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I.  SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Trong xu thế phát triển của giáo dục đại học (GDĐH) các nước trên thế giới, 

Việt Nam đang dần có những bước chuyển mình để đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội và 

phù hợp hơn với thông lệ quốc tế. Sự ra đời của Luật GDĐH năm 2012 đã tạo một hành 

lang pháp lý quan trọng cho hoạt động của các cơ sở GDĐH. Tuy nhiên, sau 5 năm thi 

hành, Luật GDĐH năm 2012 đã bộc lộ một số điểm hạn chế, chưa đồng bộ với những 

văn kiện, văn bản quan trọng của Đảng và Nhà nước, một số văn bản pháp luật hiện 

hành, nhất là với những văn bản pháp luật ra đời sau khi Luật GDĐH được ban hành; 

chưa bắt kịp với nhu cầu thực tiễn... Trước thực tế đó, yêu cầu cấp bách đặt ra là cần 

sớm sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH năm 2012 để cụ thể hóa các chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về GDĐH, tạo ra sự thống nhất, đồng bộ với 

các văn bản pháp luật khác; đồng thời tạo cơ sở pháp lý giải quyết các vấn đề trong 

thực tiễn đặt ra đối với hoạt động GDĐH, kịp thời tháo gỡ những “nút thắt’, “điểm 

nghẽn” cản trở GDĐH. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH 2012 đã 

được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 với 4 nhóm chính sách 

được phê duyệt và đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ chủ trì xây dựng Luật, khởi 

động. Vì thế, việc nghiên cứu, đánh giá cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn để sửa đổi, bổ 

sung Luật GDĐH năm 2012 là hết sức cần thiết. 

II. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ ÁN 

 Từ trước đến nay đã có nhiều nghiên cứu về GDĐH nói chung, cũng như từng 

nội dung đặc thù liên quan đến GDĐH của các học giả trong nước và quốc tế. Qua 

nghiên cứu hơn 200 đầu tài liệu trong nước và nước ngoài liên quan đến GDĐH, có 

thể rút ra một số nhận định như sau: Mặc dù có một khối lượng đồ sộ các công trình 

khác nhau về các khía cạnh của GDĐH có giá trị tham khảo cao đối với Đề án, nhưng 

chưa có công trình nghiên cứu tổng thể, một cách hệ thống những vấn đề lý luận và 

thực tiễn về GDĐH để có thể sử dụng làm căn cứ sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH và các 

quy phạm pháp luật (QPPL) liên quan, cụ thể: 

 Thứ nhất, chưa có nghiên cứu nào đưa ra đầy đủ lập luận để xây dựng một mô 

hình GDĐH phù hợp với điều kiện và thực tiễn tại Việt Nam. 

 Trong một số nghiên cứu, mô hình GDĐH của nhiều quốc gia trên thế giới hiện 

nay đã được giới thiệu, hoặc xu hướng phát triển của GDĐH của quốc tế đã được đề 

cập tới. Tuy nhiên, Việt Nam, với những đặc thù về địa lí, lịch sử, kinh tế, chính trị và 

xã hội, cần một mô hình GDĐH phù hợp với những đặc điểm riêng có có thể giải 

quyết cơ bản những vướng mắc hiện nay.  

 Thứ hai, phần lớn các tác giả chỉ nghiên cứu đơn lẻ từng khía cạnh của GDĐH, 

ít có sự đối chiếu các quy định của Luật GDĐH với chủ trương, chính sách mới của 

Đảng, Nhà nước và các văn bản QPPL khác. 

 Theo quan điểm sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH, cần “rà soát tất cả các điều của 

Luật GDĐH hiện hành để phân loại những nội dung trong các điều còn hợp lý, bất 

cập và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung phù hợp đảm bảo tính tổng thể các 
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điều của Luật sau khi được sửa đổi, bổ sung”. Như vậy, việc nghiên cứu để sửa đổi, bổ 

sung Luật GDĐH không chỉ trên cơ sở từng điều luật hoặc từng chính sách mà phải rà 

soát toàn bộ các nội dung để có sự hài hòa, thống nhất trong tất cả các chính sách, từ 

đó mới đảm bảo tính tổng thể trong Luật nói riêng và hệ thống pháp luật nói chung. 

Đây là vấn đề mà nhiều nghiên cứu hiện nay chưa đáp ứng được.  

 Thứ ba, phần lớn các đề xuất được đưa ra trên cơ sở lí luận nhưng chưa được 

đánh giá tác động về kinh tế, văn hóa, xã hội... có thể phát sinh khi triển khai trong 

thực tiễn. 

 Trong hầu hết các bài nghiên cứu ở Việt Nam, các tác giả đều tâm huyết khi đề 

xuất những giải pháp khắc phục hạn chế của Luật GDĐH hiện nay. Tuy nhiên, một 

chính sách hoặc một quy định muốn đi vào thực tiễn có hiệu quả không chỉ cần bản 

thân chính sách/quy định đó tốt, mà còn cần sự đối sánh, đánh giá tác động để xem 

liệu nó có phù hợp khi triển khai trên thực tế hay không và dự kiến những hiệu quả 

hoặc hạn chế mà nó mang lại. Đây là một nội dung chưa được đề cập tới ở rất nhiều 

nghiên cứu liên quan đến các chính sách về GDĐH hiện nay. Bên cạnh đó, một số 

chính sách mặc dù đã được thực hiện thí điểm (như chính sách về tự chủ đại học theo 

Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014) nhưng chưa có tổng kết rút kinh nghiệm.  

Thứ tư, một số nội dung liên quan đến GDĐH chưa có nhiều nghiên cứu, dù có 

tính cấp thiết cần được sửa đổi như tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, 

công nghệ, hợp tác quốc tế… 

III. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN 

1. Quan điểm:  

Thứ nhất, các đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH cần bám sát chủ trương, 

chính sách của Đảng, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 

của Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của 

Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị 

quyết số 142/2016/QH13 ngày 12/4/2016 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 5 năm 2016 – 2020; Nghị quyết số 64/NQ-CP, Nghị quyết số 63/NQ-CP của 

Chính phủ và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2016 – 2020. 

Thứ hai, cần rà soát tất cả các điều của Luật GDĐH 2012 để phân loại những nội 

dung nào còn phù hợp, những nội dung nào bất hợp lý, bất cập, từ đó đề xuất những 

nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung, đảm bảo tính tổng thể. Trong số những nội dung 

cần sửa đổi, bổ sung, lựa chọn và tập trung vào những chính sách đã được Quốc hội 

thông qua, đảm bảo yêu cầu “sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH”.  

Thứ ba, cần đảm bảo các đề xuất có tính kế thừa, thiết thực, khả thi và hiệu quả. 

Những nội dung nào còn phù hợp thì tiếp tục kế thừa, có thể đề xuất những chỉnh sửa 

nhỏ nếu cần. Trong số những nội dung còn bất cập, cần lựa chọn những vấn đề đang là 

nút thắt, điểm nghẽn trong việc thực thi Luật GDĐH 2012 để đề xuất sửa đổi, bổ sung, 
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đảm bảo thực hiện đổi mới GDĐH. Những nội dung sửa đổi, bổ sung phải có tính khả 

thi, có khả năng đi vào cuộc sống ngay sau khi Luật được Quốc hội ban hành, có tác 

động tích cực đến hoạt động của các cơ sở GDĐH nói riêng và đời sống xã hội nói 

chung trong phạm vi điều chỉnh của một văn bản QPPL.  

 Thứ tư, các đề xuất phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động 

bậc cao và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trên cơ sở đánh giá thực tiễn 

thi hành Luật GDĐH trong 5 năm qua, nhận diện rõ vướng mắc từ thực tế hoạt động của 

các cơ sở GDĐH, của các cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) về GDĐH, đồng thời phải 

đánh giá tác động của các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với thực tiễn.  

Thứ năm, các đề xuất phải đảm bảo tính hệ thống và đồng bộ, phù hợp với Hiến 

pháp 2013, tương thích với hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành để đảm bảo 

không bị mâu thuẫn, chồng chéo, đặc biệt đối với những văn bản pháp luật ra đời sau 

thời điểm Luật GDĐH có hiệu lực. Đặc biệt, các nội dung đề xuất sửa đổi trong Luật 

GDĐH phải phù hợp với Luật Giáo dục với tư cách là luật chung, đồng thời, phù hợp 

với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập. 

Thứ sáu, các đề xuất phải đảm bảo tính đổi mới và hội nhập. Những đề xuất 

phải đảm bảo tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc đổi mới GDĐH. Đồng thời, cần 

học hỏi và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm GDĐH của các quốc gia đại diện điển 

hình của châu Mỹ, châu Âu, Châu Á và khu vực ASEAN, đặc biệt chú trọng những 

quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi tương đồng với Việt Nam, đảm bảo hội nhập quốc 

tế để GDĐH Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực của GDĐH trên thế giới. 

2. Mục tiêu của Đề án 

Mục tiêu tổng quát: Xác định cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của việc sửa đổi, 

bổ sung Luật GDĐH năm 2012 và đề xuất các chính sách, nội dung quy định cụ thể 

của Luật GDĐH cần sửa đổi, bổ sung, của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật cần xây 

dựng, phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với những vấn đề 

này, phù hợp với thực tiễn GDĐH ở Việt Nam và thông lệ quốc tế nhằm đổi mới toàn 

diện GDĐH. 

 Mục tiêu cụ thể: Tổng kết những vấn đề lý luận có liên quan làm cơ sở cho 

việc xây dựng chính sách sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH năm 2012; Tham khảo kinh 

nghiệm pháp luật về GDĐH của nước ngoài để đưa ra các khuyến nghị cho Việt Nam; 

Đánh giá thực trạng quy định của Luật GDĐH năm 2012 và thực tiễn thi hành Luật 

trong 5 năm vừa qua để chỉ ra những quy định nào của Luật đã phù hợp, quy định nào 

chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung; Đề xuất những nội dung, điều khoản cụ thể cần 

sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH năm 2012 theo 4 nhóm chính sách; Đánh giá tác động 

của 4 nhóm chính sách sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2012; Đề xuất dự thảo Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH năm 2012 tập trung vào 04 nhóm chính 

sách; Đề xuất dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật GDĐH; Đề xuất những nội 

dung cần tiếp tục nghiên cứu nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về 

GDĐH sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH được thông qua. 
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IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ ÁN 

- Đối tượng nghiên cứu của Đề án là các quy định của Luật GDĐH năm 

2012 và thực tiễn thi hành Luật ở Việt Nam; các quy định của pháp luật GDĐH một 

số nước trên thế giới. 

- Phạm vi nghiên cứu của Đề án: Đề án không nghiên cứu tất cả các vấn đề về 

GDĐH mà chỉ giới hạn nghiên cứu các vấn đề liên quan đến Luật GDĐH, trong đó 

chú trọng đến 4 nhóm chính sách đã được phê duyệt để sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 

năm 2012. Thực tiễn thi hành Luật GDĐH được giới hạn trong phạm vi 5 năm, kể từ 

khi Luật có hiệu lực thi hành (01/01/2013). Nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài được 

giới hạn ở 9 quốc gia đại diện cho 3 nhóm (các nước có nền GDĐH tiên tiến đại diện 

cho châu Mỹ, châu Âu, châu Á và Châu Đại dương; các nước có nền kinh tế chuyển 

đổi tương đồng với Việt Nam; các nước ở khu vực ASEAN) là Hoa Kỳ, Úc, Pháp, 

Đức, Nhật Bản, Liên bang Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore; nội dung học tập 

kinh nghiệm nước ngoài tập trung vào 4 nhóm chính sách sẽ sửa đổi để đảm bảo 

những kinh nghiệm cụ thể đó phải gắn liền với nội dung sửa đổi trong Luật GDĐH.  

Đề án kế thừa những kết quả nghiên cứu trong nước và nước ngoài, phát triển, dựa 

vào các cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH. 

V. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ ÁN 

Nội dung nghiên cứu của Đề án bám sát 4 nhóm chính sách cần sửa đổi của 

Luật GDĐH (mở rộng phạm vi tự chủ đại học; đổi mới quản trị đại học, đổi mới quản 

lý đào tạo đại học; đổi mới QLNN về GDĐH), bao gồm: Tổng quan về GDĐH; Những 

vấn đề lý luận và thực tiễn về tự chủ đại học trong lĩnh vực tổ chức bộ máy và nhân 

lực; Những vấn đề lý luận và thực tiễn về tự chủ đại học trong lĩnh vực tài chính, tài 

sản; Những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý đào tạo và quản lý chất lượng đào 

tạo; Những vấn đề lý luận, thực tiễn về tổ chức và quản trị đại học; Những vấn đề lý luận 

và thực tiễn về tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ hợp tác 

quốc tế; Những vấn đề lý luận và thực tiễn về QLNN về GDĐH; Kinh nghiệm nước 

ngoài về GDĐH và các khuyến nghị cho Việt Nam; Đánh giá thực trạng thi hành Luật 

GDĐH năm 2012; Đánh giá tác động của các chính sách được đề xuất sửa đổi bổ sung 

Luật GDĐH năm 2012; Đề xuất dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giáo GDĐH 2012 theo 4 nhóm chính sách; Nghiên cứu đề xuất dự thảo Nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật. 

VI.  CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KỸ THUẬT 

SỬ DỤNG 

1. Cách tiếp cận: Đề án sử dụng các cách tiếp cận sau: 

- Cách tiếp cận hệ thống, theo đó GDĐH là một bộ phận cấu thành của hệ thống 

giáo dục. Vì thế việc sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH phải đặt trong tổng thể sửa Luật 

Giáo dục và phải phù hợp với Luật Giáo dục. Việc đồng thời sửa đổi Luật Giáo dục và 

Luật GDĐH (đều do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì) tạo thuận lợi cho việc triển khai 
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sửa các quy định cho đồng bộ và thống nhất. Việc sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH phải 

đặt trong hệ thống pháp luật Việt Nam, tạo sự đồng bộ và thống nhất với các luật khác 

trong hệ thống pháp luật quốc gia. 

