
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CHƢƠNG 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 GIÁO DỤC VIỆT NAM” 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT NHIỆM VỤ  
 

 

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP  

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC  

NGOÀI CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM 

 

Mã số: KHGD/16-20.ĐT.017 

 

 

Chủ nhiệm : PGS.TS. Trần Quang Quý 

Cơ quan chủ trì đề tài : Trƣờng Đại học Hòa Bình 

   Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

 

Cơ quan chủ trì đề tài  Chủ nhiệm đề tài 

   

 

 

PGS.TS. Trần Quang Quý 

 

Hà Nội, 2020 



MỤC LỤC 

BÁO CÁO KHOA HỌC ĐỀ TÀI RÚT GỌN ............................................................ 1 

1. LÝ DO LỰA CHỌN NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ................................................... 1 

2. TỔNG QUAN NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ................... 1 

3.  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ...................................................................................... 6 

4.  NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ...................................................................................... 7 

5. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............................................................................. 7 

Chƣơng  1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG 

LẬP Ở VIỆT NAM ....................................................................................................... 8 

1.1.Giáo dục .................................................................................................................... 8 

1.2. Giáo dục đại học ...................................................................................................... 8 

1.3.  Giáo dục không có tổ chức và giáo dục có tổ chức ................................................ 9 

1.4.Trƣờng đại học ........................................................................................................ 10 

1.5.Trƣờng đại học ngoài công lập ............................................................................... 10 

1.6.Phát triển bền vững đại học NCL ........................................................................... 10 

Chƣơng 2.  PHÁT TRIỂN VÀ MÔ HÌNH ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP Ở CÁC  

NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI, BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM ................................. 12 

2.1. Đại học NCL ở một số nƣớc kinh tế thị trƣờng phát triển: Hoa Kỳ, Liên hiệp Vƣơng 

quốc Anh, Nhật Bản ...................................................................................................... 12 

2.2. Đại học ngoài công lập ở các nƣớc công nghiệp mới ............................................ 13 

2.3. Đại học tƣ ở các nƣớc Đông Nam Á ...................................................................... 14 

2.4. Đại học ngoài công lập ở các nƣớc có nền kinh tế chuyển đổi ............................. 14 

2.5. Đánh giá và phân tích vai trò của các trƣờng đại học ngoài công lập trong sự phát 

triển kinh tế- xã hội và giáo dục đại học các nƣớc ....................................................... 15 

2.5.1.Quá trình phát triển đại học ngoài công lập ......................................................... 15 

2.5.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến quá trình phát triển: ................................................ 17 

Chƣơng 3: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP Ở    VIỆT 

NAM ............................................................................................................................. 18 

3.1. Phƣơng pháp nghiên cứu thực trạng đại học NCL ở Việt Nam ............................ 18 

3.2.Tổng quan lịch sử phát triển hệ thống đại học Việt Nam qua các thời kỳ ............. 20 

3.2.1. Thời kỳ phong kiến ............................................................................................. 20 

3.2.2.Thời kỳ Pháp thuộc .............................................................................................. 21 

3.2.3. Thời kỳ cách mạng và chiến tranh (1945-1975) ................................................. 21 

3.2.4. Thời kỳ đất nƣớc thống nhất và trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung................ 21 

3.2.5.Tổng quan chính sách đổi mới giáo dục đại học ................................................. 21 

3.3. Hiện trạng hệ thống giáo dục đại học NCL Việt Nam .......................................... 23 

3.3.1. Phát triển mạng lƣới và quy mô sinh viên .......................................................... 23 

3.4.Thực trạng cơ cấu tổ chức các trƣờng đại học NCL ở Việt Nam ........................... 26 



3.5.Thực trạng về nhân lực của các trƣờng đại học NCL ở Việt Nam. ........................ 27 

3.5.1.Số lƣợng ............................................................................................................... 27 

3.5.2. Chất lƣợng ........................................................................................................... 28 

3.5.3.Phát triển đội ngũ giảng viên các trƣờng ĐH tƣ thục theo HRD ......................... 29 

3.6. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo ............................................................................... 31 

3.7.Tài chính ................................................................................................................. 32 

3.8. Tuyển sinh .............................................................................................................. 32 

3.9. Hoạt động đào tạo .................................................................................................. 33 

3.9.1. Ngành đào tạo ..................................................................................................... 33 

3.9.2. Chƣơng trình đào tạo .......................................................................................... 33 

3.9.3. Giáo trình ............................................................................................................ 33 

3.9.4.Tổ chức và quản lý đào tạo .................................................................................. 34 

3.10. Hoạt động khoa học và công nghệ ....................................................................... 34 

3.11. Quan hệ với các doanh nghiệp ............................................................................. 36 

3.12. Hợp tác quốc tế .................................................................................................... 36 

3.13. Quản lý chất lƣợng ............................................................................................... 36 

3.14. Thực trạng các mô hình đại học NCL ở  Việt Nam theo sở hữu ......................... 38 

3.15. Đánh giá chung về hoạt động của các trƣờng đại học NCL ................................ 40 

Chƣơng 4: THỜI CƠ, THÁCH THỨC VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI SỰ 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP Ở 

VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA .................................................................. 42 

4.1. Thời cơ và thách thức ............................................................................................ 42 

4.2. Các nhân tố ảnh hƣởng .......................................................................................... 42 

Chƣơng 5: CÁC GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẠI 

HỌC NGOÀI CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM ............................................................... 43 

5.1. Quan điểm, mục tiêu phát triển đại học NCL Việt Nam đến năm 2030 ............... 43 

5.1.1.Quan điểm phát triển ............................................................................................ 43 

5.1.2. Mục tiêu phát triển đại học ngoài công lập đến năm 2030 ................................. 43 

5.2. Các giải pháp phát triển bền vững đại học NCL ở VN .......................................... 44 

5.2.1. Đổi mới tƣ duy, nhận thức về giáo dục đại học ngoài công lập trong hệ thống giáo 

dục quốc dân. ................................................................................................................ 44 

5.2.2. Đẩy mạnh truyền thông về giáo dục đại học NCL ............................................. 45 

5.2.3.Tái cấu trúc mạng lƣới các cơ sở GDĐH ............................................................ 46 

5.2.4. Hoàn chỉnh căn cứ pháp lý, tạo sự bình đẳng cho giáo dục ĐHNCL ................. 48 

5.2.5. Tăng cƣờng cơ chế giám sát đối với các cơ sở giáo dục đại học (bao gồm các cơ sở 

giáo dục đại học NCL) .................................................................................................. 48 

5.2.6. Phát triển năng lực quản trị của các trƣờng đại học ngoài công lập ................... 49 

5.2.7. Phát triển nhân lực các trƣờng đại học ngoài công lập ....................................... 49 

5.2.8. Đầu tƣ và tài chính đối với từng mô hình trƣờng đại học ngoài công lập ............... 49 



5.2.9.Mô hình đảm bảo chất lƣợng cho các trƣờng đại học ngoài công lập ................. 50 

5.3.Lộ trình thực hiện các giải pháp ............................................................................. 54 

5.4. KHẢO SÁT TÍNH CẤP THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA CÁC GIẢI PHÁP ............ 54 

5.4.1. Khảo sát qua cuộc điều tra tổng thể .................................................................... 54 

5.4.2. Khảo sát qua câu lạc bộ Các trƣờng đại học NCL .............................................. 59 

Chƣơng 6. CÁC KIẾN NGHỊ CỦA ĐỀ TÀI ............................................................ 61 

6.1. Kiến nghị từ cơ sở lý luận của phát triển đại học ngoài công lậpError! Bookmark not 

defined. 

6.1.1. Kiến nghị số 1: Xây dựng hệ thống GDQD theo ISCED 2011 Error! Bookmark 

not defined. 

6.2. Kiến nghị từ kinh nghiệm quốc tế của phát triển đại học NCL Error! Bookmark not 

defined. 

6.2.1. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ ..................................... Error! Bookmark not defined. 

6.2.2.Kinh nghiệm từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Error! Bookmark not defined. 

6.2.3.Kinh nghiệm từ các nƣớc có nền kinh tế chuyển đổiError! Bookmark not defined. 

6.3. Kiến nghị từ đánh giá hiện trạng các trƣờng đại học NCL nƣớc ta . Error! Bookmark 

not defined. 

6.4. Kiến nghị từ các giải pháp phát triển đại học NCL nƣớc ta ..... Error! Bookmark not 

defined. 

6.4.1. Kiến nghị số 6 (Kiến nghị trọng tâm) .................... Error! Bookmark not defined. 

6.4.2. Kiến nghị số 7 ..................................................... Error! Bookmark not defined. 

6.4.3. Kiến nghị số 8 ..................................................... Error! Bookmark not defined. 

6.4.4. Kiến nghị 9 .......................................................... Error! Bookmark not defined. 

6.4.5. Kiến nghị số 10 ..................................................... Error! Bookmark not defined. 

6.4.6. Kiến nghị số 11 (Kiến nghị trọng tâm) ....................... Error! Bookmark not defined. 

6.4.7.Kiến nghị số 12 .................................................... Error! Bookmark not defined. 

6.4.8. Kiến nghị số 13 ................................................... Error! Bookmark not defined. 

6.4.9. Kiến nghị 14 (Kiến nghị trọng tâm) .................... Error! Bookmark not defined. 

6.5. Những kiến nghị trọng tâm ...................................... Error! Bookmark not defined. 

7. Những sản phẩm và đóng góp của của đề tài ........................................................... 67 

7.1. Những sản phẩm khoa hoc của đề tài: ................................................................... 67 

7.2. Đóng góp về xây dựng chính sach của đề tài: ....................................................... 67 

7.2.1. Quan điểm phát triển bền vững các trƣờng đại học ngoài công lập ................... 67 

7.2.2.Đề tài đề xuất và đề nghị việc sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục đại học làm rõ là phân 

ranh giới rạch ròi giữa trường đại học tư không vì mục đích lợi nhuận (trường phi vụ lợi) 

và các trường đại học tư khác ...................................................................................... 68 

 

 



 1 

BÁO CÁO KHOA HỌC ĐỀ TÀI RÚT GỌN 

 

1. LÝ DO LỰA CHỌN NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

Trong hệ thống giáo dục đại học nƣớc ta, các trƣờng đại học NCL có vai trò quan 

trọng trong việc huy động nguồn lực, xã hội hóa và dân chủ hóa giáo dục đại học, góp 

phần cải tiến quản lý giáo dục đại học để nhanh chóng nâng cao chất lƣợng đào tạo 

nguồn nhân lực. 

Những nhu cầu thực tiễn bức thiết sau đây đòi hỏi cần tiến hành các nghiên cứu 

về phát triển bền vững giáo dục đại học ngoài công lập (NCL) ở Việt Nam: 

Thứ nhất: Các cơ sở giáo dục ĐH NCL phát triển tƣơng đối nhanh và hiện nay 

có vị trí đáng kể trong hệ thống GD ĐH nƣớc ta; 

Thứ hai: Theo chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc về xã hội hoá giáo dục, xu 

hƣớng phát triển của nền kinh tế thị trƣờng và xu hƣớng quốc tế thì nhu cầu phát triển 

giáo dục đại học ngoài công lập còn lớn và cần phải tiếp tục đƣợc quan tâm; 

Thứ ba: Những khó khăn, trở ngại đang gặp trên con đƣờng phát triển của các 

trƣờng ĐH NCL. Những khó khăn, trở ngại đó làm cho tuyển sinh của các trƣờng đại 

học NCL gần đây ngày càng giảm sút, đe dọa sự sống còn của nhiều trƣờng, cần đƣợc 

nghiên cứu để kiến nghị cách giải quyết. 

Qua tổng quan các nghiên cứu lý luận và nhu cầu thực tiễn đối với giáo dục đại 

học NCL, cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết các vấn đề sau đây: 

- Những trở ngại trong tâm lý xã hội và nhận thức về vị trí của giáo dục đại học 

NCL trong hệ thống GDQD; 

- Những nền tảng pháp luật cần điều chỉnh, bổ sung để tạo điều kiện cho giáo 

dục đại học NCL phát triển bền vững; Cần sửa đổi những quy định nhằm tạo động lực 

và thu hút nguồn lực để phát triển đại học ngoài công lập; 

- Xác định các mô hình trường đại học NCL ưu việt trên các mặt tổ chức, quản 

trị, tài chính, đảm bảo chất lượng ,…cần được tạo điều kiện phát triển. 

2. TỔNG QUAN NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

Nghiên cứu về phát triển đại học NCL thừa kế và phát triển những nghiên cứu 

trƣớc đây ở trong và ngoài nƣớc về chủ đề này. Có thể nêu lên các công trình sau. 
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Ở các nƣớc Tây Âu và Hoa Kỳ, với nền kinh tế thị trƣờng truyền thống, giáo dục 

đại học NCL có lịch sử hàng trăm năm cùng với các loại hình trƣờng đại học khác. 

Tƣơng ứng với điều đó, các nghiên cứu về phát triển giáo dục đại học nói chung cũng 

nhƣ đại học ngoài công lập có bề dày rất lớn, không thể kể xiết, chỉ có thể nêu một số 

công trình gần đây. 

- Cuốn sách “Public or Private Education? Lessons from History” gồm bài viết 

của nhiều tác giả do Richard Aldrich, Trƣờng ĐH London chủ biên, Nhà XB Woburn 

Press, 2004. Nội dung các bài viết cung cấp một tổng quan lịch sử về sự phát triển của 

giáo dục tƣ qua các thế kỷ 18, 19, 20; phân tích sự cân bằng giữa giáo dục công và tƣ; 

sự thay đổi quan niệm về giáo dục công, tƣ trong lịch sử Hoa Kỳ; sự cam kết công và 

lựa chọn tƣ trong giáo dục Australia; giáo dục công tƣ và toàn cầu hóa. 

- Cuốn “Private Education: Studies in Choice and Public Policy”, do Daniel C. 

Devy, Trƣờng Đại học Bang New York- Albany biên tập, Oxford University Press 

xuất bản,1986. Nội dung các bài tập trung vào việc  so sánh giữa giáo dục đại học 

công và tƣ, mối quan hệ giữa chúng và các chính sách phù hợp với từng loại hình, tác 

động của việc phân định loại trƣờng công, tƣ đến sự lựa chọn của công chúng. Việc 

phân tích đƣa đến kết luận rằng việc lựa chọn loại hình nào phụ thuộc mục đích của 

các nhóm công chúng. 

- Cuốn “A Global Perspetive on Private Higher Education” do Mahsood Shah 

(Trƣờng ĐH Queensland) và Chenicheri Sid Nair (Trƣờng ĐH Western Australia), 

đồng chủ biên, Chandos Publishing, 2016. Nội dung cuốn sách là các nghiên cứu về 

giáo dục đại học tƣ ở 17 nƣớc thuộc châu Âu và châu Á, nhấn mạnh vào sự đóng góp 

của các trƣờng đại học tƣ vào sự phát triển KT-XH và chính sách của các nhà nƣớc đối 

với giáo dục đại học tƣ. 

- Cuốn How to Succed at a Private College or University: An insider perspective 

on thriving in the class của Harry Starn Jr., CreateSpace Publishing, là cuốn sách đi 

sâu vào quá trình đào tạo ở các trƣờng đại học và cao đẳng tƣ thục, từ đó phân tích 

chất lƣợng đào tạo và khả năng làm việc của ngƣời tốt nghiệp các trƣờng này. 

- The Great American University là cuốn sách của Jonathan R. Cole, Hiệu trƣởng 

Trƣờng Đại học Columbia, Public Affairs, NY, 2012, phân tích sự vƣơn lên hàng đầu 

thế gới của các trƣờng ĐH Hoa Kỳ, vai trò của chúng đối với sự phát triển quốc gia, 
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cách duy trì vị thế và vai trò đó. Cần lƣu ý rằng trong các trƣờng đại học đứng hàng 

đầu Hoa Kỳ và thế giới, thì phần lớn là các trƣờng tƣ nhƣ Harvard, Stanford, 

University California-Berkely, MIT, Columbia, Princeton, Yale …(Xếp hạng của 

Trƣờng ĐH Giao thông Thƣợng Hải 2008). 

- Trong cuốn sách “Giáo dục Đại học Hoa Kỳ” do D. Bruce Johnstone, Philip 

Altbach và Lâm Quang Thiệp đồng chủ biên các nhà biên tập đã lựa chọn và dịch 

sang tiếng Việt một số bài giới thiệu nền đại học Hoa Kỳ, trong đó có các trƣờng 

tƣ, trên các mặt cấu trúc hệ thống, quản trị, tài chính, giảng viên, quản lý của bang 

và liên bang. 

Đặc biệt cần quan tâm là các công bố về trƣờng đại học NCL ở các nƣớc có nền  

kinh tế chuyển đổi sau đây: 

- Cuốn “Private Higher Education in Post-Communist Europe in Search of 

Legitimacy” do Snejana Slantcheva và Daniel C. Devy đồng chủ biên, Palgrave 

Macmilan Xuất bản, 2007, tập trung vào nội dung xây dựng cơ sở pháp lý của giáo 

dục đại học tƣ ở những nƣớc trƣớc đây không có loại hình đại học này. Nghiên cứu 

bao quát các nƣớc Nga, Balan, Bulgaria, Rumania, Ucraina. 

- Cuốn “Social Transformation and Private Education in China” của tác giả Jing 

Lin, Praeger xuất bản, 1999. Nội dung nêu lên bối cảnh KT-XH của sự ra đời trƣờng 

tƣ ở Trung Quốc, các diện và các đặc trƣng của trƣờng đại học tƣ, đặc biệt là các đặc 

trƣng về văn hóa, đạo đức và tính dân chủ trong giáo dục. 

- Tờ Thông tin giáo dục quốc tế, ấn phẩm của Trường Đại học Nguyễn Tất 

Thành đã dành số 28/2016 để đăng bài của Ka Ho Moc (Phạm Thị Ly dịch) về “Tầm 

quan trọng của tƣ nhân trong giáo dục đại học”, nội dung trình bày về sự phát triển 

giáo dục đại học NCL ở Trung Quốc từ thời kỳ Đổi mới. Tác giả đi đến các kết luận: 

Ranh giới giữa giáo dục công và tƣ mờ dần, cần bảo đảm vị trí xã hội của trƣờng tƣ, 

còn các trƣờng tƣ cần cam kết bảo đảm chất lƣợng, cần khắc phục mâu thuẫn giữa 

quản lý nhà nƣớc và khu vực tƣ nhân. 

Ở nƣớc ta cùng với sự hình thành và hoạt động của các trƣờng đại học NCL đã 

xuất hiện các công trình nghiên cứu và các hội thảo khoa học về loại hình đại học này. 

- Cuốn sách “Về khuôn mặt mới của Giáo dục đại học Việt Nam” của Phạm Phụ, 

Tập 1, 2005, Tập 2, 2011, là tập hợp các bài báo về đổi mới giáo dục đại học Việt 
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Nam, trong đó có nhiều bài bàn về chính sách và quản lý các trƣờng đại học tƣ nhƣ 

“Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục”, 2004;”Một phương án về 

tài chính ở trường đại học tư thục…”, 2004, “Chuyển đổi Đại học dân lập sang tư 

thục, xác định loại tài sản sở hữu chung ở đại học tư thục”, 2006, “Cổ phần hóa 

trường đại học …”, 2007, “Tư thục hóa đại học, vì lợi nhuận hay không vì lợi nhuận”, 

2007,”Đại học phi lợi nhuận và những mảng mờ” 2010, “Thế  giới tư nhân hóa dịch 

vụ giáo dục như thế nào?”, 2010. 

- Cuốn sách “Phát triển giáo dục trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập 

quốc tế” của Trần Quốc Toản (Chủ biên) và Đặng Ứng Vận, Đặng Bá Lãm, Trần Thị 

Bích Liễu, đồng tác giả, 2012, là sản phẩm của Đề tài khoa học cấp NN do nhóm tác 

giả trên thực hiện, trong đó trình bày cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn Việt 

Nam về phát triển giáo dục trong bối cảnh đổi mới, bao gồm sự ra đời và hoạt động 

của các cơ sở giáo dục tƣ thục. 

- Cuốn “Phát triển giáo dục đại học trong điều kiện kinh tế thị trường”của Đặng 

Ứng Vận, NXB Đại học QG Hà Nội, 2007, có nội dung tƣơng tự cuốn trên, nhƣng viết 

sâu riêng về giáo dục đại học. 

- Nhóm tác giả Đặng Bá Lãm, Nguyễn Bá Thái, Lê Đông Phƣơng đã thực hiện 

đề tài nghiên cứu về sự đóng góp của trƣờng đại học tƣ thục ở Việt Nam, do WB tài 

trợ và KEDI (Viện Phát triển giáo dục Hàn Quốc) điều hành. Kết quả nghiên cứu đƣợc 

công bố bằng tiếng Anh trong ấn phẩm của KEDI:“Contributions of the Private Sector 

to the Development of Education in Vietnam-History and Future Expectaions” (2005). 

Nghiên cứu đã trình bày cơ sở lịch sử-xã hội của sự hình thành đại học tƣ thục ở Việt 

Nam, hiện trạng (1988-2004), những đóng góp, những khó khăn trong phát triển và 

phƣơng hƣớng tƣơng lai của đại học tƣ ở Việt Nam. 

Hiệp hội Các trƣờng Đại học, cao đẳng Việt Nam, (từ khi thành lập đến năm 

2014 là Hiệp hội Các trƣờng Đại học và cao đẳng ngoài công lập) đã đặc biệt quan tâm 

nghiên cứu và đã tổ chức một số hội thảo khoa học về loại hình đại học này. 

- Năm 2007 Hiệp hội thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp bộ 

“Phƣơng hƣớng và những giải pháp chủ yếu phát triển trƣờng đại học, cao đẳng ngoài 

công lập ở Việt Nam” do Chủ tịch Hiệp hội Trần Hồng Quân làm chủ nhiệm. Mục 
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đích của Đề tài là đánh giá chất lƣợng, hiệu quả và tìm các giải pháp phát triển giáo 

dục đại học NCL. 

- Năm 2011 Hiệp hội tổ chức Hội thảo về “Mô hình đại học tƣ ở Việt Nam, thực 

trạng và triển vọng” và đã công bố cuốn sách cùng tên (NXB Khoa học và Kỹ thuật), 

bao gồm các báo cáo tại Hội thảo của các tác giả Trần Phƣơng, Trần Hồng Quân, Lê 

Viết Khuyến, Đặng Văn Định, Phạm Phụ, Lâm Quang Thiệp,… 

- Năm 2013 Hiệp hội tổ chức tổng kết 20 năm phát triển mô hình GDĐH NCL. 

- Năm 2017, trƣớc những bức xúc của các trƣờng đại học ngoài công lập, Hiệp 

hội tổ chức Hội thảo về thực trạng và các giải pháp cần thiết để củng cố và phát triển 

hệ thống các trƣờng đại học, cao đẳng ngoài công lập. Nhà XB Thông tin và truyền 

thông đã xuất bản kỷ yếu hội thảo gồm 20 báo cáo của các tác giả Nguyễn Thị Bình, 

Trần Phƣơng, Trần Hồng Quân, Lê Viết Khuyến, Đặng Văn Định, Trần Quốc Toản, 

Hoàng Xuân Sính, Đặng Bá Lãm,… đề cập đến các phƣơng diện khác nhau trong phát 

triển của các trƣờng ĐH, CĐ NCL, các vấn đề bức xúc nẩy sinh và kiến nghị các giải 

pháp khắc phục. 

- Ngày 17-10-2016 Thƣờng trực Hiệp hội làm việc với đại diện Ban Tuyên giáo 

TƢ và hai bên đã thống nhất một danh mục các đề tài đề nghị lên Chính phủ tạo điều 

kiện để nghiên cứu, trong đó có đề tài về con đƣờng và điều kiện phát triển của các 

trƣờng đại học ngoài công lập ở nƣớc ta (Công văn số 118/HH-VP ngày 26-10-2016). 

