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II. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài 

2.1. Nghiên cứu bối cảnh kinh tế, giáo dục, chính trị, xã hội của Việt Nam và thế giới 

trong mối tƣơng quan với quy hoạch mạng lƣới các cơ sở giáo dục giáo dục đại học 

Việt Nam 

 Nghiên cứu ảnh hưởng, tác động của bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội ở Việt Nam và 

nhu cầu nguồn nhân lực đối với việc quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học. 

  Nghiên cứu bối cảnh kinh tế, giáo dục, xã hội của khu vực và thế giới trong mối tương 

quan với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. 

  Nghiên cứu, phân tích bối cảnh phát triển, cạnh tranh và đầu tư trong giáo dục đại học 

hiện nay.  

  Nghiên cứu ảnh hưởng, tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới việc quy 

hoạch mạng lưới giáo dục đại học Việt Nam. 



2.2. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn trong và ngoài nƣớc cho quy hoạch mạng lƣới các cơ 

sở giáo dục đại học Việt Nam 

 Nghiên cứu, phân tích về nhu cầu, cơ cấu nguồn nhân lực theo cách tiếp cận cung - cầu 

tới quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. 

 Nghiên cứu về phân khúc thị trường lao động, về xu hướng di chuyển nguồn nhân lực 

quốc tế, thị trường lao động toàn cầu. 

 Vai trò của doanh nghiệp trong việc tham gia thị trường đào tạo nguồn nhân lực. 

Nghiên cứu sự tương tác của doanh nghiệp, thị trường lao động tới sự phát triển nguồn nhân 

lực theo chiều sâu. 

 Nghiên cứu xu hướng phát triển của các đại học và tầm nhìn trong tương lai. 

 Nghiên cứu về phân tầng chất lượng, xếp hạng các đại học. 

 Nghiên cứu về xu hướng xã hội hóa giáo dục, vai trò của nhà nước, thị trường và ảnh 

hưởng tới quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. 

 Nghiên cứu kinh nghiệm quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học của một số nước 

trên thế giới. 

2.3. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và xu hƣớng quốc tế trong quy hoạch mạng lƣới các 

cơ sở giáo dục đại học 

 Nghiên cứu làm rõ sứ mệnh, mục đích, mục tiêu của giáo dục đại học trong bối cảnh 

đất nước bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng và chịu sự tác động mạnh mẽ của 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

 Nghiên cứu, khảo sát mô hình hệ thống các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới. 

 Nghiên cứu cơ sở, luận cứ khoa học, lý thuyết về hệ thống, mô hình, cấu trúc hệ thống 

các cơ sở giáo dục đại học. 

 Nghiên cứu xây dựng bộ tham số đặc trưng, bộ chỉ số chính của hệ thống các cơ sở 

giáo dục đại học Việt Nam. 

 Nghiên cứu xây dựng mô hình, thuật toán tối ưu hệ thống cơ sở giáo dục đại học. 

 Nghiên cứu xây dựng chương trình mô phỏng, bộ công cụ tối ưu hệ thống cơ sở giáo 

dục đại học. 

 Nghiên cứu các tiêu chí đánh giá hiệu quả của một mạng lưới các cơ sở giáo dục đại 

học. 



 Nghiên cứu xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, tiêu chí cho quy hoạch mạng lưới các 

cơ sở giáo dục đại học Việt Nam 

2.4. Nghiên cứu đánh giá thực trạng mạng lƣới các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam 

hiện nay 

 Nghiên cứu đánh giá về quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học (Quy hoạch 

37 - năm 2013). 

 Nghiên cứu đánh giá thực trạng mạng lưới, năng lực hệ thống các cơ sở giáo dục đại 

học Việt Nam trong việc đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực của đất nước. 

 Nghiên cứu hiện trạng quy hoạch các trường đại học theo cụm lĩnh vực đào tạo và 

không gian (vùng, miền) và khả năng đáp ứng các định hướng quy hoạch tại Quy hoạch 

mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học hiện hành. 

