
Be crAo DUC vA DAo rAo
on r,q.r NcurfN ctlu KHoA Hec cAp euoc crA

nAo cAo roM rAr

co so xHoA Hgc cte euy HoACH MANc rtlor
cAc co so crAo DUC DAr Hoc vrET NAM

Odi tai: Ccr s& khoa hgc quy ho4ch meng turfi cfc ccr sO

girlo dqc tilgi hgc Viet Nam

Mfl s6: KHGD /16-20.DT.021

Ccr quan chri tri AO tai : Trudng D4i hgc Brich khoa Hn NOi

Chri nhiQm Air tei : PGS.TS Hoirng Minh Scrn

Chri nhi6m dG tiri CQ chri tri

pnO urEu rnUdrrrc

eAcH xt"t

l'GS.TS. Hohng Minh Scrn

Hd Noi - 202r

PGS TS g#r,int A,n,g Vfr^fr



 

MỤC LỤC 

NỘI DUNG BÁO CÁO TÓM TẮT ................................................................................ 1 

PHỤ LỤC 1: KINH NGHIỆM QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI 

HỌC TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA ..................................................................................... 7 

PHỤ LỤC 2: BỘ CHỈ SỐ HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM VNHESKPI 

(VIET NAM HIGHER EDUCATION SYSTEM KEY PERFORMANCE 

INDICATORS) .............................................................................................................. 12 

PHỤ LỤC 3: BỘ TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI VÀ PHÂN MỨC CHẤT 

LƯỢNG CSGDĐH VIỆT NAM ................................................................................... 14 

PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ QUY HOẠCH 37 ............................................. 22 

  



1 

 

NỘI DUNG BÁO CÁO TÓM TẮT 

Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) đóng vai trò quan 

trọng trong định hướng phát triển hệ thống giáo dục đại học (GDĐH) của mỗi quốc gia. 

Triển khai Nghị quyết 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về Đổi mới căn 

bản và toàn diện GDĐH giai đoạn 2006-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết 

định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới các trường 

đại học và cao đẳng Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020” (Quy hoạch 121) thay thế Quyết 

định số 47/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới trường đại 

học, cao đẳng giai đoạn 2001 - 2010” (Quy hoạch 47). Sau đó 6 năm. Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013 “Điều chỉnh Quy hoạch 

mạng lưới các trường đại học và cao đẳng Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020” (Quy hoạch 

37). Quy hoạch 121 và Quy hoạch 37 tập trung vào việc phát triển mạng lưới các trường 

đại học giai đoạn 2006 - 2020 theo số lượng, quy mô, cơ cấu ngành nghề và không gian. 

Qua hơn 10 năm thực hiện, đối với GDĐH, việc triển khai quy hoạch đã đạt được những 

kết quả, thành tựu nhất định so với những mục tiêu đã đề ra. Về phân bổ không gian, so 

với mục tiêu đến năm 2020 của Quy hoạch 37 về cơ bản đã xấp xỉ đạt. Việc thành lập 

mới các CSGDĐH cơ bản đã đáp ứng nhu cầu về cơ cấu vùng, miền; đồng thời mở rộng 

cơ hội được tiếp cận GDĐH của nhân dân ở các vùng sâu, vùng xa và vùng khó khăn, 

góp phần thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Quy mô đào tạo đã tăng 

gần gấp đôi, cơ cấu ngành nghề đào tạo đáp ứng sát thực nhu cầu nguồn nhân lực cho 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đội ngũ giảng viên đại học cũng đã tăng về số 

lượng và chất lượng; hoạt động kiểm định và đảm bảo chất lượng các CSGDĐH được 

cải thiện rõ rệt. Năm 2020, có 11 CSGDĐH Việt Nam đã có tên trong các bảng xếp hạng 

đại học trong khu vực châu Á, bước đầu khẳng định uy tín và thương hiệu của Việt Nam 

trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.  

Mặc dù đã đạt một số kết quả, quá trình triển khai Quy hoạch 121 và Quy hoạch 

37 vẫn còn một số hạn chế, bất cập do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Một 

số hạn chế như số lượng các CSGDĐH tăng nhanh nhưng chất lượng đào tạo GDĐH 

chưa có nhiều thay đổi; nhiều CSGDĐH có quy mô nhỏ, đào tạo đơn ngành nghề, đơn 

lĩnh vực, khó tuyển sinh, chất lượng đào tạo thấp và khó phát triển1; các điều kiện đảm 

bảo chất lượng chưa được đáp ứng ở nhiều CSGDĐH; hệ thống GDĐH chưa đáp ứng 

được nhu cầu của thị trường lao động; sự phân bố các CSGDĐH dàn trải về mặt địa lý 

nhưng chưa phù hợp; chưa có sự phân loại rõ nét các CSGDĐH giúp định hướng cho 

 

1 Trong tổng số 202 CSGDĐH được thống kế về số lượng SV, có tới 79 cơ sở có tổng số SV đang học tính đến 

tháng 12/2016 dưới quy mô 3,000 chiếm đến 40% tổng số CSGDĐH. Các trường này chủ yếu là các trường ngoài 

công lập hoặc trực thuộc các địa phương. 
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đầu tư trọng tâm, trọng điểm; sự tham gia của khối các cơ sở giáo dục ngoài công lập 

trong phát triển hệ thống GDĐH còn ít và hội nhập quốc tế trong GDĐH còn hạn chế. 

Tuy nhiên Quy hoạch 37 cơ bản đã hoàn thành sứ mạng của nó. 

Đề tài nghiên cứu “Cơ sở khoa học của quy hoạch mạng lưới các CSGDĐH Việt 

Nam” nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc quy hoạch mạng lưới các 

CSGDĐH Việt Nam giai đoạn 2021-2030, định hướng 2035 với cách tiếp cận theo mô 

hình lý thuyết hệ thống. Trong đó các CSGDĐH Việt Nam được xem như một hệ thống 

với các phần tử là các CSGDĐH, có các tham số đầu vào (số lượng và chất lượng SV, 

tài chính,…), các tham số đầu ra là kết quả đào tạo - nghiên cứu - chuyển giao tri thức 

và các tham số trạng thái hay quá trình như các điều kiện đảm bảo chất lượng (đội ngũ 

giảng viên, cơ sở vật chất,…). Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng 

và sự phát triển mạnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), quy 

hoạch mạng lưới CSGDĐH giai đoạn tới cần đáp ứng những mục tiêu mới.  

Kết quả nghiên cứu chính của đề tài có thể tóm tắt thông qua các luận điểm, kết 

luận như sau: 

1. Quan điểm quy hoạch, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đại học 

a) Quy hoạch theo loại hình cơ sở GDĐH, theo các lĩnh vực ngành và theo vùng 

kinh tế 

Thứ nhất, cần quy hoạch theo loại hình CSGDĐH đảm bảo cơ cấu công lập – tư 

thục, trong đó quy mô đào tạo tại các trường tư thục cần tăng dần và tiến tới chiếm ít 

nhất 50% tổng quy mô sinh viên toàn quốc. Điều này là vô cùng quan trọng trong điều 

kiện đầu tư Nhà nước còn hạn chế, cần đầu tư trọng tâm, tập trung vào một số trường 

trọng điểm, dẫn dắt hệ thống. Thứ hai, nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội thay đổi quá 

nhanh, đặc biệt trong thời đại CMCN 4.0, đòi hỏi kiến thức và kỹ năng liên ngành, việc 

sắp xếp và gọi tên ngành nghề cố định không có ý nghĩa. Do đó, quy hoạch không nên 

sắp xếp các cơ sở theo ngành nghề đào tạo riêng lẻ mà cần sắp xếp theo lĩnh vực ngành. 

Khi đó, các trường có thể chủ động tự thích nghi với nhu cầu lao động mới, phân bổ và 

tối ưu hóa nguồn lực khi cần thiết. Thứ ba, cần quy hoạch theo không gian cần phân 

vùng kinh tế chứ không quy hoạch theo tỉnh thành, không nhất thiết tỉnh nào cũng có cơ 

sở giáo dục đại học, để tránh tình trạng các trường quy mô nhỏ ở tỉnh không thu hút 

được người học cũng như nguồn lực cần thiết để đảm bảo chất lượng và phát triển bền 

vững. Tuy nhiên cũng chú ý đến các cơ sở giáo dục đại học trong vùng chậm phát triển 

như 3 tây. 

b) Quy hoạch cần dựa trên các điều kiện đảm bảo chất lượng và các tiêu chuẩn được 

quốc tế sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 

Những điều kiện, tiêu chuẩn này một mặt, tạo động lực cho các cơ sở nâng cao 

chất lượng và hiệu quả hoạt động; mặt khác, làm cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước đầu 
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tư cho một số nhóm ngành, lĩnh vực hoặc một số cơ sở giáo dục đại học để nâng cao 

chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao uy tín, tầm ảnh hưởng khu vực và quốc tế. 

Ngoài ra, quy hoạch cũng cần hướng các CSGDĐH tới mô hình đại học trong bối cảnh 

CMCN 4.0 với đặc trưng là cá nhân hóa và chuyển đổi số.  

c) Học tập có chọn lọc kinh nghiệm quy hoạch, sắp xếp hệ thống các cơ sở giáo dục 

đại học của một số nước như Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Malaysia và một số nước châu Âu 

Đề tài cũng phân tích kinh nghiệm quy hoạch hệ thống giáo dục đại học tại một 

số quốc gia phát triển như Mỹ, Úc, Malaysia, Hàn Quốc, một số nước châu Âu,... . Tại 

Mỹ, Phần Lan, Hàn Quốc, Malaysia và Úc, hệ thống GDĐH được quy hoạch, phân loại 

theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng; trong đó, nhóm cao nhất thường là các đại 

học định hướng nghiên cứu, đa lĩnh vực, có quy mô đào tạo lớn, có khả năng đào tạo và 

nghiên cứu liên ngành đẳng cấp quốc tế và tập trung đào tạo sau đại học, đặc biệt là đào 

tạo tiến sĩ; nhóm thứ 2 là các trường đại học định hướng ứng dụng tập trung đào tạo đại 

học, thạc sĩ và nhóm cuối là các trường đào tạo nghề, theo định hướng thực hành tập 

trung đào tạo trình độ đại học.  