- Cách tiếp cận lý thuyết, theo đó nghiên cứu các vấn đề lý luận về GDĐH, tập 

trung vào 4 nhóm chính sách (tự chủ đại học, quản trị đại học, quản lý đào tạo và 

QLNN về GDĐH), đối chiếu với thực tiễn để chỉ ra những quy định nào của Luật 

GDĐH chưa phù hợp với lý luận về GDĐH, từ đó đề xuất các mô hình, các giải pháp 

phù hợp.  

- Cách tiếp cận thực tiễn, theo đó các nghiên cứu đánh giá thực tiễn thi hành 

Luật GDĐH ở Việt Nam theo 4 nhóm chính sách của GDĐH, đánh giá những kết quả 

đạt được, những hạn chế, vướng mắc, kết hợp đánh giá thực tiễn pháp luật nước ngoài 

để từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH.    

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

Đề án đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp hồi cứu tư 

liệu; phương pháp nghiên cứu thực tiễn; phương pháp phân tích và so sánh. 

(i) Phương pháp hồi cứu tư liệu: gồm tổng quan tư liệu, thu thập thông tin và 

phân tích thông tin được sử dụng như sau: 

(ii) Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: gồm khảo sát xã hội học, xin ý kiến 

chuyên gia.  

* Khảo sát xã hội học: Đề án sử dụng 04 mẫu phiếu khảo sát cho 4 nhóm đối 

tượng, với quy mô như sau: (i) Người học: 800 người (gồm sinh viên đại học và sau đại 

học); (ii) Cán bộ quản lý cơ sở GDĐH: 400 người; (iii) Giảng viên: 700 người; (iv) Cán 

bộ quản lý bộ, ngành: 100 người. Đề án tiến hành khảo sát tại các trường đại học tại 5 

tỉnh, thành phố (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) phân chia 

theo các nhóm (i) Đại học Quốc gia; Đại học vùng; (ii) các trường đại học công lập; (iii) 

các trường đại học tư thục bao gồm các trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài để đảm 

bảo tính đại diện. Ngoài ra còn tiến hành khảo sát tại các Bộ, ngành quản lý các cơ sở 

GDĐH (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương...). 

Đề án sử dụng phần mềm phân tích thống kê chuyên dụng cho khoa học xã hội 

và kinh tế là SPSS.  

* Phương pháp chuyên gia: Đề án xin ý kiến các chuyên gia đầu ngành trong 

lĩnh vực GDĐH, các nhà quản lý GDĐH, khoa học công nghệ và các chuyên gia về 

xây dựng văn bản luật; tham vấn ý kiến chuyên gia tại 03 hội thảo quốc gia và 40 tọa 

đàm khoa học.  

(iii) Phương pháp phân tích và so sánh 

 Phân tích và so sánh tự chủ đại học, quản trị đại học, quản lý đào tạo, QLNN về 

GDĐH trong quy định pháp luật và thực tiễn thi hành ở Việt Nam và một số quốc gia 

trên thế giới. 
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VII. LỰC LƯỢNG THAM GIA NGHIÊN CỨU 

Chủ nhiệm, các thành viên chính tham gia nghiên cứu Đề án là những chuyên 

gia của Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

và Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn về 

quản lý trong các cơ sở GDĐH. Ngoài ra tham gia Đề án còn có lực lượng đông đảo 

trên 40 giảng viên các cơ sở GDĐH, các chuyên viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các 

chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực GDĐH, xây dựng văn bản QPPL.  

VIII.  QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ ÁN VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI 

CỦA ĐỀ ÁN 

1. Quá trình nghiên cứu Đề án 

- Ban Chủ nhiệm và các thành viên tham gia đề án thống nhất cách thức thực hiện đề 

án và phân công nghiên cứu các chuyên đề cụ thể;  

- Sưu tầm, biên dịch các tài liệu nghiên cứu về GDĐH, một số đạo luật GDĐH 

của các quốc gia;  

- Xây dựng 4 mẫu phiếu khảo sát các cơ sở GDĐH và các bên liên quan, tiến 

hành khảo sát 4 nhóm đối tượng tại 5 tỉnh, thành phố. Kết quả khảo sát được xử lý bằng 

phần mềm chuyên dụng SPSS 16 nên có độ chính xác cao; 

- Phối hợp với Vụ GDĐH tổng hợp cáo cáo tổng kết thi hành Luật GDĐH của tất 

cả các trường đại học trên cả nước để làm tư liệu phục vụ xây dựng các Báo cáo và đề 

xuất của Đề án, đồng hành với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tất cả các hội thảo, tọa 

đàm các cấp của Bộ, của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi 

đồng, của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Luật GDĐH để lắng nghe ý kiến chuyên gia, 

giải trình về các đề xuất của mình để tạo sự đồng thuận; 

- Khảo sát tại bang California (Hoa Kỳ) tại các trường của hệ thống UC và CSU 

với nền GDĐH tiên tiến, chất lượng tốt, mô hình GDĐH đã được nhiều quốc gia trên 

thế giới học tập kinh nghiệm;  

- Sử dụng số liệu thứ cấp từ các cơ quan có thẩm quyền và kết quả một số 

nghiên cứu của các đề tài do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý; 

- Tổ chức thành công 03 Hội thảo cấp quốc gia và 40 tọa đàm với những báo 

cáo, ý kiến đóng góp quan trọng cho Đề án;  

- Xin ý kiến trực tiếp, tham vấn các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực 

GDĐH, nhà quản lý GDĐH, khoa học công nghệ nhằm làm rõ những vấn đề còn tranh 

cãi, khúc mắc. Xin ý kiến của các chuyên gia thẩm định văn bản QPPL trong việc xây 

dựng dự thảo Luật;  

 - Sản phẩm nghiên cứu của Đề án, đặc biệt Báo cáo tổng kết thi hành Luật 

GDĐH, Báo cáo đánh giá tác động, Dự thảo Luật từ phiên bản đầu tiên đã được liên 

tục cập nhật, chỉnh sửa theo diễn biến xây dựng luật từ năm 2017 đến 2018 với 5 dự 
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thảo Luật với các phiên bản khác nhau của mỗi dự thảo, kèm theo các báo cáo tương 

ứng được điều chỉnh cho phù hợp, trước khi chính thức lập hồ sơ dự án Luật trình 

Quốc hội, kể cả cập nhật những thay đổi trong quá trình thảo luận tại Quốc hội cho 

đến khi Luật được Quốc hội thông qua. Các sản phẩm đã được chuyển giao ngay theo 

tiến độ xây dựng Luật và Nghị định cho Ban soạn thảo, Văn phòng Chương trình, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan, hỗ trợ và phục vụ hiệu quả cho quá 

trình xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH; đã được Quốc 

hội thông qua năm 2018.  

 Đặc biệt, Nhóm nghiên cứu Trường Đại học Luật Hà Nội đã tập trung nghiên 

cứu và thực hiện hơn 100 công việc phát sinh theo yêu cầu của Văn phòng Chương 

trình và Ban soạn thảo, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi 

đồng phục vụ cho công tác xây dựng Luật (Phụ lục kèm theo), cung cấp kịp thời 

những luận cứ khoa học, tài liệu tham khảo cho Ban soạn thảo, Cơ quan thẩm định, 

cho các đại biểu Quốc hội, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Hồ sơ dự án luật 

trình Quốc hội cũng như trong quá trình giải trình, tiếp thu ý kiến. Nhóm nghiên cứu 

cũng thường xuyên tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến cho các báo cáo của Bộ Giáo 

dục trình Chính phủ, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên và Thiếu niên Nhi đồng 

và Quốc hội. Đồng thời, nhóm nghiên cứu Đề án phối hợp tích cực, có trách nhiệm với 

các Vụ, Cục trong quá trình triển khai nghiên cứu và thực hiện các nhiệm vụ chung 

khác của Bộ theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Chương trình và các đơn vị, 

đáp ứng kịp thời yêu cầu QLNN và xây dựng pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

tham gia tích cực vào công tác truyền thông, phổ biến, tuyên truyền về các nội dung 

của Luật GDĐH trước và sau khi Luật được thông qua. 

 - Sau khi hoàn thành nghiên cứu, Ban Chủ nhiệm đề án triển khai viết Báo cáo 

tổng hợp kết quả nghiên cứu của Đề án và hoàn thiện các sản phẩm chính của Đề án để 

chuẩn bị nghiệm thu.   

 2. Những đóng góp mới của Đề án 

 Đề án “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục 

đại học 2012” có sự kế thừa những kết quả nghiên cứu trong nước và nước ngoài, tập 

trung nghiên cứu những vấn đề khoa học liên quan trực tiếp đến những nội dung, điều 

khoản của Luật GDĐH cần sửa đổi và những đóng góp vào quá trình xây dựng Hồ sơ dự 

án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH. Các sản phẩm đầu ra của Đề án 

được sử dụng trong Hồ sơ xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH 

gồm: Báo cáo tổng kết thi hành Luật GDĐH 2012, Báo cáo đánh giá tác động chính sách 

sửa đổi Luật GDĐH, Báo cáo tổng kết kinh nghiệm nước ngoài, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật GDĐH, Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật GDĐH.  

 Những đóng góp mới về khoa học: 

 - Đề án đã đề xuất sửa đổi, bổ sung 56 trong tổng số 73 điều của Luật GDĐH 2012 

từ Dự thảo 0; tham gia xây dựng phương án sửa đổi tất cả các dự thảo Luật. 
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 - Đề án đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, đối chiếu với kinh nghiệm nước ngoài 

cho mỗi đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định của Luật GDĐH 2012, đồng thời đánh 

giá tác động của việc sửa đổi đó (37 điều sửa đổi, bổ sung khi trình Quốc hội). 

 - Đề án đã cung cấp kịp thời những luận cứ khoa học, giải trình về các nội dung cụ 

thể thuộc 4 nhóm chính sách được sửa đổi, bổ sung, cung cấp tài liệu tham khảo cho Ban 

soạn thảo và các cơ quan có liên quan, đóng góp ý kiến tại các diễn đàn khoa học về Luật 

GDĐH như: (i) Xác định và báo cáo về 8 vấn đề cần thảo luận liên quan đến sửa đổi Luật 

GDĐH; (ii) Báo cáo giải trình các luận cứ khoa học về một số vấn đề liên quan đến Luật 

GDĐH: Giải trình về điều kiện thành lập và cho phép thành lập cơ sở GDĐH có vốn đầu 

tư nước ngoài; Giải trình về mô hình trường tư thục có nên là doanh nghiệp hay không; 

Phân tích làm rõ vấn đề thành lập doanh nghiệp trước khi thành lập trường; Giải trình về 

vấn đề sở hữu trong trường tư thục; Giải trình và ý kiến cụ thể về Điều 16a trong Dự thảo; 

(iii) Dịch Luật GDĐH của một số nước; tổng kết kinh nghiệm pháp luật nước ngoài về 

GDĐH và khuyến nghị cho Việt Nam để cung cấp cho Ban soạn thảo và Ủy ban Văn hóa, 

Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (Ủy ban Văn hóa); (iv) Báo cáo luận cứ 

khoa học, cơ sở lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm của Hoa Kỳ và Pháp về mô hình tổ hợp 

đại học để đề xuất một số kiến nghị về mô hình đại học quốc gia và đại học vùng ở Việt 

Nam; (v) Cung cấp các luận cứ khoa học về vấn đề văn bằng và tương đương, đặc biệt về 

đào tạo y khoa ở Hoa Kỳ và Trung Quốc để đối thoại với Bộ Y tế; (vi) Cung cấp các luận 

cứ khoa học về quy định tài sản chung không chia, về phân tầng... 

- Nhóm nghiên cứu còn tích cực hỗ trợ và đóng góp ý kiến cho các tài liệu khác 

trong Hồ sơ Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật GDĐH như: Bản giải trình Báo cáo 

thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Báo cáo rà soát tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, Văn 

phòng Chương trình và Bộ Tư Pháp; Báo cáo giải trình các ý kiến thành viên Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Báo cáo tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội và các báo cáo khác. Đề án còn thực hiện rà soát dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật GDĐH để xác định những nội dung Dự thảo có mâu thuẫn với một số văn 

bản pháp luật hiện hành để có đề xuất phù hợp; rà soát các vấn đề có thể phát sinh khi 

thực hiện tự chủ đại học; Đề xuất các công việc tiếp theo để triển khai Luật GDĐH sửa 

đổi; Rà soát toàn bộ hệ thống các văn bản QPPL liên quan đến GDĐH và xem xét tính 

phù hợp/không phù hợp với Luật GDĐH để đề xuất giải pháp hoàn thiện... 

- Soạn thảo các tài liệu truyền thông, tham gia hỗ trợ trong công tác truyền 

thông về Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật GDĐH, ví dụ (i) Báo cáo ngắn 

gọn về 10 điểm mới nổi bật của Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật 

GDĐH; (ii) Tài liệu “Hỏi đáp về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH”. 

- Phối hợp và hỗ trợ thông tin cho các Đề tài khác thuộc Chương trình Khoa học và 

Công nghệ cấp Quốc gia, phối hợp tích cực, có trách nhiệm với các Vụ, Cục trong quá 

trình triển khai nghiên cứu và thực hiện các nhiệm vụ chung khác của Bộ theo yêu cầu của 
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Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Chương trình và các đơn vị, đáp ứng kịp thời yêu cầu QLNN và 

xây dựng pháp luật của Bộ Giáo dục.  

- Đề án còn đề xuất được những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ 

thống chính sách, pháp luật về GDĐH sau khi ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật GDĐH (2018), nhằm mục tiêu hoàn thiện hơn nữa pháp luật về GDĐH hiện 

hành, tiến tới xây dựng Luật GDĐH mới thay thế trong tương lai. 

IX.  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ ÁN 

1. Các sản phẩm nghiên cứu: 

Các báo cáo khoa học của Đề án bao gồm: (i) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện 

nhiệm vụ; (ii) Báo cáo tổng kết về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn cho việc sửa đổi, bổ 

sung Luật GDĐH 2012; (iii) Báo cáo đánh giá thực trạng thi hành Luật GDĐH 2012; 

(iv) Báo cáo tổng kết kinh nghiệm pháp luật nước ngoài về GDĐH và các khuyến nghị 

cho Việt Nam; (v) Báo cáo đánh giá tác động của 04 nhóm chính sách đã đề xuất sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH 2012; (vi) Bản đề xuất dự thảo Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật GDĐH 2012; (vii) Bản đề xuất dự thảo Nghị định hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH 2012; 

(viii) Bản đề xuất những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống chính 

sách pháp luật về GDĐH sau khi ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

GDĐH 2012. 