Công văn đã đƣợc chuyển tiếp đến Bộ GD&ĐT và Chƣơng trình nghiên cứu quốc gia 

về giáo dục. 

- Cuối năm 2016, đầu năm 2017 Bộ GD&ĐT đã tổ chức khảo sát nhanh về tình 

hình các trƣờng đại học NCL nắm bắt kịp thời những bức xúc của các trƣờng đại học 

ngoài công lập. Bộ đã tổ chức Hội nghị các trƣờng đại học ngoài công lập ngày 14-04-

2017, với 55/60 hiệu trƣởng các trƣờng đại học NCL tham dự. Dựa trên khảo sát của 

nhóm chuyên gia, các tham luận và thảo luận tại Hội nghị Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã kết luận, đánh giá các thành tựu cũng nhƣ các hạn chế 

trong sự phát triển của các trƣờng đại học ngoài công lập nhƣ: Hệ thống văn bản pháp 

quy còn thiếu, chƣa tạo động lực cho các nhà đầu tƣ; Chất lƣợng đào tạo chƣa cao; 

Hoạt động khoa học, hợp tác quốc tế và đội ngũ giảng viên còn yếu; Nguồn tài chính 

thiếu vững chắc; Quản trị, điều hành chƣa hoàn chỉnh. Bộ trƣởng cũng đã đề ra nhiệm 

vụ cho các đơn vị thuộc Bộ và cho các trƣờng đại học NCL và chỉ ra các giải pháp 
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phải thực hiện trong thời gian tới để nâng cao chất lƣợng và phát triển bền vững các 

trƣờng đại học ngoài công lập ở nƣớc ta. Để giải quyết một cách có căn cứ khoa học 

các vấn đề Bộ trưởng đặt ra ở trên cần tiến hành các đề tài nghiên cứu. 

Trên cơ sở những bài học rút ra từ các nghiên cứu quốc tế và trong nước về sự 

hình thành, phát triển của giáo dục đại học NCL, đặc biệt từ các hội nghị, hội thảo, 

những thành tựu, các khó khăn, vướng mắc qua thực tế hoạt động của các cơ sở giáo 

dục đại học NCL nước ta trong 30 năm thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách 

của nhà nước về xã hội hóa giáo dục và các yêu cầu đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu đề 

xuất các giải pháp nhằm phát triển bền vững các trường đại học NCL trong thời gian 

tới, nhóm nghiên cứu đã tham gia đấu thầu và được Chủ nhiệm Chương trình quốc gia 

về khoa học giáo dục, thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt đề tài” Nghiên cứu 

đề xuất các giải pháp phát triển bền vững các trường đại học NCL Vệt Nam “. Thời 

gian thực hiện từ 2018 đến 2020. 

3.  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

3.1. Về lý luận: Làm phong phú thêm cơ sở khoa học về phát triển các trƣờng đại 

học ngoài công lập (NCL) ở Việt Nam, đặc biệt cơ sở khoa học về sự phù hợp của phát 

triển các trƣờng đại học ngoài công lập (NCL) ở Việt Nam, với bối cảnh phát triển 

kinh tế thị trƣờng, sự đáp ứng của các trƣờng đại học NCL đối với quy luật cung cầu 

của thị trƣờng lao động và đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Kết quả nghiên cứu sẽ đóng 

góp các luận cứ khoa học trong việc điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn bản pháp luật 

còn thiếu, chƣa hợp lý, chƣa đồng bộ, tạo điều kiện cho các trƣờng đại học NCL thu 

hút nguồn lực, tạo môi trƣờng bình đẳng trong cạnh tranh, phát triển bền vững. 

3.2. Về thực tiễn: Đánh giá thực trạng phát triển các trƣờng đại học NCL ở Việt 

Nam từ khi xuất hiện mô hình trƣờng đại học này (1988) đến nay, phát hiện những vấn 

đề nẩy sinh trong thực tiễn trên các mặt chủ trƣơng, chính sách, cơ sở pháp lý, quản lý, 

hình thức sở hữu, chất lƣợng và hiệu quả đào tạo, sự đóng góp của các trƣờng đại học 

NCL vào sự phát triển giáo dục và kinh tế-xã hội ở nƣớc ta, những khó khăn, vƣớng 

mắc trong quá trình phát triển; Từ đó đề xuất và kiến nghị các giải pháp, các chính 

sách về quản lý, đảm bảo chất lƣợng và phát huy hiệu quả để phát triển bền vững các 

trƣờng đại học NCL ở Việt Nam trong tƣơng lai, thực hiện thành công các chủ trƣơng 

của Đảng và quyết định của Nhà nƣớc về phát triển loại hình trƣờng đại học này, đặc 

biệt là Nghị quyết 29 của Hội nghị TƢ 8 Khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo 
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dục và đào tạo và định hƣớng của Quy hoạch mạng lƣới các trƣờng đại học đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2035. 

Đề xuất các giải pháp phát triển ĐH NCL phải đồng bộ với sự phát triển của 

cả hệ thống giáo dục đại học cả nước. 

4.  NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Nội dung 1: Cơ sở khoa học của phát triển trƣờng ĐH NCL ở Việt Nam (gồm 4 

chuyên đề). 

Nội dung 2: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về các mô hình trƣờng ĐH NCL, 

chú ý đến hình thức sở hữu trong các mô hình (6 chuyên đề). 

Nội dung 3: Thực trạng giáo dục ĐHNCL ở Việt Nam (21 chuyên đề). 

Nội dung 4: Thời cơ, thách thức và các nhân tố ảnh hƣởng tới sự phát triển bền 

vững của giáo dục ĐH NCL ở Việt Nam trong thời gian tới (11 chuyên đề). 

Nội dung 5: Các giải pháp phát triển bền vững trƣờng ĐHNCL Việt Nam (14 

chuyên đề). 

Nội dung 6: Đánh giá tính cấp thiết và khả thi của các giải pháp; đề xuất lộ trình 

thực hiện và  kiến nghị (3 chuyên đề). 

5. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

5.1. Cách tiếp cận: 

Để triển khai Đề tài sử dụng các cách tiếp cận bao gồm: 

-Tiếp cận logic/lịch sử 

- Tiếp cận so sánh 

- Tiếp cận hệ thống 

- Tiếp cận thị trƣờng 

- Tiếp cận nguồn nhân lực 

- Tiếp cận chuẩn hóa 

5.2. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

- Phƣơng pháp hồi cứu tƣ liệu 

- Phƣơng pháp nghiên cứu so sánh 

- Phƣơng pháp khảo sát định lƣợng 

- Phƣơng pháp khảo sát định tính 

- Phƣơng pháp nghiên cứu điển hình 

- Phƣơng pháp chuyên gia 

- Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn; - Phƣơng pháp thống kê. 
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Chƣơng  1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC  

NGOÀI CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM 

 

Các khái niệm cơ bản 

Để định nghĩa khái niệm “đại học tƣ” thuộc lĩnh vực giáo dục chúng ta bắt đầu từ 

“giáo dục”, từ đó đi đến „giáo dục đại học“ và sau cùng là „ đại học tƣ“. 

1.1.Giáo dục 

Giáo dục là một lĩnh vực hoạt động của xã hội loài người, là điều kiện cần thiết 

để xã hội tồn tại và phát triển, giáo dục là việc thế hệ trước truyền lại những kinh 

nghiệm sống đã tích lũy được cho thế hệ sau. 

Giáo dục đƣợc phân biệt bằng các cấp bậc hoặc trình độ giáo dục. 

Trong các hệ thống giáo dục, các cấp bậc học Mầm non và Phổ thông chủ yếu 

thực hiện xã hội hóa con người phân hệ này của hệ thống giáo dục đƣợc gọi là phân hệ 

giáo dục (Tiếng Anh: Education, tiếng Nga: Proxveshenhie-khai hóa). 

Phân hệ giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học chủ yếu thực hiện chức năng 

nghề nghiệp hóa con người và đƣợc gọi là phân hệ đào tạo (Tiếng Anh:Training, tiếng 

Nga: Obrazovanhie). 

1.2. Giáo dục đại học 

Hệ thống giáo dục hiện đại với mục tiêu giáo dục con ngƣời từ lúc mới ra đời cho 

đến hết đời đƣợc phân chia thành các trình độ mà Unesco đã phân loại trong ISCED -

2011  nhƣ sau: 

Bậc O: Giáo dục tiền học đƣờng (Early Childhood Education) 

Bậc I: Giáo dục tiểu học (Primary Education) 

Bậc II: Giáo dục trung học bậc thấp (Lower Secondary Education) 

Bậc III: Giáo dục  trung học bậc cao (Upper Secondary Education) 

Bậc IV: Giáo dục sau trung học (Post-Secondary,  Non Tertiary - Education) 

Bậc V. Giáo dục đại học ngắn hạn (Shot-Cycle Tertiary Education) 

Bậc VI. Giáo dục cử nhân hoặc tƣơng đƣơng (Bachelor or Equivalent Education) 

Bậc VII. Giáo dục Thạc sỹ hoặc tƣơng đƣơng  (Master or Equivalent Education) 

Bậc VIII. Giáo dục Tiến sỹ hoặc tƣơng đƣơng (Doctoral or Equivalent 

Education) 
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Giáo dục đại học là giáo dục ở giai đoạn nghề nghiệp hóa và theo phân loại của 

UNESCO thì thuộc từ bậc IV đến bậc VIII. 

1.3.  Giáo dục không có tổ chức và giáo dục có tổ chức 

Giáo dục bao gồm các loại hình giáo dục không có tổ chức và có tổ chức. 

Việc truyền đạt kinh nghiệm xã hội đƣợc thực hiện bằng các phƣơng thức khác 

nhau cho nên việc giáo dục cũng đƣợc thực hiện bằng các loại hình khác nhau. 

a) Truyền đạt kinh nghiệm sống đồng thời, song song ngay trong khi tiến hành các 

hoạt động đa dạng của đời sống. Đó là giáo dục không chính quy (cũng có ngƣời gọi là 

giáo dục phi chính quy, nhƣng hai tiếp đầu ngữ “không” và “phi” có nghĩa giống nhau 

nên nhiều khi ngƣời ta có thể thay cho nhau, dẫn đế sự nhầm lẫn. Vì thế  dƣới đây chúng 

tôi đề nghị thay bằng những cách gọi khác để tránh sự nhầm lẫn đó) Những hình thức 

này gọi là giáo dục không chính quy hay phi chính quy. Theo chúng tôi hai từ này có 

nghĩa giống nhau nên dùng từ nào cũng đƣợc mà không sợ nhầm lẫn. 

b) Truyền đạt kinh nghiệm sống một cách có tổ chức, có kế hoạch trong hệ 

thống giáo dục. Đó là giáo dục chính quy. 

c) Để mở rộng đối tƣợng giáo dục và thích hợp với hoàn cảnh của họ giáo dục 

trong loại hình chính quy bƣớc dần tính chính quy về tuổi học, về thời gian học, về 

chƣơng trình học vì thế từ trƣớc đến nay vẫn đƣợc gọi là giáo dục phi chinh quy. Tuy 

nhiên nghĩa từ “không chính quy” và từ “phi chính quy” giống nhau nên có ngƣời dùng 

lẫn lộn. Hơn nữa hình thức giáo dục này vẫn đƣợc tổ chức và kiểm soát khá chặt chẽ, khá 

chính quy. Vì thế để dễ phân biệt chúng tôi đề nghị gọi loại hình giáo dục này là gần 

chính quy hay cận chính quy  Trong các Luật Giáo dục Việt Nam 2005, 2019 gọi loại hình 

giáo dục này đƣợc gọi là Giáo dục thường xuyên, nhƣng chúng tôi thấy từ này không 

phản ánh trung thành nội dung khái niệm, vì so với giáo dục chính quy thì loại hình giáo 

dục này không đƣợc tiến hành thƣờng xuyên bằng. Vì vậy chúng tôi đề nghị điều chỉnh 

tên gọi nhƣ trên. Giáo dục chính quy và giáo dục cận chính quy đều là giáo dục có tổ chức 

tuy mức độ khác nhau. Còn giáo dục phi chính quy thì hoàn toàn không nằm trong tổ 

chức giáo dục, kết quả giáo dục thu đƣợc thông qua các hoạt động khác của đời sống và 

không đƣợc kiểm soát và đo lƣờng chặt chẽ. 

Trong giáo dục đại học thì các loại hình đào tạo hàm thụ, gửi thƣ, tại chức trƣớc 

đây, ngày nay là vừa làm vừa học thuộc loại hình cận chính quy. Ngày nay ranh giới 
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giữa  hai loại hình giáo dục chính quy và cận chính quy ngày càng bị xóa nhòa bởi vì 

với quan điểm học tập suốt đời, với mục tiêu xây dựng xã hội học tập ngƣời ta có thể 

học ở mọi nơi, mọi lúc, ở mọi lứa tuổi, cách dạy, cách đánh giá cũng rất linh hoạt, nhƣ 

có thể thực hiện qua mạng mà không nhất thiết phải đến trƣờng lớp, không có sự trực 

tiếp mặt đối mặt giữa ngƣời học với ngƣời dạy. Việc áp dụng học chế tín chỉ càng thúc 

đẩy xóa nhòa ranh giới giữ 2 loại hình này. 

Như vậy có các loại hình giáo dục: chính quy, cận chính quy và phi chính quy. 

1.4.Trƣờng đại học 

Một trƣờng đại học (tiếng Latinh: universitas, "một tổng thể") là một tổ 

chức giáo dục và nghiên cứu cao hơn bậc ba hay bậc trung học, trao bằng cấp 

học thuật trong các ngành học khác nhau. Các trƣờng đại học thƣờng cung cấp 

giáo dục đại học và giáo dục sau đại học. 

UNESCO đã có cố gắng định nghĩa chính xác hơn nội hàm “Giáo dục đại 

học” bằng cách đƣa vào nội hàm của bậc học này nội dung giáo dục theo trình 

độ nhƣng không đạt đƣợc sự nhất trí của các nƣớc tham gia thảo luận (Tại Hội 

nghị Bangkok 1965), mà họ chỉ nhất trí xác định rằng đó là giáo dục sau trung 

học, đòi hỏi ngƣời nhập học phải có bằng trung học. 

1.5.Trƣờng đại học ngoài công lập 

Tùy theo chủ sở hữu của trường đại học người ta phân biệt trường đại học 

công và trường đại học tư. Trường có chủ sở hữu công cộng (mà nhà nước đại 

diện) là trường công. Trường có chủ sở hữu tư nhân là trường tư. 

Tuy nhiên giữa trƣờng hoàn toàn công và trƣờng hoàn toàn tƣ nhân có các 

loại hình chuyển tiếp, trung gian, lai ghép công tƣ. Tất cả các loại hình đó cùng 

với trường tư gọi chung là trường ngoài công lâp. 

Trong thực tiễn Việt Nam tên gọi các loại hình giáo dục này đã thay đổi vài lần. 

Để có thể bao quát chung Đề tài sử dụng tên “giáo dục đại học ngoài công lập” 

1.6.Phát triển bền vững đại học NCL 

Phát triển là quy luật phổ biến của mọi sự vật và hiện tƣợng trong thực tại khách 

quan. Từ điển Triết học do M.M. Rozental chủ biên (NXB Tiến bộ 1975) định nghĩa: 

Phát triển là quá trình vận động từ thấp (giản đơn) đến cao (phức tạp), mà nét đặc 
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trưng chủ yếu là cái cũ biến mất và cái mới ra đời. Sự phát triển của hệ thống vô cơ, 

của thế giới hữu cơ, của xã hội loài người, của nhận thức đều phục tùng các quy luật 

phổ biến của phép biện chứng. 

Gần đây “phát triển bền vững” đƣợc nói tới trong nhiều lĩnh vực, trƣớc hết là 

trong lĩnh vực môi trƣờng. Khi nói về môi trường, phát triển bền vững mặc định là duy 

trì di sản môi trường cho thế hệ sau. Tiếp đến trong lĩnh vực xã hội “bền vững” là duy 

trì một xã hội ổn định (không phát sinh chiến tranh xâm lược và nội chiến dưới mọi 

hình thức) và một nền kinh tế toàn cầu phát triển không có khủng hoảng. 

Khi vận dụng vào giáo dục đại học thì nên hiểu thế nào là một trƣờng đại học 

phát triển bền vững. Chúng ta xuất phát từ một định đề: sự phát triển bền vững của 

một trường đại học thể hiện sự phát triển ổn định ở 3 khía cạnh: tài chính, môi trường 

và xã hội. 

Đánh giá về sự ổn định tài chính đại học, về tự chủ trách nhiệm giải trình và vai 

trò của trƣờng đại học trong xu thế phát triển bền vững của xã hội dựa trên tập hợp các 

bộ chỉ số đã đƣợc các học giả khác nhau đề xuất và cuối cùng là phân tích, đánh giá và 

lựa chọn để xác lập một bộ chỉ báo mới cùng với ý kiến chuyên gia. 

Kết quả chính là một bộ gồm 50 chỉ báo đƣợc chia thành sáu khía cạnh chính: 

cộng đồng học thuật; nhân viên quản lý; hoạt động đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ và tài 

chính sẽ trình bày chi tiết ở Mục 5.2. Chƣơng 5. 
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Chƣơng 2.  PHÁT TRIỂN VÀ MÔ HÌNH ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP Ở 

CÁC  NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI, BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM 

 

Phần này sẽ trình bày tổng quan sự phát triển của đại học ngoài công lập ở các 

nƣớc trên thế giới và rút ra bài học đối với nƣớc ta. Sự phát triển của giáo dục đại học 

nói chung và đại học NCL nói riêng phụ thuộc vào nhiều nhân tố, trong đó quan trọng 

nhất là trình độ phát triển kinh tế-xã hội của đất nƣớc. Vì vậy, Đề tài xem xét tình hình 

phát triển của đại học ngoài công lập ở các nƣớc thuộc các nhóm theo các giai đoạn 

phát triển: các nƣớc kinh tế thị trƣờng phát triển (Hoa Kỳ, Liên hiệp Vƣơng quốc Anh, 

Nhật Bản); các nƣớc công nghiệp mới (Hàn Quốc, Đài Loan); các nƣớc ASEAN 

(Singapore, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Lào, Campuchia); các nƣớc có 

nền kinh tế chuyển đổi (Nga, Ba Lan, Trung Quốc). 

Đối với từng nƣớc sẽ giới thiệu tóm tắt về hoàn cảnh tự nhiên, diện tích, dân số, 

trình độ phát triển hiện nay, thu nhập quốc dân trên đầu ngƣời; về sự phát triển đại học 

nói chung và sự phát triển giáo dục đại học ngoài công lập nói riêng, quy mô giáo dục 

đại học ngoài công lập, số trƣờng và số lƣợng SV, giảng viên và vị trí của đại học 

NCL trong hệ thống giáo dục đại học của cả nƣớc; các loại hình trƣờng đại học NCL ở 

nƣớc đó theo hình thức sở hữu; chính sách của nhà nƣớc đối với giáo dục đại học 

NCL; các quy định pháp luật đối với giáo dục đại học NCL; định hƣớng tƣơng lai và 

triển vọng phát triển của giáo dục đại học NCL ở nƣớc đó. 

Sau khi tổng quan sẽ đánh giá vai trò của các trƣờng đại học NCL trong sự phát 

triển giáo dục đại học và phát triển KT-XH của các nƣớc và phân tích các mô hình đại 

học NCL điển hình ở các nƣớc, sự phụ thuộc của các mô hình vào các điều kiện kinh 

tế-xã hội và giáo dục-đào tạo ở các nƣớc, phân tích ƣu, nhƣợc điểm của các mô hình 

đó và phân tích khả năng áp dụng vào điều kiện Việt Nam trên các mặt thể chế, văn 

hóa. Tuy nhiên thông tin thu thập đƣợc về các nƣớc không đồng đều nên đối với một 

nƣớc cách trình bày có thể  không hoàn toàn tuân theo sơ đồ chung. 

2.1. Đại học NCL ở một số nƣớc kinh tế thị trƣờng phát triển: Hoa Kỳ, Liên 

hiệp Vƣơng quốc Anh, Nhật Bản 

Sau khi xem xét sự phát triển ĐH NCL ở các nƣớc, có thể rút ra nhận xét: 

- Nƣớc vƣơn lên hàng đầu về phát triển kinh tế và có nền đại học hàng đầu thế 

giới về số lƣợng cũng nhƣ chất lƣợng, đƣợc nhiều nƣớc đi theo là Hoa Kỳ. Trong nền 
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đại học Hoa Kỳ, đại học tư đi đầu, được thành lập sớm hơn đại học công, số lượng lớn 

hơn, chất lượng cao hơn trường công trong xếp hạng trong nước và quốc tế. Vị thế đó 

các trƣờng đại học tƣ ở Hoa Kỳ có đƣợc là nhờ xã hội Hoa Kỳ tôn trọng quyền sở hữu 

tƣ nhân, nhà nƣớc không xâm phạm quyền đó, trên cơ sở đó mà có sự cạnh tranh tự do 

và bình đẳng giữa khu vực tƣ và khu vực công. Về loại hình trƣờng đại học tƣ có các 

loại hình chính đáp ứng các nhóm khách hàng khác nhau là những nhóm xã hội thiệt 

thòi, nhóm tinh hoa và nhóm phi tinh hoa. Về mục đích hoạt động thì có nhóm trƣờng 

phi vụ lợi (không vì lợi nhuận) và nhóm vì lợi nhuận trong đó các trƣờng phi vụ lợi thì 

hƣớng tới nhóm khách hàng thiệt thòi và phi tinh hoa, trong khi các trƣờng vì lợi 

nhuận thì hƣớng tới khách hàng tinh hoa và sau đó tranh thủ cả khách hàng phi tinh 

hoa.Về mặt chính sách nhà nƣớc có quy định rõ ràng từng loại trƣờng và khuyến khích 

phát triển trƣờng tƣ phi vụ lợi. 

- Đặc điểm lớn nhất của đại học tư của nước Anh là ranh giới ngày càng xóa 

nhòa giữ trường công và trường tư, để tận dụng truyền thống lâu đời của các trường 

công và phát huy tính năng động và hiệu quả quản lý của trường tư. Có sự đồng hành 

của giáo dục đại học công và tƣ trong việc cung cấp giáo dục đại học cho dân cƣ, từ đó 

mà xuất hiện các trƣờng lai ghép công/tƣ. 

- Nhật Bản là nƣớc đi sau các nƣớc Châu Âu trong bƣớc đƣờng công nghiệp hóa 

và phát triển đại học và đã 2 lần tận dụng kinh nghiệm các nƣớc Tây Âu để cải cách: 

Thời kỳ Minh Trị và thời kỳ sau Chiến tranh Thế giới thứ II. Nền đại học Nhật bản 

hiện nay là mô phỏng đại học Hoa Kỳ và gần đây mới có kế hoạch cải cách. Đại học 

tư của Nhật phát triển theo mô hình Hoa Kỳ nhưng chỉ khuyến khích mô hình đại học 

phi vụ lợi và đã xây dựng cơ sở luật pháp cho loại hình ĐH này. 

2.2. Đại học ngoài công lập ở các nƣớc công nghiệp mới 

Các nước công nghiệp mới đã xem xét là Hàn Quốc và Đài Loan trong sự phát 

triển kinh tế-xã hội và giáo dục chịu ảnh hưởng lớn của Hoa Kỳ. 

