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THUYẾT MINH1 

 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 
 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1 Tên đề tài: Nghiên cứu mô hình đại học 

tự chủ và các giải pháp tăng quyền tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở 

giáo dục đại học ở Việt Nam giai đoạn 

2018 – 2025, tầm nhìn 2030 

1a.   Mã số của đề tài: (được cấp khi hồ 

sơ trúng tuyển) 

2 Loại đề tài: 

Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên 

cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo 

dục Việt Nam”. Mã số của Chương trình:   KHGD/16-20 

3 Thời gian thực hiện:  30 tháng 

 (Từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 12 năm 2019) 

4 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 3.600 (triệu đồng), trong đó: 

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 3.600 

- Từ nguồn tự có của tổ chức: 0 

- Từ nguồn khác: 0 

5 Phương thức khoán chi: 

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng                  

    

 Khoán từng phần, trong đó:     

- Kinh phí khoán: 3.190  triệu đồng 

- Kinh phí không khoán: 410.0  triệu đồng 

6 Chủ nhiệm đề tài:  

                                                           



Họ và tên:                      Đào Trọng Thi 

Ngày, tháng, năm sinh: 1951                                      Nam/ Nữ: Nam 

Học hàm, học vị:          Giáo sư 

Chức danh khoa học:   Tiến sĩ khoa học                   Chức vụ: 

Điện thoại của tổ chức: 04.3754.7679-402                Nhà riêng:  Mobile: 0913.202.287  

Fax:                               04.3754.7724                        E-mail: thidt@vnu.edu.vn  

Tên tổ chức đang công tác: ĐHQGHN 

Địa chỉ tổ chức:            144 Xuân Thủy, Hà Nội 

Địa chỉ nhà riêng:         Số 12, ngõ 43, Nguyễn Ngọc Nại, Hà Nội 

7 Thư ký đề tài:  

7.1. Họ và tên: Phạm Thị Thanh Hải 

Ngày, tháng, năm sinh: 1/4/1972             Nam/ Nữ: Nữ 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Chức danh khoa học:  GV                     Chức vụ: Trưởng phòng KH&HTQT 

Điện thoại của tổ chức:  04 3754 8676  Nhà riêng:  04 3754 8676  Mobile:0913 509074  

Fax: 04 37548092 E-mail: haiphamtt@vnu.edu.vn 

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN 

Địa chỉ tổ chức: P 303, Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Địa chỉ nhà riêng: 35 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội 

7.2. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương 

Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1964          Nam/ Nữ: Nữ 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Chức danh khoa học:  GVC     

Chức vụ: Trưởng phòng QLKH và HTPT, Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN 

Điện thoại của tổ chức:  04.3754.7625     Nhà riêng:   Mobile:  0903595696  

Fax: 04.3754.7625  E-mail: thuhuongnt@vnu.edu.vn 

Tên tổ chức đang công tác: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN 

Địa chỉ tổ chức: Tầng 7, nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Hà Nội 

Địa chỉ nhà riêng: 141 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội 

8 Tổ chức chủ trì đề tài:  

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Điện thoại : 04 3754 8676       Fax : 04 37548092  

E-mail: education@vnu.edu.vn 

Website: http://education.vnu.edu.vn/ 



Địa chỉ: Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS. Nguyễn Quý Thanh 

Số tài khoản: 3713.1.1059416 

Ngân hàng: Kho bạc nhà nước Cầu Giấy 

 Cơ quan chủ quản đề tài: Đại học Quốc gia Hà Nội 

9 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài: (nếu có) 

1. Tổ chức 1: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội  

Tên cơ quan chủ quản : Đại học Quốc gia Hà Nội 

Điện thoại : (84 4) 7347625  Fax : (84 4) 3754 7111 

Địa chỉ : 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. Nghiêm Xuân Huy 

Số tài khoản: 2601.0000.858.666 

Ngân hàng: BIDV chi nhánh Tây Hà Nội. 

2. Tổ chức 2 : Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. 

      Tên cơ quan chủ quản : Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

Điện thoại : (84.4) 39423292    Fax :  

Địa  chỉ: 106 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Mã số kho bạc: 3713.11084143 

Tại kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm, Hà Nội 

10  Các cán bộ thực hiện đề tài:
 

 (Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung chính thuộc tổ 
chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm 
đề tài. Những thành viên tham gia khác lập danh sách theo mẫu này và gửi kèm theo hồ sơ khi 
đăng ký) 

 Họ và tên, học hàm học vị 
Tổ chức 
công tác 

Nội dung công 
việc tham gia 

Thời gian làm 
việc cho đề tài 

(Số tháng quy 
đổi3)

 
1 GS Đào Trọng Thi ĐHQGHN Chủ nhiệm Đề tài 11 

2 TS. Nguyễn Đức Huy Trường ĐHGD Thành viên thực 
hiện chính 

12 

3 TS. Nghiêm Xuân Huy  Viện ĐBCLGD Thành viên thực 
hiện chính 

12 

4 TS. Tăng Thị Thùy Trường ĐHGD Thành viên thực 
hiện chính 

8 
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5 TS. Hoàng Thị Xuân Hoa Viện ĐBCLGD Thành viên thực 
hiện chính 

9 

6 TS. Lê Đông Phương Trung tâm NC 
GDĐH&NN 

Thành viên thực 
hiện chính 

8 

7 ThS. Vũ Thị Mai Anh Viện ĐBCLGD Thành viên thực 
hiện chính 

9 

8 ThS. Nguyễn Thị Minh 
Phương 

ĐHQGHN Thành viên thực 
hiện chính 

8 

9 TS. Phạm Thị Thanh Hải Trường ĐHGD Thư ký Đề tài 9 

10 TS. Nguyễn Thị Thu Hương Viện ĐBCLGD Thư ký Đề tài 9 

 

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

11 Mục tiêu của đề tài:  (phát triển và cụ thể hoá định hướng mục tiêu theo đặt hàng) 

         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. 

- 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. 



 

12 Tình trạng đề tài:         

  √  Mới     Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

                                     Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

13 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên 
cứu của đề tài: 

13.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 

(Mô tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình nghiên 

cứu trong và ngoài nước có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên 

cứu của đề tài) 

a) 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 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”.  

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 trình4 (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: 

1/ Giải trình theo chiến lược đã được phê duyệt; 

2/ Giải trình theo hợp đồng đã kí kết giữa nhà trường và nhà nước; 

3/ 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 
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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), (theo Đặng Ứng Vận, 2015). 

 

b) 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 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”5.   

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

vực hoạt động sau:  

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

cao;  

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

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

giáo trình;  

4. Các tiêu chuẩn chuyên môn: tiêu chuẩn bằng cấp, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và 

kiểm định;  

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

xuất bản;  

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

7. 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.  

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 học6. 

 

                                                           
5 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).  
6 The OECD (2007) has developed a series of indicators bases in its surveys of its member countries measuring 
autonomy (financial autonomy, staff policy autonomy with respect to hiring/firing and wages, student selection and 



c) 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 đang dự thảo và trình chính phủ dự thảo 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. Vì vậy, trong thiết 

kế nghiên cứu này, các nhà khoa học sẽ tập trung khảo sát mức độ nhận thức của cán bộ 

giảng viên và điều kiện thực hiện nghị định này tại các cơ sở giáo dục đại học công lập.      

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 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 

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 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 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 

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 

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). 

13.2 Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài  

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý 
luận và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hoá mục tiêu và những định hướng 
nội dung chính cần thực hiện trong 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 GDĐHViệt 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 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 có 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. 

14 Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước có 
liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan: 

(tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn)  
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15 Nội dung nghiên cứu của đề tài: 

(xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logíc, phù hợp cần thực hiện  để 
đạt mục tiêu đề ra; ghi rõ các chuyên đề nghiên cứu cần thực hiện trong từng nội dung )

 



    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.
  

1.1 Khảo cứu các tài liệu về lịch sử, lý thuyết tự chủ đại học trên thế giới
 

- Nghiên cứu về vai trò và vị trí của trường đại học trong xã hội, mối quan hệ giữa 

trường đại học và xã hội; 

- Nghiên cứu về tổ chức và cấu trúc của trường đại học; 

- Nghiên cứu về khái niệm và lịch sử phát triển tự chủ đại học. 

1.2 Nghiên cứu các kết quả nghiên cứu về tự chủ và trách nhiệm giải trình của các hệ thống 

giáo dục đại học trên thế giới 

- Nghiên cứu về các giai đoạn phát triển của tự chủ đại học trên thế giới;  

- Nghiên cứu về trách nhiệm giải trình của các hệ thống giáo dục đại học trên thế giới. 

1.3. Xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu cho các mô hình tự chủ đại học trên thế giới hiện 

nay. 

1.4. Nghiên cứu trường hợp các mô hình tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình trên thế 

giới tại các nước có nền giáo dục đại học phát triển lâu đời, có nhiều cơ sở giáo dục đại học 

tiên tiến thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Anh và Pháp (Châu Âu), Úc, Nhật Bản, Trung Quốc, 

Malaysia. 

1.5. Nghiên cứu mô hình tự chủ và trách nhiệm giải trình của đại học ở Ixaren. 

1.6. Nghiên cứu bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam và lịch sử phát triển hệ thống 

giáo dục đại học Việt Nam 

- Hệ thống GDĐH giai đoạn 1975-1988; 

- Hệ thống GDĐH giai đoạn 1989-2009; 

- Hệ thống GDĐH giai đoạn 2010-nay. 

1.7. Nghiên cứu mô hình lý thuyết về đại học tự chủ có khả năng áp dụng ở Việt Nam 

- Mô hình tự chủ tổ chức, nhân sự và khả năng áp dụng ở Việt Nam; 

- Mô hình tự chủ học thuật và khả năng áp dụng ở Việt Nam; 

- Mô hình tự chủ tài chính và khả năng áp dụng ở Việt Nam. 

1.8. Nghiên cứu xây dựng khung lý thuyết 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  

- Mô hình tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học về tổ chức, nhân 

sự;. 

 

 



-  Mô hình tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học về học thuật; 

-   Mô hình tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học về tài chính. 

     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 

2.1. Xây dựng cơ sở khoa học cho khảo sát, đánh giá hiệu quả hệ thống chính sách và hiện 

trạng tự chủ, trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam hiện nay. 

2.2. Xây dựng công cụ khảo sát, đánh giá hiệu quả hệ thống chính sách và hiện trạng tự chủ, 

trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. 

2.3. Tổ chức khảo sát, đánh giá tính hiệu quả của hệ thống chính sách và hiện trạng tự chủ, 

trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam hiện nay làm căn cứ đề xuất 

và xây dựng mô hình tự chủ, trách nhiệm giải trình phù hợp cho cơ sở giáo dục đại học Việt 

Nam giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030.  

Nghiên cứu đánh giá thực trạng thực hiện chính sách về tự chủ và trách nhiệm giải trình của 

các trường đại học Việt Nam, và hiệu quả của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quản lý 

điều hành và chính sách về tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. 

2.4. Nghiên cứu đánh giá hệ thống chính sách về tự chủ và trách nhiệm giải trình của các 

trường đại học Việt Nam
 

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

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

- Đánh giá chính sách, quy định của nhà nước đối với tự chủ đại học và trách nhiệm 

giải trình của các cơ sở giáo dục đại học; 

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

chất lượng giáo dục đại học; 

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

2.5. Nghiên cứu đánh giá mức độ nhận thức và điều kiện thực hiện đối với các nội dung tự 

chủ (đào tạo và khoa học công nghệ, tổ chức bộ máy và nhân sự, tài chính) trong Nghị định 

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

- Đánh giá mức độ sẵn sàng tiếp nhận Nghị định dự kiến ban hành về Quy định cơ chế 

tự chủ của cơ sở GDĐH công lập; 

- Đánh giá các điều kiện thực hiện các nội dung tự chủ (đào tạo và khoa học công nghệ, 

tổ chức bộ máy và nhân sự, tài chính) trong Nghị định dự kiến ban hành về Quy định cơ chế 

tự chủ của cơ sở GDĐH công lập. 

 

 

 

 



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.  

3.1. Cơ sở đề xuất tăng quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học 

Việt Nam 

- Các yếu tố tăng quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình cho các cơ sở giáo dục đại học ở 

Việt Nam; 

- Nguyên tắc, mục tiêu tăng quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình cho các cơ sở giáo dục 

đại học ở Việt Nam. 

3.2. Xây dựng 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 trên các lĩnh vực 

- Mô hình tự chủ và trách nhiệm giải trình về tổ chức, nhân sự; 

- Mô hình tự chủ và trách nhiệm giải trình về học thuật; 

- Mô hình tự chủ và trách nhiệm giải trình về tài chính. 

3.3. Xây dựng cấu phần mô hình về điều kiện thực hiện tự chủ về:  

- Tổ chức, nhân sự;  

- Học thuật;  

- Tài chính. 

3.4. Xây dựng cấu phần mô hình về cơ chế phân quyền, giao quyền tự chủ 

3.5. Đối sánh mô hình tự chủ, trách nhiệm giải trình được xây dựng với tự chủ, trách nhiệm 

giải trình một số cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. 

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. 

4.1. Đề xuất nhóm giải pháp tăng quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình cho cơ sở giáo dục đại 

học Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025, tầm nhìn 2030. Có ba nhóm giải pháp chính được đề 

xuất theo khung lí thuyết đã xác định về tổ chức nhân sự; về học thuật và về tài chính. Trong 

mỗi nhóm giải pháp có các giải pháp cụ thể cho từng loại hình cơ sở giáo dục đại học theo 

Luật Giáo dục quy định và như đối tượng nghiên cứu của thuyết minh đã nêu tại phần 

phương pháp nghiên cứu.  

- Nhóm giải pháp tăng quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình về tổ chức nhân sự của các 

cơ sở GD ĐH ở VN giai đoạn 2018-2025 tầm nhìn 2030;  

- Giải pháp tăng quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình về học thuật của các cơ sở GD ĐH 

ở VN giai đoạn 2018-2025 tầm nhìn 2030; 

- Giải pháp tăng quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình về tài chính của các cơ sở GD ĐH 

ở VN giai đoạn 2018-2025 tầm nhìn 2030 



4.2. Khuyến nghị về thực hiện quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình cho cơ sở giáo dục đại 

học Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025, tầm nhìn 2030 

- Khuyến nghị về chính sách, quy định của nhà nước đối với điều kiện thực hiện tự chủ 

và trách nhiệm giải trình về tổ chức nhân sự của các cơ sở; GD ĐH ở VN dựa trên tổng kết 

kinh nghiệm của quốc tế và thực tiễn của Việt Nam; 

- Khuyến nghị về chính sách, quy định của nhà nước đối với điều kiện thực hiện tự chủ 

và trách nhiệm giải trình về học thuật của các cơ sở GD ĐH ở VN dựa trên tổng kết kinh 

nghiệm của quốc tế và thực tiễn của Việt Nam; 

- Khuyến nghị về chính sách, quy định của nhà nước đối với điều kiện thực hiện tự chủ 

và trách nhiệm giải trình về tài chính của các cơ sở GD ĐH ở VN dựa trên tổng kết kinh 

nghiệm của quốc tế và thực tiễn của Việt Nam. 

4.3. Khuyến nghị lộ trình tăng quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình của các cơ sở GD ĐH ở 

VN giai đoạn 2018-2025 tầm nhìn 2030 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện tự chủ, trách nhiệm giải trình của các cơ sở GD ĐH ở 

VN giai đoạn 2018-2025; 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện tự chủ, trách nhiệm giải trình của các cơ sở GD ĐH ở 

VN giai đoạn 2025- 2030. 

 

 

16 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài: 

(giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài) 

16.1.Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu:  

Bên cạnh những tài liệu đã trình bày ở mục 14, nhóm nghiên cứu đề tài tiếp tục sưu tầm 

những tài liệu trong và ngoài nước để phục vụ cho quá trình nghiên cứu; coi đây là một trong 

những nhiệm vụ quan trọng, đồng thời cũng là điều kiện và tiền đề cần thiết để thực hiện đề 

tài có chất lượng cao. Việc sưu tầm, tập hợp, xử lý và dịch tài liệu sẽ được hướng vào các 

chủ đề đã nêu ở mục 15.  

a.Sưu tầm các tài liệu nghiên cứu ngoài nước:  

           (i) Sưu tầm, biên dịch một số các nghiên cứu về tự chủ và trách nhiệm giải trình của 

cơ sở giáo dục đại học trên thế giới; các tài liệu liên quan đến lịch sử phát triển của mô hình 

đại học tự chủ (tự chủ về học thuật, người học và thể chế); Sưu tầm và biên dịch một số 

nghiên cứu điển hình về mô hình tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại 

học trên thế giới;  (ii) Sưu tầm, biên dịch một số văn bản quy định về tự chủ và trách nhiệm 

giải trình của các cơ sở giáo dục đại học của một số nước như Trung Quốc, Pháp, Hoa Kỳ, 



Châu Âu, Isarel.   

b.Sưu tầm tài liệu trong nước: 

Nhóm nghiên cứu đề tài xác định những báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Báo cáo 

của các trường đại học về thực hiện tự chủ, Báo cáo của các đơn vị thực hiện kiểm định chất 

lượng giáo dục đại học và các báo cáo đánh giá từ thực hiện hỗ trợ sinh viên... được xem như 

là những tài liệu quan trọng đối với các nội dung nghiên cứu của đề tài này. Nhóm nghiên 

cứu đề tài, tập trung thu thập và hệ thống hoá các tài liệu liên quan đến (i) chiến lược phát 

triển giáo dục đại học, quy hoạch mạng lưới các trường đại học (ii) các chính sách của nhà 

nước hướng dẫn thực hiện tự chủ về học thuật, về tài chính, về nhân sự và tổ chức bộ máy 

của các trường; (iii) những văn bản hướng dẫn về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất 

lượng giáo dục đại học, (iv) các chính sách hỗ trợ đối với sinh viên trong quá trình theo học 

và sau khi tốt nghiệp. Những tài liệu được thu thập là cơ sở để nhóm nghiên cứu đề tài tiến 

hành đánh giá so sánh chính sách, hoạt động quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học giữa 

Việt Nam và một số nước trên thến giới, đưa ra những điểm thành công, những điểm hạn chế 

cần phải học hỏi để thúc đẩy sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam theo 

hướng tự chủ. 