2. Các sản phẩm xuất bản: 

 Đăng 03/03 bài báo, công bố trên tạp chí khoa học có uy tín thuộc danh mục 

tính điểm của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, cụ thể: (i) Bài báo “Phân tầng 

cơ sở GDĐH và đề xuất sửa đổi Luật GDĐH năm 2012” của PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh 

đăng trên Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 10/2018; (ii) Bài báo “Những vấn đề lý luận 

về xã hội hóa trong GDĐH và pháp luật điều chỉnh hoạt động xã hội hóa giáo dục đại 

học” của PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu đăng trên Tạp chí Nghề Luật tháng 12/2019; 

(iii) Bài báo “Một số vấn đề pháp lý cơ bản về tự chủ đại học trong lĩnh vực tài chính 

và tài sản của cơ sở GDĐH công lập” của PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu đăng trên 

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 01/2020. Đây là các tạp chí thuộc danh mục các tạp 

chí được tính điểm của Hội đồng giáo sư Nhà nước. 

3. Các sản phẩm đào tạo: Đào tạo 03 thạc sĩ đã nhận bằng tốt nghiệp với đề 

tài liên quan đến Đề án (vượt định mức là đào tạo 02 học viên cao học nhận quyết định 

nghiên cứu luận văn).  

X.  NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 



10 

 

Phần thứ nhất 

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG 

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2012 

1.1.  CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁC CHÍNH SÁCH CẦN SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG TRONG LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2012  

1.1.1. Tổng quan về giáo dục đại học 

1.1.1.1. Triết lý giáo dục đại học và xác định mục tiêu của giáo dục đại học 

Việt Nam1 

Triết lý GDĐH cần được xây dựng dựa trên nền tảng triết lý giáo dục. Hiện nay 

có nhiều quan điểm khác nhau nhưng có thể chia thành các luồng quan điểm cơ bản sau: 

(i) triết lý giáo dục nằm trong hệ thống triết học làm nền tảng cho nền giáo dục hay 

“triết học về giáo dục”; (ii) triết lý giáo dục nói chung, GDĐH nói riêng nằm trong hệ 

thống các chính sách của Đảng và văn bản pháp luật của nhà nước liên quan đến giáo 

dục, GDĐH; (iii) triết lý giáo dục gắn liền với văn hóa dân tộc, nằm trong những câu 

châm ngôn, những câu nói, khẩu hiệu ngắn gọn được đúc kết qua nhiều đời, nhiều thập 

kỉ; (iv) triết lý giáo dục được thể hiện thông qua mục tiêu của giáo dục.  

Như vậy, có thể thấy rằng thật khó để đưa ra được một khái niệm triết lý giáo dục 

ngắn gọn mà lại bao quát được các khía cạnh của nền giáo dục Việt Nam. Do còn nhiều 

tranh cãi nên việc xác định triết lý giáo dục được cả xã hội chấp nhận là rất khó khăn, vì 

vậy đưa ra một triết lý GDĐH trong Luật GDĐH là điều không khả thi. Hơn nữa, cần phải 

phân biệt một triết lý và một văn bản QPPL. Nếu muốn đưa triết lý vào văn bản pháp luật 

thì đòi hỏi triết lý đó phải chính xác, hiểu một cách thống nhất, không thể hiểu đa nghĩa và 

khi trở thành điều luật thì có giá trị bắt buộc thi hành đối với toàn xã hội. Vì thế, nhóm 

nghiên cứu cho rằng triết lý GDĐH cần được chuyển hóa và thể hiện trong mục tiêu của 

GDĐH, không nên quy định một điều riêng về triết lý GDĐH.  

Mục tiêu giáo dục là một hệ thống các chuẩn mực của một mẫu hình năng lực 

và nhân cách cần hình thành ở một đối tượng người được giáo dục nhất định. Đó là 

một hệ thống cụ thể các yêu cầu xã hội trong mỗi thời đại, trong từng giai đoạn xác 

định đối với năng lực và nhân cách mỗi loại đối tượng giáo dục. Do đó, mục tiêu giáo 

dục phụ thuộc vào mỗi thời kỳ nhất định của quá trình phát triển xã hội và mỗi giai 

đoạn của quá trình giáo dục con người. Mục tiêu GDĐH có tác dụng như đích tới của 

GDĐH, cần chỉ ra đích hướng tới của GDĐH là gì. Bằng cách làm rõ mục tiêu dài hạn, 

các cơ sở GDĐH sẽ có khuynh hướng làm những điều phải làm để đạt tới mục tiêu ấy.  

Mục tiêu của GDĐH được xác định trong tiến trình cải cách giáo dục hiện đang 

diễn ra ở Châu Âu (Tiến trình Bologna) cũng như trong các tuyên bố của Tổ chức văn 

                                                           
1 PGS.TS.Vũ Thị Lan Anh, Nghiên cứu triết lý giáo dục đại học và xác định mục tiêu của giáo dục đại học Việt 

Nam trong Đề án khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2012” 

thuộc Chương trình khoa học giáo dục quốc gia. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3_h%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c
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hóa, giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO). Căn cứ vào đó xác định mục tiêu của 

GDĐH không chỉ là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn nghiên cứu, khơi 

nguồn để sản sinh ra các ý tưởng khoa học sáng tạo, thúc đẩy phát triển khoa học, 

công nghệ của đất nước và đóng góp cho xã hội. 

 Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI ngày 

4/11/2013 đã thể hiện rất rõ mục tiêu của giáo dục nói chung và GDĐH nói riêng, từ 

đấy có thể thấy triết lý giáo dục từ quan điểm của Đảng. Chúng tôi cho rằng mục tiêu 

của GDĐH trong Luật GDĐH phải thể hiện được quan điểm của Đảng, phù hợp với 

thực tiễn ở Việt Nam, cũng như tương thích với mục tiêu của GDĐH theo thông lệ 

quốc tế để đảm bảo tính hội nhập.  

1.1.1.2. Khái niệm giáo dục đại học2 

GDĐH là một thuật ngữ được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau và việc lựa chọn 

một khái niệm GDĐH có nội hàm bao quát đầy đủ các yếu tố nội dung của GDĐH đưa 

vào quy định của Luật GDĐH là không dễ dàng.  

GDĐH (tiếng Anh là higher education)3 là giai đoạn giáo dục bậc cao thường 

diễn ra ở các trường đại học, trường cao đẳng, học viện và viện công nghệ, bao gồm 

các bậc đào tạo sau trung học phổ thông như cao đẳng, đại học và sau đại học. Dưới 

góc độ ngôn ngữ học, GDĐH là giáo dục ở đại học hay trường cao đẳng, nơi các môn 

học được học ở trình độ cao hơn4. Xét về trình độ đào tạo, GDĐH bao gồm giảng dạy 

và học tập ở cao đẳng và đại học, sau đại học nhằm giúp sinh viên đạt được một trình 

độ đào tạo và được cấp bằng tương ứng với trình độ đó. Xét về nội dung, GDĐH 

truyền cho người học những kiến thức và hiểu biết sâu sắc nhằm giúp họ đạt tới những 

giới hạn mới của tri thức trong từng lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống – các lĩnh vực 

chuyên sâu. Theo Ronald Barnett (1992)5, có 4 khái niệm thông dụng nhất về GDĐH.  

Từ việc nghiên cứu các khái niệm về GDĐH có thể khái quát được các chức 

năng cơ bản cấu thành GDĐH là giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng 

nhằm tạo cơ hội cho người học trong một nghề nghiệp nhất định. Như vậy, GDĐH có 

thể được hiểu là hoạt động hướng tới tổ chức giáo dục cho các bậc học sau bậc học 

phổ thông để người học đạt được các trình độ đào tạo nhất định và được cấp bằng 

tương ứng với các trình độ đó.  

GDĐH trải rộng từ trình độ sau trung học phổ thông đến tiến sĩ, khi đề cập đến 

GDĐH, người ta thường lượng hóa một số yếu tố của cấp học này. Toàn bộ chương 

                                                           
2 Ths. Phạm Thị Mỹ Linh, Nghiên cứu khái niệm giáo dục đại học trong Đề án khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý 

luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2012” thuộc Chương trình khoa học giáo dục quốc gia. 
3 Về cách dịch cụm từ higher education, xem, chẳng hạn: Frank H. T. Rhodes, Tạo dựng tương lai: Vai trò của 

các viện đại học Hoa Kỳ, Hoàng Kháng, Tô Diệu Lan, và Lê Lưu Diệu Đức dịch, Nhà xuất bản. Văn hóa Sài 

Gòn, TP. Hồ Chí Minh, 2009, trang 18. 
4 Cambridge Dictionary. Cambridge University Press.  https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/, 

ngày truy cập 10/5/2018 
5 Ronald Barnett (1992), Improving Higher Education - Total quality care. The Society for Research into Higher 

Education and Open University Press. 

https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/
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trình giáo dục của một quốc gia được chia làm 3 cấp: cấp tiểu học, cấp trung học và 

cấp đại học. GDĐH là cấp học thứ 3 ở sau cấp trung học (Tertiary education).  

Dựa trên xác định phạm vi của GDĐH, người ta chia GDĐH thành các trình độ 

khác nhau. Theo đó, GDĐH gồm trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ 

và trình độ tiến sĩ. Như vậy, hiểu theo nghĩa rộng thì GDĐH sẽ bao gồm cả giáo dục 

nghề nghiệp, trong đó có trình độ cao đẳng. Đa số các quốc gia trên thế giới hiện nay 

như Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Úc, Thái Lan, Nhật Bản… đều quy định trình độ cao đẳng 

thuộc phạm vi của GDĐH. Tuy nhiên, ở Việt Nam đang có những cách hiểu và tiếp 

cận vấn đề cao đẳng có thuộc GDĐH hay không (sẽ trình bày ở phần sau). 

Để khắc phục sự khác biệt giữa các hệ thống giáo dục quốc gia về cấu trúc và 

nội dung chương trình học cũng như mục tiêu giáo dục quốc gia, UNESCO đã xây 

dựng Bảng phân loại giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế (ISCED). Theo ISCED 2011, 

GDĐH (Tertiary education), bao gồm cả giáo dục học thuật và giáo dục nghề nghiệp 

(từ cấp độ 5 đến cấp độ 8), trong đó các chương trình đào tạo cao đẳng được gọi là 

chương trình đại học ngắn hạn, tương đương cấp độ 5, với thời gian đào tạo ít nhất 2 

năm, còn chương trình cử nhân và tương đương là cấp độ 6. Người hoàn thành cấp độ 

5 có thể tiếp tục học ở cấp độ 6 và được công nhận các tín chỉ đã tích luỹ để giảm trừ 

thời gian học tập cũng như các tín chỉ. Cấp độ 7 là trình độ thạc sĩ và tương đương, cấp 

độ 8 là trình độ tiến sĩ và tương đương.6 

Tóm lại, nhóm nghiên cứu đề xuất khái niệm thể hiện bản chất của GDĐH và 

phù hợp với thông lệ quốc tế như sau: “Giáo dục đại học là giáo dục sau phổ thông 

trung học và tương đương, bao gồm giáo dục các trình độ cao đẳng, trình độ đại học, 

trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ và được cấp bằng trong hệ thống giáo dục quốc dân”. 

Từ việc đưa ra khái niệm GDĐH như trên, có thể thấy GDĐH có những đặc điểm 

như sau: GDĐH là một phần của hệ thống giáo dục quốc dân liên tục, có 3 chức năng 

chủ yếu là đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế xã hội; nghiên cứu 

khoa học tạo ra những tri thức mới và phụng sự xã hội, phục vụ cộng đồng; sản phẩm 

đào tạo của GDĐH là nguồn nhân lực đạt chuẩn; GDĐH là một dịch vụ công cộng. 

1.1.1.3.  Một số mô hình giáo dục đại học trên thế giới7 

-  Mô hình giáo dục đại học của Hoa Kỳ: Mô hình GDĐH của Hoa Kỳ phát 

triển theo hướng đa ngành, với nhiều loại hình trường, mang tính tư nhân hóa cao. 

Trường công được chính quyền bang đầu tư kinh phí, có trách nhiệm bảo đảm quyền 

lợi học tập của dân cư trong toàn bang, còn trường tư không được chính quyền bang 

hỗ trợ trực tiếp nhưng có thể đấu thầu để nhận đặt hàng, tham gia dự án từ chính 

                                                           
6 http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-

2011-en.pdf, truy cập ngày 10/01/2018. 
7 PGS.TS. Cao Thị Oanh, Nghiên cứu các mô hình giáo dục đại học, quản trị đại học trên thế giới trong Đề án 

khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2012” thuộc Chương 

trình khoa học giáo dục quốc gia. 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
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quyền, các nguồn kinh phí có được chủ yếu từ học phí và sự tài trợ của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân. Các trường danh tiếng hàng đầu là các trường tư. Chính phủ liên bang 

không can thiệp sâu vào quản lý giáo dục, chính quyền bang chịu trách nhiệm chính và 

có quyền lực lớn đối với hoạt động giáo dục - đào tạo của từng tiểu bang. Hiện nay, 

Hoa Kỳ là một trong những nước xuất khẩu dịch vụ giáo dục lớn nhất thế giới.  

- Mô hình giáo dục đại học của Anh: Anh đang thực hiện chủ trương tư nhân hóa 

với các hình thức và cấp độ khác nhau, như chuyển một số trường công thành trường tư, 

trường công tự chủ hoàn toàn, quản lý giáo dục theo mô hình doanh nghiệp - công ty, thực 

hiện mối quan hệ đối tác giữa đại học công – tư, đẩy mạnh xuất khẩu giáo dục.  