 Nghiên cứu đánh giá thực trạng điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của các cơ sở 

giáo dục đại học Việt Nam theo các định hướng triển khai quy hoạch mạng lưới các cơ sở 

giáo dục đại học hiện hành. 

 Nghiên cứu đánh giá năng lực quản trị đại học tại các cơ sở giáo dục đại học và khả 

năng triển khai quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học ở cấp cơ sở. 

 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng phân bố các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam và 

mức độ đáp ứng với các định hướng quy hoạch tại Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục 

đại học hiện hành. 

 Nghiên cứu đánh giá thực trạng chất lượng và quy mô đào tạo đại học ở Việt Nam và 

khả năng đáp ứng các định hướng quy hoạch tại Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục 

đại học hiện hành. 

2.5. Nghiên cứu đề xuất bản demo quy hoạch và xây dựng, đề xuất các giải pháp về cơ 

chế chính sách để quản lý và thực hiện quy hoạch mạng lƣới các cơ sơ giáo dục đại học 

giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2035 

 Nghiên cứu hệ thống thông tin địa lý GIS và ứng dụng trong quy hoạch mạng lưới các 

cơ sở giáo dục đại học. 

 Nghiên cứu phân tích, tối ưu mô hình hệ thống cơ sở giáo dục đại học theo một số kịch 

bản và đề xuất bản demo quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam giai 

đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2035. 



 Nghiên cứu đề xuất những quy định và hướng dẫn triển khai quy hoạch mạng lưới các 

cở sở giáo dục đại học. 

 Nghiên cứu đề xuất những quy định tự chủ đại học để tăng cường tự chủ và trách 

nhiệm giải trình của các cơ sở GDĐH giúp cho các cơ sở phát huy được sự năng động, sáng 

tạo, đổi mới, phục vụ quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học. 

 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp về tăng cường đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn hóa 

hiệu quả hoạt động của trường đại học phục vụ thực hiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở 

giáo dục đại học. 

 Nghiên cứu đề xuất yêu cầu nội dung thông tin theo dõi, thống kê, giám sát, đánh giá 

hiệu quả hoạt động của các trường đại học. 

 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở GDĐH 

trong việc triển khai thực thiện quy hoạch. 

 Nghiên cứu, phối hợp đề xuất các nhóm giải pháp về tài chính và đầu tư nhà nước cho 

các cơ sở giáo dục đại học. 

 Nghiên cứu đề xuất các nhóm giải pháp khuyến khích và thu hút nguồn lực đầu tư. 

 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ quản lý, lãnh 

đạo giáo dục đại học phục vụ triển khai quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học. 

 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp về truyền thông và xúc tiến quy hoạch mạng lưới các 

cơ sở giáo dục đại học. 

 Nghiên cứu đề xuất giải pháp về thiết lập hạ tầng kỹ thuật phục vụ thực hiện quy 

hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. 

III. Kết quả và sản phẩm chính của Đề tài  

3.1. Sản phẩm khoa học 

 Báo cáo: Tổng quan về quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học 

 Báo cáo nghiên cứu luận cứ khoa học để quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại 

học 

 Các báo cáo đánh giá thực trạng mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam 

hiện nay 

 Báo cáo đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách để quản lý và thực hiện quy hoạch: 

mạng lưới trường đến 2025, mối quan hệ giữa các trường đại học. 