        Tài liệu sưu tầm trong và ngoài nước có thể ở dạng bản cứng như sách, tạp chí; có thể ở 

dạng đĩa mềm như file dữ liệu, internet, đĩa CD ... 

 

16.2.Hội thảo/tọa đàm khoa học:  

Đề tài sẽ tổ chức Hội thảo/tọa đàm khoa học với các chuyên gia và các nhà hoạch định 

chính sách; các nhà quản lý giáo dục đại học nhằm trao đổi, tham vấn, góp ý cho từng nội 

dung chuyên sâu. 

- 10 tọa đàm khoa học: Mỗi nội dung nghiên cứu lớn sẽ có 01 tọa đàm góp ý nhằm xin ý kiến 

hoàn thiện hơn từng nội dung. Các cuộc tọa đàm này sẽ được tổ chức tại Hà Nội và một số 

địa phương, khi sơ bộ hoàn thành xong dự thảo từng nội dung nghiên cứu.  

(i) Tọa đàm khung lý thuyết nghiên cứu cho các mô hình tự chủ đại học trên thế giới hiện 

nay. 

(ii) Tọa đàm bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam và lịch sử phát triển hệ thống giáo 

dục đại học Việt Nam. 

(iii) Tọa đàm mô hình lý thuyết về đại học tự chủ có khả năng áp dụng ở Việt Nam.  

(iv) Tọa đàm khung lý thuyết 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.  

(v) Tọa đàm mô hình đại học tự chủ có khả năng áp dụng ở Việt Nam. 



(vi) Tọa đàm đánh giá thực trạng thực hiện chính sách về tự chủ và trách nhiệm giải trình của 

các trường đại học Việt Nam. 

(vii) Tọa đàm về nội dung cho công cụ khảo sát, đánh giá hiệu quả hệ thống chính sách và 

hiện trạng tự chủ, trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. 

(viii) Tọa đàm đánh giá mức độ nhận thức và điều kiện thực hiện đối với các nội dung tự chủ 

(đào tạo và khoa học công nghệ, tổ chức bộ máy và nhân sự, tài chính) trong Nghị định dự 

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

(ix)Tọa đàm đối sánh mô hình tự chủ, trách nhiệm giải trình được xây dựng với tự chủ, trách 

nhiệm giải trình một số cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. 

(x) Tọa đàm nội dung về khuyến nghị về thực hiện quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình cho 

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

 

- 04 cuộc hội thảo tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:  

(i) 02 hội thảo khoa học để báo cáo kết quả khảo sát thực trạng của đề tài nghiên cứu tại 

thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh;  

(ii) 01 hội thảo khoa học để báo cáo kết quả nghiên cứu nội dung 3 của đề tài nghiên cứu tại 

thành phố Hà Nội;  

(iii) 01 hội thảo khoa học để báo cáo kết quả nghiên cứu nội dung 4 và chuẩn bị tổng kết đề 

tài nghiên cứu tại thành phố Hà Nội.  

Các cuộc hội thảo này nhằm xin ý kiến đối với kết quả nghiên cứu của Đề tài, tổng hợp ý 

kiến để viết báo cáo cuối cùng của Đề tài cũng như các bài báo trong và ngoài nước là sản 

phẩm của nghiên cứu. Thành phần tham dự bao gồm các nhà hoạch định chính sách cho 

GDĐH, các nhà quản lý giáo dục, các chuyên gia, đại diện các cơ sở đào tạo đại học,... 

 

16.3.Khảo sát/điều tra thực tế trong nước:  

Đề tài dự kiến 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. Tương 

ứng là 3.000 phiếu (7 bảng hỏi, 3 nhóm phương pháp, 5 đối tượng nghiên cứu), địa bàn khảo 

sát bao gồm: Hà Nội (nhóm 6 người x 15 ngày), Đà Nẵng (nhóm 6 người x 3 ngày), Nghệ An 

(nhóm 6 người x 3 ngày), Thái Nguyên (nhóm 6 người x 3 ngày), Đắc lắc (nhóm 6 người x 3 

ngày), Cần thơ (nhóm 6 người x 3 ngày), TP Hồ Chí Minh (nhóm 6 người x 10 ngày). Danh 

sách các trường dự kiến khảo sát là ĐH Quốc gia Hà Nội, trường ĐH Bách khoa Hà Nội, 

trường ĐH Ngoại Thương, trường ĐH Sư phạm Hà Nội, trường ĐH Thủ Đô, trường ĐH 

Giao thông Vận tải, trường ĐH Xây dựng, trường ĐH Điện lực, Học viện Ngân hàng, trường 

ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội, trường ĐH Thăng Long, trường ĐH FPT, trường Đại học Việt-Pháp (Hà 



Nội); Đại học Đà Nẵng (Đà Nẵng); Đại học Vinh (Nghệ An); Đại học Thái Nguyên (Thái 

Nguyên); trường ĐH Cần Thơ (Cần Thơ); trường ĐH Tây Nguyên (Đắc Lắc); ĐH Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh; trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. 

Hồ Chí Minh, trường ĐH công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, trường ĐH Y Dược TP. Hồ Chí 

Minh, trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, trường ĐH Nông lâm TP. Hồ Chí Minh, trường 

ĐH Nguyễn Tất Thành, trường ĐH Tôn Đức Thắng, trường ĐH Việt-Đức (TP. Hồ Chí 

Minh). Các cơ sở GDĐH gồm các nhóm đối tượng:  

a) Đại học Quốc gia; 

b) Đại học vùng; 

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

 d)  Nhóm trường đại học ngoài công lập; 

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

       Đề tài dự kiến thực hiện khảo sát tại các cơ sở GDĐH theo các nhóm đối tượng trên 

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.        

        Đồng thời, nhóm nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp từ các cơ quan có thẩm quyền như 

Bộ GD ĐT về giáo dục đại học, số  liệu thống kê về xã hội học từ Tổng cục Thống kê và kết 

quả một số nghiên cứu của nhóm đánh giá các cơ sở GDĐH theo Nghị định 77; các nghiên 

cứu về GD ĐH ngoài công lập và có yếu tố nước ngoài. 

Tổ chức phỏng vấn sâu:Nhóm nghiên cứu đề tài sẽ phỏng vấn 100 đối tượng là các nhà 

khoa học, các nhà quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Giáo dục đại học, Cục Khảo thí 

và Kiểm định chất lượng giáo dục; chính quyền địa phương, cơ quan chủ quản trường đại 

học, lãnh đạo, cán bộ quản lýmột số trường đại học trọng điểm, đại học vùng, đại học do tỉnh 

quản lý, các tổ chức sử dụng lao động, các tổ chức tín dụng ... và sinh viên đại học. Đây là 

những cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trực tiếp đến ban hành, thực thi và thụ hưởng 

lợi ích của quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học; thông qua phỏng vấn sâu đối với nhóm 

đối tượng này, đề tài có cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện quản lý nhà nước đối với giáo 

dục đại học; đưa ra các quan điểm, định hướng, hoàn thiện chính sách, mô hình quản lý nhà 

nước đối với giáo dục đại học ở Việt Nam theo hướng tự chủ. 

 

16.4.Khảo sát nước ngoài:  

Nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ 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. Lý do chọn khảo sát quốc tế tại Israel là: (i) đó là 

nền giáo dục tiên tiến với chất lượng nguồn nhân lực hàng đầu thế giới; (ii) mô hình quản trị 

đại học hiện đại, hoạt động hiệu quả có sự kiểm soát của nhà nước, phù hợp để nghiên cứu 



học hỏi, có nhiều điểm có thể áp dụng cho Việt Nam; (iii) Israel có những đại học hàng đầu 

thế giới, đó là những trường hợp tốt để nghiên cứu, học tập về tự chủ đại học và trách nhiệm 

giải trình; (iv) Nhóm nghiên cứu đã trao đổi với Đại sứ quán Israel tại Việt Nam và được sự 

ủng của Đại sứ quán tạo điều kiện giúp đỡ cho đợt khảo sát: sẽ giới thiệu cho nhóm làm việc 

với Bộ Giáo dục Israel và các Đại học Tel Aviv, Đại học Hebrew. 

Tại Isarel,  đoàn dự kiến làm việc tiếp thu kinh nghiệm (i) với Bộ Giáo dục Isarel, Vụ 

Giáo dục đại học, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục đại học, Viện nghiên cứu giáo 

dục để tiếp thu quan điểm trong hoạch định chiến lược phát triển giáo dục đại học, quy hoạch 

mạng lưới trường đại học; căn cứ đầu tư của nhà nước đối với các trường trọng điểm, ngành 

trọng điểm; quan điểm đối với đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, 

các thể chế cho việc thực hiện và tiêu chí đánh giá kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục 

đại học; những chỉ tiêu hướng dẫn thu thập và đánh giá báo cáo tình trạng việc làm của sinh 

viên sau khi tốt nghiệp do các trường đại học gửi lên. 

Tại Đại học Tel Aviv, là trung tâm hàng đầu về môi trường học tập tốt, được xếp hạng 

trong số các trường đại học hàng đầu thế giới, đoàn dự kiến làm việc để học hỏi (i) những 

kinh nghiệm của trường trong thực hiện tự chủ đại học từ các văn bản hướng dẫn của nhà 

nước; (ii) lắng nghe những khó khăn, thuận lợi trong quản lý nhà trường đối với vấn đề về tài 

chính, về bộ máy và học thuật từ các chính sách, quy định của nhà nước liên quan đến vấn đề 

này. 

Tại Đại học Hebrew,  là trường đại học hàng đầu, đồng thời là tổ chức nghiên cứu hàng 

đầu của Israel, được xếp hạng quốc tế trong danh sách 100 trường đại học hàng đầu trên thế 

giới và đầu tiên trong số các trường đại học Israel, đoàn dự kiến làm việc và học hỏi về (i) 

quan điểm của họ khi tuyển dụng sinh viên đại học, các chính sách đầu tư của họ đối với các 

trường đại học để có được sinh viên tốt khi thực hiện tuyển dụng; (ii) gặp gỡ các sinh viên để 

phỏng vấn tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn trong quá trình theo học dưới và cơ hội việc 

làm sau tốt nghiệp với những biện pháp hỗ trợ của nhà nước. 

Thành phần và thời gian khảo sát: Chủ trì đề tài, thành viên đề tài và các chuyên gia, dự 

kiến đợt khảo sát bao gồm 6 người kéo dài trong 8 ngày. 

 

16.5.  Viết báo cáo kết quả trung gian: Đề tài tổ chức nghiên cứu viết 60 báo cáo chuyên đề 

thuộc 4 nội dung nghiên cứu chính, bộ tài liệu dịch hoàn chỉnh về quản lý giáo dục đại học 

Isarel. 

16.6. Viết báo cáo tổng hợp: Viết báo cáo kháo sát nước ngoài, báo cáo tổng hợp, báo cáo 

tóm tắt và kiến nghị đề tài. 

16.7. Công bố công trình: Công bố 01 cuốn sách chuyên khảo, 03 bài viết trên tạp chí 

chuyên ngành, 04 kỷ yếu hội thảo quốc gia. 

 



 

17 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến sử 
dụng gắn với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương 
tự khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng) 

       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 trách nhiệm giải trình của 

các cơ sở GDĐH Việt Nam trong giai đoạn 2018 – 2025, tầm nhìn 2030; (ii) Căn cứ vào dự 

thảo Nghị định quy chế tự chủ của cơ sở GDĐH công lập, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành 

đánh giá mức độ nhận thức và điều kiện thực hiện đối với các nội dung trong Nghị định (dự 

kiến sau 1 năm thực hiện Nghị định). 

 

Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: Trong phần này sẽ mô tả về những 

phương pháp chung mà đề tài sẽ sử dụng. Tuy nhiên, khi triển khai chi tiết, Trường ĐH Giáo 

dục sẽ chọn phương pháp phù hợp với yêu cầu cụ thể theo từng nội dung nghiên cứu. 

 

(i) Tổng quan tư liệu 

- Tổng hợp và phân tích các vấn đề lí luận về quản trị đại học; các mô hình tự chủ đại 

học trên thế giới; các nghiên cứu về tự chủ đại học, trách nhiệm giải trình của các cơ sở 

GDĐH trên thế giới và ở Việt Nam; 

- Hệ thống hóa các văn bản pháp lí về chính sách giáo dục đại học liên quan; chủ 

trương, chính sách đổi mới GDĐH, vấn đề tự chủ, trách nhiệm giải trình đối với các lĩnh vực 

đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học, tổ chức cán bộ, tài chính và cơ sở vật chất trong 

GDĐH; 

- Phân tích các nghiên cứu và kết quả công bố trước đây về tự chủ thí điểm đại học, 

hệ thống các trường đại học ngoài công lập và có yếu tố quốc tế, các nghiên cứu về Nghị 

quyết 77 để xem xét vấn đề tự chủ đại học, trách nhiệm giải trình của cơ sở GDĐH được 

nghiên cứu như thế nào; 

- Tập hợp các bài viết từ các nguồn về vấn đề tự chủ đại học, trách nhiệm giải trình 

của cơ sở GDĐH.  

 

(ii)  Phân tích và so sánh 

-  Tự chủ và trách nhiệm giải trình trong GDĐH trên thế giới và Việt Nam; thực tiễn 

về tự chủ và trách nhiệm giải trình của các loại hình trường ĐH Việt Nam: Đại học Quốc gia; 

Đại học vùng; Nhóm trường đại học công lập thuộc Bộ GDĐT và các Bộ, Ngành, địa 

phương; Nhóm trường đại học ngoài công lập; Nhóm trường đại học do đối tác nước ngoài 



góp vốn. 

- Phân tích SWOT về thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của các trường ĐH 

Việt Nam; 

(iii) Khảo sát xã hội học 

a)  Phạm vi khảo sát 

      Đề tài dự kiến 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 dự kiến 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, 

cụ thể:  

Vùng Tây Bắc:                                          Thái Nguyên 

Đồng bằng sông Hồng:                                       Hà Nội  

Bắc Trung Bộ:                                                    Nghệ An 

Nam Trung Bộ và duyên hải miền Trung:          Đà Nẵng 

Tây Nguyên:                                                     Đắc Lắk 

Đông Nam Bộ:                                          Thành phố Hồ Chí Minh 

Tây Nam Bộ:                                                      Cần Thơ 

c) Đối tượng khảo sát: 

Nghiên cứu trường 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 sẽ thực hiện phỏng vấn sâu các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục đại học với 

số lượng khoảng 200 người. 

- Đề tài dự kiến tổ chức 4 hội thảo và 10 tọa đàm khoa học tham vấn ý kiến chuyên 

gia trong nước và quốc tế để tham vấn các nội dung của đề tài. 

Khảo sát diện rộng 

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

của cơ sở GDĐH ở Việt Nam ở các lĩnh vực: 

              + Tổ chức, nhân sự; 



              + Học thuật; 

              +  Tài chính.  

     -  Đề tài dự kiến 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 dự kiến 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  30 cơ 

sở giáo dục đại học 

(iv) Đề tài sẽ 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: 

- Khảo sát được tiến hành đối với 3.000 cán bộ là các nhà lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, 

nghiên cứu viên thuộc 30 trường đại học đảm bảo đủ số lượng và cỡ mẫu để có số liệu và 

thông tin khảo sát chỉ ra được: thực trạng tự chủ và trách nhiệm giải trình của các lĩnh vực 

đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất tại các trường đại 

học;  

- Phỏng vấn bán cấu trúc: Phỏng vấn sẽ được thực hiện với lãnh đạo các trường đại học, 

cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên để làm rõ hơn các vấn đề, thông tin từ khảo sát. Phỏng 

vấn thực hiện trên những đối tượng và số lượng mẫu: 200 cán bộ quản lí, chuyên viên và 

giảng viên; 

-  Quan sát: Việc thực hiện các chính sách liên quan đến tự chủ và chịu trách nhiệm giải 

trình của một số cơ sở giáo dục đại học. 