Trong thời gian vừa qua và hiện tại, nhiều trường đại học đã liên kết, sát nhập, 

hợp nhất tạo thành một đại học lớn hoặc cụm trường đại học để tối ưu hóa các nguồn 

lực, phát triển đào tạo và nghiên cứu liên ngành [Xem thêm Phụ lục 1: Kinh nghiệm quy 

hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học tại một số quốc gia]. Từ đó, bài học kinh nghiệm 

cho quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học Việt Nam đó là thứ nhất, 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 80% đến 90%. Thứ hai, cần 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, sáp nhập, hợp nhất các trường đại học thành đại học. 

d) Sắp xếp, hợp nhất và giải thể các cơ sở giáo dục đại học phải gắn với xây dựng 

chiến lược phát triển của cơ sở GDĐH 

Các trường đại học nói chung theo đuổi ba chức năng: đào tạo, nghiên cứu và 

chuyển giao tri thức; tuy nhiên, mỗi trường lại có điểm mạnh và điểm yếu riêng trong 

mỗi vai trò khác nhau, mức độ thực hiện mỗi vai trò cũng tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Ở 

cấp độ quốc gia, đối với mỗi quốc gia, bối cảnh lịch sử, văn hóa, chính trị và chiến lược 

phát triển là riêng biệt và đặc trưng. Do đó, quá trình sáp nhập phải được thiết kế từ góc 

nhìn tổng thể, phù hợp với chiến lược phát triển từng nước và dựa trên năng lực của các 

cụm/nhóm CSGDĐH.  

2. 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 
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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 [Xem thêm Phụ lục 3: Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí phân mức chất 

lượng CSGDĐH Việt Nam]. 

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). 

3. 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 phân mức chất lượng 

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. 
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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 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). 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 3 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 80% đến 90%.  

- 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 theo các lĩnh vực phân 

bố phù hợp theo vùng miền kinh tế - xã hội, vùng miền (Bắc - Trung - Nam). 

4. Đề xuất thuật toán phân nhóm hay phân cụm các cơ sở giáo dục đại học  

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 
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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 33 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.  

5. 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 vào 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. 

Quy hoạch các cụm đổi mới sáng tạo lấy nền tảng là liên kết doanh nghiệp – trường đại 

học – viện nghiên cứu, học hỏi các mô hình thành công trên thế giới để gắn chặt nghiên 

cứu với nhu cầu thực tế, đầu tư của doanh nghiệp tới trúng đội ngũ nghiên cứu giỏi và 

tiến độ hợp tác được thúc đẩy tối đa. 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, chuyển giao tri thức và phục vụ cộng đồng. 

Trong phạm vi nghiên cứu, đề tài cũng chỉ ra một số tác động xã hội và thách 

thức của việc triển khai quy hoạch. Tuy nhiên, các đề tài hoặc nghiên cứu tiếp theo có 

thể đi sâu hơn nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia trong việc vượt qua thách thức 

và xử lý các phản ứng không đón nhận đối với quy hoạch mới từ các bên liên quan; từ 

đó, rút ra kinh nghiệm và đề xuất cách làm cho giáo dục đại học Việt Nam. 
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PHỤ LỤC 1: KINH NGHIỆM QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA 

Quốc gia Hệ thống giáo dục đại học Kinh nghiệm quy hoạch, phân tầng 

     Mỹ 

Quy mô: Năm 2012, theo số liệu thống kê của 

Trung tâm quốc gia về giáo dục, Hoa Kỳ có tổng 

số 4.726 cơ sở giáo dục đại học, trong đó: 3.026 

trường đại học 4 năm và 1.700 trường cao đẳng 2 

năm. Đến năm 2014–2015, tổng số đã giảm xuống 

còn 4.627 cơ sở. 

Quyền tự chủ lớn: Mỹ không có một hệ thống giáo 

dục toàn quốc, Hiến pháp không quy định trách 

nhiệm giáo dục của chính phủ liên bang nên tất cả 

các vấn đề giáo dục đều thuộc về từng bang. Các 

trường đại học Mỹ có quyền tự chủ rất lớn. Hội 

đồng quản trị trường đại học chịu trách nhiệm chủ 

yếu về các vấn đề tài chính, hoạch định và thực hiện 

các chiến lược, đánh giá hoạt động của nhà trường 

và của Ban Giám hiệu. 

Có chất lượng kiểm định cao: Được kiểm định có 

nghĩa là chất lượng được đảm bảo, có thể tiếp cận 

với ngân sách chính phủ (hỗ trợ tài chính và dự án 

nghiên cứu), sinh viên trong các trường được kiểm 

định có thể chuyển đổi lẫn nhau, và tạo được niềm 

tin nơi các nhà tuyển dụng. Như vậy, trường không 

được kiểm định sẽ không liên thông với các trường 

được kiểm định và sinh viên từ các trường không 

được kiểm định sẽ không có lợi thế khi tìm việc.  

Sự phân tầng các trường đại học của Mỹ chủ yếu được dùng cho tham khảo và nghiên cứu 

về giáo dục đại học chứ không được quy định cứng; phân tầng chủ yếu là dựa vào số lượng 

các chương trình tiến sỹ, thạc sỹ và đại học của một cơ sở giáo dục đại học: 

Đại học đào tạo tiến sỹ (Doctoral Universities) 

Bao gồm những trường đại học có ít nhất 20 chương trình đào tạo tiến sỹ vào năm được phân 

loại (không bao gồm bằng tiến sỹ mang tính nghề nghiệp). Các trường đào tạo tiến sỹ lại 

được phân theo 3 cấp độ khác nhau dựa trên mức độ các hoạt động nghiên cứu: cao nhất, cao 

và trung bình như sau: 

- R1: Doctoral Universities – Highest research activity 

- R2: Doctoral Universities – Higher research activity 

- R3: Doctoral Universities – Moderate research activity 

Nhóm các trường đại học đào tạo thạc sỹ (Master's Colleges and Universities) 

Về cơ bản, bao gồm các cơ sở GDĐH có ít nhất 50 chương trình thạc sỹ và có ít hơn 20 

chương trình đào tạo tiến sỹ. Trong nhóm các trường đại học đào tạo trình độ thạc sỹ, các 

trường lại được phân ra thành 3 loại: lớn, trung bình, và nhỏ như dưới đây: 

- M1: Master's Colleges and Universities – Larger programs 

- M2: Master's Colleges and Universities – Medium programs 

- M3: Master's Colleges and Universities – Smaller programs 

Các cơ sở GDĐH đại học đào tạo trình độ đại học - cử nhân (Baccalaureate Colleges) 

Bao gồm ít nhất 50% chương trình đào tạo là ở bâc đại học hay cao hơn, nhưng có ít hơn 50 

chương trình thạc sỹ và 20 chương trình tiến sỹ. Các trường trong nhóm này lại được phân ra 

thành hai nhóm trường: Khoa học & nghệ thuật và nhóm các lĩnh vực đa dạng như sau: 

- Baccalaureate Colleges: Arts & Sciences Focus 
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- Baccalaureate Colleges: Diverse Fields 

Nhóm các trường đại học đào tạo cao đẳng (Baccalaureate/ Associate's Colleges) 

Bao gồm các trường có chương trình đào tạo 4 năm, có ít nhất một chương trình đại học và 

có hơn 50% chương trình đào tạo cao đẳng. Được phân loại thành hai lại trường: hỗn hợp đại 

học và cao đẳng và trường chủ yếu đào tạo cao đẳng như sau:  

Baccalaureate/Associate's Colleges: Mixed Baccalaureate/Associate's Colleges 

Baccalaureate/Associate's Colleges: Associate's Dominant 

Phần 

Lan 

Hệ thống giáo dục đại học của Phần Lan bao gồm 

14 cơ sở giáo dục đại học (9 đại học nghiên cứu, 2 

đại học đa ngành nghề, 2 đại học kỹ thuật và 1 

trường kinh tế và quản trị kinh doanh) và 26 trường 

đại học khoa học ứng dụng. Các trường này đều 

tuân theo quy trình cải cách Bologna của toàn châu 

Âu, theo đó cần có 3 năm để lấy bằng cử nhân và 2 

năm tiếp theo để lấy bằng thạc sĩ. Chương trình đào 

tạo được tổ chức theo module và học chế tín chỉ 

châu Âu. Nhiều chương trình thạc sĩ được dạy bằng 

tiếng Anh, các chương trình mở để tiếp nhận nhiều 

sinh viên nước ngoài đến từ khắp châu Âu.  

Hệ thống giáo dục đại học ở Phần Lan bao gồm hai khối song song với nhau: các trường đại 

học (universities) và các trường khoa học ứng dụng (universities of applied sciences), được 

gọi là các trường polytechnics.  

- Các trường đại học chuyên sâu về nghiên cứu và giáo dục nâng cao có liên quan đến 

nghiên cứu. Các trường này cấp bằng học vị Cử Nhân và bằng Thạc Sĩ, cũng như các 

chứng chỉ sau đại học và bằng tiến sĩ.  

- Các trường polytechnics dạy những môn xuất phát từ nhu cầu đào tạo nghề và chuyên 

môn. Trường này cấp bằng liên quan nhiều đến thực tế việc làm. 

Hàn 

Quốc 

Theo báo cáo thống kê năm 2011, Hàn Quốc có 376 

cơ sở giáo dục đại học chính quy (hiện nay còn 

khoảng 250 trường) với hơn 60 000 cán bộ giảng 

viên, cung cấp chương trình học giáo dục đại học 

cho 3.7 triệu sinh viên, trong đó có 179 trường đại 

học tư thục 4 năm, 43 trường đại học quốc gia, công 

nghệ, đại học đào tạo từ xa và các hình thức khác, 

Hệ thống giáo dục Đại học Hàn quốc được xây dựng và phát triển theo mô hình Mỹ bao gồm: 

- Các Đại học quốc gia có đẳng cấp quốc tế như Đại học quốc gia Seoul, Đại học quốc gia 

Pusan, Viện Công nghệ tiến tiến Hàn quốc (KAIST).  

- Ở tầng 2 là các trường đại học vùng như các trường đại học Incheon; Gachon; Induk… 

- Tầng 3 là các trường Cao đẳng công nghiệp/cao đẳng kỹ thuật… 

Kinh nghiệm quy hoạch mạng lưới cơ sở GDĐH của Hàn Quốc 

Đến năm 2011, sau hai thập kỷ phát triển nhanh, hệ thống GDĐH của Hàn Quốc đã đối mặt 

với một số thách thức lớn, đòi hỏi Chính phủ Hàn Quốc tiến hành sắp xếp, quy hoạch lại 
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149 trường cao đẳng 2 năm và 3 năm với 770 000 

sinh viên và 12 500 khoa/bộ môn. 