Trong sự phát triển đại học của Hàn Quốc và Đài Loan trƣờng tƣ chiếm tỷ lệ 

đáng kể về số lƣợng trƣờng cũng nhƣ số lƣợng sinh viên. Nhà nƣớc có Luật để tạo 

hành lang pháp lý cho sự phát triển trƣờng. Tuy nhiên Nhà nƣớc chỉ khuyến khích sự 

phát triển trƣờng đại học tƣ phi vụ lợi. 
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2.3. Đại học tƣ ở các nƣớc Đông Nam Á 

Các nƣớc ASEAN có trình độ phát triển rất khác nhau, trong đó có những nƣớc 

công nghiệp mới, đạt trình độ các nƣớc phát triển nhƣ Singapore, có nƣớc đã ở ngƣỡng 

cửa phát triển cao nhƣ Malaysia, có nƣớc muốn vƣợt ngƣỡng phát triển trung bình nhƣ 

Indonesia, Philippines, Việt Nam,…có nƣớc muốn thoát trình độ phát triển thấp nhƣ 

Lào, Campuchia,… 

Sự phát triển giáo dục đại học ở các nƣớc Đông Nam Á, một mặt chịu ảnh hƣởng 

của các nƣớc chính quốc Châu Âu từ thời thuộc địa, nhƣ Tây Ban Nha đối với 

Philippines, Hà Lan đối với Indonesia, Anh quốc đối với Singapore, Malaysia, Pháp 

đối với các nƣớc Đông Dƣơng, …Mặt khác gần đây chịu ảnh hưởng của những thay 

đổi trong thế giới hiện đại mà rõ ràng nhất là ảnh hưởng của Hoa Kỳ, nhiều thành tựu 

của giáo dục đại học Hoa Kỳ được nhiều nước đi theo như đa dạng hóa giáo dục đại 

học, phát triển trường cao đẳng cộng đồng, chuyển sang đào tạo theo tín chỉ,…Các 

nƣớc ASEAN coi việc phát triển đại học tƣ là con đƣờng để tăng khả năng tiếp cận đại 

học trong hoàn cảnh kinh phí nhà nƣớc có giới hạn. Tuy nhiên để có được đại học 

NCL có chất lượng cần có chính sách đúng đắn của nhà nước, tăng cường công tác 

quản lý và xây dựng cơ sở pháp lý. Có nƣớc đã thành công nhƣ Malaysia, có nƣớc dao 

động trong phát triển nhƣ Thái Lan, cũng có nƣớc đang tìm tòi, thử nghiệm nhƣ 

Campuchia, Lào. Các nƣớc ASEAN ở trong cùng cộng đồng kinh tế và giáo dục với 

Việt Nam, có nhiều quan hệ hợp tác với nƣớc ta. Những bài học kinh nghiệm về phát 

triển đại học NCL ở các nƣớc này rất bổ ích cho Việt Nam. 

2.4. Đại học ngoài công lập ở các nƣớc có nền kinh tế chuyển đổi 

Sự ra đời và phát triển đại học NCL là hiện tƣợng mới ở các nƣớc có nền kinh tế 

chuyển đổi. Trƣớc đây, trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung trong nền kinh tế-xã 

hội ở các nƣớc đó chỉ thừa nhận hình thức sở hữu toàn dân và tập thể về tƣ liệu sản 

xuất, thành phần tƣ nhân sẽ thu hẹp dần cho đến triệt tiêu. Phù hợp với cơ sở hạ tầng 

xã hội đó, trong giáo dục chỉ có giáo dục công do nhà nƣớc tổ chức và quản lý. Khi 

chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng, trong kinh tế xuất hiện các hình thức sở hữu khác 

ngoài sở hữu nhà nƣớc. Hậu quả kéo theo là xuất hiện các thành phần khác trong giáo 

dục, trƣớc hết là giáo dục đại học và nghề nghiệp, để đào tạo nhân lực phục vụ các 

thành phần kinh tế khác, đồng thời thu hút kinh phí đào tạo từ các thành phần kinh tế 
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đó. Một trong các giải pháp để đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực và khai thác các 

nguồn kinh phí ngoài nhà nƣớc là phát triển các trƣờng ngoài công lập. Các trƣờng này 

đã ra đời ở Trung Quốc sau 1980 và ở Nga sau 1990. 

Đặc điểm của phát triển ĐH NCL ở các nƣớc có nền kinh tế chuyển đổi là: 

- Khắc phục tâm lý xã hội, thành kiến, coi thƣờng những gì phi nhà nƣớc, vốn đã 

ăn sâu trong tâm lý xã hội sau một thời gian dài bộ máy tuyên truyền chỉ đề cao chế độ 

công hữu và thành phần nhà nƣớc, quá trình này kéo khá dài vì sự bảo thủ, trì trệ trong 

quản lý; tỷ lệ sinh viên đại học tăng chậm; 

- Những quy định luật pháp cho loại hình đại học NCL còn mới mẻ, ngay tên goi 

cũng chƣa chính danh và thay đổi luôn (đại học công lập, ngoài nhà nƣớc, đại học tƣ, đại 

học dân lập…). Có nƣớc phải tận dụng những hình thức lai ghép công/ tƣ để phát triển. 

- Nhà nƣớc rất thận trọng trong việc phát triển đại học NCL, kịp thời xây dựng và 

tăng cƣờng bộ máy kiểm định chất lƣợng, chỉ các trƣờng đã kiểm định mới đƣợc cấp 

bằng, và tỷ lệ các trƣờng đƣợc cấp bằng chiếm tỷ lệ nhỏ trong các trƣờng NCL nhƣ ở 

Nga, Trung Quốc. Nhà nƣớc còn e ngại các phong trào sinh viên làm mất ổn định xã hội. 

- Trong 2 loại hình trƣờng đại học NCL vì lợi nhuận và phi vụ lợi, nhà nƣớc chỉ 

mới khuyến khích và tạo điều kiện để phát triển loại hình phi vụ lợi. 

2.5. Đánh giá và phân tích vai trò của các trƣờng đại học ngoài công lập 

trong sự phát triển kinh tế- xã hội và giáo dục đại học các nƣớc 

2.5.1.Quá trình phát triển đại học ngoài công lập 

Những điểm nổi bật của giáo dục đại học thế giới trong những thập kỷ gần đây là 

sự mở rộng khả năng tiếp nhận sinh viên, nâng cao tính tƣ chủ và trách nhiệm giải 

trình của các trƣờng đại học cùng với việc tăng cƣờng kiểm định. Những điểm đó đều 

liên quan với việc ra đời và tăng thành phần tƣ nhân trong giáo dục ĐH ở nhiều nƣớc. 

Ở Châu Âu, đại học tƣ đã có từ thời Trung cổ. Thời đó trƣờng tƣ thuộc Giáo 

hội, chịu ảnh hƣởng lớn của nền quân chủ và chính quyền nhà nƣớc. Có 2 mô hình 

đại học: Mô hình Napoleon và mô hình Phổ hay Humboldt thúc đẩy tự do học 

thuật và nghiên cứu. 

Trong Thế kỷ XIX và Thế kỷ XX, vào thời kỳ công nghiệp hóa, trƣờng đại học 

phụ thuộc nhiều vào nhà nƣớc về tài chính, hành chính, chính trị và giáo dục. 
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Trong nửa sau Thế kỷ XX giáo dục đại học tăng nhanh một cách nhanh chóng và 

ổn định, làm cho giáo dục đại học từ giai đoạn tinh hoa bƣớc vào thời kỳ đại chúng. 

Đồng thời ảnh hƣởng của nhà nƣớc đối với giáo dục ĐH càng lớn, giáo dục đƣợc nhà 

nƣớc ƣu tiên về tài chính và chính sách, nhƣng chủ yếu là cho trƣờng công. 

Ở nhiều nƣớc trên thế giới (trừ Hoa Kỳ) từ năm 1980 trƣờng tƣ mới phát triển, 

nhờ các động lực sau: 

- Sự phát triển cá nhân, bằng đại học đem lại cơ hội cho sự thăng tiến và có thu 

nhập cao hơn; 

- Chi phí công gặp khó khăn, nhà nƣớc giảm ngân sách công cho giáo dục đại 

học, khuyến khích sự tham gia của khu vực tƣ vào giáo dục đại học; 

- Sự tồn tại của khu vực tƣ nhân kích thích sự cạnh tranh trong giáo dục ĐH. 

Bảng sau đây cho thấy tỷ lệ sinh viên đại học tƣ ở các nƣớc trong những năm đầu 

Thế kỷ XXI 

Bảng 2.1 Tỷ lệ sinh viên đại học tư ở các nước trong những năm gần đây 
 

Nƣớc Năm Tỷ lệ  (%) 

Achentina 2005 23,9 

Braxin 2007 74,6 

Trung Quốc 2008 19,9 

Indonesia 2007 71 

Nhật Bản 2007 77,4 

Hàn Quốc 2006 80,1 

Malaysia 2009 50,9 

Thai Lan 2007 9,9 

Philippines 2006 65,2 

Nga 2004 14,9 

Hoa Kỳ 2006 26,1 

 

Nguồn: Trích từ Mahsood Shah, Chenicheri Sid Nair, A Global Perspective on PHE 
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Bảng trên cho thấy sự phát triển đại học tƣ ở các nƣớc không đồng đều. Các 

nƣớc có tỷ lệ sinh viên đại học tƣ cao là Hàn Quốc, Braxin, Nhật Bản, Indonesia, 

chiếm trên 70%; tỷ lệ thấp thuộc về Thái Lan, Nga, Trung Quốc, chiếm dƣới 20%. 

2.5.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến quá trình phát triển: 

- Một số nƣớc có truyền thống phát triển đại học tƣ, một số nƣớc không có 

truyền thống đó, nhất là các nƣớc mới từ bỏ cơ chế kế hoạch hóa tập trung, những 

nƣớc mà trƣớc đây không chấp nhận thành phần phi nhà nƣớc trong giáo dục; 

- Khả năng đáp ứng của hệ thống ĐH các nƣớc với nhu cầu học ĐH tăng lên; 

- Khả năng thay đổi của hệ thống ĐH khi phát sinh thành phần tƣ nhân trong 

lĩnh vực này; 

- Quan niệm về chất lƣợng giáo dục đại học; 

- Biến động của dân số và nhập cƣ.   
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Chƣơng 3: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP 

Ở VIỆT NAM 

 

3.1. Phƣơng pháp nghiên cứu thực trạng đại học NCL ở Việt Nam 

Để đánh giá thực trạng ĐH NCL ở VN đề tài sử dụng các phƣơng pháp sau: 

3.1.1.Sử dụng các tài liệu thứ cấp. Đó là các văn bản về chủ trƣơng, chính sách, các 

báo cáo về tình hình giáo dục do các cơ quan quản lý công bố, các kết quả nghiên cứu đã 

nêu trong phần tổng quan ở Chƣơng 1 và Danh mục tài liệu tham khảo ở các chƣơng. 

3.1.2.Tiến hành khảo sát trực tiếp với phƣơng pháp và quy trình dƣới đây. 

a) Mục tiêu khảo sát thực trạng 

Mục tiêu của cuộc khảo sát là đánh giá thực trạng phát triển các trƣờng đại học 

NCL ở Việt Nam từ khi xuất hiện mô hình trƣờng đại học này (1988) đến nay, phát 

hiện những vấn đề nẩy sinh trong thực tiễn trên các mặt chủ trƣơng, chính sách, cơ sở 

pháp lý, quản lý, hình thức sở hữu, chất lƣợng và hiệu quả đào tạo, sự đóng góp của 

các trƣờng ĐH NCL vào sự phát triển giáo dục và kinh tế-xã hội ở nƣớc ta. Cùng với 

đó là tìm hiểu những khó khăn, vƣớng mắc trong quá trình phát triển của các trƣờng 

đại học NCL. Từ đó làm căn cứ đề xuất và kiến nghị các giải pháp, các chính sách về 

quản lý, đảm bảo chất lƣợng và phát huy hiệu quả để phát triển bền vững các trƣờng 

đại học NCL ở Việt Nam trong tƣơng lai, thực hiện thành công các chủ trƣơng của 

Đảng và quyết định của Nhà nƣớc về phát triển loại hình trƣờng đại học này, đặc biệt 

là Nghị quyết 29 của Hội nghị TƢ 8 Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

và đào tạo và định hƣớng của Quy hoạch mạng lƣới các trƣờng đại học đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2035. 

b) Tổ chức khảo sát và kết quả  

Về phƣơng pháp khảo sát, Đề tài nghiên cứu sử dụng các phƣơng pháp nghiên 

cứu khảo sát định tính và định lƣợng, cùng với đó là phƣơng pháp chuyên gia và 

phƣơng pháp thống kê. 

Về mẫu khảo sát, Đề tài nghiên cứu lựa chọn khảo sát 14 trƣờng đại học NCL tại 

06 tỉnh, thành phố trải khắp cả nƣớc là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dƣơng. Trong 14 trƣờng có các trƣờng phát triển tốt, 

có trƣờng trung bình và có trƣờng đang gặp khó khăn. Các đối tƣợng đƣợc khảo sát 

bằng phiếu hỏi là sinh viên, giảng viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng (doanh nghiệp 
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địa phƣơng); Danh sách các trƣờng theo bảng 3.1. Đối tƣợng khảo sát bằng phỏng vấn 

là Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu nhà trƣờng. 

Bảng 3.1. Danh sách các trường đại học ngoài công lập tham gia khảo sát 

Stt Tên trƣờng Địa chỉ Phiếu hỏi Phỏng 

vấn 
PH1 PH2 PH3 PH4 

1 ĐH Văn Lang TP. HCM x x x x x 

2 ĐH Hoa Sen TP. HCM x x x x x 

3 ĐH Quốc tế Hồng Bàng TP. HCM x x x x x 

4 ĐH Công nghệ TP HCM TP. HCM x x x x x 

5 ĐH Quốc tế Miền Đông Bình Dƣơng x x x x x 

6 ĐH Nguyễn Tất Thành TP. HCM x x x x  

7 ĐH Kiến trúc Đà Nẵng Đà Nẵng x x x x x 

8 ĐH Đông Á Đà Nẵng x x x x x 

9 ĐH Hòa Bình Hà Nội x x x x x 

10 ĐH FPT Hà Nội x x x x x 

11 ĐH Thăng Long Hà Nội x x x x x 

12 ĐH Phƣơng Đông Hà Nội x x x x x 

13 ĐH Quang Trung Bình Định x x x x x 

14 ĐH Dân lập Hải Phòng Hải Phòng x x x x x 

(PH1: phiếu hỏi sinh viên; PH2: phiếu hỏi giảng viên; PH3: phiếu hỏi cựu sinh 

viên; PH4: phiếu hỏi nhà tuyển dụng.) 

Với khảo sát bằng phiếu hỏi, mục đích là tìm hiểu tình hình hoạt động của các 

trƣờng ĐH NCL ở các địa phƣơng hiện nay nhƣ chất lƣợng đào tạo, cơ sở vật chất và 

dịch vụ hỗ trợ của nhà trƣờng, hoạt động nghiên cứu khoa học, sự hài lòng của các bên 

liên quan đối với nhà trƣờng, cùng với đó nhóm nghiên cứu cũng thăm dò ý kiến của 
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các đối tƣợng trên về tính cấp thiết của các giải pháp phát triển bền vững các trƣờng 

ĐH NCL ở Việt Nam trong tƣơng lai. Đề tài nghiên cứu đã thực hiện thiết kế bảng hỏi 

phù hợp với từng đối tƣợng hỏi. Về cỡ mẫu, mỗi trƣờng Đề tài nghiên cứu khảo sát 

trên 100 sinh viên, 20 giảng viên, 30 cựu sinh viên và 15 nhà tuyển dụng. Nhƣ vậy, 

mỗi trƣờng khảo sát 165 ngƣời, tổng số ngƣời đƣợc khảo sát là 2.310 ngƣời tƣơng ứng 

với 2.310 phiếu hỏi thu đƣợc. Mẫu nghiên cứu tại mỗi trƣờng cũng đƣợc Đề tài nghiên 

cứu lựa chọn đa dạng nhằm đảm bảo tính đại diện cho các ngành đào tạo khác nhau, 

độ tuổi, kinh nghiệm, thời gian làm việc/học tập/ra trƣờng khác nhau, giới tính khác 

nhau, quy mô/ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp khác nhau. 

Với khảo sát bằng phỏng vấn, mục đích là bổ sung thông tin và làm rõ thêm 

thông tin ở một số nội dung thu đƣợc từ nghiên cứu định lƣợng về đặc điểm, tình hình 

của nhà trƣờng thông qua phỏng vấn Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu nhà trƣờng và 

tọa đàm với đại diện các cơ quan ban, ngành Trung ƣơng (nếu có), địa phƣơng có liên 

quan, cộng đồng địa phƣơng (đặc biệt về vấn đề hình thức sở hữu, các chính sách đối 

với các trƣờng ĐH NCL tại các địa phƣơng). Nội dung khảo sát là các vấn đề liên 

quan đến tình hình hoạt động của nhà trƣờng về mô hình tổ chức, hoạt động của các 

trƣờng, các vấn đề về hình thức sở hữu, cơ cấu tổ chức, tài chính, nhân sự, quản lý đào 

tạo, quản trị nhà trƣờng... và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững tại nhà trƣờng. 

Đối tƣợng phỏng vấn tại các trƣờng là Hội đồng Quản trị và Ban giám hiệu nhà trƣờng 

với số lƣợng phỏng vấn tại mỗi trƣờng 01 đại diện Hội đồng quản trị và 02 đại diện 

Ban giám hiệu nhà trƣờng. Tổng số ngƣời đƣợc phỏng vấn là 57 ngƣời. 

Bên cạnh khảo sát bằng phiếu hỏi và phỏng vấn, nhóm nghiên cứu còn thực hiện 

tọa đàm với các cơ quan ban ngành Trung ƣơng, các cơ quan, ban ngành địa phƣơng 

có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp địa phƣơng tại Thành phố Hồ 

Chí Minh và Đà Nẵng nhằm nắm bắt và trao đổi về các chính sách đối với các trƣờng 

đại học ngoài công lập, đặc biệt là về hình thức sở hữu, thăm dò tính cần thiết và khả 

thi của các giải pháp đề xuất. 

3.2.Tổng quan lịch sử phát triển hệ thống đại học Việt Nam qua các thời kỳ 

3.2.1. Thời kỳ phong kiến 

Giáo dục thời phong kiến trừ trường quốc học, như Quốc tử giám, còn lại các 

trường khác do tư nhân tự tổ chức, chủ yếu là trường tư. 
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3.2.2.Thời kỳ Pháp thuộc 

Đặc điểm giáo dục thời kỳ Pháp thuộc: 

- Hệ thống giáo dục đƣợc chia làm các cấp bậc học khác nhau theo trình độ, thay 

cho hệ thống giáo dục không chia cấp bậc thời phong kiến. Việt Nam lần đầu có hệ 

thống giáo dục hiện đại kiểu châu Âu. Hệ thống văn bằng đƣợc quản lý thống nhất. 

- Nội dung và phƣơng pháp giáo dục theo các định hƣớng khoa học chứ không 

theo các định hƣớng có tính triết thuyết, mang tính đạo đức, chính trị thời phong kiến. 

- Đầu tƣ cơ sở vật chất kỹ thuật còn ít, do hệ thống giáo dục đại học thời kỳ này 

chỉ chú trọng nội dung lý thuyết, hàn lâm, kỹ năng thực hành còn rất hạn chế. 

Giáo duc thời thuộc Pháp do nhà nước Pháp tổ chức, hầu hết là trường công của 

nhà nước cai trì, trừ một ít trường tư nhỏ do các tư nhân hoặc các tổ chức yêu nước 

lập ra như Đông Kinh Nghĩa thục, Trường Dục Thanh. 

3.2.3. Thời kỳ cách mạng và chiến tranh (1945-1975) 

Trong thời kỳ 1945-1975 ở các vùng do chính quyền cách mạng kiểm soát thì 

giáo dục chủ yếu do nhà nước tổ chức và trường công là chủ yếu, còn ở các vùng do 

bên đối lập kiểm sóat thì giáo dục xen lẫn công tư. 

3.2.4. Thời kỳ đất nƣớc thống nhất và trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung 

Xây dựng hệ thống giáo dục theo mô hình CNXH, chỉ có trƣờng công. 

Năm 1975, ngành giáo dục đại học tiếp quản và tổ chức lại hệ thống các trƣờng 

đại học miền Nam theo mô hình trƣờng xã hội chủ nghĩa. Một số trƣờng đại học ở 

miền Bắc cũng sắp xếp lại. Tính đến năm học 1977-1978, tổng cộng có 50 trƣờng đại 

học và 20 trƣờng cao đẳng. 

3.2.5.Tổng quan chính sách đổi mới giáo dục đại học 

Đại hội toàn quốc lần thứ VI (1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi 

xƣớng đƣờng lối đổi mới kinh tế-xã hội ở Việt Nam mà nội dung cơ bản là: Chuyển 

từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trƣờng, công nhận sự đa 

dạng các hình thức sở hữu, tạo điều kiện để mở rộng sản xuất hàng hóa và dịch vụ, 

thực hiện chính sách mở cửa trong quan hệ quốc tế. 

 Nhờ chủ trƣơng đúng đắn đó, Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng 

về kinh tế-xã hội, tạo tiền đề đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện các 

chiến lƣợc phát triển kinh tế-xã hội, với nội dung chủ yếu là: 



 22 

- Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trang bị và trang bị lại kỹ thuật, công 

nghệ tiên tiến cho ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, nâng cao hiệu quả và sức 

cạnh tranh của nền kinh tế, xây dựng nền tảng để trở thành một nƣớc công nghiệp. 

- Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân, 

xây dựng thể chế kinh tế thị trƣờng, tăng cƣờng nguồn lực con ngƣời, năng lực khoa 

học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế. 

Xác định vai trò của giáo dục trong phát triển kinh tế-xã hội: là quốc sách hàng 

đầu, là động lực thúc đẩy và là điều kiện cơ bản bảo đảm thực hiện các mục tiêu kinh 

tế-xã hội, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong đó, giáo dục đại học 

nắm giữ vao trò chủ yếu, là bộ phận giữ vai trò tiên phong cho phát triển nguồn lực 

con ngƣời. 

Về mục tiêu: 

Giáo dục đại học từ mục tiêu phục vụ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền 

kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. 

Về kế hoạch: 

Giao quyền xây dựng kế hoạch tuyển sinh cho trƣờng đại học. 

Đa dạng hóa các loại hình trường đại học: 

a). Loại hình giáo dục đại học công lập. Các cơ sở GDĐH công lập hóa thân vào 

những mô hình: đa lĩnh vực, bán công, tự chủ toàn diện. 

b). Hình thành và phát triển loại hình trường đại học tư thục. 

Nhận xét chung về những đổi mới trong chính sách giáo dục đại học: 

Trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều chính sách thích hợp đối với giáo 

dục đại học, đáp ứng những thay đổi của thực tế kinh tế-xã hội. Nhà nƣớc đã tập trung 

và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho sự vận hành 

và phát triển giáo dục đại học. Việc điều chỉnh một số chính sách đã đem lại những kết 

quả bƣớc đầu: Nâng cao chất lƣợng sinh viên, giảm bớt sự mất cân đối giữa quy mô và 

các điều kiện đảm bảo chất lƣợng, cơ sở vật chất đã cải thiện rõ rệt, những vấn đề tiêu 

cực trong tuyển sinh đại học đang dần giảm bớt. 