     (v) Phương pháp thu thập thông tin, phân tích tài liệu 

- Tài liệu sơ cấp: Sử dụng phương pháp thu thập tư liệu sơ cấp nhằm thu thập các dữ liệu 

định tính (ý kiến chuyên gia, nhà nghiên cứu) thông qua thảo luận nhóm nghiên cứu, phỏng 

vấn cá nhân, quan sát,... 

- Tài liệu thứ cấp:  Các văn bản, báo cáo của các Bộ, ban ngành; các báo cáo khảo sát; cơ 

sở dữ liệu thống kê… về các vấn đề liên quan đến các nội dung nghiên cứu của đề tài.  

      Xử lý, phân tích thông tin  

Các thông tin định tính sẽ 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 sẽ 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 

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, phân tích đường dẫn (với phần mềm 

AMOS),… 

       



      Tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo: 

Lần đầu tiên, một mô hình đại học tự chủ vừa tiếp cận đặc trưng của đại học tự chủ tiên 

tiến thế giới, vừa phù hợp với điều kiện thực tiễn trong nước được đề xuất ở Việt Nam, kèm 

theo các giải pháp đảm bảo quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình của các cơ sở GDĐH Việt 

Nam giai đoạn 2018 – 2025, tầm nhìn 2030. 

 

 

18 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 

[Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài (kể 
cả tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội dung công việc tham gia trong đề tài; khả năng 
đóng góp về nhân lực, tài chính - nếu có]  

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội: 

- Tham gia xây dựng thuyết minh và chuẩn bị hồ sơ Đề tài; 

- Cử chuyên gia có kinh nghiệm và trình độ tham gia nghiên cứu chính trong các nhiệm vụ 

nghiên cứu của Đề tài; 

- Công bố chung 04 bài báo khoa học của Đề tài; 

- Tham gia hướng dẫn khoa học sản phẩm đào tạo 01 NCS của Đề tài. 

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục đại học và Nghề nghiệp – Viện Khoa học Giáo dục Việt 

Nam: 

- Cử chuyên gia có kinh nghiệm và trình độ tham gia nghiên cứu trong các nhiệm vụ nghiên 

cứu của Đề tài; 

- Cung cấp thông tin, tư liệu liên quan đến Đề tài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Phương án hợp tác quốc tế: (nếu có) 



(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác- đối với đối 
tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. 
Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết 
quả của đề tài) 

Với thế mạnh của nhóm đã tham gia trong nhiều nghiên cứu quốc tế về quản trị đại 

học, có sự tham gia TS. Mark A. Ashwill – Giám đốc điều hành công ty Capstone (Việt 

Nam), chuyên ngành Lãnh đạo vào Chính sách giáo dục đại học, nguyên Giám đốc Quốc gia 

– Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) tại Việt Nam, là chuyên gia có kinh nghiệm nghiên cứu về 

quản trị đại học của Hoa Kỳ, có nhiều thời gian nghiên cứu về giáo dục đại học Việt Nam. 

Trên cơ sở hợp tác, chuyên môn và kinh nghiệm sẵn có, TS M.A. Ashwill sẽ đóng góp tích 

cực vào nghiên cứu lý luận và thực tiễn so sánh giáo dục đại học Việt Nam và quốc tế. 

- TS Mark A. Ashwill tư vấn cho nhóm nghiên cứu về mô hình tự chủ của một số 

trường đại học trên thế giới, đặc biệt mô hình quản trị giáo dục đại học, tự chủ đại học ở Hoa 

Kỳ; hỗ trợ tìm kiếm tài liệu quốc tế về tự chủ đại học làm tham khảo cho nhóm nghiên cứu 

(nội dung 1); 

- TS Mark A. Ashwill tư vấn cho nhóm nghiên cứu góp ý mục tiêu, nội dung nghiên 

cứu chính của đề tài và các hoạt động phục vụ nghiên cứu; Tham gia khảo sát và phỏng vấn 

sâu một số cơ sở giáo dục đại học thuộc mẫu nghiên cứu của đề tài để có những tư vấn về 

mô hình phù hợp  với điều kiện thực tiễn của Việt Nam (nội dung 2);  

- Tham gia các hoạt động của nội dung 3&4 về Đề xuất mô hình tự chủ và trách nhiệm 

giải trình của cơ sở giáo dục đại học và các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của 

Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025, tầm nhìn 2030. 

 

20 Kế hoạch thực hiện: 

 

Các nội dung, 
công việc chủ 
yếu cần được 
thực hiện;  
các mốc đánh 
giá chủ yếu 

 Kết quả phải đạt     

Thời 
gian (bắt 
đầu, 
 kết thúc) 

Cá nhân,  
tổ chức  
thực hiện* 

Dự kiến  
kinh 
phí

 

Các công việc chuẩn bị cho nghiên cứu  

1 Xây dựng thuyết 

minh nhiệm vụ 

KH&CN 

Thuyết minh nhiệm 

vụ KH&CN 

4-8/2017 GS Đào Trọng Thi  

TS. Nguyễn Đức 

Huy 

TS. Nghiêm Xuân 

Huy 

ThS. Vũ Thị Mai 

Anh  

31,772 



ThS. Nguyễn T 

Minh Phương  

TS. Phạm Thị Thanh 

Hải  

TS. NguyễnTThu 

Hương 

 

2 Xây dựng báo 

cáo tổng quan 

vấn đề cần 

nghiên cứu 

báo cáo tổng quan 

vấn đề cần nghiên 

cứu 

8/2017 GS Đào Trọng Thi  

TS. Nguyễn Đức 

Huy 

TS. Nghiêm Xuân 

Huy 

ThS. Vũ Thị Mai 

Anh  

TS. Phạm Thị Thanh 

Hải  

TS. NguyễnTThu 

Hương 

 

29,614 

 

Các công việc cần triển khai, phục vụ nội dung nghiên cứu 1(3-6) 

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

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

  

473,760 

 

3 1.1. Khảo cứu 

các tài liệu về 

lịch sử, lý thuyết 

tự chủ đại học 

trên thế giới  

CĐ 1: Báo cáo 

chuyên đề về vai trò 

và vị trí của trường 

đại học trong xã hội, 

mối quan hệ giữa 

trường đại học và xã 

hội; 

CĐ 2:  Báo cáo 

chuyên đề về tổ chức 

và cấu trúc của 

6 – 8/2017 GS Đào Trọng Thi  

TS. Tăng Thị Thùy 

ThS. Vũ Thị Mai 

Anh  

TS. Phạm Thị 

Thanh Hải  

TS. NguyễnTThu 

Hương 

 

64,740 

 



trường đại học; 

CĐ 3: Báo cáo 

chuyên đề về khái 

niệm và lịch sử phát 

triển tự chủ đại học; 

4 1.2. Nghiên cứu 

các kết quả 

nghiên cứu về tự 

chủ và trách 

nhiệm giải trình 

của các hệ thống 

giáo dục đại học 

trên thế giới; 

 

CĐ 4:  Báo cáo 

chuyên đề về các giai 

đoạn phát triển của tự 

chủ đại học trên thế 

giới;  

CĐ 5: Báo cáo 

chuyên đề về trách 

nhiệm giải trình của 

các hệ thống giáo dục 

đại học trên thế giới; 

8 – 

12/2017 

GS Đào Trọng Thi  

TS. Nguyễn Đức 

Huy 

TS. Nghiêm Xuân 

Huy 

TS. HoàngT Xuân 

Hoa 

ThS. Vũ Thị Mai 

Anh  

 

61,555 

5 1.3.  Xây dựng 

khung lý thuyết 

nghiên cứu cho 

mô hình tự chủ 

đại học trên thế 

giới hiện nay 

 

CĐ 6. Báo cáo 

chuyên đề xây dựng 

khung lý thuyết 

nghiên cứu mô hình 

tự chủ tổ chức nhân 

sự của cơ sở giáo dục 

đại học 

CĐ 7. Báo cáo 

chuyên đề xây dựng 

khung lý thuyết 

nghiên cứu mô hình 

tự chủ học thuật của 

cơ sở giáo dục đại 

học 

CĐ 8. Báo cáo 

chuyên đề xây dựng 

khung lý thuyết 

nghiên cứu mô hình 

tự chủ tài chính  của 

9 – 

12/2017 

GS Đào Trọng Thi  

TS. Nguyễn Đức 

Huy 

TS. Nghiêm Xuân 

Huy 

TS. HoàngT Xuân 

Hoa 

ThS.Nguyễn TMinh 

Phương  

 

61,555 

 



cơ sở giáo dục đại 

học 

6 Tọa đàm khung 

lý thuyết nghiên 

cứu cho các mô 

hình tự chủ đại 

học trên thế giới 

hiện nay. 

Ý kiến của các 

chuyên gia về nội 

dung tọa đàm 

12/2017 Tất cả thành viên 

thuộc  nhóm nghiên 

cứu 

5,6 

7 1.4.  Nghiên cứu 

trường hợp các 

mô hình tự chủ 

đại học và trách 

nhiệm giải trình 

trên thế giới tại 

các nước có nền 

giáo dục đại học 

phát triển lâu 

đời, có nhiều cơ 

sở giáo dục đại 

học tiên tiến thế 

giới, bao gồm 

Hoa Kỳ, Anh và 

Pháp (Châu Âu), 

Úc, Nhật Bản, 

Hàn Quốc, 

Trung Quốc, 

Malaysia; 

 

CĐ 9:  Báo cáo 

chuyên đề về tự chủ 

đại học tại các nước 

Châu Á 

CĐ 10: Báo cáo 

chuyên đề về tự chủ 

đại học tại các nước 

Châu Âu 

CĐ 11: Báo cáo 

chuyên đề về tự chủ 

đại học tại Hoa Kỳ 

CĐ 12: Báo cáo 

chuyên đề về cơ sở 

khoa học của mô hình 

tự chủ đại học và hệ 

thống các chính sách, 

văn bản, công cụ 

phục vụ triển khai tự 

chủ và trách nhiệm 

giải trình của các 

trường ĐH trên thế 

giới 

CĐ 13: Báo cáo 

chuyên đề về điều 

kiện thực hiện tự chủ 

12/2017 GS Đào Trọng Thi  

TS. Nguyễn Đức 

Huy 

TS. Nghiêm Xuân 

Huy 

TS. Tăng Thị Thùy 

TS. HoàngT Xuân 

Hoa 

TS. Lê Đông 

Phương 

ThS. Vũ Thị Mai 

Anh  

ThS.Nguyễn TMinh 

Phương  

Nguyễn Thị Thu 

Hương 

Phạm Thị Thanh 

Hải 

104,910 



của các trường ĐH 

trên thế giới 

8 1.5. Nghiên cứu 

trường hợp mô 

hình tự chủ đại 

học và trách 

nhiệm giải của 

Isarel (6 người) 

 

CĐ 14: Báo cáo 

chuyên đề tổng kết 

kinh nghiệm thực tiễn 

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 

tại Isarel. 

CĐ 15: Báo cáo 

chuyên đề về  tổng 

kết kinh nghiệm thực 

tiễn Mô hình tự chủ 

và trách nhiệm giải 

trình của cơ sở giáo 

dục đại học trên các 

lĩnh vực về học thuật 

tại Isarel. 

CĐ 16: Báo cáo 

chuyên đề tổng kết 

kinh nghiệm thực tiễn 

Mô hình tự chủ và 

trách nhiệm giải trình 

của cơ sở giáo dục đại 

học trên các lĩnh vực 

về tài chính tại Isarel. 

CĐ 17: Báo cáo 

chuyên đề tổng kết 

kinh nghiệm thực tiễn 

về điều kiện thực hiện 

 GS Đào Trọng Thi  

TS. Nguyễn Đức 

Huy 

TS. Nghiêm Xuân 

Huy 

ThS.Nguyễn TMinh 

Phương  

Nguyễn Thị Thu 

Hương 

Phạm Thị Thanh 

Hải 

 



tự chủ đối với từng 

nội dung tự chủ và 

trách nhiệm giải trình 

của cơ sở giáo dục đại 

tại Isarel. 

CĐ 18: Báo cáo 

chuyên đề tổng kết 

kinh nghiệm thực tiễn 

về về cơ chế phân 

quyền, giao quyền tự 

chủ và trách nhiệm 

giải trình của cơ sở 

giáo dục đại tại Isarel. 

9 1.6. Nghiên cứu 

bối cảnh kinh tế, 

chính trị, xã hội 

Việt Nam và lịch 

sử phát triển hệ 

thống giáo dục 

đại học Việt 

Nam 

 

CĐ 19: Báo cáo 

chuyên đề về bối cảnh 

kinh tế, chính trị, xã 

hội Việt Nam và lịch 

sử phát triển các mô 

hình giáo dục đại học 

Việt Nam 

 

 GS Đào Trọng Thi  

TS. Nguyễn Đức 

Huy 

TS. Nghiêm Xuân 

Huy 

TS. Tăng Thị Thùy 

TS. HoàngT Xuân 

Hoa 

TS. Lê Đông 

Phương 

 

67,990 

10 Tọa đàm bối 

cảnh kinh tế, 

chính trị, xã hội 

Việt Nam và lịch 

sử phát triển hệ 

thống giáo dục 

đại học Việt 

Nam. 

Ý kiến của các 

chuyên gia về nội 

dung toạ đàm 

 Tất cả thành viên 

thuộc  nhóm nghiên 

cứu 

5,6 

11 1.7. Nghiên cứu 

mô hình lý 

CĐ 20: Báo cáo 

chuyên đề về mô hình 

 GS Đào Trọng Thi  42,120 



thuyết về đại 

học tự chủ có 

khả năng áp 

dụng ở Việt 

Nam; 

tự chủ học thuật và 

khả năng áp dụng sở 

Việt Nam 

CĐ 21: Báo cáo 

chuyên đề về mô hình 

tự chủ của người học 

và khả năng áp dụng 

ở Việt Nam 

CĐ 22: Báo cáo 

chuyên đề  về mô 

hình tự chủ thể chế và 

khả năng áp dụng ở 

Việt Nam 

TS. Nguyễn Đức 

Huy 

TS. Nghiêm Xuân 

Huy 

TS. Tăng Thị Thùy 

TS. HoàngT Xuân 

Hoa 

 

12  Tọa đàm mô 

hình lý thuyết về 

đại học tự chủ 

có khả năng áp 

dụng ở Việt 

Nam 

Ý kiến đóng góp của 

các đại biểu, hoàn 

thiện thêm các sản 

phẩm thuộc nội dung 

nghiên cứu này 

 Tất cả thành viên 

thuộc  nhóm nghiên 

cứu 

5,6 

13 1.8. Nghiên cứu 

xây dựng khung 

lý thuyết 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 
 

 

CĐ 23: Báo cáo 

chuyên đề  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 

CĐ 24: Báo cáo 

chuyên đề về mô hình 

tự chủ và trách nhiệm 

giải trình của cơ sở 

giáo dục đại học trên 

các lĩnh vực về học 

thuật 

CĐ 25: Báo cáo 

 GS Đào Trọng Thi  

TS. Nguyễn Đức 

Huy 

TS. Nghiêm Xuân 

Huy 

TS. Tăng Thị Thùy 

TS. HoàngT Xuân 

Hoa 

TS. Lê Đông 

Phương 

 

48,490 



chuyên đề  về mô 

hình tự chủ và trách 

nhiệm giải trình của 

cơ sở giáo dục đại 

học trên các lĩnh vực 

về tài chính 

14 Tọa đàm khung 

lý thuyết 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 

Ý kiến đóng góp của 

các đại biểu, hoàn 

thiện thêm các sản 

phẩm thuộc nội dung 

nghiên cứu này 

  5,6 

Các công việc cần triển khai, phục vụ nội dung nghiên cứu 2(7-11) 

Nội dung 2. Nghiên cứu và tình trạng 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 

559,285 

15 2.1. Xây dựng cơ 

sở khoa học cho 

khảo sát, đánh giá 

hiệu quả hệ thống 

chính sách và 

hiện trạng tự chủ, 

trách nhiệm giải 

trình của các cơ 

sở giáo dục đại 

học Việt Nam 

hiện nay; 

Nhóm mẫu: 30 

trường ĐH; 3000 

CBQL-GV 

Kế hoạch thiết kế 

nghiên cứu tổng thế 

của khảo sát 

9-12/2017 GS Đào Trọng Thi  

ThS. Vũ Thị Mai 

Anh  

ThS.Nguyễn 

TMinh Phương  

TS. Phạm Thị 

Thanh Hải  

TS. NguyễnTThu 

Hương 

 

48,490 



 

16 2.2. Xây dựng 

công cụ khảo sát, 

đánh giá hiệu quả 

hệ thống chính 

sách và hiện trạng 

tự chủ, trách 

nhiệm giải trình 

của các cơ sở 

giáo dục đại học 

Việt Nam; 

(7 bảng hỏi x 3 

nhóm phương 

pháp NC x 5 đối 

tượng nghiên 

cứu)  

 

Bộ phiếu hỏi và các 

dữ liệu thu thập được 

(7 bảng hỏi x 3 nhóm 

phương pháp NC x 5 

đối tượng nghiên 

cứu) 

 

2/2018 GS Đào Trọng Thi  

ThS. Vũ Thị Mai 

Anh  

ThS.Nguyễn 

TMinh Phương  

TS. Phạm Thị 

Thanh Hải  

TS. NguyễnTThu 

Hương 

 

