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     Biểu B1-2b-TMĐTXH 
                                                                                                            10/2014/TT-BKHCN 

THUYẾT MINH 

 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1 Tên đề tài: 

 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp 

phát triển bền vững các trường đại 

học ngoài công lập ở Việt Nam 

1a.   Mã số của đề tài: 

  KHGD/16-20.ĐT.017 

2 Loại đề tài: 

Thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 

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

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

3 Thời gian thực hiện: 24 tháng 

 (từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 11 năm 2019) 

4 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 3.560 triệu đồng, trong đó: 

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 3.560 triệu đồng 

- Từ nguồn tự có của tổ chức: Không 

- Từ nguồn khác: Không 

5 Phương thức khoán chi: 

Khoán đến sản phẩm cuối cùng 

 

 Khoán từng phần, trong đó: 

- Kinh phí khoán: 3.210 triệu đồng 

- Kinh phí không khoán: 350 triệu đồng    

6 Chủ nhiệm đề tài: 

Họ và tên: Trần Quang Quý 

Ngày, tháng, năm sinh:  05-05-1954                   Nam 

Học vị: TS                 Chức danh khoa học: PGS    

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường Đại học và cao đẳng Việt Nam 

      Điện thoại cơ quan: 024.36203609      Điện thoại nhà riêng:  024.35112173 

Điện thoại di động: 0903414978 
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      Email: tqquy@moet.edu.vn, quyduchai@gmail.com 

Tên tổ chức đang công tác: Hiệp hội Các trường Đại học và cao đẳng Việt Nam, Cung 

Trí thức, số 1 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Địa chỉ tổ chức: Cung Trí thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Địa chỉ nhà riêng: 30, Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội. 

7 Thư ký khoa học:  

Họ và tên: Đặng Bá Lãm 

Ngày, tháng, năm sinh:  01-05-1942             Nam  

Học hàm, học vị:  Tiến sỹ                             Chức danh khoa học: PGS 

Chức vụ: Trưởng ban Khoa học và Dịch vụ, Hiệp hội các trường ĐH và cao đẳng VN  

Điện thoại của tổ chức: 024.36203609                        Nhà riêng: 024.37905865 

Mobile: 0913219403                                      E-mail: dangbalam@gmail.com 

Tên tổ chức đang công tác: Hiệp hội Các trường Đại học và cao đẳng Việt Nam 

Địa chỉ tổ chức: Cung Trí thức, số 1 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội 

Địa chỉ nhà riêng: 20/85, Xuân Thủy, Q. Cầu Giáy, Hà Nội 

8 Tổ chức chủ trì đề tài:  

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Hòa Bình 

Điện thoại: 024.71099669  

E-mail:nvngu@moet.edu.vn  

Website: http://daihochoabinh.edu.vn hoặc http://hbuniv.edu.vn/ 

Địa chỉ: Số 08 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS. Đặng Ứng Vận 

Số tài khoản: 009704070001489 

Ngân hàng: HD Bank chi nhánh Hà Nội 

Cơ quan chủ quản đề tài: Hiệp hội Các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam  

9 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài:  

1. Tổ chức 1: Vụ Giáo dục đại học  

      Cơ quan chủ quản:  Bộ Giáo dục và Đào tạo   

Điện thoại: (024). 38691839     Fax: (024). 38681550      

Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. Nguyễn Thị Kim Phụng 
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      2. Tổ chức 2: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

Cơ quan  chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo   

Điện thoại: 024.39423208 

Địa chỉ: tầng 101, Trần Hưng Đạo, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS Trần Công Phong 

Số tài khoản: 9523.101084143  Tại: Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm 

3. Tổ chức 3: Trường Đại học Duy Tân 

Điện thoại: 0236.3656109;  Fax: 0236.3650443 

Địa chỉ: Số 03 Quang Trung, Hải Châu, Tp Đà Nẵng 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: NGƯT. Lê Công Cơ 

4. Tổ chức 4: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 

Điện thoại: 028.39405875;  Fax: 08.39404759 

Địa chỉ: 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh  

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS. TSKH. Nguyễn Mạnh Hùng 

Số tài khoản: 3713 0 9061399 tại Kho bạc TP Hồ Chí Minh 

Mã quan hệ ngân sách: 9061399 

10  Các cán bộ thực hiện đề tài:
 

(Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung chính 

thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài, không quá 10 người kể 

cả chủ nhiệm đề tài. Những thành viên tham gia khác lập danh sách theo mẫu này và gửi 

kèm theo hồ sơ khi đăng ký) 

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

Nội dung 
công việc 
tham gia 

Thời gian 
làm việc cho 

đề tài 
(Số tháng quy 

đổi1)
 

1.  PGS.TS. Trần Quang Quý Phó chủ tịch Hiệp hội các 

trường Đại học và cao 

đẳng Việt Nam 

Chủ nhiệm 

đề tài 

16  

2.  PGS.TS. Đặng Bá Lãm Trưởng Ban Khoa học và 

Dịch vụ, Hiệp hội các 

trường Đại học và cao 

Thư ký 

khoa học 

14  

                                                 
1 Một (01) tháng quy đổi là tháng làm việc gồm 22 ngày, mỗi ngày làm việc gồm 8 tiếng 
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đẳng Việt Nam 

3.  TS. Văn Đình Ưng Trưởng Ban Thông tin và 

Truyền thông , Hiệp hội 

các trường Đại học và cao 

đẳng Việt Nam 

Thành viên 

thực hiện 

chính 

12  

4.  TS. Đặng Văn Định Trưởng Ban chính sách 

giáo dục đại học, Hiệp hội 

các trường Đại học và cao 

đẳng Việt Nam   

Thành viên 

thực hiện 

chính 

12  

5.  TS. Nguyễn Văn Ngữ Chủ tịch HĐQT, Trường 

Đại học Hòa Bình 

Thành viên 

thực hiện 

chính 

12  

6.  GS.TSKH. Đặng Ứng Vận Hiệu trưởng Trường Đại 

học Hòa Bình 

Thành viên 

thực hiện 

chính 

12  

7.  TS. Nguyễn Minh Tuấn Giám đốc Trung tâm Giáo 

dục thường xuyên, Viện 

KH Giáo dục Việt Nam 

Thành viên 

thực hiện 

chính 

10  

8.  ThS. Nguyễn Xuân An NCV, Trung tâm Quản lý 

giáo dục, Viện KH Giáo 

dục Việt Nam 

Thành viên 

thực hiện 

chính 

10  

9.  GS.TS. Nguyễn Lộc Trường Đại học Nguyễn 

Tất Thành 

Thành viên 

thực hiện 

chính 

8  

10.  PGS.TS. Phạm Thị Huyền Trường Đại học Kinh tế 

quốc dân 

Thành viên 

thực hiện 

chính 

8  

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

TÀI 
III.  

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

      - Về lý luận: Làm phong phú thêm cơ sở khoa học về phát triển các trường đại học ngoài 

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

trường đại học ngoài công lập (NCL) ở Việt Nam, với bối cảnh phát triển kinh tế thị 
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trường, sự đáp ứng của các trường đại học NCL đối với quy luật cung cầu của thị trường 

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, chưa hợp lý, chưa đồng bộ, tạo điều kiện cho các 

trường đại học NCL thu hút nguồn lực, tạo môi trường bình đẳng trong cạnh tranh, phát 

triển bền vững. 

- Về thực tiễn: Đánh giá thực trạng phát triển các trường đại học NCL ở Việt Nam từ 

khi xuất hiện mô hình trường đại học này (1988) đến nay, phát hiện những vấn đề nẩy 

sinh trong thực tiễn trên các mặt chủ trương, chính sách, cơ sở pháp lý, quản lý, hình 

thức sở hữu, chất lượng và hiệu quả đào tạo, sự đóng góp của các trường đại học NCL 

vào sự phát triển giáo dục và kinh tế-xã hội ở nước ta, những khó khăn, vướng 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 lượng và phát huy hiệu quả để phát triển bền vững các trường đại 

học NCL ở Việt Nam trong tương lai, thực hiện thành công các chủ trương của Đảng và 

quyết định của Nhà nước về phát triển loại hình trường đại học này, đặc biệt là Nghị 

quyết 29 của Hội nghị TƯ 8 Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

và định hướng của Quy hoạch mạng lưới các trường đại học đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2035. 

12 Tình trạng đề tài:         

 Mới    

 Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

 Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

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

cứu của đề tài: 

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

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

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

lĩnh vực nghiên cứu của đề tài) 

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

ở trong và ngoài nước về chủ đề này.  Có thể nêu lên các công trình sau đây. 

       Ở các nước Tây Âu và Hoa Kỳ, với nền kinh tế thị trường truyền thống, giáo dục đại 

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

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

công lập có bề dày rất lớn, không thể kể xiết, chỉ có thể nêu một số công trình gần đây: 
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- Cuốn sách “Public or Private Education? Lessons from History” gồm bài viết của 

nhiều tác giả do Richard Aldrich, Trường 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 tư 

qua các thế kỷ 18, 19, 20; phân tích sự cân bằng giữa giáo dục công và tư; sự thay đổi quan 

niệm về giáo dục công, tư trong lịch sử Hoa Kỳ; sự cam kết công và lựa chọn tư trong giáo 

dục Australia; giáo dục công tư và toàn cầu hóa. 

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

Trường 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 tư, mối quan hệ 

giữa chúng và các chính sách phù hợp với từng loại hình, tác động của việc phân định loại 

trường công, tư đến sự lựa chọn của công chúng. Việc phân tích đưa 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 (Trường 

ĐH Queensland) và Chenicheri Sid Nair (Trường ĐH Western Australia), đồng chủ biên, 

Chandos Publishing, 2016.Nội dung cuốn sách là các nghiên cứu về giáo dục đại học tư ở 

17 nước thuộc châu Âu và châu Á, nhấn mạnh vào sự đóng góp của các trường đại học tư 

vào sự phát triển KT-XH và chính sách của các nhà nước đối với giáo dục đại học tư. 

 -        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 trường đại học và cao đẳng tư thục, từ đó phân tích chất lượng đào 

tạo và khả năng làm việc của người tốt nghiệp các trường này. 

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

Trường đại học Columbia, Public Affairs, NY, 2012, phân tích sự vươn lên hàng đầu thế 

gới của các trường ĐH Hoa Kỳ, vai trò của chúng đối với sự phát triển quốc gia, cách duy 

trì vị thế và vai trò đó. Cần lưu ý rằng trong các trường đại học đứng hàng đầu Hoa kỳ và 

thế giới, thì phần lớn là các trường tư như Harvard, Stanford, University California-Berkely, 

MIT, Columbia, Princeton, Yale …(Xếp hạng của Trường ĐH Giao thông Thượng 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 trường tư, 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 trường đại học NCL ở các nước có nền  kinh 

tế chuyển đổi sau đây: 

-     Cuốn “Private Higher Education in Post-Communist Europe in Search of Legitimacy” 
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do Snejana Slantcheva và Daniel C. Devy đồng chủ biên, Palgrave Macmilan Xuất bản, 

2007, tập trung vào nội dung xây dựng cơ sở phát lý của giáo dục đại học tư ở những nước 

trước đây không có loại hình đại học này. Nghiên cứu bao quát các nước Nga, Balan, 

Bungary, 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 trường tư ở 

Trung quốc, các diện và các đặc trưng của trường đại học tư, đặc biệt là các đặc trưng 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 dich) về “Tầm quan trọng của tư 

nhân trong giáo dục đại học”, nội dung trình bày về sự phát triển giáo dục đại học NCL ở 

Trung Quốc từ thời ký Đổi mới. Tác giả đi đến các kết luận: Ranh giới giữa giáo dục 

công và tư mờ dần, cần bảo đảm vị trí xã hội của trường tư, còn các trường tư cần cam 

kết bảo đảm chất lượng, cần khắc phục mâu thuẫn giữa quản lý nhà nước và khu vực tư 

nhân. 