- Mô hình giáo dục đại học của Đức: Mô hình GDĐH Đức có những điểm 

đặc thù sau: (i) Hệ thống các trường đại học khoa học ứng dụng rất phát triển, tồn tại 

song song với các đại học tổng hợp (chuyên về nghiên cứu) và các trường nghệ thuật. 

Số lượng các trường đại học ứng dụng chiếm tỷ trọng lớn; (ii) Đại đa số các cơ sở 

GDĐH ở Đức là trường công lập, các giáo sư và nhân viên trở thành công chức nhà 

nước, nhận lương theo thâm niên; (iii) Sinh viên đi học được miễn học phí, kể cả sinh 

viên nước ngoài; (iv) GDĐH được phân bổ ngân sách từ nhà nước liên bang, kết hợp 

ngân sách bang; (v) Cơ quan kiểm định chất lượng GDĐH là Hội đồng kiểm định, 

quản lý một cách tập trung các tổ chức kiểm định chất lượng GDĐH độc lập.  

- Mô hình giáo dục đại học của Nhật Bản: Đặc thù của GDĐH Nhật Bản hiện 

đại thể hiện ở những điểm sau: (i) Dù theo mô hình Hoa Kỳ nhưng vai trò và sự can 

thiệp của Nhà nước trong quản lý giáo dục rất lớn, mang tính tập trung hóa, vì thế Nhật 

Bản thực hiện cải cách tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục, giảm sự can thiệp trực 

tiếp của Nhà nước thông qua thành lập các công ty đại học quốc gia; (ii) Có ba loại hình 

trường đại học: Đại học quốc gia (được thành lập ở cấp trung ương, được tổ chức như 

các tập đoàn và phải tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia), đại học công lập (do chính quyền 

địa phương quản lý), và đại học tư; (iii) Các đại học tư chiếm khoảng 80% số lượng các 

trường đại học trên toàn nước, có vai trò quan trọng trong quá trình đại chúng hóa 

GDĐH; (iv) Ngân sách nhà nước cấp cho các trường công theo hình thức trọn gói (lump 

sum) chiếm khoảng 50-55% kinh phí hoạt động; có chính sách nhà nước hỗ trợ một 

phần kinh phí cho các trường tư thông qua các khoản trợ cấp và cho vay ưu đãi. 

- Mô hình giáo dục đại học của Singapore: Singapore thực thi tập đoàn hóa 

các trường đại học công vào 2006, chuyển đổi từ hệ thống Nhà nước quản lý sang hệ 

thống Nhà nước giám sát. Đặc điểm cơ bản của tập đoàn hóa đại học ở Singapore là: 

(1) Đa dạng hóa nguồn tài chính, trong đó có việc phát triển mạnh quỹ hiến tặng; (2) 

Không coi giảng viên là công chức; (3) Trả lương cạnh tranh theo mức độ hoàn thành 

công việc; (4) Tăng quyền tự chủ cho các trường. 
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1.1.1.4.  Khái quát về hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam8 

Năm 1906, cơ sở giáo dục đầu tiên theo mô hình đại học hiện đại là Viện đại 

học Đông Dương (Université Indochinoise) do chính quyền thuộc địa Pháp thành lập9. 

Năm 1945, thực hiện chính sách mở cửa lại các trường đại học hiện có (không xoá bỏ 

để xây mới hoàn toàn)10. Năm 1954, ở miền Bắc, bậc đại học hình thành hệ thống các 

trường đại học và cao đẳng theo mô hình Liên xô (cũ) bao gồm các Trường Đại học 

Tổng hợp, các trường đại học chuyên ngành như Bách khoa, Y-Dược, Sư phạm, Nông-

Lâm ..v.v ... Ở Miền Nam, trước giải phóng hình thành hệ thống GDĐH theo mô hình 

University của Hoa Kỳ và Tây Âu với Viện đại học Sài gòn (1955); Viện đại học Huế 

(1957); Viện Đại học Cần thơ (1966) bao gồm nhiều cơ sở đào tạo đại học và cao đẳng 

và một số Viện đại học cộng đồng ở Nha trang, Mỹ Tho, Đà Nẵng..v.v. Đây là một cơ 

sở GDĐH đa ngành và đa lĩnh vực tương tự như mô hình viện đại học, nhưng chú trọng 

hơn đến các ngành thực tiễn. 

Năm 1986, hệ thống giáo dục quốc dân nói chung và hệ thống GDĐH nói riêng 

đã có những thay đổi đáng kể về cơ cấu bậc học và các loại hình đào tạo. Các đổi mới 

trong giai đoạn này có thể được khái quát ở các chủ trương như sau: 

- Chủ trương thành lập một số Đại học để Nhà nước tập trung đầu tư phát triển 

thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ chiến lược phát triển vùng của đất 

nước. Chính phủ thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1993 và thành lập Đại học 

Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm 1995. Ngoài 2 Đại học Quốc gia, để phát triển 

công tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ góp 

phần phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng cho một số khu vực lãnh 

thổ, Chính phủ quyết định thành lập 3 đại học vùng là: Đại học Huế, Đại học Thái 

Nguyên, Đại học Đà Nẵng. 

 - Chủ trương đối với sự nghiệp đào tạo đại học “không chỉ đào tạo bằng nguồn 

ngân sách nhà nước mà huy động tất cả các nguồn kinh phí khác”, chú trọng phát triển 

GDĐH ngoài công lập. 

Kết quả đến nay, ở Việt Nam có hệ thống cơ sở GDĐH như sau: 

Xét về tính chất sở hữu, hệ thống cơ sở GDĐH ở Việt Nam bao gồm cơ sở 

GDĐH công lập và cơ sở GDĐH tư thục. 

Xét về nguồn vốn đầu tư, hệ thống cơ sở GDĐH chia thành cơ sở GDĐH Việt 

Nam và cơ sở GDĐH có vốn đầu tư nước ngoài. 

                                                           
8 Ths. Nguyễn Thị Thanh Tú – Ths. Phạm Thị Mỹ Linh, Nghiên cứu khái quát về hệ thống giáo dục đại học ở 

Việt Nam trong Đề án khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 

2012” thuộc Chương trình khoa học giáo dục quốc gia. 
9 Lâm Quang Thiệp (2004), Về xu hướng hội nhập giáo dục đại học trên thế giới và những đổi mới của giáo dục 

đại học Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo "Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam, Hội nhập và Thách thức", Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, Hà Nội, 3/2004. 
10 Trần Khánh Đức (2010), Giáo trình Giáo dục đại học Việt Nam và thế giới, Hà Nội, 2010, trang 15 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87n_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_%C4%90%C3%B4ng_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87n_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_%C4%90%C3%B4ng_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_N%E1%BB%99i
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 Xét về hình thức tổ chức thì chia thành: a) Trường đại học, học viện; b) Đại học 

vùng, đại học quốc gia (gọi chung là đại học) (khoản 1 Điều 7 Luật GDĐH 2012). Tuy 

nhiên với cách diễn đạt của Luật thì Viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ 

tiến sĩ cũng nằm trong mục là một loại hình cơ sở GDĐH, nhưng về bản chất thì không 

phải vậy, Viện vẫn là cơ sở nghiên cứu, chỉ có chức năng đào tạo tiến sĩ khi được phép. 

1.1.1.5. Chính sách phát triển giáo dục đại học trong điều kiện hội nhập11: 

Chính sách phát triển GDĐH trong bối cảnh hội nhập quốc tế được thực hiện 

dựa trên việc phân tích một số chính sách phát triển GDĐH theo kinh nghiệm quốc tế 

và liên hệ phân tích chính sách này ở Việt Nam. Theo đó, một số chính sách phát triển 

GDĐH trong bối cảnh hội nhập quốc tế được nhóm nghiên cứu lựa chọn và phân tích 

trong Đề án là: Chính sách đề cao quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở 

GDĐH; Chính sách đầu tư tài chính cho GDĐH theo mô hình “chia sẻ chi phí”; Chính 

sách tăng cường liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp để tạo cơ chế gắn kết 

giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học với sản xuất và dịch vụ trong các trường đại học; 

Chính sách xây dựng hệ thống tổ chức kiểm định chất lượng GDĐH độc lập; Chính 

sách phát triển đại học ngoài công lập và các điều kiện thực thi chính sách ở Việt Nam12. 

Bốn chính sách đầu sẽ được nghiên cứu cụ thể trong phần sau. Ở phần này, chúng tôi tập 

trung phân tích chính sách phát triển đại học ngoài công lập. 

Chính sách phát triển đại học ngoài công lập là định hướng hành động mà Nhà 

nước lựa chọn làm hay không làm với tính toán và chủ đích rõ ràng để giải quyết vấn đề 

phát triển đại học ngoài công lập theo quan điểm, đường lối của Đảng về xã hội hóa lĩnh 

vực đại học nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của công 

cuộc đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế.  

 Đặc điểm của chính sách phát triển đại học ngoài công lập là: (i) thể hiện sự 

định hướng, nhìn nhận và đối xử của Nhà nước đối với việc xây dựng và phát triển các 

cơ sở GDĐH ngoài công lập ở Việt Nam; (ii) là sự định hướng, cơ sở để các cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền xây dựng, ban hành và hoàn thiện hệ thống pháp luật về 

GDĐH nói chung và các quy định về đại học ngoài công lập nói riêng; (iii) ra đời 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế, mở cửa nên nó tiếp thu, tích hợp và hội tụ các giá trị 

phổ quát, quan điểm và bài học kinh nghiệm bổ ích của thế giới về định hướng phát 

triển GDĐH nói chung và GDĐH ngoài công lập nói riêng; (iv) phản ánh được tâm tư, 

nguyện vọng và lợi ích của các cơ sở GDĐH ngoài công lập; thể hiện sự quan tâm, coi 

trọng của Đảng và Nhà nước đối với cơ sở GDĐH ngoài công lập trong sự nghiệp phát 

triển đất nước … 

                                                           
11 PGS.TS. Trần Hoàng Hải, Nghiên cứu chính sách phát triển giáo dục đại học trong điều kiện hội nhập trong 

Đề án khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2012” thuộc 

Chương trình khoa học giáo dục quốc gia. 
12 PGS.TS. Nguyến Quang Tuyến, Nghiên cứu chính sách phát triển đại học ngoài công lập và các điều kiện 

thực thi chính sách ở Việt Nam trong Đề án khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ 

sung Luật GDĐH 2012” thuộc Chương trình khoa học giáo dục quốc gia. 
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 Điều kiện thực thi chính sách phát triển đại học ngoài công lập là những điều 

kiện đảm bảo cho chính sách phát triển đại học ngoài công lập được thực hiện trên 

thực tế và phát huy hiệu quả tích cực, bao gồm: (i) Hệ thống các quy định pháp luật về 

GDĐH ngoài công lập; (ii) Nguồn lực con người thực thi chính sách; (iii) Ý thức hiểu 

biết pháp luật, trình độ dân trí của các chủ thể trong thực hiện chính sách; (iv) Các điều 

kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ việc thực thi chính sách phát triển 

đại học ngoài công lập v.v. 

1.1.2. Một số vấn đề lý luận về tự chủ đại học 

Lý luận về tự chủ đại học là nền tảng xây dựng các quy định về tự chủ đại học 

trong Luật GDĐH. Tuy nhiên, do đã có những nghiên cứu hàn lâm cũng như những đề tài 

khoa học chuyên sâu cấp Nhà nước và cấp Bộ về tự chủ đại học đã và đang được triển 

khai nên Đề án này chỉ đề cập đến một số vấn đề cốt lõi mang tính chất nền tảng của tự 

chủ đại học để hiểu về bản chất của tự chủ đại học, từ đó có cơ sở lý luận để đề xuất 

những nội dung quy định cụ thể cần sửa đổi trong Luật GDĐH liên quan đến tự chủ đại 

học. Vì thế, trong phạm vi báo cáo này, khái quát chung một số vấn về tự chủ đại học bao 

gồm: khái niệm, đặc trưng của quyền tự chủ đại học, ý nghĩa và nội dung của tự chủ đại 

học, mối quan hệ giữa quyền tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình của các cơ sở 

GDĐH. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu cũng nghiên cứu tự chủ đại học trong một số lĩnh 

vực như: tự chủ đại học trong tổ chức bộ máy và nhân lực; tự chủ đại học trong tài chính 

và tài sản; tự chủ đại học trong học thuật và chuyên môn.  

1.1.2.1. Khái quát chung về tự chủ đại học 

1.1.2.1.1. Khái niệm tự chủ đại học 

Tự chủ đại học trở thành chủ đề được thảo luận, trao đổi, tranh luận trong giới 

GDĐH cũng như trong các nhà hoạch định chính sách giáo dục. Tuy vẫn có những 

cách hiểu khác nhau nhưng khái niệm tự chủ đại học có thể được khái quát như sau: tự 

chủ đại học là sự chủ động, tự xác định mục tiêu và lựa chọn cách thức thực hiện các 

mục tiêu, tự quyết định và có trách nhiệm đối với các quyết định đó về các lĩnh vực 

hoạt động của trường trên cơ sở quy định của pháp luật. Tự chủ đại học luôn gắn liền 

với trách nhiệm giải trình. Mức độ tự chủ chịu ảnh hưởng của thể chế chính trị, hình 

thái lịch sử, kinh tế, xã hội nên sẽ khác nhau ở các quốc gia. Đồng thời, ở trong cùng 

một quốc gia, mức độ tự chủ giao cho các cơ sở GDĐH có thể cũng khác nhau tùy 

theo tính chất, chất lượng đào tạo và nghiên cứu của các cơ sở GDĐH đó.  

1.1.2.1.2. Đặc trưng của quyền tự chủ đại học 

- Quyền tự chủ đại học thể hiện tính độc lập của nhà trường trong việc quyết 

định các vấn đề liên quan đến vận mệnh của mình.  

- Quyền tự chủ của các trường đại học chỉ thực hiện được khi hạn chế sự can 

thiệp của nhà nước vào các công việc của trường.   

- Quyền tự chủ đại học gắn liền với tự do học thuật của nhà trường.  
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- Quyền tự chủ đại học gắn liền với tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải 

trình của các trường đại học.  