 

17  Tọa đàm về nội 

dung cho công cụ 

khảo sát, đánh giá 

hiệu quả hệ thống 

chính sách và 

hiện trạng tự chủ, 

trách nhiệm giải 

trình của các cơ 

sở giáo dục đại 

học Việt Nam  

Ý kiến đóng góp của 

các đại biểu, hoàn 

thiện thêm các sản 

phẩm thuộc nội dung 

nghiên cứu này 

2/2018 Tất cả thành viên 

thuộc  nhóm 

nghiên cứu  

5,6 

18 2.3. Nghiên cứu 

đánh giá thực 

trạng thực hiện 

chính sách về tự 

chủ và trách 

nhiệm giải trình 

của các trường 

đại học Việt 

Nam, và hiệu quả 

CĐ 26 (30) : Báo cáo 

chuyên đề về đánh 

giá thực trạng thực 

hiện chính sách về tự 

chủ và trách nhiệm 

giải trình của các 

trường đại học Việt 

Nam, và hiệu quả 

của hệ thống văn bản 

6-8/2017 GS Đào Trọng Thi  

TS. Nguyễn Đức 

Huy 

TS. Nghiêm Xuân 

Huy 

TS. Tăng Thị Thùy 

TS. HoàngT Xuân 

48,490 



của hệ thống văn 

bản quy phạm 

pháp luật, quản lý 

điều hành và 

chính sách về tự 

chủ cho các cơ sở 

giáo dục đại học 

Việt Nam 

quy phạm pháp luật, 

quản lý điều hành và 

chính sách về tự chủ 

cho các cơ sở giáo 

dục đại học Việt 

Nam 

Hoa 

TS. Lê Đông 

Phương 

 

19 Tọa đàm đánh giá 

thực trạng thực 

hiện chính sách 

về tự chủ và trách 

nhiệm giải trình 

của các trường 

đại học Việt Nam 

 

Ý kiến đóng góp của 

các đại biểu, hoàn 

thiện thêm các sản 

phẩm thuộc nội dung 

nghiên cứu này 

 Tất cả thành viên 

thuộc  nhóm 

nghiên cứu 

5,6 

20  Tổ chức khảo 

sát, đánh giá tính 

hiệu quả của hệ 

thống chính sách 

và hiện trạng tự 

chủ, trách nhiệm 

giải trình của các 

cơ sở giáo dục 

đại học Việt Nam 

hiện nay làm căn 

cứ đề xuất và xây 

dựng mô hình tự 

chủ, trách nhiệm 

giải trình phù hợp 

cho cơ sở giáo 

dục đại học Việt 

Nam giai đoạn 

2018-2025, tầm 

nhìn 2030.  

CĐ 27 (31): Báo cáo 

chuyên đề về hiện 

trạng tự chủ, trách 

nhiệm giải trình của 

mô hình Đại học 

Quốc gia; 

CĐ 28 (32): Báo cáo 

chuyên đề về hiện 

trạng tự chủ, trách 

nhiệm giải trình của 

mô hình Đại học 

Vùng; 

CĐ 29 (33): Báo cáo 

chuyên đề về hiện 

trạng tự chủ, trách 

nhiệm giải trình của 

mô hình Đại học Đại 

học công lập; 

CĐ 30 (34): Báo cáo 

 GS Đào Trọng Thi  

TS. Nguyễn Đức 

Huy 

TS. Nghiêm Xuân 

Huy 

TS. Tăng Thị Thùy 

TS. HoàngT Xuân 

Hoa 

TS. Lê Đông 

Phương 

ThS. Vũ Thị Mai 

Anh  

ThS.Nguyễn 

TMinh Phương  

TS. Phạm Thị 

Thanh Hải  

TS. NguyễnTThu 

Hương 

 

0 



 chuyên đề về hiện 

trạng tự chủ, trách 

nhiệm giải trình của 

mô hình Đại học Tư 

thục; 

CĐ 31 (35): Báo cáo 

chuyên đề về hiện 

trạng tự chủ, trách 

nhiệm giải trình của 

mô hình Đại học có 

yếu tố nước ngòai; 

CĐ 32 (36):  Báo cáo 

chuyên đề về tổng 

hợp đánh giá hiệu 

quả hệ thống chính 

sách và hiện trạng tự 

chủ, trách nhiệm giải 

trình của các cơ sở 

giáo dục đại học Việt 

Nam; 

CĐ 33 (37):  Báo cáo 

chuyên đề về đánh 

giá hiệu quả các 

chính sách hiện có 

và tình trạng thực 

hiện chính sách về tự 

chủ và trách nhiệm 

giải trình của các 

trường đại học Việt 

Nam. 

21 2.4. Nghiên cứu 

đánh giá hệ thống 

CĐ 34 (26): Báo 

cáo chuyên đề về 

8/2017 TS. Lê Đông 

Phương 

101,725 

 



chính sách về tự 

chủ và trách 

nhiệm giải trình 

của các trường 

đại học Việt Nam
 

 

đánh giá chiến lược 

phát triển giáo dục 

đại học, quy hoạch 

mạng lưới trường 

đại học, đầu tư 

ngân sách nhà nước 

cho phát triển các 

trường, các ngành 

trọng điểm; 

CĐ 35 (27): Báo 

cáo chuyên đề về 

đánh giá chính 

sách, quy định của 

nhà nước đối với tự 

chủ đại học và trách 

nhiệm giải trình của 

các cơ sở giáo dục 

đại học; 

CĐ 36 (28): Báo 

cáo chuyên đề về 

đánh giá quản lý 

nhà nước đối với 

đảm bảo chất lượng 

giáo dục đại học và 

kiểm định chất 

lượng giáo dục đại 

học; 

CĐ 37 (29): Báo 

cáo chuyên đề về 

đánh giá chính 

sách, quy định của 

nhà nước đối với hỗ 

ThS. Vũ Thị Mai 

Anh  

ThS.Nguyễn 

TMinh Phương  

TS. Phạm Thị 

Thanh Hải  

TS. NguyễnTThu 

Hương 

 

 



trợ sinh viên. 

 

22  Tọa đàm mô 

hình lý thuyết về 

đại học tự chủ có 

khả năng áp dụng 

ở Việt Nam  

Ý kiến đóng góp 

của các đại biểu, 

hoàn thiện thêm các 

sản phẩm thuộc nội 

dung nghiên cứu 

này 

 Tất cả thành viên 

thuộc  nhóm 

nghiên cứu 

5,6 

23 2.5. Nghiên cứu 

đánh giá mức độ 

nhận thức và điều 

kiện thực hiện đối 

với các nội dung 

tự chủ (đào tạo và 

khoa học công 

nghệ, tổ chức bộ 

máy và nhân sự, 

tài chính) trong 

Nghị định dự 

kiến ban hành về 

Quy định cơ chế 

tự chủ của cơ sở 

GDĐH công lập. 

 

CĐ 38 (38): Báo cáo 

chuyên đề về đánh 

giá mức độ sẵn sàng 

tiếp nhận Nghị định 

dự kiến ban hành về 

Quy định cơ chế tự 

chủ của cơ sở 

GDĐH công lập 

 

CĐ 39 (39): Báo cáo 

chuyên đề về đánh 

giá các điều kiện 

chuẩn bị để thực 

hiện các nội dung 

trong Nghị định dự 

kiến ban hành về 

Quy định cơ chế tự 

chủ của cơ sở 

GDĐH công lập; 

 

 GS Đào Trọng Thi  

TS. Nguyễn Đức 

Huy 

TS. Nghiêm Xuân 

Huy 

TS. Tăng Thị Thùy 

TS. HoàngT Xuân 

Hoa 

TS. Lê Đông 

PhươngThS. Vũ 

Thị Mai Anh  

ThS.Nguyễn 

TMinh Phương  

TS. Phạm Thị 

Thanh Hải  

TS. NguyễnTThu 

Hương 

 

111,280 

24 Tọa đàm đánh giá 

mức độ nhận thức 

và điều kiện thực 

hiện đối với các 

nội dung tự chủ  

Ý kiến đóng góp của 

các đại biểu, hoàn 

thiện thêm các sản 

phẩm thuộc nội dung 

 Tất cả thành viên 

thuộc  nhóm 

nghiên cứu 

5,6 



trong Nghị định 

dự kiến ban hành 

về Quy định cơ 

chế tự chủ của cơ 

sở GDĐH công 

lập. 

 

nghiên cứu này 

25 2.7. Tổ chức 2 

hội thảo khoa học 

để báo cáo kết 

quả khảo sát thực 

trạng của đề tài 

nghiên cứu tại 

thành phố Hà Nội 

và Hồ Chí Minh. 

 

Ý kiến đóng góp của 

các đại biểu, hoàn 

thiện thêm các sản 

phẩm thuộc nội dung 

nghiên cứu này 

 Tất cả thành viên 

thuộc  nhóm 

nghiên cứu 

226,9 

Các công việc cần triển khai, phục vụ nội dung nghiên cứu 3 (12-17) 

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 

687,210 

25 3.1.Cơ sở đề 

xuất mô hình tự 

chủ và trách 

nhiệm giải trình 

của cơ sở giáo 

dục đại học 

Việt Nam 

 

CĐ 40: Báo cáo chuyên 

đề về các yếu tố tăng 

quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm cho các cơ 

sở giáo dục đại học ở 

Việt Nam. 

CĐ 41: Báo cáo chuyên 

đề về hệ thống nguyên 

tắc, mục tiêu tăng 

quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm cho các cơ 

sở giáo dục đại học ở 

Việt Nam. 

 

3/2018 GS Đào Trọng Thi  

TS. Nguyễn Đức 

Huy 

TS. Nghiêm Xuân 

Huy 

TS. Tăng Thị Thùy 

TS. HoàngT Xuân 

Hoa 

TS. Phạm Thị 

Thanh Hải  

TS. NguyễnTThu 

Hương 

100,100 

26 3.2.Xây dựng 

mô hình tự chủ 

và trách nhiệm 

giải trình của 

cơ sở giáo dục 

CĐ 42: Báo cáo chuyên 

đề về xây dựng mô 

hình tự chủ và trách 

nhiệm giải trình các 

5-6/2018 GS Đào Trọng Thi  

TS. Nguyễn Đức 

Huy 

TS. Nghiêm Xuân 

95,745 



đại học Việt 

Nam giai đoạn 

2018 – 2025, 

tầm nhìn 2030 

trên các lĩnh 

vực. 

 

lĩnh vực về tổ chức, 

nhân sự của cơ sở giáo 

dục đại học Việt Nam 

giai đoạn 2018 – 2025, 

tầm nhìn 2030. 

CĐ 43: Báo cáo chuyên 

đề  về xây dựng mô 

hình tự chủ và trách 

nhiệm giải trình các 

lĩnh vực về học thuật 

của cơ sở giáo dục đại 

học Việt Nam giai đoạn 

2018 – 2025, tầm nhìn 

2030. 

CĐ 44: Báo cáo chuyên 

đề về xây dựng mô 

hình tự chủ và trách 

nhiệm giải trình các 

lĩnh vực về tài chính 

của cơ sở giáo dục đại 

học Việt Nam giai đoạn 

2018 – 2025, tầm nhìn 

2030.. 

Huy 

TS. Tăng Thị Thùy 

TS. HoàngT Xuân 

Hoa 

TS. Lê Đông 

Phương 

 

27 3.3.Xây dựng 

cấu phần mô 

hình về điều 

kiện thực hiện 

tự chủ trên các 

lĩnh vực. 

CĐ 45: Báo cáo chuyên 

đề về xây dựng cấu 

phần mô hình về điều 

kiện thực hiện tự chủ 

trên các lĩnh vực về tài 

chính của cơ sở giáo 

dục đại học Việt Nam 

giai đoạn 2018 – 2025, 

tầm nhìn 2030. 

CĐ 46: Báo cáo chuyên 

đề về xây dựng cấu 

phần mô hình về cơ chế 

phân quyền, giao quyền 

tự chủ của cơ sở giáo 

7-8/2018 GS Đào Trọng Thi  

TS. Nguyễn Đức 

Huy 

TS. Nghiêm Xuân 

Huy 

TS. Tăng Thị Thùy 

TS. Hoàng Thị 

Xuân Hoa 

TS. Lê Đông 

Phương 

ThS. Vũ Thị Mai 

128,765 



dục đại học Việt Nam 

giai đoạn 2018 – 2025, 

tầm nhìn 2030. 

Anh  

ThS.Nguyễn Thị 

Minh Phương  

TS. Phạm Thị 

Thanh Hải  

TS. NguyễnTThu 

Hương 

28 3.4. Xây dựng 

cấu phần mô 

hình về cơ chế 

phân quyền, 

giao quyền tự 

chủ 

CĐ 47: Báo cáo chuyên 

đề về mức độ phù hợp 

của mô hình tự chủ, 

trách nhiệm giải trình 

được xây dựng áp dụng 

cho cơ sở giáo dục đại 

học Việt Nam. 

9-10/2018 GS Đào Trọng Thi  

TS. Nguyễn Đức 

Huy 

TS. Nghiêm Xuân 

Huy 

TS. Tăng Thị Thùy 

TS. HoàngT Xuân 

Hoa 

TS. Lê Đông 

Phương 

ThS. Vũ Thị Mai 

Anh  

ThS.Nguyễn 

TMinh Phương  

TS. Phạm Thị 

Thanh Hải  

TS. NguyễnTThu 

Hương 

 

133,900 

 

29 3.5.1.Đối sánh 

mô hình tự chủ, 

trách nhiệm 

giải trình được 

xây dựng với tự 

chủ, trách 

nhiệm giải trình 

một số cơ sở 

CĐ 48: Báo cáo chuyên 

đề về đối sánh mô hình 

tự chủ, trách nhiệm giải 

trình được xây dựng 

với tự chủ, trách nhiệm 

giải trình của Đại học 

Quốc gia được khảo 

sát. 

11-12/2018 GS Đào Trọng Thi  

TS. Nguyễn Đức 

Huy 

TS. Nghiêm Xuân 

Huy 

TS. Tăng Thị Thùy 

139,100 

 



giáo dục đại 

học Việt Nam. 

 

CĐ 49: Báo cáo chuyên 

đề về đối sánh mô hình 

tự chủ, trách nhiệm giải 

trình được xây dựng 

với tự chủ, trách nhiệm 

giải trình của Đại học 

vùng được khảo sát. 

CĐ 50: Báo cáo chuyên 

đề về đối sánh mô hình 

tự chủ, trách nhiệm giải 

trình được xây dựng 

với tự chủ, trách nhiệm 

giải trình của Nhóm 

trường đại học công lập 

thuộc Bộ GDĐT và các 

Bộ, Ngành, địa phương 

được khảo sát. 

CĐ 51: Báo cáo chuyên 

đề về đối sánh mô hình 

tự chủ, trách nhiệm giải 

trình được xây dựng 

với tự chủ, trách nhiệm 

giải trình của Nhóm 

trường đại học ngoài 

công lập được khảo sát. 

CĐ 52: Báo cáo chuyên 

đề về đối sánh mô hình 

tự chủ, trách nhiệm giải 

trình được xây dựng 

với tự chủ, trách nhiệm 

giải trình của Nhóm 

trường đại học do đối 

tác nước ngoài góp vốn 

được khảo sát. 

 

TS. HoàngT Xuân 

Hoa 

TS. Lê Đông 

Phương 

ThS. Vũ Thị Mai 

Anh  

ThS.Nguyễn 

TMinh Phương  

TS. Phạm Thị 

Thanh Hải  

TS. NguyễnTThu 

Hương 

 

30 Tọa đàm đối 

sánh mô hình tự 

chủ, trách 

nhiệm giải trình 

Ý kiến đóng góp của 

các đại biểu, hoàn thiện 

thêm các sản phẩm 

thuộc nội dung nghiên 

cứu này 

12/2018 Tất cả thành viên 

thuộc  nhóm 

nghiên cứu 

5,6 



được xây dựng 

với tự chủ, 

trách nhiệm 

giải trình một 

số cơ sở giáo 

dục đại học 

Việt Nam
 

 

31 3.6.Tổ chức 1 

hội thảo khoa 

học để báo cáo 

kết quả nghiên 

cứu nội dung 3 

của đề tài 

nghiên cứu tại 

thành phố Hà 

Nội. 

Ý kiến đóng góp của 

các đại biểu, hoàn thiện 

thêm các sản phẩm 

thuộc nội dung nghiên 

cứu này 

12/2018 Tất cả nhóm 

nghiên cứu 

84,0 

Các công việc cần triển khai, phục vụ nội dung nghiên cứu 4 (18-20) 

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 

368,424 

32 4.1. Đề xuất 

giải pháp tăng 

quyền tự chủ, 

trách nhiệm 

giải trình cho 

cơ sở giáo dục 

đại học Việt 

Nam giai đoạn 

2018 – 2025, 

tầm nhìn 2030. 