Ở nước ta cùng với sự hình thành và hoạt động của các trường 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 Nam, trong 

đó có nhiều bài bàn về chính sách và quản lý các trường đại học tư như “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 tư 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 tương tự cuốn trên, nhưng viết sâu 

riêng về giáo dục đại học.  
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- Nhóm tác giả Đặng Bá Lãm, Nguyễn Bá Thái, Lê Đông Phương đã thực hiện đề tài 

nghiên cứu về sự đóng góp của trường đại học tư thục ở Việt Nam, do WB tài trợ và 

KEDI (Viện Phát triển giáo dục Hàn Quốc) điều hành. Kết quả nghiên cứu được 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 tư thục ở Việt Nam, hiện 

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

tương lai của đại học tư ở Việt Nam. 

      Hiệp hội Các trường Đại học, cao đẳng Việt Nam, (từ khi thành lập đến năm 2014 là 

Hiệp hội Các trường 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 

“Phương hướng và những giải pháp chủ yếu phát triển trường đại học, cao đẳng ngoài 

công lập ở Việt Nam’ do Chủ tịch Hiệp hội Trần Hồng Quân làm chủ nhiệm. Mục đích 

của Đề tài là đánh giá chất lượng và 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 tư 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 Phương, 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 giáo dục đại học 

NCL.  

- Năm 2017, trước những bức xúc của các trường 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 trường 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 Phương, 

Trần Hồng Quân, Lê Viết Khuyến, Đặng Văn Định, Trần Quốc Toản, Hoàng Xuân Sính, 

Đặng Bá Lãm,… đề cập đến các phương diện khác nhau trong phát triển của các trường 

đại học, cao đẳng ngoài công lập, các vấn đề bức xúc nẩy sinh và kiến nghị các giải pháp 

khắc phục. 

- Ngày 17-10-2016 Thường trựcHiệp hội làm việc với đại diện Ban Tuyên giáo TƯ 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 đường và điều kiện phát triển của các trường đại học 

ngoài công lập ở nước ta (Công văn số 118/HH-VP ngày 26-10-2016). Công văn đã được 

chuyển tiếp đến Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chương trình nghiên cứu quốc gia về giáo 
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dục. 

- Cuối năm 2016, đầu năm 2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khảo sát nhanh về 

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

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

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

nhóm chuyên gia, các tham luận và thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng đã kết luận, đánh giá 

các thành tựu cũng như các hạn chế trong sự phát triển của các trường đại học ngoài công 

lập như: Hệ thống văn bản pháp quy còn thiếu, chưa tạo động lực cho các nhà đầu tư; 

Chất lượng đào tạo chưa 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 chưa hoàn chỉnh. Bộ 

trưởng cũng đã đề ra nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ và cho các trường đại học NCL và 

chỉ ra các giải pháp phải thực hiện trong thời gian tới để nâng cao chất lượng và phát triển 

bền vững các trường đại học ngoài công lập ở nước 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. 

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

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý 

luận và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hoá mục tiêu và những định hướng 

nội dung chính cần thực hiện trong đề tài) 

        Nhu cầu thực tiễn bức thiết sau đòi hỏi phải tiến hành các nghiên cứu về trường đại 

học ngoài công lập ở Việt Nam: 

        Với tư duy đổi mới của Đại hội Đảng lần thứ VI (1986), chuyển đổi nền kinh tế từ cơ 

chế kế hoạch tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng XHCN, các thành phần 

kinh tế ngoài quốc doanh được khuyến khích phát triển. Để thích ứng với bối cảnh đó, trong  

lĩnh vực giáo dục đào tạo, xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh,các cơ sở giáo dục và đào tạo 

ngoài công lập đã ra đời, năm 1988 trường đại học NCL đầu tiên đã được thành lập (Trường 

Đại họcThăng Long). 

Từ đó đến nay, số lượng các cơ sở GDĐH ngoài công lập phát triển tương đối 

nhanh.Sau gần 10 năm (1997), cả nước có 15 cơ sở ĐH NCL. Đến tháng 4 năm 2017, sau 

gần 30 năm kể từ khi có trường đầu tiên, cả nước có 60 trường đại học NCL, với quy mô là 

232.637 sinh viên, chiếm khoảng 25% tổng số trường và 13,16% số sinh viên đại học cả 

nước.Số liệu chi tiết được trình bày trong bảng dưới đây. 
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Bảng 1.Số lượng các trường và sinh viên Đại học ngoài công lập Việt Nam 

Năm 

Số 

trường 

ĐH  công 

lập 

Số 

trường 

ĐH 

NCL 

Tỉ lệ 

trường 

ĐH NCL/ 

tổng số 

trường 

ĐH (%) 

Số SV ĐH 

công lập  

Số SV 

ĐH NCL  

Tỉ lệ SV 

ĐH NCL/ 

tổng số SV 

ĐH (%) 

2000 52 17 24,64 624.423 95.419 13,26 

2001 57 17 22,97 642.041 89.464 12,62 

2002 60 17 22,08 680.663 82.593 12,23 

2003 64 17 20,99 713.955 91.168 12,21 

2004 68 19 21,84 787.113 111.654 12,42 

2005 71 22 23,66 933.352 112.939 10,79 

2006 100 25 24,04 949.511 138.302 13,61 

2007 109 30 21,58 1.015.977 157.170 12,93 

2008 120 40 28,57 1.037.115 143.432 12,15 

2009 124 45 30,82 1.091.426 151.352 12,16 

2010 127 46 30,82 1.185.253 173.608 12,18 

2011 138 50 26,60 1.246.356 189.531 13,19 

2012 150 54 26,47 1.258.785 189.236 13,07 

2013 153 54 26,09 1.275.608 177.459 12,21 

2014 156 58 27,10 1.493.354 176.669 10,58 

2015 159 60 27,40 1.596.754 227.574 12,47 

2016 163 60 26,91 1.520.807 232.367 13,25 

2017 175 60 25,53  232.367 13,16 

Nguồn: Số liệu thống kê giáo dục đại học Bộ GD&ĐT (MOET) 

Phần lớn các cơ sở giáo dục đại học NCL đều cố gắng thực hiện những cam kết trong 

đề án thành lập trường. Theo thống kê của Hiệp hội Các trường ĐH&CĐ Việt Nam đến nay 

khoảng trên 30 trường đã có trường sở đàng hoàng, chỉ khoảng10 trường còn có khó khăn về 

diện tích xây dựng và cơ sở hạ tầng, trang thiết bị.Theo ước tính của một số chuyên gia từ 

năm 2000 đến nay, các cơ sở GD ĐH NCL hằng năm đã tạo thêm trên 300.000  chỗ học mới 

cho người học, tạo thêm hàng vạn chỗ làm việc cho người lao động. 
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Trong gần 3 thập kỷ qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, ban hành nhiều 

văn bản quy phạm pháp luật với phạm vi điều chỉnh bao quát rộng rãi, góp phần từng bước 

thể chế hoá các chủ trương, quan điểm lớn của Đảng và Nhà nước về xã hội hoá giáo dục nói 

chung và về phát triển giáo dục đại học NCL nói riêng.Nghị quyết 4 BCH TW Đảng khóa 

VII khẳng định “3 loại hình giáo dục ngoài công lập là: bán công, dân lập và tư thục”. Nghị 

quyết 2 BCH TW Đảng khóa VIII khẳng định tiếp: “Tiếp tục phát triển các trường dân lập ở 

tất cả các bậc học. Từng bước phát triển vững chắc các trường lớp tư thục ở giáo dục mầm 

non, phổ thông trung học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và đại học…”. Quy chế đầu 

tiên về trường đại học tư thục đã được ban hành tại quyết định số 240/TTg ngày 24/5/1993 

của Thủ tướng Chính phủ. Luật Giáo dục (2005, Sửa đổi bổ sung 2009), Luật Giáo dục đại 

học (2012) đã pháp chế hóa giáo dục đại học NCL. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã 

được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hơn với yêu cầu của thực tiễn.Trong quá trình phát triển, 

nhận thức về giáo dục NCL đã không ngừng thay đổi, đòi hỏi phải sửa đổi, điều chỉnh các 

văn bản quy phạm pháp luật tương ứng. Đặc biệt Nghị quyết 29/NQ-TW Khóa XI về đổi 

mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đã nhấn mạnh quan điểm về xã hội hóa giáo 

dục, về phát triển giáo dục ngoài công lập: “Phát triển hài hòa, hỗ trợ giữa giáo dục công 

lập và ngoài công lập, giữa các vùng, miền”. 

      Tuy nhiên so sánh với mục tiêu đề ra trong Quy hoạch mạng lưới đại học đến năm 2020 

(Quyết định số 121/2007-QĐ-TTg) năm 2020 có 30-40% sinh viên học trong các trường đại 

học NCL, cũng như so sánh với các nước trong khu vực Châu Á thì tỷ lệ trường đại học 

NCL ở nước ta còn rất thấp. 

Bảng 2. Số lượng trường ĐH công lập và ngoài công lập 

 ở một số quốc gia trong khu vực năm 2012 

STT Quốc gia Số lượng 

ĐH công 

lập 

Số lượng ĐH 

NCL 

Tỉ lệ trường ĐH 

NCL trên tổng số 

trường ĐH (%) 

1 Cambodia 34 57 62,64 

2 Trung Quốc (2011) 1.887 836 30,70 

3 Indonesia 83 2.818 97,14 

4 CHDCND Triểu Tiên 61 350 85,16 

5 Lào 22 77 77,78 

6 Malaysia 20 491 96,09 

7 Philippines 220 1.636 88,15 

8 Singapore 5 31 86,11 
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9 Thái Lan 98 71 42,01 

Nguồn: Higher Education In Asia: Expanding out, expanding up, UNESCO, 2014. 

Từ tổng quan về phát triển giáo dục đại học NCL ở nhiều nước trên thế giới có thể rút ra một số 

gợi ý sau: 

- Trong nền kinh tế thị trường các hình thức cung cấp dịch vụ giáo dục công và tư đều bình 

đẳng về mặt pháp luật, tâm lý xã hội không phân biệt đối xử với các hình thức sở hữu, các 

nguồn tài chính cho giáo dục tư rất đa dạng. Có các mô hình đại học NCL khác nhau. Phổ 

các trường đại học từ công sang tư bao gồm nhiều mô hình với nhiều biến thái. Việc phát 

huy hiệu quả của các mô hình phụ thuộc bối cảnh cụ thể ở từng nước; 

- Xu thế tư nhân hóa giáo dục đại học đang phát triển do giáo dục đại học ngày càng đại 

chúng hóa trong khi khả năng cung cấp tài chính từ nguồn công cộng ngày càng hạn chế 

và do tính hiệu quả của quản lý kiểu tư nhân. 

- Nhà nước có chính sách và phương thức tài trợ cho các đối tượng cần ưu tiên không lệ 

thuộc họ học ở trường công lập hay NCL. 

Trong khi đó trên con đường phát triển của mình các trường ĐH, CĐ 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 chắc, 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 họcvà 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… Những 

khó khăn, trở ngại đó đòi hỏi phải tìm 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. 

      Những khó khăn, trở ngại trong phát triển giáo dục đại học NCL ở nước ta do một số chủ 
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trương, giải pháp cụ thể còn thiếu cơ sở khoa học vững chắc. Vì vậy cần nghiên cứu một 

cách đầy đủ, thấu đáo cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất các giải pháp phát triển bền vững 

các trường đại học NCL ở Việt Nam. 

       Nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng đòi hỏi bức bách phát triển 

giáo dục đại học, trong đó có đại học NCL. 

       Sau nhiều năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, đất nước ta đã vượt qua giai đoạn 

thử thách gay go, đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và đang có những bước đi vững 

vàng. Bước sang thời kỳ mới, Văn kiện Đại hội Đảng những khoá gần đây cũng như Văn 

kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đều khẳng định phải đẩy mạnh công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá để từng bước thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân 

chủ, văn minh”. 

       Sự nghiệp CNH, HĐH đất nước đòi hỏi phải có nguồn lực. Đối với Việt Nam, cả hai 

loại nguồn lực tài chính và tài nguyên thiên nhiên đều hạn chế nên nguồn lực con người 

đương nhiên sẽ đóng vai trò quyết định. 