- Quyền tự chủ đại học không triệt tiêu hoàn toàn sự hỗ trợ của nhà nước mà 

ngược lại nhà nước vẫn đầu tư về kinh phí, nguồn lực cho mọi hoạt động của trường 

dưới các hình thức khác nhau căn cứ vào chất lượng, kết quả đào tạo và nghiên cứu 

đầu ra của nhà trường.  

- Quyền tự chủ đại học không có nghĩa là cơ sở GDĐH thoát ly khỏi sự quản lý 

của nhà nước mà có sự đổi mới cách thức quản lý, thay vì can thiệp trực tiếp thì nhà 

nước ban hành văn bản pháp luật tạo khung pháp lý, thông qua quy hoạch, kế hoạch và 

thực hiện thanh tra, kiểm tra; đồng thời với trường công, chuyển giao một phần chức 

năng cho cơ quan quản trị của trường; 

- Quyền tự chủ đại học gắn liền với quá trình xã hội hóa GDĐH.  

1.1.2.1.3. Ý nghĩa của tự chủ đại học 

Thứ nhất, tự chủ đại học là cơ sở để các cơ sở giáo dục nói chung và GDĐH nói 

riêng có thể huy động tối đa nguồn lực toàn xã hội vào việc xây dựng xã hội học tập, 

tháo gỡ khó khăn nhằm phát triển mạnh mẽ GDĐH. Điều này hết sức quan trọng đối 

với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Thứ hai, tự chủ đại học chi phối và ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc đổi mới 

GDĐH (đổi mới trong nhận thức, tư duy quản lý, phương thức quản trị GDĐH mô hình 

tăng trưởng), đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN), gắn với cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0 và sự sáng tạo của các cơ sở GDĐH. Tự chủ đại học đòi hỏi phải 

xóa bỏ tư duy bao cấp, cơ chế xin - cho, sự ỷ lại nhằm phát huy tối đa sức mạnh và lợi 

thế cạnh tranh của nhà trường và bản thân từng cán bộ - giảng viên.  

Thứ ba, mở rộng quyền tự chủ đại học là xu thế tất yếu ở những nước muốn 

phát triển GDĐH bền vững, hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, việc mở rộng quyền tự chủ 

của cơ sở GDĐH đồng nghĩa với việc thu hẹp sự can thiệp trực tiếp của cơ quan 

QLNN. Đây là thông điệp quan trọng đối với các bên có liên quan để xác định đúng 

vai trò, vị trí của mình. 

Thứ tư, tự chủ đại học giúp cho trường tự đứng vững trên đôi chân của mình, 

chủ động hơn trong việc xây dựng và thực hiện mục tiêu, sứ mệnh của mình trong hoạt 

động đào tạo, nghiên cứu, tăng tính hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà trường, nâng 

cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. 

1.1.2.1.4. Nội dung tự chủ đại học 

 Nội dung tự chủ đại học được đề cập trong rất nhiều các nghiên cứu, tùy thuộc 

vào mục đích của nghiên cứu mà nội dung của tự chủ đại học được phân chia thành 

nhiều nội dung khác nhau. Nhưng nhìn chung, các nội dung đó đều tập trung ở ba 

phương diện cơ bản: tự chủ về chuyên môn, học thuật; tự chủ về tài chính; tự chủ về tổ 

chức và nhân sự.  
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1.1.2.1.5.  Mối quan hệ giữa quyền tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình 

Tự chủ đại học phải gắn liền, không tách rời với trách nhiệm giải trình. Tự chủ 

phải được gắn với một cơ chế bảo đảm thực hiện được trách nhiệm xã hội của mình 

một cách cao nhất, và cơ chế đó chính là cơ chế giải trình trách nhiệm của các trường, 

thông qua Hội đồng trường (HĐT) và thông qua kiểm định độc lập. Trách nhiệm giải 

trình là sự thừa nhận về trách nhiệm đối với mọi hành động, mọi sản phẩm, mọi quyết 

định hay chính sách mà chúng ta đưa ra trong việc lãnh đạo, quản lý, và thực hiện 

công việc; gắn với nghĩa vụ báo cáo, giải thích, biện minh cho mọi hậu quả của những 

việc chúng ta làm. Khả năng giải trình trách nhiệm được hiểu như năng lực thực hiện 

nghĩa vụ thông tin đầy đủ, năng lực biện minh cho hành động của mình trong quá khứ 

hoặc tương lai, và chịu sự trừng phạt (chế tài) nếu như hành động ấy vi phạm các quy 

định pháp luật và các quy tắc đạo đức. 

1.1.2.2. Tự chủ đại học trong một số lĩnh vực 

1.1.2.2.1.  Tự chủ đại học trong tổ chức bộ máy và nhân lực 

Trong bối cảnh chung của tự chủ đại học, tự chủ đại học trong tổ chức bộ máy 

và nhân lực là yếu tố cần thiết. Ở nước ta, nội dung tự chủ nhân sự của các đơn vị sự 

nghiệp công lập nói chung và các cơ sở GDĐH công lập nói riêng, đã được ghi nhận 

trong nhiều văn bản chính sách, pháp luật, bao gồm: lựa chọn đối tượng và hình thức 

tuyển dụng; quyết định phương thức tuyển dụng, sử dụng, bố trí, sắp xếp đội ngũ 

giảng viên và nhân viên theo nhu cầu công việc và khả năng; đào tạo, bồi dưỡng giảng 

viên và nhân viên; quyết định bổ nhiệm, miễm nhiệm, điều động, luân chuyển, sa thải, 

kỷ luật giảng viên và nhân viên theo thẩm quyền; thực hiện các chế độ, chính sách đối 

với giảng viên, nhân viên theo quy định của pháp luật. Mặc dù các quy định về tự chủ 

nhân sự đã khá thông thoáng nhưng theo yêu cầu phát triển của GDĐH, đặc biệt là xu 

thế hội nhập quốc tế, các chính sách tự chủ còn nhiều vướng mắc và hạn chế.  

 Việc nghiên cứu những vấn đề lý luận về tự chủ đại học trong lĩnh vực tổ chức 

bộ máy và nhân lực phải được xem xét một cách tổng thể và toàn diện những vấn đề 

sau: những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ chế và thực hiện tự chủ trong lĩnh vực tổ 

chức bộ máy và nhận sự của các cơ sở GDĐH13, chính sách đối với giảng viên trong 

điều kiện tự chủ đại học14, chức danh giảng viên và cơ chế bổ nhiệm giáo sư, phó giáo 

                                                           
13 TS. Nguyễn Xuân Thu, Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ chế và thực hiện tự chủ trong lĩnh 

vực tổ chức bộ máy và nhân sự của các cơ sở giáo dục đại học trong Đề án khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận 

và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2012” thuộc Chương trình khoa học giáo dục quốc gia. 
14 TS. Phan Đăng Hải, Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách đối với giảng viên trogn điều 

kiện tự chủ đại học trong Đề án khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Luật 

GDĐH 2012” thuộc Chương trình khoa học giáo dục quốc gia. 
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sư15, cơ chế và chính sách tuyển dụng, sử dụng giảng viên, chế độ làm việc của giảng 

viên trong điều kiện tự chủ đại học16, cơ chế giảng viên làm việc theo hợp đồng lao 

động,17 quyền và nghĩa vụ của giảng viên18. 

1.1.2.2.2. Tự chủ đại học trong tài chính, tài sản 

Tự chủ tài chính là yếu tố, bộ phận quan trọng bậc nhất của tự chủ đại học. 

Những khía cạnh đề cập của cơ chế tự chủ tài chính bao gồm: phân bổ, sử dụng nguồn 

tài chính, thu, chi, học phí, học bổng, tín dụng sinh viên. 

Chế độ tự chủ tài chính của các cơ sở đào tạo đại học là cơ chế, theo đó các cơ 

sở đào tạo đại học được trao quyền tự chịu trách nhiệm về các khoản thu, các khoản 

chi, quản lý quỹ và sử dụng tài sản của đơn vị theo quy định Nhà nước.  

Từ đặc thù của các cơ sở đào tạo đại học có mục tiêu song hành là đào tạo nguồn 

nhân lực và các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, phạm vi tự chủ tài chính 

của cơ sở đào tạo đại học nói chung (bao gồm trường công lập và ngoài công lập) xác 

định bao gồm: tự chủ trong quản lý và khai thác các nguồn thu, tự chủ trong quản lý 

chi tiêu, tự chủ trong quản lý, sử dụng tài sản và quản lý quỹ của đơn vị.  

 Việc nghiên cứu những vấn đề lý luận về tự chủ đại học trong lĩnh vực tài 

chính, tài sản phải được xem xét một cách tổng thể và toàn diện những vấn đề sau: tự 

chủ tài chính của các cơ sở GDĐH công lập19, tự chủ tài chính của các cơ sở GDĐH 

ngoài công lập20, xã hội hóa trong lĩnh vực GDĐH 21, tự chủ trong quản lý, sử dụng tài 

sản của các cơ sở GDĐH công lập22, ưu đãi về tài chính, tài sản đối với các cơ sở 

                                                           
15 TS. Phan Đăng Hải, Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về các chức danh giảng viên và cơ chế bổ 

nhiệm giáo sư, phó giáo sư trong Đề án khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ 

sung Luật GDĐH 2012” thuộc Chương trình khoa học giáo dục quốc gia. 
16 Ths. Lưu Thị Dung,  Nghiên cứu cơ chế và chính sách tuyển dụng, sử dụng giảng viên; chế độ làm việc của 

giảng viên trong điều kiện tự chủ đại học trong Đề án khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc 

sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2012” thuộc Chương trình khoa học giáo dục quốc gia. 
17 TS. Đỗ Ngân Bình, Nghiên cứu cơ chế giảng viên làm việc theo hợp đồng lao động trong Đề án khoa học 

“Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2012” thuộc Chương trình khoa 

học giáo dục quốc gia. 
18 Ths. Nguyễn Thị Bích Hồng, Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền và nghĩa vụ của giảng 

viên trong Đề án khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2012” 

thuộc Chương trình khoa học giáo dục quốc gia. 
19 PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu, Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về tự chủ trong lĩnh vực tài 

chính của các cơ sở giáo dục đại học công lập (nguồn thu, sử dụng nguồn thu và trích lập các Quỹ, học bổng; 

chính sách học bổng, học phí, đầu tư…) trong Đề án khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc 

sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2012” thuộc Chương trình khoa học giáo dục quốc gia. 
20 TS. Nguyễn Minh Hằng, Nghiên cứu những vaasnd dề lý luận và thực tiễn về tự chủ trong lĩnh vực tài chính 

của các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập trong Đề án khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của 

việc sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2012” thuộc Chương trình khoa học giáo dục quốc gia. 
21 PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu – TS. Nguyễn Ngọc Lương, Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về 

xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đại học trong Đề án khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc 

sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2012” thuộc Chương trình khoa học giáo dục quốc gia. 
22 TS. Chu Mạnh Hùng, Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về tự chủ trong quản lý, sử dụng tài sản 

của các cơ sở giáo dục đại học công lập trong Đề án khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc 

sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2012” thuộc Chương trình khoa học giáo dục quốc gia. 
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GDĐH tư thục và có cốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận23, chính 

sách tín dụng sinh viên24. 

1.1.2.2.3. Tự chủ đại học trong học thuật, chuyên môn (nghiên cứu khoa học, 

hợp tác quốc tế, thương mại hóa) 

 Tự chủ học thuật cho phép các trường đại học tự quyết định các vấn đề học 

thuật, tự bảo đảm chất lượng đào tạo, số lượng đào tạo, tự chủ động lựa chọn chương 

trình và ngôn ngữ giảng dạy. Những nội dung cơ bản của quyền tự chủ trong học thuật 

đã được Hiệp hội Đại học Châu Âu quy định rất toàn diện và chi tiết, bao gồm: tự chủ 

về các vấn đề trong mảng công tác đào tạo; tuyển sinh; ngành đào tạo; chương trình 

đào tạo; giáo trình và học liệu giảng dạy; phương pháp giảng dạy; các công cụ và 

phương tiện phục vụ; chuẩn mực và phương pháp kiểm tra, đánh giá; tiêu chuẩn học 

thuật, các tiêu chuẩn của văn bằng…; tự chủ về mảng nghiên cứu khoa học (các ưu 

tiên trong nghiên cứu khoa học; quyền tự do nghiên cứu và xuất bản,…; tự chủ về các 

hình thức thực hiện cũng như phương thức liên kết trong việc thực hiện mục tiêu khoa 

học công nghệ, hợp tác quốc tế…)25. 

  Nghiên cứu những vấn đề lý luận về tự chủ đại học trong học thuật chuyên môn 

phải được xem xét một cách tổng thể và toàn diện những vấn đề sau: Nghiên cứu những 

vấn đề lý luận về quyền tự chủ trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu về hoạt động khoa 

học công nghệ trong các cơ sở GDĐH và các yêu cầu đặt ra đối với công tác QLNN 26, tổ 

chức và quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và kết nối doanh nghiệp trong điều kiện 

tự chủ đại học27, cơ chế ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, công 

nghệ trong cơ sở GDĐH 28, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GDĐH. 29 

                                                           
23 TS. Nguyễn Văn Tuyến, Nghiên cứu những ưu đãi về tài chính, tài sản đối với cơ sở giáo dục đại học tự thục 

và có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận trong Đề án khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận và 

thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2012” thuộc Chương trình khoa học giáo dục quốc gia. 
24 TS. Vũ Văn Cương, Nghiên cứu chính sách tín dụng sinh viên trong Đề án khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý 

luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2012” thuộc Chương trình khoa học giáo dục quốc gia. 
25 Đào Thị Thu Giang, Lê Thị Ngọc Lan, Lương Anh Phương, Tự chủ học thuật ở các nước trên thế giới và đề 

xuất cho Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo Kinh nghiệm quốc tế về tự chủ Đại học, Hà Nội ngày 27.10.2018 
26 TS. Hoàng Ly Anh, Hoạt động khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học và các yêu cầu đặt ra đối 

với công tác quản lý nhà nước trong Đề án khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ 

sung Luật GDĐH 2012” thuộc Chương trình khoa học giáo dục quốc gia. 
27 TS. Hoàng Ly Anh, Tổ chức và quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và kết nối doanh nghiệp trong điều 

kiện tự chủ đại học trong Đề án khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Luật 

GDĐH 2012” thuộc Chương trình khoa học giáo dục quốc gia. 
28 PGS.TS. Trần Văn Nam, Nghiên cứu cơ chế ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, công 

nghệ trong cơ sở giáo dục đại học trong Đề án khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi, 

bổ sung Luật GDĐH 2012” thuộc Chương trình khoa học giáo dục quốc gia. 
29 PGS.TS. Nguyễn Văn Quang, Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đại học trong điều kiện tự chủ đại học 

trong Đề án khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2012” thuộc 

Chương trình khoa học giáo dục quốc gia. 
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 - Về quyền tự chủ trong hoạt động đào tạo30: Tự chủ trong hoạt động đào tạo 

là một nội dung của tự chủ học thuật. Tự chủ trong hoạt động đào tạo là việc các 

trường có quyền được tự quyết định về ngành học và chương trình đào tạo; các tiêu 

chuẩn học thuật và chất lượng; số lượng và phương thức tuyển sinh, tổ chức, quản lý 

đào tạo và liên kết đào tạo.  