3.2. Sản phẩm xuất bản 

Số 

TT 
Tên bài báo/sách Tên tác giả Tạp chí 

Năm 

xuất 

bản 

1 A Novel Clustering Algorithm 

based on Cooperative and 

Iterative Evaluation Exchange 

for University Classification 

Do Huu Duc, Chinh 

Dang, To Thi Thao, 

Vu Van Yem and 

Hoang Minh Son 

IEEE ICCE Eighth 

Interational 

Conference on 

Communications 

and Electronics, 

2020 

2020 

2 Xu hướng phát triển giáo dục đại 

học trên thế giới- Các khuyến 

nghị cho Việt Nam 

Hoàng Minh Sơn, 

Bùi Thị Thúy Hằng, 

Đỗ Thị Thu Hằng 

Kỷ yếu Hội thảo 

Quốc tế "Các vấn đề 

mới trong Khoa học 

giáo dục", Đại học 

Quốc Gia Hà Nội 

2019 

3 Mô hình trường đại học trong 

bối cảnh cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 

Hoàng Minh Sơn, 

Bùi Thị Thúy Hằng 

và Nguyễn Thị 

Hương Giang 

Kỷ yếu Hội thảo 

Quốc tế  "Các vấn đề 

mới trong Khoa học 

giáo dục," Đại học 

Quốc Gia Hà Nội 

2019 

4 Master plan for higher education 

institutions the lesson learn for 

Vietnam 

Phạm Thị Thanh 

Hải, Nguyễn Thị 

Hương Giang 

Kỷ yếu hội thảo quốc 

tế: giáo dục cho mọi 

người 

2018 

5 Tìm hiểu mô hình giáo dục đại 

học trên thế giới - Bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam 

Hoàng Minh Sơn, 

Bùi Thị Thuý Hằng, 

Vũ Văn Yêm và 

Trần Văn Tớp 

Kỷ yếu Hội thảo giáo 

dục 2018 “Giáo dục 

đại học - chuẩn hoá 

và hội nhập quốc tế”, 

Hà Nội, 17/8/2018 

2018 

6 Quy hoạch giáo dục đại học - 

Thực trạng quy hoạch ngành đào 

tạo tại Đại học Quốc gia Hà Nội 

Phạm Thị Thanh 

Hải, Phạm Thị 

Thanh Hoa 

Tạp chí Khoa học, 

Trường ĐHSP 

TPHCM, Tập 15, Số 

5b (2018): 117-127 

2018 

7 Sáp nhập, hợp nhất, liên minh 

các cơ sở giáo dục đại học - 

Kinh nghiệm quốc tế và bài học 

cho Việt Nam 

Hoàng Minh Sơn, 

Vũ Văn Yêm, 

Nguyễn Thị Hương 

VNU Journal of 

Science: Education 

Research, Vol. 35, 

No. 3 (2019) 46-58 

2019 

8 Thực trạng mạng lưới cơ sở giáo 

dục đại học Việt Nam và giải 

pháp nâng cao chất lượng giáo 

dục đại học trong bối cảnh đổi 

Thái Thế Hùng, 

Phạm Thị Tiên 

Tạp chí Thiết bị giáo 

dục, số 190 kỳ 1 

4/2019 

2019 



mới và hội nhập 

9 Tìm hiểu việc sáp nhập các cơ sở 

giáo dục đại học ở Pháp và 

Trung Quốc – Bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam 

Hoàng Minh Sơn, 

Bùi Thị Thúy Hằng, 

Đỗ Thị Thu Hằng 

Tạp chí Khoa học 

Giáo dục Việt Nam, 

Số 32, tháng 8 năm 

2020, 60-64 

2020 

 

3.3. Sản phẩm đào tạo 

3.3.1. Tên Học viên cao học: Phạm Thị Chang; 

 Tên luận văn/luận án: Quản lý hoạt động giảng dạy ở trường Đại học Y dược Hải 

Phòng theo định hướng tự chủ học thuật 

 Năm tốt nghiệp: 2019 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Thị Thanh Hải 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Giáo dục - ĐH Quốc Gia Hà Nội 

3.3.2. Tên Học viên cao học: Phạm Thị Tiên; 

 Tên luận văn/luận án: Nghiên cứu thực trạng chất lượng, quy mô đào tạo đại học và 

khả năng đáp ứng các định hướng quy hoạch ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và 

đổi mới.  