Tuy nhiện, nền giáo dục đại học Việt Nam hiện vẫn còn nhiều yếu kém cần khắc 

phục để tiếp tục phát triển. 
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3.3. Hiện trạng hệ thống giáo dục đại học NCL Việt Nam 

3.3.1. Phát triển mạng lƣới và quy mô sinh viên 

Mạng lƣới toàn hệ thống GDĐH bao gồm cả công lập và NCL nhƣ sau: 

Bảng 3.2. Tổng số cơ sở giáo dục đại học CL và NCL  

TT Năm học Trƣờng 

Trong đó 

Công lập Ngoài CL 

1 2015-2016 235 170 65 

 2 2016-2017 235 170 65 

 3 2017-2018 236 171 65 

                                              Nguồn: Báo cáo thống kê giáo dục 

Riêng các trƣờng ĐHNCL theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 

2017-2018 có 65 trƣờng (trong đó có 5 cơ sở GDĐH nƣớc ngoài hoạt động tại Việt 

Nam), chiếm tỷ lệ 25,9% số trƣờng đại học trong cả nƣớc (236 trƣờng). Số trƣờng 

ĐHNCL tăng nhanh nhất trong giai đoạn 2005-2010 (hơn 30 trƣờng). Hai phần ba 

trong số 60 trƣờng ĐHNCL có vốn đầu tƣ trong nƣớc hiện nay là các trƣờng đƣợc 

thành lập mới, còn lại 1/3 là các trƣờng đƣợc nâng cấp lên từ trƣờng cao đẳng. Nhiều 

trƣờng ĐHNCL có một số cơ sở đào tạo ở ngoài trƣờng. Trong 60 trƣờng ĐH NCL có 

tổng số 210 cơ sở đào tạo; trung bình mỗi trƣờng có khoảng 3,6 cơ sở đào tạo. 

Mạng lưới các trường ĐH NCL đã phát triển rộng trong cả nước. Tính đến nay 

đã có 29/63 tỉnh/thành phố trực thuộc TW có trƣờng ĐH NCL. Hầu hết các trƣờng ĐH 

NCL tập trung tại các thành phố lớn và các khu kinh tế trọng điểm: Hà Nội (13); 

Thành phố Hồ Chí Minh (12); Đà Nẵng (4); Đồng Nai (3)… 

Tính theo loại hình sở hữu, hệ thống GDĐH NCL tính đến thời điểm Đề tài khảo 

sát giữa năm 2018: 52 trƣờng đại học tƣ thục, 8 trƣờng đại học dân lập chƣa đƣợc 

chuyển đổi sang tƣ thục.  

Tháng 11 năm 2019, Thủ tƣớng Chính phủ đã quyết định về cho chủ trƣơng 

thành lập một số trƣờng đại học tƣ thục không vì lợi nhuận (Trƣờng Đại học VinUni 

tại Hà Nội, Trƣờng Đại học Đại Việt Sài Gòn...) nâng tổng số các trƣờng đại học NCL 

lên 62 trƣờng. Trƣờng Đại học Thăng Long thực sự là trƣờng đại học hoạt động không 

vì lợi nhuận nhƣng về mặt pháp lý chƣa đƣợc công nhận. Đến nay còn 2 trƣờng đại 
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học dân lập chƣa chuyển đổi đƣợc sang loại hình tƣ thục (Trƣờng dân lập Phƣơng 

Đông và Trƣờng đại học Công nghệ và Quản trị kinh doanh Hà Nội). Ngày 01/7/2019 

Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 có hiệu lực, trong Luật đã có quy định hai 

loại hình sở hữu: Trƣờng hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và vì lợi nhuận; Nhà 

nƣớc có chính sách ƣu đãi, khuyến khích các trƣờng đại học NCL không vì mục đích 

lợi nhuận nhƣng đến nay vẫn chƣa có trƣờng nào làm thủ tục chuyển đổi. 

Về các cổ đông sở hữu: Theo kết quả khảo sát tại 62 trƣờng ĐHNCL cho thấy 

hiện nay tồn tại hai hình thức sở hữu chính: Các trường sở hữu bởi nhóm các cá nhân, 

đó là các trường nhƣ: ĐH Thăng Long; ĐH Phƣơng Đông, ĐH Kinh tế -Kỹ thuật Hải 

Phòng, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Hoa Sen,…; Các trường được sở hữu bởi công ty: 

Đại học FPT, ĐH Hồng Bàng, ĐH Văn Lang, ĐH Quốc tế Miền Đông…  

Về Quy mô sinh viên: 

Theo thống kê giáo dục năm học 2015-2016, quy mô sinh viên đại học cả nƣớc là 

1.753.174, trong đó sinh viên ngoài công lập là 253.367, chiếm 13,3%; năm học 2016-2017 

quy mô sinh viên đại học là 1.767.879, trong đó ngoài công lập là 243.975, chiếm 13,8% và 

năm học 2017-2018, quy mô sinh viên đại học là 1.707.025, trong đó NCL là 267.530 sinh 

viên, chiếm 15,7%, (Bảng 3.9). 

Số liệu thống kê trong bảng 3.9 cho thấy, tổng quy mô sinh viên đại học cả nƣớc năm 

học 2017-2018 giảm 2,6% so với năm học 2015-2016 (bình quân giảm 0,9%/năm), còn quy 

mô sinh viên ĐH NCL tăng 15,1% (tăng bình quân 5%/năm).  

Bảng 3.9.  Quy mô sinh viên các loại hình đào tạo 

TT Năm học Sinh viên 

Trong đó 

Công lập Ngoài CL 

1 2015-2016 1.753.174 1.520.807 232.367  

2 2016-2017 1.767.879 1.523.904 243.975 

3 2017-2018 1.707.025 1.439.495 267.530 

                                              Nguồn: Báo cáo thống kê giáo dục 

Mặc dù, quy mô sinh viên của các trƣờng ĐHNCL tăng (5%/năm), nhƣng tỷ lệ sinh 

viên NCL mới đạt 15,7% vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với Chỉ tiêu theo Nghị quyết 05 

của Chính phủ và Chiến lƣợc phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 là đến năm 2020 có 

khoảng 40% sinh viên học tập trong các trƣờng ĐH NCL. 
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Những năm gần đây, nhìn chung tuyển sinh các trƣờng ĐHNCL gặp khó khăn nên 

dẫn đến quy mô sinh viên các hệ đào tạo của phần lớn các trƣờng đạt thấp so với Đề án 

thành lập; trên 60% các trƣờng có quy mô dƣới 4.000 sinh viên, trên 40% các trƣờng có 

quy mô sinh viên dƣới 2.000 sinh viên. Trong bối cảnh, học phí là nguồn thu chủ yếu của 

các trƣờng ĐHNCL, quy mô nhƣ trên rất khó cho các trƣờng có điều kiện về tài chính để 

tái đầu tƣ, nâng cao chất lƣợng đào tạo, thậm chí nhóm trƣờng có khả năng đóng cửa rất 

cao (gần 24% các trƣờng ĐH NCL) vì tuyển mới sinh viên hàng năm không đáng kể. 

Bình quân quy mô sinh viên theo học tại một trƣờng đại học NCL: 4.459 SV 

Dƣới 1.000 sinh viên có 14 trƣờng, chiếm tỷ lệ 23,7% 

Dƣới 2.000 sinh viên có 24 trƣờng, chiếm tỷ lệ 40,6% 

Dƣới 4.000 sinh viên có 37 trƣờng, chiếm tỷ lệ 62,7,7% 

Dƣới 5.000 sinh viên có 43 trƣờng, chiếm tỷ lệ 72,9% 

Trên 5.000 sinh viên có 16 trƣờng, chiếm tỷ lệ 27%. 

Quy mô đào tạo không chính quy giảm mạnh, chiếm tỷ lệ không đáng kể so với toàn 

hệ thống, có thể dẫn đến đóng ngành đào tạo, đặc biệt là đào tạo từ xa. 

Theo báo cáo đánh giá năm 2017, có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả về quy mô 

sinh viên nói trên không tăng nhiều: từ khung khổ pháp lý và chính sách của Nhà nƣớc; 

kinh nghiệm quản trị, quản lý đại học chƣa nhiều; môi trƣờng hoạt động và nội lực của 

các trƣờng ĐH NCL; tâm lý của xã hội, của nhà tuyển dụng và đặc biệt là chƣa tin tƣởng 

về chất lƣợng đào tạo của ngƣời học và cha mẹ học sinh  đối với các trƣờng ĐH NCL;... 

Quy mô sinh viên tuyển mới: Theo số liệu khảo sát năm 2017 của Bộ GD&ĐT 

thì giai đoạn 2013-2015, toàn hệ thống các trƣờng ĐHNCL, số sinh viên có xu hƣớng 

tăng và đạt tổng số sinh viên đăng ký học các trƣờng đạt 80.802 sinh viên. Năm học 

2016-2017 quy mô SV tuyển mới giảm xuống chỉ còn 70.750 sinh viên. Năm 2017-2018 

quy mô sinh viên tuyển mới 79.557, tăng gần 9% so với năm 2016-2017. 

Quy mô tuyển sinh trong 3 năm trở lại đây của các trƣờng ĐH NCL, tính bình 

quân có xu hƣớng giảm nhẹ. Tuy nhiên, có trƣờng giảm đáng kể do không tuyển sinh 

đƣợc nhƣ Trƣờng ĐH Mỹ Thuật Công nghiệp Á Châu, Trƣờng ĐH Hữu nghị, Trƣờng 

DH Lƣơng Thế Vinh, Trƣờng ĐH Hà Hoa Tiên, Trƣờng ĐH Quang Trung, Trƣờng 

ĐH Hoà Bình (từ 85-300 SV). Bên cạnh phần lớn các trƣờng có tổng số sinh viên 

tuyển mới không ổn định, thì có các trƣờng có số lƣợng sinh viên theo học cao nhƣ 
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Trƣờng ĐH duy Tân, Trƣờng ĐH Nguyễn Tất Thành, Trƣờng ĐH Công nghệ Tp HCM, 

Trƣờng ĐH Văn Lang, Trƣờng ĐH Hoa sen…. Trong khi phần lớn các trƣờng ĐHNCL 

chú ý đến việc tăng quy mô tuyển sinh thì bên cạnh đó có những trƣờng chú trọng đảm 

bảo chất lƣợng mà không tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho dù số lƣợng thí sinh đăng kí 

nguyện vọng 1 vào trƣờng gấp từ 3,2 đến 5,5 lần nhƣ Trƣờng ĐH Thăng Long (quy mô 

cho phép tuyển hiện nay là 7.435, hàng năm chỉ tuyển trên dƣới 2000 SV); Trƣờng Đại 

học FPT (hiện nay là 8.081, hàng năm chỉ tuyển mới khoảng 3.300 sinh viên). 

Số sinh viên tốt nghiệp có chiều hƣớng giảm, bình quân khoảng 9%/năm. 

Nguyên nhân của tình trạng này, một mặt do nhiều trƣờng đã thắt chặt chất lƣợng đầu 

ra nên tỉ lệ học lại hoặc thôi học tăng; một mặt do SV lƣời học, không theo kịp với kế 

hoạch học tập nên bỏ học giữa chừng. Theo khảo sát, thì có không ít trƣờng số SV 

giảm mỗi năm trên 1000 em. Bên cạnh đó, một số trƣờng có số lƣợng SV tăng đáng kể 

nhƣ: Trƣờng có số SV nhiều nhất hiện nay là Trƣờng ĐH Công nghệ Tp. HCM với 

24.932 sinh viên, tiếp đến là các Trƣờng ĐH Lạc Hồng, Trƣờng ĐH Kinh doanh và 

Công nghệ Hà Nội, Trƣờng ĐH Duy Tân, Trƣờng ĐH Đại Nam. 

Đây là các mô hình các trƣờng đại học NCL “thành công” và các Trƣờng “không 

thành công” mà trong quá trình thực hiện đề tài nhóm nghiên cứu tập trung khảo sát, 

tìm hiểu sâu để đề xuất các giải pháp nhằm phát huy các mặt tích cực và khắc phục các 

mặt còn yếu kém đề các trƣờng phát triển bền vững trong tƣơng lai. 

3.4.Thực trạng cơ cấu tổ chức các trƣờng đại học NCL ở Việt Nam 

Kết quả khảo sát tại 11 trƣờng ĐHNCL cho thấy: 

Về cơ cấu quản lý, các trƣờng hiện nay đều thực hiện theo quy định tại Khoản 3 

Điều 17 của Luật Giáo dục đại học 2012 và Điều 21, Điều 22 của Điều lệ trƣờng đại 

học đƣợc ban hành tại Quyết định số 70/2014/QĐ- TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 

của Thủ tƣớng Chính phủ. Theo các quy định trên, các trƣờng đại học NCL chịu sự 

quản lý của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng. Thành phố Hồ Chí Minh cử  

đại diện Sở GD&ĐT tham gia HĐQT, nhƣng trên thực tế Sở GD&ĐT không thể quản 

lý đƣợc các trƣờng đại học vì không có hiểu biết nhiều chuyên môn và cũng không  đủ 

nhân lực để tham gia HĐQT trên địa bàn Thành phố. Vì vậy, tất cả các trƣờng đều đề 

nghị xem xét lại quy định về thành phần của HĐQT (Luật Sửa đổi, bổ sung...  Luật 

GD ĐH 2018 đã điều chỉnh theo hƣớng đó). 
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Về mối quan hệ giữa HĐQT với Bộ Giáo dục và Đào tạo rất đa dạng, mỗi trƣờng 

mỗi khác, Hiệu trƣởng phải do HĐQT công nhận. Nếu là trƣờng hoạt động vì lợi 

nhuận thì HĐQT chỉ nên có các nhà đầu tƣ mà không nên có các thành phần khác vì sẽ 

tạo điều kiện cho ngƣời quản lý nhà trƣờng điều hành thuận lợi. Nhƣ vậy, có thể thấy 

hiện nay ở các trƣờng đại học NCL có 2 mối quan hệ chủ yếu: 

- HĐQT với BGH: Hiệu trƣởng là ngƣời điều hành hoạt động muốn đƣợc chủ 

động thực hiện các hoạt động theo văn bản Nhà nƣớc quy định, có những vấn đề 

không tuân theo ý muốn của HĐQT. Cũng có BGH một số trƣờng cho rằng trƣờng 

hoạt động đƣợc, đạt đƣợc kết quả là do BGH, họ không nghĩ rằng mình là ngƣời đƣợc 

thuê làm việc nhƣ ở các doanh nghiệp. 

- Trong đội ngũ HĐQT: Hầu hết thành viên trong HĐQT là những ngƣời góp vốn 

nên mỗi ngƣời đều muốn ý tƣởng của mình đƣợc thực hiện. 

Để vƣợt qua trở ngại đó có đề xuất rằng muốn cho trƣờng hoạt động tốt thì cổ 

đông góp tiền lập công ty. Công ty mở trƣờng, đại diện công ty điều hành, làm việc 

trực tiếp với trƣờng. Cổ đông không trực tiếp tham gia điều hành trƣờng mà điều hành 

thông qua một hội đồng ủy thác (HĐ quỹ). 

Theo báo cáo tổng kết về xã hội hóa dịch vụ công của Bộ GD&ĐT thì: Mối quan 

hệ giữa HĐQT và BGH chƣa rõ ràng. Ở một số trƣờng ĐHNCL, Hiệu trƣởng không 

có thực quyền, Chủ tịch HĐQT quán xuyến tất cả công việc, quyết định mọi hoạt 

động, kể cả hoạt động chuyên môn của nhà trƣờng; vai trò của Hội đồng khoa học và 

đào tạo chƣa đƣợc phát huy, làm cho mục tiêu hoạt động của nhà trƣờng bị lệch lạc. 

Mâu thuẫn giữa những nhà đầu tƣ góp vốn và ngƣời tham gia sáng lập trƣờng, không 

góp hoặc góp ít vốn về việc chuyển đổi từ trƣờng dân lập sang trƣờng tƣ thục và định 

hƣớng phát triển trƣờng theo hình thức lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận... 

3.5.Thực trạng về nhân lực của các trƣờng đại học NCL ở Việt Nam. 

3.5.1.Số lƣợng 

Đội ngũ giảng viên toàn hệ thống các trường ĐHNCL 

Theo số liệu thống kê giáo dục năm học 2017-2018: Tổng số giảng viên các 

trƣờng ĐHNCL có 14.499 ngƣời. 
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Biểu đồ 3.1. Số lượng và cơ cấu trình độ giảng viên đại học NCL  năm học 2017-2018 

(Nguồn Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018) 

Theo chế độ làm việc, trong đội ngũ giảng viên đại học NCL năm học 2015-

2016 có 71% giảng viên cơ hữu, còn lại là thỉnh giảng .  

Biến động của đội ngũ giảng viên đại học NCL nhƣ sau: 

Năm học 2003-2004, sau 15 năm kể từ khi xuất hiện các trƣờng đại học NCL, 

đội ngũ giảng viên cơ hữu của 43 trƣờng đại học NCL là 5.071 ngƣời; Năm học 

2015-2016, số giảng viên cơ hữu tăng lên khoảng hơn 10 nghìn ngƣời. Trƣờng có 

nhiều giảng viên nhất là Trƣờng Đại học Nguyễn Tất Thành với 1.540 ngƣời (1211 

cơ hữu và 329 thỉnh giảng), tiếp theo là Trƣờng Đại học Công nghệ TP Hồ Chí 

Minh, có 1311 giảng viên (925 cơ hữu và 386 thỉnh giảng) và Trƣờng Đại học Duy 

Tân, có 956 giảng viên (731 cơ hữu và 225 thỉnh giảng). Ngƣợc lại, có những 

trƣờng rất ít giảng viên nhƣ Trƣờng Đại học Mỹ thuật công nghiệp Á Châu với chỉ 

30 ngƣời (20 cơ hữu và 10 thỉnh giảng), Trƣờng Đại học Trƣng Vƣơng có 46 giảng 

viên cơ hữu, Trƣờng Đại học Quốc tế Bắc Hà với 97 giảng viên (48 cơ hữu và 49 

thỉnh giảng). 

3.5.2. Chất lƣợng 

Trong gần 15.000 GV, số GS, PGS có 870 ngƣời chiếm tỷ lệ 6%, tiến sỹ 2.820 

ngƣời chiếm tỷ lệ 19,4%, thạc sỹ có 8.191 ngƣời chiếm tỷ lệ 56,5%, trình độ khác 

2.618 ngƣời chiếm tỷ lệ 18,1%. 
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So với toàn hệ thống, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ ĐHNCL thấp hơn khá 

nhiều (19,4%) so với tỷ lệ trung bình của hệ thống là 29%. Tỷ lệ giảng viên chƣa đạt 

trình độ chuẩn còn cao, còn hơn 18% so với tổng số giảng viên ĐHNCL. 

Đa phần các giảng viên cơ hữu có chức danh GS, PGS của các trƣờng ĐHNCL là 

giảng viên đã nghỉ hƣu và đã từng giảng dạy ở các trƣờng đại học khác.  Đội ngũ cán 

bộ quản lý cấp phòng, khoa có chức danh khoa học có độ tuổi khá cao, nhiều ngƣời đã 

giữ chức vụ quản lý ở các cơ quan quản lý nhà nƣớc hoặc ở các trƣờng đại học công 

lập. Cho nên trong sự hòa nhập với cơ chế vận hành, tinh giản bộ máy và theo phong 

cách điều hành dqanh nghiệp còn lúng túng, chƣa hiệu quả.  

Mặc dù có nhiều chính sách đãi ngộ, các trƣờng ĐH NCL vẫn gặp nhiều khó 

khăn trong việc tuyển dụng giảng viên có trình độ cao, cụ thể: 

- Nhiều trƣờng chƣa có chiến lƣợc, kế hoạch thu hút, tuyển dụng, đào tạo đội ngũ 

giảng viên cơ hữu; chủ yếu dựa vào giảng viên thỉnh giảng. Đội ngũ giảng viên cơ hữu 

biến động, thay đổi liên tục, thiếu tính ổn định để phát triển. 

- Nhiều giảng viên cao tuổi có trình độ, kinh nghiệm, nhƣng hạn chế về sức khỏe, 

không muốn đổi mới; có giảng viên đã ký hợp đồng dài hạn làm giảng viên cơ hữu ở 

nhiều trƣờng đại học NCL khác nhau. 

- Đội ngũ cán bộ quản lý, đa phần lớn tuổi; hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng trên 70 

tuổi không ít và thậm chí là 80-90 tuổi  cho nên ngại đổi mới, ngại sáng tạo, công việc 

điều hành, quản lý kém hiệu quả; thiếu đội ngũ cán bộ quản lý trẻ có năng lực.           

Bảng 3.4. Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên các trường đại học NCL 

Năm học Giảng viên Sinh viên Tỷ lệ SV/GV 

2015-2016 14190 232367 16,38 

2016-2017 15158 243975 16,09 

2017-2018 15271 263368 17,23 

Tổng 44630 739710 16,57 

Nguồn:Tổng hợp từ số liệu của Bộ GD&ĐT 

3.5.3.Phát triển đội ngũ giảng viên các trƣờng ĐH tƣ thục theo HRD 

Có thể áp dụng nhiều lý luận khác nhau để nghiên cứu việc phát triển đội giảng 

viên, chúng tôi áp dụng quan điểm phát triển nguồn nhân lực(John Bratton, 1994) [7]. 
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Các thành tố then chốt gồm: lập kế hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm, đào tạo và bồi 

dƣỡng, đánh giá, thù lao và khen thƣởng. Kết quả cho thấy: 

3.5.3.1.Lập kế hoạch 

Đa số các trƣờng ĐH NCL thiếu kế hoạch lâu dài. Đội ngũ giảng viên cơ hữu 

biến động, thay đổi liên tục, thiếu tính ổn định, nguyên nhân chính do tác động của 

năng lực tuyển sinh hàng năm. 

3.5.3.2. Tuyển chọn 

Hiện nay một số trƣờng đại học NCL đã dần dần xây dựng đội ngũ giảng viên 

của mình, gồm giảng viên nhiều thế hệ, nhiều nguồn gốc, không còn phải quá phụ 

thuộc vào lựợng giảng viên thỉnh giảng mời từ bên ngoài.(Trƣờng ĐH FPT, Trƣờng 

ĐH Thăng Long, Trƣờng ĐH HUTECH, Trƣờng ĐH Nguyễn Tất Thành…). 

3.5.3.3.Bổ nhiệm 

Mặc dù số lƣợng giảng viên có trình độ sau đại học trong các trƣờng đại học 

NCL  tăng đều qua các năm nhƣng còn tình trạng tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại 

học khác biệt rõ rệt giữa 2 nhóm giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng. Chỉ khoảng 70% 

giảng viên cơ hữu của các trƣờng có trình độ thạc sỹ và tiến sỹ. Con số này là 81% đối 

với đội ngũ giảng viên thỉnh giảng (Phạm Thị Huyền và cộng sự, 2017). Thực tế này 

cho thấy mặc dù đã có nhiều cải thiện về tiền lƣơng, về chính sách đãi ngộ nhƣng do 

nguồn lực tài chính còn hạn chế, cơ hội phát triển năng lực chƣa thật sự hấp dẫn. 

3.5.3.4. Đào tạo, Bồi dƣỡng 

Theo số liệu báo cáo từ 19 trƣờng đại học NCL, nhu cầu đào tạo và bồi dƣỡng để 

chuẩn hóa đội ngũ của các trƣờng NCL đến năm 2020 chủ yếu tập trung ở chức danh 

giảng viên và giảng viên chính, tiếp đến là chức danh phó giáo sƣ và giáo sƣ, cụ thể 

gồm: giáo sƣ (89 ngƣời); Phó giáo sƣ (308 ngƣời); giảng viên chính (5.070 ngƣời); 

giảng viên (902 ngƣời); trợ giảng (137 ngƣời). Về nhu cầu bồi dƣỡng tập trung ở các 

trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, cụ thể: tiến sĩ (1.397 ngƣời), thạc sĩ (4.252 ngƣời), đại học 

(974 ngƣời), chuyên khoa 1 (90 ngƣời), chuyên khoa 2 (91 ngƣời), tổng số là khoảng 

6.800 ngƣời. 