 

mạng lưới. Thách thức đầu tiên là sự gia tăng học phí một cách nhanh chóng (tăng gấp đôi 

trong vòng 10 năm) tạo ra sự bất bình trong xã hội. Mặc dù Chính phủ Hàn Quốc trợ cấp một 

phần học phí cho sinh viên nhưng mức tăng nhanh đã gây ra một làn sóng phản đối từ sinh 

viên và gia đình. Điều này tạo ra sức ép lớn cho Chính phủ phải tăng ngân sách trợ cấp học 

phí cho sinh viên, đồng thời cắt giảm mức học phí, đặc biệt là của các trương tư thục. Thách 

thức thứ 2 là tỷ lệ sinh viên ra trường không có việc làm tăng cao. Năm 2011, có tới 1.2 triệu 

sinh viên Hàn Quốc ra trường không có việc làm trên toàn quốc. Một trong những nguyên 

nhân chính là việc Hàn Quốc có tới hơn 80% học sinh tốt nghiệp THPT hàng năm theo học 

tại các trường đại học và cao đẳng. Thách thức thứ 3 sự sụt giảm số lượng học sinh THPT 

trong khi số cơ sở GDĐH của Hàn Quốc ở mức rất cao. 

Đứng trước những thách thức trên, Chính phủ và Bộ Giáo dục Hàn Quốc (lúc đó đứng đầu là 

Bộ trưởng Lee Ju-Ho) đã xây dựng và triển khai kế hoạch sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở 

GDĐH trên toàn quốc. Theo đó, một Ủy ban đánh giá quốc gia gồm 20 thành viên đại diện 

cho các cơ quan chính phủ và phi chính phủ được thành lập. Ủy ban này tiến hành kiểm tra, 

đánh giá toàn bộ các trường đại học thuộc các địa phương.  

Các tiêu chí được sử dụng để đánh giá các trường bao gồm: tỷ lệ sinh viên có việc làm, năng 

lực tài chính, mức tăng học phí hàng năm, khả năng tiếp nhận sinh viên mới tuyển và tổ chức 

đào tạo, số lượng giảng viên cơ hữu, cơ sở vật chất đặc biệt cho sinh viên quốc tế. Căn cứ 

vào các tiêu chí trên, đến cuối năm 2011, đã có 23 trường được đưa vào danh sách “đen” cần 

có sự can thiệp của nhà nước và khoảng 27 cơ sở khác cũng đang được xem xét đưa vào danh 

sách này. Theo kế hoạch của Bộ GD Hàn Quốc thì đến năm 2030, sẽ có khoảng 90 trường sẽ 

phải đóng cửa hoặc sáp nhập. Đối với các trường công cấp tỉnh và trung ương, dự kiến trong 

số 31 trường sẽ có khoảng 5 trường được đưa vào danh sách giám sát đặc biệt và sẽ phải cắt 

giảm chỉ tiêu tuyển sinh từ 5-20%. Kết quả của quá trình quy hoạch là có đến 36 cơ sở bị 

đóng cửa trong giai đoạn từ 2011-2013 
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Malaysia 

Quy mô: Là một quốc gia đa sắc tộc với khoảng 

28,3 triệu người, năm 2011, Malaysia có 20 trường 

đại học công lập, 53 trường đại học tư thục và 6 

trường đại học nước ngoài, 403 trường cao đẳng tư 

thục, 30 trường kỹ thuật (polytechnics), 73 trường 

cao đẳng cộng đồng.  

Kiểm định chất lượng: Chất lượng giáo dục đại 

học được đảm bảo thông qua cơ quan thẩm định 

của Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, 

MQA)  

Chiến lược phát triển dài hạn: Chính phủ đã đưa 

ra chiến lược 10 năm cho giáo dục đại học với ưu 

tiên hàng đầu là quốc tế hóa. Ưu điểm hàng đầu của 

nền giáo dục đại học Malaysia là chất lượng giảng 

dạy đạt tiêu chuẩn quốc tế nhưng chi phí rẻ  

Trong số 20 trường đại học công lập của Malaysia: 

-  5 trường được chỉ định là đại học nghiên cứu. Từ năm 2012, năm trường đại học nghiên 

cứu đã được trao quyền tự chủ về quản trị, nhân sự, quản lý tài chính, học tập và tuyển 

sinh.  

- 15 trường còn lại được xếp vào các trường đa ngành nghề hoặc trường đơn lĩnh vực 

(comprehensive or focus universities).  

 

  

    Úc 

Trong khoảng thời gian từ sau Thế chiến thứ 2 đến 

cuối những năm 1970, với sự đầu tư mạnh mẽ từ 

ngân sách nhà nước, số lượng các trường đại học, 

cao đẳng của Úc tăng lên một cách nhanh chóng. 

Đầu tư cho các CSGDĐH từ Chính phủ tăng từ 

0.22% GDP lên 0.78% từ năm 1957 đến 1974, chi 

tiêu của Chính phủ cho GDĐH cũng tăng từ 0.83% 

tổng ngân sách lên 2.77% trong thời gian này. Với 

sự đầu tư của nhà nước, hàng loạt trường đại học, 

cao đẳng và cơ sở đào tạo giáo viên ra đời như: 

Australian National University năm 1946, New 

Kinh nghiệm về quá trình sắp xếp, sáp nhập các CSGDĐH của Úc 

Từ đầu những năm 1980, đã có nhiều yếu tố đòi hỏi có sự sáp nhập những trường cao đẳng 

thành những trường đại học. Cụ thể, nhu cầu đào tạo giáo viên đã bão hòa dẫn đến việc các 

trường cao đẳng sư phạm khó tuyển sinh; ngân sách nhà nước đầu tư dàn trải cho nhiều trường 

không hiệu quả; nhiều trường cao đẳng có quy mô nhỏ dẫn đến hiệu suất kinh tế đầu tư thấp; 

các trường có quy mô nhỏ không tạo được điều kiện cho giảng viên chuyên sâu vào các lĩnh 

vực chuyên môn và nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng. 

Năm 1988, Chính phủ Úc đã đề ra một chính sách mới (White Paper) để cấu trúc lại hệ thống 

GDĐH. Đề án xác định rõ yêu cầu sáp nhập để giảm số lượng trường đại học, cao đẳng nhưng 

tăng quy mô đào tạo của các cơ sở. Các trường cao đẳng sư phạm buộc phải sáp nhập hay 

chuyển đổi thành các trường đại học để tăng hiệu quả quản lý và đầu tư. Theo quy hoạch, 
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South Wales University of Technology năm1949; 

University of New England năm 1954, Monash 

năm 1958, LaTrobe và Macquarie năm 1964, 

Newcastle năm 1965, Flinders năm 1966, James 

Cook năm 1970, Griffith năm 1971, Murdoch năm 

1973, Deakin năm 1974 and Wollongong năm 

1975. 

Cho đến trước cuối những năm 1980, hệ thống giáo 

dục sau trung học của Úc tồn tại hai tiểu hệ thống 

là nhóm các trường đào tạo đại học và nhóm các 

trường cao đẳng bao gồm các trường cao đẳng kỹ 

thuật và cao đẳng sư phạm.  

 

một nhóm gồm 18 trường có số sinh viên hơn 2000 được nhận tài trợ của Chính phủ nhưng 

phục vụ cho những sứ mệnh cụ thể mà nhà nước giao, một nhóm các trường có trên 5000 

sinh viên tập trung vào đào tạo, một nhóm trường có trên 8000 sinh viên tập trung vào nghiên 

cứu. Những trường có số sinh viên từ 2000-5000 được yêu cầu sáp nhập. Kết quả của chính 

sách này là đến năm 1992, cả nước chỉ còn 39 cơ sở GDĐH với số lượng sinh viên trung bình 

là 14.300 so với năm 1982, Úc có 87 trường đại học, cao đẳng với số sinh viên trung bình là 

3.900. 

Kinh nghiệm phát triển hệ thống GDĐH của Úc cho thấy, căn cứ vào thực tiễn phát triển kinh 

tế-xã hội và GDĐH, Chính phủ có thể đề ra chính sách sáp nhập, sắp xếp lại các cơ sở đào 

tạo để tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao chất lượng GDĐH, nhất là đối với các cơ sở GDĐH 

công lập. Đồng thời, việc cấu trúc lại mạng lưới giúp tăng năng lực cạnh tranh quốc tế của 

các cơ sở GDĐH của Úc trong bối cảnh quốc tế hóa giáo dục đại học diễn ra mạnh mẽ 
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PHỤ LỤC 2: BỘ CHỈ SỐ HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM 

VNHESKPI (VIET NAM HIGHER EDUCATION SYSTEM KEY 

PERFORMANCE INDICATORS) 

Chỉ số Định nghĩa Cách tính 

Chỉ số 1: Tỷ lệ học 

đại học GER 

(Gross Enrolment 

Ratio) 

Tỷ lệ GER giáo dục đại học là tỷ 

lệ phần trăm tổng số sinh viên đại 

học trên tổng số người trong độ 

tuổi học đại học (18-24 tuổi). 

(Tổng số sinh viên học đại 

học/ tổng số dân trong độ 

tuổi 18-24) x 100. 

Chỉ số 2: Tỷ lệ lao 

động có trình độ 

đại học 

 

Tỷ lệ lao động có trình độ đại học 

là tỷ lệ phần trăm của tổng số lao 

động trong độ tuổi 25 – 64 có bằng 

đại học so với tổng dân số trong độ 

tuổi 25-64. 

(Tổng số lao động trong 

độ tuổi 25-64 có việc làm 

có bằng đại học/Tổng số 

dân trong độ tuổi 25-64) x 

100  

 

Chỉ số 3: Tỷ lệ sinh 

viên có việc làm 

phù hợp trong 

vòng 12 tháng sau 

khi tốt nghiệp 

Tỷ lệ sinh viên có việc làm phù 

hợp trong vòng 12 tháng sau khi 

tốt nghiệp là tỷ lệ phần trăm tổng 

số sinh viên có việc làm trong 12 

tháng sau khi tốt nghiệp trên tổng 

số sinh viên tốt nghiệp cùng thời 

gian. 

