lực. Năng lực của con người luôn gắn liền với 

hoạt động nhất định của chính họ. Theo đó, cần phải hiểu năng lực là sự tổng hợp các đặc 

tính, thuộc tính của cá nhân để đáp ứng được những nhiệm vụ, những yêu cầu hoạt động 

và đảm bảo hoạt động đó đạt được kết quả mong muốn.  

Từ các góc độ tiếp cận khác nhau Phạm Văn Quyết và Nguyễn Quốc Thành (2016)
9
 

đã khái quát một cách chung nhất, năng lực là khả năng thực tế và tiềm ẩn vốn có của cá 

nhân, của nhóm, của tổ chức, của hệ thống đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ hay 

hoàn thành các yêu cầu hoạt động của họ một cách hiệu quả với năng suất, chất lượng và 

bền vững. Trong khái niệm năng lực hàm chứa các điều kiện vốn có của chủ thể, tính sẵn 

sàng hành động, ý chí và trách nhiệm xã hội sử dụng các điều kiện đó một cách hữu hiệu.  

Năng lực thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học 

là khả năng thực tế vốn có của các đại học cho việc tổ chức, triển khai thực hiện quy chế 

                                                           
7
 Québec - Ministere de l‟Education, 2004. Quebec education program, Secondary school education, Cycle one. 

8
 Nguyễn Công Khanh, 2013. Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo tiếp cận năng lực. 

http://www.vvob.be/vietnam/files/s11_mr_khanh.pdf 
9
 Phạm Văn Quyết và Nguyễn Quốc Thành, 2016. Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá năng lực hệ thống chính trị cấp cơ 

sở ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý. Tập 32, số 3 (2016), 27-

33 

http://www.vvob.be/vietnam/files/s11_mr_khanh.pdf
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tự chủvà trách nhiệm giải trình, cùng các định hướng chính sách đảm bảo cho các khả 

năng đó được phát huy. Điều đó bao gồm những điều kiện khách quan, chủ quan hiện có 

của các cơ sở giáo dục và những định hướng, kế hoạch chiến lược cho phát triển các điều 

kiện đó để có thể đảm bảo cho cơ sở giáo dục đại học thực hiện tự chủ về tổ chức và nhân 

sự, về học thuật, cơ sở vật chất và tài chính, cũng như cam kết xã hội. Theo đó, năng lực 

của các cơ sở giáo dục đại học cho việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình được 

thể hiện qua nhiều yếu tố; chúng có thể gắn với năng lực quản trị đại học, chất lượng, số 

lượng đội ngũ cán bộ giảng viên, năng lực của cơ sở vật chất và khả năng tài chính hiện 

có cùng kế hoạch, chiến lược cho tương lai. Chúng cũng có thể gắn với hệ thống các quy 

định, sự quản lý, kiểm soát của cơ quan, bộ ngành chủ quản, với môi trường xã hội của 

các địa phương mà trường đặt cơ sở…  

Tuy nhiên, để phân tích, đánh giá năng lực của các cơ sở giáo dục đại học cho việc 

thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình, trong phạm vi nghiên cứu này chúng tôi tập 

trung vào những yếu tố cơ bản nhất, có tính quyết định, gắn chặt với các điều kiện đảm 

bảo chất lượng đối với một cơ sở giáo dục đại học:  

Một là năng lực của đội ngũ cán bộ giảng viên, nhân viên cùng định hướng, kế 

hoạch cho sự phát triển của đội ngũ. Đây là yếu tố cơ bản nhất cho việc thực hiện các 

nhiệm vụ về tự chủ và trách nhiệm giải trình, quyết định khả năng thành bại của công tác 

tổ chức, quản trị đại học và chất lượng học thuật.  

Hai là năng lực của hệ thống cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục đại học cùng kế 

hoạch, chiến lược cho sự phát triển hệ thống cơ sở vật chất. Hệ thống cơ sở vật chất đó 

bao gồm trường lớp, đất đai, sân bãi, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, thực hành, hệ 

thống thông tin thư viện và các trang thiết bị khác phục vụ, hỗ trợ công tác quản trị, đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.  

Ba là khả năng tài chính cùng định hướng, kế hoạch phát triển tài chính của các cơ 

sở giáo dục đại học, bao gồm các nguồn thu từ học phí, từ nghiên cứu khoa học, từ sản 

xuất và các dịch vụ đã đảm bảo như thế nào cho các phần chi tiêu thường xuyên, xây 

dựng cơ bản và các chi tiêu khác của một cơ sở giáo dục đại học.  
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Như đã trình bày ở chương trước, thực tế hiện trạng tự chủ và trách nhiệm giải trình 

của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam hiện nay đã thể hiện tính tất yếu cho sự hình 

thành cấu trúc phân nhóm các đại học theo mức độ tự chủ và trách nhiệm giải trình. Sự 

khác biệt giữa các nhóm cấu trúc đó trước hết nằm tại các quy định trong các văn bản 

pháp quy của Chính phủ, của các bộ ngành, trong đó quy định rất rõ ràng về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của các nhóm đại học, cũng như các quy chế về tổ chức, hoạt động 

của bộ máy tổ chức, nhân sự, các quy định liên quan đến học thuật hệ thống cơ sở hạ tầng 

kỹ thuật và tài chính. Sự khác biệt còn được thể hiện rõ nhất là ở mức độ đang triển khai 

và thực thi các nội dung tự chủvà trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học. 

Điều này gắn kết chặt chẽ với chính năng lực, khả năng của các cơ sở giáo dục đại học 

cho thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình. Theo cấu trúc đó, trong chương này, thông 

qua kết quả khảo sát trực tiếp, kết quả thu được từ các báo cáo đánh giá ngoài mà chúng 

tôi trực tiếp tham gia, cùng kết quả khảo sát trên Webesite của hầu hết các cơ sở giáo dục 

đại học Việt Nam, chúng tôi tiến hành phân tích đánh giá năng lực của các nhóm cơ sở 

giáo dục đại học Việt Nam trong việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình theo 7 

mô hình tự chủ.  

3. Phân tích, đối sánh năng lực thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của 

các nhóm cơ sở giáo dục đại học Việt Nam 

Các yếu tố năng lực về đội ngũ, cơ sở vật chất và tài chính tạo nên năng lực thực 

hiện tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học. Sự khác nhau về năng lực thực hiện tự chủ 

giữa các cơ sở giáo dục đại học đã góp phần hình thành nên các mô hình tự chủ với các 

mức độ tự chủ khác nhau. Ngược lại sự khác nhau theo mức độ tự chủ của các mô hình 

cũng cho thấy sự khác nhau khá rõ về năng lực thực hiện tự chủ ở các mô hình. Những 

mô tả theo 7 mô hình tự chủ trên đây cho thấy giữa các nhóm cơ sở giáo dục có sự khác 

nhau đáng kể về năng lực cho thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình. Tất nhiên, sự 

khác biệt này chỉ mang tính tương đối. Ngay trong cùng một mô hình, điều kiện về đội 

ngũ, cơ sở vật chất và tài chính cho thực hiện tự chủ giữa các cơ sở giáo dục đại học cũng 

có sự khác biệt khá lớn.  
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Chính vì vậy khi phân tích  đối sánh năng lực thực hiện tự chủ giữa các nhóm cơ sở 

giáo dục theo các mô hình tự chủ chúng tôi cố gắng lựa chọn năng lực hoặc về đội ngũ, 

hoặc về cơ sở vật chất, hoặc về tài chính của những cơ sở giáo dục ở mức trung bình của 

mỗi nhóm theo từng loại năng lực trên để so sánh với những nhóm khác. Mặt khác, đặc 

trưng cho mỗi loại năng lực về đội ngũ, về cơ sở vật chất và về tài chính, có thể có nhiều 

tiêu chí/chỉ báo khác nhau, có những chỉ báo thuần túy định tính, song cũng có những chỉ 

báo mang tính định lượng thuần túy. Sự đối sánh giữa các chỉ báo định tính là khó thực 

hiện, vì vậy sự đối sánh ở đây được chúng tôi thực hiện chủ yếu trên cơ sở các chỉ báo 

định lượng. Chúng tôi sẽ cố gắng lựa chọn những chỉ báo định lượng cơ bản nhất, có ý 

nghĩa nhất đối với từng loại năng lực trên, có gắn trực tiếp với khả năng thực hiện tự chủ 

và trách nhiệm giải trình để phân tích, đánh giá.  

Do nhóm cơ sở giáo dục đại học 100% vốn nước ngoài, những cơ sở ở Việt Nam 

hiện nay có thể chỉ là chi nhánh, phụ thuộc nhiều vào các đại học cấp bằng ở nước ngoài, 

hoặc mới thành lập, chưa ổn định cả về cơ sở vật chất và hoạt động đào tạo nên các dữ 

liệu thu được về đội ngũ, về cơ sở vật chất và tài chính từ các cơ sở giáo dục đại học này 

hoặc không đầy đủ, hoặc khó tách biệt và nói chung rất khó sử dụng để đối sánh với các 

cơ sở giáo dục khác ở Việt Nam. Vì vậy trong phân tích đối sánh năng lực thực hiện tự 

chủ giữa các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, chúng tôi tạm để nhóm cơ sở này nằm 

ngoài sự đối sánh. 

Trong số các chỉ báo định lượng giúp đánh giá năng lực thực chất của đội ngũ cán 

bộ cho thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học, chúng tôi 

lựa chọn xác định 2 chỉ báo rất có ý nghĩa cho phân tích và đối sánh là: Tỷ lệ tiến sỹ 

trong tổng số cán bộ khoa học, giảng viên và số sinh viên/1 giảng viên của cơ sở giáo 

dục. Đây là 2 chỉ báo quan trọng giúp đánh giá về năng lực đội ngũ cán bộ của một cơ sở 

giáo dục đại học cả về chất lượng và số lượng. Nếu chỉ báo tỷ lệ tiến sĩ trong tổng số 

giảng viên cho biết chất lượng và khả năng của đội ngũ trong đào tạo chất lượng cao, 

trình độ cao; khả năng mở và đào tạo các chương trình đào tạo sau đại học; khả năng thực 

hiện các đề tài nghiên cứu khoa học ở cả tầm quốc gia và quốc tế thì chỉ báo về số sinh 

viên chính quy/1 giảng viên, bên cạnh đánh giá về chất lượng đào tạo, còn cho biết cơ sở 
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giáo dục đại học có đủ số lượng đội ngũ cán bộ để thực hiện tổ chức giảng dạy và mở 

thêm các chương trình đào tạo mới không, hoặc cũng có thể là chỉ báo đánh giá khả năng 

tuyển sinh của cơ sở giáo dục… Đây là 2 chỉ báo có tính quyết định khả năng của các cơ 

sở giáo dục trong thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình về nhân sự và tổ chức cũng 

như về học thuật và tài chính. Đây cũng là 2 chỉ báo quan trọng mà Bộ Giáo dục và Đào 

tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục phải giải trình về chất lượng đào tạo và phải công khai 

trước xã hội; cũng là những chỉ báo bắt buộc đối với việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh 

hằng năm của các cơ sở giáo dục đại học.  

