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dục đại học NCL ở Việt Nam trong thời gian tới 

2.5. Các giải pháp, chính sách phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập 

Việt Nam 

2.6. Đánh giá tính cấp thiết và khả thi của các giải pháp; đề xuất, lộ trình thực hiện và 

kiến nghị. 

III. Kết quả và sản phẩm chính của Đề tài 

3.1. Sản phẩm khoa học 



 Báo cáo tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về các mô hình 

trường đại học ngoài công lập 

 Báo cáo về Cơ sở khoa học của phát triển trường đại học ngoài công lập ở Việt 

Nam 

 Báo cáo Nghiên cứu về các mô hình trường đại học ngoài công lập ở quốc tế 

 Báo cáo về Thực trạng giáo dục đại học ngoài công lập ở Việt Nam 

 Báo cáo về Thời cơ, thách thức và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển bền 

vững của giáo dục đại học NCL ở Việt Nam trong thời gian tới 

 Báo cáo về Các giải pháp, chính sách phát triển bền vững các trường đại học ngoài 

công lập 

 Báo cáo về Đánh giá tính cấp thiết và khả thi của các giải pháp; đề xuất,  lộ trình 

thực hiện và  kiến nghị 

 Báo cáo tổng kết đề tài. 

3.2. Sản phẩm xuất bản 

Số 

TT 
Tên bài báo/sách Tên tác giả Tạp chí 

Năm 

xuất 

bản 

1 Sự phát triển giáo dục đại 

học tư ở Nhật Bản 

Đặng Bá Lãm Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội 

2019 

2 Sự phát triển giáo dục đại 

học tư ở Đài Loan 

Đặng Bá Lãm Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội 

2019 

3 Đánh giá của doanh nghiệp 

về năng lực sinh viên các 

trường đại học ngoài công 

lập 

Đặng Bá Lãm, 

Nguyễn Thế Th ng, 

Đ  Minh Thư, 

Nguyễn Xuân An 

Tạp chí Khoa học giáo 

dục Việt Nam  

2019 

4 Mô hình đảm bảo chất 

lượng cho các trường đại 

học ngoài công lập 

Đặng Ứng Vận,     

Đào Thị Hòa 

Tạp chí Khoa học giáo 

dục Việt Nam 
2019 

5 Trường đại học lai ghép 

công – tư, một phương thức 

phát triển có hiệu quả đại 

học ngoài công lập ở Trung 

Quốc 

Đặng Bá Lãm Tạp chí Giáo dục và xã 

hội 

2019 



6 Kết quả kiểm định chất 

lượng giáo dục và những 

tồn tại chủ yếu của 17 cơ sở 

giáo dục đại học ngoài công 

lập 

Đào Thị Hòa,  

Đặng Ứng Vận, 

Nguyễn Thị Lệ Xuân, 

Nguyễn Thị Thương 

Tạp chí Khoa học - 

ĐHQGHN 

2019 

7 Phát triển đại học ngoài 

công lập ở Việt Nam và các 

vấn đề đặt ra 

Đặng Bá Lãm, 

Nguyễn Xuân An 

Tạp chí Quản lý giáo 

dục 

2020 

8 Patterns of Ownership and 

Management in Vietnams 

Private Higher Education 

An Exploratory Study 

Châu Dương Quang, 

Đặng Bá Lãm, 

Nguyễn Xuân An 

Higher Education Policy  2020 

 

3.3. Sản phẩm đào tạo 

3.3.1. Đào tạo HVCH 

a) Tên Học viên cao học: Khổng Minh Hòa 

 Tên luận văn/luận án: Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học cho giảng 

viên Trường Cao đẳng FPT trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học 

 Năm tốt nghiệp: 2020 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Bá Lãm 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

b) Tên Học viên cao học: Phan Thị Ninh 

 Tên luận văn/luận án: Quản lý tài chính một số trường đại học ngoài công lập trên 

địa bàn Thành phố Hà Nội 

 Năm tốt nghiệp: 2021 

 Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Ngữ 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Hòa Bình. 

3.3.2. Hỗ trợ đào tạo Nghiên cứu sinh 

Tên Nghiên cứu sinh: Đào Thị Hòa 

 Tên luận văn/luận án: Quản lý trị cơ sở giáo dục đại học tư thục theo tiếp cận đảm 

bảo chất lượng 

 Năm tốt nghiệp: 2021 



 Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Đặng Ứng Vận, PGS.TS. Trần Quốc 

Thành 

 Cơ sở đào tạo NCS: Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN. 

3.4. Hợp tác trong và ngoài nước 

3.4.1. Hợp tác trong nước 

Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã được Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào 

tạo) sử dụng trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về giáo dục đại học nói 

chung và các vấn đề liên quan đến hệ thống đại các trường học ngoài công lập nói riêng, 

cụ thể: 

- Xây dựng và ban hành Luật SĐBSMSĐ của Luật Giáo dục Đại học ban hành ngày 

19 tháng 11 năm 2018;  

- Nội dung Dự thảo Luật Luật Giáo dục liên quan đến các trường Đại học ngoài 

công lập;  

- Rà soát sửa đổi, bổ sung một số thông tư đảm bảo phù hợp với Luật Giáo dục Đại 

học mới ban hành. 