(Tổng số sinh viên tốt 

nghiệp đại học có việc làm 

trong 12 tháng/ tổng số 

sinh viên tốt nghiệp đại 

học) x 100 

 

Chỉ số 4: Chỉ số 

Khoa học công 

nghệ 

 

Chỉ số 4.1: Chỉ số H-index 

Chỉ số H-index của một nhà khoa học là H công trình trong số 

N công trình của nhà khoa học đó được trích dẫn ít nhất là H 

lần, và (N – H) được trích dẫn dưới H lần. Ví dụ, nếu một nhà 

khoa học có Chỉ số H-index = 20 có nghĩa là nhà khoa học này 

có 20 công trình nghiên cứu với mỗi công trình được trích dẫn 

ít nhất là 20 lần. Chỉ số H-index còn được tính quy đổi theo 

nhóm ngành, sử dụng hệ số điều chỉnh.  

Chỉ số 4.2: Số công bố ISI/Scopus 

trên giảng viên 

Tổng số công bố 

ISI/Scopus / Tổng số giảng 

viên đại học 

Chỉ số 5: Số lượng 

các cơ sở giáo dục 

đại học được xếp 

hạng  

Số lượng CSGDĐH Việt Nam được xếp hạng top 1000 trường 

đại học tốt nhất thế giới và top 500 trường đại học tốt nhất châu 

Á theo bảng bảng xếp hạng quốc tế uy tín (ví dụ Thời báo giáo 
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 dục-Times Higher Education, theo tổ chức Quacquarelli 

Symonds -QS,...)  

Chỉ số 6: Chi cho 

Giáo dục đại học 

Chỉ số 6.1: Tỷ lệ chi từ ngân sách 

nhà nước cho giáo dục đại học 

theo GDP 

 

 
 

(Tổng chi NSNN cho Giáo 

dục đại học/ GDP) x 100 

 

Chỉ số 6.2: Tỷ lệ chi từ ngân sách 

nhà nước cho giáo dục đại học so 

với tổng chi ngân sách nhà nước 

cho giáo dục 

(Tổng chi NSNN cho Giáo 

dục đại học/ Tổng chi 

NSNN cho Giáo dục) x 

100 

Chỉ số 7: Tỷ lệ 

giảng viên đại học 

có bằng Tiến sỹ 

Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số giảng 

viên đại học có bằng tiến sỹ so với 

tổng số giảng viên đại học 

(Tổng số giảng viên đại 

học là tiến sỹ/ Tổng số 

giảng viên đại học) x 100 

Chỉ số 8: Kiểm 

định chất lượng 

giáo dục 

 

Chỉ số 8.1: Tỷ lệ cơ sở GDĐH 

được kiểm định 

(Tổng số cơ sở giáo dục 

đại học đạt kiểm định/ 

Tổng số cơ sở GDĐH) x 

100 

Chỉ số 8.2: Tỷ lệ chương trình đào 

tạo được kiểm định 

 

(Tổng số chương trình đào 

tạo đại học được kiểm 

định/ Tổng số chương 

trình đào tạo đại học) x 

100 
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PHỤ LỤC 3: BỘ TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI VÀ PHÂN MỨC 

CHẤT LƯỢNG CSGDĐH VIỆT NAM 

1. Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại cơ sở giáo dục đại học 

Tên tiêu 

chí 

Cơ sở 

GDĐH VN 
Đặc điểm, Chỉ số 

1. Loại 

hình sở 

hữu 

Công lập 
Do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và là 

đại diện chủ sở hữu 

Tư thục 
Do nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài đầu tư, bảo 

đảm điều kiện hoạt động 

2. Quy 

mô sinh 

viên 

Rất lớn Trên 30.000 

Lớn Trên 12.000 đến 30.000 

Vừa Từ 5.000 đến 12.000 

Nhỏ Dưới 5.000 

3. Phạm 

vi lĩnh 

vực đào 

tạo 

Toàn diện Số khối ngành đào tạo là 7 

Rộng Số khối ngành đào tạo từ 5 đến 6 

Tập trung Số khối ngành đào tạo từ 3 đến 4 

Hẹp Số khối ngành đào tạo từ 1 đến 2 

4. Quy 

mô đào 

tạo sau 

đại học 

Rất lớn 
Tỉ lệ học viên cao học và nghiên cứu sinh trên tổng số 

người học quy đổi trên 20% 

Lớn 
Tỉ lệ học viên cao học và nghiên cứu sinh trên tổng số 

người học quy đổi từ trên 10% đến 20% 

Trung bình 
Tỉ lệ học viên cao học và nghiên cứu sinh trên tổng số 

người học quy đổi từ 5% đến 10% 

Nhỏ 
Tỉ lệ học viên cao học và nghiên cứu sinh trên tổng số 

người học quy đổi dưới 5% 

5. Mô 

hình tổ 

chức 

Đại học Theo quy định của Luật GDĐH 

Trường Đại học Theo quy định của Luật GDĐH 

Học viện Theo quy định của Luật GDĐH 

 

2. Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí phân mức chất lượng cơ sở giáo dục đại học 

Tiêu chuẩn 1: Điều kiện đảm bảo chất lượng 

1.1. Cơ sở vật chất 

1.2. Giảng viên 

1.3. Tài chính 

Tiêu chuẩn 2: Đào tạo 

2.1. Khả năng việc làm của người tốt nghiệp 

2.2. Đánh giá của người học 

2.3. Kiểm định chương trình đào tạo 
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Tiêu chuẩn 3: Nghiên cứu khoa học  

3.1. Năng suất nghiên cứu 

3.2. Mức độ ảnh hưởng nghiên cứu 

3.3. Kinh phí nghiên cứu 

Tiêu chuẩn 4: Hợp tác quốc tế và kết nối cộng đồng 

4.1. Tổng thu từ doanh nghiệp 

4.2. Cán bộ là người nước ngoài 

4.3. Người học là người nước ngoài 

Tiêu chuẩn 5: Quản trị đại học 

5.1. Mô hình và năng lực quản trị  

5.2. Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin 

 

3. Phân mức các chỉ số 

Các tiêu chí của bộ tiêu chuẩn được đánh giá theo các mức như sau: Không đạt, Mức 1 

(Đạt), Mức 2 (Cao) và Mức 3 (Rất cao).  

Tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số 
Mức đánh giá 

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Không đạt 

1 Điều kiện đảm bảo chất lượng     

1.1 Cơ sở vật chất     

 Diện tích đất ít nhất 5 ha 

Đạt 3/3 

chỉ số 

Đạt 2/3 

chỉ số 
Đạt 1/3 

chỉ số 

Không 

đạt chỉ số 

nào 

 
Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào 

tạo và nghiên cứu khoa học ít nhất 2,8 

m2/SV ĐH chính quy đào tạo tại chỗ 

 

Chi phí đầu tư mua trang thiết bị, học 

liệu, thư viện và hệ thống công nghệ 

thông tin ít nhất 5% tổng nguồn thu 

của cơ sở GDĐH 

1.2 
Giảng viên 
(Mức 2 và 3 phải đạt cả 2 chỉ số) 

    

 

Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ 

- Định hướng nghiên cứu 

- Định hướng ứng dụng 

 

≥ 70%  

≥ 40%  

 

≥ 50%  

≥ 20%  

 

≥ 30%  

≥ 10%  

 

< 30%  

≥ 10%  

 

Tỉ lệ sinh viên trên giảng viên quy đổi 

- Định hướng nghiên cứu 

- Định hướng ứng dụng 

 

≤ 15   

≤ 20 

 

≤ 20   

≤ 25 

 

≤ 25   

≤ 35 

 

> 25   

> 35 

1.3 
Tài chính 
(Mức 2 và 3 phải đạt cả 2 chỉ số) 
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Kinh phí trên 1 sinh viên/năm trung 

bình trong 3 năm gần nhất ít nhất so 

với thu nhập bình quân đầu người 

≥ 50%  ≥ 35%  ≥ 20%  < 20%  

 
Tăng trưởng kinh phí trên 1 sinh 

viên/năm trung bình trong 3 năm gần 

nhất so với mức tăng trưởng GDP 

≥ 2 lần  ≥ 1 lần  - - 

2 Đào tạo     

2.1 
Khả năng việc làm sau tốt nghiệp 
(Mức 2 và 3 phải đạt cả 2 chỉ số) 

    

 
Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 12 

tháng tốt nghiệp 
≥ 90%  ≥ 80%  ≥ 70%  < 70%  

 
Tỉ lệ nhà tuyển dụng hài lòng về năng 

lực của sinh viên tốt nghiệp 
≥ 70%  ≥ 60%  ≥ 50%  < 50%  

2.2 Đánh giá của người học     

 
Tỉ lệ sinh viên hài lòng về chất lượng 

và hiệu quả đào tạo 
≥ 80%  ≥ 70%  ≥ 60%  < 60%  

2.3 Kiểm định chương trình đào tạo  ≥ 40%  ≥ 20%  ≥ 5%  < 5% 

3 Nghiên cứu khoa học     

3.1 Năng suất nghiên cứu     

 
Tỉ lệ công bố ISI/Scopus hằng năm 

tính trên cán bộ khoa học đối với cơ sở 

định hướng nghiên cứu 

≥ 0,8 ≥ 0,5 ≥ 0,2 < 0,2 

 
Tỉ lệ công bố khoa học hằng năm tính 

trên cán bộ khoa học đối với cơ sở 

định hướng ứng dụng 

≥ 0,8 ≥ 0,5 ≥ 0,2 < 0,2 

3.2 Mức độ ảnh hưởng nghiên cứu     

 
Số lượng trích dẫn bình quân trên bài 

báo khoa học 
≥ 3 ≥ 1 ≥ 0,1 < 0,1 

3.3 Kinh phí nghiên cứu     

 
Tỉ lệ kinh phí nghiên cứu trên tổng 

nguồn thu hằng năm  
≥ 20% ≥ 10% ≥ 5% < 5% 

4 
Hợp tác quốc tế và kết nối cộng 

đồng 
    

4.1 Thu từ doanh nghiệp     

 
Tỉ lệ kinh phí thu từ doanh nghiệp qua 

tài trợ, đào tạo và các hoạt động khoa 

học công nghệ 

≥ 10% ≥ 5% ≥ 1% < 1% 

4.2 Cán bộ là người nước ngoài     

 
Tỉ lệ cán bộ khoa học nước ngoài đến 

giảng dạy, nghiên cứu trên tổng số cán 

bộ khoa học 

≥ 10% ≥ 5% ≥ 1% < 1% 
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4.3 Người học là người nước ngoài     