       So với các nước láng giềng Việt Nam có lợi thế đông dân. Tuy nhiên, nếu không được 

qua đào tạo thì dân đông sẽ là gánh nặng về dân số, còn nếu được đào tạo chuyên nghiệp tốt 

thì sẽ trở thành nguồn nhân lực lành nghề, tác động trực tiếp lên tốc độ tăng trưởng kinh tế 

của toàn quốc gia. Một đội ngũ nhân lực chất lượng cao và đồng bộ cũng tạo nên sức hấp 

dẫn to lớn để thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt nam. Vì vậy Chiến lược phát triển kinh tế 

xã hội 2011 - 2020 (tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, năm 2011) nêu lên: “... Phát triển 

và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao... Đào tạo 

nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa tầng của công nghệ và trình độ phát triển của 

các lĩnh vực, ngành nghề...”. Nghị quyết 29-NQ/TW của Hội nghị TW8 Khóa XI về đổi mới 

căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đã nêu rõ: “…Hoàn thành mạng lưới các cơ sở giáo 

dục đại học, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân 

lực quốc gia…”.  Để đáp ứng yêu cầu đó cần phải xây dựng hệ thống giáo dục đại học đa 

đạng, phân tầng theo trình độ, quy mô, cơ cấu ngành nghề và cơ cấu trình độ hợp lý, có năng 

lực đào tạo đội ngũ nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ở các 

thập niên đầu của thế kỷ 21, trước ngưỡng cửa nền kinh tế tri thức và cuộc Cách mạng công 

nghiệp 4.0. 

      Trong hệ thống giáo dục đại học nước ta, các trường 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 lượng đào tạo nguồn nhân lực. 

Tuy nhiên qua tổng quan các nghiên cứu lý luận và nhu cầu thực tiễn nêu trên đối với giáo 

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

  Đó là những vấn đề đặt ra cần được nghiên cứu để kiến nghị cách giải quyết. 

 

14 Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước có 

liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan: 

(Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn)  

1. “Public or Private Education? Lessons from History” Richard Aldrich, Trường ĐH 

London chủ biên, nhà XB Woburn Press, 2004. 

2. “Private Education: Studies in Choice and Public Policy”, Daniel C. Devy biên tập, 

Trường Đại học Bang New York- Albany biên tập, Oxford University Press xuất bản, 1986. 

3. “A Global Perspetive on Private on Private Higher Education” do Mahsood Shah 

(Trường ĐH Queensland) và Chenicheri Sid Nair (Trường ĐH Western Australia) đồng chủ 

biên, Chandos Publishing, 2016. 

4. How to Succed at a Private College or University: An insider perspective on 

thriving in the class của Harry Starn Jr., CreateSpace Publishing  

5. The Great American University, Jonathan R. Cole, Public Affairs, New York, 2012 

6. Giáo dục Đại học Hoa kỳ, D. Bruce Johnstone, Philip Altbach và Lâm Quang Thiệp 

đồng chủ biên, Nhà xuất bản Giáo dục, 2007. 

7. “Private Higher Education in Post- Communist Europe in Search of Legitimacy”, 

Snejana Slantcheva và Daniel C. Devy đồng biien tập, Palgrave Macmilan Xuất bản, 2007. 

8. “Social Transformation anh Private Education in China” tác giả Jing Lin, Praeger 

xuất bản 1999. 

9. “Tầm quan trọng của tư nhân trong giáo dục đại học” Ka Ho Moc (Phạm Thị Ly 

dich), Thông tin giáo dục quốc tế, ấn phẩm của Trường đại học Nguyễn Tất Thành 28/2016   

10. Về khuôn mặt mới của Giáo dục đại học Việt Nam” Phạm Phụ, NXB ĐẠi học QG 

TP Hồ Chí Minh, Tập 1, 2005, Tập 2, 2011.  

11. Phát triển giáo dục trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, Trần 
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Quốc Toản (Chủ biên) và Đặng Ứng Vận, Đặng Bá Lãm, Trần thị Bích Liễu, đồng tác giả, 

NXB Chính trị QG, 2012. 

12. “Phát triển giáo dục đại học trong điều kiện kinh tế thị trường”, Đặng Ứng vận, 

NXB Đại học QG Hà Nội, 2007. 

13. Contributions of the Private Sector to the Development of Education in Vietnam-

History and Future Expectaions, Đặng Bá Lãm, Nguyễn Bá Thái, Lê Đông Phương WB-

KEDI, 2005. 

14. Mô hình đại học tư ở Việt Nam, thực trạng và triển vọng, Hiệp hội Các trường Đại 

học và cao đẳng Việt Nam, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2011. 

15. Thực trạng và các giải pháp cần thiết để củng cố và phát triển hệ thống các trường 

đại học, cao đẳng ngoài công lập, Hiệp hội Các trường Đại học và cao đẳng Việt Nam NXB 

Thông tin và truyền thông, 2017. 

16. Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị các trường đại 

học ngoài công lập, Bộ Giáo dục và đào tạo, 4-2017. 

17. Quản lý nhà nước hệ thống giáo dục Việt Nam trong đổi mới căn bản toàn diện và 

hội nhập quốc tế,Vũ Ngọc Hải (Chủ biên), Nguyễn Minh Đường, Đặng Bá Lãm, Phạm Đổ 

Nhật Tiến, NXB Giáo dục VN, 2013. 

18. Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong Thế Kỷ XXI, Trần Khánh Đức, NXB 

Giáo dục VN 2014. 

19. Nghị quyết 4 BCH TW Đảng khóa VII,Nghị quyết 2 BCH TW Đảng khóa VIII, Nghị 

Quyết 29, BCH TW Đảng khóa XI. 

20. Luật Giáo dục (2005), Luật Giáo dục (sửa đổi, bổ sung 2009), Luật Giáo dục đại 

học, 2012. 

 

15 Nội dung nghiên cứu của đề tài: 

(Xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logic, phù hợp cần thực hiện  

để đạt mục tiêu đề ra; ghi rõ các chuyên đề nghiên cứu cần thực hiện trong từng nội dung) 

Nội dung 1: Cơ sở khoa học của phát triển trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam 

3.1. Các khái niệm cơ bản về: Trường đại học, các loại hình trường đại học theo hình 

thức sở hữu, trường đại học công, tư và các loại hình trung gian (trong phổ đại học 

công-tư). 

3.2. Vai trò của trường đại học trong phát triển nguồn nhân lực và trong phát triển văn 

hóa, xã hội. 

3.3. Mô hình nhà trường đại học: Khái niệm mô hình, các thành tố của mô hình, phân 
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loại mô hình, mô hình trường đại học và mô hình trường đại học tư. 

3.4. Sự tác động của các nhân tố kinh tế-xã hội và giáo dục-đào tạo đến các mô hình 

trường đại học. 

Nội dung 2: Nghiên cứu về các mô hình trường đại học ngoài công lập ở quốc tế (chú ý 

đến hình thức sở hữu trong các mô hình) 

2.1. Đại học ngoài công lập và các mô hình đại học NCL ở một số nước kinh tế thị 

trường phát triển (Hoa Kỳ, LH VQ Anh, Nhật Bản). 

2.2. Đại học ngoài công lập và các mô hình đại học NCL ở một số nước công nghiệp 

mới (Hàn Quốc, Đài Loan). 

2.3. Đại học ngoài công lập và các mô hình đại học NCL ở một số nước ASEAN 

(Singapore, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Lào, Campuchia). 

2.4. Đại học ngoài công lập và các mô hình đại học NCL ở một số nước có nền kinh tế 

chuyển đổi (Nga, Ba Lan, Trung Quốc). 

2.5. Đánh giá vai trò của các trường đại học NCL trong sự phát triển giáo dục đại học 

và phát triển KT-XH của các nước.  

2.6. Phân tích các mô hình đại học NCL điển hình ở các nước, sự phụ thuộc của các mô 

hình vào các điều kiện KT-XH và giáo dục-đào tạo ở các nước, phân tích ưu, 

nhược 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. 

Nội dung 3: Thực trạng giáo dục đại học ngoài công lập ở Việt Nam. 

3.1. Tổng quan hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. 

3.2. Tổng quan các chủ trương, chính sách phát triển giáo dục đại học Việt Nam từ 

thời kỳ Đổi mới (1986) (Chú ý chủ trương đa dạng hóa loại hình trường đại học 

theo hình thức sở hữu). 

3.3. Thành tựu, đóng góp của giáo dục đại học Việt Nam vào sự phát triển kinh tế -xã 

hội. Những khó khăn trở ngại trên con đường phát triển của giáo dục đại học VN.  

3.4. Bối cảnh, tiền đề hình thành và phát triển mô hình đại học ngoài công lập ở Việt 

Nam. 

3.5. Tổng quan các chủ trương, chính sách, quyết định của Đảng và Nhà nước về phát 

triển giáo dục đại học NCL từ thời kỳ Đổi mới đến nay.  

3.6. Sự phát triển các trường đại học NCL trong thời gian 1988-2018, nguyên nhân của 

các biến động trong quá trình phát triển. 

3.7. Tổng quan hệ thống giáo dục đại học NCL của VN hiện nay. 
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3.8. Thực trạng về hình thức sở hữu, cơ cấu tổ chức của các trường đại học NCL ở 

VN. 

3.9. Thực trạng về nhân lực của các trường đại học NCL ở VN. 

3.10. Thực trạng về cơ sở vật chất của các trường đại học NCL ở VN. 

3.11. Thực trạng về tài chính của các trường đại học NCL ở VN. 

3.12. Thực trạng về tuyển sinh của các trường đại học NCL ở VN. 

3.13. Thực trạng về hoạt động đào tạo của các trường đại học NCL ở VN. 

3.14. Thực trạng về hoạt động KH và CN của các trường đại học NCL ở VN. 

3.15. Thực trạng về quan hệ với các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội của các trường 

đại học NCL ở VN. 

3.16. Thực trạng về quan hệ quốc tế của các trường đại học NCL ở VN. 

3.17. Thực trạng về quản lý chất lượng của các trường đại học NCL ở VN. 

3.18. Đánh giá chung về kết quả và hiệu quả hoạt động của các trường đại học NCL ở 

VN. 

3.19. Nhận dạng các mô hình trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam, phân loại các 

trường đại học NCL hiện có theo từng mô hình. 

3.20. Đánh giá, so sánh các mô hình trường đại học NCL trên các mặt nền tảng pháp lý, 

sở hữu, cơ cấu tổ chức, quản lý, đầu tư, hoạt động. Phân tích ưu, nhược điểm của 

từng mô hình. 

3.21. Đánh giá tính bền vững trong phát triển của các mô hình trường đại học NCL ở 

Việt Nam. 

Nội dung 4: Thời cơ, thách thứcvà các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của 

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

4.1. Thời cơ và thách thức từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 

4.2. Thời cơ và thách thức từ trào lưu hội nhập quốc tế. 

4.3. Thời cơ và thách thức từ tầm nhìn Việt Nam 2035, hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, 

công bằng và dân chủ. 

4.4. Thời cơ và  thách thức từ đòi hỏi đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục VN. 

4.5. Thách thức từ việc đáp ứng nhu cầu biến động của thị trường lao động trong thời kỳ 

hoàn thành công nghiêp hóa, hiện đại hóa của đất  nước và thời đại phát triển kinh tế tri 

thức, cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 trên thế giới. 

4.6. Thách thức từ sự  cạnh tranh với các trường đại học khác trong hệ thống đại học 

trong việc thu hút nguồn lực, thu hút người học và nâng cao chất lượng.  
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4.7. Thời cơ và thách thức từ nội tại của hệ thống giáo dục đại học NCL trên các mặt 

động lực và nguồn lực để phát triển, trong đó có sự chuyển đổi hình thức sở hữu trường. 

4.8. Ảnh hưởng tới sự phát triển của giáo dục đại học NCL ở Việt Nam từ các nhân tố 

tâm lý - xã hội. 

4.9.  Ảnh hưởng tới sự phát triển của giáo dục đại học NCL ở Việt Nam từ các nhân tố 

lịch sử - văn hóa. 

4.10. Ảnh hưởng tới sự phát triển của giáo dục đại học NCL ở Việt Nam từ các nhân tố 

kinh tế. 

4.11. Ảnh hưởng tới sự phát triển của giáo dục đại học NCL ở Việt Nam từ các nhân tố 

hành chính-pháp lý. 