Về năng lực cơ sở vật chất cho thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình, chúng tôi 

chọn lựa chỉ báo rất đặc trưng, gắn trực tiếp với khả năng của các cơ sở giáo dục đại học 

trong mở ngành đào tạo, tuyển sinh và tổ chức nghiên cứu khoa học. Đó là diện tích sàn 

xây dựng phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trên tổng số sinh 

viên chính quy. Diện tích sàn xây dựng/đầu sinh viên cũng là chỉ báo quan trọng mà Bộ 

Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học phải công khai trước xã hội. Đây 

cũng là chỉ báo cơ bản mà các cơ sở giáo dục phải dựa vào đó để xác định chỉ tiêu tuyển 

sinh trong đề án tuyển sinh của từng năm học.  

Đối với năng lực về tài chính cho thực hiện tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, 

chúng tôi hướng sự lựa chọn đến chỉ báo về tỷ lệ ngân sách nhà nước trong cơ cấu nguồn 

thu của các cơ sở giáo dục đại học. Đây là một trong những chỉ báo trực tiếp nói lên năng 

lực tự đảm bảo nguồn thu tài chính của cơ sở giáo dục đại học. Trừ những cơ sở giáo dục 

có tính đặc thù nằm trong mục tiêu phát triển và đầu tư trọng điểm trong giáo dục đại học 

của Chính phủ thì mức độ phụ thuộc nguồn thu của trường vào ngân sách Nhà nước cho 

biết rất rõ năng lực thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học. 

Đây cũng là chỉ tiêu các cơ sở giáo dục có trách nhiệm phải công khai trước xã hội. 

Các dữ liệu thuộc từng chỉ báo trên được xác định để thể hiện trên biểu đồ ở từng 

nhóm cơ sở giáo dục: Đại học quốc gia (ĐHQG), các trường Đại học quốc tế (ĐHQT), 

Đại học vùng (ĐHV), các trường Đại học công lập đang thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ 

theo Nghị quyết 77/NQ-CP (ĐHCL TC), các trường Đại học công lập chưa thực hiện thí 

điểm cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP (ĐHCL CTC) và Đại học tư thục(ĐHTT) 
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đã được chúng tôi cân nhắc khá kỹ để làm sao các dữ liệu phản ánh được những nét cơ 

bản của các cơ sở giáo dục đại học trong từng mô hình. Nguyên tắc xác định các dữ liệu: 

Dựa trên kết quả khảo sát của chúng tôi với các cơ sở giáo dục đại học đã được mô tả ở 

trên; loại trừ những dữ liệu có tính bất thường do cơ sở giáo dục đại học mới thành lập, 

hoặc mới tiến hành xây dựng cơ sở, hoặc mới triển khai công tác tuyển sinh…; xác định 

dữ liệu của cơ sở ở mức trung bình, hoặc trung bình chung của các cơ sở trong nhóm… 

 

 

 

Việc mô tả sự thay đổi của một trong các chỉ báo về chất lượng đội ngũ là chỉ báo 

về tỷ lệ tiến sĩ/100 giảng viên (xem biểu đồ 6.1) của các cơ sở giáo dục đại học từ nhóm 

Đại học quốc gia, nhóm trường đại học quốc tế, nhóm Đại học vùng, nhóm trường đại 

học công lập đã thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP đến nhóm 

trường đại học công lập chưa thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-

CP và cuối cùng là nhóm trường đại học tư thục cho thấy, ngoài hai Đại học quốc gia và 

các trường đại học quốc tế có tỷ lệ tiến sỹ chiếm trên 50% trong tổng số giảng viên và 

nghiên cứu viên, đối với các nhóm cơ sở giáo dục thuộc các mô hình tự chủ còn lại có thể 

nói chất lượng đội ngũ của nhóm cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện thí điểm cơ 
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Biểu đồ 6.1. Tỷ lệ tiến sĩ trong tổng số GV và tỷ lệ ngân sách 

Nhà nƣớc trong tổng nguồn thu của 6 nhóm CSGD đại học 

Tỷ lệ tiến sĩ Tỷ lệ ngân sách NN 
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chế tự chủ và các đại học vùng là tốt hơn, đảm bảo năng lực thực hiện tự chủ về tổ chức, 

nhân sự và nhất là về học thuật. Tỷ lệ tiến sỹ trên tổng số giảng viên ở mức thấp nhất 

thuộc về các mô hình của các cơ sở giáo dục đại học tư thục/ngoài công lập và các cơ sở 

giáo dục đại học công lập chưa thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ. Thực tế, ở một số cơ sở 

giáo dục đại học tư thục và đại học công lập mới được nâng cấp từ trường cao đẳng, trực 

thuộc các địa phương, nếu không quan tâm đến công tác tuyển dụng hoặc đào tạo đội ngũ 

thì trong tương lai sẽ rất khó đảm bảo khả năng duy trì quy mô và tăng cường chất lượng 

đào tạo cũng như phát triển công tác nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác quốc tế đáp 

ứng nhu cầu phát triển của xã hội. 

Chỉ báo thứ hai gắn với năng lực thực hiện tự chủ đại học được xem xét là số sinh 

viên chính quy/1 giảng viên. Chỉ báo này, ngoài việc đánh giá cơ sở giáo dục đại học về 

chất lượng đào tạo, còn giúp đánh giá về số lượng đội ngũ cán bộ để thực hiện tổ chức 

giảng dạy và phát triển thêm các chương trình đào tạo mới. Ngoài ra chỉ báo còn cho 

phép đánh giá khả năng đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở giáo dục đại học… Đồ thị 

đường màu xanh trong biểu đồ 6.2 chỉ ra rằng, hai đại học quốc gia, các trường đại học 

quốc tế và nhóm trường đại học tư thục có tỷ lệ sinh viên chính quy/giảng viên là thấp 

nhất, cao hơn một chút là các đại học vùng. Tỷ lệ này cao nhất thuộc nhóm cơ sở giáo 

dục đại học công lập, đang thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ. Từ khảo sát thực tế tại các 

cơ sở giáo dục đại học cho thấy, ngoài hai đại học quốc gia và các trường đại học quốc tế 

do nhằm đáp ứng việc nâng cao chất lượng đào tạo và một số nguyên nhân khác liên quan 

đến cơ sở vật chất đã hướng tới ấn định quy mô tuyển sinh thấp, còn các nhóm cơ sở giáo 

dục đại học thuộc các mô hình tự chủ khác đều hướng đến mục tiêu tuyển sinh đạt mức 

cao nhất có thể theo chỉ tiêu cho phép. 

Mặt khác, trong điều kiện hiện nay, nguồn thu ngoài ngân sách của các cơ sở giáo 

dục đại học hầu hết từ học phí, nên các cơ sở giáo dục đại học, dù đảm bảo được kinh phí 

cho các hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư, hay mới chỉ đảm bảo chi thường 

xuyên, hoặc một phần chi thường xuyên đều muốn tăng quy mô tuyển sinh ở mức cao 

nhất có thể, nhất là với các cơ sở giáo dục đại học tư thục. Vì vậy, trên biểu đồ 6.2, 

đường xanh thể hiện chỉ báo này cũng phần nào cho thấy khả năng của các cơ sở giáo dục 
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đại học đối với công tác tuyển sinh, nguồn lực quan trọng và là cơ sở đảm bảo khả năng 

tài chính thực hiện tự chủ đại học.  

 
 

Chỉ báo thứ ba giúp đề đối sánh, đánh giá năng lực thực hiện tự chủ và, trách nhiệm 

giải trình giữa các mô hình tự chủ đại học ở Việt Nam hiện nay được chúng tôi phân tích, 

gắn với khả năng về cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục đại học là tỷ lệ diện tích sàn 

xây dựng phục vụ trực tiếp cho đào tạo và nghiên cứu khoa học trên đầu sinh viên (số 

m2/ sinh viên). Đồ thị đường màu vàng trên biểu đồ 6.2 thể hiện dộ chênh lệch về chỉ báo 

này của các cơ sở giáo dục đại học ở các mô hình tự chủ đại học được nghiên cứu là 

không quá lớn, dao động trong khoảng từ gần 5m2 đến hơn 10m2 và đều chưa chạm đến 

giới hạn tối thiểu (2,5m2/sinh viên) trong quy định tại Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT, 

ngày 16 tháng 12 năm 2015, quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ 

sở giáo dục đại học. Diện tích sàn xây dựng/sinh viên của nhóm cơ sở giáo dục đại học tư 

thục là thấp nhất, song vẫn cao hơn gần gấp 2 lần giới hạn tổi thiểu của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, vẫn đủ khả năng giúp cho các cơ sở giáo dục đại học mở rộng quy mô đào tạo 

và tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của tự chủ đại học. 

Chỉ báo thứ tư gắn trực tiếp với năng lực thực hiện tự chủ về tài chính của nhóm các 

cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn cho đối sánh, đánh giá là tỷ trọng ngân sách nhà 

13.2 13.4 

16 

22 

19.5 

14 

6.8 

10.9 

7.2 7 
8.2 

4.9 

ĐHQG ĐHQT ĐHV ĐHCL TC ĐHCL CTC ĐHNCL 

Biểu đồ 6.2.  Số SV/GV và số m2 sàn xây dựng/SV của 6 

nhóm cơ sở giáo dục đại học hiện nay. 
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nước trong tổng nguồn thu của đơn vị. Đường đồ thị màu vàng trên biểu đồ 6.1 biểu thị 

chỉ báo này giữa các nhóm cơ sở giáo dục đại học của các mô hình tự chủ đại học được 

nghiên cứu. Đồ thị cho thấy, Đại học quốc gia và các trường đại học quốc tế và có thể cả 

các đại học vùng có tỷ trọng ngân sách nhà nước trong nguồn thu của cơ sở là rất lớn, 

phù hợp với mục tiêu đầu tư trọng điểm để phát triển các cơ sở giáo dục đại học ngang 

tầm khu vực và thế giới. Thực tế, đối với các cơ sở giáo dục đại học này, nguồn kinh phí 

thuộc ngân sách nhà nước chủ yếu nhằm chi cho đầu tư, phát triển cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, hoạt động khoa học và công nghệ… Hai mô hình của nhóm cơ sở giáo dục đại 

học công lập đang thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ và cơ sở giáo dục đại học tư thục 

dường như không còn nguồn ngân sách nhà nước trong kinh phí hoạt động của đơn vị, 

hoặc nếu có thì cũng với tỷ trọng nhỏ, thuộc các dự án chưa hoàn thành từ giai đoạn trước 

đó. Các cơ sở giáo dục đại học này đã tự đảm bảo kinh phí cho chi thường xuyên và chi 

đầu tư, điều kiện tiên quyết cho việc thực hiện toàn diện và đầy đủ tự chủ đại học theo 

quan điểm của Chính phủ.  