 Năm tốt nghiệp: 2019 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Thái Thế Hùng 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

3.3.3. Tên Học viên cao học: Nguyễn Thị Hòa 

 Tên luận văn/luận án: Nghiên cứu cơ sở luận cứ khoa học và các giải pháp quy hoạch 

mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

và hội nhập quốc tế 

 Năm tốt nghiệp: 2019 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Thái Thế Hùng 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

3.4. Hợp tác trong và ngoài nƣớc 

Thực hiện nội dung khảo sát trong đề tài KH&CN cấp Quốc gia “Cơ sở khoa học của 

quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam” do PGS.TS. Hoàng Minh Sơn 

chủ nhiệm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tổ chức đoàn công tác tới Mỹ, cụ thể tại 

bang California vào tháng 8 năm 2019. Đoàn đã đến thăm và làm việc với Qualcom (Về kết 



nối, liên kết giữa doanh nghiệp, nghiên cứu phát triển với đại học); làm việc với Đại học 

California tại Davis (Về mô hình đại học định hướng nghiên cứu, bàn hợp tác giữa UC 

Davis với các trường đại học Việt Nam); làm việc với Đại học San Jose State University 

(Mô hình đại học định hướng ứng dụng, gắn kết với công nghiệp); thăm quan về phát triển 

kết nối đại học với doanh nghiệp tại thung lũng Silicon (Apple, RFM...), bang California 

(Kết nối đại học với doanh nghiệp trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo); thăm quan một số 

công ty khởi nghiệp tại thung lũng Sicicon (Mô hình khởi nghiệp, kết nối với đại học). 

IV. Đóng góp chính của Đề tài 

4.1. Đề xuất bộ tiêu chí, chỉ số định hướng hệ thống và bộ tiêu chí phân loại, phân mức chất 

lượng cơ sở giáo dục đại học  

Để quy hoạch, định hướng hệ thống dựa trên chất lượng và hiệu quả, đề tài đã nghiên 

cứu đề xuất bộ tiêu chí, chỉ số định hướng chất lượng - hiệu quả hệ thống giáo dục đại học 

Việt Nam VNHESKPI (Viet Nam Higher Education System Key Performance Indicators) 

với 8 chỉ số  bao gồm Tỷ lệ sinh viên học đại học GER (Gross Enrolment Ratio), Chi cho 

giáo dục đại học, Tỷ lệ lao động có trình độ đại học, Tỷ lệ sinh viên có việc làm phù hợp 

trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp, Chỉ số khoa học công nghệ, Số lượng các CSGDĐH 

được xếp hạng, Tỷ lệ giảng viên đại học có bằng Tiến sỹ, Kiểm định chất lượng giáo dục 

đại học. 

Đề tài cũng đề xuất bộ tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại và phân mức chất lượng các cơ sở 

giáo dục đại học gồm 5 tiêu chuẩn, 14 tiêu chí. Mỗi tiêu chí được đánh giá 4 phân mức 

(mức không đạt, mức 1-đạt, mức 2-cao và mức 3-rất cao). Việc không chia các tiêu chuẩn, 

tiêu chí thành hai mức cứng “đạt” hay “không đạt” mà chia làm nhiều mức tương đồng với 

phương pháp luận của các bảng xếp hạng uy tín trên thế giới (U-Multirank phân 5 mức từ A 

đến E, QS Stars gắn sao theo 5 mức từ 1 đến 5 sao). Đồng thời việc chia nhiều mức sẽ tạo 

động lực cho các trường liên tục phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. 

Mỗi cơ sở giáo dục đại học được đánh giá phân 4 mức chất lượng: Mức A- Đạt chuẩn 

xuất sắc, Mức B- Đạt chuẩn mức cao, Mức C- Đạt chuẩn và Mức D hay Không đạt chuẩn. 

Việc đánh giá phân mức chất lượng cơ sở giáo dục đại học làm tiền đề cho việc quy hoạch 

mạng lưới và phân bổ ngân sách đầu tư. Trong đó cơ sở giáo dục đại học phải đạt chuẩn 

mức C hay đạt chuẩn tối thiểu (gọi chung là chuẩn trường). Việc đưa ra chuẩn trường là một 

nội dung rất quan trọng trong quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học như quy định 

trong Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (hay Luật 34). 