Nội dung 5: Các giải pháp, chính sách phát triển bền vững các trường đại học ngoài 

công lập Việt Nam 

5.1. Quan điểm, mục tiêu phát triển bền vững các  trường đại học ngoài công lập Việt 

Nam đến năm 2035 

5.2. Các tiêu chí, chỉ số đánh giá sự phát triển bền vững của giáo dục đại học NCL ở Việt 

Nam (Tiêu chí, chỉ số  trên các mặt hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, 

đảm bảo chất lượng, quan hệ với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và xã hội, tài chính). 

Các giải pháp liên quan đến hệ thống giáo dục đại học NCL: 

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

dục quốc dân. 

5.4. Đẩy mạnh truyền thông về vai trò, vị trí, những đóng góp của giáo dục đại học ngoài 

công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân, xoá 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. 

5.5. Định hướng mạng lưới các trường đại học NCL Việt Nam đến năm 2035. 

5.6. Giải pháp về tái cấu trúc hệ thống các trường đại học, trong đó có các trường đại học 

NCL, để phát triển bền vững hệ thống đại học cả nước. 

5.7. Giải pháp về hoàn chỉnh các căn cứ pháp lý đối với đại học NCL ở Việt Nam. 

5.8. Giải pháp về tăng cường cơ chế giám sát đối với các trường đại học trong đó có các 

trường đại học NCL. 

Các giải pháp liên quan đến các cơ sở giáo dục đại học NCL: 

5.9.  Hoàn thiện tổ chức, quản trị các cơ sở giáo dục đại học NCL, đảm bảo công khai, 

minh bạch, dân chủ, trách nhiệm xã hội... đối với từng mô hình trường đại học NCL. 

5.10. Phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và nhân lực quản lý các cơ sở giáo 



19 
 

dục đại học NCL, đảm bảo số lượng, cơ cấu và chất lượng  đội ngũ, ban bố chính sách 

tạo sự bình đẳng trong phát triển đội ngũ giữa các trường NCL và  công lập. 

5.11. Giải pháp về đầu tư và tài chính đối với từng mô hình trường đại học NCL(Chính 

sách ưu đãi tiếp cận nguồn vốn đầu tư, chính sách ưu đãi về thuế; cơ chế đặt hàng trong 

đào tạo và nghiên cứu khoa học, ưu tiên đầu tư phát triển đội ngũ giảng viên và 

CBQL...).  

5.12. Giải pháp về quản lý chất lượng các cơ sở giáo dục đại học NCL 

5.13. Giải pháp tăng cường quan hệ hợp tác của trường đại học NCL. 

5.14. Giải pháp về phát triển quan hệ quốc tế của các trường đại học NCL (Mở rộng hợp 

tác liên kết đào tạo, hoạt động khoa học-công nghệ, trao đổi giảng viên, sinh viên, trao 

đổi kinh nghiệm về quản trị đại học, học thuật...). 

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

hiện và kiến nghị. 

6.1. Khảo sát về tính cấp thiết và khả thi của các giải pháp đề xuất. 

6.2. Xây dựng lộ trình thực hiện các giải pháp.  

6.3. Xây dựng và đề xuất các kiến nghị. 

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

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

16.1. Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (dự kiến 500 trang các tài liệu chính): Các tài 

liệu về tình hình và văn bản pháp lý giáo dục đại học NCL của một số nước và tổ chức quốc 

tế. 

16.2. Hội thảo/toạ đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu): Tổ chức 3 hội thảo 

lớn với các chủ đề theo nội dung nghiên cứu của Đề tài;  

 Hội thảo 1: tại Hà Nội 

- Số lượng đại biểu (dự kiến): 100 người 

- Số buổi (dự kiến): 2 buổi 

- Nội dung hội thảo: Thảo luận về cơ sở khoa học của phát triển các mô hình giáo dục 

đại học NCL và tổng quan giáo dục đại học NCL ở các nước trên thế giới – Bài học 

cho Việt Nam 

- Mục đích: Xây dựng cơ sở khoa học và tổng quan kinh nghiệm quốc tế về mô hình 

đại học ngoài công lập. 

- Kết quả: 

+ Thu thập và biên tập các báo cáo khoa học. 

+ Xây dựng các báo cáo: Các khái niệm cơ bản về: Trường đại học, các loại hình 
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trường đại học theo hình thức sở hữu, trường đại học công, tư và các loại hình trung 

gian (trong phổ đại học công-tư), vai trò của trường đại học trong phát triển nguồn 

nhân lực và trong phát triển văn hóa, xã hội, mô hình nhà trường đại học, các thành tố 

của mô hình, phân loại mô hình, mô hình trường đại học và mô hình trường đại học 

tư, sự tác động của các nhân tố kinh tế-xã hội và giáo dục-đào tạo đến các mô hình 

trường đại học. 

 

 Hội thảo 2: tại Thành phố Hồ Chí Minh 

- Số lượng đại biểu (dự kiến): 100 người 

- Số buổi (dự kiến): 2 buổi 

- Nội dung hội thảo: Thảo luận về thực trạng giáo dục đại học NCL nước ta, nhận dạng 

các mô hình trường đại học NCL ở nước ta và lựa chọn các mô hình để phát triển. 

- Mục đích:Đánh giá thực trạng, nhận dạng mô hình và lựa chọn mô hình phất triển mô 

hình đại học NCL ở nước ta. 

- Kết quả: 

+ Thu thập và biên tập các báo cáo khoa học. 

+ Xây dựng các báo cáo về đánh giá thực trạng mô hình đại học NCL ở Việt Nam 

trên các mặt: Thực trạng về hình thức sở hữu, cơ cấu tổ chức của các trường đại học 

NCL ở VN, thực trạng về nhân lực của các trường đại học NCL ở VN, thực trạng về 

cơ sở vật chất của các trường đại học NCL ở VN, thực trạng về tài chính của các 

trường đại học NCL ở VN, thực trạng về tuyển sinh của các trường đại học NCL ở 

VN, thực trạng về hoạt động đào tạo của các trường đại học NCL ở VN, Thực trạng 

về hoạt động KH và CN của các trường đại học NCL ở VN, thực trạng về quan hệ với 

các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội của các trường đại học NCL ở VN, thực trạng 

về quan hệ quốc tế của các trường đại học NCL ở VN, thực trạng về quản lý chất 

lượng của các trường đại học NCL ở VN.Đánh giá chung và đánh giá tính bền vững 

trong phát triển. 

 

 Hội thảo 3: tại Hà Nội 

- Số lượng đại biểu (dự kiến): 100 người 

- Số buổi (dự kiến): 2 buổi 

- Nội dung hội thảo: Thảo luận về các giải pháp phát triển bền vững giáo dục đại học 

NCL nước ta và kiến nghị 

- Mục đích:Xây dựng các giải pháp phát triển bền vững giáo dục đại học NCL nước ta 

và kiến nghị 

- Kết quả:  
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+ Thu thập và biên tập các báo cáo khoa học. 

+ Xây dựng các giải pháp và đề xuất các kiến nghị để phát triển bền vững đại học  

NCL ở Việt Nam. Nội dung các giải pháp và kiến nghị: Giải pháp về tái cấu trúc hệ 

thống các trường đại học, trong đó có các trường đại học NCL, để phát triển bền vững 

hệ thống đại học cả nước; Giải pháp về hoàn chỉnh các căn cứ pháp lý đối với đại học 

NCL ở Việt Nam; Giải pháp về tăng cường cơ chế giám sát đối với các trường đại 

học trong đó có các trường đại học NCL; Hoàn thiện tổ chức, quản trị các cơ sở giáo 

dục đại học NCL, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, trách nhiệm xã hội...đối 

với từng mô hình trường đại học NCL; Phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

và nhân lực quản lý các cơ sở giáo dục đại học NCL, đảm bảo số lượng, cơ cấu và 

chất lượng  đội ngũ, ban bố chính sách tạo sự bình đẳng trong phát triển đội ngũ giữa 

các trường NCL và  công lập; Giải pháp về đầu tư và tài chính đối với từng mô hình 

trường đại học NCL(Chính sách ưu đãi tiếp cận nguồn vốn đầu tư, chính sách ưu đãi 

về thuế; cơ chế đặt hàng trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, ưu tiên đầu tư phát 

triển đội ngũ giảng viên và CBQL...); Giải pháp về quản lý chất lượng các cơ sở giáo 

dục đại học NCL; Giải pháp tăng cường quan hệ hợp tác của trường đại học NCL; 

Giải pháp về phát triển quan hệ quốc tế của các trường đại học NCL. 

 Toạ đàm, trao đổi khoa học (số lượng, nội dung, mục đích, yêu cầu):  

- Số lượng: 22 cuộc họp quy mô nhỏ. 

- Nội dung: trao đổi các nội dung nghiên cứu chuyên sâu nhằm làm rõ các vấn đề khoa 

học trong nội dung nghiên cứu giúp đề tài đạt được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra đảm 

bảo tính khách quan và khoa học.  

- Mục đích: thu thập trực tiếp ý kiến của các chuyên gia về các nội dung của đề tài. 

- Yêu cầu: các ý kiến chi tiết, cụ thể đáp ứng được yêu cầu của đề tài. 

16.3. Khảo sát/điều tra thực tế trong nước (quy mô, địa bàn, mục đích/yêu cầu, nội dung, 

phương pháp):  

- Tiến hành khảo sát tại 07 địa phương hiện có các trường đại học NCL là: 

+ Hà Nội: 05 ngày, 05 người tham gia khảo sát (04 khảo sát viên của đề tài, 01 điều tra 

viên tại địa phương) 

+ Hải Phòng: 06 ngày, 05 người tham gia khảo sát (04 khảo sát viên của đề tài, 01 điều 

tra viên tại địa phương) 

+ Huế: 05 ngày, 05 người tham gia khảo sát (04 khảo sát viên của đề tài, 01 điều tra 

viên tại địa phương) 

+ Đà Nẵng: 08 ngày, 05 người tham gia khảo sát (04 khảo sát viên của đề tài, 01 điều 

tra viên tại địa phương) 
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+ Quy Nhơn: 06 ngày, 05 người tham gia khảo sát (04 khảo sát viên của đề tài, 01 điều 

tra viên tại địa phương) 

+ Tp. Hồ Chí Minh: 08 ngày, 05 người tham gia khảo sát (04 khảo sát viên của đề tài, 

01 điều tra viên tại địa phương) 

+ Bình Dương: 08 ngày, 05 người tham gia khảo sát (04 khảo sát viên của đề tài, 01 

điều tra viên tại địa phương) 

- Mục đích: nhằm đánh giá thực trạng các trường đại học NCL và nhận dạng các mô 

hình đang hiện hữu, đánh giá ưu, nhược điểm từng mô hình và thăm dò tính cần thiết 

và khả thi của các giải pháp đề xuất. 

- Đối tượng khảo sát:học sinh phổ thông, phụ huynh học sinh, sinh viên, giảng viên, 

cán bộ quản lý, doanh nghiệp địa phương, cộng đồng địa phương. 

- Khối lượng khảo sát: 4.100 phiếu hỏi và phiếu phỏng vấn. 

- Phương pháp khảo sát: phương pháp khảo sát bằng phiếu hỏi, phỏng vấn, tọa đàm; phương 

pháp thống kê. 

16.4. Khảo sát nước ngoài (quy mô, mục đích/yêu cầu, đối tác, nội dung): 

- Tiến hành 01 chuyến khảo sát nước ngoài tại 02 nơi: Đài Loan và Nhật Bản. 

- Lý do:  

+ Đây là 02 nước ở khu vực châu Á nhìn chung có những nét văn hóa và giáo dục 

tương đồng với Việt Nam.  

+ Đài Loan là một quốc gia thuộc các lãnh thổ công nghiệp mới (NIC);  

+ Nhật Bản là một nước phát triển có các trường ĐH được xếp hạng hàng đầu trên thế 

giới (như Trường ĐH Tokyo) và có mô hình trường đại học NCL như Trường ĐH 

Waseda là đại học tư thục được đánh giá là ưu việt của Nhật Bản cũng như thế giới. 