Điểm đáng quan tâm ở đây là các cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm các trường đại 

học công lập chưa thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP, có tỷ trọng ngân 

sách nhà nước trong nguồn kinh phí của đơn vị là khá lớn. Số lượng các cơ sở giáo dục 

đại học này là khá nhiều với sự khác biệt ở chỉ báo này cũng rất lớn, trong đó có một số 

cơ sở đủ điều kiện để thực hiện cơ chế tự chủ này, một số khác đảm bảo được kinh phí 

cho chi thường xuyên hoặc cho chi thường xuyên và một phần chi đầu tư, còn phần lớn 

cơ sở mới chỉ đảm bảo phần được một cho chi thường xuyên. Do nguồn thu dựa nhiều 

vào ngân sách nhà nước nên mức độ phụ thuộc của những cơ sở giáo dục đại học này vào 

cơ quan chủ quản là khá cao, việc thực hiện tự chủ bị hạn chế nhiều, nhất là trong các 

lĩnh vực mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất và phát triển đội ngũ. 

4. Kết luận  

Từ phân tích đánh giá kết quả khảo sát về thực tế năng lực đội ngũ cán bộ giảng 

viên, nhân viên, hệ thống cơ sở vật chất và năng lực tài chính cũng như chiến lược, kế 

hoạch cho phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất và tài chính của các nhóm cơ sở giáo dục đại 

học ở tất các các mô hình tự chủ, chúng ta có thể đi đến một số kết luận chính sau: 
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1.  Sau hơn hai mươi lăm thành lập và phát triển, được Nhà nước đầu tư trọng điểm 

và cho phép hoạt động theo cơ chế đặc thù với quyền tự chủ cao, các đại học quốc gia đã 

vươn lên trong top 1000 đại học hàng đầu thế giới. Hai đại học quốc gia đã phát triển 

được đội ngũ cán bộ giảng dạy,  khoa học và quản lý mạnh cả về số lượng .,chất lượng, 

có trình độ năng lực quản trị đại học hiện đại và có khả năng thực hiện các nhiệm vụ 

chiến lược quốc gia về  đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa 

ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, trình độ cao ngang tầm với châu lục và thế giới. Về cơ 

sở vật chất, tuy các dự án xây dựng cơ sở mới của hai đại học quốc gia ở Hòa Lạc và Thủ 

Đức mới triển khai bước đầu, các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ và 

phục vụ cộng đồng chủ yếu vẫn diễn ra ở các cơ sở cũ với diện tích đất sử dụng, sàn xây 

dựng, còn hạn chế,  nhưng hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện với trang 

thiết bị hiện có về cơ bản  đáp ứng được yêu cầu của các nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu 

khoa học, phục vụ cộng đồng cũng như quản trị đại học. Với quy mô hiện tại, trong giai 

đoạn hiện nay, nhà nước đang đầu tư trọng điểm để phát triển hai đại học quốc gia thành 

các đại học đẳng cấp quốc tế, bao gồm cả các dự án xây dựng và phát triển cơ sở mới của 

Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ở Thủ 

Đức. Bởi vậy, chưa thể đặt vấn đề các đại học quốc gia tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt 

động, nhất là kinh phí đầu tư phát triển các đại học quốc gia vẫn cần thực hiện cơ chế tự 

chủ đặc thù. 

2. Với đội ngũ cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên có năng lực, trình độ cao của cả 

Việt Nam và các trường đại học tiên tiến của các nước phát triển như Pháp, Đức, Nhật 

cùng cơ chế mở, có thể nói các trường đại học quốc tế có tiềm năng rất lớn về đội ngũ 

cán bộ giảng viên cho phát triển, cho thực hiện tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân lực và tự 

do học thuật. Mặc dù đều mới thành lập, song các trường đại học quốc tế đều đã hình 

thành được hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại, đủ năng lực đảm bảo cho việc mở 

rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, và chuyển giaocông 

nghệ  ở trình độ cao. Nguồn kinh phí cho đầu tư phát triển của các trường đại học quốc tế 

tuy vẫn chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước và sự hỗ trợ của các đối tác nước ngoài, 

song về cơ bản các trường đã dần đảm bảo được các khoản chi thường xuyên. Bởi vậy, 
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các trường Đại học quốc tế vẫn cần được hoạt động theo cơ chế đặc thù do Chính phủ 

quy định. 

3. Định hướng phát triển cũng như các dữ liệu thực tế về số lượng và chất lượng của 

đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên các đại học vùng  cho thấy nguồn nhân lực đủ 

mạnh để đảm bảo các đại học vùng thực hiện tự chủ về quản trị đại học, về đào tạo, 

nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế, 

xã hôi, khoa học công nghệ của vùng và của đất nước. Cơ sở vật chất của các đại học 

vùng như đất quy hoạch, đất sử dụng và diện tích sàn xây dựng, phòng học, phòng thí 

nghiệm, thực hành, sân bãi, thư viện, hội trường, ký túc xá… đều đáp ứng yêu cầu phát 

triển đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo tiêu chuẩn quy định 

trong TCVN 3981 : 1985,  đảm bảo cho các đại học vùng thực hiện tự chủ đại học. Tuy 

còn phụ thuộc vào nguồn ngân sách nhà nước, song nếu các đại học vùng làm tốt hơn 

công tác tuyển sinh, tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ… cùng sự đổi mới cơ chế, chính sách tài chính giáo dục đại học 

của Nhà nước thì các đại học vùng hoàn toàn có đủ năng lực thực hiện tự chủ về tài 

chính. Những thành tựu đạt được trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao 

công nghệ thời gian qua cho thấy, tuy mỗi đại học còn có những khó khăn nhất định liên 

quan đến các điều kiện cho thực hiện tự chủ về tổ chức, nhân sự, về học thuật và về tài 

chính, cơ sở vật chất, song các đại học vùng đều đã từng bước triển khai cơ chế tự chủvà 

trách nhiệm giải trình ở từng mức độ và tại từng cơ sở giáo dục thành viên. 

4. Các cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ theo Nghị 

quyết 77/NQ-CP đều hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên đáp 

ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng, cân đối về cơ cấu, có trách nhiệm xã hội, làm 

việc chuyên nghiệp và sáng tạo, đủ năng lực tự chủ giải quyết các nhiệm vụ cả ở lĩnh vực 

quản trị đại học và ở lĩnh vực học thuật. Tại một số cơ sở giáo đại học thuộc nhóm này, 

diện tích đất sử dụng và diện tích sàn xây dựng còn khá hạn hẹp, song nhìn chung phòng 

học đa năng, phòng hội họp, phòng thí nghiệm, thực hành, khu thể dục thể thao, văn hóa, 

văn nghệ, thư viện… phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học đều được trang bị hiện đại 

đáp ứng yêu cầu của người học  ở tất cả các hệ đại trà, chất lượng cao, chương trình tiên 
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tiến, tài năng và liên kết quốc tế. Về tài chính, tất cả các cơ sở giáo dục đại học công lập 

thuộc nhóm này đều có tỷ lệ  ngân sách nhà nước trong nguồn thu là rất nhỏ. Hầu hết các 

cơ sở đều đảm bảo kinh phí cho chi thường xuyên và chi đầu tư. Tuy nhiên, học phí, lệ 

phí là nguồn thu chủ yếu, nguồn thu từ hoạt động khoa học công nghệ chỉ chiếm tỷ trọng 

rất nhỏ. Sự mất cân đối nghiêm trọng này là rất không bình thường và đáng báo động đối 

với một cơ sở giáo dục đại học 

5. Loại trừ một số cơ sở giáo dục được thành lập từ sớm, có truyền thống, với quy 

mô tương đối lớn, phân bố tại hoặc gần các thành phố trực thuộc trung ương, có đội ngũ 

cán bộ giảng viên đủ mạnh cả về số lượng và chất lượng đảm bảo cho việc thực hiện tự 

chủ và trách nhiệm giải trình, còn số đông các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa thực 

hiện cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP thường có quy mô không lớn; đội ngũ cán 

bộ giảng viên chưa thật sự mạnh, nhất là các cơ sở giáo dục trực thuộc các địa phương, 

nằm xa các thành phố trực thuộc trung ương, lại mới được nâng cấp từ các trường cao 

đẳng. Năng lực đội ngũ cán bộ giảng viên của các cơ sở giáo dục này cho thực hiện tự 

chủ về quản trị và học thuậtvẫn còn hạn chế . Tương tự như vậy, một số cơ sở giáo dục 

đại học thuộc nhóm này đã xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất khá quy mô, hiện đại, 

đảm bảo các điều kiện cần thiết cho phát triển của trường, cho năng lực thực hiện tự chủ; 

song còn khá nhiều cơ sở giáo dục khác, nhất là các cơ sở trực thuộc các địa phương, mới 

nâng cấp từ các trường cao đẳng thường có quy mô nhỏ, cơ sở vật chất khá chật hẹp, 

chưa thật đồng bộ, hiện đại. Về năng lực tài chính, một số cơ sở giáo dục đại học thuộc 

nhóm này có tỷ lệ ngân sách nhà nước trong cơ cấu nguồn thu giảm đáng kể. Đây là 

những cơ sở tiệm cận dần đến điều kiện để thực hiện tự chủ về tài chính. Phần đông các 

cơ sở giáo dục đại học trong nhóm này có quy mô nhỏ, khó tuyển sinh, nên nếu thiếu 

nguồn thu từ ngân sách nhà nước, họ khó có thể tồn tại. Trước xu hướng tăng cường tự 

chủ về tài chính, nhiều cơ sở giáo dục đại học thường hướng đến việc đa dạng hóa các 

hình thức đào tạo, mở thêm các chương trình đào tạo gắn với ngành nghề có khả năng thu 

hút người học, biến trường cao đẳng đơn ngành trước đây thành trường đại học đa ngành, 

đa lĩnh vực, làm ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Thực tế cho 

thấy năng lực về đội ngũ, về cơ sở vật chất và về tài chính của các cơ sở giáo dục đại học 
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công lập thuộc nhóm này đã có sự phân tầng, phân nhóm khá mạnh mẽ. Vì vậy, nếu cố 

gắng đấy nhanh quá trình tự chủ, nhất là đưa việc đảm bảo về tài chính như một điều kiện 

tiên quyết thì phải nhanh chóng quy hoạch lại các cơ sở giáo dục đại học, hoặc phải phân 

tầng, phân lớp các cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm này để áp dụng mức độ tự chủ phù 

hợp với năng lực tự đảm tài chính của họ. 