4.2. Đề xuất phương án quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và bản 

demo quy hoạch theo 3 kịch bản 

Trên cơ sở bộ tiêu chí phân mức chất lượng cơ sở giáo dục đại học đề xuất, nhóm 

nghiên cứu đã đề xuất phương án quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học. Các cơ 

sở giáo dục đại học có thể chọn 1 trong 2 định hướng là định hướng nghiên cứu và định 

hướng ứng dụng.  



Đối với các CSGDĐH định hướng nghiên cứu: Cơ sở GDĐH muốn đạt mức A thì các 

tiêu chí cốt lõi (4 tiêu chí: cơ sở vật chất, giảng viên, tài chính và năng suất nghiên cứu) phải 

đạt mức 3 và đáp ứng mức 3 cho ít nhất 6 trên 10 tiêu chí của phần tự chọn, 4 tiêu chí còn 

lại cần đạt mức 2. CSGDĐH đạt mức B khi 4 tiêu chí cốt lõi đạt mức 2 trở lên và trong phần 

tự chọn có ít nhất 6 trong 10 tiêu chí đạt từ mức 2 trở lên, các tiêu chí còn lại đạt mức 1. 

CSGDĐH đạt mức C khi 4 tiêu chí cốt lõi đạt từ Mức 1 trở lên và phần tự chọn có ít nhất 1 

tiêu chí trong mỗi tiêu chuẩn 2, 4 và 5 đạt từ mức 1 trở lên. Cơ sở GDĐH định hướng 

nghiên cứu không đạt chuẩn khi chưa đạt Mức C. 

Đối với các CSGDĐH định hướng ứng dụng: Cơ sở GDĐH muốn đạt mức A thì các 

tiêu chí cốt lõi (4 tiêu chí: cơ sở vật chất, giảng viên, tài chính và khả năng việc làm của 

sinh viên tốt nghiệp) phải đạt mức 3 và đáp ứng mức 3 cho ít nhất 6 trên 10 tiêu chí của 

phần tự chọn, 4 tiêu chí còn lại cần đạt mức 2. CSGDĐH đạt mức B khi 4 tiêu chí cốt lõi đạt 

mức 2 trở lên và trong phần tự chọn có ít nhất 6 trong 10 tiêu chí đạt từ mức 2 trở lên, các 

tiêu chí còn lại đạt mức 1. CSGDĐH đạt mức C khi 4 tiêu chí cốt lõi đạt từ Mức 1 trở lên và 

phần tự chọn có ít nhất 1 tiêu chí trong mỗi tiêu chuẩn 2, 4 và 5 đạt từ mức 1 trở lên. 

CSGDĐH định hướng ứng dụng không đạt chuẩn khi chưa đạt Mức C. 

Trên cơ sở phương án quy hoạch đề xuất, nhóm nghiên cứu đã xây dựng thuật toán phân 

cụm mới, thiết kế và viết phần mềm, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS, thực hiện phân 

mức chất lượng hệ thống cơ sở giáo dục đại học phục vụ quy hoạch. Với bộ dữ liệu hiện có, 

kết quả cho ta các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn theo 3 kịch bản khác nhau. Kết 

quả chỉ rõ nhiều cơ sở giáo dục đại học quy mô nhỏ, đơn lĩnh vực, các trường trực thuộc địa 

phương, các trường dân lập ở các địa phương không đạt chuẩn. 

Cơ quan quản lý nhà nước, nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư cũng cần dựa trên bộ 

chỉ số và chuẩn chí này để đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống và của các cơ sở, từ đó 

đưa ra quyết định định hướng hệ thống và quyết định đầu tư hoặc thoái vốn đầu tư thích 

hợp.  

Trên cơ sở đối sánh và nghiên cứu kinh nghiệm quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo giáo 

đại học ở các nước, kết quả phân tích, chạy thử nghiệm các kịch bản, đề tài đã đề xuất định 

hướng quy hoạch hệ thống mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam:  

- Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học theo định hướng nghiên cứu khoảng 

từ 10% - 20% và định hướng ứng dụng từ 70% đến 80%.  