3.4.2.  Hợp tác quốc tế 

 Nhóm nghiên cứu đề tài đã tiến hành đợt khảo sát tại Nhật Bản và Đài Loan từ ngày 

29/10/2018 đến ngày 08/11/2018. Tại Nhật Bản, đoàn đã thăm và làm việc với Bộ phận 

quản lý tổ chức giáo dục tư thục thuộc Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và 

Công nghệ Nhật Bản, Hiệp hội các trường đại học tư thục Nhật Bản, trường đại học 

Waseda và trường đại học Sophia để trao đổi về chính sách cho giáo dục đại học tư thục, 

cũng như mô hình hoạt động của các trường đại học tư thục. Tại Đài Loan, đoàn tới thăm 

và làm việc với một số trường đại học tư thục cũng như công lập như: Trường Đại học 

Hoàn Cầu (TransWorld University), Trường Đại học Trường Vinh và Trường Đại học 

Khoa học và Công nghệ Quốc gia Cao Hùng (National Kaohsiung University of Science 

and Technology) về các vấn đề liên quan đến chính sách và mô hình hoạt động của các 

trường đại học tư thục ở Đài Loan (Trung Quốc). 

IV. Đóng góp chính của Đề tài 

4.1. Đóng góp khoa học 

Sự phát triển bền vững của các trường đại học NCL mang ý nghĩa quan trọng trong 

việc phát triển nền giáo dục đại học của Việt Nam. Trong thời gian từ khi cơ sở giáo dục 

đại học NCL đầu tiên được thành lập cho tới nay, các trường ĐH NCL ở Việt Nam gặp 



không ít khó khăn, trở ngại về cơ chế, sự ràng buộc của một số văn bản luật và dưới luật, 

các thông tư hướng dẫn vẫn còn thiếu, chưa hợp  lý, chưa đồng bộ và chưa đảm bảo sự 

phát triển vững ch c, chưa tạo được sự bình đẳng giữa trường công và trường tư; chưa tạo 

động lực cho các nhà đầu tư yên tâm đầu tư vào giáo dục đại học NCL. Phần lớn các 

trường ĐH NCL quy mô đào tạo còn nhỏ, điều kiện đảm bảo chất lượng khó khăn, chất 

lượng sinh viên tốt nghiệp chưa cao, các hoạt động của trường chưa đồng bộ, chủ yếu tập 

trung vào đào tạo, chưa quan tâm nhiều đến hoạt động khoa học và công nghệ, kết nối với 

doanh nghiệp, kiểm định chất lượng trường và chương trình đào tạo. Đội ngũ giảng viên 

tỷ lệ tiến sỹ chưa cao, số giảng viên trình độ đại học còn chiếm tỷ lệ cao, chưa đáp ứng 

yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo. Đội ngũ làm công tác quản trị chưa được đào tạo bài 

bản, cách quản lý gò bó, thiếu tính chuyên nghiệp; nhận thức về hình thức sở hữu, vấn đề 

lợi nhuận, phi lợi nhuận còn nhiều tranh luận, đặc biệt một số trường đại học dân lập 

muốn chuyển đổi sang trường đại học tư thục còn gặp khó khăn, phát sinh nhiều mâu 

thuẫn, nội bộ mất đoàn kết làm ảnh hưởng đến các hoạt động, hình ảnh của nhà trường, 

niềm tin của sinh viên, xã hội…  

Nhiều những giải pháp về chính sách của Đảng và Nhà nước đã được ban hành và 

thực hiện nhằm tháo gỡ những khó khăn trên của hệ thống này, tuy nhiên vẫn chưa giải 

quyết được những vấn đề cốt yếu, đặc biệt trọng sự thay đổi không ngừng của khoa học kĩ 

thuật, thị trường lao động. Từ yêu cầu thực tiễn đó, nhóm nghiên cứu đã thực hiện nghiên 

cứu cơ sở lý luận, tổng quan và phân tích các mô hình ĐH NCL trên thế giới, điều tra 

thực trạng, xác định các thời cơ cũng như thách thức đối với hệ thống các trường ĐH 

NCL để từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ để giáo dục đại học ngoài công lập nước ta 

bứt phá khỏi tình trạng trì trệ, lạc hậu, vượt qua khó khăn và thách thức hiện nay, phát 

triển bền vững trong tương lai, làm cho giáo dục đại học nước ta vươn lên theo kịp giáo 

dục đại học khu vực và thế giới, hoàn thành nhiệm vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao 

cho đất nước trong thời kỳ của cách mạng công nghiệp 4.0. Các giải pháp được phân theo 

hai nhóm có tính độc lập tương đối nhưng có mối quan hệ biện chứng với nhau để tạo nên 

một hệ thống các giải pháp có hiệu quả cao. Đây chính là điểm mới của đề tài so với các 

nghiên cứu trước đây. 