Một số trƣờng đại học NCL  hỗ trợ kinh phí cho giảng viên khi tham gia đào tạo, 

bồi dƣỡng. Các trƣờng đã bố trí, tạo điều kiện về thời gian cho giảng viên tiếp tục theo 

học để nâng cao chất lƣợng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu đặc thù 
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nghề nghiệp theo các Đề án 911, 599 của Nhà nƣớc về hỗ trợ các trƣờng đào tạo giảng 

viên, không phân biệt trƣờng công, trƣờng tƣ. 

3.5.3.5. Đánh giá giảng viên 

Trong việc đánh giá đội ngũ giảng viên,  về cả chủ chƣơng và hình thức thực 

hiện, các trƣờng đại học NCL không đồng nhất. 

3.5.3.6. Đãi ngộ 

Để tạo động lực cho giảng viên, làm cho họ nhiệt tình, hài lòng các trƣờng thực 

hiện các biện pháp nhƣ thƣởng tiền, thăng tiến, công nhận, v.v…Đối với quyền lợi bảo 

hiểm xã hội có sự khác nhau giữa trƣờng NCL và trƣờng công lập. Hiện nay các 

trƣờng NCL lấy mức lƣơng làm cơ sở tham gia đóng BHXH giống nhƣ các trƣờng 

công lập. 

Cho đến nay khó đánh giá toàn diện về đội ngũ giảng viên các trƣờng đại học NCL ở 

Việt Nam. Kết quả nghiên cứu thƣờng chỉ thể hiện một vài khía cạnh nhất định. 

Mặc dù có nhiều nhận định cho rằng trong thời gian sắp đến sẽ có sự thay đổi 

nhƣng hiện nay giữa đội ngũ giảng viên đại học công lập và đại học NCL đang có sự 

khác biệt lớn. Các trƣờng đại học công lập vẫn thừa kế sự bao cấp lớn của nhà nƣớc cho 

hệ thống giáo dục đại học, mặc dù đội ngũ giảng viên, cán bộ viên chức nhà trƣờng 

tuyển chọn theo chỉ tiêu nhà nƣớc giao nhƣng kinh phí chi thƣờng xuyên do nhà nƣớc 

bao cấp, đầu tƣ cơ sở vật chất chủ yếu từ ngân sách nhà nƣớc… Trong khi các trƣờng 

đại học NCL phải tự mình xây dựng tuyển chọn đội ngũ giảng viên theo bậc lƣơng do 

nhà trƣờng tự chi trả. Giảng viên các trƣờng này còn chƣa đƣợc hƣởng đầy đủ các chính 

sách nhà nƣớc dành cho giảng viên đại học nói chung. Do vậy, cần có các chính sách 

phù hợp để đánh giá đúng mức sự đóng góp của đội ngũ giảng viên các trƣờng đại học 

NCL vào việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao này cho đất nƣớc. 

3.6. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 

Cơ sở vật chất của các trƣờng ĐHNCL, mặc dù thời gian qua đã có nhiều tiến bộ 

nhƣng so với yêu cầu đào tạo thì phần lớn các trƣờng ĐHNCL vẫn ở trong tình trạng 

non yếu. Một số trƣờng chƣa có cơ sở riêng, vẫn phải đi thuê giảng đƣờng, phòng làm 

việc, địa điểm phân tán khiến cho việc triển khai các hoạt động đào tạo, hoạt động của 

nhà trƣờng gặp nhiều khó khăn và chƣa tạo môi trƣờng học thuật cho sinh viên. Một 



 32 

số địa phƣơng chƣa dành quỹ đất cho trƣờng nhƣ đã cam kết. Nhiều trƣờng tuy đƣợc 

cấp đất nhƣng lại gặp hàng loạt khó khăn trong việc đền bù và giải phóng mặt bằng... 

Hiện nay, trong hệ thống các trƣờng ĐHNCL, có trên 15 trƣờng đã đào tạo các 

ngành thuộc khối sức khoẻ nên đã đầu tƣ nguồn lực mạnh (con ngƣời, cơ sở vật chất 

trang thiết bị) nhƣ Trƣờng ĐH Duy Tân, Trƣờng ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà 

Nội, Trƣờng ĐH Võ Trƣờng Toàn với kinh phí trên 100 tỉ đồng. 

3.7.Tài chính 

Theo báo cáo của 54 trƣờng ĐHNCL, tình hình tài chính trong năm 2017 nhƣ sau: 

- Tổng thu: 1.477,2 tỷ đồng ; trong đó thu từ học phí là 971,7 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 

65,8%; thu khác là 505,5 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 34,2%. 

- Tổng chi: 1.445,2 tỷ đồng; trong đó chi hoạt động 1.445,3 tỷ đồng, chi đầu tƣ 

1,94 tỷ đồng. 

Đa số các trường (85  các trường) đã có thu đủ bù chi, nhưng số trường có 

nguồn thu từ học phí và các khoản thu khác tích lũy để đầu tư cho phát triển rất thấp, 

chỉ chiếm 0,13  tổng nguồn thu. Điều này xuất phát từ khó khăn mà nhiều trƣờng ĐH 

NCL đề cập - vấn đề tuyển sinh và mức học phí. 

Mức học phí của các trƣờng đa phần ở mức từ 10-20 triệu/năm, cá biệt có một số 

trƣờng có mức học phí lên tới 30-40 triệu/năm với các ngành đào tạo có suất đầu tƣ 

cao nhƣ y, dƣợc, hóa sinh, kỹ thuật,... 

3.8. Tuyển sinh 

Việc thực hiện đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy của Bộ GD&ĐT 

trong 3 năm qua đã tạo điều kiện cho các Trƣờng ĐH nói chung và các Trƣờng 

ĐHNCL (sau đây gọi là trƣờng) nói riêng đƣợc tự chủ và chủ động hơn trong công tác 

tuyển sinh của trƣờng mình. 

Chất lƣợng đầu vào của sinh viên không đồng đều. 

Nhìn tổng thể hệ thống GDĐH NCL cho thấy, do việc tuyển sinh khó khăn nên 

đa phần các trƣờng ĐHNCL đều lựa chọn tuyển sinh theo phƣơng thức xét học bạ 

hoặc kết hợp giữa xét tuyển theo điểm thi THPTQG và xét học bạ để phù hợp với đặc 

thù của từng ngành. Điều này cho thấy: ngƣỡng đảm bảo chất lƣợng đầu vào của các 

trƣờng ĐHNCL là thấp so với hệ thống khối trƣờng công lập. 
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Nguyên nhân của việc tuyển sinh khó khăn đối với một số trƣờng ĐHNCL trong 

thời gian vừa qua là do: 

- Định kiến của các phụ huynh vẫn muốn con em vào các trƣờng công lập và 

chƣa tin tƣởng vào chất lƣợng của các trƣờng ĐHNCL; 

- Sau khi ra trƣờng nhiều SV không có việc làm và vẫn phải học nghề hoặc đi 

làm thuê, trƣờng đại học không còn hấp dẫn nữa; 

- Sau khi vào học thì nhiều em thấy không phù hợp với định hƣớng của bản thân 

và cho rằng trƣờng không đáp ứng với nhu cầu học của mình nên bỏ học; 

- Về phía trƣờng một phần do chƣa đáp ứng năng lực để thu hút thí sinh hoặc 

công tác truyền thông chƣa tới đƣợc với thí sinh. 

3.9. Hoạt động đào tạo 

3.9.1. Ngành đào tạo 

Hầu hết các trƣờng ĐHNCL khi thành lập đã là các trƣờng đào tạo đa ngành. Đến 

nay, nhiều trƣờng đã mở khá đầy đủ các ngành phù hợp với điều kiện của trƣờng và nhu 

cầu phát triển KT-XH, sự chuyển dịch cơ cấu ngành nghề và thị trƣờng lao động. 

Đến nay, phần lớn các trƣờng ĐHNCL đã đào tạo trình độ thạc sĩ nhiều ngành; 

một số trƣờng đã đào tạo trình độ tiến sĩ nhƣ: Trƣờng ĐH Duy Tân, Trƣờng ĐH Lạc 

Hồng, Trƣờng ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Trƣờng HUTECH... ; một số 

trƣờng đang trong quá trình trình đề án lên Bộ mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ nhƣ 

Trƣờng ĐH Thăng Long, Trƣờng ĐH FPT… 

3.9.2. Chƣơng trình đào tạo 

Hầu hết các trƣờng đã xây dựng CTĐT (bao gồm cả chuẩn đầu ra, đề cƣơng chi 

tiết các học phần) và thực hiện định kỳ rà soát CTĐT cho các ngành đào tạo hiện tại 

của trƣờng. Một số trƣờng thực hiện tốt theo quy trình ISO 9001 nên các CTĐT, chuẩn 

đầu ra thƣờng xuyên đƣợc cập nhật đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng lao động nhƣ 

Trƣờng ĐH FPT, Trƣờng ĐH Thăng Long, Trƣờng ĐH Duy Tân, Trƣờng HUTECH… 

3.9.3. Giáo trình 

Khâu yếu nhất chung cho các trƣờng ĐHNCL là việc biên soạn giáo trình cho 

các học phần trong các CTĐT. Nguyên nhân là do trƣờng chƣa quan tâm và chƣa chỉ 

đạo đúng mức và chƣa đầu tƣ kinh phí cho việc biên soạn giáo trình; đội ngũ GV của 

các trƣờng ĐHNCL chƣa thực sự tâm huyết và có trách nhiệm với việc này. Số lƣợng 
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biên soạn giáo trình rất ít, tại các thƣ viện của trƣờng, giáo trình và tài liệu tham khảo 

còn thiếu nhiều so với yêu cầu quy định tại các đề cƣơng chi tiết các học phần, nhất là 

tài liệu tham khảo của nƣớc ngoài và nhiều giáo trình, tài liệu đã quá lạc hậu. 

3.9.4.Tổ chức và quản lý đào tạo 

Nhiều trƣờng ĐHNCL đã đầu tƣ nguồn lực lớn cho việc xây dựng uy tín, chất 

lƣợng và thƣơng hiệu bằng việc đào tạo CTĐT chất lƣợng cao, thu hút đội ngũ GV đào 

tạo ở nƣớc ngoài về, GV nƣớc ngoài, GV xuất sắc trong nƣớc để đào tạo; xây dựng 

CTĐT, giáo trình của trƣờng nƣớc ngoài hoặc có kết hợp với CTĐT nƣớc ngoài, giảng 

dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh hoặc có một số học phần giảng dạy bằng tiếng Anh, tổ 

chức và quản lý đào tạo tiên tiến nhƣ: Trƣờng ĐH FPT, Trƣờng ĐH Quốc tế Miền 

Đông, Trƣờng ĐH Thăng Long, Trƣờng HUTECH, Trƣờng ĐH Duy Tân, Trƣờng ĐH 

Lạc Hồng.  

Bên cạnh đó, còn một số trƣờng chƣa thực sự triển khai thực hiện đào tạo theo tín 

chỉ đúng với bản chất của tín chỉ nên CTĐT còn cứng nhắc, tỉ lệ các học phần tự chọn 

chƣa đáp ứng; chƣa tạo điều kiện để sinh viên đƣợc lựa chọn các học phần theo hƣớng 

chuyên sâu của SV; chƣa đổi mới phƣơng pháp giảng dạy của GV và phƣơng pháp tự học 

của SV. Một số trƣờng còn chƣa có phần mềm quản lý đào tạo theo tín chỉ nên việc quản 

lý điểm và quản lý GV, SV chƣa đƣợc khoa học và chƣa cảnh báo đƣợc đối với SV về 

tình hình học tập chƣa kịp thời dẫn đến tình trạng thôi học, bỏ học, thi lại, học lại tăng. 

3.10. Hoạt động khoa học và công nghệ 

Một trong những điểm chung của các trƣờng ĐHNCL là công tác NCKH của các 

trƣờng chƣa đƣợc quan tâm và đầu tƣ đúng mức. Phần lớn các trƣờng chỉ dừng lại ở 

việc triển khai các đề tài cấp khoa, trƣờng liên quan đến công tác xây dựng CTĐT, 

biên soạn giáo trình và đổi mới PPGD, PPKTĐG phục vụ cho đào tạo. Các đề tài cấp 

Bộ, Thành phố hoặc cấp Nhà nƣớc còn thấp hoặc chƣa có. Các NCKH chuyển giao 

công nghệ phục vụ cộng đồng còn khá khiêm tốn; công bố bài báo ngoài nƣớc khó 

khăn. Một số trƣờng còn chƣa có đề tài khoa học cơ sở và chƣa có bài báo trong nƣớc. 

Trong các trƣờng ĐHNCL chỉ có số ít các trƣờng quan tâm và đủ năng lực thực 

hiện NCKH và chuyển giao công nghệ phải kể đến nhƣ: Trƣờng ĐH Duy Tân, ĐH 

Nguyễn Tất Thành đã 2 có đề tài Nghị định thƣ; Trƣờng FPT, HUTECH, Trƣờng ĐH 

Hoa Sen. Ngoài ra, có 42 trƣờng có đề tài cấp tỉnh (đa số đều dƣới 10 đề tài).  Một số 
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trƣờng có quan tâm tới NCKH thì lại tập trung vào các ngành có tính ứng dụng cao 

(Tự động hóa, Công nghệ sinh học,...) và có sự kết nối chặt chẽ với DN, địa phƣơng. 

Bảng 3.5. Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

Các Đề tài Số lƣợng 
Tối 

đa 
Tổng TB 

Độ lệch 

chuẩn 

Số đề tài cấp nhà nƣớc 56 20 52 .93 3.521 

Số đề tài Nghị định thƣ 56 2 3 .05 .297 

Số đề tài cấp bộ, tỉnh 56 36 121 2.16 5.496 

Số đề tài cấp trƣờng 56 485 1945 34.73 77.766 

Số bài báo trong nƣớc 56 215 1453 25.95 46.057 

Số bài báo quốc tế 56 417 1196 21.36 60.009 

Số giải pháp hữu ích 56 1 1 .02 .134 

Số bằng độc quyền sáng chế 56 7 11 .20 1.017 

Số hội thảo cấp quốc gia 56 129 232 4.14 18.672 

Số hội thảo cấp quốc tế 56 185 307 5.48 26.443 

Số hợp đồng CGCN 56 14 36 .64 2.110 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê các trường ĐH NCL 2017 

Bảng 3.6.  Hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ một số trường ĐH NCL 

Trƣờng ĐH 

NCL 

Cấp 

NN 

NĐ 

thƣ 

Cấp 

bộ/ 

tỉnh 

Cấp 

Trƣờng 

Bài 

báo 

trong 

nƣớc 

Bài 

báo 

quốc 

tế 

Bằng 

sáng 

chế 

Hội 

thảo 

quốc 

gia 

Hội 

thảo 

quốc 

tế 

Chuyển 

giao 

công 

nghệ 

ĐH Duy Tân 20 2 12 141 215 417 3 129 185  

ĐH Nguyễn 

Tất Thành 17 1 36 142 109 102 

 

57 73  

ĐH FPT 4   2 

 

70 7 

 

2 5 

ĐH C.Nghệ 

Tp.HCM 3  10 81 174 59   2 4 

ĐH Hoa Sen 2  11 87 53 36     

ĐH Dân lập 

Hải Phòng 3  

 

261 101 40  4   

ĐH Lạc 

Hồng   5 485 135 26  3  14 

ĐH Tây Đô   2 36 113 15    

 ĐH KT-CN 

Long An   6 55  114    2 

ĐH Quốc tế 

Miền Đông   3 38  7    4 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê các trường ĐH NCL 2017 
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Về chủ quan thì công tác NCKH của các trƣờng ĐHNCL còn yếu và còn hạn chế 

là do trƣờng chƣa xây dựng định hƣớng chiến lƣợc và kế hoạch hoạt động của công tác 

NCKH, trong đó chƣa đƣa ra các chỉ số KPIs đánh giá về hoạt động NCKH; chƣa chú 

trọng và chƣa đầu tƣ nguồn lực cho công tác NCKH và chuyển giao công nghệ; chƣa 

có chính sách khuyến khích các GV, nhà khoa học NCKH, công bố bài báo, nhất là bài 

báo quốc tế; các Khoa chuyên ngành chƣa chủ động xây dựng kế hoạch, đề xuất các đề 

tài NCKH, các hội thảo chuyên đề hoặc biên soạn giáo trình. 

3.11. Quan hệ với các doanh nghiệp 

Hiện nay hầu hết các trƣờng đều có chƣơng trình hợp tác với doanh nghiệp và 

đều thành lập trung tâm kết nối việc làm hoặc trung tâm hƣớng nghiệp và kết nối với 

doanh nghiệp. Hầu hết các trƣờng đại học ngoài công lập đều có hợp đồng, hợp tác 

chặt chẽ với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 

nghệ, nhất là hỗ trợ sinh viên học tập, thực hành và đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp. 

3.12. Hợp tác quốc tế 

Nhiều trƣờng đã tích cực tìm kiếm mối quan hệ và cơ hội liên kết đào tạo để 

nƣớc ngoài cấp bằng nhằm thu hút ngƣời học. 

Việc hợp tác quốc tế đối với các trƣờng đại học NCL chỉ tập trung vào liên kết 

đào tạo để cấp bằng, mời đội ngũ giảng viên nƣớc ngoài về giảng dạy ngoại ngữ, giao 

lƣu ngắn hạn là chủ yếu nhƣng thực hiện trao đổi GV và SV còn hạn chế (chỉ trao đổi 

từ phía trƣờng VN sang trƣờng nƣớc ngoài, chiếm khoảng 68% số trƣờng có trao đổi 

sinh viên, giảng viên). Liên kết trong NCKH còn hạn chế. 

Theo báo cáo khảo sát của Bộ GD&ĐT năm 2017 thì có 22 trƣờng ĐH NCL đã 

đƣợc cấp phép và đang triển khai thực hiện 70 chƣơng trình liên kết đào tạo quốc tế 

với quy mô 3.426 sinh viên (chiếm khoảng 10% sinh viên theo học các chƣơng trình 

liên kết đào tạo quốc tế của các cơ sở GDĐH trên cả nƣớc). 

3.13. Quản lý chất lƣợng 

Khái quát kết quả đánh giá ngoài (ĐGN) và kiểm định chất lượng giáo dục 

(KĐCLGD) của 17 trường đại học NCL thực hiện theo Văn bản hợp nhất số 

06/2014/VBHN-BGD&ĐT do 4 Trung tâm KĐCLGD triển khai và đã công bố Nghị 

quyết trên mạng XH. chúng tôi chỉ tập trung trình bày các tiêu chí có trên 20  số 

trường NCL không đạt. Ngoài ra, một vài tiêu chí có chỉ số đạt cao hơn khối các 

trường CL cũng được phân tích ở đây. 
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3.13.1.Mô tả chung 

So sánh thực trạng kết quả kiểm định chất lƣợng các CSGD cho thấy có sự chênh 

lệch khá rõ rệt giữa các trƣờng công lập và ngoài công lập. 70% số các trƣờng NCL 

đƣợc công nhận và kiểm định có tới 11 và 12 tiêu chỉ không đạt trong khi tỷ lệ này ở 

các trƣờng công là 38%. 30% số trƣờng NCL còn lại có 9 và 10 tiêu chí không đạt 

trong khi đó với các trƣờng công là 43%. Đặc biệt là ở các trƣờng công có tới 19% số 

trƣờng chỉ mất 8 tiêu chí trở xuống thì các trƣờng NCL không có trƣờng nào. 

Bảng 3.7. Tỉ lệ các tiêu chí chưa đạt của các trường đại học 

Tiêu chí “chƣa đạt” Công lập Ngoài công lập 

5 tiêu chí 1 (1%) 0 

6 tiêu chí 1 (1%) 0 

7 tiêu chí 6 (6%) 0 

8 tiêu chí 11 (11%) 0 

9 tiêu chí 20 (20%) 2 (12%) 

10 tiêu chí 23 (23%) 3 (18%) 

11 tiêu chí 20 (20%) 5 (29%) 

12 tiêu chí 18 (18%) 7 (41%) 

Tổng 100 17 

 

3.13.2.Những điểm yếu theo các tiêu chí KĐCL 

Trong bức tranh chung 61 tiêu chí của 10 tiêu chuẩn phản ánh quản trị đại học 

theo từng chức năng của một CSGD. Trong tổng số 61 tiêu chí, có 21 tiêu chí mà tất cả 

các CSGD NCL đều đạt; các tiêu chí còn lại, mỗi tiêu chí có ít nhất một CSGD chƣa 

đạt. Tiêu chí có nhiều CSGD chƣa đạt nhất (100%) là tiêu chí 7.5. 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3.2. Ti lệ CSGD NCL chưa đạt tiêu chí 
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3.14. Thực trạng các mô hình đại học NCL ở  Việt Nam theo sở hữu 

3.14.1.Vận dụng để phân loại các trƣờng ĐH NCL theo hình thức sở hữu 

Các nghiên cứu về ĐH vì lợi nhuận (VLN) hiện nay chỉ ra 3 loại hình sở hữu: 

doanh nghiệp tƣ nhân, công ty cổ phần, và tập đoàn. 

Sở hữu của doanh nghiệp tƣ nhân các ĐH VLN theo mô hình doanh nghiệp tƣ 

nhân gồm hai loại, là ĐH gia đình, và ĐH đƣợc sở hữu bởi duy nhất một ngƣời. 

Sở hữu của công ty cổ phần (Venture universities) 

Sở hữu của tập đoàn (Shareholder universities) 

Trƣờng đại học vốn nƣớc ngoài (Foreign private universities) 

Bảng 3.8. Phân loại trường đại học NCL theo sở hữu 

(Theo Đặng Bá Lãm & Châu Dương Quang, 2018) 

TT 

Tên trƣờng  

(Tên một số trƣờng đã 

thay đổi) 

Doanh 

nghiệp gia 

đình 

(Enterprise 

University) 

Công ty cổ 

phần 

(Venture 

University) 

Tập đoàn 

(Shareholder) 

Trƣờng 

VLN/PLN 

Ghi 

chú 

1 ĐH Bà Rịa - VT   X   

2  ĐH Bình Dƣơng X     

3  ĐH Chu Văn An  X    

4 ĐH CN Đông Á X     

5 ĐH CN Đồng Nai      

6  ĐH CN Sài Gòn      

7  ĐH CNTT Gia Định   X   

8 ĐH CN&QL Hữu nghị      

9 ĐH C.nghệ Vạn Xuân      

10 ĐH Cửu Long  X    

11 ĐH Đại Nam  X    

12 ĐH Đông Đô  X    

13 ĐH Duy Tân X     

14 ĐH Dân lập Hải Phòng  X    

15 ĐH Lạc Hồng X     

16 ĐH Lƣơng Thế Vinh  X    

17 ĐH NN-TH Tp.HCM      

18 ĐH Phú Xuân   X   

19 ĐH Phƣơng Đông  X    

20 ĐH Văn Hiến   X   

21 ĐH Văn Lang   X   

22 ĐH Yersin Đà Lạt   X   
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23 ĐH Đông Á  X     

24 ĐH FPT   X   

25 ĐH Hà Hoa Tiên      

26 ĐH Hoà Bình   X   

27 ĐH Hoa Sen   X   

28 ĐH Hùng Vƣơng  X    

29 ĐH Kiến trúc Đà Nẵng  X    

30 ĐH KD&CN Hà Nội  X    

31 ĐH KT-KT Bình Dƣơng      

32 ĐH KT-CN Long An      

33 ĐH KT-TC TP.HCM   X   

34 ĐH Hutech TP.HCM   X   

35 ĐH Nguyễn Tất Thành  X    

35 ĐH Nguyễn Trãi X     

37 ĐH Phan Châu Trinh      

38 ĐH Phan Thiết X     

39 ĐH Quang Trung  X    

40 ĐH Quốc tế Bắc Hà      

41 ĐH Quốc tế Hồng Bàng   X   

42 ĐH Quốc tế Miền Đông   X   

43 ĐH Quốc tế Sài Gòn   X   

44 ĐH TC-NH Hà Nội   
 

  

45 ĐH Tân Tạo  X    

46 ĐH Tây Đô      

47 ĐH Thái Bình Dƣơng      

48 ĐH Thăng Long  X  PLN  

49 ĐH Thành Đô X     

50 ĐH Thành Đông       

51 ĐH Thành Tây  X    

52 Đại học Trƣng Vƣơng      

53 ĐH Việt Bắc      

54 ĐH Võ Trƣờng Toản       

55       

56       

Chú thích: 

1)Trƣờng ĐH có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài: Trƣờng ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam, 

Trƣờng ĐH Anh quốc Việt Nam (BUV), Trƣờng ĐH Fullbrigt, Trƣờng ĐH Mỹ ở Việt 

Nam (AUV), Trƣờng ĐH Y Tokyo Viet Nam (Tokyo Health University VN 

2) Những trƣờng khác chƣa có thông tin chắc chắn. 
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3.15. Đánh giá chung về hoạt động của các trƣờng đại học NCL 

3.15.1.Điểm mạnh 

- Hoạt động đào tạo, NCKH và hợp tác quốc tế của các trƣờng ĐHNCL đã có 

những bƣớc phát triển đáng kể về tƣ duy quản lý, giám sát chất lƣợng; chủ động và 

năng động trong triển khai các hoạt động. Thúc đẩy quá trình tiếp nhận chuyển giao 

công nghệ mới về dạy, học và quản lý; góp phần đƣa GDĐT nƣớc ta hội nhập với các 

nƣớc trong khu vực và trên thế giới; góp phần trong nhận thức và hành động của xã 

hội, cộng đồng và mỗi cá nhân về trách nhiệm chi tiêu, đầu tƣ phát triển GDĐT. 