 
Tỉ lệ người học là người nước ngoài 

trên tổng quy mô đào tạo 
≥ 5% ≥ 2% ≥ 1% < 1% 

5 Quản trị đại học     

5.1 Mô hình và năng lực quản trị     

 
Hội đồng trường đã được thành lập và 

hoạt động hiệu quả 

Đạt 3/3 

chỉ báo 

Đạt 2/3 

chỉ báo 

Đạt 1/3 

chỉ báo 

Không 

đạt chỉ 

báo nào 

 
Chiến lược phát triển dài hạn của nhà 

trường đã được xây dựng và triển khai 

 

Công khai và cập nhật định kỳ hằng 

năm thông tin về các điều kiện đảm 

bảo chất lượng và kết quả hoạt động 

của nhà trường 

5.2 
Mức độ ứng dụng CNTT 
(Mức 1, 2 và 3 phải đạt cả 2 chỉ số) 

    

 
Số lĩnh vực ứng dụng phần mềm trong 

tổng số 9 lĩnh vực cốt lõi 
≥ 7 ≥ 6 ≥ 5 < 5 

 
Mức độ sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của 

từng lĩnh vực cốt lõi 
≥ 80% ≥ 70% ≥ 60% < 60% 

 

4. Phân mức các CSGDĐH  

a) CSGDĐH định hướng nghiên cứu 

Điều kiện cần: Cơ sở GDĐH đã đạt kiểm định và số bằng tiến sĩ cấp hằng năm 

tối thiểu là 20 (tính trung bình trong 5 năm gần nhất) 

          Mức đạt                    

 

Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Mức A  Mức B  Mức C  Không đạt 

chuẩn 

 

Phần cốt lõi (4 tiêu chí)  

Tiêu chí 1.1 Mức 3 ≥ Mức 2 ≥ Mức 1 

Có một tiêu chí 

chưa đạt mức 1 

Tiêu chí 1.2 Mức 3 ≥ Mức 2 ≥ Mức 1 

Tiêu chí 1.3 Mức 3 ≥ Mức 2 ≥ Mức 1 

Tiêu chí 3.1 Mức 3 ≥ Mức 2 ≥ Mức 1 

Phần tự chọn (10 tiêu chí)  

Tiêu chí 2.1 

Có ít nhất 6 

tiêu chí đạt 

Mức 3; 

Có ít nhất 6 

tiêu chí đạt 

Mức 2; 

Trong mỗi 

tiêu chuẩn 2, 

4 và 5 có ít 

nhất một tiêu 

chí đạt Mức 1 

 
Tiêu chí 2.2 

Tiêu chí 2.3 

Tiêu chí 3.2 
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Tiêu chí 3.3 Các tiêu chí 

còn lại đạt 

Mức 2 

Các tiêu chí 

còn lại đạt 

Mức 1 Tiêu chí 4.1 

Tiêu chí 4.2 

Tiêu chí 4.3 

Tiêu chí 5.1 

Tiêu chí 5.2 

 

b) CSGDĐH định hướng ứng dụng 

          Mức đạt                   

 

Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Mức A Mức B  Mức C  Không đạt 

chuẩn 

 

Phần cốt lõi (4 tiêu chí)  

Tiêu chí 1.1 Mức 3 ≥ Mức 2 ≥ Mức 1 
Có một tiêu 

chí chưa đạt 

mức 1 

Tiêu chí 1.2 Mức 3 ≥ Mức 2 ≥ Mức 1 

Tiêu chí 1.3 Mức 3 ≥ Mức 2 ≥ Mức 1 

Tiêu chí 2.1 Mức 3 ≥ Mức 2 ≥ Mức 1 

Phần tự chọn (10 tiêu chí)  

Tiêu chí 2.2 

Có ít nhất 6 

tiêu chí đạt 

Mức 3;  

Các tiêu chí 

còn lại đạt 

Mức 2 

Có ít nhất 6 

tiêu chí đạt 

Mức 2;  

Các tiêu chí 

còn lại đạt 

Mức 1 

Trong mỗi 

tiêu chuẩn 3, 

4 và 5 có ít 

nhất một tiêu 

chí đạt Mức 1 

 

 

 

 

Tiêu chí 2.3 

Tiêu chí 3.1 

Tiêu chí 3.2 

Tiêu chí 3.3 

Tiêu chí 4.1 

Tiêu chí 4.2 

Tiêu chí 4.3 

Tiêu chí 5.1 

Tiêu chí 5.2 

 

5. Thông tin chi tiết về các tiêu chuẩn, tiêu chí phân mức  

Tiêu chuẩn 1: Điều kiện đảm bảo chất lượng 

❖ Cơ sở vật chất 

- Diện tích đất của cơ sở GDĐH là diện tích phần cơ sở chính và phân hiệu nếu có.  

- Diện tích sàn xây dựng của cơ sở GDĐH phục vụ đào tạo và nghiên cứu được tính bằng 

tổng diện tích giảng đường/phòng học, diện tích thư viện, diện tích phòng thí nghiệm, 
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diện tích nhà xưởng thực hành. Chỉ số này tính bằng tổng diện tích sàn xây dựng phục 

vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học chia cho tổng số sinh viên đại học chính quy. 

- Chi phí đầu tư mua trang thiết bị, học liệu, thư viện và hệ thống công nghệ thông tin 

trung bình 1 năm tính trong 3 năm gần nhất là tổng số tiền chi cho trang thiết bị thực 

hành, thí nghiệm, học liệu, thư viện và hệ thống công nghệ thông tin như wifi, máy tính, 

phần mềm… phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cho sinh viên. 

❖ Giảng viên  

Tỉ lệ sinh viên trên giảng viên quy đổi tính bằng tổng số sinh viên quy đổi trên 

tổng số giảng viên quy đổi.  

Giảng viên của cơ sở GDĐH là giảng viên cơ hữu hay có hợp đồng từ 1 năm trở 

lên với cơ sở GDĐH. Giảng viên quy đổi là giảng viên quy đổi theo các hệ số khác nhau 

như sau: giảng viên có trình độ đại học x 0,3, giảng viên có trình độ thạc sĩ  x 1, giảng 

viên có trình độ tiến sĩ  x 2, giảng viên có chức danh phó giáo sư x 3 và giảng viên có 

chức danh giáo sư  x 5. 

Sinh viên quy đổi là sinh viên đại học chính quy quy đổi theo các khối ngành đào 

tạo với các hệ số như sau: Khối ngành III và Khối ngành 7 có hệ số 1; Khối ngành I, IV, 

VII có hệ số 0,8; Khối ngành VI có hệ số 0,6; Khối ngành II có hệ số 0,4. (Quy đổi theo 

thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018). 

❖ Tài chính 

Nguồn thu của cơ sở giáo dục đại học là tổng kinh phí thu từ đào tạo, từ chi 

thường xuyên nhà nước cấp và kinh phí từ đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao 

công nghệ, từ nguồn thu khác 1 năm tính trong 3 năm gần nhất. Kinh phí trên 1 sinh 

viên/năm bằng tổng nguồn thu của cơ sở GDĐH trong 1 năm chia cho tổng số sinh viên 

(tính trung bình trong 3 năm gần nhất). 

 

Tiêu chuẩn 2: Đào tạo 

❖ Khả năng việc làm của sinh viên tốt nghiệp 

Tỉ lệ sinh viên có việc làm (việc làm đúng ngành đào tạo đối với một số ngành 

như sư phạm, y dược, nghệ thuật, ngành đào tạo khác theo đặt hàng của nhà nước) sau 

khi tốt nghiệp 12 tháng được khảo sát bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bởi các 

cơ sở GDĐH.  

Tỉ lệ khảo sát nhà tuyển dụng hài lòng về kỹ năng, năng lực của sinh viên tốt 

nghiệp. Nhà tuyển dụng là doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức trong nước và/ hoặc quốc tế có 

tư cách pháp nhân sử dụng lao động đào tạo từ các cơ sở GDĐH. 

❖ Đánh giá của người học về chất lượng và hiệu quả đào tạo 

Khảo sát ý kiến đánh giá của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tại các 

cơ sơ GDĐH về chất lượng và hiệu quả đào tạo bởi các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

hoặc bởi các cơ sở GDĐH. 

❖ Kiểm định chương trình đào tạo 

Tỉ lệ chương trình đào tạo đạt kiểm định trên tổng chương trình đào tạo tính bằng 

tổng số chương trình đào tạo đại học đạt kiểm định trên tổng số chương trình đào tạo 
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đại học. Chương trình đào tạo đạt kiểm định là chương trình đã được tổ chức kiểm định 

trong hoặc ngoài nước có úy tín được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đánh giá đạt. 

Khuyến khích các cơ sở GDĐH kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn khu vực 

hoặc quốc tế. 

 

Tiêu chuẩn 3: Nghiên cứu khoa học 

❖ Năng suất nghiên cứu 

Tỉ lệ công bố ISI/Scopus hằng năm tính trên cán bộ khoa học đối với cơ sở định hướng 

nghiên cứu: tính bằng tỉ số tổng công bố ISI/Scopus (tạp chí, kỷ yếu hội nghị) trên tổng 

số cán bộ khoa học hằng năm. 

Tỉ lệ công bố khoa học hằng năm tính trên cán bộ khoa học đối với cơ sở định hướng 

ứng dụng: 

tính bằng tỉ số tổng công bố khoa học trên tổng số cán bộ khoa học hằng năm. 

Công bố khoa học: Bài báo khoa học trong tạp chí, kỷ yếu hội nghị trong danh mục hội 

đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận; Kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học, 

công nghệ đã đăng ký và được cấp bằng độc quyền sáng chế trong nước hoặc quốc tế; 

Giải pháp hữu ích, tư vấn chính sách được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn quản lý 

nhà nước, trong đổi mới quản lý và phát triển kinh tế - xã hội; Tác phẩm nghệ thuật 

(gồm sáng tác âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, múa, mỹ thuật, kiến trúc và chương trình 

biểu diễn nghệ thuật), thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế; sách phục vụ đào tạo. 

❖ Mức độ ảnh hưởng nghiên cứu 

Mức độ ảnh hưởng nghiên cứu của cơ sở GDĐH dựa trên số lượng trích dẫn 

bình quân trên bài báo ISI/scopus tra theo cơ sở dữ liệu công bố. 

❖ Kinh phí nghiên cứu  

Kinh phí nghiên cứu dành cho nghiên cứu khoa học hằng năm của cơ sở GDĐH 

tính trung bình trong 3 năm gần nhất là kinh phí từ ngân sách nhà nước, từ hợp tác quốc 

tế, từ kinh phí tự bỏ của cơ sở GDĐH và từ các nguồn khác.  