6. Mặc dù nhiều ngành đào tạo mang tính đặc thù tại một số cơ sở giáo dục còn 

thiếu giảng viên có trình độ trên đại học , song nói chung, các cơ sở giáo dục đại học tư 

thục ở các thành phố lớn đều đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu hoặc 

hợp đồng dài hạn  có kinh nghiệm giảng dạy quản lý và trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

cao, đủ năng lực thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình về học thuật và quản trị đại 

học. Cơ sở vật chất có sự khác nhau khá lớn. Một số cơ sở xây dựng phòng học, phòng 

thí nghiệm, thư viên, khang trang, hiện đại, song vẫn còn một số cơ sở phải đi thuê địa 

điểm với phòng ốc, trang thiết bị chắp vá. Hầu hết các cơ sở giáo dục tư thục đều tự chủ 

về tài chính, song trong cơ cấu nguồn thu của nhà trường, học phí, lệ phí luôn chiếm tỷ lệ 

rất lớn (thường lên tới 95%), vì vậy, việc duy trì và mở rộng quy mô tuyển sinh hằng năm 

là sự sống còn và cơ hội phát triển của họ. Nhìn chung các cơ sở giáo dục đại học tư thục 

đều đảm bảo năng lực về đội ngũ, về cơ sở vật chất và về tài chính cho thực hiện tự chủ 

và trách nhiệm giải trình, tuy nhiên với mức độ khá khác nhau; một số cơ sở có đội ngũ 

giảng viên đông đảo với có trình độ chuyên môn cao, có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, 

nguồn tài chính ổn định, song một số cơ sở khác thì  đội ngũ giảng viên lại mỏng, chất 

lượng, trình độ chưa cao và nguồn tài chính chưa thật sự ổn định, cần dựa vào các nguồn 

thu hợp pháp khác. 

Nhìn một cách tổng thể, khi bỏ qua những khác biệt giữa các cơ sở giáo dục đại học 

trong từng nhóm cơ sở giáo dục đại học được phân tích, có thể nhận thấy năng lực về đội 

ngũ, về cơ sở vật chất và về tài chính của các nhóm cơ sở giáo dục đại học theo các mô 

hình tự chủ cũng rất khác nhau. Có những mô hình đòi hỏi năng lực toàn diện về đội ngũ, 

cơ sở vật chất và tài chính; có mô hình chú trọng năng lực vượt trội ở một số mặt nào đó, 

hoặc chấp nhận hạn chế ở những mặt khác. Vì vậy, trong quá trình hoàn thiện cơ chế tự 

chủ đại học cần cân nhắc kỹ mức độ từng loại năng lực cần thiết để thực hiện sứ mệnh và 
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chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục đại học, trên cơ sở đó kiến nghị cơ chế tự chủ 

phù hợp đối với mỗi nhóm.  
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NỘI DUNG 3: ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH 

CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018 - 2025, TẦM 

NHÌN 2030. 

1. Về mô hình tự chủ đại học 

Trong các phần 6 - 7 chúng ta đã phân tích, đánh giá thực trạng tự chủ đại học ở 

Việt Nam theo 7 mô hình tự chủ với những cơ chế tự chủ riêng biệt, áp dụng tương ứng 

đối với 7 nhóm các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm: (i) các đại học quốc gia, (ii) các 

trường đại học quốc tế, (iii) các đại học vùng, (iv) các cơ sở giáo dục đại học công lập thí 

điểm thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP, (v) các cơ sở giáo dục đại học 

công lập chưa thí điểm thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP, (vi) các cơ sở 

giáo dục đại học tư thục, (vii) các cơ sỏ giáo dục đại học có 100% vốn đầu tư nước ngoài. 

Các cơ chế tự chủ đang áp dụng trong 7 mô hình tự chủ đại học nói trên vênh nhau rõ rệt 

với độ chênh lệch lớn về cả phạm vi và mức độ tự chủ, nhất là trong các lĩnh vực tổ chưc 

cán bộ và tài chính giữa các nhóm cơ sở giáo dục đại học. 

Hơn nữa, quan niệm cứng nhắc và thiên lệch về tầm quan trọng của khả năng tự chủ 

nguồn tài chính đối với việc thực hiện tự chủ nói chung một mặt hạn chế cơ hội tiếp cận 

quyền tự chủ cao và đa dạng về cả học thuật, tổ chức cán bộ, tài chính đối với nhiều cơ sở 

giáo dục đại học công lập, mặt khác lại dẫn đến biểu hiện lệch lạc trong định hướng phát 

triển của không ít cơ sở  giáo dục khác. Bởi vậy, cần liên kết, hợp nhất các cơ chế tự chủ 

khác biệt đang áp dụng riêng rẽ cho 7 nhóm cơ sở giáo dục đại học hiện nay thành một cơ 

chế tự chủ đại học thống nhất với quyền tự chủ cao tương xứng với năng lực thực hiện tự 

chủ của cơ sở giáo dục đại học. 

 Đối sánh các cơ chế tự chủ nói trên, chúng ta dễ dàng nhận thấy, ngoại trừ các cơ 

chế tự chủ đặc thù dành cho các đại học quốc gia hoặc các trường đại học quốc tế thì cơ 

chế tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP đã trao quyền tự chủ rất cao và toàn diện cho 23 

cơ sở giáo dục đại học công lập đang thực hiện thí điểm và có thể nghiên cứu điều chỉnh 

hợp lý để mở rộng áp dụng cho các cơ sở giáo dục đại học khác. 

 Mô hình tự chủ đại học mà chúng tôi đề xuất được phát triển trên cơ sở hoàn chỉnh 

cơ chế tự chủ đang thí điểm theo Nghị quyết 77/NQQ-CP theo hướng tiếp tục đổi mới 
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căn bản và toàn diện chính sách và cơ chế hoạt động trong giáo dục đại học, đồng thời bổ 

sung những yếu tố tích cực của các cơ chế tự chủ khác và nghiên cứu điều chỉnh hợp lý 

điều kiện về năng lực thực hiện tự chủ để trao quyền tự chủ toàn diện và cao, tương xứng 

với năng lực thực hiện tự chủ của cơ sở giáo đục dại học. Mô hình tự chủ đại học dự kiến 

phát triển cần dựa trên một số nguyên tắc sau: 

Thứ nhất, quyền tự chủ không phải là mục đích mà chỉ là phương tiện, công cụ giúp 

cơ sở giáo dục đại học nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học, 

chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0, hoàn thành sứ mạng và nhiệm vụ cơ sở giáo dục. 

Thứ hai, phải tạo cơ hội thuận lợi cho các cơ sở giáo dục đại học tiếp cận quyền tự 

chủ cao, tương xứng với năng lực thực hiện quyền tự chủ của họ. 

Thứ ba, phải đảm bảo bình đẳng và cạnh tranh công bằng giữa các cơ sở giáo dục 

đại học. 

Bây giờ chúng tôi đề cập cụ thể hơn về điều kiện bắt buộc để cơ sở giáo dục đại học 

được phép tham gia thực hiện cơ chế tự chủ trong mô hình tự chủ đại học dự kiến xây 

dựng. Phân tích điều kiện tiên quyết và dường như duy nhất để được thí điểm thực hiện 

cơ chế tự chủ theo Nghị Quyết 77/NQ-CP, cụ thể là cam kết tự đảm kinh phí cho chi 

thường xuyên và chi đầu tư, chúng tôi nhận thấy có những bất cập sau đây. Một là, điều 

kiện này không có nghĩa là cơ sở giáo dục đại học hoàn toàn không sử dụng ngân sách 

nhà nước. Trên thực tế, những cơ sở giáo dục đại học đang thí điểm thực hiện cơ chế tự 

chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP đều đã được Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 

khang trang hiện đại và hiện vẫn đang tiếp tục khai thác, sử dụng khối tài sản công được 

đầu tư trong quá khứ đó. Bởi vậy, nếu nhấn mạnh quá yêu cầu này thì sẽ không công 

bằng với những cơ sở giáo dục chưa kịp được đầu tư cơ sở vật chất đến nơi đến chốn. Hai 

là, điều kiện tự chủ nguồn thu tài chính rất khó thực hiện đối với đa số cơ sở giáo dục đại 

học công lập, nhưng đối với hầu hết những cơ sở giáo dục đại học đã tự chủ được nguồn 

thu tài chính thì học phí, lệ phí cũng chiếm gần hết tổng nguồn thu; nguồn thu từ hoạt 

động khoa học công nghệ chỉ chiếm tỉ trọng rất nhỏ, thậm chí không có. Sự mất cân đối 

nghiêm trọng này là rất không bình thường và đáng báo động đối với một cơ sở giáo đục 
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đại học. Ba là, mặc dù vậy, khả năng tự chủ nguồn thu tài chính là chưa đủ để thực hiện 

tự chủ toàn diện. Việc thiếu năng lực thực hiện tự chủ về học thuật và tổ chức cán bộ có 

thể dẫn đến rủi ro, sụt giảm chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn và quản trị nhà 

trường. 

Trên cơ sở những nội dung trình bày ở trên, chúng tôi đề xuất nghiên cứu quy định 

điều kiện bắt buộc để cơ sở giáo dục đại học được thực hiện tự chủ toàn diện theo mô 

hình dự kiến xây dựng trong những năm tới như sau: (i) phải đạt chuẩn kiểm định chất 

lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo, (ii) có Hội đồng trường được 

tổ chức và hoạt động theo đúng quy định của Luật Giáo dục đại học, (iii) tự đảm bảo kinh 

phí cho chi thường xuyên và chi đầu tư, ngoại trừ kinh phí đầu tư cho nhiệm vụ trọng 

điểm cấp quốc gia do Thử tướng chính phủ quyết định (phương án 1) hoặc kinh phí đầu 

tư cho những nhiệm vụ quan trọng theo quy định của Thủ tướng chính phủ (Phương án 

2). Các điều kiện (i) và (ii) đảm bảo năng lực thực hiện tự chủ toàn diện, nhất là về học 

thuật và quản trị đại học. Điều kiện (iii) đảm bảo khả năng tự chủ về tài chính ở mức độ 

cần thiết và hợp lý. 

2.  Mục tiêu định hƣớng yêu cầu đối với các giải pháp, kiến nghị tăng quyền 

tự chủ đại học 

Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong 

các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, tổ chức, cán bộ và tài chính được thực 

hiện theo các quy định của Luật Giáo dục đại học (2012), Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giáo dục đại học (2018), gọi chung là Luật Giáo dục đại học (2018) cũng 

như các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành. 

Tăng quyền tự chủ là mở rộng quy mô và nâng cao mức độ tự chủ trong việc xác 

định mục tiêu, lựa chọn cách thức thực hiện mục tiêu; tự quyết định và có trách nhiệm 

giải trình về các hoạt động chuyên môn, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản ... trên cơ sở 

các quy định của pháp luật và năng lực cơ sở giáo dục đại học (Luật Giáo dục đại học, 

2018). 