- Quy hoạch phát triển một số đại học đa lĩnh vực quy mô lớn thông qua chuyển đổi từ 

trường đại học lên đại học, thông qua liên kết các trường đại học hoặc, sát nhập, hợp nhất 

các trường đại học thành đại học. 

- Quy hoạch phát triển một số trường đại học trọng điểm ngành trực thuộc các bộ ngành 

phân bố phù hợp theo vùng miền (Bắc - Trung - Nam). 

 



4.3. Đề xuất phần mềm phân cụm, phân mức chất lượng CSGDĐH và thuật toán phân nhóm 

hay phân cụm các CSGDĐH  

Trên cơ sở phương án quy hoạch đề xuất, nhóm nghiên cứu đã xây dựng thuật toán phân 

cụm mới, thiết kế và viết phần mềm, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS, thực hiện phân 

mức chất lượng hệ thống cơ sở giáo dục đại học phục vụ quy hoạch và chạy thử 3 kịch bản 

khác nhau với bộ dữ liệu mang tính đại diện cao trong 5 năm từ 2012 đến 2017 của 186 cơ 

sở giáo dục đại học Việt Nam (Các cơ sở giáo dục công lập, tư thục; các trường thuộc đầy 

đủ các vùng địa lý - kinh tế; các trường trực thuộc các tỉnh thành; các trường trực thuộc các 

Bộ ngành khác; các trường ĐHQG, ĐH Vùng).  

Ngoài phân tích dữ liệu các tiêu chí theo phương thức truyền thống, định hướng các cơ 

sở giáo dục đại học theo 2 định hướng nghiên cứu và ứng dụng, về phương diện học thuật, 

đề tài đề xuất một thuật toán mới phân nhóm hay phân cụm các CSGDĐH trên cơ sở ứng 

dụng khai phá dữ liệu và học máy. Thuật toán này phân các CSGDĐH thành các cụm 

trường có đặc trưng gần nhau về định hướng phát triển và hiệu quả hoạt động, từ đó làm tiền 

đề và cơ sở khoa học cho việc định hướng và điều chỉnh quy hoạch hệ thống trong các 

trường hợp có rất nhiều biến chi phối và ràng buộc nhau mà cách phân tích thông thường 

không thực hiện được. Thuật toán đã được chạy thử nghiệm với tập dữ liệu gồm 32 

CSGDĐH định hướng nghiên cứu, 139 cơ sở định hướng ứng dụng với 14 chỉ số, cho kết 

quả tổng hợp và khẳng định những quan sát, báo cáo và kết quả xếp hạng trước nay. Sự 

khoa học và linh hoạt của thuật toán cho phép các nhà làm chính sách đánh giá thông tin 

vừa tổng quan vừa chi tiết, có thể xem xét các phương án quy hoạch một cách toàn diện và 

nhanh chóng.  

4.4. Đề xuất các nhóm giải pháp, cơ chế chính sách thực hiện quy hoạch mạng lưới các cơ 

sở giáo dục đại học  

Trên cơ sở khoa học và thực tiễn, kinh nghiệm từ các nước và phương án quy hoạch đề 

xuất và bản demo quy hoạch theo ba kịch bản, đề tài đã đề xuất các nhóm giải pháp thực 

hiện quy hoạch bao gồm: Nhóm giải pháp nâng cao năng lực khoa học công nghệ, nhóm 

giải pháp về phát triển và quản lý nguồn nhân lực, nhóm giải pháp về tài chính và nhóm giải 

pháp kỹ thuật nhằm quản lý và thực hiện quy hoạch. Một số giải pháp then chốt nhằm nâng 

cao năng lực hoạt động của các trường bao gồm: tăng đầu tư nhà nước cho giáo dục đại học 

từ 0,33% GDP lên 1% GDP trước năm 2030, ban hành các văn bản pháp luật về thực hiện 

nhiệm vụ đặt hàng, giao nhiệm vụ, đầu tư và đối tác công tư trong giáo dục đại học và đầu 

tư cho các CSGDĐH theo gói cam kết đầu ra trên cơ sở chất lượng và hiệu quả hoạt động 

treo các tiêu chí, chỉ số đề xuất trong đề tài. Tiếp tục đẩy mạnh tự chủ đại học và cần ban 

hành chính sách đầu tư trọng tâm, trọng điểm để thúc đẩy một số nhóm ngành và một số 