 

Tiêu chuẩn 4: Hợp tác quốc tế và kết nối cộng đồng 

❖ Tổng thu từ tài trợ, đào tạo, dịch vụ, khoa học và công nghệ  

Kinh phí thu từ tài trợ, từ tư vấn, từ hợp đồng đào tạo và nghiên cứu với doanh 

nghiệp, địa phương trên tổng nguồn thu của cơ sở GDĐH hằng năm tính trung bình 

trong 3 năm gần nhất. 

❖ Cán bộ khoa học nước ngoài 

Cán bộ khoa học nước ngoài đến giảng dạy, nghiên cứu trong thời gian tối thiểu 

2 tuần với cơ sở GDĐH hằng năm tính trung bình trong 3 năm gần đây.  

❖ Người học là người nước ngoài 

Tỉ lệ người học là người nước ngoài trên tổng quy mô đào tạo của cơ sở GDĐH 

hằng năm tính trung bình trong 3 năm gần đây. 
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Tiêu chuẩn 5: Quản trị đại học 

❖ Mô hình quản trị và hiệu quả hoạt động 

- Hội đồng trường:  

+ Cơ sở GDĐH đã thành lập Hội đồng trường 

+ Cơ sở GDĐH đã xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng trường 

+ Hội đồng trường đã thông qua các quyết nghị chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban giám 

hiệu/Ban giám đốc 

- Xây dựng và triển khai Chiến lược dài hạn phát triển nhà trường 

+ Cơ sở GDĐH đã xây dựng Chiến lược dài hạn phát triển nhà trường 

+ Cơ sở GDĐH đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân trong 

nhà trường triển khai Chiến lược 

- Thực hiện trách nhiệm giải trình 

+ Cơ sở GDĐH có cung cấp đầy đủ các thông tin cho 3 Công khai (Công khai cam kết 

chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế ; Công khai điều kiện đảm bảo chất 

lượng giáo dục; Công khai thu chi tài chinh theo các biểu mẫu của TT 09/2009/TT-

BGDĐT từ năm học 2009/2010 và TT 36/2017/TT-BGDĐT từ năm học 2018/2019) 

+ Cơ sở GDĐH có cập nhật các thông tin 3 công khai hàng năm  

❖ Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị cơ sở 

Cơ sở GDĐH yêu cầu một hệ thống thông tin quản lý hiệu quả cho việc truy cập, 

thu thập, chia sẻ, phân tích, tổng hợp và đánh giá các tri thức và thông tin hiện có. Hệ 

thống cung cấp thông tin đầu vào rất quan trọng cho việc đưa ra các quyết định quản lý 

hỗ trợ cho dạy, học, nghiên cứu, chuyển giao tri thức và thực thi sứ mạng của cơ sở 

GDĐH. Tiêu chí này đánh giá về mức độ, năng lực ứng dụng toàn diện công nghệ thông 

tin, hệ thống thông tin quản lý cho các hoạt động của cơ sở GDĐH. 

Một hệ thống tích hợp tổng thể có thể đáp ứng đầy đủ 9 lĩnh vực hoạt động cốt 

lõi của cơ sở GDĐH bao gồm: Quản lý tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý sinh viên, 

quản lý tài sản, quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý dự án, quản lý nghiên cứu, 

quản lý về công nghệ - sở hữu trí tuệ. 
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PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ QUY HOẠCH 37 

Quy hoạch 121 và Quy hoạch 37 tập trung vào việc phát triển mạng lưới các 

trường đại học giai đoạn 2006 - 2020 theo quy mô, cơ cấu ngành nghề và không gian. 

Qua hơn 10 năm thực hiện, đến thời điểm hiện tại, việc triển khai quy hoạch đã đạt được 

những kết quả nhất định so với những mục tiêu đã đề ra về mảng giáo dục đại học. Cụ 

thể như sau: 

1. Về số lượng và sự phân bố các CSGDĐH 

Đến nay cả nước đã có 236 CSGDĐH (không tính các trường đại học trực thuộc 

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng). Về phát triển số lượng các CSGDĐH, trong giai đoạn từ 

năm 2006 đến nay, cả nước đã có 80 CSGDĐH được thành lập mới và nâng cấp, nâng 

tổng số cơ sở đào tạo trong hệ thống hiện tại lên 236 trường đại học2 bao gồm 171 trường 

công lập, 60 trường tư thục và dân lập và 05 trường 100% vốn nước ngoài, trong đó có 

61 trường đại học sư phạm và trường đa ngành có đào tạo giáo viên. Đáng chú ý là trong 

giai đoạn triển khai Quy hoạch 121, trung bình hằng năm có 10 trường đại học ra đời, 

trong khi từ năm 2013 đến năm 2017, khi mục tiêu quy hoạch các CSGDĐH được điều 

chỉnh theo Quy hoạch 37, số trường đại học được thành lập mới trung bình giảm xuống 

và chỉ còn hơn 02 trường/năm. Điều này cho thấy, quy trình thành lập các CSGDĐH đã 

bám sát hơn chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ, phù hợp với yêu cầu quy 

hoạch chung của cả nước và các địa phương, đáp ứng nhu cầu nhân lực của các bộ, 

ngành và các địa phương trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội ở từng giai đoạn.  

Về phân bổ mạng lưới theo không gian, các CSGDĐH và ĐTGV đã bao phủ hầu 

khắp các vùng miền trong cả nước; so với mục tiêu đến năm 2020 của Quy hoạch 37, 

đến nay trong 06 vùng lãnh thổ đã có 02 vùng vượt chỉ tiêu quy hoạch, 01 vùng đạt chỉ 

tiêu và 03 vùng đã xấp xỉ đạt. Việc thành lập mới các CSGDĐH cơ bản đã đáp ứng nhu 

cầu về cơ cấu vùng, miền; đồng thời mở rộng cơ hội được tiếp cận GDĐH của nhân dân 

ở các vùng sâu, vùng xa và vùng khó khăn, góp phần thực hiện chính sách dân tộc của 

Đảng và Nhà nước. 

Đối với đào tạo giáo viên, sự phát triển mạng lưới các cơ sở đào tạo giáo viên 

(ĐTGV) trong thời gian vừa qua đã mở rộng cơ hội học tập ở bậc đại học và tiếp cận 

các chương trình đào tạo giáo viên cho người học thông qua việc tăng số lượng, quy mô 

và loại hình đào tạo. Cụ thể là: Tính đến năm 4/2018, Việt Nam có 113 cơ sở đào tạo 

giáo viên, trong đó có:  

 

2 Không tính các trường thuộc Bộ quốc phòng và Bộ Công an 
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- 14 trường đại học sư phạm, bao gồm: 06 trường đại học sư phạm (ĐHSP Hà 

Nội, ĐHSP Hà Nội 2, ĐHSP - Đại học Thái Nguyên, ĐHSP - Đại học Huế, ĐHSP - Đại 

học Đà Nẵng, ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh); 05 trường đại học sư phạm kỹ thuật 

(ĐHSP Kỹ Thuật Hưng Yên, ĐHSP Kỹ thuật Nam Định, ĐHSP Kỹ thuật Vinh, ĐHSP 

Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long); 02 trường 

đại học sư phạm TDTT (Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội; Trường 

Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Tp Hồ Chí Minh) và Trường Đại học Sư phạm Nghệ 

thuật Trung ương. 

- 48 trường đại học đa ngành và trường đại học đặc thù (ngoại ngữ, nghệ thuật, 

thể thao) có đào tạo giáo viên; 

- 31 trường cao đẳng sư phạm ở các địa phương (không tính Trường CĐSP Hà 

Nam đã sáp nhập và Trường CĐSP Hà Nam Cà Mau đã giải thể); 

- 18 trường cao đẳng đa ngành có đào tạo giáo viên; 

- 02 trường trung cấp sư phạm (Trường TCSP mẫu giáo nhà trẻ Hà Nội, Trường 

Trung cấp Sư phạm mầm non Đắk Lắk). 

Về cơ cấu mạng lưới theo hình thức sở hữu, mặc dù số các trường đại học ngoài 

công lập liên tục tăng lên trong những năm qua, nhưng vai trò của khối các cơ sở giáo 

dục ngoài công lập trong phát triển hệ thống GDĐH còn hạn chế.  

Tỷ lệ CSGDĐH ngoài công lập và CSGDĐH 100% vốn đầu tư nước ngoài ở 

nước ta chiếm tỷ lệ còn thấp 27,7% so với một số nước trong khu vực châu Á như 

Malaysia (khoảng 52%), Hàn Quốc (khoảng 80%) 

2. Về quy mô SV và cơ cấu ngành nghề đào tạo       

Về quy mô đào tạo, giai đoạn từ 2006-2016, tổng số SV chính quy trong các 

CSGDĐH đã tăng gần gấp đôi và đạt 1.767.879 SV trong năm học 2016-2017. 

Tuy nhiên, quy mô đào tạo trình độ đại học tại các trường ĐH NCL là 243.975 

SV, chỉ chiếm tỷ lệ 13,87% SV đại học trong cả nước, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 

của Quy hoạch 37 và kỳ vọng của Chính phủ là đến cuối năm 2020 có khoảng 40% SV 

học tập tại các trường ĐH NCL3 

Về cơ cấu ngành nghề đào tạo, trong tổng số SV hệ chính quy đang học tập tại 

các CSGDĐH trong năm học 2016-2017, tỷ lệ SV  ngành nghề được phân bổ theo 07 

khối ngành nghề đào tạo là: khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên (11%), khoa học xã 

hội và nhân văn (16%); công nghệ, kỹ thuật giao thông, xây dựng (32%); kinh doanh, 

quản lý luật (30%) về cơ bản đã đạt và gần đạt mục tiêu theo Quy hoạch 37. Một số 

CSGDĐH mới được thành lập và nâng cấp đã bước đầu tập trung vào đào tạo các khối 

ngành công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sức khỏe, luật, khoa học giáo 

 

3 Nghị quyết số 14 năm 2005 của Chính phủ về đổi mới căn bản và toàn diện GDĐH giai đoạn 2006-2020 đề ra 

mục tiêu đến năm 2020, số SV học tại các CSGDĐH NCL là 40% trong tổng số SV 



24 

 

dục và du lịch đáp ứng sát thực hơn nhu cầu nguồn lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước và đời sống nhân dân theo như mục tiêu của Quy hoạch 37.    