 

CĐ 53: Báo cáo chuyên 

đề về giải pháp tăng 

quyền tự chủ, trách 

nhiệm giải trình về tổ 

chức nhân sự của các cơ 

sở GD ĐH ở VN giai 

đoạn 2018-2025 tầm 

nhìn 2030 

CĐ 54: Báo cáo chuyên 

đề về giải pháp tăng 

quyền tự chủ, trách 

nhiệm giải trình về học 

thuật của các cơ sở GD 

1-2/2019 GS Đào Trọng Thi  

TS. Nguyễn Đức 

Huy 

TS. Nghiêm Xuân 

Huy 

TS. Tăng Thị Thùy 

TS. HoàngT Xuân 

Hoa 

TS. Lê Đông 

Phương 

ThS. Vũ Thị Mai 

Anh  

ThS.Nguyễn 

91,949 

 



ĐH ở VN giai đoạn 

2018-2025 tầm nhìn 

2030 

CĐ 55:  Báo cáo chuyên 

đề về giải pháp tăng 

quyền tự chủ, trách 

nhiệm giải trình về tài 

chính cơ sở vật chất của 

các cơ sở GD ĐH ở VN 

giai đoạn 2018-2025 tầm 

nhìn 2030 

TMinh Phương  

TS. Phạm Thị 

Thanh Hải  

TS. NguyễnTThu 

Hương 

 

33 4.2.1.Khuyến 

nghị về thực 

hiện quyền tự 

chủ, trách 

nhiệm giải 

trình cho cơ sở 

giáo dục đại 

học Việt Nam 

giai đoạn 2018 

– 2025, tầm 

nhìn 2030. 

 

CĐ 56: Báo cáo chuyên 

đề về khuyến nghị về 

chính sách, quy định của 

nhà nước đối với điều 

kiện thực hiện tự chủ và 

trách nhiệm giải trình về 

tổ chức nhân sự của các 

cơ sở GD ĐH ở VN Dựa 

trên tổng kết kinh 

nghiệm của quốc tế và 

thực tiễn của Việt Nam 

CĐ 57: Báo cáo chuyên 

đề về khuyến nghị về 

chính sách, quy định của 

nhà nước đối với điều 

kiện thực hiện tự chủ và 

trách nhiệm giải trình về 

học thuật của các cơ sở 

GD ĐH ở VN Dựa trên 

tổng kết kinh nghiệm của 

quốc tế và thực tiễn của 

Việt Nam 

CĐ 58: Báo cáo chuyên 

3-5/2019 GS Đào Trọng Thi  

TS. Nguyễn Đức 

Huy 

TS. Nghiêm Xuân 

Huy 

TS. Tăng Thị Thùy 

TS. HoàngT Xuân 

Hoa 

TS. Lê Đông 

Phương 

ThS. Vũ Thị Mai 

Anh  

ThS.Nguyễn 

TMinh Phương  

TS. Phạm Thị 

Thanh Hải  

TS. NguyễnTThu 

Hương 

 

95,030 

 

 



đề về khuyến nghị về 

chính sách, quy định của 

nhà nước đối với điều 

kiện thực hiện tự chủ và 

trách nhiệm giải trình về 

tài chính của các cơ sở 

GD ĐH ở VN Dựa trên 

tổng kết kinh nghiệm của 

quốc tế và thực tiễn của 

Việt Nam 

34 Tọa đàm nội 

dung về 

khuyến nghị về 

thực hiện 

quyền tự chủ, 

trách nhiệm 

giải trình cho 

cơ sở giáo dục 

đại học Việt 

Nam giai đoạn 

2018 – 2025, 

tầm nhìn 2030 

Ý kiến đóng góp của các 

đại biểu, hoàn thiện thêm 

các sản phẩm thuộc nội 

dung nghiên cứu này 

6/2019 Tất cả thành viên 

thuộc  nhóm 

nghiên cứu 

5,6 

35 4.3.Xây dựng 

kế hoạch thực 

hiện tự chủ, 

trách nhiệm 

giải trình của 

các cơ sở GD 

ĐH ở VN giai 

đoạn 2018-

2025. 

 

CĐ 59. Báo cáo chuyên 

đề về kế hoạch thực hiện 

tự chủ, trách nhiệm giải 

trình của các cơ sở GD 

ĐH ở VN giai đoạn 

2018-2025. 

CĐ 60. Báo cáo chuyên 

đề về kế hoạch thực hiện 

tự chủ, trách nhiệm giải 

trình của các cơ sở GD 

ĐH ở VN giai đoạn 

2025- 2030 

7-9/2019 GS Đào Trọng Thi  

TS. Nguyễn Đức 

Huy 

TS. Nghiêm Xuân 

Huy 

TS. Tăng Thị Thùy 

TS. HoàngT Xuân 

Hoa 

TS. Lê Đông 

Phương 

ThS. Vũ Thị Mai 

Anh  

ThS.Nguyễn 

TMinh Phương  

91,845 



TS. Phạm Thị 

Thanh Hải  

TS. NguyễnTThu 

Hương 

 

36 4.4.Tổ chức 1 

hội thảo khoa 

học để báo cáo 

kết quả nghiên 

cứu nội dung 4 

và chuẩn bị 

tổng kết đề tài 

nghiên cứu tại 

thành phố Hà 

Nội. 

Ý kiến đóng góp của các 

đại biểu, hoàn thiện thêm 

các sản phẩm thuộc nội 

dung nghiên cứu này 

12/2019 Tất cả nhóm 

nghiên cứu 

84,0 

Các công việc nhằm hoàn thiện báo cáo cuối cùng, dự thảo cuốn sáchhuyên khảo và 

nghiệm thu đề tài (từ 21-25) 

37 

Viết báo cáo 

tổng hợp kết 

quả nghiên cứu 

cuối cùng của 

Đề tài, Báo cáo 

tóm tắt đề tài, 

Báo cáo chắt 

lọc kết quả 

nghiên cứu 

giữa kỳ (05 

báo cáo) và 

Báo cáo kiến 

nghị  

 

Dự thảo báo cáo kết quả 

NC của Đề tài; báo cáo 

tóm tắt và kiến nghị 

chính sách 

2/2019 

GS Đào Trọng Thi  

TS. Nguyễn Đức 

Huy 

TS. Nghiêm Xuân 

Huy 

TS. Tăng Thị Thùy 

TS. HoàngT Xuân 

Hoa 

TS. Lê Đông 

Phương 

ThS. Vũ Thị Mai 

Anh  

ThS.Nguyễn 

TMinh Phương  

TS. Phạm Thị 

Thanh Hải  

TS. NguyễnTThu 

38,835 



Hương 

 

38 Hoàn thiện báo 

cáo tổng hợp 

kết quả nghiên 

cứu cuối cùng 

của đề tài, báo 

cáo tóm tắt và 

kiến nghị 

chính sách 

 

Báo cáo kết quả NC của 

Đề tài 

4-

12/2019 

GS Đào Trọng Thi  

TS. Nguyễn Đức 

Huy 

TS. Nghiêm Xuân 

Huy 

TS. Tăng Thị Thùy 

TS. HoàngT Xuân 

Hoa 

TS. Lê Đông 

Phương 

ThS. Vũ Thị Mai 

Anh  

ThS.Nguyễn 

TMinh Phương  

TS. Phạm Thị 

Thanh Hải  

TS. NguyễnTThu 

Hương 

 

 

39 Viết cuốn sách 

chuyên khảo 

“Mô hình tự 

chủ đại học ở 

Việt nam: 

Thực trạng và 

giải pháp” 

 

Sách chuyên khảo, được 

nhà xuất bản duyệt in 

4-

12/2019 

GS Đào Trọng Thi  

TS. Nguyễn Đức 

Huy 

TS. Nghiêm Xuân 

Huy 

TS. Tăng Thị Thùy 

TS. HoàngT Xuân 

Hoa 

TS. Lê Đông 

Phương 

ThS. Vũ Thị Mai 

 



Anh  

ThS.Nguyễn 

TMinh Phương  

TS. Phạm Thị 

Thanh Hải  

TS. NguyễnTThu 

Hương 

40 Nghiệm thu đề 

tài 
 12/2019 

Tất cả nhóm 

nghiên cứu 

 

* Chỉ ghi những cá nhân có tên tại Mục 10 
 
III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 

 
21 Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt: (liệt kê theo dạng sản 

phẩm)  

 

21.1 Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, 

báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, 

bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác. 

 

TT 

Tên sản phẩm 

(ghi rõ tên từng sản 

phẩm )
 

Yêu cầu khoa học cần đạt  Ghi chú 

1 01 báo cáo tổng hợp 

kết quả nghiên cứu  

Đảm bảo tính khoa học và ứng dụng thực 

tiễn, hệ thống, logic; phản ánh đầy đủ các 

nội dung nghiên cứu; đề xuất chính sách, giải 

pháp phù hợp, khả thi về thực hiện tự chủ đại 

học 

Báo cáo khoa 

học nghiệm 

thu đề tài 

2 01 báo cáo đề xuất mô 

hình tự chủ, trách 

nhiệm giải trình của cơ 

sở giáo dục đại học 

Việt Nam giai đoạn 

2018 – 2025, tầm nhìn 

2030 

Đảm bảo tính chính xác, cô đọng, trung thực 

với các kết quả nghiên cứu của đề tài. Đề 

xuất mô hình tự chủ đại học có tính khả thi 

cao. 

 

3 01 hệ thống giải pháp, 

kiến nghị chính sách 

Đảm bảo tính chính xác, cô đọng, trung thực 

với các kết quả nghiên cứu của đề tài. Đề 

 



tăng quyền tự chủ, 

trách nhiệm cho cơ sở 

giáo dục đại học Việt 

Nam giai đoạn 2018 – 

2025, tầm nhìn 2030 

xuất chính sách, giải pháp phù hợp, khả thi để 

thực hiện tự chủ đại học. 

4 Bộ cơ sở dữ liệu về 

khảo sát các cơ sở 

GDĐH 

Bộ cơ sở dữ liệu hệ thống toàn bộ các thông 

tin và phân tích kết quả khảo sát điều tra các 

cơ sở GDĐH về tự chủ đại học 

Các đĩa CD 

ghi các số 

liệu phân tích 

điều tra 

21.2 Dạng  II:  Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác 

 

TT 

Tên sản phẩm 

(ghi rõ tên từng sản 

phẩm )
 

Yêu cầu khoa học cần đạt 

Dự kiến nơi 

công bố (Tạp 

chí, Nhà xuất 

bản) 

 

Ghi chú 

1 Bài báo khoa học 

công bố trên tạp chí 

khoa học của Hội 

đồng chức danh 

Giáo sư Nhà nước 

03 bài báo có phương pháp 

luận nghiên cứu rõ ràng,  có 

giá trị ứng dụng cao trong 

thực tiễn, được một tạp chí 

có uy tín hàng đầu chấp 

nhận cho công bố  

Tạp chí trong 

danh mục của 

Hội đồng chức 

danh giáo sư 

Nhà nước 

 

2 Bài báo khoa học 

công bố trên tạp chí 

khoa học quốc tế 

01 bài báo được một tạp 

chí có uy tín cao trên thế 

giới, có peer review, chấp 

nhận đăng bài  

Tạp chí trong 

danh mục 

ISI/Scopus 

 

3 Sách chuyên khảo về 

“Tự chủ đại học và 

trách nhiệm giải 

trình ở Việt nam: 

Thực trạng và giải 

pháp” 

01cuốn sách có giá trị tham 

khảo thiết thực cho các nhà 

hoạch định chính sách, các 

nhà quản lý giáo dục đại 

học. 

 

Nhà xuất bản 

Đại học quốc 

gia Hà Nội  

 

 

21.3 Dạng  III:  Đề tài nghiên cứu hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh 

22 Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

22.1 Lợi ích của đề tài: 

a) Tác động đến xã hội, ngành, lĩnh vực khoa học 



Kết quả của Đề tài này sẽ góp phần quan trọng cho việc thực hiện chủ trương đổi mới 

căn bản và toàn diện giáo dục đại học.  

Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài về hệ thống lý luận về tự chủ, trách nhiệm giải 

trình và các mô hình tự chủ đại học phổ biến trên thế giới và thực trạng thực hiện tự chủ đại 

học ở Việt Nam là căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng mô hình tự chủ đại học 

phù hợp với giáo dục đại học Việt Nam.  

Báo cáo bổ sung thực trạng thực hiện thí điểm tự chủ đại học theo Nghị quyết 77/NQ-

CP ngày 24/10/2014 là những căn cứ quan trọng cho việc tổng kết giai đoạn thực hiện thí 

điểm 2015 – 2017, đề xuất những chính sách phù hợp và định hướng giai đoạn triển khai tiếp 

theo. 

Kết quả đề tài dự kiến đề xuất mô hình tự chủ đại học phù hợp với điều kiện kinh tế xã 

hội Việt Nam, các khuyến nghị về chính sách tự chủ đại học đối với các lĩnh vực cụ thể nêu 

trên có thể sử dụng cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo trường đại học 

trong hệ thống nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả của các chính sách để nâng cao chất 

lượng giáo dục đại học. 

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện đề 

tài, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành đào tạo) 

Nghiên cứu khoa học giáo dục là một trong những yêu cầu trọng tâm của Trường Đại 

học Giáo dục và Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN với sứ mạng phát triển theo 

định hướng nghiên cứu. Trường và Viện tập hợp được các nhà khoa học có năng lực nghiên 

cứu trong và ngoài Trường, Viện, tham gia mạng lưới nghiên cứu trong nước và quốc tế về 

khoa học giáo dục. 

Đề tài “Nghiên cứu mô hình đại học tự chủ và các giải pháp tăng quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025, tầm nhìn 

2030” phù hợp với định hướng nghiên cứu của Nhà trường và Viện. Thực hiện đề tài này là 

cơ hội tốt cho nhóm nghiên cứu có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về các chính sách về tự chủ 

đại học, căn cứ vào kết quả khảo sát, đề xuất các chính sách tự chủ đại học phù hợp với bối 

cảnh phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. 

Là một cơ sở đào tạo đại học và sau đại học về khoa học giáo dục, quản lý giáo dục có 

uy tín, thông qua Đề tài này, Trường và Viện dự kiến hỗ trợ đào tạo 02 nghiên cứu sinh 

nghiên cứu theo hướng đề tài. Một số seminar về nghiên cứu này sẽ được tổ chức tại Trường 

và Viện nhằm giới thiệu cho sinh viên, học viên về vấn đề tự chủ đại học và trách nhiệm giải 

trình trong GDĐH. 

22.2 Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

    (Nêu rõ tên kết quả nghiên cứu; cơ quan/tổ chức ứng dụng; luận giải nhu cầu của cơ 

quan/ tổ chức ứng dụng; tính khả thi của phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu) 

Toàn bộ kết quả nghiên cứu chính của Đề tài (Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; 



báo cáo tóm tắt và kiến nghị)  được chuyển giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục 

Đại học, Vụ Kế hoạch Tài chính,..) sử dụng làm tài liệu tham khảo, luận cứ khoa học khi xây 

dựng chính sách giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học; hoàn chỉnh, bổ sung và 

thống nhất các văn bản quản lý điều hành tạo thuận lợi cho các cơ sở giáo dục đại học thực 

hiện tự chủ; làm căn cứ đề xuất điều chỉnh và bổ sung Luật Giáo dục Đại học đảm bảo thống 

nhất để thực hiện tự chủ. 

Ngoài ra, các sản phẩm của Đề tài còn được sử dụng bởi cơ quan quản lý Nhà nước 

khác như Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan hoạch định 

chính sách Trung ương, bộ ngành… làm căn cứ đề xuất chính sách phù hợp, thống nhất; đề 

xuất bổ sung và sửa đổi các Luật liên quan về tài chính, đầu tư, khoa học… nhằm đảm bảo 

sự thống nhất và thuận lợi để các cơ sở giáo dục thực hiện tự chủ, giải quyết tình trạng chưa 

thống nhất và chưa đầy đủ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và quản lý điều hành. 