Quyền tự chủ gắn liền với trách nhiệm giải trình. Đó là việc cơ sở giáo dục đại học 

có trách nhiệm báo cáo minh bạch thông tin với người học, xã hội, cơ quan quản lý có 
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thẩm quyền, chủ sở hữu và các bên liên quan về việc tuân thủ pháp luật và thực hiện quy 

định, cam kết của cơ sở giáo dục đại học (Luật Giáo dục đại học, 2018) 

Các giải pháp, kiến nghị tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học giai 

đoạn từ nay đến năm 2025 và tầm nhìn 2030 nhằm mục tiêu phát triển và hoàn hiện mô 

hình tự chủ đại học ở nước ta trong giai đoạn này, cần bám sát định hướng đến các mục 

tiêu và đáp ứng một số yêu cầu như sau: 

Thứ nhất, các giải pháp, kiến nghị phải tuân thủ nghiêm chỉnh và đầy đủ các quy 

định của pháp luật mà cụ thể và trực tiếp nhất là Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục  

hiện hành. Các giải pháp, kiến nghị cần dựa trên các bằng chứng khoa học và phản ánh 

được các vấn đề cấp thiết đặt ra đối với thực tiễn đổi mới, hoàn thiện và thực hiện các 

quy định pháp luật về tự chủ đại học trên các cấp độ vĩ mô và vi mô. 

Thứ hai, các giải pháp, kiến nghị cần hướng đến việc bổ sung, hoàn thiện hệ thống 

pháp luật về tự chủ đại học, trước mắt là ban hành các quy định dưới luật liên quan, tiến 

tới sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học (2018) và các luật có liên quan đến việc thực 

hiện quyền tự chủ đại học. Cần chú trọng ban hành các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ 

rào cản, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ và trách 

nhiệm giải trình trong ba lĩnh vực hoạt động: 

(i) Đào tạo, khoa học và công nghệ, gọi chung là “học thuật” 

(ii) Tổ chức, cán bộ 

(iii) Tài chính 

Thứ ba, các giải pháp, kiến nghị cần hướng đến hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học 

tăng cường năng lực nhằm đáp ứng các điều kiện thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm 

giải trình. 

Thứ tư, các giải pháp, kiến nghị cần đặc biệt quan tâm tháo gỡ vướng mắc trong 

việc thực hiện tự chủ đại học, nhất là trong các lĩnh vực tổ chức cán bộ và tài chính của 

các cơ sở giáo dục đại học công lập, bao gồm cả các đại học quốc gia, đại học vùng? 
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NỘI DUNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ TĂNG QUYỀN TỰ CHỦ, 

TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CHO CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM 

GIAI ĐOẠN 2018 - 2025, TẦM NHÌN 2030. 

1.  Mục tiêu, định hƣớng, yêu cầu đối với các giải pháp, kiến nghị tăng quyền 

tự chủ đại học 

Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong 

các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, tổ chức, cán bộ và tài chính được thực 

hiện theo các quy định của Luật Giáo dục đại học (2012), Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giáo dục đại học (2018), gọi chung là Luật Giáo dục đại học (2018) cũng 

như các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành. 

Tăng quyền tự chủ là mở rộng quy mô và nâng cao mức độ tự chủ trong việc xác 

định mục tiêu, lựa chọn  cách thức thực hiện mục tiêu; tự quyết định và có trách nhiệm 

giải trình về các hoạt động chuyên môn, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản ... trên cơ sở 

các quy định của pháp luật và năng lực của cơ sở giáo dục đại học (Luật Giáo dục đại 

học, 2018) 

Quyền tự chủ gắn liền với trách nhiệm giải trình. Đó là việc cơ sở giáo dục đại học 

có trách nhiệm báo cáo minh bạch thông tin với người học, xã hội, cơ quan quản lý có 

thẩm quyền, chủ sở hữu và các bên liên quan về việc tuân thủ pháp luật và thực hiện quy 

định, cam kết của cơ sở giáo dục đại học (Luật Giáo dục đại học, 2018) 

Các giải pháp, kiến nghị tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 

từ nay đến năm 2025 và tầm nhìn 2030 nhằm mục tiêu phát triển và hoàn hiện mô hình tự 

chủ đại học ở nước ta trong giai đoạn này, cần bám sát các định hướng đến mục tiêu và 

đáp ứng một số yêu cầu như sau: 

Thứ nhất, các giải pháp, kiến nghị phải tuân thủ nghiêm chỉnh và đầy đủ các quy 

định của pháp luật mà cụ thể và trực tiếp nhất là Luật Giáo dục  đại học và Luật Giáo dục  

hiện hành. Các giải pháp, kiến nghị cần dựa trên các bằng chứng khoa học và phản ánh 

được các vấn đề cấp thiết đặt ra đối với thực tiễn đổi mới, hoàn thiện và thực hiện các 

quy định pháp luật về tự chủ đại học trên các cấp độ vĩ mô và vi mô. 
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Thứ hai, các giải pháp, kiến nghị cần hướng đến việc bổ sung, hoàn thiện hệ thống 

pháp luật về tự chủ đại học, trước mắt là ban hành các quy định dưới luật liên quan, tiến 

tới sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục  địa học (2018) và các luật có liên quan đến việc thực 

hiện quyền tự chủ đại học. Cần chú trọng ban hành các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ 

rào cản, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ và trách 

nhiệm giải trình trong ba lĩnh vực hoạt động: 

(iv) Đào tạo, khoa học và công nghệ, gọi chung là “học thuật” 

(v) Tổ chức, cán bộ 

(vi) Tài chính 

Thứ ba, các giải pháp, kiến nghị cần hướng đến hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học 

tăng cường năng lực nhằm đáp ứng các diều kiện thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm 

giải trình. 

Thứ tư, các giải pháp, kiến nghị cần đặc biệt quan tâm tháo gỡ vướng mắc trong 

việc thực hiện tự chủ đại học, nhất là trong các lĩnh vực tổ chức cán bộ và tài chính của 

các cơ sở giáo dục đại học công lập, bao gồm cả các đại học quốc gia, đại học vùng. 

2. Các giải pháp, kiến nghị tăng quyền tự chủ đại học 

2.1. Xóa bỏ cơ chế bao cấp trong quản trị đại học 

Việc trao quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục đại học thực chất là chuyển giao chức 

năng, quyền hạn hiện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cơ quan quản lý nhà nước, cơ 

quan chủ quản) đảm nhiệm cho cơ cở giáo dục đại học tự thực hiện theo quy định pháp 

luật. Hội đồng trường, người đại diện cao nhất của cơ sở giáo dục đại học trực tiếp thực 

hiện hoặc giao nhiệm vụ, giám sát và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện 

quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học. 

Để việc trao quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục đại học diễn ra thuận lợi, các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cần hạn chế can dự, tránh can thiệp sâu vào hoạt động 

chuyên môn và công việc nội bộ của cơ sở giáo dục đại học, rà soát hệ thống cơ chế quản 

lý giáo dục đại học nhằm phát hiện và gỡ bỏ các quy định mang nặng tính quan liêu, bao 

cấp theo kiểu “xin - cho”, “không quản lý được thì cấm”, gây khó khăn, cản trở đối với 

việc thực hiện quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, ban hành các quy định mới theo 
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hướng cơ sở giáo dục đại học không phải xin phép hoặc xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền khi giải quyết những vấn đề chuyên môn sâu hoặc mang tính 

chất nội bộ mà chỉ cần báo cáo để thông tin, giải trình. Còn cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền hạn chế ban hành những văn bản nhằm mục đích cho ý kiến chỉ đạo, cho phép 

hoặc áp đặt quyết định đối với cơ sở giáo dục đại học. 

2.2. Hạn chế thực hiện cơ chế chủ quản đối với cơ sở giáo dục đại học 

Bộ, ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan chủ 

quản của cơ sở giáo dục đại học thực hiện chức năng quản lý đối với cơ sở giáo dục đại 

học với tư cách đại diện chủ sở hữu nhà nước. 

Việc trao quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục đại học đòi hỏi cơ quan chủ quản hạn 

chế áp dụng cơ chế chủ quản theo hướng không trực tiếp giải quyết các vấn đề thuộc 

chức năng chủ quản, nhất là trong các hoạt động hoạch định chiến lược phát triển, tổ 

chức, cán bộ và tài chính, mà giao cho cơ sở giáo dục đại học tự quyết định, cơ quan chủ 

quản tập trung thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo hình thức hậu kiểm đối với cơ 

sở giáo dục đại học theo quy định pháp luật. 

2.3. Tăng đầu tư công cho giáo dục đại học đồng thời với tăng quyền tự chủ đại học 

Giải pháp này nhằm mục đích tăng cường năng lực thực hiện tự chủ đại học trong 

nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu 

cầu phát triển đất nước 

Nghị quyết của Đảng xác định: đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển. Theo quy 

định của Luật Giáo dục đại học (2018), các cơ sở giáo dục đại học đang thực hiện đầu tư 

tài chính theo hai cơ chế với mức tự chủ khác hẳn nhau, tương ứng với hai nguồn từ ngân 

sách nhà nước và từ ngoài ngân sách nhà nước. Theo đó, nguồn đầu tư từ ngân sách nhà 

nước được điều chỉnh bởi Luật đầu tư công, còn đối với nguồn đầu tư ngoài ngân sách 

nhà nước thì lại không áp dụng theo Luật đầu tư công, Luật đấu thầu. Như vậy, rất khó 

trao quyền tự chủ tài chính cho cơ sở giáo dục đại học có sử dụng ngân sách nhà nước. 

Cần đổi mới tư duy quản lý tài chính giáo dục đại học theo quan điểm tự chủ đại học: cơ 

sở giáo dục đại học cần được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước nhưng phải đảm bảo 

sử dụngs có hiệu quả nguồn đầu tư này cho phát triển. Tăng quyền tự chủ về tài chính 
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không nhằm cắt hoặc giảm mà là để tăng nguồn đầu tư ngân sách nhà nước để cơ sở giáo 

dục đại học tự chủ sử dụng hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu 

khoa học công nghệ. Cơ sở giáo dục đại học cần phấn đấu tăng cường năng lực tự chủ, 

nhất là năng lực tự chủ về tài chính để thu hút và tự chủ sử dụng có hiệu quả nguồn đầu 

tư nhà nước.  

Để đạt được mục đích nói trên, chúng ta cần nghiên cứu đổi mới pháp luật về tự 

chủ đại học và hoàn thiện cơ chế tự chủ theo hướng vừa tăng quyền tự chủ vừa tăng đầu 

tư ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại học căn cứ năng lực thực hiện tự chủ 

và chất lượng hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.  