3. Về hoạt động kiểm định và đảm bảo chất lượng các CSGDĐH 

Về các điều kiện đảm bảo chất lượng, một số CSGDĐH đã có những cố gắng, nỗ 

lực trong việc mở rộng khuôn viên, tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị, phát triển đội 

ngũ cán bộ quản lý và giảng viên cơ hữu. Một số CSGDĐH Việt Nam đã có tên trong 

các bảng xếp hạng đại học trong khu vực, bước đầu khẳng định uy tín và thương hiệu 

của nhà trường trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, tạo ra 

động lực cạnh tranh về chất lượng giữa các CSGDĐH để thu hút người học. Cụ thể là, 

trong 10 năm, số lượng giảng viên đã tăng lên 72,792 trong năm học 2016-2017 với số 

giảng viên có trình độ tiến sĩ tăng gần gấp 3 lần so với năm học 2005-2006. Đến năm 

học 2017-2018, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trong các CSGDĐH đã tăng dần theo 

từng năm và đã đạt mục tiêu cho đến 2020 của Quy hoạch 37 là 21%. 

Về kiểm định chất lượng, tính đến tháng 10/2020, đã có 147 CSGDĐH đạt tiêu 

chuẩn kiểm định theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Việt Nam và 7 

cơ sở đạt kiểm định bởi tổ chức kiểm định của nước ngoài4, chiếm 65% trong tổng số 

các CSGDĐH. Về kiểm định chương trình đào tạo, cả nước đã có 327 chương trình đào 

tạo đạt kiểm định chất lượng, bao gồm 132 chương trình được đánh giá theo tiêu chuẩn 

trong nước; 195 chương trình được đánh giá theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế5. Nhiều 

CSGDĐH tự chủ đã thiết lập được hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong hoạt động 

khá hiệu quả, đã sớm hoàn thành tự đánh giá và được đánh giá ngoài. 

Về xếp hạng đại học quốc tế, vào năm 2013, Việt Nam mới có duy nhất ĐH Quốc 

gia Hà Nội có mặt trong Bảng xếp hạng QS Châu Á (Asia Quacquarelli Symonds 

University Ranking) với kết quả xếp hạng thứ 201-250 nhưng đến năm 2020 đã có thêm 

10 trường ĐH của Việt Nam được xếp hạng trong bảng xếp hạng, đó là ĐH Quốc gia 

TP. HCM, Trường ĐH Cần Thơ, ĐH Huế và Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Trường 

Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Công nghiệp Thành 

phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Thành 

phố Hồ Chí Minh. Đến nay cả nước đã có 03 trường đạt chứng nhận từ 3 sao đến 4 sao  

của QS Star, bao gồm trường ĐH FPT, trường ĐH Nguyễn Tất Thành và Trường ĐH 

Tôn Đức Thắng.   Năm 2018, 2019 có 2 trường trong top 1000 đại học thế giới theo 

bảng xếp hạng QS đó là ĐH Quốc gia TP.HCM nằm trong nhóm 701-750 và ĐH Quốc 

gia Hà Nội được xếp vào nhóm 801-1000. Tháng 2/2019, có 3 nhóm ngành của Trường 

 

4 Có 07 trường: ĐH Bách khoa HN, ĐH Bách khoa TP HCM, ĐH Bách khoa Đà Nẵng và ĐH Xây dựng, Trường 

Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN, Trường Đại học Quốc tế- ĐHQG 

TPHCM. 
5 Chi tiết xem trên website của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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Đại học Bách khoa Hà Nội (Điện - Điện tử, Cơ khí - Hàng không và Chế tạo, Khoa học 

máy tính - Hệ thống thông tin), 03 nhóm ngành của ĐHQGHN (Vật lý - Thiên văn học, 

Cơ khí - Hàng không và chế tạo, Khoa học máy tính - Hệ thống thông tin) được QS 

World xếp hạng trong top 400-550 thế giới. Đặc biệt, năm 2019 mục tiêu có 4 CSGDĐH 

lọt vào top 1000 thế giới theo Đề án nâng cao chất lượng GDĐH giai đoạn 2019 - 2025, 

đã được Thủ tướng Chính phủ ký theo Quyết định số 69/QĐ-TTg, ngày 15 tháng 1 năm 

2019, đã đạt được và sớm so với kế hoạch 6 năm. 

4. Một số hạn chế, bất cập trong quy hoạch mạng lưới các CSGDĐH hiện tại 

Mặc dù đã đạt một số kết quả, quá trình triển khai Quy hoạch 121 và Quy hoạch 

37 đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập nên dù đã có rà soát, điều chỉnh mục tiêu và giải 

pháp để nâng cao chất lượng nhưng đến nay, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách 

quan, việc sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở GDĐH và ĐTGV còn rất hạn chế và 

cơ bản không hiệu quả như mong muốn. 

a. Số lượng các cơ sở GDĐH tăng nhanh nhưng chất lượng đào tạo GDĐH chưa 

có nhiều thay đổi 

Mặc dù tăng nhanh về số lượng nhưng các cơ sở GDĐH ít được đầu tư để tăng 

cường các điều kiện đảm bảo chất lượng. Nhiều trường đại học phải chạy theo số lượng 

tuyển sinh để lấy thu bù chi, không có đủ ngân sách để tái đầu tư cho phát triển cơ sở 

vật chất, nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên và đổi mới chương trình đào tạo. Từ 

đó, chất lượng đào tạo của nhiều trường còn thấp, sinh viên ra trường chưa có kỹ năng 

và năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. 

b. Các điều kiện đảm bảo chất lượng chưa được đáp ứng ở nhiều cơ sở GDĐH 

Trong thời gian dài, mô hình phát triển GDĐH chú trọng về số lượng, chưa chú ý 

đúng mức đến các điều kiện đảm bảo chất lượng và nhu cầu xã hội; việc thành lập nhiều 

trường CĐ, ĐH ở giai đoạn 2006-2011 trong điều kiện học phí thấp, nguồn lực từ ngân 

sách nhà nước vừa thiếu, vừa dàn trải, mang tính bình quân, không gắn kết với chất 

lượng đào tạo. 

Bên cạnh đó, nhiều trường cao đẳng, đại học tuy được nâng cấp lên từ các trường 

trung cấp, cao đẳng chưa được đầu tư thích đáng để đáp ứng các điều kiện ĐBCL, đặc 

biệt là chất lượng và số lượng đội ngũ giảng viên có trình độ cao và cơ sở vật chất, trang 

thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu, dẫn đến tình trạng một số cơ sở giáo dục mang tên 

là trường đại học, nhưng thực chất mọi điều kiện vẫn chỉ là trường trung cấp hoặc cao 

đẳng, dẫn đến chất lượng đào tạo không đạt trình độ đại học.  

Tính chung trong toàn hệ thống, một trong số các tiêu chí quan trọng để đảm bảo 

chất lượng đào tạo là đội ngũ giảng viên vẫn không đáp ứng được yêu cầu. 

c. Hệ thống GDĐH chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động 
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Do công tác dự báo nhu cầu nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế 

xã hội chưa được triển khai đúng mức đã dẫn đến tình trạng mất cân đối giữa các ngành 

nghề đào tạo, chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động. Tiêu chí đăng ký, xác 

nhận chỉ tiêu đào tạo của các trường chủ yếu dựa trên số lượng giảng viên và cơ sở vật 

chất của nhà trường, mà chưa chú trọng đến đánh giá, xác định nhu cầu sử dụng nhân 

lực của thị trường lao động và mối liên kết vùng của các tỉnh lân cận trong việc cung 

cấp dịch vụ đào tạo. Do đó, số lượng các ngành đào tạo bị trùng lặp còn nhiều, dẫn đến 

một bộ phận sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm đúng chuyên môn sau khi tốt 

nghiệp, gây bức xúc trong xã hội và lãng phí nguồn lực. 

Để tăng doanh thu và chỉ tiêu tuyển sinh, nhiều cơ sở GDĐH đã thu hút người 

học bằng việc mở mới các ngành/lĩnh vực thực chất đã bão hòa về nhu cầu và ít chi phí 

đầu tư nhưng được đông đảo giới trẻ ưa thích như kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại 

ngữ (tiếng Anh)6. Với mục tiêu này, một số trường thực chất là đơn ngành nhưng chuyển 

sang đa ngành một cách cơ học, vừa không đảm bảo chất lượng đào tạo, vừa tạo nên sự 

chồng chéo trong đào tạo.  

Trong khi có nhiều ngành nghề đào tạo chồng chéo, dư thừa thì có nhiều ngành 

nghề đáp ứng xu thế và nhu cầu nguồn nhân lực trong hội nhập quốc tế, trước hết trong 

khối các nước ASEAN, lại chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức. 

Đối với đào tạo giáo viên, việc mở rộng các ngành đào tạo sư phạm ở các cơ sở 

đa ngành đã dẫn đến sự khó kiểm soát trong quy hoạch các cơ sở ĐTGV. Theo mục tiêu 

tuyển sinh của Quy hoạch 37, tới năm 2020 quy mô đào tạo sư phạm chiếm 10% trong 

tổng số sinh viên tuyển mới. Tuy nhiên, từ năm 2013 đến 2016, chỉ tiêu tuyển sinh ngành 

sư phạm luôn cao hơn mục tiêu đề ra. Chất lượng đào tạo giáo viên chưa đáp ứng chuẩn 

đầu ra, thiếu cơ chế sát hạch nghề nghiệp giáo sinh sư phạm trước khi ra trường; đặc 

biệt là các cơ sở đào tạo giáo viên tại địa phương đào tạo theo chỉ tiêu tuyển sinh không 

có kiểm soát tuyển sinh nên chất lượng thấp, đội ngũ giảng viên thiếu chất lượng; nhiệm 

vụ bồi dưỡng chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục giáo dục 

phổ thông mới. 

d. Sự phân bố các cơ sở GDĐH dàn trải về mặt địa lý nhưng chưa phù hợp 

Do quan điểm trong Quy hoạch 37 dựa nhiều vào hai yếu tố là địa lý và mật độ 

dân cư, trong những năm vừa qua, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã được thành lập mới 

hoặc nâng cấp từ các trường cao đẳng tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. 

Công tác quy hoạch, phát triển hệ thống GDĐH chưa sát với thực tiễn yêu cầu phát 

triển kinh tế xã hội của đất nước và qui mô phát triển dân số khiến cho số cơ sở GDĐH phát 

 

6 Theo thống kê từ Bộ GDĐT, tại thời điểm tháng 12/2016, số sinh viên học khối ngành kinh doanh và quản lý, 

pháp luật vẫn chiếm 30% trong tổng số sinh viên ở bậc đại học trở lên. 
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triển nhanh, không đủ nguồn tuyển; một số ngành nghề đào tạo không gắn chặt với nhu cầu 

phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của ngành và của từng địa phương khiến sinh viên 

tốt nghiệp không tìm được việc làm gây bức xúc trong dư luận xã hội. 