 - Về quyền tự chủ trong hoạt động khoa học công nghệ31: Để thực hiện tự 

chủ đại học, giảng viên phải được tự do học thuật, thể hiện trong việc gắn kết chặt chẽ, 

hiệu quả hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Nhằm tăng cường tự chủ trong 

nghiên cứu khoa học, cần bảo đảm đầy đủ các yếu tố: Một là, hoàn thiện hệ thống mục 

tiêu đào tạo của từng chuyên ngành từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống 

chương trình nghiên cứu khoa học theo các chuyên ngành. Hai là, đổi mới nội dung, 

chương trình, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo từ việc khảo 

sát ý kiến của doanh nghiệp, sinh viên, yêu cầu xã hội. Ba là, đổi mới nội dung chương 

trình và phương pháp đào tạo theo xu gắn đào tạo với thực tiễn. Bốn là, nâng cao hiệu 

quả thiết thực của việc thực tập cho sinh viên tại cơ sở thực tế. Năm là, liên kết hợp tác 

và nghiên cứu khoa học với các cơ quan kinh doanh và cơ quan nghiên cứu. Sáu là, 

mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

Bảy là, hiện đại hóa thư viện, trung tâm thông tin tư liệu, các cơ sở thực hành, phòng 

thực nghiệm, phòng nghiên cứu chức năng... Tám là, đầu tư kinh phí thích đáng cho 

hoạt động nghiên cứu khoa học. 

-  Vai trò của hợp tác quốc tế về giáo dục đại học trong điều kiện tự chủ đại 

học32: Hợp tác quốc tế trong GDĐH có nhiều tác động tích cực đến việc thực hiện tự 

chủ đại học của các cơ sở GDĐH và để bảo đảm thực hiện thành công tự chủ đại học, 

rất cần thiết phải thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế trong GDĐH. Ngược lại, tự chủ 

đại học cũng tạo nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện hiệu quả các hình 

thức hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo của các cơ sở GDĐH. Trong điều kiện tự 

chủ đại học, cần quan tâm thúc đẩy các hình thức hợp tác quốc tế trong đào tạo đại học 

và đến lượt mình kết quả của các hình thức hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo đại 

học sẽ góp phần tạo lập cơ sở vững chắc cho việc thực hiện tự chủ đại học.  

Hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế của một cơ sở GDĐH phụ thuộc vào nhiều 

nhân tố khác nhau, tiêu biểu là: nhận thức về vị trí, vai trò của hợp tác quốc tế trong 

GDĐH; cơ chế, chính sách, quy định pháp luật liên quan đến việc phát triển hoạt động 

hợp tác quốc tế của cơ sở GDĐH; tổ chức bộ máy, đội ngũ nhân lực trực tiếp thực hiện 

                                                           
30 Ths. Nguyễn Quang Huy, Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền tự chủ trong hoạt động đào 

tạo trong Đề án khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2012” 

thuộc Chương trình khoa học giáo dục quốc gia. 
31 TS. Hoàng Ly Anh, Tổ chức và quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và kết nối doanh nghiệp trong điều 

kiện tự chủ đại học trong Đề án khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Luật 

GDĐH 2012” thuộc Chương trình khoa học giáo dục quốc gia. 
32 PGS.TS. Nguyễn Văn Quang, Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đại học trong điều kiện tự chủ đại học 

trong Đề án khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2012” thuộc 

Chương trình khoa học giáo dục quốc gia. 
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hoạt động hợp tác quốc tế của các cơ sở GDĐH; nguồn lực tài chính đầu tư cho việc 

phát triển hợp tác quốc tế. 

1.1.3. Một số vấn đề lý luận về quản trị đại học 

1.1.3.1. Khái quát chung về quản trị đại học 

1.1.3.1.1. Khái niệm quản trị đại học 

Quản trị là một khái niệm rộng có thể hiểu theo nhiều cách. Nhiều khi quản trị 

được đồng nhất với quản lý. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu sâu về quản trị làm rõ sự 

khác biệt giữa quản trị và quản lý. Thông thường, sự khác biệt đó là: Quản trị là việc 

hoạch định chiến lược, các mục tiêu vĩ mô, các kế hoạch, chính sách và giải pháp thực 

hiện; còn quản lý là việc tổ chức thực hiện các kế hoạch, chính sách, giải pháp để hướng 

đến các mục tiêu do quản trị đề ra. Trong Đề án này, sau khi phân tích nhiều quan điểm 

khác nhau, nhóm nghiên cứu cho rằng quản trị đại học được hiểu là thiết chế và quy 

trình ra quyết định ở cấp chiến lược của cơ sở GDĐH, bao gồm thể chế, chính sách, 

mục tiêu, chiến lược, các chuẩn mực và giá trị nhằm tạo ra khung pháp lý cho tổ chức 

và hoạt động cụ thể của nhà trường trong việc thực hiện sứ mệnh và mục tiêu của mình. 

1.1.3.1.2. Các đặc điểm của quản trị đại học 

- Quản trị đại học là một quá trình vận động theo xu thế đổi mới QLNN về GDĐH;  

- Quản trị đại học có sự vận động chung về xu thế nhưng đa dạng trong tổ chức 

thực hiện; 

- Quản trị đại học hết sức đa dạng và không có mô hình lý tưởng nhưng vẫn có thể 

phân loại ra một số mô hình quản trị đại học khác nhau; 

- Dù các mô hình quản trị là khác nhau nhưng cấu trúc quản trị đều xoay quanh 

một hạt nhân cơ bản là HĐT; 

- Do tính phức tạp của GDĐH ngày nay nên quản trị đại học được dẫn dắt bởi 

những quy định hoặc chỉ dẫn về quản trị tốt. 

1.1.3.1.3. Vai trò của quản trị đại học 

Với cách hiểu về quản trị đại học như đã trình bày ở trên thì vai trò của quản trị đại 

học là tạo dựng khung pháp lý trong nội bộ cơ sở GDĐH, đề ra sứ mệnh, mục tiêu, các 

chính sách, chiến lược làm căn cứ cho việc chỉ đạo và giám sát thực hiện sứ mệnh, mục 

tiêu và nhiệm vụ của cơ sở GDĐH trong khuôn khổ chính sách, pháp luật của nhà nước; 

phát huy hiệu quả của tự chủ đại học; xây dựng niềm tin của nhà nước và xã hội đối với 

nhà trường thông qua trách nhiệm giải trình; huy động sự tham gia của các bên có liên 

quan nhằm dân chủ hóa GDĐH.  

1.1.3.1.4. Các yếu tố tác động đến quản trị đại học 

Quản trị đại học chịu tác động của cả những yếu tố bên ngoài và yếu tố bên 

trong. Thường thì các yếu tố bên ngoài gồm bối cảnh, QLNN về GDĐH, các cơ quan 

QLNN, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, môi trường tự nhiên. Các yếu tố bên 
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trong chính là các thành tố cơ bản của trường đại học, bao gồm bộ máy quản lý, đội 

ngũ giảng viên, sinh viên, hệ thống thông tin quản lý GDĐH (Higher Education 

Management Information System, HEMIS), hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong. 

1.1.3.2. Một số vấn đề lý luận về tổ chức và quản trị đại học 

1.1.3.2.1. Những đặc thù đối với cơ sở giáo dục đại học công lập tại Việt Nam33 

Quản trị đại học đối với cơ sở GDĐH công lập Việt Nam hiện nay có những đặc 

thù xuất phát từ những yếu tố sau: Đảng uỷ với vai trò lãnh đạo toàn diện, quyết định 

những vấn đề mang tính chiến lược đối với sự phát triển của trường; các trường đại 

học công lập Việt Nam đều trực thuộc cơ quan chủ quản nhất định (hiện chỉ có duy 

nhất Trường Đại học công nghiệp Dệt may không có cơ quan chủ quản). Với những 

đặc thù trên, để quản trị đại học thực sự hiệu quả cần phân định rõ vai trò, chức năng 

của từng thiết chế (Đảng ủy, HĐT, Hiệu trưởng) trong mối quan hệ ràng buộc, phối 

hợp rất chặt chẽ để điều hành, quản lý, quản trị trường đại học công lập. 

1.1.3.2.2. Hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học công lập34 

 - Khái niệm HĐT và quá trình luật hoá thiết chế HĐT ở Việt Nam 

 Dưới góc độ ngôn ngữ học, HĐT là tập thể những người được chỉ định hoặc 

bầu ra để họp bàn và quyết định những công việc nhất định của trường. Dưới góc độ 

giáo dục học, HĐT được hiểu là một thiết chế quản trị trong cơ sở giáo dục (ở các cấp 

độ khác nhau, trong đó có GDĐH). Quản trị đại học tại các cơ sở GDĐH là cách thức 

tổ chức bộ máy lãnh đạo, trách nhiệm của bộ máy, sự phân chia quyền lực giữa bộ 

máy đó với đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, những người chịu trách nhiệm chính 

trong việc thực thi sứ mệnh của nhà trường đại học.  

Trên thế giới, HĐT có nhiều tên gọi khác nhau như Board of Governors, 

University Board, University Council, University Court, Board of Trustees, Board of 

Regents... Quyền hạn và trách nhiệm, cơ cấu tổ chức và số thành viên, vai trò của chủ 

tịch HĐT và mối quan hệ với ban giám hiệu, v.v… cũng khá đa dạng và khác biệt ở 

các nước khác nhau. Tuy nhiên, dù ở nước nào và theo mô hình nào thì HĐT đều 

mang đặc trưng của một hội đồng quản trị (HĐQT) có thẩm quyền cao nhất trong một 

trường đại học, đại diện cho chủ sở hữu của nhà trường và các các nhóm lợi ích có liên 

quan. Đối với các trường đại học công lập ở Việt Nam thì HĐT chính là đại diện cho 

chủ sở hữu Nhà nước, mà Nhà nước là của toàn dân nên HĐT đại diện cho cộng đồng, 

                                                           
33 PGS.TS. Cao Thị Oanh, Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị đại học và những dặc thù 

đối với cơ sở giáo dục đại học công lập trong Đề án khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc 

sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2012” thuộc Chương trình khoa học giáo dục quốc gia. 
34 PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh, Hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học công lập trong Đề án khoa học 

“Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2012” thuộc Chương trình khoa 

học giáo dục quốc gia. 
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vì ở đó có đại diện của đảng, nhà nước, chính quyền, công đoàn, giáo viên, cựu sinh 

viên, nhà tuyển dụng, doanh nghiệp35. 

Ở Việt Nam, thiết chế HĐT lần đầu tiên được đề cập ở Điều 30 của Điều lệ 

trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của 

Thủ tướng Chính phủ. Tiếp theo đó, khái niệm HĐT tiếp tục được khẳng định trong 

Luật Giáo dục năm 2005, Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009, Luật GDĐH năm 2012. 

Nhìn chung, mặc dù sớm được thể chế hoá trong các văn bản pháp luật và nhận được 

nhiều sự quan tâm nhưng thiết chế HĐT khi triển khai trong thực tế vẫn còn nhiều 

vướng mắc, còn mang tính hình thức. Vì vậy, một trong các chính sách lớn khi thực 

hiện Luật GDĐH sửa đổi là đổi mới quản trị đại học mà cụ thể là tập trung ở nội dung 

sửa đổi các quy định về HĐT để HĐT thật sự có thực quyền, nhằm phát huy vai trò 

của HĐT trong bối cảnh mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả tự chủ đại học, đổi 

mới quản trị đại học ở Việt Nam.  

- Cơ cấu, thành viên, cách thức lựa chọn, bổ nhiệm, nhiệm kỳ HĐT của 

các cơ sở GDĐH có sự phong phú, đa dạng, tùy thuộc vào tình hình và thực tế của 

mỗi quốc gia.  

- Về chức năng, nhiệm vụ của HĐT: HĐT là thiết chế quản trị có thẩm quyền 

quyết định cao nhất ở cơ sở GDĐH công lập, quyết định chiến lược, định hướng phát 

triển và những vấn đề quan trọng nhất của cơ sở GDĐH. Về nguyên tắc, HĐT không 

can thiệp vào những việc cụ thể về quản lý và điều hành hoạt động nhà trường, mà tập 

trung chủ yếu vào xem xét và phê chuẩn định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển của 

trường, giám sát các hoạt động quản lý của Hiệu trưởng/Giám đốc theo quy định của 

pháp luật và theo quy chế của trường để bảo đảm rằng nhà trường thực hiện được đúng 

các mục tiêu đặt ra trong sứ mạng của mình. HĐT phải trung thành với lợi ích công 

theo sứ mạng của một cơ sở giáo dục và sự hài hòa về lợi ích và trách nhiệm giữa các 

chủ thể liên quan trên cơ sở coi lợi ích phát triển chung của nhà trường như một tổng 

thể hữu cơ của tất cả các chủ thể liên quan.  