2.4. Chuyển đầu tư cho cơ sở giáo dục đại học sang đầu tư cho người học 

Mục đích của giải pháp này là tăng quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục đại học và góp 

phần tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trong thị trường tuyển sinh, đào tạo và thị trường 

lao động việc làm. Cơ sở giáo dục đại học thu hút được nhiều người học được nhà nước 

đầu tư tài chính sẽ có thêm nguồn thu tài chính để đầu tư phát triển. 

Suất đầu tư của nhà nước cho người học có một số mức: mức đầu tư toàn bộ học 

phí và mức đầu tư một phần học phí. Người học không được nhà nước đầu tư tài chính 

phải tự chi trả toàn bộ học phí, người học được nhà nước đầu tư một phần phải tự chi trả 

phần chênh lệch cho cơ sở giáo dục đại học. Bộ tài chính chủ trì nghiên cứu, ban hành 

quy định về chuyển cơ chế đầu tư cho cơ sở giáo dục đại học sang đầu tư cho người học. 

Cơ sở giáo dục đại học tự chủ trong việc tính đúng, tính đủ , toàn bộ chi phí đào tạo, bao 

gồm: chi thường xuyên, chi đầu tư (theo hình thức khấu hao) chi phí đào tạo để đảm bảo 

đưa ra được mức học phí có tính cạnh tranh trong việc thu hút người học.  

Các bên liên quan căn cứ các quy định pháp luật về tài chính công và điều kiện 

kinh tế, xã hội của đất nước để xây dựng quy định cụ thể. Cần tạo điều kiện cho các cơ sở 

giáo dục đại học tăng tỉ trọng nguồn thu từ hoạt động khoa học công nghệ, đồng thời 

giảm tỉ trọng nguồn thu từ học phí, lệ phí trong tổng nguồn thu của nhà trường.  

2.5. Chuyển từ áp trần học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập sang 

áp trần đầu tư của nhà nước cho người học 

Phương thức đầu tư cho cơ sở giáo dục đại học mang nặng tính bình quân, dàn trải  
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cùng với việc áp trần học phí thấp  đã dẫn đến tình trạng hầu hết cơ sở giáo dục đại học 

công lập đều phải áp dụng mức học phí  sát trần và chạy đua tăng quy mô tuyển sinh để 

đảm bảo nguồn thu tài chính mà không quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đào tạo. 

Việc dỡ bỏ trần học phí và thay bằng trần đầu tư nhà nước cho người học sẽ khuyến 

khích cơ sở giáo dục đại học đầu tư nâng cao chất lượng vì đây là yếu tố cho phép cơ sở 

giáo dục đưa ra mức học phí cao, đủ bù đắp chi phí đào tạo mà vẫn đảm bảo tính cạnh 

tranh. 

Việc chuyển từ đầu tư cho cơ sở giáo dục đại học sang đầu tư cho người học  và 

chuyển từ áp trần học phí sang áp trần đầu tư của nhà nước cho người học sẽ tạo điều 

kiện  khắc phụ tình trạng đầu tư bình quân, dàn trải, bao cấp tràn lan để thực hiện đầu tư 

tập trung  cho những người học thuộc diện chính sách cần ưu tiên, những người học có 

hoàn cảnh kinh tế khó khăn cần hỗ trợ, những người học có thành tích học tập tốt cần 

khuyến khích, những người học các ngành nghề tuy cần cho phát triển đất nước nhưng 

khó thực hiện xã hội hóa để thu hút.  

2.6. Đổi mới việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh 

Giải pháp này nhằm mục đích tăng quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học trong 

việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong công tác tuyển 

sinh đại học  

Công tác tuyển sinh trở thành một vấn đề mang ý nghĩa sống còn đối với cơ sở 

giáo dục đại học trong bối cảnh xuất hiện thị trường đầu vào đại học bao gồm thị trường 

tuyển sinh. Theo Luật Giáo dục đại học (2018), cơ sở giáo dục đại học được tự chủ xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh nhưng phải tuân theo quy chế tuyển sinh và các quy định chi tiết 

về quy trình xác định chỉ tiêu tuyển sinh do Bộ Giáo dục vào đào tạo ban hành. Do vậy 

giải pháp tăng quyền tự chủ trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh cần tập trung vào việc 

đổi mới quy chế tuyển sinh, quy định nguồn tuyển sinh trình độ đại học từ học sinh tốt 

nghiệp trung học phổ thông, người tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp; quy định tiêu chí, 

nguyên tắc, quy trình xác định chỉ tiêu tuyển sinh để đảm bảo cơ sở giáo dục đại học tự 

xác định được chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp với năng lực đào tạo. Cần ban hành các quy 

định theo hướng tạo khuôn khổ pháp lý cho các cơ sở giáo dục đại học cạnh tranh lành 
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mạnh trong tuyển sinh đại học nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo?   

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần lắng nghe các ý kiến đóng góp và chủ động nghiên 

cứu, tổng kết kinh nghiệm thực tế tuyển sinh đại học để hàng năm sửa đổi, bổ sung quy 

chế tuyển sinh nhằm tăng quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục đại học trong việc xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh, đảm bảo chất lượng và hiệu quả tuyển sinh đại học. Một trong những 

kẽ hở của quy định tuyển sinh là cách tính chỉ số liên quan đến năng lực đội ngũ giảng 

viên. Chỉ số này hiện được tính bằng tổng các giảng viên, chứ không phải  bằng tổng các 

giảng viên quy đổi (tính theo hệ số ví dụ, cử nhân hệ số 1, thạc sỹ hệ số 1,5, tiến sĩ hệ số  

2,0; phó giáo sư 2,5 và giáo sư hệ số 3,0); đội ngũ  giảng viên đang tính chung cho cả cơ 

sở đào tạo chứ chưa tính riêng cho từng ngành đào tạo. Điều này đã dẫn đến tình trạng 

các cơ sở giáo dục đại học chưa quan tâm đầu tư nâng cao trình độ chuyên môn của đội 

ngũ giảng viên và có hiện tượng dồn chỉ tiêu tuyển sinh cho một số ngành dễ đào tạo và 

thu hút  người học, ngành thiếu giảng viên thì nhiều chỉ tiêu tuyển sinh, còn ngành thừa 

giảng viên thì lại thiếu chỉ tiêu tuyển sinh.  

Công tác tuyển sinh chịu tác động trực tiếp của thị trường tuyển sinh đầu vào, thị 

trường lao động việc làm của sinh viên tốt nghiệp và các thị trường khác. Tuyển sinh đại 

học ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, nhu cầu học tập của người dân và yêu cầu phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước. Do vậy, việc ban hành các quy định tuyển 

sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo và việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh nói riêng của cơ sở 

giáo dục đại học phụ thuộc vào điều kiện thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về năng 

lực  và chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học, về thực trạng trình độ học vấn, 

trình độ chuyên môn kỹ thuật và nhu cầu học tập của người dân trên phạm vi cả nước 

cũng như các vùng miền, về yêu cầu phát triển nguồn nhân lực theo ngành nghề môn kỹ 

thuật và theo vùng miền. 

2.7. Mở rộng nhóm cơ sở giáo dục đại học công lập thí điểm thực hiện cơ chế tự 

chủ theo Nghị quyết 77/NC-CP của chính phủ 

Hiện nay cả nước đang có 23 cơ sở giáo dục đại học công lập đang thí điểm thực 

hiện cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP với cam kết tự đảm bảo kinh phí chi 

thường xuyên và chi đầu tư. Đây là một đòi hỏi rất khó đáp ứng đối với nhiều cơ sở giáo 



92 

 

dục đại học công lập, kể cả một số trường đại học có năng lực và chất lượng cao trong 

đào tạo và nghiên cứu khoa học. Mặt khác, chỉ riêng khả năng tự chủ về tài chính cao thì 

cũng chưa đủ để đảm bảo cơ sở giáo dục đại học có thể thực hiện một cách hiệu quả 

quyền tự chủ toàn diện cao không chỉ trong hoạt động tài chính, mà còn cả trong các hoạt 

động học thuật và tổ chức cán bộ như quy định tại Nghị quyết 77/NQ-CP. Cần bổ sung 

thêm các yêu cầu đối với năng lực thực hiện tự chủ về học thuật và về tổ chức cán bộ như 

cơ sở giáo dục đại học phải đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cũng như phải có 

hội đồng trường quyền lực thực sự và có năng lực quản trị tập thể. Mặt khác, việc chuyển 

đầu tư ngân sách nhà nước cho cơ sở giáo dục đại học sang đầu tư trực tiếp cho người 

học và chuyển từ áp trần học phí sang áp trần đầu tư của nhà nước cho người học sẽ giúp 

cho nhiều cơ sở giáo dục đại học công lập đáp ứng được điều kiện không sử dụng nguồn 

ngân sách nhà nước (trong đó không bao gồm khoản nhà nước đầu tư cho người học để 

chi trả học phí) cho chi thường xuyên và chi đầu tư. Theo hướng tiếp cận này, Nhà nước 

cần nghiên cứu tạo cơ hội cho mọi cơ sở giáo dục đại học công lập được tham gia thí 

điểm thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện về 

năng lực thực hiện tự chủ toàn diện như nêu ở trên. 

2.8. Nâng cấp đại học vùng lên tương đương cấp tổng cục và là đơn vị tài chính 

cấp một 

Theo pháp luật hiện hành, đại học vùng là một loại cơ sở giáo dục đại học đa lĩnh 

vực trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được tổ chức và hoạt động theo Quy chế riêng do 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành. 

Đại học vùng là tổ hợp các trường đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc 

khác về các lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Theo quy định của Luật Giáo dục đại học 

năm (2018), trường đại học thành viên thuộc đại học vùng là cơ sở giáo dục đại học có 

địa vị pháp lý và nhiệm vụ, quyền hạn, nhất là trong hoạt động chuyên môn, ngang bằng 

với các trường đại học độc lập trực thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo hoặc các bộ, ngành 

khác. Như vậy, tuy thuộc đại học vùng nhưng trường đại học thành viên gần như “ngang 

cấp” với chính đại học vùng cấp trên của mình. Điều này gây khó khăn, chồng chéo trong 

việc phân định, phân công, phân cấp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phối hợp hoạt 
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động giữa đại học vùng và các trường đại học thành viên cũng như giữa các trường đại 

học thành viên và các đơn vị trực thuộc khác của đại học vùng với nhau, nhất là trong 

việc thực hiện quyền tự chủ đại học của các chủ thể này. 

Trong thực tế, các trường đại học thành viên của đại học vùng luôn nằm trong mối 

quan hệ quản trị, quản lý rất phức tạp với chính đại học vùng cũng như với các cơ quan 

chức năng bên ngoài đại học vùng. Bởi vậy, việc nâng cấp đại học vùng lên tương đương 

với cấp tổng cục và là đơn vị tài chính cấp một sẽ làm tăng địa vị pháp lý của đại học 

vùng, đồng thời bảo đảm địa vị pháp lý của các trường đại học thành viên thuộc đại học vùng. 