          Hầu hết các địa phương đều mong muốn có trường đại học của riêng mình để đáp 

ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh thành mình. Tuy nhiên, khi lập đề án 

xây dựng trường đại học mới, các nhiều địa phương chưa có khảo sát nghiêm túc và 

khoa học về nhu cầu đào tạo, khả năng đầu tư nguồn lực của địa phương và sự dịch 

chuyển của lực lượng lao động giữa các địa phương. Điều này dẫn đến thực trạng “hụt 

hơi” sau một vài năm khi mới được thành lập, nhiều trường đại học của địa phương 

không đảm bảo được nguồn tài chính bền vững. Thực trạng này cũng xảy ra với không 

ít trường đại học được thành lập mới hoặc nâng cấp lên từ trường cao đẳng bởi một số 

bộ ngành. 

e. Chưa có sự phân loại các cơ sở GDĐH giúp định hướng cho đầu tư trọng điểm 

Yêu cầu về phân tầng xếp hạng các cơ sở GDĐH cũng đã được quy định trong 

Luật Giáo dục Đại học. Tuy vậy, mạng lưới các cơ sở GDĐH của nước ta chưa được 

phân loại rõ nét theo các định hướng nghiên cứu hoặc ứng dụng nhằm xác định tỷ trọng 

giữa đào tạo/nghiên cứu khoa học/dịch vụ, làm căn cứ xác định trọng tâm đầu tư để có 

sản phẩm chất lượng cao. Quá trình quy hoạch chưa tạo ra được cơ chế để phân loại về 

định hướng phát triển và chất lượng giáo dục của các cơ sở, do đó chưa có căn cứ để 

nhà nước đầu tư ưu tiên đối với nhóm CSGDĐH hoạt động hiệu quả, có tiềm năng phát 

triển ngang tầm CSGDĐH tiên tiến thế giới, hoặc đầu tư trọng điểm đối với các ngành 

nghề đào tạo và nghiên cứu thuộc lĩnh vực được Nhà nước ưu tiên, có đóng góp tỷ trọng 

cao vào sự phát triển kinh tế - xã hội và khoa học công nghệ của đất nước. 

Về xếp hạng quốc tế, chỉ có một số ít các cơ sở GDĐH của Việt Nam được xếp 

hạng mặc dù số lượng các trường đại học của Việt Nam tăng nhanh chóng trong những 

năm qua. Hiện nay, Việt Nam vẫn chưa có CSGDĐH nào trong nhóm 500 đại học hàng 

đầu thế giới (theo một số bảng xếp hạng có uy tín thế giới như bảng xếp hạng THE, 

ARWU hoặc QS World...), chưa có trường đại học nào được xếp trong top 100 Châu Á. 

GDĐH của Việt Nam còn có khoảng cách tương đối xa so với GDĐH của các nước 

trong khu vực trên khía cạnh xếp hạng quốc tế. 

f. Sự tham gia của khối các cơ sở giáo dục ngoài công lập trong phát triển hệ thống 

GDĐH còn hạn chế 

 Hiện nay, mạng lưới các trường đại học gần như phủ kín toàn quốc, trong đó 

mạng lưới các trường ĐH NCL đã phát triển ở 29/63 tỉnh, thành phố. Dù có sự phát triển 

nhanh về số lượng, các trường ĐH NCL đã và đang gặp nhiều khó khăn cả về nguồn lực 

(do đầu tư cho giáo dục cần nguồn lực lớn) và về cơ chế chính sách khi phải cạnh tranh 
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“không cân sức” với các trường đại học công lập có bề dày lịch sử và được Nhà nước 

hỗ trợ nhiều nguồn lực về đất đai, tài chính, trang thiết bị và nhân lực. 

Trong điều kiện ngân sách nhà nước ngày càng hạn hẹp, sự thu hút, huy động 

nguồn lực của xã hội vào đầu tư phát triển GDĐH là rất cần thiết. Tuy vậy, thực tế là sự 

tham của các tổ chức, cá nhân trong đầu tư phát triển các cơ sở GDĐH ngoài công lập 

còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu phát triển. Nhiều địa phương 

có nhu cầu và mong muốn khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển giáo dục đào tạo chất 

lượng cao nhưng chưa có chính sách thực sự ưu đãi về đất đai, thuế, nguồn nhân lực cho 

các nhà đầu tư.  

Việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, thiếu đồng 

bộ; một số văn bản quy phạm pháp luật thiếu tính cụ thể, kém tính khả thi, cản trở hoạt 

động của các trường ngoài công lập.  

g. Hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học còn hạn chế 

Quá trình quy hoạch mạng lưới chưa tạo ra được một khuôn khổ, định hướng 

tổng thể cho quốc tế hóa giáo dục đại học, nên hầu hết các trường đại học Việt Nam 

đang cố gắng tự tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong liên kết đào tạo với nước 

ngoài, xây dựng chiến lược kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế, thực hiện hoạt 

động trao đổi sinh viên và giảng viên, tham gia nghiên cứu liên quốc gia, và xây dựng 

chương trình tiên tiến có yếu tố quốc tế. Việc tìm tòi chỉ dừng lại ở áp dụng riêng lẻ các 

kinh nghiệm cá nhân và hướng tới những mục tiêu riêng biệt mà chưa có sự gắn kết với 

nhau trong một chiến lược phát triển nền giáo dục đại học tiên tiến, hội nhập quốc tế. 

Bên cạnh đó, do quy hoạch chưa tạo ra được cơ chế cạnh tranh, động lực phát triển, 

nhiều cơ sở GDĐH chưa thực sự quan tâm, chủ động điều chỉnh chương trình đào tạo 

để có sự liên thông, công nhận chuyển đổi tín chỉ với các nước trên thế giới, mà trước 

hết là các nước ASEAN. Hợp tác, liên kết trong nghiên cứu khoa học với nước cũng 

chưa được coi trọng đúng mức.  

         Quy hoạch mạng lưới cũng chưa tạo ra được động lực mạnh mẽ để thu hút các nhà 

đầu tư, các cơ sở giáo dục đào tạo nước ngoài tham gia vào cung cấp các dịch vụ giáo 

dục chất lượng cao. So với dân số và nhu cầu học tập của người dân Việt Nam, số cơ sở 

GDĐH có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hiện nay còn rất hạn chế7.  

 

5. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập 

 

7 Trong 5 cơ sở GDĐH có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập cho đến nay, chỉ có Trường Đại học RMIT là 

hoạt động như một trường đại học theo đúng nghĩa. Các trường đại học khác vẫn trong giai đoạn hoàn thiện cơ sở 

vật chất và xin mở ngành đào tạo. 
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Quá trình phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế trong những năm gần đây 

đã tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ về nhu cầu, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo trên 

thị trường lao động. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang định hình lại những 

lĩnh vực đào tạo mũi nhọn và những kỹ năng quan trọng nhất cần thiết cho thế kỷ 21. 

Trong khi đó khả năng dự báo cung cầu nhân lực ở cấp quốc gia và cấp cơ sở đào tạo 

còn hạn chế và chưa được các cơ sở GDĐH coi trọng đúng mức; thiếu hệ thống thông 

tin quản lý để thúc đẩy công khai, minh bạch thông tin từ phía thị trường lao động. Do 

đó, đã dẫn đến tính trạng mất cân đối trong cung cầu nguồn nhân lực. 

Nhu cầu xã hội được tiếp cận GDĐH tăng do Việt Nam đang ở thời kỳ có tỷ trọng 

dân số trong tuổi lao động cao và số học sinh THPT tăng hàng năm. Điều này cùng với 

tâm lý chuộng bằng cấp đã gây ra áp lực tăng quy mô đào tạo đại học và áp lực mở 

trường từ các địa phương trong cả nước, dẫn đến tình trạng quy hoạch dàn trải, không 

cung cấp được đủ nguồn lực cho một số cơ sở GDĐH hay lĩnh vực, ngành trọng điểm 

để đầu tư phát triển tiệm cận với trình độ khu vực và thế giới. 

Cách tiếp cận trong xây dựng Quy hoạch 121 và Quy hoạch 37 đều dựa trên các 

chỉ tiêu về số lượng, không gian mà chưa tập trung vào việc sử dụng các công cụ đảm 

bảo chất lượng để quy hoạch; chưa lấy thông tin về thị trường lao động và cơ chế cạnh 

tranh về chất lượng, thương hiệu làm cơ sở chính để điều chỉnh số lượng cơ sở đào tạo, 

cơ cấu ngành nghề phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực; chưa đưa ra được chính sách 

để quản lý quy hoạch bao gồm việc giám sát các điều kiện đảm bảo chất lượng, đánh 

giá tình hình phát triển của mạng lưới so với nhu cầu của thị trường lao động. Do đó, 

dẫn đến tình trạng một số cơ sở GDĐH được thành lập mới hay nâng cấp một cách 

nhanh chóng, trong khi không được giám sát về các điều kiện đảm bảo chất lượng; chưa 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch để có những 

điều chỉnh kịp thời. Việc triển khai sau quy hoạch thiếu sự sẵn sàng về đất đai, vốn đầu 

tư, nguồn nhân lực, cơ chế-chính sách...,nên một số trường sau khi được nâng cấp hoạt 

động chủ yếu dựa trên các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản 

lý có sẵn hoặc có đầu tư bổ sung nhưng không đáng kể. 

Quá trình cải cách đầu tư công và hạn chế về ngân sách nhà nước đòi hỏi có sự 

tham gia nhiều hơn của khu vực tư nhân trong đầu tư cung cấp các dịch vụ GDĐH. 

Trong khi đó, cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hoá GDĐH lại chưa đồng bộ, thông 

thoáng và chưa đủ mạnh để khuyến khích khối tư nhân tham gia đầu tư phát triển GDĐH; 

chưa có sự bình đẳng thực sự giữa các trường thuộc khối công lập và ngoài công lập. 

Cụ thể là, các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay chưa làm rõ cơ chế sở hữu cũng như 

tính chất không vì lợi nhuận của các loại hình trường ĐH NCL; chưa có chính sách 

khuyến khích đặc biệt để định hướng phát triển trường đại học tư thục hoạt động không 

vì lợi nhuận… 