Đề tài sẽ có các báo cáo chuyên đề định kỳ gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo; các cơ quan 

hoạch định chính sách khi được yêu cầu. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ 

(Giải trình chi tiết trong phụ lục kèm theo) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

23 Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi: 

 Nguồn kinh phí Tổng số 

Trong đó 

Trả công 
lao động 

(khoa học, 
phổ thông) 

Thuê 
chuyên 

gia  

Nguyên
, vật 
liệu, 
năng 
lượng 

Thiết bị, 
máy móc 

Xây 
dựng, 
sửa 

chữa 
nhỏ 

Chi khác 

 Tổng kinh phí 3.600 

 

     

 1.721,4 

1.591,7 

286,9 

1.738 

 

 

711,5 

987,7 

38,8 

180,0 
 

 
 

      180 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

1.652 

 

799,9 

604,0 

248,1 

 Trong đó: 

1 

Ngân sách SNKH: 

- Năm thứ nhất*: 

- Năm thứ hai*: 

- Năm thứ ba*: 

2 Nguồn khác        

(*): chỉ dự toán khi đề tài đã được phê duyệt 

 

Ngày……tháng …… năm 20… Ngày……tháng …… năm 20… 

Chủ nhiệm đề tài 
 

 

 

Văn phòng Chương trình  
 

 

 

 

 

Ngày……tháng …… năm 20… Ngày……tháng …… năm 20… 

Tổ chức chủ trì đề tài 
(Họ tên, chữ  ký và đóng dấu) 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo  

TL Bộ Trưởng 

Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ 

 Và Môi trường 
(Họ tên, chữ  ký và đóng dấu) 



Biểu I.1 
 

DANH SÁCH CÁN BỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
 

TT 
Họ và tên, 

học hàm, học vị 
Chức danh  
thực hiện7 

Tổ chức công tác 

Thành viên thực hiện chính 

1.  GS Đào Trọng Thi 
 

Chủ nhiệm đề tài ĐHQGHN 

2.  TS. Nguyễn Đức Huy Thành viên thực hiện 
chính 

Trường ĐHGD 

3.  TS. Nghiêm Xuân Huy Thành viên thực hiện 
chính 

Viện ĐBCLGD 

4.  TS. Tăng Thị Thùy Thành viên thực hiện 
chính 

Trường ĐHGD 

5.  TS. Hoàng Thị Xuân Hoa Thành viên thực hiện 
chính 

Viện ĐBCLGD 

6.  TS. Lê Đông Phương Thành viên thực hiện 
chính 

Trung tâm NC GDĐH&NN 

7.  ThS. Vũ Thị Mai Anh Thành viên thực hiện 
chính 

Viện ĐBCLGD 

8.  ThS. Nguyễn Thị Minh Phương Thành viên thực hiện 
chính 

ĐHQGHN 

9.  TS. Phạm Thị Thanh Hải 
 

Thư ký Trường ĐHGD 

10.  TS. Nguyễn Thị Thu Hương 
 

Thư ký Viện ĐBCLGD 

Thành viên thực hiện 

1 ThS. Đoàn Văn Cường 
 

Thành viên thực hiện Viện ĐBCLGD 

2 ThS. Ngô Phùng Hưng 
 

Thành viên thực hiện Viện ĐBCLGD 

3 ThS. Đỗ Thị Thiêm 
 

Thành viên thực hiện Viện ĐBCLGD 

4 ThS. Lê Thị Thương 
 

Thành viên thực hiện Viện ĐBCLGD 

5 TS. Mai Thị Quỳnh Lan  
 

Thành viên thực hiện Viện ĐBCLGD 

6 TS. Trần Thị Bích Liễu 
 

Thành viên thực hiện Trường ĐHGD 

7 TS. Nguyễn Đức Khuông 
 

Thành viên thực hiện Trường ĐHGD 

                                                           
7 Theo quy định tại bảng 1 Điểm b Khoản 1 Điều 7 của Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 
22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, 



8 TS. Nguyễn Trung Kiên 
 

Thành viên thực hiện Trường ĐHGD 

9 TS. Lê Thái Hưng 
 

Thành viên thực hiện Trường ĐHGD 

10 ThS. Nguyễn Thị Huệ Thành viên thực hiện Trường ĐHGD 

Nhân viên hỗ trợ 

1 Tống Văn Nam Kỹ thuật viên, hỗ trợ 
khác 

Viện ĐBCLGD 

2 Nguyễn Thị Hoa Kỹ thuật viên, hỗ trợ 
khác 

Viện ĐBCLGD 

3 Vũ Hải Phương Kỹ thuật viên, hỗ trợ 
khác 

Viện ĐBCLGD 

4 Nguyễn Thị Kim Nhân Kỹ thuật viên, hỗ trợ 
khác 

Trường ĐHGD 

5 Hoàng Ngọc Quang 
 

Kỹ thuật viên, hỗ trợ 
khác 

Trường ĐHGD 

 
 
 

 Hà Nội, ngày...... tháng ...... năm 2017 Hà Nội, ngày...... tháng ...... năm 2017 

Chủ nhiệm đề tài/đề án/dự án SXTN 

 (Họ tên và chữ ký) 

Tổ chức chủ trì đề tài/đề án/dự án SXTN 
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Biểu I.2 

 
PHƯƠNG ÁN THUÊ CHUYÊN GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

Thuê chuyên gia nước ngoài 
 

Họ và 
tên, học 
hàm, học 
vị 

Quốc 
tịch 

 

Thuộc  

tổ chức 

 

Lĩnh 
vực 
chuyên 
môn 

Nội dung thực hiện và giải 
trình lý do cần thuê 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
quy đổi 
(tháng) 

Dr. Mark 
Ashwill 

Hoa Kỳ Capstone 
Vietnam 

Giáo 
dục 

Tư vấn cho nhóm nghiên cứu về 
mô hình tự chủ của một số 
trường đại học trên thế giới, đặc 
biệt mô hình quản trị giáo dục 
đại học, tự chủ đại học ở Hoa 
Kỳ; hỗ trợ tìm kiếm tài liệu quốc 
tế về tự chủ đại học làm tham 
khảo cho nhóm nghiên cứu (nội 
dung 1) 

1 

Tư vấn cho nhóm nghiên cứu 
góp ý mục tiêu, nội dung nghiên 
cứu chính của đề tài và các hoạt 
động phục vụ nghiên cứu; Tham 
gia khảo sát và phỏng vấn sâu 
một số cơ sở giáo dục đại học 
thuộc mẫu nghiên cứu của đề tài 
để có những tư vấn về mô hình 
phù hợp  với điều kiện thực tiễn 
của Việt Nam (nội dung 2); 

2 

Tham gia các hoạt động của nội 
dung 3&4 về Đề xuất mô hình tự 
chủ và trách nhiệm giải trình của 
cơ sở giáo dục đại học và các 
giải pháp phù hợp với điều kiện 
thực tiễn của Việt Nam giai đoạn 
2018 – 2025, tầm nhìn 2030. 

3 

 

Hà Nội, ngày...... tháng ...... năm 2017 Hà Nội, ngày...... tháng ...... năm 2017 

Chủ nhiệm đề tài/đề án/dự án SXTN 

 (Họ tên và chữ ký) 

Tổ chức chủ trì đề tài/đề án/dự án SXTN 
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 

 



Biểu I.3 
 

PHƯƠNG ÁN TRANG BỊ VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN CỦA ĐỀ TÀI 
 

 Phương án trang bị thiết bị máy móc để thực hiện và xử lý tài sản được hình 
thành thông qua việc triển khai thực hiện đề tài/đề án/dự án SXTN (theo quy định tại 
Thông tư liên tịch của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 
1/9/2015 hướng dẫn quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước) 

 1. Phương án trang bị tài sản (xây dựng phương án, đánh giá và so sánh để lựa 
chọn phương án hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nhất, hạn chế tối đa mua mới; thống kê 
danh mục tài sản cho các nội dung c, d) 

 a. Bố trí trong số thiết bị máy móc hiện có của tổ chức chủ trì đề tài/đề án/dự án 
SXTN (nếu chưa đủ thì xây dựng phương án hoặc b, hoặc c, hoặc d, hoặc cả b,c,d)  

 b. Điều chuyển thiết bị máy móc 

 c. Thuê thiết bị máy móc 

STT Danh mục tài sản Tính năng, thông số kỹ thuật Thời gian thuê 

1 Không có   

2 Không có   

 d. Mua sắm mới thiết bị máy móc 

STT Danh mục tài sản Tính năng, thông số kỹ thuật 

1 Không có  

2 Không có  

2. Phương án xử lý tài sản là kết quả của quá trình triển khai thực hiện đề tài 
(hình thức xử lý) 

……………Không có…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Phương án xử lý tài sản là vật tư thu được trong quá trình thực hiện đề 
tài/đề án/dự án SXTN (nếu có) 
 
………… Không có ……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Hà Nội, ngày...... tháng ...... năm 2017 Hà Nội, ngày...... tháng ...... năm 2017 

Chủ nhiệm đề tài/đề án/dự án SXTN 

 (Họ tên và chữ ký) 

Tổ chức chủ trì đề tài/đề án/dự án SXTN 
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 
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DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI 

                                                                                  
Đơn vị: triệu đồng 

  

Số 
TT 

Nội dung các 
khoản chi 

Tổng 
kinh 
phí 

Nguồn vốn 

Ngân sách nhà nước     
Ngoài ngân sách nhà 

nước 

Tổng số 

Trong 
đó 

khoán 
chi theo 
quy định 

Năm 
thứ 
nhất 

Trong 
đó 

khoán 
chi theo 

quy 
định 

Năm 
thứ hai 

Trong 
đó 

khoán 
chi theo 

quy 
định 

Năm 
thứ ba 

Trong 
đó 

khoán 
chi 

theo 
quy 
định 

Tổng 
số 

Năm 
thứ 
nhất 

Năm 
thứ 
hai 

Năm 
thứ 
ba 

1 2 3 4=(6+8) 5=(7+9) 6 7 8 9 8 9 10 11   12 

1 
Trả công lao 
động 

1.738,0 1.738,0 1.738,0 711,5 711,5 987,7 987,7 38,8 38,8         

2 Thuê chuyên gia                           

  - Trong nước 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0             

  - Nước ngoài 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 0,0 0,0             

3 Nguyên, vật liệu, 
năng lượng (mua 
dữ liệu thống kê) 

30,0 30,0   30,0                 

4 Thiết bị, máy móc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0         

5 
Xây dựng, sửa 
chữa nhỏ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0         

6 Chi khác 1.652,0 1.652,0 1.652,0 799,9 799,9 604,0 604,0 248,1 248,1         

  Tổng cộng 3.600,0 3.600,0 3.570,0 1.721,4 1.691,4 1.591,7 1.591,7 286,9 286,9         

 Biểu I.4 
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TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP CỦA ĐỀ TÀI 

 

Số TT Chức danh Tổng số ngày công quy đổi 
Tổng kinh phí (triệu đồng) 

Ngân sách nhà nước 
Ngoài ngân sách nhà 

nước 

1 Chủ nhiệm đề tài 235 241,3  

2 
Thành viên thực hiện chính, thư ký khoa 
học 1.815 1156,1  

3 Thành viên 1.000 325,0  

4 Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ 75 15,6  

Cộng 3.125 1.738,0  

 
 

TT Họ và tên 

Số ngày công quy đổi 

Tổng 
cộng 

Quy đổi 
tháng 
(làm 
tròn) 

Thành 
 tiền (triệu 

đồng) 
Tổng quan 

Nghiên cứu chuyên môn 

Báo cáo 
tổng luận Nội dung 1 Nội dung 2 Nội dung 3 Nội dung 4 

I 
Ban Chủ nhiệm và 
thành viên chính 

68 530 355 630 412 55 2050 95 1.397,4 

1 Đào Trọng Thi 13 75 35 60 42 10 235 11 241,3 
2 Nguyễn Đức Huy 10 90 30 75 45 5 255 12 162,4 
3 Nghiêm Xuân Huy 10 90 30 75 45 5 255 12 162,4 
4 Tăng Thị Thùy 0 55 20 75 30 5 185 8 117,8 
5 Hoàng Thị Xuân Hoa 0 65 20 75 40 5 205 9 130,6 
6 Lê Đông Phương 0 30 40 60 30 5 165 8 105,0 
7 Vũ Thị Mai Anh 10 45 45 45 45 5 195 9 124,2 

Biểu I.5 
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8 
Nguyễn Thị Minh 
Phương 

5 20 45 45 45 5 165 8 105,1 

9 Phạm Thị Thanh Hải 10 30 45 60 45 5 195 9 124,2 

10 
Nguyễn Thị Thu 
Hương 

10 30 45 60 45 5 195 9 124,2 

II 
Thành viên thực 
hiện 

40 260 200 500 0 0 1000 50 325,0 

11 Đoàn Văn Cường 4 26 20 50     100 5 32,5 
12 Ngô Phùng Hưng 4 26 20 50     100 5 32,5 
13 Đỗ Thị Thiêm 4 26 20 50     100 5 32,5 
14 Lê Thị Thương 4 26 20 50     100 5 32,5 
15 Dương Anh Vũ 4 26 20 50     100 5 32,5 
16 Trần Thị Bích Liễu 4 26 20 50     100 5 32,5 
17 Hoàng Ngọc Quang 4 26 20 50     100 5 32,5 
18 Đào Thị Hoa Mai 4 26 20 50     100 5 32,5 
19 Lê Thái Hưng 4 26 20 50     100 5 32,5 
20 Nguyễn Thị Huệ 4 26 20 50     100 5 32,5 

II 
Kỹ thuật viên, nhân 
viên hỗ trợ 

0 0 25 50 0 0 75 5 15,6 

11 Tống Văn Nam   0 5 10     15 1 3,1 
12 Nguyễn Thị Hoa   0 5 10     15 1 3,1 
13 Vũ Hải Phương   0 5 10     15 1 3,1 

14 
Nguyễn Thị Kim 
Nhân 

  0 5 10     15 1 3,1 

15 Nguyễn Minh Ngọc   0 5 10     15 1 3,1 
16 Nguyễn Hòa Huy             0 0 0,0 
  Tổng cộng  108 790 580 1.180 412 55 3.125 150 1.738,0 
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DỰ TOÁN CHI TIẾT CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP CỦA ĐỀ TÀI/ĐỀ ÁN 
 

 
ĐVT: triệu đồng 

 

ST
T 

Nội dung công việc 
Chức danh 
nghiên cứu 

Tổng 
số 

người 
thực 
hiện 

Hệ số 
tiền 
công 
theo 
ngày 

(Hstcn) 

Số 
ngày 
công 
quy 
đổi 

(Snc) 

Tổng kinh 
phí (Tc) 

Nguồn vốn 

Ngân sách nhà nước Ngoài NSNN 

Năm thứ 
nhất 

Năm 
thứ hai 

Năm thứ 
ba 

Năm 
thứ 
nhất 

Năm 
thứ hai 

Năm 
thứ 
ba 

1 2 3 4 5 6 7=5x6xLcs 8 9 9 10 11 10 
1 Nghiên cứu tổng quan Kết quả:  

- Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN, báo cáo tổng quan vấn đề cần nghiên cứu 

1.1 Xây dựng thuyết minh 
nhiệm vụ KH&CN 

Chủ nhiệm đề tài 1 0,79 6 6,162 6,162           

Thành viên thực 
hiện chính, thư 
ký khoa học 

6 0,49 30 19,110 19,110       

  

  

Thành viên 10 0,25 20 6,500 6,500           

1.2 Xây dựng báo cáo tổng 
quan vấn đề cần nghiên 
cứu 

Chủ nhiệm đề tài 1 0,79 7 7,189 7,189           

Thành viên thực 
hiện chính, thư 
ký khoa học 

5 0,49 25 15,925 15,925       

  

  

Thành viên 10 0,25 20 6,500 6,500       
  

  

Cộng nghiên cứu tổng quan 108 61,386 61,386 0,000 0,000 
 

    

Biểu I.6 
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2 Nội dung 1: Nghiên cứu 
cơ sở lý luận về tự chủ 
đại học và trách nhiệm 
giải trình và các mô 
hình tự chủ đại học phổ 
biến trên thế giới 

Kết quả:  
- Bản dịch các tài liệu nước ngoài có liên quan 
-Báo cáo nghiên cứu về các nội dung: quyền; điều kiện thực hiện; cơ chế chính sách cho tự chủ đại học 
-Báo cáo tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn triển khai mô hình đại học tự chủ của các trường ĐH tiên tiến trong khu 
vực và trên thế giới  
-Một số các báo cáo theo yêu cầu của Bộ GD ĐT & Chính phủ (khi có yêu cầu liên quan) 

2.1 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 

Chủ nhiệm đề tài 1 0,79 10 10,270 10,270     

      

Thành viên thực 
hiện chính, thư 
ký khoa học 

4 0,49 60 38,220 38,220     

      

Thành viên 5 0,25 50 16,250 16,250     

      

Kỹ thuật viên, 
nhân viên hỗ trợ 

0 0,16 0 0,000 0,000       
  

  

2.2 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 

Chủ nhiệm đề tài 1 0,79 10 10,270 10,270     
      

Thành viên thực 
hiện chính, thư 
ký khoa học 

4 0,49 55 35,035 35,035     

      

Thành viên 5 0,25 50 16,250 16,250     

      

Kỹ thuật viên, 
nhân viên hỗ trợ 

0 0,16 0 0,000 0,000     
      

2.3 Xây dựng khung lý 
thuyết nghiên cứu về mô 

Chủ nhiệm đề tài 1 0,79 10 10,270 10,270     
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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 – cơ sở vật chất 

Thành viên thực 
hiện chính, thư 
ký khoa học 

4 0,49 55 35,035 35,035     

      

Thành viên 5 0,25 50 16,250 16,250     

      

Kỹ thuật viên, 
nhân viên hỗ trợ 

0 0,16 0 0,000 0,000     
      

2.4 Nghiên cứu trường hợp 
các mô hình tự chủ đai 
học và trách nhiệm giải 

trình trên thế giới 

Chủ nhiệm đề tài 1 0,79 15 15,405 15,405     
      

Thành viên thực 
hiện chính, thư 
ký khoa học 

10 0,49 115 73,255 73,255     

      