2.9. Tiếp tục hoàn chỉnh cơ chế “Không có cơ quan chủ quản” của đại học 

quốc gia 

Đại học quốc gia có vai trò và địa vị pháp lý đặc biệt trong hệ thống giáo dục đại 

học, được quy định tại Điều 8 Luật Giáo dục đại học (2018). Đại học quốc gia chịu sự 

quản lý nhà nước của các bộ, ngành và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương nơi đại học quốc gia có trụ sở. Khi cần thiết, đại học quốc gia báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ về những vấn đề của đại học quốc gia. Như vậy, đại học quốc gia không có cơ 

quan chủ quản và hoạt động theo quy định pháp luật mà trực tiếp nhất là Nghị định của 

Chính phủ về đại học quốc gia và Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học quốc gia và 

các cơ sở giáo dục đại học thành viên do Thủ tướng chính phủ ban hành. Do đó, để tăng 

quyền tự chủ của đại học quốc gia và các trường đại học thành viên, các quy định của 

Nghị định của chính phủ về đại học quốc gia và Quy chế tổ chức và hoạt động của đại 

học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên phải chi tiết và cụ thể, bao quát 

một cách đầy đủ và toàn diện các vấn đề của đại học quốc gia, hạn chế tối đa các yêu cầu 

“khóa đuôi” kiểu “phù hợp với các quy định chung (của các bộ, ngành)” hoặc “sau khi 

thống nhất với bộ, ngành (liên quan)”. 

2.10. Vừa tăng quyền tự chủ vừa hoàn thiện cơ chế tự chủ đại học 

Cụ thể, từ nay đến năm 2025 tổ chức thực hiện tự chủ đại học theo quy định của 

Luật Giáo dục đại học (2018) nhằm tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học trên 

cơ sở đổi mới các cơ chế, chính sách liên quan. Tiếp đó, tầm nhìn 2030 là sửa đổi, bổ 

sung Luật Giáo dục đại học và các luật liên quan theo hướng vừa tăng quyền tự chủ, vừa 



94 

 

tăng đầu tư ngân sách cho cơ sở giáo dục đại học căn cứ năng lực thực hiện tự chủ và 

chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. 

Mục tiêu của kiến nghị này là từng bước hoàn thiện cơ chế tự chủ đại học theo 

hướng: bước đầu, tạo điều kiện cho cơ sở giáo dục đại học thực hiện tối đa quyền tự chủ 

trong khuôn khổ Luật Giáo dục đại học (2018). Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi 

ban hành các quy định, hướng dẫn thi hành luật cần quán triệt quan điểm rằng các quy 

định này không được cản trở, hạn chế thực hiện quyền tự chủ đại học nhưng cũng không 

có hiệu lực làm trái luật. 

Bước tiếp theo, báo cáo Quốc hội sửa đổi Luật Giáo dục đại học (2018) và các luật 

liên quan để mở đường cho việc thực hiện đầy đủ và toàn diện quyền tự chủ đi đôi với 

việc nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động học thuật của cơ sở giáo dục đại học. 

2.11. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tự chủ đại học 

Mục tiêu của công tác phổ biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật về tự chủ đại 

học là nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi của cán bộ và người dân, đặc 

biệt là cán bộ lãnh đạo, tham mưu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cán bộ lãnh 

đạo, quản lý, giảng viên và sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, nhằm tạo sự đồng thuận, 

hưởng ứng và chung sức đóng góp đưa pháp luật về tự chủ đại học vào cuộc sống. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan nhà nước liên quan cung cấp 

đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật về tự chủ đại học cho các cơ quan truyền thông đại 

chúng để phổ biến, tuyên truyền rộng rãi. Các cơ sở giáo dục đại học chủ động, tích cực 

tuyên truyền giáo dục đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên về vai trò và trách nhiệm của 

họ trong việc thực hiện quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học. 

3. Các khuyến nghị 

3.1. Đối với Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 

Luật GDĐH năm 2012 đã tạo hành lang pháp lý cho GDĐH phát triển. Tuy nhiên, 

Luật GDĐH đã bộc lộ một số điểm hạn chế, đặc biệt là vướng mắc trong thực hiện quyền 

tự chủ của cơ sở GDĐH. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung quy định của Luật là GDĐH 2012 

là cần thiết để giải quyết những bất cập, tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới, phát triển 

GDĐH đáp ứng nhu cầu nhân lực có trình độ chất lượng cao phục vụ cho xây dựng và 
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bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế. Theo đó, nội dung sửa đổi, bổ sung 

chủ yếu tập trung vào chính sách mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả của tự chủ đại 

học; đổi mới về quản trị đại học, quản lý nhà nước phù hợp với việc đẩy mạnh quyền tự 

chủ của các cơ sở GDĐH; tạo hành lang pháp lý thuận lợi để phát triển hệ thống các 

trường đại học tư thục. 

  Cùng với những nội dung sửa đổi, bổ sung, Luật GDĐH sửa đổi bố sung một số 

điều 2018 hiện hành về cơ bản vẫn còn phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay. Tuy 

nhiên, hệ thống các cơ sở GD ĐH cần được quy định rõ ràng, mạch lạc mô hình cơ sở 

GDĐH; làm rõ địa vị pháp lý của các loại hình trường; cơ chế cơ quan chủ quản của các 

cơ sở GD ĐH hiện đang nhiều;  

Ý kiến đại biểu đề nghị quy định rõ nội dung, mức độ, lộ trình, điều kiện bảo đảm 

thực hiện quyền tự chủ trên tất cả các mặt về học thuật, tài chính, tổ chức và nhân sự gắn 

với trách nhiệm giải trình và đổi mới quản trị đại học phù hợp với điều kiện, năng lực của 

từng cơ sở GDĐH; tăng cường kiểm định và công khai chất lượng đào tạo; sửa đổi các 

quy định pháp luật có liên quan để tạo thống nhất, đồng bộ trong triển khai tự chủ đại học 

một cách thực chất.  

Mặc dù Luật GD ĐH sửa đổi 2018 đã được chỉnh lý theo hướng giải thích rõ khái 

niệm tự chủ; chỉnh sửa nội dung Điều 32 về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ 

sở GDĐH theo hướng quy định rõ các điều kiện để được tự chủ; cụ thể hóa các nội dung 

tự chủ về chuyên môn, tổ chức, nhân sự, tài chính và tài sản; chi tiết hóa nội dung về 

trách nhiệm giải trình và yêu cầu đặt ra đối với cơ sở GDĐH khi thực hiện tự chủ. Tuy 

nhiên, Luật GDĐH cần quy định rõ hơn về cơ chế giám sát đối với các quy định về trách 

nhiệm giải trình; quy định cụ thể các nội dung nhà trường phải công khai, minh bạch với 

người học, xã hội, cơ quan quản lý và các bên có lợi ích liên quan, đặc biệt là trách nhiệm 

thực hiện nghĩa vụ kiểm toán về tài chính, thực hiện công khai về chất lượng, mức học 

phí, các khoản thu dịch vụ của nhà trường; chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với thực 

hiện các quy định, cam kết bảo đảm chất lượng đào tạo.  

Luật GD ĐH sửa đổi 2018 đã được chỉnh lý theo hướng quy định rõ vị trí pháp lý 

của Hội đồng trường; làm rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm, mối quan hệ 
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giữa Hội đồng trường và các thiết chế khác; quy định cơ cấu thành viên Hội đồng, tiêu 

chuẩn của Chủ tịch Hội đồng trường và của Hiệu trưởng theo hướng mở, linh hoạt để có 

thể lựa chọn được nhiều ứng viên có đủ năng lực, uy tín. Tuy nhiên, Luật GDĐH cần quy 

định rõ hơn về cơ chế giám sát đối với cơ chế hoạt động của Hội đồng trường, đảm bảo vị 

trí pháp lý chũng như hiệu quả hoạt động đúng luật, linh hoạt, tạo môi trường thuận lợi 

cho các cơ sở GD ĐH phát triển. 

Luật GD ĐH sửa đổi 2018 đã được chỉnh lý theo hướng định rõ trách nhiệm quản 

lý nhà nước trong điều kiện trường đại học thực hiện tự chủ, tách bạch giữa quản lý nhà 

nước và quản trị của cơ sở GDĐH; Tuy nhiên, trong tương lai, nhóm nghiên cứu đề nghị 

Quốc hội xem xét hạn chế áp dụng cơ chế chủ quản đối với trường đại học; tái cấu trúc 

mạng lưới GD ĐH theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xếp hạng đại học cần được triển khai; 

công khai minh bạch cơ sở dữ liệu quốc gia về GDĐH để phục vụ công tác xây dựng 

chính sách phát triển GDĐH, công tác dự báo, xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân 

lực, kiểm định, đánh giá, quản lý, giám sát và đáp ứng nhu cầu thông tin cho cá nhân, tổ 

chức có liên quan.  

3.2. Đối với Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 

Chính phủ Việt Nam có trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục đại học, bảo 

đảm tính thống nhất, thông suốt và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về 

giáo dục đại học; bảo đảm tương ứng giữa nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm với nguồn 

lực tài chính, nhân sự, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục đại học và các điều kiện 

cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ được giao; xác định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, 

trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan có 

liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho GD ĐH Việt Nam phát triển, theo hướng tự chủ đại 

học, phù hợp với xu thế quốc tế. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luận về các quy 

định về xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo đối với giáo dục đại học; 

quy chế thi cử; quy định việc kiểm tra và đánh giá người học; quy định văn bằng, chứng 

chỉ và việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam. 

Chủ trì xây dựng hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn 
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bằng với các nước, tổ chức quốc tế.... tạo điều kiện thuận lợi cho GD ĐH Việt Nam phát 

triển, theo hướng tự chủ đại học, phù hợp với xu thế quốc tế. 

3.3. Đối với UBND Cấp tỉnh 

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập 

thuộc phạm vi quản lý phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; bảo đảm đủ biên 

chế công chức quản lý giáo dục, đủ số lượng người làm việc theo đề án vị trí việc làm 

được phê duyệt, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục đại học; chịu trách 

nhiệm giải trình về hoạt động giáo dục đại học, chất lượng giáo dục đại học, quản lý đội 

ngũ công chức, viên chức, người lao động và người học thuộc phạm vi quản lý. 

Bố trí đúng, đủ ngân sách nhà nước chi cho giáo dục đại học tại địa phương theo quy 

định; quản lý, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước chi cho giáo dục đại học theo 

quy định của Luật ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý ngân sách hiện hành nhằm 

đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; thực hiện thu, sử dụng học phí và 

các khoản thu hợp pháp khác đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh; thực hiện 

chính sách xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực hợp pháp để phát triển giáo dục 

đại học tại địa phương... 