+ Hai nơi này có quan hệ về giáo dục hết sức chặt chẽ với đất nước ta, trong đó có 

giáo dục đại học thường xuyên với Việt Nam. 

- Địa điểm : Đoàn sẽ khảo sát tại Đài Loan và thủ đô của Nhật Bản để trao đổi với các 

cơ quan làm chính sách về giáo dục đại học, đặc biệt là đại học tư thục, về xử lý các 

hình thức sở hữu nhà trường và quản trị nhà trường. Và tìm hiểu một số trường đại 

học tư thục tiêu biểu: Nhật Bản (Waseda) và Đài Loan (Chang Jung Christian 

University) 

- Nội dung làm việc:  

+ Trao đổi, tọa đàm với các cơ quan làm chính sách về giáo dục đại học để tìm hiểu 

các chính sách đối với các trường đại học ngoài công lập, đặc biệt là về hình thức sở 

hữu, cách đối xử của nhà nước và xã hội đối với các loại trường với các hình thức sở 

hữu khác nhau. 
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+ Làm việc với một số trường ĐH ngoài công lập tại Đài Loan và Nhật Bản về mô 

hình tổ chức, hoạt động của các trường, các vấn đề về hình thức sở hữu, cơ cấu tổ 

chức, tài chính, nhân sự, quản lý đào tạo, quản trị nhà trường... 

- Kết quả đạt được: tham khảo, học tập được kinh nghiệm về hình thức sở hữu, cơ cấu 

tổ chức, tài chính, nhân sự, quản lý đào tạo, quản trị nhà trường... tại Đài Loan và 

Nhật Bản, từ đó chắt lọc những điểm phù hợp để áp dụng vào thực tiễn Việt Nam. 

- Số lượng đoàn: 5 người.  

- Thời gian: 10 ngày.  

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

(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến sử 

dụng gắn với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương 

tự khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng) 

Cách tiếp cận:  

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 trường 

- Tiếp cận nguồn nhân lực 

- Tiếp cận chuẩn hóa 

Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:         

- Phương pháp hồi cứu tư liệu: là phương pháp quan trọng và cần thiết đầu tiên; giúp 

nhóm nghiên cứu nắm bắt chắc chắn các thông tin khoa học và lịch sử của vấn đề nghiên 

cứu. Nhờ đó, đề tài kế thừa và tiếp tục phát triển kết quả nghiên cứu một cách logic, biện 

chứng và khoa học, tiết kiệm được thời gian, đồng thời tránh được sự trùng lặp với các 

kết quả nghiên cứu đã có, nâng cao hiệu quả của quá trình nghiên cứu. 

- Phương pháp nghiên cứu so sánh: rất hữu ích cho đề tài trong việc so sánh các mô hình 

trường đại học NCL ở các nước trong khu vực ASEAN và trên thế giới (có phân tích 

trong bối cảnh phát triển của mỗi quốc gia), và so sánh với hoàn cảnh Việt Nam. 

- Phương pháp khảo sát định lượng: sử dụng các bảng hỏi được soạn sẵn dành cho các 

bên liên quan: các cơ quan quản lý ở trung ương, các bộ/ngành, đại diện lãnh đạo các 

trường được lựa chọn khảo sát, giảng viên, sinh viên . 

- Phương pháp khảo sát định tính: các cuộc phỏng vấn sâu, toạ đàm, thảo luận nhóm với 

các bên liên quan cho phép đề tài thu được các thông tin chi tiết, thực tế và phong phú 
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hơn về nội dung khảo sát. 

- Phương pháp nghiên cứu điển hình: Lựa chọn một số trường đại học NCL điển hình 

cho từng mô hình để nghiên cứu sâu. 

- Phương pháp chuyên gia: Lựa chọn một số chuyên gia am hiểu về lĩnh vực nghiên cứu 

của đề tài để thu thập ý kiến đánh giá hiện trạng và tính khả thi của các giải pháp đề xuất. 

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn. 

- Phương pháp thống kê. 

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

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài (kể 

cả tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội dung công việc tham gia trong đề tài; khả năng 

đóng góp về nhân lực, tài chính – nếu có) 

1. Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT để phối hợp đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp 

và chuyển giao kết quả nghiên cứu. 

2. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam để phối hợp nghiên cứu về cơ sở khoa học của 

phát triển đại học NCL, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp. 

3. Trường Đại học Duy Tân phối hợp trong đánh giá thực trạng các trường đại học NCL 

ở khu vực Miền Trung. 

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp trong đánh giá thực trạng các trường đại học 

NCL ở khu vực Miền Nam. 

19 Phương án hợp tác quốc tế:  

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác- đối với đối 

tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực 

hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với 

kết quả của đề tài) 

Sẽ tìm khả năng hợp tác với Viện Phát triển đại học khu vực (SEAMEO-RIHED), Thái Lan, 

và Hiệp hội Các trường đại học Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản để thu thập tư liệu, trao 

đổi kinh nghiệm về các giải pháp phát triển bền vững các trường đại học NCL. 

20 Kế hoạch thực hiện: 

 

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

chủ yếu 

Kết quả phải đạt Thời 
gian  

(bắt đầu, 
 kết thúc) 

Cá nhân,  
tổ chức  

thực hiện* 

Dự kiến  
kinh phí 

(triệu 
đồng)

 

I Nghiên cứu tổng quan 35,711 
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1 

Xây dựng thuyết 

minh đề tài 

Kết quả: Thuyết 

minh đề tài được 

duyệt 

07/ 

2017-09/ 

2017 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Văn Đình 

Ưng, Đặng 

Văn Định, 

Nguyễn Văn 

Ngữ, Nguyễn 

Xuân An. 

21,775 

2 

Báo cáo tổng quan 

vấn đề cần nghiên 

cứu 

Kết quả: Báo cáo 

tổng quan tình hình 

nghiên cứu trong và 

ngoài nước về các 

mô hình trường đại 

học ngoài công lập 

01/ 

2018-04/ 

2018 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Văn Đình 

Ưng, Nguyễn 

Văn Ngữ 

13,936 

II Thu thập thông tin, 

tài liệu 

 

7/ 

2017-12/ 

2018 

Đặng Bá Lãm, 

Văn Đình Ưng, 

Đặng Văn 

Định, Nguyễn 

Văn Ngữ, 

Đặng Ứng 

Vận, Nguyễn 

Minh Tuấn, 

Nguyễn Xuân 

An, Nguyễn 

Lộc, Phạm Thị 

Huyền 

16,341 

III Nội dung nghiên cứu chuyên môn 1.701,882 

1 
Nội dung 1:  Cơ sở khoa học của phát triển trường đại học ngoài 

công lập ở Việt Nam, gồm 4 chuyên đề: 
90,805 

1.1 Các khái niệm cơ 

bản về: Trường đại 

học, các loại hình 

trường đại học theo 

hình thức sở hữu, 

Báo cáo trình bày rõ  

một số khái niệm cơ 

bản, nội hàm và 

phạm vi bao quát 

của khái niệm  liên 

01-04/ 

2018 

Trần Quang 

Quý, Đặng 

Ứng Vận, 

Đặng Văn 

Định, Đặng Bá 

24,271 
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trường đại học công, 

tư và các loại hình 

trung gian (trong 

phổ đại học công-

tư). 

quan đến hình thức 

sở hữu trường đại 

học công, tư và các 

loại hình trung gian. 

Lãm, Văn Đình 

Ưng, 

1.2. Vai trò của trường 

đại học trong phát 

triển nguồn nhân lực 

và trong phát triển 

kinh tế, văn hóa, xã 

hội. 

 

Báo cáo trình bày rõ 

vai trò của giáo dục 

đại học đối với sự 

phát triển xã hội, 

đặc biệt đối với sự 

phát triển nguồn 

nhân lực. 

01-04/ 

  2018 

Trần Quang 

Quý, Đặng 

Ứng Vận, 

Đặng Văn 

Định, Đặng Bá 

Lãm, Văn Đình 

Ưng, 

23,348 

1.3. Mô hình nhà trường 

đại học: Khái niệm 

mô hình, các thành 

tố của mô hình, phân 

loại mô hình, mô 

hình trường đại học 

và mô hình trường 

đại học tư. 

Báo cáo trình bày 

về khái niệm mô 

hình trong các 

nghiên cứu về xã 

hội, các thành tố 

của mô hình, phân 

loại mô hình, mô 

hình trường đại học 

và giáo dục và mô 

hình trường NCL. 

01-04/ 

2018 

Trần Quang 

Quý, Đặng 

Ứng Vận, 

Đặng Văn 

Định, Đặng Bá 

Lãm, Nguyễn 

Lộc 

21,723 

1.4. Sự tác động của các 

nhân tố kinh tế-xã 

hội và giáo dục-đào 

tạo đến các mô hình 

trường đại học. 

Báo cáo về sự tác 

động của bối cảnh 

kinh tế-xã hội và 

giáo dục-đào tạo 

đến mô hình các mô 

hình trường đại học. 

01-04/ 

2018 

Trần Quang 

Quý, Đặng 

Ứng Vận, 

Đặng Văn 

Định, Đặng Bá 

Lãm, Phạm Thị 

Huyền, 

Nguyễn Minh 

Tuấn 

21,463 

2 

Nội dung 2: Nghiên cứu về các mô hình trường đại học ngoài công 

lập ở quốc tế (chú ý đến hình thức sở hữu trong các mô hình). Gồm 6 

chuyên đề: 

185,016 

2.1 Đại học ngoài công Báo cáo KH về tình 01-07/ Đặng Bá Lãm, 28,860 
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lập và các mô hình 

đại học NCL ở một 

số nước kinh tế thị 

trường phát triển 

(Hoa Kỳ, LH VQ 

Anh, Nhật Bản). 

hình đại học NCL 

và các mô hình đại 

học NCL ở Hoa Kỳ, 

LH VQ Anh, Nhật 

Bản.  

2018 Nguyễn Lộc, 

Phạm Thị 

Huyền 

 

2.2 Đại học ngoài công 

lập và các mô hình 

đại học NCL ở một 

số nước công nghiệp 

mới (Hàn Quốc, Đài 

Loan). 

Báo cáo KH về tình 

hình đại học NCL 

và các mô hình đại 

học NCL ở Hàn 

Quốc, Đài Loan 

01-07/ 

2018 

Đặng Bá Lãm, 

Nguyễn Lộc 

 

16,042 

2.3. Đại học ngoài công 

lập và các mô hình 

đại học NCL ở một 

số nước ASEAN 

(Singapore, 

Philippines, 

Indonesia, Thái Lan, 

Malaysia, Lào, 

Campuchia). 

Báo cáo KH về tình 

hình đại học NCL 

và các mô hình đại 

học NCL ở 

Singapore, 

Philippines, 

Indonesia, Thái 

Lan, Malaysia, Lào, 

Campuchia. 

01-07/ 

2018 

Đặng Bá Lãm, 

Nguyễn Lộc, 

Nguyến Minh 

Tuấn, Nguyễn 

Xuân An 

 

46,124 

2.4. Đại học ngoài công 

lập và các mô hình 

đại học NCL ở một 

số nước có nền kinh 

tế chuyển đổi (Nga, 

Ba Lan, Trung 

Quốc). 

Báo cáo KH về tình 

hình đại học NCL 

và các mô hình đại 

học NCL ở Nga, Ba 

Lan, Trung Quốc. 

01-07/ 

2018 

Đặng Bá Lãm, 

Nguyễn Lộc, 

Đặng Văn 

Định 

 

28,860 

2.5. Đánh giá vai trò của 

các trường đại học 

NCL trong sự phát 

triển giáo dục đại 

học và phát triển 

KT-XH của các 

nước. 

Kết quả: Báo cáo 

đánh gía vai trò của 

các trường đại học 

NCL trong sự phát 

triển giáo dục đại 

học và phát triển 

KT-XH của các 

01-07/ 

2018 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Nguyễn 

Lộc, Văn Đình 

Ưng, Đặng 

Văn Định, 

Nguyễn Văn 

32,565 
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nước. Ngữ 

 

2.6. Phân tích các mô 

hình đại học NCL 

điển hình ở các 

nước, sự phụ thuộc 

của các mô hình vào 

các điều kiện KT-

XH và giáo dục-đào 

tạo ở các nước, phân 

tích ưu, nhược 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... 