Thành viên 5 0,25 50 16,250 16,250     
      

Kỹ thuật viên, 
nhân viên hỗ trợ 

0 0,16 0 0,000 0,000     
      

2.5 Nghiên cứu trường hợp 
các mô hình tự chủ đai 
học và trách nhiệm giải 

của Ixaren 

Chủ nhiệm đề tài 1 0,79 0 0,000 0,000     
      

Thành viên thực 
hiện chính, thư 
ký khoa học 

7 0,49 0 0,000 0,000     

      
2.6 Nghiên cứu bối cảnh 

kinh tế, chính trị xã hội 
VN và lịch sử phát triển   

hệ thống giáo dục ĐHVN 

Chủ nhiệm đề tài 1 0,79 10 10,270 10,270     
      

Thành viên thực 
hiện chính, thư 
ký khoa học 

5 0,49 60 38,220 38,220     

      

Thành viên 10 0,25 60 19,500 19,500     
      

2.7 Nghiên cứu mô hình lý 
thuyết về đại học tự chủ 
có khả năng áp dụng ở 

Việt Nam; 

Chủ nhiệm đề tài 1 0,79 10 10,270 10,270     
      

Thành viên thực 
hiện chính, thư 
ký khoa học 

4 0,49 50 31,850 31,850     
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2.8 Nghiên cứu xây dựng 
khung lý thuyết 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  

Chủ nhiệm đề tài 1 0,79 10 10,270 10,270     

      

Thành viên thực 
hiện chính, thư 
ký khoa học 

5 0,49 60 38,220 38,220     

      
Cộng nội dung 1 

790 451,360 451,360 0,000 0,000   
  

  

3 Nội dung 2: Nghiên cứu 
đánh giá hiệu quả các 
chính sách hiện có và 
tình trạng thực hiện 
chính sách về tự chủ và 
trách nhiệm giải trình 
của các trường đại học 
Việt Nam 

Kết quả:  
-Bộ phiếu hỏi và các dữ liệu thu thập 
-7 báo cáo về các nhóm trường và báo cáo tổng hợp 
-Báo cáo đánh giá hiệu quả các chính sách hiện có và tình trạng thực hiện chính sách về tự chủ và trách nhiệm giải 
trình của các trường đại học Việt Nam 
-Báo cáo nghiên cứu về thực trạng 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 Việt Nam 

3.1 Xây dựng cơ sở khoa học 
cho khảo sát, đánh giá 

hiệu quả hệ thống chính 
sách và hiện trạng tự 

chủ… 
 

Chủ nhiệm đề tài 
1 0,79 10 10,270 10,270           

Thành viên thực hiện 
chính, thư ký khoa 
học 

4 0,49 60 38,220 38,220           

Thành viên 
5 0,25 0 0,000 0,000           

Kỹ thuật viên, nhân 
viên hỗ trợ 

0 0,16 0 0,000 0,000           

3.2  
Xây dựng công cụ khảo 
sát, đánh giá hiệu quả hệ 
thống cính sách và hiện 

trạng tự chủ…. 
 

Chủ nhiệm đề tài 
1 0,79 0 0,000 0,000           

Thành viên thực hiện 
chính, thư ký khoa 
học 

4 0,49 0 0,000 0,000           

3.3 Nghiên cứu đánh giá 
thực trạng thực hiện Chủ nhiệm đề tài 

1 0,79 10 10,270 10,270           
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chính sách về tự chủ và 
trách nhiệm giải trình của 
các trường đại học VN và 

hiệu quả… 
 

Thành viên thực hiện 
chính, thư ký khoa 
học 

5 0,49 60 38,220 38,220           

Thành viên 
5 0,25 0 0,000 0,000       

Kỹ thuật viên, nhân 
viên hỗ trợ 

5 0,16 0 0,000 0,000           

 Tổ chức khảo sát, đánh 
giá tính hiệu quả của hệ 
thống chính sách và hiện 
trạng giải trình của các 

cơ sở giáo dục ĐHVN…. 
 

Chủ nhiệm đề tài 
1 0,79 0 0,000   0,000         

Thành viên thực hiện 
chính, thư ký khoa 
học 

9 0,49 0 0,000         

Thành viên 
10 0,25 0 0,000         

Kỹ thuật viên, nhân 
viên hỗ trợ 

5 0,16 0 0,000   0,000         

3.4 Nghiên cứu đánh giá hệ 
thống chính sách về tự 
chủ và trách nhiệm giải 

trình của các trường 
 

Chủ nhiệm đề tài 
1 0,79 0 0,000 0,000           

Thành viên thực hiện 
chính, thư ký khoa 
học 

5 0,49 75 47,775 47,775           

Thành viên 
10 0,25 150 48,750 48,750           

Kỹ thuật viên, nhân 
viên hỗ trợ 

0 0,16 25 5,200 5,200           

3.5 Nghiên cứu đánh giá mức 
độ nhận thức và điều kiện  
thực hiện đối với các nội 
dung tự chủ… 
 

Chủ nhiệm đề tài 
1 0,79 15 15,405   15,405 

  
      

Thành viên thực 
hiện chính, thư 
ký khoa học 

9 0,49 125 79,625   79,625 

  

      

Thành viên 
10 0,25 50 16,250   16,250 

  
      

Cộng nội dung 2 580 309,985 198,705 111,280 0,000       
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4 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 

Kết quả:  
-Báo cáo nghiên cứu đề xuất về mô hình đại học tự chủ ở nước ta và hệ thống chính sách, giải pháp đảm bảo quyền 
tự chủ, trách nhiệm của các cơ sở GDĐHViệt Nam giai đoạn 2018 – 2025, tầm nhìn 2030 

4.1 Cơ sở đề xuất mô hình tự 
chủ và trách nhiệm giải 
trình của cơ sở giáo dục 
đại học VN 

Chủ nhiệm đề tài 1 0,79 10 10,270   10,270         

Thành viên thực 
hiện chính, thư 
ký khoa học 

6 0,49 90 57,330   57,330   

      

Thành viên 10 0,25 100 32,500   32,500   
      

4.2 Xây dựng 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 trên các lĩnh vực. 

Chủ nhiệm đề tài 1 0,79 10 10,270   10,270         

Thành viên thực 
hiện chính, thư 
ký khoa học 

5 0,49 75 47,775   47,775   

      

Thành viên 10 0,25 100 32,500   32,500   
      

Kỹ thuật viên, 
nhân viên hỗ trợ 

5 0,16 25 5,200   5,200   
      

4.3 Xây dựng cấu phần mô 
hình về điều kiện thực 
hiện tự chủ trên các lĩnh 
vực. 

Chủ nhiệm đề tài 1 0,79 10 10,270   10,270         

Thành viên thực 
hiện chính, thư 
ký khoa học 

9 0,49 135 85,995   85,995   

      

Thành viên 10 0,25 100 32,500   32,500   
      

4.4  Xây dựng cấu phần mô 
hình về cơ chế phân 
quyền, giao quyền tự chủ 

Chủ nhiệm đề tài 1 0,79 15 15,405   15,405   
      

Thành viên thực 
hiện chính, thư 
ký khoa học 

9 0,49 135 85,995   85,995   

      

Thành viên 10 0,25 100 32,500   32,500   
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4.5 Đối sánh mô hình tự chủ, 
trách nhiệm giải trình 
được xây dựng với tự 
chủ, trách nhiệm giải 
trình một số cơ sở giáo 
dục đại học Việt Nam. 

Chủ nhiệm đề tài 1 0,79 15 15,405   15,405   
      

Thành viên thực 
hiện chính, thư 
ký khoa học 

9 0,49 135 85,995   85,995   

      

Thành viên 10 0,25 100 32,500   32,500   
      

Kỹ thuật viên, 
nhân viên hỗ trợ 

5 0,16 25 5,200   5,200   
      

Cộng nội dung 3 
1.180 597,610 0,000 597,610 0,000   

  
  

5 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 

Kết quả: 
- Báo cáo kiến nghị về cơ chế, chính sách, điều kiện và lộ trình thực hiện mô hình đại học tự chủ ở nước ta giai đoạn 2018 
– 2025, tầm nhìn 2030 
-Báo cáo kết quả kiểm nghiệm thực tế về chính sách, giải pháp tăng quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình cho cơ sở GDĐH 
Việt Nam 
-Sách chuyên khảo, được nhà xuất bản duyệt in;  

5.1 Đề xuất giải pháp tăng 
quyền tự chủ, trách 
nhiệm giải trình cho cơ 
sở giáo dục đại học Việt 
Nam giai đoạn 2018 – 
2025, tầm nhìn 2030. 

Chủ nhiệm đề tài 1 0,79 12 12,324   12,324   
      

Thành viên thực 
hiện chính, thư 
ký khoa học 

9 0,49 125 79,625   79,625   

      
5.2  Khuyến nghị về thực 

hiện quyền tự chủ, trách 
nhiệm giải trình cho cơ 
sở giáo dục đại học Việt 
Nam giai đoạn 2018 – 
2025, tầm nhìn 2030. 

Chủ nhiệm đề tài 1 0,79 15 15,405   15,405   
      

Thành viên thực 
hiện chính, thư 
ký khoa học 

9 0,49 125 79,625   79,625   

      
5.3 Xây dựng kế hoạch thực 

hiện tự chủ, trách nhiệm Chủ nhiệm đề tài 1 0,79 15 15,405   15,405   
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giải trình của các cơ sở 
GD ĐH ở VN giai đoạn 

2018- 

Thành viên thực 
hiện chính, thư 
ký khoa học 

9 0,49 120 76,440   76,440   

      
Cộng nội dung 4 412 278,824 0,000 278,824 0,000     

6 Viết báo cáo tổng hợp 
kết quả nghiên cứu cuối 
cùng của Đề tài, Báo 
cáo tóm tắt đề tài, Báo 
cáo chắt lọc kết quả 
nghiên cứu giữa kỳ (05 
báo cáo) và Báo cáo 
kiến nghị  

Kết quả:  
01 báo cáo tổng luận đề tài phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả nghiên cứu của đề tài. 
01 báo cáo tóm tắt đề tài. 
05 báo cáo chắt lọc kết quả nghiên cứu giữa kỳ. 
01 báo cáo kiến nghị những vấn đề cốt lõi nhất về đề xuất chính sách, giải pháp của đề tài. 
03 dự thảo bài viết đăng tạp chí 

6.1 Báo cáo tổng hợp Chủ nhiệm đề tài 1 0,79 10 10,270     10,270       

Thành viên thực 
hiện chính, thư 
ký khoa học 

9 0,49 45 28,565     28,565 

      
Cộng mục 6 

55 38,835 0,000 0,000 38,835   
  

  

Cộng 3.125 1.738,000 711,451 987,714 38,835 0,000 0,000 0,000 

 
1. Dự toán theo nội dung hướng dẫn tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 của Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và phù hợp với nội dung của đề tài/đề án.  

2.Theo quy định tại bảng 1 Điểm b Khoản 1 Điều 7 của Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

3. Hstcn được xác định và tính theo quy định tại bảng 1 Điểm b Khoản 1 Điều 7 của Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

4. Snc theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 7 của Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ. 

5. Lcs: Lương cơ sở do Nhà nước quy định; dự toán tiền công lao đối với chức danh kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 của Thông tư 
liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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Biểu I.7 

THUÊ CHUYÊN GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
                                                                                                                                                                                                Đơn vị tính: triệu đồng 

Số 
TT 

Họ và tên, học hàm, học 
vị 

Quốc tịch 
Thuộc tổ 

chức 
Nội dung thực 

hiện 

Thời gian 
thực hiện 
quy đổi 
(tháng) 

Mức 
lương 
tháng 
theo 
hợp 
đồng 

Kinh phí 

Tổng 
Ngân 

sách nhà 
nước 

Ngoài 
ngân 
sách 
nhà 

nước 

1 2 3 4 5 6 7 8=6x7 9 10 

1 Dr. Mark Ashwill Hoa Kỳ 
Capstone 
Vietnam 

Tư vấn cho 
nhóm nghiên 
cứu về mô hình 
tự chủ của các 
trường đại học 
trên thế giới 

6 30 180 180   

Biểu I.7 
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                 NGUYÊN VẬT LIỆU, NĂNG LƯỢNG 

Đơn vị tính: triệu đồng 

TT Nội dung 
Đơn 
vị đo 

Số 
lượng 

Đơn 
giá 

Thành 
tiền 

Nguồn vốn 

Ngân sách SNKH  

Khác 

Tổng 
số 

Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 

quy 
định* 

Năm 
thứ 
nhất 

Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 

quy 
định* 

Nă
m 

thứ 
hai 

Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 

quy   
định* 

Nă
m 

thứ 
ba 

Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 

quy 
định* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Nguyên, vật liệu 

(Dự toán chi tiết theo thứ tự 
nội dung nghiên cứu nêu tại  
thuyết minh) 

0 0 0 0 0        0 

               

               

2 Năng lượng, nhiên liệu, 
VPP 

tháng 0 0 0 0        0 

               

               

3 Mua sách, tài liệu, số liệu Trọn 
gói 

  30 30        0 

               

               

Cộng: 30 30        0 

 Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt (theo quy định hiện hành về cơ chế khoán kinh phí đối với các đề tài, dự án SXTN) 

Biểu I.7.1 
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THIẾT BỊ, MÁY MÓC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

Đơn vị: triệu đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Số 
lượ
ng 

Đơn 
giá 

Thành 
tiền 

Nguồn vốn 

Ngân sách nhà nước Ngoài ngân sách nhà nước 

Tổng 
Năm 
thứ 
nhất 

Năm 
thứ 
hai 

Năm 
thứ ba 

Tổn
g 

Năm 
thứ 
nhất 

Năm 
thứ 
hai 

Năm 
thứ ba 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I Thiết bị hiện có của tổ chức 
chủ trì tham gia thực hiện 
đề tài/đề án6  

0 0 0 0    0    

…………..            

…………..            

II Thiết bị, máy móc  điều 
chuyển từ tổ chức khác đến  

0 0 0 0    0    

III Khấu hao thiết bị7 0 0 0 0    0    

VI Thuê thiết bị (ghi tên thiết bị, 
thời gian thuê) 

           

 ………………            

IV Thiết bị công nghệ mua mới 0 0 0 0    0    

 ………………            

V  Vận chuyển lắp đặt 0 0 0 0    0    

VI Bảo dưỡng, sữa chữa 0 0 0 0    0    

Cộng 0     0    

                                                           
Chỉ ghi tên thiết bị và giá trị còn lại, không cộng vào tổng kinh phí. 

Biểu I.8 
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XÂY DỰNG, SỬA CHỮA NHỎ 

Đơn vị tính: triệu đồng 

TT Nội dung Kinh phí 

Nguồn vốn 

Ngân sách SNKH Khác 

Tổng  Năm thứ 
nhất* 

Năm thứ 
hai* 

Năm thứ ba 
* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Không có       

2        

 Cộng:       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Chỉ khai mục này khi  cơ quan chủ trì là doanh nghiệp. 

Biểu I.8.1 
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CHI KHÁC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
              

Đơn vị: triệu đồng 

 
 

Nội dung  ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 
tiền 

Nguồn vốn 

Ngân sách nhà nước 
Ngoài ngân sách nhà 

nước 

 Tổng số  

 Trong đó, 
khoán chi 
theo quy 

định 

 Năm thứ 
nhất  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi 

theo 
quy 
định 

 Năm thứ 
hai  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 
quy định 

 Năm thứ 
ba  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 
quy định 

Tổng 
Nă
m 1 

N
ă
m 
2 

N
ă
m 
3 

2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10   11 

Chi điều tra, 
khảo sát thu 
thập số liệu, hội 
thảo,tọa đàm 

      1,491.047 1,491.047 1,491.047 739.950 739.950 544.047 544.047 207.050 207.050 0.000 0.0
00     

Chi điều tra, 
khảo sát thu 
thập số liệu 

    
  

493.550 493.550 493.550 493.550 493.550                 

Chi xây dựng 
phương án 
điều tra thống 
kê, lập mẫu 
điều tra thống 
kê 

Lần 1 10 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0                 

Chi tổng hợp, 
phân tích, 
đánh giá kết 
quả điểu tra 
thống kê 

Lần 1 20 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0                 

Chi in ấn tài 
liệu hướng 
dẫn, phiếu 
điều tra, biểu 
mẫu phục vụ 

Trang 63,000 0.00035 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1                 

Biểu I.9 
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Nội dung  ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 
tiền 

Nguồn vốn 

Ngân sách nhà nước 
Ngoài ngân sách nhà 

nước 

 Tổng số  

 Trong đó, 
khoán chi 
theo quy 

định 

 Năm thứ 
nhất  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi 

theo 
quy 
định 

 Năm thứ 
hai  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 
quy định 

 Năm thứ 
ba  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 
quy định 

Tổng 
Nă
m 1 

N
ă
m 
2 

N
ă
m 
3 

điều tra, kết 
quả điều tra 
(63.000 trang 
A4 x 350 đ) 
Chi cho đối 
tượng cung 
cấp thông tin 
(Trên 40 chỉ 
tiêu), (3.000 
phiếu, chia 30 
trường) x 
50.000đ/phiếu 

Phiếu 3,000 0.05 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0                 

Chi hoạt động 
điều tra 

                                

Điều tra tại 
Hà Nội: 6 
người, 15 
ngày 

                                

Thuê xe Ngày  15 3 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0                 

Điều tra tại 
TP.HCM: 6 
người, 10 
ngày 

                                

Thuê xe Ngày  10 3 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0                 

Khoán Phụ 
cấp lưu trú (6 
người x 10 
ngày x 
200.000đ) 