- Nhiều trƣờng đã rất cố gắng tập trung nguồn lực đầu tƣ cho phát triển Trƣờng, 

tăng cƣờng các điều kiện đảm bảo chất lƣợng, nhất là trong đào tạo các ngành kĩ thuật- 

công nghệ và sức khỏe. Công tác chăm lo đời sống, phục vụ sinh viên đƣợc quan tâm 

và ở nhiều trƣờng là tấm gƣơng cho các trƣờng công lập học tập; Một số trƣờng đã chủ 

động tìm kiếm, kết nối, triển khai hiệu quả hợp tác với doanh nghiệp để nâng cao chất 

lƣợng đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên thực hành, thực 

tập và có việc làm trong quá trình đào tạo và sau tốt nghiệp đƣợc đánh giá cao và là 

điểm sáng cho các trƣờng khác học tập để nâng cao chất lƣợng đào tạo. 

- Nhiều trƣờng đã thành công trong công tác tuyển sinh đảm bảo ổn định quy mô 

và ngƣỡng đảm bảo chất lƣợng đầu vào; công tác đào tạo đã có những chuyển biến 

theo hƣớng chất lƣợng và đảm bảo cam kết với xã hội. 

3.15.2. Hạn chế và nguyên nhân 

- Đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên có nhiều hạn chế. 

- Vẫn còn một số trƣờng chƣa có đất để tiến hành xây dựng trƣờng. Nhiều trƣờng 

vẫn chƣa có ký túc xá và khu sinh hoạt giáo dục thể chất quốc phòng. 

- Nguồn lực tài chính của các trƣờng ĐH NCL còn hạn chế. 

- Phần lớn các trƣờng đều gặp nhiều khó khăn trong tuyển sinh; chƣa đổi mới, 

cập nhật CTĐT và chƣa đƣợc cải tiến và dánh giá định kì nên chƣa đáp ứng nhu cầu 

của thị trƣờng lao động; việc tổ chức và quản lý đào tạo chƣa hiệu quả; hoạt động kết 

nối với doanh nghiệp có thực hiện nhƣng chƣa hiệu quả. 

- Hiện nay, trong nhận thức chung của xã hội, các trƣờng đại học NCL vẫn chƣa 

đƣợc coi trọng, chƣa đƣợc đánh giá một cách công bằng. Vẫn còn một số hạn chế bất 
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cập với sự phân biệt đối xử giữa trƣờng ĐH công lập và NCL nhƣ: sự đối xử không 

công bằng giữa “sản phẩm” của trƣờng ĐH công lập và trƣờng ĐH NCL. 

- Công tác phổ biến, tuyên truyền, hƣớng dẫn chƣa đƣợc chú trọng đúng mức; 

nhiều nhà đầu tƣ không nắm rõ, thậm chí không biết về những ƣu tiên, ƣu đãi về xã 

hội hóa do Chính phủ ban hành. 

- Tuy về số lƣợng và tỷ lệ sinh viên theo học các trƣờng đại học NCL chƣa đạt 

đƣợc kỳ vọng của Chính phủ, nhƣng 30 năm qua các trƣờng đại học NCL đã có đóng 

góp đáng kể cho sự nghiệp giáo dục đại học nƣớc nhà, hàng trăm ngàn sinh viên tốt 

nghiệp đã và đang đóng góp tích cực cho sự nghiệp CNH, HĐH, phát triển kinh tế -xã 

hội của đất; hàng chục nghìn lao động đang làm việc ở các trƣờng đại học NCL. Có 

thể khẳng định, mô hình trƣờng đại học NCL là một trong các sản phẩm đặc trƣng của 

quá trình đổi mới, góp phần nâng cao năng lực của hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng 

ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của ngƣời dân, nhƣ Nghị quyết số 29-NQ/TW khóa 

XI của Đảng đã xác định một trong các thành tựu của giáo dục đào tạo Việt Nam thời 

gian qua “Xã hội hóa giáo dục đƣợc đẩy mạnh; hệ thống giáo dục và đào tạo ngoài 

công lập góp phần đáng kể vào phát triển giáo dục và đào tạo chung của toàn xã hội”. 
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Chƣơng 4: THỜI CƠ, THÁCH THỨC VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI 

SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP 

Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 

 

Để định hƣớng và vạch ra giải pháp phát triển giáo dục đại học NCL Việt Nam 

trong thì gian tới cần nhận thức đƣợc bối cảnh quốc tế và trong nƣớc cũng nhƣ thời cơ 

và thách thức mà bối cảnh đó tạo ra.Đó là các thời cơ, thách thức và các nhân tố sau: 

4.1. Thời cơ và thách thức 

4.1.1. Thời cơ và thách thức từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 

4.1.2.Thời cơ và thách thức từ trào lƣu hội nhập quốc tế. 

4.1.3.Thời cơ và thách thức từ Tầm nhìn Việt Nam 2035, hƣớng tới Thịnh 

vƣợng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ. 

4.1.4.Thời cơ và thách thức từ đòi hỏi đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT. 

4.1.5.Thách thức từ việc đáp ứng nhu cầu biến động của thị trƣờng lao động 

trong thời kỳ hoàn thành công nghiêp hóa, hiện đại hóa của đất  nƣớc và thời đại phát 

triển kinh tế tri thức, cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 trên thế giới. 

4.1.6.Thách thức từ sự  cạnh tranh với các trƣờng đại học khác trong hệ thống đại 

học trong việc thu hút nguồn lực, thu hút ngƣời học và nâng cao chất lƣợng. 

4.1.7. Thời cơ và thách thức từ tình hình nội tại của hệ thống giáo dục ĐH NCL 

trên các mặt động lực và nguồn lực để phát triển, trong đó có hình thức sở hữu trƣờng. 

4.2. Các nhân tố ảnh hƣởng 

4.2.1. Ảnh hƣởng tới sự phát triển của giáo dục đại học NCL ở Việt Nam từ các 

nhân tố tâm lý - xã hội. 

4.2.2. Ảnh hƣởng tới sự phát triển của giáo dục đại học NCL ở Việt Nam từ các 

nhân tố lịch sử - văn hóa. 

4.2.3. Ảnh hƣởng tới sự phát triển của giáo dục đại học NCL ở Việt Nam từ các 

nhân tố kinh tế. 

4.2.4. Ảnh hƣởng tới sự phát triển của giáo dục đại học NCL ở Việt Nam từ các 

nhân tố pháp lý. 
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Chƣơng 5: CÁC GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

 ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM 

 

5.1. Quan điểm, mục tiêu phát triển đại học NCL Việt Nam đến năm 2030 

5.1.1.Quan điểm phát triển 

Các quan điểm phát triển đại học NCL đƣợc phát biểu nhƣ sau: 

a) Phát triển đại học ngoài công lập nhằm tăng cƣơng năng lực của hệ thống đại 

học nƣớc ta trong thực hiện sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và 

đào tạo nhân tài, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, 

tiến tới nền kinh tế tri thức và chủ động hội nhập quốc tế; 

b) Phát triển đại học ngoài công lập một cách bền vững, kết hợp hài hòa giữa số 

lƣợng và chất lƣợng, trong đó quan tâm nâng cao chất lƣợng của cả hệ thống, của các 

trƣờng cũng nhƣ chất lƣợng nhân lực do các trƣờng đào tạo ra; 

c) Khai thác mặt tích cực của cơ chế thị trƣờng, thu hút các nguồn lực, tăng động 

lực để phát triển hệ thống đại học ngoài công lập; 

d) Phát huy các ƣu thế trong quản lý, xây dựng các mô hình quản lý đại học hiệu 

quả,  kích thích cải tiến quản lý trong toàn hệ thống đại học. 

5.1.2. Mục tiêu phát triển đại học ngoài công lập đến năm 2030 

5.1.2.1. Mục tiêu tổng quát 

Nâng cao chất lượng các trường đại học ngoài công lập, hoàn chỉnh chương 

trình đào tạo, đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất của các trường; xây dựng một số 

trường xuất sắc, có uy tín trong nước và trong khu vực; phát triển các trường đại học 

tư không vì mục đích lợi nhuận 

5.1.2.2. Mục tiêu cụ thể 

Xây dựng 10 trường đại học NCL có chất lượng cao, tạo điều kiện để tất cả các 

trường NCL còn lại hoạt động ổn định. 

5.1.2.3. Các chỉ báo về tính bền vững của phát triển đại học NCL 

a) Các nguyên tắc cơ bản xác định các chỉ báo: 

- Bao gồm đƣợc các khía cạnh bền vững của một trƣờng đại học. 

- Bộ chỉ báo phải đo lƣờng đƣợc (với các chỉ báo định lƣợng) hoặc xác định đƣợc 

(với các chỉ báo định tính). 
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- Bộ chỉ báo phải mang tính đa chiều, nhìn nhận một vấn đề từ nhiều khía cạnh 

bền vững khác nhau. 

- Khai thác đƣợc các ƣu điểm của các Bộ chỉ báo bền vững cũng nhƣ các Bộ tiêu 

chuẩn đánh giá chất lƣợng của các trƣờng đại học đang đƣợc sử dụng. 

- Bộ chỉ báo không quá cồng kềnh, không lặp lại hoặc chồng chéo gây khó khăn 

mệt mỏi cho những ngƣời đánh giá hoặc tự đánh giá. 

b)Tổng hợp các tiêu chuẩn 

Bảng 5.1. Tổng hợp các tiêu chuẩn phát triển bền vững của trường đại học 

                   Các tiêu chuẩn phát triển bền vững của trƣờng đại học 

Tiêu 

chuẩn 

Nội dung/Số khía cạnh bền vững Ghi chú  

1 Tài chính/4 1. Mâu thuẫn phát triển 

2. Ổn định tài chính 

3. Giải trình và chịu trách nhiệm 

4. Phát triển bền vững cộng đồng 

2 Nâng cao chất lƣợng/3 1. Mâu thuẫn phát triển 

2. Ổn định tài chính 

3. Giải trình và chịu trách nhiệm 

3 Dạy học và đánh giá kết quả học 

tập/2 

1. Mâu thuẫn phát triển 

2. Giải trình và chịu trách nhiệm 

4 Nghiên cứu/2 1. Phát triển bền vững cộng đồng 

2. Giải trình và chịu trách nhiệm 

5 Nguồn lực/2 1. Mâu thuẫn phát triển 

2. Phát triển bền vững cộng đồng 

6 Quản trị/2 1. Mâu thuẫn phát triển 

2. Giải trình và chịu trách nhiệm 

7 Chỉ số tín nhiệm/2 1. Ổn định tài chính 

2. Mâu thuẫn phát triển 

8 Đổi mới hiệu quả/1 1. Mâu thuẫn phát triển 

9 Đối tƣợng tuyển sinh và nhập học/1 1. Mâu thuẫn phát triển 

10 Quản trị rủi ro 1. Mâu thuẫn phát triển 

2. Ổn định tài chính 

3. Phát triển bền vững cộng đồng 
 

5.2. Các giải pháp phát triển bền vững đại học NCL ở VN 

5.2.1. Đổi mới tƣ duy, nhận thức về giáo dục đại học ngoài công lập trong hệ 

thống giáo dục quốc dân. 

- Đổi mới tƣ duy, nhận thức về vai trò, vị trí của thành phần tƣ trong hệ thống 

kinh tế - xã hội. 
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- Đổi mới tƣ duy, nhận thức về quản lý, lấy hiệu quả hoạt động làm thƣớc đo. 

- Xóa  bỏ tâm lý phân biệt, đối xử không bình đẳng giữa giáo dục đại học công 

lập và ngoài công lập trong hệ thống giáo dục đại học. 

5.2.2. Đẩy mạnh truyền thông về giáo dục đại học NCL 

a) Về nội dung truyền thông - truyên truyền: 

- Tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức của xã hội về sự cần thiết phải có hệ 

thống các trƣờng ngoài công lập, sứ mệnh của trƣờng đại học, cao đẳng công lập và 

ngoài công lập trên thế giới và tại Việt Nam. 

- Tuyên truyền về sự bình đẳng trong cơ hội tìm kiếm việc làm của sinh viên qua 

đào tạo ở trƣờng ngoài công lập và đào tạo ở trƣờng công. Phê phán một số tổ chức, cơ 

quan có quan điểm sai trái, phân biệt đối xử trong tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp 

trƣờng ngoài công lập. 

- Chất lƣợng đào tạo sinh viên của các trƣờng ngoài công lập ngày càng tăng lên, 

đặc biệt có những trƣờng đại học tƣ trên thế giới có chất lƣợng đào tạo sinh viên thuộc 

đẳng cấp hàng đầu. 

- Tuyên truyền về thành tựu nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ của các 

trƣờng đại học ngoài công lập đã và đang có những thành tích lớn. 

- Tuyên truyền về một số mô hình trƣờng đại học tƣ có sự bứt phá mạnh mẽ, có 

mô hình mới. 

b) Về phƣơng thức, phƣơng tiện truyền thông- tuyên truyền 

- Tuyên truyền trên các báo, tạp chí, đài phát thanh truyền hình của Bộ GD&ĐT, 

của Hiệp hội và của các báo chí truyền thông quốc gia, báo chí địa phƣơng. 

- Tuyên truyền thông qua tổ chức các hội nghị, hội thảo, các sự kiện liên quan 

đến vị trí, vai trò, những đóng góp của các trƣờng ngoài công lập cho sự nghiệp chung 

của ngành giáo dục và của đất nƣớc. 

- Tuyên truyền thông qua hội chợ, triển lãm về thành tựu giáo dục đào tạo, về 

hợp tác giao lƣu quốc tế trong giáo dục, ngày hội việc làm… 

- Tuyên truyền thông qua hoạt động của Câu lạc bộ các trƣờng ngoài công lập. 

Kết nối các trang Web của các trƣờng ngoài công lập trong không gian sinh hoạt 

chung về thông tin do CLB triển khai. 
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- Tuyên truyền qua tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống nhà trƣờng, ngày truyền 

thống sinh viên Việt Nam, ngày truyền thống Câu lạc bộ Các trƣờng đại học cao đẳng 

ngoài công lập Việt Nam. 

5.2.3.Tái cấu trúc mạng lƣới các cơ sở GDĐH 

a) Một số nguyên tắc cần lƣu ý khi cấu trúc lại mạng lƣới các cơ sở GDĐH: 

- Một là thực hiện tự chủ đầy đủ. 

- Hai là khuyến khích các trƣờng phát triển theo hƣớng  đa ngành , đa lĩnh vực , 

đa cấp, bảo đảm quy mô kinh tế về số lƣợng ngƣời học để thích hợp với nền kinh tế thị 

trƣờng và thị trƣờng dịch vụ giáo dục. 

- Ba là thực hiện việc kiểm định chất lƣợng thực sự khách quan đáng tin cậy về 

cả đào tạo, nghiên cứu khoa học và minh bạch về tài chính. 

- Bốn là chấp nhận sự sàng lọc các đơn vị đào tạo theo cơ chế thị trƣờng thông 

qua uy tín của thƣơng hiệu, có sự định hƣớng của nhà nƣớc thông qua khen thƣởng, 

đầu tƣ và chế tài. Chế tài của nhà nƣớc có thể từ thấp đến cao tới mức quyết định đóng 

cửa trƣờng. 

- Năm là thực hiện phân tầng (theo sứ mệnh) các cơ sở GDĐH, phân cấp quản lý 

triệt để cho các địa phƣơng. Khuyến khích các trƣờng đăng ký về sứ mạng, mục tiêu, 

và tầm nhìn của trƣờng tƣơng xứng với năng lực của trƣờng mình và có thể thay đổi 

trong quá trình phát triển. 

- Sáu là việc xuất hiện các trƣờng đầu đàn trƣớc hết phải do sự vận động tự thân 

vƣơn lên mà nổi trội bằng sự tự khẳng định mình thông qua thực hiện chủ trƣơng tự 

chủ đại học. Nhà nƣớc có thể tập trung đầu tƣ cho những trƣờng này cũng nhƣ đầu tƣ 

vào một số ngành, một số lĩnh vực quan trọng ở những trƣờng có sở trƣờng tƣơng ứng 

để tạo thành các trọng điểm quốc gia. 

- Bẩy là việc sắp xếp điều chỉnh nên đƣợc chuẩn bị thật kỹ về về quan điểm, tƣ 

duy ,  đặc biệt là các chính sách cụ thể. 

- Tám là, nên suy nghĩ toàn diện và tổng thể về phƣơng hƣớng đổi mới cả hệ 

thống giáo dục đại học, từ đó mới tính đƣợc việc sắp xếp mạng lƣới trƣờng. Quy 

hoạch mạng lƣới các cơ sở GDĐH công lập phải đƣợc soạn thảo xuất phát từ Chiến 

lƣợc phát triển kinh tế-xã hội và Chiến lƣợc phát triển giáo dục của đất nƣớc trong 

những năm tới. 
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b) Quy hoạch mạng lƣới các trƣờng đại học NCL đến 2030 

- Quan điểm quy hoạch. 

Phát triển đại học ngoài công lập một cách bền vững, kết hợp hài hòa giữa số 

lƣợng và chất lƣợng, trong đó ƣu tiên nâng cao chất lƣợng cả hệ thống, của các trƣờng 

cũng nhƣ chất lƣợng nhân lực do các trƣờng đào tạo ra. 

- Mục tiêu quy hoạch. 

Từ nay năm 2030 giữ vững và phát triển hệ thống các trƣờng đại học NCL, giữ 

số lƣợng khoảng 20% sinh viên của hệ thống đại học, có 2 trƣờng đại học nghiên cứu 

và 10 trƣờng thuộc tốp đầu của đại học cả nƣớc, tất cả các trƣờng đều đảm bảo các 

chuẩn về giảng viên và cơ sở vật chất. 

- Các giải pháp quy hoạch 

Đối với Nhà nước 

- Quốc hội tiếp tục hoàn chỉnh Luật GDĐH và hoàn thiện hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật hƣớng dẫn thi hành Luật GDĐH. 

- Thủ tƣớng Chính phủ điều chỉnh mạng lƣới các cơ sở GDĐH, trong đó có các 

trƣờng đại học NCL. 

- Sáp nhập, giải thể đối với những cơ sở giáo dục đại học không thực hiện đúng 

cam kết thành lập trƣờng. 

- Tạo lập môi trƣờng bình đẳng về tài chính cho nhóm các trƣờng ĐH NCL, đặc 

biệt là chính sách thuế, chính sách hỗ trợ các trƣờng ĐH NCL tiếp cận nguồn vốn ƣu 

đãi từ nguồn thuế do các trƣờng ĐH NCL đóng góp vào ngân sách nhà nƣớc. 

Đối với Bộ Giáo dục và đào tạo 

- Hoàn thành chuyển đổi loại hình từ dân lập sang tƣ thục. 

- Chỉ đạo thực hiện quy hoạch cơ cấu ngành nghề đào tạo trong quá trình thực 

hiện tự chủ đại học. 

- Tăng quyền tự chủ học thuật cho các trƣờng cùng với việc kiểm tra, giám sát 

thƣờng xuyên hoạt động của các trƣờng ĐH NCL nói riêng và toàn hệ thống GDĐH 

nói chung. 

-Xây dựng cơ chế “đặt hàng” trong đào tạo và NCKH cho toàn hệ thống GDĐH, 

cung cấp thông tin rộng rãi và hƣớng dẫn/hỗ trợ các trƣờng ĐH NCL tham gia đấu 

thầu đề tài NCKH các cấp. 
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Đối với Chính quyền các tỉnh/thành phố 

- Các địa phƣơng có trách nhiệm rõ ràng trong việc giao đất sạch để xây dựng 

trƣờng. Hỗ trợ các nhà đầu tƣ, các trƣờng ĐH NCL trong việc thực hiện thủ tục xin 

phép đặt trụ sở trƣờng tại địa phƣơng; thông tin về quy hoạch quỹ đất, đền bù, giải 

phóng mặt bằng, xác nhận quyền sử dụng đất,... để các trƣờng có đủ quỹ đất đáp ứng 

đƣợc tiêu chí về diện tích đất/sinh viên theo quy định; 

- Thực hiện nghiêm túc các chính sách về lao động và tuyển dụng, không phân 

biệt sinh viên tốt nghiệp công lập hay tƣ thục trong tuyển dụng cán bộ. 

Đối với các trường đại học NCL 

-  Thực hiện nghiêm túc các cam kết thành lập trƣờng, tập trung vốn đầu tƣ xây 

dựng cơ sở vật chất đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lƣợng đào tạo. 

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác quản trị đại học. 

- Đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lƣợng bên trong nhà trƣờng. 

5.2.4. Hoàn chỉnh căn cứ pháp lý, tạo sự bình đẳng cho giáo dục ĐHNCL 

Yêu cầu: 

- Củng cố hệ thống đại học tƣ thục. 

- Tạo điều kiện phát triển một số trƣờng đại học tƣ thục có chất lƣợng cao. 

- Trao quyền tự chủ tối đa đi đôi với trách nhiệm giải trình cho các trƣờng đại 

học tƣ thục. 

- Tạo môi trƣờng bình đẳng và đẩy mạnh tính cạnh tranh. 

Tiếp tục hoàn chỉnh Luật Giáo dục đại học 2018 và nghiên cứu, chuẩn bị ban 

hành Luật Giáo dục đại học tƣ thục. 

5.2.5. Tăng cƣờng cơ chế giám sát đối với các cơ sở giáo dục đại học (bao 

gồm các cơ sở giáo dục đại học NCL) 

a) Giám sát từ bên ngoài nhà trƣờng (giám sát từ Bộ GDĐT, các Bộ liên quan, 

cơ quan chủ quản, các cơ quan kiểm định chất lƣợng độc lập...). 

b) Giám sát nội bộ cơ sở giáo dục đại học 

-  Xây dựng cơ chế hoạt động của Nhà trƣờng theo hƣớng giao quyền tự chủ cho 

lãnh đạo Trƣờng, thủ trƣởng các đơn vị thuộc Trƣờng; trong đó giao quyền đi kèm với 

tự chịu trách nhiệm trƣớc toàn thể nhà trƣờng, với ngƣời học và với xã hội. 