3.4. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước đối với giáo dục giáo dục đại học về: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo 

dục; quy chế thi, tuyển sinh và văn bằng, chứng chỉ; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; bảo đảm chất lượng, kiểm định 

chất lượng giáo dục đại học. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ.  Trình 

Chính phủ dự thảo nghị định về tự chủ đại học sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm tự chủ 

đại học theo Nghị quyết 77. Nghị quyết 77/NQ-CP đã có tác động đến sự phát triển của 

giáo dục đại học, nhất là các quy định về tự chủ, tạo hành lang lang pháp lý cho các cơ sở 

giáo dục đại học hoạt động hiệu quả hơn. Tuy nhiên, chưa có nhiều cơ sở giáo dục đại 

học công lập thực hiện tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP. Tuy thời gian thực hiện thí 
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điểm tự chủ theo Nghị quyết 77 chưa dài nhưng các đơn vị được lựa chọn thí điểm đã 

bước đầu đạt được một số kết quả đáng khích lệ, giúp giảm bớt thủ tục hành chính, tăng 

tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các hoạt động của nhà trường. Tính đến 

tháng 9/2017, mới chỉ có 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. 

Bộ Giáo dục & Đào tạo cần sớm ban hành thông tư và các văn bản hướng dẫn cụ 

thể đối với cơ chế hoạt động của Hội đồng trường (đối với cơ sở GD ĐH công lập) và 

Hội đồng quản trị (đối với cơ sở GD ĐH ngoài công lập). Việc hoàn thiện hành lang pháp 

lý cho Hội đồng trường nhằm tạo cơ chế thực quyền trong quyết định nhân sự hiệu 

trưởng và các vấn đề quan trọng của trường… Các quy định về tài chính, tài sản không 

phù hợp với chủ trương thực hiện tự chủ đại học. Bộ GDĐT cần đẩy mạnh việc thành lập 

Hội đồng trường tại các trường công lập và nghiên cứu để ban hành/trình Chính phủ  ban 

hành các quy định cần thiết, rõ ràng về mối quan hệ giữa hội đồng trường, đảng uỷ và 

ban giám hiệu... để các cơ sở GDĐH  thực hiện tự chủ. Trên cơ sở đó, các cơ quan chủ 

quản sẽ trao quyền cho Hội đồng trường và tạo cơ chế đồng bộ để từng bước xoá bỏ cơ 

chế chủ quản, đảm bảo quyền tự chủ thực sự cho các trường. 

Bộ Giáo dục & Đào tạo cần sớm ban hành thông tư và các văn bản hướng dẫn cụ 

thể đối với bảo đảm chất lượng giáo dục đại học; hướng dẫn chi tiết thực hiện phân tầng, 

xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu, định hướng ứng dụng; điều 

kiện đảm bảo chất lượng tối thiểu để thực hiện chương trình đào tạo; Việc này giúp cho 

hệ thống triển khai lộ trình tự chủ đại học rõ ràng dựa vào các mức độ đảm bảo chất 

lượng mà cơ sở GD ĐH đăng kí và thực hiện.    

Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang trình Chính Phủ áp 

dụng cơ chế tự chủ cho tất cả các cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định của Luật 

Giáo dục đại học; trừ những cơ sở đã thực hiện cơ chế đặc thù của Chính Phủ như  ĐH 



99 

 

Quốc gia, Trường ĐH Việt Đức, Trường Đại học Khoa học và công nghệ (ĐH Việt Pháp) 

và các cơ sở GDĐH của Bộ Quốc phòng, Bộ Công An. Bộ GDĐT đã trình Chính Phủ để 

ban hành Nghị định tự chủ đối với các Cơ sở giáo dục đại học công lập; đồng thời, đang 

thực hiện sửa Luật GDDH để tạo cơ chế tự chủ cho các trường. 

3.5. Đối với các cơ sở Giáo dục đại học Việt Nam 

Luật Giáo dục (2019) sửa đổi và rút gọn Điều 60 “Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà 

trường”, theo đó cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự 

chủ, trách nhiệm giải trình theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục 

đại học và quy định khác của pháp luật có liên quan (xem bảng). Trong thực tế, quyền tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm từ năm 2019 gọi là quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình được 

Nhà nước trao cho nhà trường một cách có điều kiện. Tùy theo mức độ tự chủ tài chính 

của nhà trường mà nhà trường được trao quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình với mức độ 

tương ứng. Cần thấy rằng việc áp đặt điều kiện tự chủ tài chính để trao quyền tự chủ, 

trách nhiệm giải trình chỉ là một quan điểm, một giải pháp tình thế trong điều kiện Nhà 

nước phải cắt giảm các khoản chi ngân sách nhà nước. Theo đường lối của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước, đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển và giáo dục là quốc sách hàng 

đầu. Do vậy, vấn đề quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình cần được tiếp tục nghiên cứu và 

giải quyết theo hướng không những không cắt giảm mà còn cần phải tăng đầu ngân sách 

nhà nước cho các cơ sở giáo dục công lập nói chung và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở 

giáo dục đại học công lập nói riêng để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu giáo dục 

theo quy định. Khi đó, quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình phụ thuộc vào năng lực quản 

lý, năng lực hoạt động chuyên môn của nhà trường đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn 

đầu tư của nhà nước và đảm bảo nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu đặt ra. 

Dựa trên vào các văn bản pháp luật và quy phạm pháp luật của Nhà nước Việt 

Nam, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam hiện nay đã hình thành 7 mô hình tự chủ. Qua 

phân tích theo ba nội dung chủ yếu (Tổ chức bộ máy nhân sự, Học thuật, Tài chính) của 

bảy mô hình tự chủ này, nghiên cứu này chỉ ra một số nhận định mang tính so sánh về 

mức độ tự chủ giữa các mô hình về tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học 

Việt Nam. Ngoài việc tuân thủ Luật Giáo dục và Luật Giáo dục Đại học hiện hành, từng 
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nhóm cơ sở giáo dục đại học còn được hướng dẫn và chịu sự chi phối trực tiếp của quy 

định trong các văn bản dưới luật ở các mức độ khác nhau: Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ như đối với Đại học quốc gia, các trường đại học quốc tế, các trường đại học 

tư thục; Nghị quyết của Chính phủ như đối với nhóm cơ sở giáo dục đại học công lập thí 

điểm đổi mới cơ chế hoạt động, Nghi định của Chính phủ như đối với nhóm cơ sở giáo 

dục đại học công lập chưa thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP, Thông tư 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo như đối với các Đại học vùng… Chính các văn bản quy định 

cho từng nhóm cơ sở giáo dục đại học này đã trở thành cơ sở pháp lý quan trọng, mang 

tính khách quan cho hình thành sự phân tầng về tổ chức và hoạt động, từ đó phân tầng về 

quyền tự chủ, tự quyết định và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học Việt 

Nam. Theo đó, trong 7 mô hình này thì mô hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở đại học 

quốc gia là mô hình có mức tự chủ cao nhất, mà thực tế đã tiến gần tới mô hình tự chủ 

không trực thuộc cơ quan chủ quản là Bộ Giáo dục và Đào tạo theo cơ chế không bộ chủ 

quản; mô hình có mức tự chủ thấp nhất là mô hình ở nhóm các cơ sở giáo dục đại học 

công lập chưa thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP, nhất là các cơ sở giáo 

dục đại học công lập trực thuộc các địa phương và các bộ/ngành.  

Do vậy, mức độ tự chủ đại học không thể tiến hành đồng loạt, mà còn tùy thuộc 

vào nhiều yếu tố như năng lực tổ chức, quản trị của từng cơ sở giáo dục đại học, trình độ 

của đội ngũ cán bộ, khả năng về tuyển sinh, tài chính, hình thức sở hữu; nhất là mục tiêu 

của Nhà nước trong đào tạo độ ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, 

khoa học công nghệ của đất nước và chất lượng đào tạo giáo dục đại học qua kiểm định 

chất lượng giáo dục để có thể hình thành nhóm các đại học, theo đó Nhà nước có thể cho 

phép nhóm các cơ sở đó được tự chủ ở mức độ phù hợp với năng lực, trình độ và điều 

kiện thực tế của họ. 
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KẾT LUẬN 

Giới nghiên cứu thừa nhận rằng các trường đại học trên thế giới đang đứng trước 

những thử thách chưa từng có trong 800 năm lịch sử của nó. Đó là do những thay đổi 

mạnh mẽ diễn ra trong xã hội đã làm thay đổi vai trò của trường đại học và quan hệ giữa 

nhà trường với nhà nước và với các bên liên quan khác.  

Trước sự thay đổi đó, các mô hình quản trị cấp hệ thống và cấp trường cũng đang 

thay đổi mạnh mẽ trên thế giới. Đó là một quá trình không ngừng diễn tiến, bao gồm 

những bước đi thử nghiệm dựa trên học hỏi kinh nghiệm quốc tế và nghiên cứu thực địa. 

Một điều chắc chắn là các nhà làm chính sách ở hầu hết các nước đều chịu áp lực về cải 

cách giáo dục đại học, và đang tìm kiếm những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh 

tranh của nước mình qua việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục 

vụ cộng đồng của các trường đại học.  

Trong ba thập niên qua, giáo dục đại học Việt Nam đã trải qua nhiều thay đổi lớn 

lao về phát triển quy mô và chất lượng, về thành tích nghiên cứu khoa học và chuyển 

giao công nghệ, và đã góp phần tạo ra một lực lượng lao động chất lượng cao đóng vai 

trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế và phát triển xã hội. Tuy vậy, sự 

thay đổi về cơ chế lãnh đạo và quản trị thì vẫn còn rất chậm, mặc dù có thể thấy xu 

hướng mở rộng tự chủ cấp trường là rất nhất quán và đặc biệt mạnh mẽ hơn trong những 

năm gần đây. 

Với việc thí điểm cơ chế tự chủ ở một số cơ sở giáo đục đại học công lập, trong 

tương lai gần mô hình này sẽ tiếp tục được mở rộng. Điều này đòi hỏi một tư duy mới 

trong việc quản trị và lãnh đạo cả ở cấp trường và cấp hệ thống. Qua khảo sát thực tiễn 

một số nước, chúng tôi đề xuất là cần chú trọng sự tham gia của các bên liên quan, khích 

lệ sự đa dạng, và từng bước chuyển sang quản trị theo mô hình doanh nghiệp.  

Cần có nhiều nghiên cứu hơn nữa, đặc biệt là các nghiên cứu thực địa để tìm hiểu 

những kinh nghiệm thực tiễn, những khó khăn và thách thức mà các cơ sỏ giáo dục đại 

học đang phải đương đầu trong bối cảnh Việt Nam, và phân tích những vấn đề này một 

cách có hệ thống, để đem lại những gợi ý hữu ích cho các cơ quan quản lý trong việc cải 

thiện chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của các cơ sở giáo dục đại học.  
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