Kết quả: Báo cáo 

phân tích các mô 

hình đại học NCL 

điển hình ở các 

nước, sự phụ thuộc 

của các mô hình 

vào các điều kiện 

KT-XH và giáo 

dục-đào tạo ở các 

nước, phân tích ưu, 

nhược 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... 

01-07/ 

2018 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Nguyễn 

Lộc, Văn Đình 

Ưng, Đặng 

Văn Định, 

Nguyễn Văn 

Ngữ 

 

32,565 

3 
Nội dung 3: Thực trạng giáo dục đại học ngoài công lập ở Việt Nam. 

Gồm 21 chuyên đề:  

303,524 

3.1 Tổng quan hệ thống 

giáo dục đại học 

Việt Nam. 

 

Kết quả: Báo cáo 

Tổng quan hệ thống 

giáo dục đại học 

Việt Nam. 

04-10/ 

2018 

Trần Quang 

Quý, Nguyễn 

Văn Ngữ, 

Phạm Thị 

Huyền 

10,049 

3.2 Tổng quan các chủ 

trương, chính sách 

phát triển giáo dục 

đại học Việt Nam từ 

thời kỳ Đổi mới 

(1986) (Chú ý chủ 

trương đa dạng hóa 

loại hình trường đại 

học theo hình thức 

Kết quả: Báo cáo 

Tổng quan các chủ 

trương, chính sách 

phát triển giáo dục 

đại học Việt Nam từ 

thời kỳ Đổi mới 

(1986). 

04-10/ 

2018 

Nguyễn Văn 

Ngữ, Phạm Thị 

Huyền 

7,995 
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sở hữu). 

3.3. Thành tựu, đóng góp 

của giáo dục đại học 

Việt Nam vào sự 

phát triển KT-XH. 

Những khó khăn trở 

ngại trên con đường 

phát triển của giáo 

dục đại học VN. 

Kết quả: Báo cáo 

Thành tựu, đóng 

góp của giáo dục 

đại học Việt Nam 

vào sự phát triển 

KT-XH. Những khó 

khăn trở ngại trên 

con đường phát 

triển của giáo dục 

đại học VN. 

04-10/ 

2018 

Nguyễn Văn 

Ngữ, Đặng Bá 

Lãm 

11,245 

3.4. Bối cảnh, tiền đề 

hình thành và phát 

triển mô hình đại 

học ngoài công lập ở 

Việt Nam. 

 

Kết quả: Báo cáo 

Bối cảnh, tiền đề 

hình thành và phát 

triển mô hình đại 

học ngoài công lập 

ở Việt Nam. 

04-10/ 

2018 

Trần Quang 

Quý, Nguyễn 

Văn Ngữ, Văn 

Đình Ưng 

14,755 

3.5. Tổng quan các chủ 

trương, chính sách, 

quyết định của Đảng 

và Nhà nước về phát 

triển giáo dục đại 

học NCL từ thời kỳ 

Đổi mới đến nay. 

Kết quả: Báo cáo 

Tổng quan các chủ 

trương, chính sách, 

quyết định của 

Đảng và Nhà nước 

về phát triển giáo 

dục đại học NCL từ 

thời kỳ Đổi mới đến 

nay.  

04-10/ 

2018 

Nguyễn Văn 

Ngữ, Đặng 

Văn Định 

7,995 

3.6. Sự phát triển các 

trường đại học NCL 

trong thời gian 

1988-2018, nguyên 

nhân của các biến 

động trong quá trình 

phát triển. 

 

Kết quả: Báo cáo 

Sự ra đời và phát 

triển các trường đại 

học NCL trong thời 

gian 1988-2018, 

nguyên nhân của 

các biến động trong 

quá trình phát triển. 

04-10/ 

2018 

Phạm Thị 

Huyền, Đặng 

Bá Lãm 

7,995 

3.7. Tổng quan hệ thống Kết quả: Báo cáo 04-10/ Nguyễn Văn 7,995 
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giáo dục đại học 

NCL của VN hiện 

nay. 

Tổng quan hệ thống 

giáo dục đại học 

NCL của VN hiện 

nay. 

2018 Ngữ, Phạm Thị 

Huyền 

3.8. Thực trạng về cơ cấu 

tổ chức của các 

trường đại học NCL 

ở VN, chú ý sự liên 

quan đến hình thức 

sở hữu trường. 

 

Kết quả: Báo cáo 

Thực trạng về cơ 

cấu tổ chức của các 

trường đại học NCL 

ở VN. 

04-10/ 

2018 

Trần Quang 

Quý, Nguyễn 

Văn Ngữ, 

Phạm Thị 

Huyền, Đặng 

Bá Lãm, Đặng 

Ứng Vận, 

Đặng Văn 

Định 

40,690 

3.9. Thực trạng về nhân 

lực của các trường 

đại học NCL ở VN. 

 

Kết quả: Báo cáo 

Thực trạng về nhân 

lực của các trường 

đại học NCL ở VN. 

04-10/ 

2018 

Nguyễn Văn 

Ngữ, Phạm Thị 

Huyền, 

Nguyễn Lộc 

12,805 

3.10

. 

Thực trạng về cơ sở 

vật chất của các 

trường đại học NCL 

ở VN. 

 

Kết quả: Báo cáo 

Thực trạng cơ sở 

vật chất của các 

trường đại học NCL 

ở VN. 

04-10/ 

2018 

Nguyễn Văn 

Ngữ, Phạm Thị 

Huyền, Đặng 

Ứng Vận 

12,805 

3.11 Thực trạng về tài 

chính của các trường 

đại học NCL ở VN. 

 

Kết quả: Báo cáo 

Thực trạng tài chính 

của các trường đại 

học NCL ở VN. 

04-10/ 

2018 

Trần Quang 

Quý, Nguyễn 

Văn Ngữ, 

Phạm Thị 

Huyền, Đặng 

Bá Lãm, Đặng 

Ứng Vận, 

Nguyễn Lộc 

24,375 

3.12

. 

Thực trạng về tuyển 

sinh  của các trường 

đại học NCL ở VN. 

 

Kết quả: Báo cáo 

Thực trạng tuyển 

sinh của các trường 

đại học NCL ở VN. 

04-10/ 

2018 

Nguyễn Văn 

Ngữ, Phạm Thị 

Huyền, Văn 

Đình Ưng 

12,805 
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3.13 Thực trạng về hoạt 

động đào tạo của các 

trường đại học NCL 

ở VN. 

 

Kết quả: Báo cáo 

Thực trạng hoạt 

động đào tạo của 

các trường đại học 

NCL ở VN. 

04-10/ 

2018 

Nguyễn Văn 

Ngữ, Nguyễn 

Lộc, Đặng Ứng 

Vận 

12,805 

3.14

. 

Thực trạng về hoạt 

động khoa học và 

công nghệ của các 

trường đại học NCL 

ở VN. 

 

Kết quả: Báo cáo 

Thực trạng hoạt 

động khoa học và 

công nghệ của các 

trường đại học NCL 

ở VN. 

04-10/ 

2018 

Đặng Ứng 

Vận, Nguyễn 

Lộc, Đặng Bá 

Lãm 

12,805 

3.15

. 

Thực trạng về quan 

hệ với các doanh 

nghiệp và các tổ 

chức xã hội của các 

trường đại học NCL 

ở VN. 

 

Kết quả: Báo cáo 

Thực trạng quan hệ 

với các doanh 

nghiệp và các tổ 

chức xã hội của các 

trường đại học NCL 

ở VN. 

04-10/ 

2018 

Nguyễn Văn 

Ngữ, Phạm Thị 

Huyền, 

Nguyễn Lộc 

12,805 

3.16

. 

Thực trạng về quan 

hệ quốc tế của các 

trường đại học NCL 

ở VN. 

 

Kết quả: Báo cáo 

Thực trạng về quan 

hệ quốc tế của các 

trường đại học NCL 

ở VN. 

04-10/ 

2018 

Nguyễn Văn 

Ngữ, Nguyễn 

Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn 

12,805 

3.17 Thực trạng về quản 

lý chất lượng của 

các trường đại học 

NCL ở VN. 

 

Kết quả: Báo cáo 

Thực trạng quản lý 

chất lượng của các 

trường đại học NCL 

ở VN. 

04-10/ 

2018 

Nguyễn Văn 

Ngữ, Nguyễn 

Lộc, Nguyễn 

Xuân An 

12,805 

3.18 Đánh giá chung về 

kết quả và hiệu quả 

hoạt động của các 

trường đại học NCL 

của Việt nam 

Kết quả: Báo cáo 

Đánh giá chung về 

kết quả và hiệu quả 

hoạt động của các 

trường đại học NCL 

của Việt Nam 

04-10/ 

2018 

Phạm Thị 

Huyền, Đặng 

Văn Định, 

Nguyễn Minh 

Tuấn 

14,430 
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3.19 Nhận dạng các mô 

hình trường đại học 

ngoài công lập ở 

Việt Nam, phân loại 

các trường hiện có 

theo từng mô hình. 

Kết quả: Báo cáo về 

các mô hình trường 

đại học NCL đang 

tồn tại ở VN, phân 

loại các trường hiện 

có theo từng mô 

hình. 

04-10/ 

2018 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Đặng 

Văn Định, Văn 

Đình Ưng 

14,430 

3.20 Đánh giá, so sánh 

thực trạng các mô 

hình trường đại học 

NCL trên các mặt sở 

hữu, cơ cấu tổ chức 

quản lý, đầu tư, hoạt 

động. Phân tích ưu, 

nhược điểm, tính 

bền vững và triển 

vọng phát triển của 

từng mô hình. Lựa 

chọn các mô hình 

trường đại học ngoài 

công lập cần phát 

triển. 

Kết quả: Báo cáo 

đánh giá, so sánh 

thực trạng các mô 

hình trường đại học 

NCL ở VN; phân 

tích ưu, nhược 

điểm, tính bền vững 

và triển vọng phát 

triển của từng mô 

hình. Lựa chọn các 

mô hình trường đại 

học NCL cần phát 

triển. 

04-10/ 

2018 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Đặng 

Văn Định, 

Nguyễn Xuân 

An 

19,565 

3.21 Đánh giá tính bền 

vững trong phát triển 

của các mô hình 

trường đại học NCL 

ở Việt Nam 

 

Kết quả: Báo cáo 

Đánh giá tính bền 

vững trong phát 

triển của các mô 

hình trường đại học 

NCL ở Việt Nam 

04-10/ 

2018 

Trần Quang 

Quý, Nguyễn 

Văn Ngữ, 

Phạm Thị 

Huyền, Đặng 

Ứng Vận 

19,565 

4 

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, gồm 

11 chuyên đề: 

480,077 

4.1 Thời cơ và thách 

thức từ cuộc Cách 

mạng công nghiệp 

4.0 

Kết quả: Báo cáo về 

Thời cơ và thách 

thức từ cuộc Cách 

mạng công nghiệp 

10-12 

/2018 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Đặng 

Văn Định, 

40,963 
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4.0 đối với sự phát 

triển giáo dục đại 

học NCL ở VN 

Nguyễn Văn 

Ngữ, Văn Đình 

Ưng,Nguyễn 

Minh Tuấn, 

Đặng Ứng 

Vận, Nguyễn 

Lộc, Phạm Thị 

Huyền 

4.2 Thời cơ và thách 

thức từ trào lưu hội 

nhập quốc tế 

Kết quả: Báo cáo về 

Thời cơ và thách 

thức từ trào lưu hội 

nhập quốc tế đối với 

sự phát triển giáo 

dục đại học NCL ở 

VN 

10-12 

/2018 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Đặng 

Văn Định, 

Nguyễn Văn 

Ngữ, Văn Đình 

Ưng,Nguyễn 

Minh Tuấn, 

Đặng Ứng 

Vận, Nguyễn 

Lộc, Nguyễn 

Xuân An 

40,950 

4.3 Thời cơ và thách 

thức từ Tầm nhìn 

Việt Nam 2035, 

hướng tới Thịnh 

vượng, Sáng tạo, 

Công bằng và Dân 

chủ. 