CSGDĐH để có thứ hạng cao trên thế giới. Đối với các CSGDĐH chưa đạt chuẩn cần có đề 

án và cam kết cải thiện chất lượng và hiệu quả cũng như cam kết đầu tư của các cơ quan chủ 

quản hoặc nhà đầu tư. Các cơ sở giáo dục đại học cần chuẩn bị và thực hiện tự chủ đi đôi 

với trách nhiệm giải trình để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học 

và phục vụ cộng đồng. 



 

4.5. Xây dựng đề án sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể một số cơ sở giáo dục đại học công lập 

Dựa trên phân tích bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, cạnh tranh 

toàn cầu trong giáo dục đại học và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 dần có ảnh hưởng sâu 

rộng đối với các khía cạnh của giáo dục đại học, dựa trên phân tích nhu cầu nguồn nhân lực 

chất lượng cao, cơ sở pháp lý của việc sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các trường đại học, 

cũng như kinh nghiệm quốc tế về quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học; nhóm nghiên cứu 

đã xây đựng dề án sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể một số cơ sở giáo dục đại học công lập. 

Trong đó, đề án nêu rõ các quan điểm định hướng, mục tiêu, và nhóm nhiệm vụ, giải pháp 

thực hiện sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể một số CSGDĐH trong hệ thống. 

V. Hiệu quả của Đề tài 

5.1. Hiệu quả kinh tế 

Kết quả khoa học dưới dạng các báo cáo chuyên đề và bài báo khoa học về quy hoạch 

mạng lưới GDĐH có thể chuyển giao cho cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và các bộ ngành, địa phương khác sử dụng trong việc hoạch định chính sách và 

chiến lược phát triển cho hệ thống GDĐH Việt Nam. 

Tạo động lực để các CSGDĐH phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 

thông qua bộ tiêu chuẩn, tiêu chí phân mức chất lượng, qua đó nâng cao chất lượng, vị thế 

toàn hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. 

5.2. Hiệu quả xã hội 

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

đào tạo sau đại học: Nghiên cứu khoa học, Khoa học giáo dục là một trong những yêu cầu 

trọng tâm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Giáo dục- ĐHQGHN. 

Đề tài “Cơ sở khoa học của quy hoạch mạng lưới các CSGDĐH Việt Nam” sẽ góp phần 

phát triển nền tảng lý thuyết và thực tiễn cho nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực quy hoạch 

mạng lưới GDĐH. Việc thực hiện đề tài này giúp các cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu của 

Trường có cơ hội phát triển kỹ năng nghiên cứu và tìm hiểu sâu các chính sách, công cụ, 

giải pháp về quy hoạch mạng lưới GDĐH, căn cứ vào kết quả khảo sát, đề xuất các chính 

sách, giải pháp và công cụ để triển khai, xúc tiến và đảm bảo hiệu quả công tác quy hoạch 

mạng lưới GDĐH của Việt Nam hiện nay.  

Đề tài cũng là cơ hội để Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội mở rộng hợp tác nghiên 

cứu với các cơ sở trong và ngoài nước. Đơn vị chủ trì sẽ triển khai một số tọa đàm, hội thảo 

seminar về nghiên cứu có thu hút sự tham gia, đóng góp của các chuyên gia về quy hoạch 

mạng lưới GDĐH, quy hoạch kiến trúc, chuyên gia kinh tế, luật, chuyên gia về văn hóa 

trong và ngoài nước. 