 49 

- Xây dựng/sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các Quy chế dân chủ của Nhà trƣờng, 

bảo đảm công khai minh bạch quy trình, quy chuẩn và thực hiện các hoạt động. 

-  Kiện toàn HĐQT/Hội đồng trƣờng theo quy định của Luậtsửa đổi, bổ sung 

Luật Giáo dục đại học 2018, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy dân chủ. 

- Định kì 2 năm, 5 năm thực hiện tự đánh giá các hoạt động của Nhà trƣờng 

theo tiêu chuẩn đảm bảo chất lƣợng giáo dục (tiêu chuẩn kiểm định). 

- Thực hiện công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử của cơ sở GD ĐH. 

5.2.6. Phát triển năng lực quản trị của các trƣờng đại học ngoài công lập 

5.2.7. Phát triển nhân lực các trƣờng đại học ngoài công lập 

a) Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển đội ngũ dài hạn (10 năm), trung hạn 

(5 năm) và ngắn hạn (1 năm): 

b)  Xây dựng vị trí việc làm, tiêu chuẩn cho đội ngũ 

c) Quy hoạch, xắp xếp lại và bổ nhiệm đội ngũ CBQL đảm bảo thực hiện hiệu 

quả đội ngũ. 

d) Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, luân chuyển đội ngũ GV, NCVđảm bảo cân 

đối đối ngũ về độ tuổi, trình độ kinh nghiệm đáp ứng mục tiêu, sứ mệnh và phù hợp 

với điều kiện cụ thể của trường. 

đ) Xây dựng và thực hiện chính sách đột phá để giữ chân và thu hút đội ngũ có 

năng lực và kinh nghiệm, có tư duy, đổi mới và sáng tạo. 

e) Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dư ng chuyên môn, nghiệp vụ 

hàng na  m đối với đọ  i ngũ CBQL/GV/NCV để đạt chuẩn quy định; 

g) Hằng na  m, thực hiện đánh giá GV/NCV và CBQL để có chính sách trả lương 

và ưu đãi phù hợp. 

5.2.8. Đầu tƣ và tài chính đối với từng mô hình trƣờng đại học ngoài công lập 

a) Hoàn thiện cơ chế và chính sách phát triển giáo dục đại học ngoài công lập. 

b) Xây dựng môi trƣờng đầu tƣ cho giáo dục đại học ngoài công lập phù hợp. 

c) Tạo cơ chế chính sách về tài chính để trƣờng đại học công và đại học ngoài 

công lập hợp tác, liên kết khai thác cơ sở sở vật chất, bản quyền, thƣơng hiệu, nguồn 

lực để nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn lực và cạnh tranh, hội nhập quốc tế. 

d) Huy động các nguồn kinh phí ngoài ngân sách (từ các doanh nghiệp sử dụng 

lao động qua đào tạo, tiếp nhận sinh viên đặt hàng đào tạo, sinh viên tốt nghiệp). 
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đ) Các giải pháp và nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành, địa phƣơng 

e) Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài chính, tài sản đối với 

từng mô hình đại học ngoài công lập. 

5.2.9.Mô hình đảm bảo chất lƣợng cho các trƣờng đại học ngoài công lập 

a) Nguyên tắc đảm bảo chất lƣợng (ĐBCL) giáo dục đại học 

- Là tiêu chí nghiêm ngặt để đạt đƣợc quyền hạn bằng cấp và danh hiệu đại học. 

- Là ngƣỡng mạnh mẽ để cho phép tiếp cận với tài trợ 

- Cân bằng giữa trách nhiệm bên ngoài và tự điều chỉnh. 

- Các cơ quan kiểm định độc lập hoạt động, kiểm tra xem những điều này có 

đƣợc tuân thủ hay không. 

- Sinh viên tham gia đầy đủ. Sinh viên đƣợc tham gia vào việc ĐBCL và nâng 

cao ở tất cả các cấp, đại diện sinh viên đóng vai trò là mộtbên liên quan. 

- Không phải "một kích thƣớc phù hợp với tất cả" nhƣng linh hoạt và dựa trên rủi 

ro. Xác định các rủi ro lớn nhất đối với chất lƣợng và tiêu chuẩn nằm ở đâu, và tập 

trung nỗ lực đúng hƣớng. 

- Minh bạch và công bằng. Trong trƣờng hợp có sự khác biệt trong cách các tổ 

chức đƣợc xử lý theo hệ thống ĐBCL, những khác biệt đó nên đƣợc chứng minh một 

cách khách quan, theo tiêu chí hƣớng tới tƣơng lai hơn là kết quả của lịch sử. 

- Có hiệu lực. Đảm bảo rằng bất kỳ tiêu chí nào nằm dƣới mức mong đợi đều có 

thể đƣợc phát hiện và các vấn đề đƣợc giải quyết nhanh chóng. 

- Hiệu quả, để tránh việc sử dụng các nguồn lực và tài nguyên không tƣơng xứng 

có thể đƣợc chuyển hƣớng sang việc giảng dạy sinh viên tốp đầu. 

- Cung cấp thông tin cho công chúng - và có một lý do chính đáng nếu thông tin 

không sẵn sàng. 

- Thỏa thuận công bằng với các khiếu nại. Có một nơi độc lập để nhận các khiếu 

nại chƣa đƣợc giải quyết thỏa đáng trong trƣờng. 

- Không chỉ tập trung ở trong nƣớc - ví dụ nhƣ việc bổ sung các nhà đánh giá 

quốc tế làm quan sát viên cho quá trình đánh giá. 
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b) Khung ĐBCL cơ sở giáo dục đại học 

Bộ tiêu chuẩn đánh giá trƣờng đại học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá chất lƣợng chƣơng trình đào tạo  

Xây dựng và phát triển mô hình ĐBCL bên trong của trƣờng đại học NCL 

 

Nhu cầu của các bên liên quan 

Đảm bảo chất lƣợng và đối sánh (quốc gia và quốc tế) 

 

ĐBCL  

chiến lƣợc 

 

1. Tầm nhìn, sứ 

mạng và văn hóa 

2. Hệ thống quản 

trị 

3. Lãnh đạo và 

quản lý 

4. Quản trị chiến 

lƣợc 

5. Các chính sách 

về đào tạo, 

nghiên cứu khoa 

học và phục vụ 

công đồng 

6. Quản lý nguồn 

nhân lực 

7. Quản lý tài 

chính và cơ sở 

vật chất 

8. Các mạng lƣới 

và quan hệ đối 

ngoại 

ĐBCL  

hệ thống 

 

9. Hệ thống 

ĐBCL bên 

trong 

10. Đánh 

giá chất 

lƣợng bên 

trong và 

bên ngoài 

11. Hệ 

thống 

thông tin 

ĐBCL bên 

trong 

12. Nâng 

cao chất 

lƣợng 

ĐBCL  

chức năng 

 

Đào tạo 

13. Tuyển sinh và nhập 

học 

14. Thiết kế và rà soát 

chƣơng trình dạy học 

15. Giảng dạy và học tập 

16. Đánh giá sinh viên 

17. Các hoạt động phục vụ 

và hỗ trợ sinh viên 

Nghiên cứu khoa học 

18. Quản lý nghiên cứu 

khoa học 

19. Quản lý tài sản trí tuệ 

20. Hợp tác và đối tác 

nghiên cứu khoa học 

Phục vụ cộng đồng 

21. Kết nối và phục vụ 

cộng đồng 

Kết quả 

 

22 Kết quả 

đào tạo 

23. Kết 

quả nghiên 

cứu khoa 

học 

24. Kết 

quả đóng 

góp phục 

vụ cộng 

đồng 

25 Kết quả 

tài chính 

và thị 

trƣờng 

giáo dục 
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Biểu đồ 5.1.Mô hình ĐBCL cấp cơ sở giáo dục 

Khuyến nghị 

Đối với Nhà nước: 

- Cần chuyển đổi vai trò từ kiểm soát sang giám sát, hỗ trợ giáo dục đại học. 

Trong đó, Nhà nƣớc giữ vai trò thiết kế các công cụ chính sách để tác động, điều tiết 

giáo dục đại học, đồng thời, tạo lập sân chơi công bằng, bình đẳng cho giáo dục đại 

học công và tƣ, không phân biệt đối xử. 

- Giáo dục đại NCL cũng phải đƣợc Nhà nƣớc phân bổ ngân sách nhƣ giáo dục 

đại học công nếu đảm bảo các điều kiện theo yêu cầu của Nhà nƣớc. Có thể thiết lập 

cơ chế cạnh tranh, thông qua đó, giáo dục đại học tƣ giành lấy trợ cấp của nhà nƣớc về 

hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

Đối với cơ sở giáo dục: 

- Phải cam kết với Nhà nƣớc về thực thi sứ mệnh phục vụ lợi ích chung của quốc 

gia, chia sẻ và hợp tác có trách nhiệm với giáo dục đại học công. Giáo dục đại học công 

hay tƣ đều phải thiết lập và vận hành hiệu quả cơ chế về công khai, minh bạch; quyền tự 

chủ, trách nhiệm giải trình; đảm bảo về kiểm định chất lƣợng; phân tầng, xếp hạng... 
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- Cần phải thiết lập một hệ thống ĐBCL mới, bộ công cụ mới nhƣ một thang 

thƣớc để đạt đƣợc chuẩn của khu vực để các trƣờng lấy đó đánh giá để xem mạnh ở 

đâu, chỗ nào chƣa đƣợc để từng bƣớc tiếp tục duy trì điểm mạnh, khắc phục những 

hạn chế, từng bƣớc theo chiến lƣợc cụ thể để nâng cao chất lƣợng giáo dục theo hƣớng 

tiếp cận với khu vực. 

- Luôn hiểu rằng cải tiến các điều kiện ĐBCL là một hành trình liên tục và có 

tính hệ thống nhằm giám sát hoạt động các cơ sở giáo dục. 

- Cải thiện nhận thức, chuyển biến của cán bộ, giảng viên, sinh viên các trƣờng 

đại học về hoạt động ĐBCL, công tác tự đánh giá. 

5.2.10. Tăng cƣờng quan hệ hợp  tác, liên kết các trƣờng đại học ngoài công 

lập với các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội. Đẩy mạnh hợp tác với các trƣờng 

ĐH trong hệ thống GDĐH, giữa các trƣờng đại học NCL; 

Đây là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo đáp ứng nhu 

cầu của xã hội; tạo điều kiện cho sinh viên nâng cao kỹ năng thực hành, tìm kiếm việc 

làm sau khi tốt nghiệp. Hợp tác, liên kết đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao 

công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Hợp tác với các trƣờng đại 

học nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý, đào tạo, chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ 

giảng viên, trao đổi sinh viên… 

Việc thành lập đơn vị quan hệ với doanh nghiệp là bắt buộc với các trƣờng đại 

học NCL. 

5.2.11. Phát triển quan hệ quốc tế của các trƣờng đại học ngoài công lập 

Nhằm trao đổi học thuật, sinh viên, giảng viên; tiếp cận với chƣơng trình đào tạo, 

công nghệ đào tạo tiên tiến, đẳng cấp quốc tế. Trao đổi kinh nghiệm quản lý, đào tạo 

trong thời kỳ chuyển đổi công nghệ số và tiến tới xây dựng trƣờng đại học số. 
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5.3.Lộ trình thực hiện các giải pháp 

Số 

TT 
Giải pháp 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Ghi 

chú 

1  Đổi mới tƣ duy, nhận thức  về  giáo dục 

đại học ngoài công lập trong hệ thống 

GDQD. 

2021 2030 và 

tiếp tục 
 

2 Đẩy mạnh truyền thông về vai trò, vị trí, 

những đóng góp của giáo dục đại học NCL 

trong hệ thống GDQD 

2021 2030 và 

tiếp tục 
 

3 Tái cấu trúc hệ thống các trƣờng đại học, 

trong đó có các trƣờng đại học NCL 

2021 2025  

4 Hoàn chỉnh các căn cứ pháp lý đối với  

đại học NCL ở Việt Nam. 

Chuẩn bị và công bố Luật Giáo dục  

đại học Ngoài công lập (GP trọng tâm) 

Chuẩn bị 

2021-2025 

Thực hiện 

2026-2030 
 

5 Tăng cƣờng cơ chế giám sát đối với các 

trƣờng đại học trong đó có các trƣờng đại 

học NCL. 

2021 2030 và 

tiếp tục 

 

6 Hoàn thiện tổ chức, quản trị các cơ sở giáo 

dục đại học NCL 

2021 2025  

7 Phát triển đội ngũ GV, NCV và nhân lực 

quản lý các cơ sở giáo dục đại học NCL 

2021 2030 và 

tiếp tục 
 

8 Tăng cƣờng đầu tƣ và tài chính đối với 

từng mô hình trƣờng đại học NCL 

2021 2030 và 

tiếp tục 
 

9 Quản lý chất lƣợng các cơ sở giáo dục đại 

học NCL (GP trọng tâm) 

2021 2030 và 

tiếp tục 
 

10 Tăng cƣờng quan hệ hợp tác của trƣờng đại 

học NCL.Đẩy mạnh hợp tác với các trƣờng 

ĐH trong hệ thống GDĐH; Tăng cƣờng 

liên kết với các đơn vị SX-KD 

2021 2030 và 

tiếp tục 
 

 

11 Phát triển quan hệ quốc tế của các 

trƣờng đại học NCL 

2021 2030 và 

tiếp tục 
 

  

5.4. KHẢO SÁT TÍNH CẤP THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA CÁC GIẢI PHÁP 

5.4.1. Khảo sát qua cuộc điều tra tổng thể 

Mẫu khảo sát 

Các đối tƣợng liên quan đến hoạt động của trƣờng đại học bao gồm: (i) hội đồng 

quản trị (HĐQT) và ban giám hiệu (BGH); (ii) nhà tuyển dụng; (iii) cựu sinh viên; (iv) 

sinh viên và giảng viên. 
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Thang đo Linkert 5 mức độ đƣợc sử dụng trong bảng hỏi có mức độ tích cực tăng 

dần, giá trị trung bình của các đánh giá sẽ đại diện cho mức độ đồng ý của ngƣời trả 

lời về nhận định đƣợc đƣa ra.  

Hơn 1300 đối tƣợng thuộc 8 trƣờng ĐH NCL tham gia khảo sát, trong đó có 20 

thành viên của HĐQT và BGH, 114 nhà tuyển dụng, 231 cựu sinh viên, 847 sinh viên và 

184 giảng viên. Chi tiết mẫu khảo sát thu về từ các trƣờng đƣợc thể hiện trong bảng sau. 

 

 
Trƣờng đại học 

HĐQT và 

BGH 

Nhà tuyển 

dụng 

Cựu 

sinh viên 

Sinh 

viên 

Giảng 

viên 
Tổng 

1 
ĐH CN TP.HCM 

2  19 39 109 25 194 

2 
ĐH Đông Á 

4  15 30 119 21 189 

3 ĐH Hồng Bàng    16 31 118 20 185 

4 
ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 

3  15 30 106 37 191 

5 ĐH Nguyễn Tất Thành    15 31 166 23 235 

6 ĐH Phƣơng Đông 5  12 24 79 14 134 

7 ĐH Quang Trung    7 15 50 20 92 

8 ĐH Văn Lang 6  15 31 100 24 176 

  Tổng 20 114 231 847 184 1396 
 

Nội dung khảo sát:Tính cấp thiết và khả thi của 11 giải pháp đề xuất đƣợc đánh 

số nhƣ sau: 

Kết quả khảo sát 

Hội đồng quản trị và ban giám hiệu 

Chỉ có 5 trƣờng ĐH NCL có thành viên của HĐQT và BGH tham gia khảo sát, 

tổng số phiếu thu đƣợc từ nhóm đối tƣợng này chỉ gồm 20 phiếu, cụ thể: 2 phiếu từ 

trƣờng ĐH Công nghệ TP. Hồ Chí Minh; 4 phiếu từ trƣờng ĐH Đông Á; 3 phiếu từ 

trƣờng ĐH Kiến trúc Đà Nẵng; 5 phiếu từ trƣờng ĐH Phƣơng Đông và 6 phiếu từ 

trƣờng ĐH Văn Lang. 

Kết quả thu đƣợc nhƣ sau: 
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Biểu đồ  Đánh giá về tính cấp thiết và tính khả thi của HĐQT và BGH 

Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát, 2018 

Giảng viên 

Mẫu khảo sát 

Đã có 184 giảng viên tham gia vào khảo sát đến từ 8 trƣờng đại học NCL gồm: 

trƣờng ĐH Công nghệ Hồ Chí Minh (25 giảng viên tƣơng ứng 13,6%); trƣờng ĐH 

Đông Á (21 giảng viên tƣơng ứng 11,4%); trƣờng ĐH Hồng Bàng (20 giảng viên 

tƣơng ứng 10,9%); trƣờng ĐH Kiến trúc Đà Nẵng (37 giảng viên tƣơng ứng 20,1%); 

trƣờng ĐH Nguyễn Tất Thành (23 giảng viên tƣơng ứng 12,5%); trƣờng ĐH Phƣơng 

Đông (14 giảng viên tƣơng ứng 7,6%); trƣờng ĐH Quang Trung (20 giảng viên tƣơng 

ứng 10,9%) và trƣờng ĐH Văn Lang (24 giảng viên tƣơng ứng 13%). Số lƣợng giảng 

viên tham gia khảo sát nhiều nhất là ở trƣờng ĐH Kiến trúc Đà Nẵng và ít nhất ở 

trƣờng ĐH Phƣơng Đông. 

Đánh giá về các giải pháp phát triển các trường đại học NCL ở Việt Nam 
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Biểu đồ Đánh giá của giảng viên về tính cấp thiết và khả thi của các giải pháp 

Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát, 2018 

Trong 11 định hƣớng giải pháp đƣa ra, giảng viên đánh giá giải pháp 7 về phát 

triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và nhân lực quản lý của cơ sở giáo dục và 

giải pháp 11 phát triển quan hệ quốc tế có tính cấp thiết nhất; giải pháp ít có tính cấp 

thiết nhất là giải pháp 5. về tăng cƣờng cơ chế giám sát đối với các trƣờng đại học. 

Tuy nhiên, về tính khả thi, giải pháp đƣợc đánh giá cao nhất là giải pháp 11 và giải 

pháp đánh giá ít khả thi nhất lại là giải pháp 1. Về mặt tổng quát, với mỗi giải pháp, 

tính cấp thiết luôn cao hơn tính khả thi. 

Cựu sinh viên 

Đã có 231 cựu sinh viên tham gia vào khảo sát đến từ 8 trƣờng đại học NCL là 

trƣờng ĐH Công nghệ Hồ Chí Minh (39 sinh viên tƣơng ứng 16,9%); trƣờng ĐH 

Đông Á (30 sinh viên tƣơng ứng 13%); trƣờng ĐH Hồng Bàng (31 sinh viên tƣơng 

ứng 13,4%); trƣờng ĐH Kiến trúc Đà Nẵng (30 sinh viên tƣơng ứng 13%); trƣờng ĐH 

Nguyễn Tất Thành (31 sinh viên tƣơng ứng 19,6%); trƣờng ĐH Phƣơng Đông (24 sinh 

viên tƣơng ứng 10,4%); trƣờng ĐH Quang Trung (15 sinh viên tƣơng ứng 6,5%) và 

trƣờng ĐH Văn Lang (31 sinh viên tƣơng ứng 13,4%). Số lƣợng sinh viên tham gia 

khảo sát nhiều nhất là ở trƣờng ĐH Công nghệ tp. Hồ Chí Minh và ít nhất ở trƣờng 

ĐH Quang Trung.Kết quả đƣợc biểu diễn trong sơ đồ sau: 
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Biểu đồ  Đánh giá tính cấp thiết và khả thi các giải pháp phát triển trường ĐH NCL 

của cựu sinh viên. (Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát, 2018). 

Cựu sinh có đánh giá rất khác nhau về các giải pháp đƣợc đƣa ra. Về tính cấp 

thiết; trừ giải pháp 1, 3 và 8, các giải pháp khác đều nhận đƣợc mức độ đồng tình cao 

hoặc rất cao (điểm đánh giá hầu nhƣ trên 4). Cao nhất là giải pháp về phát triển đội 

ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và nhân lực quản lý các cơ sở giáo dục ĐH NCL. Về 

tính khả thi, mức độ đồng ý thấp hơn nhiều so với tính cấp thiết. Giải pháp đƣợc đánh 

giá là khả thi nhất vẫn là giải pháp thứ 7 và ít khả thi nhất là giải pháp đầu tiên – xóa 

bỏ tâm lý phân biệt, đối xử không bình đẳng giữa giáo dục ĐH công lập và NCL. Cá 

biệt, giải pháp 3 – định hƣớng mạng lƣới các trƣờng ĐHNCL Việt Nam đến năm 2035 

và giải pháp 8 – tăng cƣờng đầu tƣ và tài chính đối với mô hình trƣờng ĐH NCL, có 

chính sách ƣu đãi tiếp cận nguồn vốn đầu tƣ và chính sách khác có tính khả thi còn cao 

hơn cả tính cấp thiết. 

Sinh viên đang học 

Mẫu khảo sát 

Sinh viên trong nghiên cứu này đƣợc hiểu là đối tƣợng ngƣời học, bao gồm cả ở 

bậc sau đại học. Đã có 847 sinh viên tham gia vào khảo sát đến từ 8 trƣờng đại học 

NCL hàng đầu ở Việt Nam, thuộc cả ba vùng Bắc, Trung, Nam, là trƣờng ĐH Công 

nghệ Hồ Chí Minh (109 sinh viên tƣơng ứng 12,9%); trƣờng ĐH Đông Á (119 sinh 
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viên tƣơng ứng 14%); trƣờng ĐH Hồng Bàng (118 sinh viên tƣơng ứng 13,9%); 

trƣờng ĐH Kiến trúc Đà Nẵng (106 sinh viên tƣơng ứng 12,5%); trƣờng ĐH Nguyễn 

Tất Thành (166 sinh viên tƣơng ứng 19,6%); trƣờng ĐH Phƣơng Đông (79 sinh viên 

tƣơng ứng 9,3%); trƣờng ĐH Quang Trung (50 sinh viên tƣơng ứng 5,9%) và trƣờng 

ĐH Văn Lang (100 sinh viên tƣơng ứng 11,8%). Số lƣợng sinh viên tham gia khảo sát 

nhiều nhất là ở trƣờng ĐH Nguyễn Tất Thành và ít nhất ở trƣờng ĐH Quang Trung. 

 

Biểu đồ  Đánh giá của sinh viên về tính cấp thiết và khả thi của các giải pháp 

Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát, 2018 

Trong 11 định hƣớng giải pháp đƣa ra, sinh viên đánh giá giải pháp 11. Phát triển 

quan hệ quốc tế và giải pháp 7 về phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và 

nhân lực quản lý của cơ sở giáo dục có tính cấp thiết nhất; giải pháp ít có tính cấp thiết 

nhất là giải pháp 1. về Xóa bỏ tâm lý phân biệt, đối xử không bình đẳng giữa giáo dục 

đại học công lập và NCL. Tuy nhiên, về tính khả thi, giải pháp đƣợc đánh giá cao nhất 

là giải pháp 7 và giải pháp đánh giá ít khả thi nhất lại là giải pháp 4. Hoàn chỉnh các 

căn cứ pháp lý đối với đại học NCL ở Việt Nam. Về mặt tổng quát, với mỗi giải pháp, 

tính cấp thiết luôn cao hơn tính khả thi, trừ giải pháp 5 (tăng cƣờng giám sát các 

trƣờng đại học). 