 

Kết quả: Báo cáo 

Thời cơ và thách 

thức đối với sự phát 

triển giáo dục đại 

học NCL ở VN từ 

Tầm nhìn Việt Nam 

2035, hướng tới 

Thịnh vượng, Sáng 

tạo, Công bằng và 

Dân chủ. 

10-12 

/2018 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Nguyễn 

Văn Ngữ, Văn 

Đình 

Ưng,Đặng Ứng 

Vận, Nguyễn 

Xuân An 

40,261 

4.4. Thời cơ và thách 

thức từ đòi hỏi đổi 

mới căn bản và toàn 

diện giáo dục VN 

Kết quả: Báo cáo 

Thời cơ và thách 

thức đối với sự phát 

triển giáo dục đại 

học NCL ở VN từ 

đòi hỏi đổi mới căn 

10-12 

/2018 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Đặng 

Văn Định, 

Nguyễn Văn 

Ngữ, Văn Đình 

43,017 
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bản và toàn diện 

giáo dục VN 

Ưng, Nguyễn 

Minh Tuấn, 

Đặng Ứng 

Vận, Nguyễn 

Lộc, Phạm Thị 

Huyền 

4.5. Thách thức từ việc 

đáp ứng nhu cầu 

biến động của thị 

trường lao động 

trong thời kỳ hoàn 

thành công nghiêp 

hóa, hiện đại hóa của 

đất  nước và thời đại 

phất triển kinh tế tri 

thức, cuộc Cách 

mạng Công nghiệp 

4.0 trên thế giới. 

Kết quả: Báo cáo 

Thách thức từ việc 

đáp ứng nhu cầu 

biến động của thị 

trường lao động 

trong thời kỳ hoàn 

thành công nghiêp 

hóa, hiện đại hóa 

của đất  nước và 

thời đại phất triển 

kinh tế tri thức, 

cuộc Cách mạng 

Công nghiệp 4.0 

trên thế giới. 

10-12 

/2018 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Đặng 

Văn Định, 

Nguyễn Văn 

Ngữ, Nguyễn 

Xuân An, 

Nguyễn Minh 

Tuấn, Đặng 

Ứng Vận, 

Nguyễn Lộc, 

Phạm Thị 

Huyền 

43,875 

4.6. Thách thức từ sự  

cạnh tranh với các 

trường đại học khác 

trong hệ thống đại 

học trong việc thu 

hút nguồn lực, thu 

hút người học và 

nâng cao chất lượng.  

Kết quả: Báo cáo 

Thách thức từ sự 

cạnh tranh với các 

trường đại học khác 

trong hệ thống đại 

học trong việc thu 

hút nguồn lực, thu 

hút người học và 

nâng cao chất 

lượng. 

10-12 

/2018 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Nguyễn 

Xuân An, 

Nguyễn Văn 

Ngữ, Văn Đình 

Ưng,Nguyễn 

Minh Tuấn, 

Đặng Ứng 

Vận, Nguyễn 

Lộc, Phạm Thị 

Huyền 

43,875 

4.7 Thời cơ và thách 

thức từ nội tại của hệ 

thống giáo dục đại 

học NCL trên các 

Kết quả: Báo cáo 

Thời cơ và thách 

thức từ tình hình nội 

tại của hệ thống 

10-12 

/2018 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Đặng 

Văn Định, 

41,990 
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mặt động lực và 

nguồn lực để phát 

triển, trong đó có sự 

chuyển đổi hình thức 

sở hữu trường. 

giáo dục đại học 

NCL trên các mặt 

động lực và nguồn 

lực để phát triển. 

Nguyễn Văn 

Ngữ, Văn Đình 

Ưng,Nguyễn 

Minh Tuấn, 

Đặng Ứng 

Vận, Nguyễn 

Lộc, Phạm Thị 

Huyền 

4.8 Ảnh hưởng tới sự 

phát triển của giáo 

dục đại học NCL ở 

Việt Nam từ các 

nhân tố tâm lý –xã 

hội. 

Kết quả: Báo cáo 

Ảnh hưởng của các 

nhân tố tâm lý –xã 

hộitới sự phát triển 

của giáo dục đại 

học NCL ở Việt 

Nam  

10-12 

/2018 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Đặng 

Văn Định, 

Nguyễn Văn 

Ngữ, Văn Đình 

Ưng,Nguyễn 

Minh Tuấn, 

Nguyễn Xuân 

An, Nguyễn 

Lộc, Phạm Thị 

Huyền 

47,125 

4.9 Ảnh hưởng tới sự 

phát triển của giáo 

dục đại học NCL ở 

Việt Nam từ các 

nhân tố lịch sử, văn 

hóa. 

Kết quả: Báo cáo 

Ảnh hưởng của các 

nhân tố lịch sử, văn 

hóa tới sự phát triển 

của giáo dục đại 

học NCL ở Việt 

Nam. 

10-12 

/2018 

Trần Quang 

Quý, Đặng 

Văn Định, Văn 

Đình 

Ưng,Nguyễn 

Minh Tuấn, 

Đặng Ứng 

Vận, Nguyễn 

Lộc 

41,886 

4.10 Ảnh hưởng tới sự 

phát triển của giáo 

dục đại học NCL ở 

Việt Nam từ các 

nhân tố kinh tế. 

Kết quả: Báo cáo 

Ảnh hưởng của các 

nhân tố kinh tế tới 

sự phát triển của 

giáo dục đại học 

NCL ở Việt Nam. 

10-12 

/2018 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Đặng 

Văn Định, 

Nguyễn Văn 

Ngữ, Văn Đình 

Ưng,Nguyễn 

47,125 



36 
 

Minh Tuấn, 

Đặng Ứng 

Vận, Nguyễn 

Lộc, Phạm Thị 

Huyền 

4.11 Ảnh hưởng tới sự 

phát triển của giáo 

dục đại học NCL ở 

Việt Nam từ các 

nhân tố hành chánh, 

pháp lý. 

Kết quả: Báo cáo 

Ảnh hưởng các 

nhân tố hành chánh, 

pháp lý tới sự phát 

triển của giáo dục 

đại học NCL ở Việt 

Nam. 

10-12 

/2018 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Đặng 

Văn Định, 

Nguyễn Văn 

Ngữ, Văn Đình 

Ưng,Nguyễn 

Minh Tuấn, 

Đặng Ứng 

Vận, Nguyễn 

Lộc, Nguyễn 

Xuân An 

49,010 

5 
Nội dung 5: Các giải pháp, chính sách phát triển bền vững các  

trường đại học ngoài công lập Việt Nam, gồm 14 chuyên đề: 

551,343 

5.1. Quan điểm, mục tiêu 

phát triển bền vững 

các  trường đại học 

ngoài công lập Việt 

Nam đến năm 2035 

Báo cáo Quan điểm, 

mục tiêu phát triển 

bền vững các  

trường đại học 

ngoài công lập Việt 

Nam đến năm 2035 

01-04 

/2019 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Đặng 

Ứng Vận, Văn 

Đình 

Ưng,Nguyễn 

Văn Ngữ 

31,356 

5.2 Các tiêu chí, chỉ số 

đánh giá sự phát 

triển bền vững của 

giáo dục đại học 

NCL ở Việt Nam. 

 

Báo cáo Các tiêu 

chí, chỉ số đánh giá 

sự phát triển bền 

vững của giáo dục 

đại học NCL ở Việt 

Nam. 

01-04 

/2019 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Nguyễn 

Văn Ngữ, 

Phạm Thị 

Huyền, 

Nguyễn Lộc, 

Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn 

39,130 
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Xuân An 

5.3. Đổi mới tư duy, 

nhận thức  về  giáo 

dục đại học ngoài 

công lập trong hệ 

thống giáo dục quốc 

dân 

Báo cáo về giải 

pháp Đổi mới tư 

duy, nhận thức  về  

giáo dục đại học 

ngoài công lập 

trong hệ thống giáo 

dục quốc dân  

01-04 

/2019 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Nguyễn 

Văn Ngữ, Văn 

Đình 

Ưng,Đặng Văn 

Định, Đặng 

Ứng Vận 

32,695 

5.4. Đẩy mạnh truyền 

thông về vai trò, vị 

trí, những đóng góp 

của giáo dục đại học 

ngoài công lập trong 

hệ thống giáo dục 

quốc dân 

Báo cáo về giải 

pháp Đẩy mạnh 

truyền thông về vai 

trò, vị trí, những 

đóng góp của giáo 

dục đại học ngoài 

công lập trong hệ 

thống giáo dục quốc 

dân 

01-04 

/2019 

Trần Quang 

Quý, Nguyễn 

Văn Ngữ, Văn 

Đình 

Ưng,Đặng Ứng 

Vận, Đặng Văn 

Định 

33,358 

5.5. Định hướng phát 

triển mạng lưới các 

trường đại học NCL 

Việt Nam đến năm 

2035. 

Báo cáo về Định 

hướng phát triển 

mạng lưới các 

trường đại học NCL 

Việt Nam đến năm 

2035. 

01-04 

/2019 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Nguyễn 

Văn Ngữ, Văn 

Đình 

Ưng,Nguyễn 

Minh Tuấn, 

Nguyễn Xuân 

An 

39,130 

5.6. Giải pháp về tái cấu 

trúc hệ thống các 

trường đại học, trong 

đó có các trường đại 

học NCL, để phát 

triển bền vững hệ 

thống đại học cả 

nước. 

Báo cáo về giải 

pháp Tái cấu trúc hệ 

thống các trường 

đại học, trong đó có 

các trường đại học 

NCL, để phát triển 

bền vững hệ thống 

đại học cả nước. 

01-04 

/2019 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Nguyễn 

Văn Ngữ, 

Nguyễn Lộc, 

Văn Đình Ưng 

32,760 
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5.7. Giải pháp về hoàn 

chỉnh các căn cứ 

pháp lý của đại học 

NCL ở Việt Nam 

Báo cáo Đề xuất 

hoàn chỉnh các căn 

cứ pháp lý của đại 

học NCL ở Việt 

Nam 

01-04 

/2019 

Trần Quang 

Quý, Nguyễn 

Văn Ngữ, 

Đặng Văn 

Định, Đặng 

Ứng Vận 

39,130 

5.8. Giải pháp về tăng 

cường cơ chế giám 

sát đối với các 

trường đại học trong 

đó có các trường 

ĐHNCL 

Báo cáo về giải 

pháp về tăng cường 

cơ chế giám sát đối 

với các trường đại 

học trong đó có các 

trường ĐHNCL 

01-04 

/2019 

Trần Quang 

Quý, Nguyễn 

Văn Ngữ, 

Đặng Văn 

Định, Đặng 

Ứng Vận, 

Nguyễn Lộc 

42,250 

5.9. Hoàn thiện tổ chức, 

quản trị các cơ sở 

giáo dục đại học 

NCL, trong đó có 

hình thức sở hữu và 

tính chất nhà trường 

Báo cáo về giải 

pháp Hoàn thiện tổ 

chức, quản trị các 

cơ sở giáo dục đại 

học NCL 

01-04 

/2019 

Trần Quang 

Quý, Nguyễn 

Văn Ngữ, 

Đặng Ứng 

Vận, Văn Đình 

Ưng,Nguyễn 

Thị Huyền 

43,615 

5.10 Phát triển đội ngũ 

giảng viên, nghiên 

cứu viên và nhân lực 

quản lý các cơ sở 

giáo dục đại học 

NCL 

Báo cáo về giải 

pháp phát triển đội 

ngũ giảng viên, 

nghiên cứu viên và 

nhân lực quản lý 

các cơ sở giáo dục 

đại học NCL 

01-04 

/2019 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Nguyễn 

Văn Ngữ, 

Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn 

Xuân An 

45,500 

5.11 Giải pháp về đầu tư 

và tài chính đối với 

từng mô hình trường 

đại học NCL 

Báo cáo về giải 

pháp đầu tư và tài 

chính đối với từng 

mô hình trường đại 

học NCL 

01-04 

/2019 

Trần Quang 

Quý, Văn Đình 

Ưng,Nguyễn 

Văn Ngữ, 

Đặng Văn 

Định, Phạm 

Thị Huyền 

45,539 

5.12 Giải pháp về quản lý Báo cáo Giải pháp 01-04 Trần Quang 45,500 
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chất lượng các cơ sở 

giáo dục đại học 

NCL. 

về quản lý chất 

lượng các cơ sở 

giáo dục đại học 

NCL 

/2019 Quý, Đặng Bá 

Lãm, Văn Đình 

Ưng,Đặng Ứng 

Vận, Nguyễn 

Lộc 

5.13

. 