1.1.3.2.3. Hiệu trưởng trong các cơ sở giáo dục đại học36 

Vị trí của Hiệu trưởng trong các cơ sở GDĐH là người đứng đầu bộ máy quản 

lý, thực hiện quản lý điều hành cơ sở GDĐH theo các quyết định của HĐT. Vị trí của 

Hiệu trưởng trong cơ sở GDĐH đóng một vai trò vô cùng quan trọng, vì những lý do 

sau đây: (i) là nhân vật trung tâm ở điểm giao nhau giữa nhiều bên khác nhau của 

trường đại học, là người cân bằng lợi ích của các bên và nhìn vấn đề từ quan điểm của 

các bên khác nhau nhằm bảo đảm sự ổn định và phát triển hướng tới mục tiêu của nhà 

trường; (ii) là người đứng đầu các cơ sở GDĐH, quản lý và điều hành, như một người 

lái tàu thực thụ và chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động của nhà trường.  

                                                           
35 Xem thêm: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hoi-dong-truong-o-dai-hoc-cong-lap-nhu-cau-tu-than-hay-dan-

chu-hinh-thuc-post188980.gd 
36 TS. Nguyễn Thị Vy, Hiệu trưởng trong các cơ sở giáo dục đại học trong Đề án khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý 

luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2012” thuộc Chương trình khoa học giáo dục quốc gia. 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hoi-dong-truong-o-dai-hoc-cong-lap-nhu-cau-tu-than-hay-dan-chu-hinh-thuc-post188980.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hoi-dong-truong-o-dai-hoc-cong-lap-nhu-cau-tu-than-hay-dan-chu-hinh-thuc-post188980.gd
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Ở vị trí là người đứng đầu bộ máy quản lý cơ sở GDĐH, hiệu trưởng thực hiện 

chức năng quản lý và điều hành cơ sở GDĐH. Để thực hiện chức năng đó, Hiệu trưởng 

chủ yếu sẽ thực hiện các nghị quyết của HĐT, các nhiệm vụ quản lý và tổ chức thực 

hiện các hoạt động chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, hợp tác 

trong nước, quốc tế, hoạt động khác của trường.  

Về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng: việc đặt ra các tiêu chuẩn để 

chọn Hiệu trưởng là một việc có tầm quan trọng sống còn đối với bất cứ cơ sở GDĐH 

nào. Nghiên cứu sơ bộ kinh nghiệm nước ngoài cho thấy, khi tuyển chọn một người 

vào vị trí Hiệu trưởng, các trường đều có các tiêu chuẩn nhất định đối với chức vụ này. 

Tuy nhiên, có thể phân định 2 nhóm nước có quan điểm lập pháp khác nhau về các 

tiêu chuẩn này, cụ thể: Nhóm các nước có quy định cụ thể tiêu chuẩn Hiệu trưởng 

trong các văn bản pháp luật làm cơ sở áp dụng chung cho các trường (Thái Lan, Trung 

Quốc…) và nhóm các nước không có quy định cụ thể về tiêu chuẩn của Hiệu trưởng 

trong các văn bản QPPL mà để các trường tự xác định tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu 

và điều kiện của mình. 

1.1.4. Một số vấn đề lý luận về quản lý đào tạo 

Quản lý đào tạo ở các cơ sở GDĐH được phản ánh chủ yếu ở các mặt nội dung 

liên quan đến tuyển sinh, thời gian, chương trình, giáo trình đào tạo, công tác tổ chức và 

quản lý đào tạo và văn bằng GDĐH. Trong xu thế mở rộng việc trao quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục đào tạo, tự chủ quản lý đào tạo được xác định là một 

trong những nội dung trọng tâm của tự chủ đại học. Trong phạm vi báo cáo, nhóm nghiên 

cứu tập trung nghiên cứu 2 nội dung chính: quản lý đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo 

trong điều kiện tự chủ đại học. 

1.1.4.1.  Một số vấn đề lý luận về quản lý đào tạo trong điều kiện tự chủ đại học 

1.1.4.1.1. Khái niệm quản lý đào tạo 

Quản lý đào tạo là quá trình tác động có mục đích, có tổ chức của chủ thể quản lý 

lên đối tượng quản lý thông qua việc vận dụng các chức năng và phương tiện quản lý 

nhằm đạt được mục tiêu đào tạo của nhà trường.  

Công tác quản lý đào tạo bao gồm quản lý ở tầm vĩ mô và vi mô. Ở tầm vĩ mô, các 

chính sách quản lý, phát triển GDĐH có ảnh hưởng trực tiếp đến sự vận hành của một nền 

giáo dục. Tư duy, cách tiếp cận quản lý nhà nước đối với GDĐH sẽ ảnh hưởng trực tiếp 

đến chất lượng GDĐH. Ở tầm vi mô, quản trị tại mỗi cơ sở giáo dục là nhân tố trực tiếp 

tác động đến quản lý đào tạo. Quản lý đào tạo ở trường đại học là quá trình tác động có 

mục đích, có kế hoạch của các cấp quản lý khác nhau từ Ban giám hiệu, các Phòng, Khoa, 

đến Tổ bộ môn và từng giảng viên lên các đối tượng quản lý bao gồm giảng viên, sinh 

viên, cán bộ quản lý cấp dưới và cán bộ phục vụ đào tạo thông qua việc vận dụng các 

chức năng và phương tiện quản lý nhằm đạt được mục tiêu đào tạo của nhà trường.  
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1.1.4.1.2. Quản lý đào tạo trong điều kiện tự chủ đại học 

Xu hướng phát triển chung của GDĐH trên thế giới là tăng cường quyền tự chủ 

gắn với đổi mới phương thức quản lý của nhà nước đối với GDĐH. Các nhà nước trên 

thế giới có xu hướng giảm can thiệp sâu vào các công việc của nhà trường nói chung 

và công tác quản lý đào tạo nói riêng, mà chủ yếu kiểm soát hoạt động của trường 

thông qua việc cấp ngân sách, tài trợ học bổng, định hướng chiến lược phát triển 

GDĐH và hoạt động kiểm soát chất lượng đào tạo. Trong điều kiện tự chủ đại học, các 

cơ sở GDĐH ngày càng được chủ động trong hoạt động đào tạo của nhà trường, thể 

hiện ở 12 chỉ số: quyền quyết định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình, thủ tục tuyển sinh 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; quyết định mở ngành mới trình độ đại học, thạc sĩ, tiến 

sĩ; quyết định chấm dứt chương trình đào tạo; quyết định ngôn ngữ đào tạo các bậc 

học; Quyền lựa chọn cơ chế đảm bảo chất lượng; Quyền lựa chọn đơn vị cung cấp dịch 

vụ đảm bảo chất lượng; Năng lực thiết kế nội dung chương trình đào tạo. 

1.1.4.2. Một số vấn đề lý luận về quản lý chất lượng đào tạo trong điều kiện 

tự chủ đại học 

1.1.4.2.1. Khái niệm quản lý chất lượng đào tạo 

Chất lượng đào tạo có thể được hiểu là kết quả của quá trình giáo dục, đào tạo 

được phản ánh ở các đặc trưng về phẩm chất, giá trị nhân cách và giá trị sức lao động hay 

năng lực hành nghề của người tốt nghiệp tương ứng với mục tiêu, chương trình trình đào 

tạo ở bậc giáo dục đó. Quản lý chất lượng đào tạo gồm QLNN và quản lý nội bộ về chất 

lượng đào tạo. QLNN về chất lượng đào tạo là tổng thể hoạt động của các cơ quan quản lý 

nhà nước nhằm định hướng, điều tiết, tạo điều kiện, kiểm tra, thanh tra, giám sát để nâng 

cao chất lượng giáo dục đại học đáp ứng các mục tiêu về nguồn nhân lực đại học cho phát 

triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Quản lý nội bộ về chất lượng đào tạo là hệ thống 

kiểm soát nội bộ để đảm bảo chất lượng đào tạo bao gồm các quy định, các thiết chế và 

việc kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.  

1.1.4.2.2. Hình thức quản lý chất lượng đào tạo 

Các mô hình quản lý chất lượng đào tạo đại học bao gồm:  

- Kiểm soát chất lượng: Rà soát các hoạt động đầu vào, quá trình, đầu ra (sản 

phẩm).  

- Đảm bảo chất lượng: Có ba mô hình phổ biến nhất hiện nay là kiểm định chất 

lượng (accreditation), đánh giá chất lượng (assessment) và kiểm toán chất lượng (audit).  

 - Thanh tra chất lượng: xem xét từ phía đại diện cơ quan QLNN trên cơ sở 

quyết định thanh tra quá trình ĐBCL và kiểm tra chất lượng tại một cơ sở GDĐH có 

được thực hiện một cách hợp lý và đúng kế hoạch hay không. 
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1.1.4.2.3. Kiểm định chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học 

Trên thế giới, hoạt động kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục đã được hình 

thành và phát triển từ lâu và ngày càng phổ biến bởi nó là một công cụ hiệu quả giúp 

các trường kiểm soát và đảm bảo chất lượng đào tạo. “Kiểm định chất lượng là một 

quá trình xem xét chất lượng từ bên ngoài, được GDĐH sử dụng để khảo sát, đánh giá 

các cơ sở giáo dục và các ngành đào tạo nhằm đảm bảo và cải tiến chất lượng”.  

Hệ thống ĐBCL bao gồm cả những người đánh giá bên ngoài và đánh giá nội 

bộ. ĐBCL bên trong đảm bảo rằng một đơn vị đào tạo, hệ thống ĐBCL hoặc chương 

trình đào tạo có chính sách và cơ chế chắc chắn để đảm bảo được mục tiêu và các tiêu 

chuẩn đặt ra. ĐBCL bên ngoài được thực hiện bởi các tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài 

đơn vị nhằm đánh giá các hoạt động của đơn vị đào tạo hoặc hệ thống ĐBCL, chương 

trình đào tạo để quyết định có đáp ứng yêu cầu hay những tiêu chuẩn đã xác định. 

Trong GDĐH, KĐCL là quá trình đánh giá chất lượng từ bên ngoài theo các tiêu 

chuẩn và tiêu chí xác định trước nhằm ĐBCL, cải tiến chất lượng và cấp giấy chứng 

nhận hoặc công nhận chất lượng cho cơ sở giáo dục (trường đại học, cao đẳng) hoặc 

chương trình đào tạo. 

Việc đánh giá chất lượng giáo dục đối với các cơ sở GDĐH hiện nay mang lại 

giá trị và ý nghĩa rất lớn đối với mỗi trường đại học, cụ thể là: (i) nâng cao chất lượng 

dịch vụ và hạn chế tác động xấu của cơ chế thị trường đến phát triển GDĐH; (ii) giải 

trình với xã hội, các cơ quan quyền lực hay với cơ quan, tổ chức tài trợ, cấp kinh phí 

(iii) cung cấp thông tin đầy đủ về năng lực, uy tín của cơ sở đào tạo cho xã hội, người 

học và phụ huynh, gia đình người học.  

1.1.5. Một số vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học 

1.1.5.1. Khái niệm quản lý nhà nước về giáo dục đại học 

QLNN về GDĐH có thể được hiểu là quá trình tác động có tổ chức bằng quyền 

lực nhà nước trên cơ sở pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng và 

ban hành để điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong lĩnh vực GDĐH nhằm đảm bảo 

cho hoạt động GDĐH diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện đúng 

chức năng, nhiệm vụ của GDĐH do Nhà nước đề ra. Nói cách khác, QLNN về GDĐH 

là quá trình Nhà nước định hướng, tạo hành lang pháp lý để cơ sở GDĐH thực hiện tốt 

sứ mệnh, nhiệm vụ của mình trong việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng 

cao phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, đồng thời kiểm tra, giám sát 

hoạt động GDĐH để đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.  

1.1.5.2.  Các yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về giáo dục đại học 

 Các yếu tố tác động đến QLNN về GDĐH bao gồm: Tư duy năng lực, phương 

thức, cách thức QLNN về GDĐH; Thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp 

luật; Yêu cầu của phát triển nền kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; 

Trách nhiệm xã hội của các cơ sở GDĐH. 



28 

 

1.1.5.3. Chủ thể quản lý nhà nước về giáo dục đại học  

Chủ thể QLNN về GDĐH là hệ thống các cơ quan công quyền từ trung ương 

đến các địa phương do nhà nước thành lập để thực thi công việc QLNN trong lĩnh vực 

GDĐH. Bộ máy ở cấp này vừa là chủ thể quản lý của cấp đó vừa là đối tượng quản lý 

của các cấp trên cao hơn. QLNN bao gồm quản lý theo ngành dọc và theo lãnh thổ nơi 

cơ sở GDĐH có trụ sở. Ở Việt Nam, cơ quan QLNN về GDĐH là Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, phối hợp với các Bộ, ngành khác trong công tác QLNN về GDĐH đối với các cơ sở 

trực thuộc mình.  

Mô hình QLNN về GDĐH tác động đến các chủ thể QLNN về GDĐH. QLNN 

về GDĐH hiện nay dựa trên 4 mô hình có tính bao quát là: i) Nhà nước kiểm soát (state 

control model), ii) Nhà nước giám sát (state-supervising model), iii) Dựa vào thị trường 

(market-based model); và iv) Quản lý công mới (the new public management). Mỗi một 

thể chế nhà nước và cơ chế quản lý nào thì có bộ máy tổ chức quản lý tương ứng. 

1.1.5.4. Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục đại học 

Nội dung QLNN về GDĐH bao gồm những nội dung như sau: (1) Xây dựng và 

hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách phát triển giáo dục; (2) Quản lý mục tiêu, 

xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển GDĐH; (3) Sử dụng nguồn ngân 

sách nhà nước là công cụ để thu hút, cân đối các nguồn lực và điều chỉnh nhịp độ phát 

triển GDĐH, bảo đảm công bằng xã hội, (4) Huy động và sử dụng các nguồn lực, tổ 

chức phát huy và phối hợp các lực lượng tham gia phát triển GDĐH; (5) Thực hiện 

hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, đánh giá GDĐH và xử lý vi phạm pháp luật về GDĐH. 