5.4.2. Khảo sát qua câu lạc bộ Các trƣờng đại học NCL 

Đề tài nghiên cứu đã thực hiện khảo sát 11 giải pháp đối với các cán bộ quản lý 

cấp cao của các trƣờng đại học NCL tham gia trong câu lạc bộ các trƣờng đại học 

NCL của Hiệp hội Các trƣờng đại học và Cao đẳng Việt Nam. Thang đo đƣợc sử dụng 
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là thang đo Linkert 3 mức độ (Còn phân vân: 0,1 – 1,0; Tán thành: 1,1 – 2,0; Rất tán 

thành: 2,1 – 3,0) đƣợc sử dụng trong bảng hỏi có mức độ tích cực tăng dần, giá trị 

trung bình của các đánh giá sẽ đại diện cho mức độ đồng ý của ngƣời trả lời về nhận 

định đƣợc đƣa ra. Khảo sát thu đƣợc ý kiến của 30 cán bộ quản lý cấp cao đến từ các 

trƣờng đại học và cao đẳng NCL nằm trong câu lạc bộ các trƣờng đại học NCL. Kết 

quả khảo sát về đƣợc thể hiện dƣới biểu đồ dƣới. 

 

Biểu đồ Đánh giá của cán bộ quản lý cấp cao các trường đại học NCL về các giải 

pháp phát triển giáo dục đại học NCL ở Việt Nam 

Từ biểu đồ 6.5. cho thấy tất cả 11 giải pháp đều đƣợc đƣợc đánh giá ở mức độ 

“rất tán thành” (từ 2,17 đến 2,77). Giải pháp thứ nhất về “Đổi mới tƣ duy, nhận thức 

về  giáo dục đại học ngoài công lập” đƣợc cho điểm cao nhất (2,77). Giải pháp thứ ba 

về “Tái cấu trúc hệ thống các trƣờng đại học, trong đó có các trƣờng đại học NCL” 

đƣợc cho điểm thấp nhất trong 11 giải pháp (2,17). Giải pháp thứ tƣ và thứ chín đƣợc 

nhóm nghiên cứu coi là hai giải pháp trọng tâm đều đƣợc đánh giá ở mức rất tán thành 

với cùng số điểm là 2,57. 
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Chƣơng 6. CÁC KIẾN NGHỊ CỦA ĐỀ TÀI 

6.1.Kiến nghị từ cơ sở lý luận của phát triển đại học ngoài công lập 

Kiến nghị số 1: Xây dựng hệ thống GDQD theo ISCED 2011 

a) Nội dung kiến nghị: 

Xây dựng hệ thống GDQD Việt nam theo ISCED 2011 do UNESCO ban bố và 

các nƣớc trên thế giới và trong khu vực Đông Nam Á đều thực hiện, trong đó giáo dục 

đại học thuộc các bậc IV-VIII bao gồm: 

Bậc IV: Giáo dục sau trung học (Post-Secondary, Non Tertiary - Education); 

Bậc V. Giáo dục đại học ngắn hạn (Shot-Cycle Tertiary Education); 

Bậc VI. Giáo dục cử nhân hoặc tƣơng đƣơng (Bachelor or Equivalent 

Education); 

Bậc VII. Giáo dục Thạc sỹ hoặc tƣơng đƣơng (Master or Equivalent Education); 

Bậc VIII. Giáo dục Tiến hoặc tƣơng đƣơng (Doctoral or Equivalent Education). 

b) Cách thực hiện 

Điều chỉnh các điều khoản liên quan đến hệ thống giáo dục đại học của Luật 

Giáo dục, 2019; Luật Giáo dục đại học 2018 và các quyết định của Chính phủ liên 

quan. 

c) Cơ quan thực hiện 

Quốc hội, Chính phủ  

6.2. Kiến nghị từ kinh nghiệm quốc tế của phát triển dại học NCL 

6.2.1. Kinh nghiệm Mỹ 

Kiến nghị số 2: Tôn trọng sở hữu tư nhân của các trường đại học NCL 

a) Nội dung  

Thứ nhất, các ĐH tƣ thục đƣợc tự do tìm kiếm “thị trƣờng”, và hoạt động dựa 

trên pháp luật, nhất là tôn trọng quyền sở hữu tƣ nhân, giảm thiểu những mệnh lệnh 

hành chính của nhà nƣớc. 

Thứ hai, giảm thiểu bàn tay điều tiết của nhà nƣớc. 

Thứ ba, vai trò của chính quyền đƣợc cân bằng bởi sự tham gia của một xã hội 

dân sự năng động, điển hình là việc các cá nhân tham gia hiến tặng nhà trƣờng và nhà 

doanh nghiệp kiêm nhà hoạt động xã hội đã tạo ra những thế cân bằng rất đặc trƣng 

cho hệ thống ĐH tƣ thục Hoa Kì. 

b) Cách thực hiện 

Nâng cao tính tự chủ của các trƣờng 
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Hạn chế sự can thiệp của nhà nƣớc 

c) Cơ quan thực hiện 

Quốc hội, Chính phủ, Bộ GD&ĐT và các cơ quan liên quan, chính quyền các 

tỉnh/thành phố 

6.2.2. Kinh nghiệm từ các nước có nền kinh tế chuyển đổi 

Kiến nghị số 3 

a)Nội dung: Xây dựng và tăng cƣờng bộ máy kiểm định chất lƣợng 

Nhà nƣớc rất thận trọng trong việc phát triển đại học NCL, kịp thời xây dựng và 

tăng cƣờng bộ máy kiểm định chất lƣợng; Trong 2 loại hình trƣờng đại học NCL vì lợi 

nhuận và phi vụ lợi, nhà nƣớc chỉ khuyến khích và tạo điều kiện để phát triển loại hình 

phi vụ lợi. 

b) Cách thực hiện 

Đƣa nội dung trên vào các văn bản hƣớng dẫn thi hành luật và các kế hoạch phát 

triển giáo dục đại học. 

c)Cơ quan thực hiện 

Các cơ quan quản lý nhà nƣớc về giáo dục 

6.3. Kiến nghị từ đánh giá hiện trạng các trƣờng đại học NCL nƣớc ta 

Kiến nghị số 4. 

a)Nội dung: 

Chấp nhận loại hình ĐHTT có nhiều loại hình sở hữu; Chấp nhận cho chủ đầu tƣ 

của trƣờng ĐHTT đƣợc tự chủ lựa chọn mô hình quản trị trên cơ sở bảo đảm quyền tài sản 

của chủ thể đầu tƣ, không áp đặt mà khuyến khích chủ sở hữu mời các bên liên quan tham 

gia vào HĐ trƣờng; Chấp nhận trƣờng ĐHNCL  bình  đẳng với trƣờng ĐHCL, về 

nguyên tắc tất cả những ƣu đãi mà trƣờng ĐHCL đƣợc quyền thụ hƣởng thì trƣờng 

ĐHTT không vì mục đích lợi nhuận cũng đƣợc quyền thụ hƣởng. 

a) Cách thực hiện 

Đƣa nội dung trên vào các văn bản hƣớng dẫn thi hành luật và các kế hoạch phát 

triển giáo dục đại học. 

c) Cơ quan thực hiện 

Các cơ quan quản lý nhà nƣớc về giáo dục 

6.4. Kiến nghị từ các giải pháp phát triển đại học NCL nƣớc ta 

Kiến nghị số 5. 

a)Nội dung: Mục tiêu phát triển đại học NCL nƣớc ta đến 2030 
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Mục tiêu tổng quát 

Nâng cao chất lượng các trường đại học ngoài công lập, hoàn chỉnh chương 

trình đào tạo, đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất của các trường; xây dựng một số 

trường xuất sắc, có uy tín trong nước và trong khu vực; phát triển các trường đại học 

tư không vì mục đích lợi nhuận 

Mục tiêu cụ thể 

Xây dựng 10 trường đại học NCL có chất lượng cao, tạo điều kiện để tất cả các 

trường NCL còn lại hoạt động ổn định. 

b) Cách thực hiện 

Đƣa nội dung trên vào các Chiến lƣợc phát triển giáo dục và các kế hoạch phát 

triển giáo dục đại học. 

c) Cơ quan thực hiện 

Chính phủ, Bộ GD&ĐT và các cơ quan soạn thảo Chiến lƣợc và kế hoạch giáo 

dục đại học 

Kiến nghị số 6 

a) Nội dung: Hệ thống tiêu chuẩn phát triển bền vững ĐH NCL nƣớc ta 

Chấp nhận hệ thống tiêu chuẩn phát triển bền vững ĐH NCL nƣớc ta nhƣ sau 

 Tổng hợp các tiêu chuẩn phát triển bền vững của trường đại học 

                   Các tiêu chuẩn phát triển bền vững của trƣờng đại học 

Tiêu 

chuẩn 

Nội dung/Số khía cạnh bền 

vững 

Ghi chú 

1 Tài chính 1. Giải quyết mâu thuẫn phát triển 

2. Ổn định tài chính 

3. Giải trình và chịu trách nhiệm 

4. Phát triển bền vững cộng đồng 

2 Nâng cao chất lƣợng 1. Giải quyết mâu thuẫn phát triển 

2. Ổn định tài chính 

3. Giải trình và chịu trách nhiệm 

3 Dạy học và đánh giá kết quả 

học tập 

1. Giải quyết mâu thuẫn phát triển 

2. Giải trình và chịu trách nhiệm 

4 Nghiên cứu/2 1. Phát triển bền vững cộng đồng 

2. Giải trình và chịu trách nhiệm 

5 Nguồn lực 1. Giải quyết mâu thuẫn phát triển 

2. Phát triển bền vững cộng đồng 
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6 Quản trị 1. Giải quyết mâu thuẫn phát triển 

2. Giải trình và chịu trách nhiệm 

7 Chỉ số tín nhiệm 1. Ổn định tài chính 

2. Giải quyết mâu thuẫn phát triển 

8 Đổi mới hiệu quả 1. Giải quyết mâu thuẫn phát triển 

9 

 

Đối tƣợng tuyển sinh và 

nhập học 

1. Giải quyết mâu thuẫn phát triển 

10 Quản trị rủi ro 1. Giải quyết mâu thuẫn phát triển 

2. Ổn định tài chính 

3. Phát triển bền vững cộng đồng 

 

b) Cách thực hiện 

Đƣa bộ tiêu chuẩn trên vào thực tiễn đánh giá sự phát triển của các trƣờng đại học 

c) Cơ quan thực hiện 

Các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ quan nghiên cứu và đánh giá giáo dục 

Kiến nghị số 7 

a) Nội dung: Đổi mới tƣ duy, nhận thức về quản lý giáo dục đại học 

Đổi mới tƣ duy, nhận thức về quản lý giáo dục đại học, lấy hiệu quả hoạt động 

làm thƣớc đo; Xóa  bỏ tâm lý phân biệt, đối xử không bình đẳng giữa giáo dục đại học 

công lập và ngoài công lập trong hệ thống giáo dục đại học 

b) Cách thực hiện 

Đƣa nội dung trên vào tất cả các quyết định về quản lý giáo dục 

c) Cơ quan thực hiện 

Các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ quan truyền thông. 

Kiến nghị 8: Đẩy mạnh truyền thông về vai trò, vị trí và đóng góp của đại 

học NCL 

a) Nội dung 

Đẩy mạnh truyền thông về vai trò, vị trí và đóng góp của đại học NCL đối với 

phát triển kinh tế-xã hội và giáo dục - đào tạo. 

b) Cách thực hiện 

Tăng cƣờng nội dung về giáo dục đại học NCL trên các phƣơng tiện truyền thông đại 

chúng, trong các hội thảo khoa học. 

c) Cơ quan thực hiện 
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Các cơ quan truyền thông, các tổ chức khoa học, các trƣờng đại học NCL. 

Kiến nghị số 9 

a) Nội dung : Xây dựng quy hoạch, tái cấu trúc hệ thống đại học 

Xây dựng quy hoạch, tái cấu trúc hệ thống đại học, bao gồm cả đại học NCL 

b) Cách thực hiện 

Tiến hành xây dựng quy hoạch, tái cấu trúc hệ thống đại học, bao gồm cả đại học NCL 

quy hoạch. 

d) Cơ quan thực hiện 

Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nƣớc về giáo dục, các trƣờng đại học NCL 

Kiến nghị số 10. 

a) Nội dung: Hoàn chỉnh Luật Giáo dục đại học 2018 và nghiên cứu, chuẩn bị 

ban hành Luật Giáo dục đại học ngoài công lập. 

b) Cách thực hiện 

Đƣa việc xây dựng và ban bố Luật Giáo dục đại học tƣ thục vào kế hoạch công 

tác của Quốc hội và tiến hành các bƣớc thực hiện 

c) Cơ quan thực hiện 

Quốc hội, Chính phủ 

Kiến nghị số 11 

a) Nội dung: Phát triển đội ngũ các trƣờng đại học NCL 

b) Cách thực hiện 

Xây dựng kế hoạch chiến lƣợc phát triển đội ngũ dài hạn (10 năm), trung hạn (5 

năm) và ngắn hạn ( 1 năm) 

- Xây dựng vị trí việc làm, tiêu chuẩn cho đội ngũ 

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, luân chuyển đội ngũ GV, NCV đảm bảo cân 

đối đội ngũ về độ tuổi, trình độ đáp ứng mục tiêu, sứ mệnh và phù hợp với điều kiện 

cụ thể của trƣờng. 

- Xây dựng và thực hiện chính sách đột phá để duy trì và thu hút đội ngũ có năng 

lực và kinh nghiệm, có tƣ duy đổi mới và sáng tạo. 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

hằng na  m đối với đọ  i ngũ CBQL/GV/NCV để đạt chuẩn quy định; 

- Hằng na  m, thực hiện đánh giá GV/NCV và CBQL để có chính sách trả lƣơng 

và ƣu đãi phù hợp 
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c) Cơ quan thực hiện 

Các cơ quan quản lý nhà nƣớc về giáo dục đại học, các trƣờng đại học NCL 

Kiến nghị số 12 

a) Nội dung: Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài 

chính, tài sản đối với từng mô hình đại học ngoài công lập. 

Nhà nƣớc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài chính, tài sản 

đối với từng mô hình đại học ngoài công lập. 

b) Cách thực hiện 

Ban bố các quy định về quản lý tài chính, tài sản đối với cá trƣờng đại học ngoài 

công lập. 

c) Cơ quan thực hiện 

Bộ GD-ĐT và Bộ Tài chính 

Kiến nghị 13 

a) Nội dung:Thực hiện mô hình đảm bảo chất lƣợng đối với đại học NCL 

b) Cách thực hiện 

Đối với Nhà nước:Chuyển đổi vai trò từ kiểm soát sang giám sát, hỗ trợ giáo dục 

đại học; Cấp ngân sách cho đại học NCL nhƣ giáo dục đại học công nếu đảm bảo các 

điều kiện theo yêu cầu của Nhà nƣớc. 

Đối với cơ sở giáo dục: 

Cam kết với Nhà nƣớc về thực thi sứ mệnh phục vụ lợi ích chung của quốc gia, 

chia sẻ và hợp tác có trách nhiệm với giáo dục đại học công; Thiết lập một hệ thống 

ĐBCL mới, bộ công cụ mới nhƣ một thang thƣớc để đạt đƣợc chuẩn của khu vực; Cải 

thiện nhận thức, chuyển biến của cán bộ, giảng viên, sinh viên các trƣờng đại học về 

hoạt động ĐBCL, công tác tự đánh giá. 

c) Cơ quan thực hiện 

Các cơ quan quản lý nhà nƣớc về giáo dục đại học, các trƣờng đại học NCL 

6.5. Những kiến nghị trọng tâm 

Kiến nghị số 5.Đặt mục tiêu phát triển đại học NCL nước ta đến 2030 

Mục tiêu tổng quát: Nâng cao chất lƣợng các trƣờng đại học ngoài công lập, 

hoàn chỉnh chƣơng trình đào tạo, đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất của các trƣờng; 

xây dựng một số trƣờng xuất sắc, có uy tín trong nƣớc và trong khu vực; phát triển các 

trƣờng đại học tƣ không vì mục đích lợi nhuận 

Mục tiêu cụ thể: Xây dựng 10 trƣờng đại học NCL có chất lƣợng cao, tạo điều 
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kiện để tất cả các trƣờng NCL còn lại hoạt động ổn định. 

Kiến nghị số 10.Hoàn chỉnh Luật Giáo dục đại học 2018 và nghiên cứu, 

chuẩn bị ban hành Luật Giáo dục đại học tư thục. 

Kiến nghị số 13. Thực hiện mô hình đảm bảo chất lượng đối với đại học NCL 

7. Những sản phẩm và đóng góp của của đề tài 

7.1. Những sản phẩm khoa hoc của đề tài: 

- Báo cáo khoa học, chuyên đề (60 báo cáo) 

- Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong và ngoài nƣớc (10 bài trong nƣớc, 

1 bài nƣớc ngoài, Scopus, ISI) 

- Sách chuyên khảo: đã xong bản thảo 

- Đào tạo: 2 thạc sĩ; hỗ trợ đào tạo 1 tiến sĩ. 

7.2. Đóng góp về xây dựng chính sach của đề tài: 

Trong quá trình triển khai Đề tài đã kịp thời kiến nghị các chính sách sau và một 

số kiến nghị đã đƣợc chấp nhận khi xây dựng Luật Giáo dục đại học 2018, Luật Giáo 

dục 2019 và các Nghị định thi hành Luật. 

7.2.1. Quan điểm phát triển bền vững các trƣờng đại học ngoài công lập 

Sự ra đời và phát triển của hệ thống cơ sở giáo dục ngoài công lập trên thế giới là 

một xu thế khách quan, nguyên do chủ yếu không phải vì các nƣớc thiếu tiền đầu tƣ 

cho giáo dục công, mà trƣớc hết vì bản chất của giáo dục dù ở cấp độ nào, hình thức 

nào đều chứa đựng các yếu tố của lợi ích công và lợi ích tư, trách nhiệm công và trách 

nhiệm tư của các chủ thể liên quan, dù có sự khác nhau về tương quan giữa các cấp – 

bậc và hình thức giáo dục. Đặc biệt khi nền giáo dục vận hành trong điều kiện kinh tế 

thị trƣờng và hội nhập quốc tế, giáo dục đƣợc xác định là một lĩnh vực dịch vụ, một 

lĩnh vực đầu tƣ cho phát triển, với sự tham gia của nhiều chủ thể, nhiều thành phần 

kinh tế trong xã hội, cả trong và ngoài nƣớc. Điều đặc biệt quan trọng là cần phải tạo 

đƣợc động lực mạnh mẽ, đúng đắn, cơ chế phù hợp huy động mọi nguồn lực của xã 

hội và cơ chế cạnh tranh lành mạnh cho sự phát triển có hiệu quả của cả hệ thống giáo 

dục quốc dân. Điều này là một điều kiện và yêu cầu khách quan cho sự phát triển của 

hệ thống các cơ sở giáo dục ngoài công lập – như một phân hệ hữu cơ của hệ thống 

giáo dục các nước. Đồng thời gắn liền với đó là sự đổi mới cơ chế vận hành của các 

cơ sở giáo dục công lập theo hƣớng tự chủ, mà xét về bản chất là xác định quyền - 
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nghĩa vụ - trách nhiệm - lợi ích của các chủ thể liên quan trong cơ sở giáo dục gắn với 

chất lƣợng, hiệu quả giáo dục, với chất lƣợng và hiệu quả huy động và sử dụng các 

nguồn lực, gắn với trách nhiệm trách giải trình của cơ sở giáo dục công lập. Như vậy 

xét riêng về cơ chế vận hành của cơ sở giáo dục công lập theo cơ chế tự chủ có nhiều 

nét tương đồng với cơ chế vận hành của cơ sở giáo dục ngoài công lập. 

7.2.2.Đề tài đề xuất và đề nghị việc sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục đại học làm rõ 

là phân ranh giới rạch ròi giữa trường đại học tư không vì mục đích lợi nhuận 

(trường phi vụ lợi) và các trường đại học tư khác 

Nhà nƣớc khuyến khích phát triển và có chính sách ƣu tiên cho các trƣờng đại 

học tƣ phi vụ lợi. 

Sau khi tuyên bố rạch ròi tính chất 2 loại trƣờng tƣ đó thì phải giải quyết các vấn 

đề nẩy sinh sau: 

-Trong các trƣờng đại học tƣ hiện nay xác định trƣờng nào là trƣờng phi vụ lợi, 

các trƣờng này chỉ có tài sản chung không chia, các tài sản đó là tài sản xã hội, của 

cộng đồng nhà trƣờng hiện nay và tƣơng lai cho nên không khó xử lý; 

- Đối với các trƣờng vì lợi nhuận thì phải phân định phần tài sản xã hội, do ƣu 

tiên mà có (ví dụ do đƣợc cấp đất đai, đƣợc miễn thuế,...) và  phần tài sản do hoạt động 

kinh doanh mà có. Sau khi xử lý phần tài sản xã hội thì đối xử với trƣờng đó nhƣ các 

tổ chức kinh doanh khác; 

- Trong quá trình sửa đổi Luật Giáo dục, một số vấn đề lý luận cần đƣợc làm rõ, 

đặc biệt về sở hữu trƣờng; cơ chế, tính chất “vì lợi nhuận”, “không vì mục đích lợi 

nhuận”, “phi lợi nhuận” của các trƣờng NCL. Ngoài ra, cần làm rõ vấn đề sở hữu của 

khối tài sản tích luỹ “để lại không chia” (nên thống nhất tên gọi chung là “sở hữu 

chung hợp nhất không chia”) khi chuyển đổi từ mô hình trƣờng đại học dân lập sang tƣ 

thục. Phần đó sẽ do ai quản lý? ai quyết định? và sử dụng nhƣ thế nào? 

Đề nghị Thủ tƣớng Chính phủ chỉ đạo Bộ GDĐT và các cơ quan liên quan giải 

quyết dứt điểm chuyển đổi 7 trƣờng ĐH dân lập hiện nay sang tƣ thục, vì trong các 

văn bản pháp luật hiện hành không đề cập đến loại hình trƣờng dân lập nên các trƣờng 

này thực sự rất khó khăn trong quá trình hoạt động, có trƣờng trƣớc đây hoạt động rất 

tốt nhƣ Trƣờng Đại học dân lập Hải phòng nhƣng hiện nay có nguy cơ ngừng hoạt 

động vì không chuyển đổi đƣợc thì không còn căn cứ pháp lý để hoạt động. 
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- Tạo lập môi trƣờng bình đẳng về tài chính cho nhóm các trƣờng ĐH NCL trong 

việc tiếp cận nguồn vốn ODA và các nguồn vốn khác; đầu tƣ thông qua ngƣời học 

theo cơ chế đặt hàng; cơ chế hỗ trợ sinh viên diện nghèo, vùng sâu vùng xa, cơ chế 

đào tạo nguồn nhân lực cho địa phƣơng; cơ chế ƣu đãi đầu tƣ trong lĩnh vực GDĐH... 

theo qui định của nhà nƣớc. Bên cạnh đó, cần có cơ chế cụ thể về mức hỗ trợ cho các 

hoạt động của trƣờng công và tƣ về đào tạo các nhóm ngành/nghề có tính xã hội cao 

đồng thời cắt giảm triệt để sự hỗ trợ/trợ cấp của nhà nƣớc đối với các nhóm 

ngành/nghề có nhu cầu cao trong xã hội. 

- Rà soát, bổ sung và hoàn thiện chính sách tài chính đối với các trƣờng ĐH NCL 

đặc biệt là chính sách thuế. Có chính sách hỗ trợ các trƣờng ĐH NCL tiếp cận nguồn 

vốn ƣu đãi từ nguồn thuế do các trƣờng ĐH NCL đóng góp vào ngân sách nhà nƣớc. 

 

 

 

 

 

 