Giải pháp tăng 

cường quan hệ hợp 

tác giữa trường đại 

học NCL với các 

trường đại học khác 

trong hệ thống 

GDĐH; tăng cường 

liên kết với các đơn 

vị sản xuất -kinh 

doanh và tổ chức xã 

hội 

Báo cáo Giải pháp 

tăng cường quan hệ 

hợp tác giữa trường 

đại học NCL với 

các trường đại học 

khác trong hệ thống 

GDĐH; tăng cường 

liên kết với các đơn 

vị sản xuất-kinh 

doanh và tổ chức xã 

hội 

01-04 

/2019 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Đặng 

Văn Định, 

Nguyễn Văn 

Ngữ, Phạm Thị 

Huyền, 

Nguyễn Lộc 

40,690 

5.14

. 

Giải pháp về phát 

triển quan hệ quốc tế 

của các trường đại 

học NCL    

Báo cáo Giải pháp 

về phát triển quan 

hệ quốc tế của các 

trường đại học NCL   

01-04 

/2019 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Nguyễn 

Văn Ngữ, 

Nguyễn Lộc, 

Đặng Ứng 

Vận, Nguyễn 

Xuân An 

40,690 

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

xuất,  lộ trình thực hiện và  kiến nghị, gồm 3 chuyên đề. 

91,117 

6.1 Khảo sát tính cấp 

thiết và khả thi của 

các giải pháp 

Báo cáo kết quả 

khảo sát tính cấp 

thiết và khả thi của 

các giải pháp 

05-06 

/2019 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Nguyễn 

Văn Ngữ, 

Nguyễn Lộc, 

Đặng Ứng 

Vận, Nguyễn 

Minh Tuấn, 

Phạm Thị 

36,530 
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Huyền, 

Nguyễn Xuân 

An 

6.2. Xây dựng lộ trình 

thực hiện các giải 

pháp. 

Báo cáo lộ trình 

thực hiện các giải 

pháp 

05-06 

/2019 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Văn Đình 

Ưng,Nguyễn 

Lộc, Đặng Văn 

Định, Nguyễn 

Minh Tuấn 

24,648 

6.3. Xây dựng và đề xuất  

các kiến nghị 

Báo cáo các kiến 

nghị của Đề tài 

05-06 

/2019 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Văn Đình 

Ưng, Nguyễn 

Lộc, Đặng Văn 

Định, Nguyễn 

Văn Ngữ 

29,939 

IV Tổng kết Đề tài 
 

07-

09/2019 

 46,007 

1 Báo cáo tổng luận đề 

tài 

Báo cáo tổng luận 

đề tài 

07-09 

/2019 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Văn Đình 

Ưng,Đặng Văn 

Định, Nguyễn 

Văn Ngữ, 

Nguyễn Lộc, 

Đặng Ứng 

Vận, Nguyễn 

Minh Tuấn, 

Phạm Thị 

Huyền, 

Nguyễn Xuân 

An 

20,878 

2 Báo cáo tóm tắt đề 

tài 

Báo cáo tóm tắt đề 

tài 

07-09 

/2019 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

9,724 
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Lãm, Nguyễn 

Văn Ngữ, 

Nguyễn Lộc, 

Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn 

Xuân An 

3 Báo cáo kiến nghị Báo cáo kiến nghị 07-09 

/2019 

Trần Quang 

Quý, Đặng Bá 

Lãm, Văn Đình 

Ưng,Nguyễn 

Văn Ngữ, 

Nguyễn Lộc, 

Nguyễn Xuân 

An 

15,405 

 

III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 

21 Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt:  

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

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

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

Bao gồm 08 Báo cáo khoa học lớn 

TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt  
Ghi 
chú 

1.  Báo cáo tổng quan tình hình nghiên cứu trong 

và ngoài nước về các mô hình trường đại học 

ngoài công lập 

Chi tiết, rõ ràng, chính xác  

2.  Báo cáo về Cơ sở khoa học của phát triển 

trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam 

Báo cáo trình bày rõ được cơ 

sở khoa học của phát triển hệ 

thống các trường đại học 

ngoài công lập ở Việt Nam. 

 

3.  Báo cáo Nghiên cứu về các mô hình trường 

đại học ngoài công lập ở quốc tế 

Chi tiết, rõ ràng, chính xác, 

có thể áp dụng vào hoàn 

cảnh KT-XH của Việt Nam 

 

4.  Báo cáo về Thực trạng giáo dục đại học ngoài Đầy đủ, rõ ràng, có minh  
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công lập ở Việt Nam chứng bằng số liệu khảo sát 

5.  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 

Rõ ràng, hợp lý  

6.  Báo cáo về Các giải pháp, chính sách phát 

triển bền vững các trường đại học ngoài công 

lập 

Chi tiết, rõ ràng, có căn cứ 

số liệu, có đối chiếu hoàn 

cảnh KT-XH các nước 

 

7.  Báo cáo về Đánh giá tính cấp thiết và khả thi 

của các giải pháp; đề xuất,  lộ trình thực hiện 

và  kiến nghị 

Rõ ràng,  có căn cứ số liệu, 

phù  hợp và khả thi đối với 

điều kiện KT-XH Việt Nam 

 

8.  Báo cáo tổng kết đề tài Rõ ràng, có đầy đủ cứ liệu  

 

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

 

TT Tên sản phẩm 
Yêu cầu khoa 
học cần đạt 

Dự kiến nơi công bố  

(Tạp chí, Nhà xuất bản) 
Ghi 
chú 

1.  05 Bài báo khoa học đăng 

trên Tạp chí khoa học chuyên 

ngành trong nước 

Có giá trị khoa 

học và giá trị 

tham khảo 

Trong danh mục tạp chí của 

Hội đồng CDGSNN, dự kiến 

các TC Khoa học chuyên 

nhành về khoa học giáo dục 

 

2.  01 Bài báo khoa học đăng 

trên Tạp chí khoa học chuyên 

ngành quốc tế về tình hình 

hình giáo dục đại học NCL ở 

Việt Nam, nhận dạng các mô 

hình đang tồn tại 

Có giá trị khoa 

học và giá trị 

tham khảo 

TC Khoa học chuyên ngành 

về khoa học giáo dục, khoa 

học xã hội và nhân văn quốc 

tế 

 

 

3.  01 Sách chuyên khảo: Giáo 

dục đại học ngoài công lập-

kinh nghiệm quốc tế và thực 

tiễn Việt Nam 

Có cơ sở lý luận 

và thực tiễn 

Nhà Xuất bản Giáo dục VN/ 

Nhà Xuất bản ĐH Sư 

phạm/Nhà xuất bản 

ĐHQGHN 

 

4.  Đào tạo 2 thạc sỹ Có nội dung 

thuộc lĩnh vực 

nghiên cứu của 

Đào tạo tại Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội/Trường 

Đại học Giáo dục, Đại học 
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đề tài Quốc gia Hà Nội 

5.  Hỗ trợ đào tạo 1 Tiến sỹ  Có nội dung 

thuộc lĩnh vực 

nghiên cứu của 

đề tài 

Đào tạo tại Viện Khoa học 

GD VN/Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội/Trường Đại 

học Giáo dục, Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

 

 

 

 

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

22.1 Lợi ích của đề tài:  

a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật 

hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối với ngành, lĩnh vực 

khoa học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua các công trình công bố ở 

trong và ngoài nước) 

- Đóng góp vào việc củng cố và phát triển vững chắc các trường đại học NCL, từ đó góp phần 

đào tạo nguồn nhân lực phục vụ CNH-HĐH đất nước 

-Đóng góp vào việc hoàn chỉnh chính sách và các văn bản pháp quy liên quan đến giáo dục 

đại học NCL nước ta; 

- Đóng góp vào việc nâng cao chất lượng và tác dụng thiết thực của nghiên cứu về khoa học 

giáo dục nước ta; 

- Đóng góp vào việc phổ biến kiến thức và nâng cao chất lượng nhân lực trong nghiên cứu về 

khoa học giáo dục nước ta. 

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

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

- Đóng góp vào đào tạo trên đại học ngành Khoa học giáo dục.  

22.2 Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: 

Chuyển giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo về: 

1) Đánh giá đánh giá tình hình và đề xuất các giải pháp phát triển vững chắc các trường 

đại học NCL; 

Chuyển giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và UB Văn hóa, Giáo dục, TTN-NĐ Quốc hội: 

2) Kiến nghị sửa đổi một số văn bản pháp luật liên quan đến giáo dục đại học NCL 
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IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ  

(Giải trình chi tiết trong phụ lục kèm theo) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

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

 Nguồn kinh phí Tổng số 

Trong đó 

Trả công 

lao động 

(khoa học, 

phổ thông) 

Nguyên, 

vật liệu, 

năng 

lượng 

Thiết 

bị, 

máy 

móc 

Xây 

dựng

, sửa 

chữa 

nhỏ 

Chi khác 

 Tổng kinh phí       

 Trong đó:       

1 Ngân sách SNKH:       

- Năm thứ nhất:       

- Năm thứ hai:       

2 Nguồn khác  

(vốn huy động, ...) 

      

Ngày……tháng……năm 2017  Ngày……tháng……năm 2017 

Chủ nhiệm đề tài 

 

 

 

PGS.TS. Trần Quang Quý 

 Văn phòng Chương trình KHGD 

 

 

 

 

Ngày……tháng……năm 2017 

  

Ngày……tháng……năm 2017 

Tổ chức chủ trì đề tài 

 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Văn Ngữ 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo 

TL. Bộ trưởng 

VT. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 
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Biểu I.1 

DANH SÁCH CÁN BỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

T
T 

Họ và tên, 

học hàm, học vị 

Chức danh  

thực hiện 
       Tổ chức công tác 

 THÀNH VIÊN CHÍNH   

1. PGS.TS. Trần Quang Quý Chủ nhiệm Hiệp hội các trường ĐH&CĐ Việt Nam 

2. PGS.TS. Đặng Bá Lãm Thư kí khoa học Hiệp hội các trường ĐH&CĐ Việt Nam 

3. TS. Văn Đình Ưng Thành viên chính Hiệp hội các trường ĐH&CĐ Việt Nam 

4. TS. Đặng Văn Định Thành viên chính Hiệp hội các trường ĐH&CĐ Việt Nam 

5. TS. Nguyễn Văn Ngữ Thành viên chính Trường Đại học Hòa Bình 

6. GS.TSKH. Đặng Ứng 

Vận 

Thành viên chính Trường Đại học Hòa Bình 

7. TS. Nguyễn Minh Tuấn Thành viên chính Viện KH Giáo dục Việt Nam 

8. ThS. Nguyễn Xuân An Thành viên chính Viện KH Giáo dục Việt Nam 

9. GS.TS. Nguyễn Lộc Thành viên chính Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 

10. PGS.TS. Phạm Thị Huyền Thành viên chính Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

 THÀNH VIÊN   

11. TS. Võ Thanh Bình Thành viên Hiệp hội Các trường ĐH,CĐ Việt Nam   

12. TS. Nguyễn Đắc Hưng Thành viên Ban Tuyên Giáo TƯ 

13. PGS.TS. Nguyễn Huy Vỵ Thành viên Trường ĐH KHXH&NV TPHCM 

14. TS. Phan Trần Trung Dũng Thành viên Trường Đại học Ngoại thương 

15. TS. Võ Hữu Hòa Thành viên Trường Đại học Duy Tân 

 

Ngày……tháng……năm 2017 

  

Ngày……tháng……năm 2017 

Chủ nhiệm đề tài 

 

 

 

  

PGS.TS. Trần Quang Quý 

 Tổ chức chủ trì đề tài 

Trường Đại học Hòa Bình 

 

 

  

TS. Nguyễn Văn Ngữ 