Ngày/
người 60 0.2 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0                 
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Nội dung  ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 
tiền 

Nguồn vốn 

Ngân sách nhà nước 
Ngoài ngân sách nhà 

nước 

 Tổng số  

 Trong đó, 
khoán chi 
theo quy 

định 

 Năm thứ 
nhất  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi 

theo 
quy 
định 

 Năm thứ 
hai  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 
quy định 

 Năm thứ 
ba  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 
quy định 

Tổng 
Nă
m 1 

N
ă
m 
2 

N
ă
m 
3 

Phòng nghỉ (6 
người x 9 đêm 
x 500.000đ) 

Đêm/
người 54 0.5 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0                 

Vé máy bay 
(khứ hồi) 

Ngườ
i 6 6.7 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2                 

Chi phí đi lại 
HN  -Nội bài - 
HN 

Lượt 2 0.7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4                 

Điều tra tại 
Đà Nẵng: 3 
người, 3 ngày 

                                

Thuê xe Ngày  3 3 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0                 

Khoán Phụ 
cấp lưu trú (3 
người x 3 ngày 
x 200.000đ) 

Ngày/
người 9 0.2 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8                 

Phòng nghỉ (3 
người x 2 đêm 
x 500.000đ) 

Đêm/
người 6 0.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0                 

Vé máy bay 
(khứ hồi) 

Ngườ
i 3 7 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0                 

Chi phí đi lại 
HN  -Nội bài - 
HN 

Lượt 2 0.7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4                 

Điều tra tại 
Nghệ An: 3 
người, 3 ngày 
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Nội dung  ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 
tiền 

Nguồn vốn 

Ngân sách nhà nước 
Ngoài ngân sách nhà 

nước 

 Tổng số  

 Trong đó, 
khoán chi 
theo quy 

định 

 Năm thứ 
nhất  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi 

theo 
quy 
định 

 Năm thứ 
hai  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 
quy định 

 Năm thứ 
ba  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 
quy định 

Tổng 
Nă
m 1 

N
ă
m 
2 

N
ă
m 
3 

Thuê xe Ngày  3 3 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0                 

Khoán Phụ 
cấp lưu trú (3 
người x 3 ngày 
x 200.000đ) 

Ngày/
người 9 0.2 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8                 

Phòng nghỉ (3 
người x 2 đêm 
x 350.000đ) 

Đêm/
người 6 0.35 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1                 

Điều tra tại 
Thái Nguyên: 
3 người, 3 
ngày 

                                

Thuê xe Ngày  3 3 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0                 

Khoán Phụ 
cấp lưu trú (3 
người x 3 ngày 
x 200.000đ) 

Ngày/
người 9 0.2 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8                 

Phòng nghỉ (3 
người x 2 đêm 
x 350.000đ) 

Đêm/
người 6 0.35 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1                 

Điều tra tại 
Đắc lắc: 3 
người, 3 ngày 

                                

Thuê xe Ngày  3 3 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0                 
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Nội dung  ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 
tiền 

Nguồn vốn 

Ngân sách nhà nước 
Ngoài ngân sách nhà 

nước 

 Tổng số  

 Trong đó, 
khoán chi 
theo quy 

định 

 Năm thứ 
nhất  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi 

theo 
quy 
định 

 Năm thứ 
hai  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 
quy định 

 Năm thứ 
ba  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 
quy định 

Tổng 
Nă
m 1 

N
ă
m 
2 

N
ă
m 
3 

Khoán Phụ 
cấp lưu trú (3 
người x 3 ngày 
x 200.000đ) 

Ngày/
người 9 0.2 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8                 

Phòng nghỉ (3 
người x 2 đêm 
x 350.000đ) 

Đêm/
người 6 0.35 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1                 

Vé máy bay 
(khứ hồi) 

Ngườ
i 3 7 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0                 

Chi phí đi lại 
HN  -Nội bài - 
HN 

Lượt 2 0.7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4                 

Điều tra tại 
Cần Thơ: 3 
người, 3 ngày 

                                

Thuê xe Ngày  3 3 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0                 

Khoán Phụ 
cấp lưu trú (3 
người x 3 ngày 
x 200.000đ) 

Ngày/
người 9 0.2 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8                 

Phòng nghỉ (3 
người x 2 đêm 
x 500.000đ) 

Đêm/
người 6 0.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0                 

Vé máy bay 
(khứ hồi) 

Ngườ
i 3 7.8 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4                 

Chi phí đi lại 
HN  -Nội bài - 
HN 

Lượt 2 0.7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4                 

Hợp tác quốc 
tế 

      410.0 410.0 410.0 0.0 0.0 410.0 410.0 0.0 0.0         
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Nội dung  ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 
tiền 

Nguồn vốn 

Ngân sách nhà nước 
Ngoài ngân sách nhà 

nước 

 Tổng số  

 Trong đó, 
khoán chi 
theo quy 

định 

 Năm thứ 
nhất  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi 

theo 
quy 
định 

 Năm thứ 
hai  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 
quy định 

 Năm thứ 
ba  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 
quy định 

Tổng 
Nă
m 1 

N
ă
m 
2 

N
ă
m 
3 

Đoàn ra 
(Israel: Tel 
aviv, 6 người, 
8 ngày, bao 
gồm cả thời 
gian đi và về,  
01 lần) 

  8 

  

410.0 410.0 410.0 0.0 0.0 410.0 410.0 0.0 0.0         

Vé máy bay 
Hà Nội-
TP.HCM-
Israel 
(36.000.000đ x 
6 người) 

Lượt 6 36 216.0 216.0 216.0     216.0 216.0             

Taxi nội địa 
tại Việt Nam 

Lượt 1 0.9 0.9 0.9 0.9     0.9 0.9             

Cước hành lý 
(100$/đoàn x 
22.750VND) 

Đoàn 100 0.02275 2.3 2.3 2.3     2.3 2.3             

Tiền hộ chiếu, 
Visa (70$ x 
22.750VND x 
6 người) 

Ngườ
i 6 1.5925 9.6 9.6 9.6     9.6 9.6             

Tiền ăn và tiêu 
vặt : 6 người x 
8 ngày x 
70$/người/ngà
y x 22.750 
VND) 

Ngườ
i 48 1.5925 76.4 76.4 76.4     76.4 76.4             

Tiền thuê 
phòng ngủ: 6 
người x 7 đêm 

Ngườ
i 42 1.70625 71.7 71.7 71.7     71.7 71.7             
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Nội dung  ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 
tiền 

Nguồn vốn 

Ngân sách nhà nước 
Ngoài ngân sách nhà 

nước 

 Tổng số  

 Trong đó, 
khoán chi 
theo quy 

định 

 Năm thứ 
nhất  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi 

theo 
quy 
định 

 Năm thứ 
hai  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 
quy định 

 Năm thứ 
ba  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 
quy định 

Tổng 
Nă
m 1 

N
ă
m 
2 

N
ă
m 
3 

x75$/người/đê
m x 22.750 
VND) 
Tiền phương 
tiện sân bay: 6 
người x 
100$/1 lượt 
xuất và nhập 
cảnh/người x 
22.750 VND) 

Ngườ
i 6 2.275 13.7 13.7 13.7     13.7 13.7             

Tiền điện thoại 
(80$/đoàn x 
22.750 VND) 

  80 0.02275 1.8 1.8 1.8     1.8 1.8             

Tiền thuê 
phương tiện 
làm việc hằng 
ngày (6 người 
x 80$/người x 
22.750 VNĐ) 

Ngườ
i 6 1.82 10.9 10.9 10.9     10.9 10.9             

Tiền bảo hiểm: 
6 người x 50 
$/người x 
22.750 VND 

Ngườ
i 6 

1.1375 

6.8 6.8 6.8     6.8 6.8             

Đoàn ra 
(Malaysia: 
Kuala 
Lumpur 5 
người, 6 ngày, 
bao gồm cả 
thời gian đi và 
về,  01 lần) 

  5 

  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         
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Nội dung  ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 
tiền 

Nguồn vốn 

Ngân sách nhà nước 
Ngoài ngân sách nhà 

nước 

 Tổng số  

 Trong đó, 
khoán chi 
theo quy 

định 

 Năm thứ 
nhất  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi 

theo 
quy 
định 

 Năm thứ 
hai  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 
quy định 

 Năm thứ 
ba  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 
quy định 

Tổng 
Nă
m 1 

N
ă
m 
2 

N
ă
m 
3 

Hội thảo và 
tọa đàm khoa 
học 

    
  

463.4 463.4 463.4 177.4 177.4 114.0 114.0 172.0 172.0         

 Hội thảo 
trong nước: 4 
hội thảo (01 
TP.HCM + 03 
HN)  

  4 

  

407.4 407.4 407.4 149.4 149.4 86.0 86.0 172.0 172.0         

Chủ trì Hội 
thảo (4 hội 
thảo x 2 
buổi/hội thảo x 
1.500.000đ/hội 
thảo) 

Ngườ
i 8 

1.5 

12.0 12.0 12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6.0 6.0         

Thư ký Hội 
thảo (4 hội 
thảo x 2 
buổi/hội thảo x 
500.000đ/hội 
thảo) 

Ngườ
i 8 

0.5 

4.0 4.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0         

Đại biểu tham 
dự (4 hội thảo 
x 2 buổi/hội 
thảo x 100 
người x 
200.000 
đ/người) 

Ngườ
i 800 0.2 160.0 160.0 160.0 40.0 40.0 40.0 40.0 80.0 80.0         

Báo cáo trình 
bày (4 hội thảo 
x 6báo cáo/hội 
thảo x 

Báo 
cáo 24 2 48.0 48.0 48.0 12.0 12.0 12.0 12.0 24.0 24.0         
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Nội dung  ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 
tiền 

Nguồn vốn 

Ngân sách nhà nước 
Ngoài ngân sách nhà 

nước 

 Tổng số  

 Trong đó, 
khoán chi 
theo quy 

định 

 Năm thứ 
nhất  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi 

theo 
quy 
định 

 Năm thứ 
hai  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 
quy định 

 Năm thứ 
ba  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 
quy định 

Tổng 
Nă
m 1 

N
ă
m 
2 

N
ă
m 
3 

2.000.000 đ/ 
báo cáo) 
Báo cáo không 
trình bày (4 
hội thảo x 20 
báo cáo/hội 
thảo x 
1.000.000 
đ/báo cáo) 

Báo 
cáo 80 1 80.0 80.0 80.0 20.0 20.0 20.0 20.0 40.0 40.0         

Thuê hội 
trường và thiết 
bị (hội thảo 
TPHCM) 

Hội 
thảo 1 15 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0   0.0   0.0         

Nước uống (4 
hội thảo x 100 
người/hội thảo 
x 20.000 
đ/người/buổi x 
2 buổi) 

Buổi 800 0.02 16.0 16.0 16.0 4.0 4.0 4.0 4.0 8.0 8.0         

VPP (4 hội 
thảo x 100 
người/hội 
thảo) 

Ngườ
i 400 0.03 12.0 12.00 12.00 3.0 3.00 3.0 3.0 6.0 6.00         

Phô tô TL Trang 34,285 0.00035 12.0 12.00 12.00 3.0 3.00 3.0 3.0 6.0 6.00         

Tiền vé máy 
bay cho thành 
viên đề tài 
tham dự hội 
thảo tại 
HCM(6 
người*6.700.0

người 6 6.7 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2                 
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Nội dung  ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 
tiền 

Nguồn vốn 

Ngân sách nhà nước 
Ngoài ngân sách nhà 

nước 

 Tổng số  

 Trong đó, 
khoán chi 
theo quy 

định 

 Năm thứ 
nhất  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi 

theo 
quy 
định 

 Năm thứ 
hai  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 
quy định 

 Năm thứ 
ba  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 
quy định 

Tổng 
Nă
m 1 

N
ă
m 
2 

N
ă
m 
3 

00đ) 

Khoán tiền 
công tác phí 
cho thành viên 
đề tài tham dự 
hội thảo tại 
HCM (6 người 
x 2ngày) x 
200.000đ 

Ngày/
người 12 0.2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4                 

Tiền thuê 
phòng nghỉ 
cho thành viên 
đề tài tham dự 
hội thảo tại 
HCM(6 
người*1 
đêm)*500.000
đ 

Đêm/
người 6 0.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0                 

Tiền taxi đi 
lại: 

                                

 HN - Nội bài - 
HN 

Lượt 2 0.7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4                 

Sân bay Tân 
Sơn Nhất - 
khách sạn - 
Sân bay 

Lượt 2 0.7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4                 

Tọa đàm khoa 
học (10 tọa 
đàm) 

Buổi 10 
  

56.0 56.0 56.0 28.0 28.0 28.0 28.0 0.0 0.0         
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Nội dung  ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 
tiền 

Nguồn vốn 

Ngân sách nhà nước 
Ngoài ngân sách nhà 

nước 

 Tổng số  

 Trong đó, 
khoán chi 
theo quy 

định 

 Năm thứ 
nhất  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi 

theo 
quy 
định 

 Năm thứ 
hai  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 
quy định 

 Năm thứ 
ba  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 
quy định 

Tổng 
Nă
m 1 

N
ă
m 
2 

N
ă
m 
3 

Chủ trì Tọa 
đàm khoa học 
(10 tọa đàm x 
750.000đ) 

Ngườ
i 10 0.75 7.5 7.5 7.5 3.8 3.8 3.8 3.8 0.0 0.0         

Thư ký Tọa 
đàm (10 tọa 
đàm x 
250.000đ) 

Ngườ
i 10 0.25 2.5 2.5 2.5 1.3 1.3 1.3 1.3 0.0 0.0         

Đại biểu tham 
dự (10 tọa đàm 
x 30 người/tọa 
đàm x 100.000 
đ/người) 

Ngườ
i 300 0.1 30.0 30.0 30.0 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0         

Nước uống (10 
tọa đàm x 30 
người/tọa đàm 
x 20.000 
đ/người) 

Buổi 300 0.02 6.0 6.0 6.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0         

Phô tô, văn 
phòng phẩm 
tọa đàm (10 
tọa đàm x 
1000.000 đ/tọa 
đàm) 

Buổi 10 1 10.0 10.0 10.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0         

Chi họp hội 
đồng tự đánh 
giá kết quả 
thực hiện 

    

  

10.1 10.1 10.1         10.1 10.1         

Chủ tịch (1 
người x 
750.000đ) 

Ngườ
i 1 

0.75 
0.8 0.8 0.8         0.8 0.8         
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Nội dung  ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 
tiền 

Nguồn vốn 

Ngân sách nhà nước 
Ngoài ngân sách nhà 

nước 

 Tổng số  

 Trong đó, 
khoán chi 
theo quy 

định 

 Năm thứ 
nhất  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi 

theo 
quy 
định 

 Năm thứ 
hai  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 
quy định 

 Năm thứ 
ba  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 
quy định 

Tổng 
Nă
m 1 

N
ă
m 
2 

N
ă
m 
3 

Phó CT, 
UVHĐ (8 
người x 
500.000đ) 

Ngườ
i 8 

0.5 

4.0 4.0 4.0         4.0 4.0         

Thư kí hành 
chính: (1 
người x 
150.000đ) 

Ngườ
i 1 

0.1 

0.1 0.1 0.1         0.1 0.1         

Đại biểu (19 
người x 
100.000đ) 

Ngườ
i 19 

0.1 
1.9 1.9 1.9         1.9 1.9         

Nhận xét của 
UVHĐ: 
250.000đ/NX 

NX 8 
0.25 

2.0 2.0 2.0         2.0 2.0         

Nhận xét của 
UVPB: 
350.000đ/NX 

NX 2 
0.35 

0.7 0.7 0.7         0.7 0.7         

Nước uống: 
20.000đ/người
/buổi 

Ngườ
i 30 

0.02 
0.6 0.6 0.6         0.6 0.6         

Văn phòng 
phẩm 

    
  

43.6 43.6 43.6 12.6 12.6 15.0 15.0 16.0 16.0         

Thông tin liên 
lạc 

    
  

12.0 12.0 12.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0         

Dịch tài 
liệu/số hóa 
(dịch tài liệu 
nước ngoài) 

Trang 400 

0.12 

48.0 48.0 48.0 48.0 48.0                 

Chi quản lý 
chung nhiệm 

    5% 171.4 171.4 171.4 60.0 60.0 60.0 60.0 51.4 51.4         
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Nội dung  ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 
tiền 

Nguồn vốn 

Ngân sách nhà nước 
Ngoài ngân sách nhà 

nước 

 Tổng số  

 Trong đó, 
khoán chi 
theo quy 

định 

 Năm thứ 
nhất  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi 

theo 
quy 
định 

 Năm thứ 
hai  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 
quy định 

 Năm thứ 
ba  

 Trong 
đó, 

khoán 
chi theo 
quy định 

Tổng 
Nă
m 1 

N
ă
m 
2 

N
ă
m 
3 

vụ KH&CN 
(5% tổng dự 
toán kinh phí 
thực hiện 
nhiệm vụ 
KH&CN) 

Cộng       1,652.0 1,652.0 1,652.0 795.5 795.5 603.0 603.0 253.4 253.4 0 0   0 

(*) Căn cứ theo Thông tư 139/2010/TT-BTC 

 
 
 
 