Trong quá trình thực hiện, đề tài đã phối hợp hết sức chặt chẽ với các cơ quan quản lý 

có liên quan để phối hợp nghiên cứu cũng như chuyển giao các kết quả nghiên cứu một 

cách kịp thời để có thể sử dụng trong thực tiễn công tác quản lý, tham mưu, xây dựng 

chính sách và nghiên cứu về giáo dục đại học NCL nói riêng và giáo dục đại học nói 

chung. Những kết quả nghiên cứu đạt được là cơ sở khoa học hết sức quan trọng để nhóm 



nghiên cứu tham gia góp ý, tham vấn vào các hoạt động của Bộ Giáo dục và Đào tạo nói 

riêng và Chính phủ nói chung trong các vấn đề liên quan đến giáo dục đại học NCL.  

V. Hiệu quả của Đề tài 

5.1. Hiệu quả kinh tế 

Hệ thống các trường đại học NCL càng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hệ 

thống giáo dục đại học của nước ta, góp phần vào sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

trong bối cảnh thay đổi không ngừng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội 

nhập quốc tế. Từ những kết quả nghiên cứu về lý luận cũng như thực tiễn, nhóm nghiên 

cứu đã đề xuất hệ thống các giải pháp phát triển bền vững các trường ĐH NCL ở Việt 

Nam nhằm kh c phục nững khó khăn, vướng m c, bất cập trong chính sách của Nhà 

nước, cũng như trong nội tại của các trường ĐH NCL. Điều này sẽ giúp cho hệ thống các 

trường ĐH NCL tham gia tích cực và hòa mình hơn nữa vào dòng chảy chung của dự phát 

triển giáo dục đại học ở nước ta, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao dưới 

đòi hỏi ngày càng bức thiết trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, đi lên chủ nghĩa xã 

hội và hội nhập kinh tế toàn cầu của đất nước. Đây chính là hiệu quả kinh tế quan trọng 

nhất của đề tài. 

5.2. Hiệu quả xã hội 

Đề tài cung cấp hệ thống cơ sở khoa học của phát triển trường đại học ngoài công lập 

ở Việt Nam, các mô hình trường đại học ngoài công lập ở quốc tế thông qua khảo sát tại 

Nhật Bản, Đài Loan cũng như tổng hợp, nghiên cứu các tài liệu khoa học quốc tế. Nhằm 

có một bức tranh toàn diện về hệ thống giáo dục ĐH NCL ở Việt Nam, nhóm nghiên cứu 

đã tiến hành khảo sát thực trạng các trường ĐH NCL trên cả ba miền của đất nước. Tiếp 

đó, nhóm nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu và đưa ra các thời cơ, thách thức đối với hệ 

thống giáo dục ĐH NCL trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như quá 

trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Những kết quả nghiên cứu trên đã tạo ra một cơ sở 

khoa học cũng như thực tiễn cho các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo (cụ 

thể là Bộ Giáo dục và Đào tạo) trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống các chính 

sách, các quy định pháp luật đối với hệ thống giáo dục ĐH NCL nhằm giúp cho hệ thống 

này được vận hành một cách trật tự, hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của khu vực giáo dục 

đại học tư thục. 

Trong quá trình thực hiện các nội dung nghiên cứu của đề tài, nhóm nghiên cứu đã tiến 

hành phối hợp chặt chẽ và chuyển giao các kết quả nghiên cứu dưới hình thức các báo cáo 



ng n gọn, các chuyên đề khoa học, các góp ý phục vụ cho các hoạt động của Hội đồng 

Quốc gia Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực, đóng góp vào việc xây dựng và ban 

hành Luật SĐBSMSĐ của Luật Giáo dục đại học ban hành ngày 19/11/2018 và Luật Giáo 

dục; rà soát sửa đổi một số thông tư đảm bảo phù hợp với Luật Giáo dục đại học mới ban 

hành. 

Đề tài đã đưa ra được hệ thống giải pháp phát triển bền vững các trường ĐH NCL 

bao gồm 14 giải pháp góp phần gợi ý tháo gỡ những bất cập trong chính sách phát triển 

các trường ĐH NCL ở Việt Nam của nhà nước, cũng như những khó khăn trong quản trị 

nhà trường của các cớ ở giáo dục ĐH NCL. Trong nội dung nghiên cứu này, đề tài đã đề 

xuất một bộ chỉ báo về tính bền vững của phát triển đại học ngoài công lập ở Việt Nam 

bao gồm 10 tiêu chuẩn có thể giúp cho không chỉ các nhà quản lý về giáo dục đại học 

trong công tác quản lý mà còn mang đến cho các trường ĐH NCL một khung đánh giá cơ 

sở về sự phát triển bền vững của nhà trường. 

Cuối cùng, đề tài cũng đã gợi mở ra những hướng nghiên cứu cho các cơ quan, tổ 

chức và cá nhân quan tâm đến sự phát triển bền vững của các trường ĐH NCL để nghiên 

cứu những vấn đề chuyên sâu hơn nhằm tháo gỡ những vướng m c và khó khăn mà hệ 

thống các trường ĐH NCL đang gặp phải cũng như phát hiện và dự báo những xu thế 

trong tương lai của loại hình này. 