Cũng giống như chủ thể QLNN về GDĐH, nội dung QLNN về GDĐH bị tác 

động bởi mô hình QLNN về GDĐH. Ở mô hình nhà nước kiểm soát, nhà nước can thiệp 

nhiều vào tất cả các hoạt động của trường, thông qua việc phân bổ ngân sách, định 

hướng nghiên cứu, quyết định chỉ tiêu tuyển sinh... Ở mô hình nhà nước giám sát, nhà 

nước ảnh hưởng hạn chế hơn đối với trường đại học, nhà nước chỉ cấp tài chính và can 

thiệp vào các vấn đề bên ngoài và trường đại học tự quản lý các vấn đề nội bộ. Ở mô 

hình dựa vào thị trường, nhà nước tổ chức bộ máy quản lý sao cho thúc đẩy chất lượng 

và cạnh tranh giữa các trường, đồng thời phát hiện, ngăn chặn hay điều chỉnh khuyết tật 

của thị trường. Ở mô hình quản lý công mới, nhà nước chỉ định hướng, đề ra khung 

chính sách chứ không quy định cụ thể và không can thiệp trực tiếp vào hệ thống quản trị 

GDĐH. QLNN chỉ tập trung vào việc hoạch định chiến lược, quy hoạch; quy định các 

chuẩn chất lượng, hướng dẫn thực hiện, KĐCL, minh bạch thông tin, thanh tra, kiểm tra, 

xử phạt vi phạm... và quy định thống nhất về phân công và phân cấp trong GDĐH.  

1.1.5.5. Công cụ quản lý nhà nước về giáo dục đại học 

Công cụ được sử dụng để QLNN về GDĐH bao gồm: công cụ pháp luật, công 

cụ tổ chức, công cụ chính sách và các công cụ kinh tế. 
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1.1.5.6.  Đặc thù quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học có vốn 

đầu tư nước ngoài37 

  QLNN đối với các cơ sở GDĐH có vốn đầu tư nước ngoài vừa phải đảm bảo 

tính chặt chẽ vì giáo dục là một ngành vô cùng quan trọng và đặc thù, nhưng vẫn phải 

đảm bảo tạo dựng môi trường đầu tư cởi mở, hấp dẫn để thu hút việc huy động vốn 

của các nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, QLNN đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư 

nước ngoài phải đảm bảo các yêu cầu dung hòa giữa QLNN đối với GDĐH vừa đảm 

bảo môi trường đầu tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài, cụ thể như sau: 

 - Để đảm bảo QLNN về GDĐH, Nhà nước thực hiện quản lý bằng việc thiết kế 

các công cụ chính sách khung như cấp phép, cho phép thành lập, cho phép hoạt động 

đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia tách giải thể và các nội dung liên 

quan đến chất lượng chứ không can thiệp sâu vào quản trị đại học của các cơ sở 

GDĐH có vốn đầu tư nước ngoài. Nhà nước thực hiện quản lý bằng cơ chế giám sát, 

hỗ trợ các hoạt động của cơ sở GDĐH có vốn đầu tư nước ngoài. Thông thường, cơ 

chế này gồm ba thành tố: 1) Giám sát chất lượng cung ứng dịch vụ giáo dục thông qua 

cơ quan bảo đảm chất lượng quốc gia; 2) Đánh giá kết quả hoạt động và tài chính 

thông qua các báo cáo hằng năm và kiểm toán; 3) Thu thập và công bố các số liệu, 

thống kê cơ bản như quy mô nhà trường, số lượng giảng viên, trình độ đào tạo, học vị, 

học hàm của các giảng viên, số lượng người học… 

 - Ngoài nội dung QLNN nói chung, đối với các cơ sở GDĐH có vốn đầu tư 

nước ngoài, cần chú trọng thủ tục gia nhập thị trường với với cơ sở GDĐH nước ngoài 

sao cho phù hợp với pháp luật về đầu tư. 

 1.1.5.7. Hoạt động thanh tra trong giáo dục đại học38 

Thanh tra trong GDĐH là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ 

tục do pháp luật quy định của cơ quan QLNN về GDĐH đối với việc thực hiện chính 

sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn, nội quy, quy định về tiêu chuẩn, quy tắc  hoạt 

chuyên môn thuộc lĩnh vực GDĐH của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động 

GDĐH trong phạm vi cả nước nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, đảm bảo 

và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.  

Thanh tra trong GDĐH bao gồm thanh tra việc thực hiện pháp luật, chính sách 

về GDĐH; phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về GDĐH; xác minh, kiến nghị cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về GDĐH.  

                                                           
37 TS. Trần Thanh Tuấn, Quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tưu nước ngoài trong 

Đề án khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2012” thuộc Chương 

trình khoa học giáo dục quốc gia. 
38 TS. Phan Đăng Hải, Hoạt động thanh tra trong giáo dục đại học trong Đề án khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý 

luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2012” thuộc Chương trình khoa học giáo dục quốc gia. 
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Thanh tra GDĐH thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên 

ngành trong GDĐH. Đơn vị đầu mối của hoạt động thanh tra GDĐH là Thanh tra Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.  

Thanh tra trong hoạt động GDĐH mang những đặc điểm như sau: (i) là công cụ 

quan trọng để thực hiện chức năng QLNN trong GDĐH; (ii) phát huy những nhân tố 

tích cực; phòng ngừa, phát hiện, xử lý những vi phạm pháp luật về GDĐH; (iii) được 

pháp luật quy định nghiêm ngặt về hình thức, trình tự, thủ tục tiến hành; (iv) thanh tra 

viên và những người là thành viên đoàn thanh tra phải là những chuyên gia có trình độ, 

kinh nghiệm trong lĩnh vực QLNN, giáo dục, GDĐH và đồng thời phải am hiểu về 

kinh tế - xã hội, có kỹ năng, nghiệp vụ giỏi trong lĩnh vực GDĐH; (v) nội dung, vấn đề 

trong hoạt động thanh tra GDĐH đều được thẩm tra, xác minh, đối chiếu công phu, 

thận trọng để đưa ra được kết luận, kiến nghị chính xác, khách quan.  

1.1.5.8. Chế tài xử lý vi phạm pháp luật về giáo dục đại học39 

1.1.5.8.1. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đại học 

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực GDĐH (VPHC trong GDĐH) là hành vi do 

cá nhân hoặc tổ chức thực hiện với lỗi cố ý hoặc vô ý, xâm phạm trật tự QLNN về 

GDĐH mà không phải là tội phạm hình sự và theo quy định của pháp luật phải bị xử 

phạt hành chính. 

VPHC trong GDĐH là một loại vi phạm đặc thù của vi phạm hành chính nói 

chung. Vì thế, bên cạnh những đặc điểm thông thường, còn có những điểm riêng biệt 

như: (i) VPHC trong GDĐH rất đa dạng và phong phú; (ii) để xác định được những 

VPHC trong GDĐH cần có sự hiểu biết nhất định giáo dục đào tạo, GDĐH và các hoạt 

động giáo dục khác; (iii) chủ thể VPHC trong GDĐH rất rộng, những đối tượng này 

thực hiện hành VPHC trong GDĐH phải chịu trách nhiệm hành chính và có thể trách 

nhiệm kỷ luật theo quy định của Luật cán bộ công chức, Luật viên chức; (iii) có thể 

được biểu hiện dưới dạng hành động và không hành động; (iv) ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và tính pháp chế của Nhà nước. 

1.1.5.8.2. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đại học 

Xử phạt VPHC trong GDĐH là việc cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền 

xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ 

chức thực hiện hành vi VPHC trong GDĐH theo quy định của pháp luật về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực này. 

 Xác định những nguyên tắc xử phạt VPHC trong GDĐH là việc rất quan trọng, là 

cơ sở pháp lý quan trọng để giải quyết vi phạm, tuy nhiên việc áp dụng có hiệu quả các 

nguyên tắc này không hề đơn giản. Điều này đòi hỏi chủ thể có thẩm quyền phải có 

                                                           
39TS. Nguyễn Thị Thủy, Nghiên cứu các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về giáo dục đại học trong  trong Đề án 

khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2012” thuộc Chương trình 

khoa học giáo dục quốc gia. 

 



31 

 

kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm quản lý để đánh giá đúng và xử phạt vi phạm 

chính xác, kịp thời. 

1.2.   KINH NGHIỆM PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

1.2.1.  Khái quát về pháp luật giáo dục đại học của các nước nghiên cứu 

 Thực tế cho thấy, pháp luật GDĐH của nước ngoài khá đa dạng về nội dung, 

hình thức thể hiện. Để lựa chọn được những kinh nghiệm nước ngoài phù hợp, có thể 

vận dụng được trong quá trình hoàn thiện các chính sách và đề xuất quy định cụ thể 

của Luật GDĐH sửa đổi thì các nước được lựa chọn nghiên cứu phải bảo đảm được 

tính đại diện, sự đa dạng, làm cơ sở cho việc lựa chọn những kinh nghiệm phù hợp với 

bối cảnh cụ thể của Việt Nam.  

 Do đó, kinh nghiệm của các nước được nhóm nghiên cứu lựa chọn để tìm hiểu 

về GDĐH gồm các nhóm sau: (i) nhóm các nước có nền GDĐH tiên tiến hàng đầu trên 

thế giới, đại diện cho châu Mỹ, Châu Âu, châu Á, châu Đại dương, bao gồm: Hoa Kỳ, 

Pháp, Đức, Úc, Nhật Bản; (ii) nhóm các nước có nền kinh tế chuyển đổi giống Việt 

Nam, bao gồm: Liên bang Nga, Trung Quốc; (iii) nhóm các nước trong khu vực 

ASEAN, đại diện là Thái Lan (có nền GDDH phát triển ở tầm mức tương đương như 

Việt Nam nhưng gần đây đã có nhiều thành công), Singapore (nổi tiếng với hệ thống 

giáo dục chất lượng hàng đầu Đông Nam Á, được công nhận và đánh giá cao).  

1.2.2.  Tự chủ đại học theo pháp luật nước ngoài 

1.2.2.1. Quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học 

 Pháp luật của hầu hết các quốc gia ở châu Âu như Pháp, Đức và các nước Nhật 

Bản, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc đều nhấn mạnh về quyền tự chủ và cụ thể hóa 

các nội dung của quyền tự chủ trong các văn bản pháp luật. Ở Trung Quốc, Luật 

GDĐH có quy định từ Điều 32 đến 38 về nội dung quyền tự chủ. Đặc biệt Nhật Bản 

còn quy định rõ trong Điều 23 Hiến pháp “Hiến pháp bảo đảm sự tự do trong học 

vấn”, Luật giáo dục cơ bản năm 2006 quy định: “Sự tự chủ, tự quản và các đặc thù 

trong đào tạo, nghiên cứu của các trường đại học phải được tôn trọng”. Đây là những 

kinh nghiệm tốt trong việc quy định về quyền tự chủ trong Luật GDĐH của Việt Nam. 

Ở Singapore, Chính phủ chấp thuận cho một số đại học công lập được “công ty hóa” 

trở thành đại học tự chủ với cơ chế doanh nghiệp phi lợi nhuận trên cơ sở ban hành 

Luật riêng cho từng đại học. Kinh nghiệm này rất hiệu quả ở Singapore nhưng khó áp 

dụng ở Việt Nam vì số lượng trường công lập ở Việt Nam quá lớn. Ngoài ra, học tập 

kinh nghiệm của pháp luật hầu hết các quốc gia Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa 

Kỳ, Luật GDĐH cần được sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định cụ thể hóa các nội 

dung tự chủ trong học thuật, trong hoạt động chuyên môn, tổ chức và nhân sự, tài 

chính và tài sản, cụ thể hóa quyền tự chủ, các yêu cầu đối với tự chủ đại học, làm rõ 

nội hàm trách nhiệm giải trình. Quy định này tạo cơ sở pháp lý để các cơ sở GDĐH 

thực hiện quyền tự chủ hiệu quả theo đúng thuộc tính của cơ sở GDĐH. 
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1.2.2.2. Tự chủ về tổ chức, nhân sự 

Tự chủ về tổ chức, nhân sự là một trong nội dung được quy định tương đối rõ 

trong pháp luật GDĐH của nhiều quốc gia, cụ thể: Ở Pháp, đối với cơ sở đào tạo công 

lập, Bộ trưởng Bộ GDĐH và nghiên cứu có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần quyền 

hạn của mình cho hiệu trưởng trường đại học hoặc giám đốc cơ sở đào tạo đại học trong 

việc tuyển dụng và quản lý nhân sự cơ hữu, không cơ hữu và tập sự trong giới hạn việc 

làm được xác định trong pháp luật về tài chính phân cấp cho cơ sở đào tạo. Ở Hoa Kỳ, 

không có bất cứ quy định nào của Chính phủ về tiêu chuẩn giảng viên, thậm chí cả Hiệu 

trưởng, kể cả đối với các trường công lập, tức là thẩm quyền hoàn toàn thuộc về các 

trường. Ở Singapore, HĐT được thành lập như hội đồng quản trị, được giao mọi quyền 

hạn về tuyển dụng bổ nhiệm hiệu trưởng, quản trị nguồn nhân lực, tự chủ tài chính, tự 

chịu trách nhiệm về chương trình đào tạo và cam kết trước xã hội về chất lượng nguồn 

nhân lực… Các trường được tự quyết định ký hợp đồng với ai, kể cả người nước ngoài. 

Ở Nhật Bản, pháp luật vẫn đặt ra một số tiêu chuẩn nhất định nhưng các quy định đều 

mang tính chất tuỳ nghi, việc tuyển dụng, sử dụng giảng viên thuộc quyền quyết định 

của Hiệu trường và Hội nghị giáo sư; Luật không đặt ra bất kỳ nghĩa vụ hoặc quyền cụ 

thể nào của giảng viên trong việc giảng dạy và nghiên cứu mà hoàn toàn do Trường quy 

định.  Ở Trung Quốc, mức độ tự chủ về nhân sự có sự khác biệt với quy định của pháp 

luật Pháp, Hoa Kỳ hay Nhật Bản, các vị trí lãnh đạo cao nhất của nhà trường do cơ quản 

chủ quản bổ nhiệm, các vị trí quản lý còn lại của nhà trường do hiệu trưởng nhà trường 

quyết định dưới sự lãnh đạo về tư tưởng chính trị của đảng uỷ trường.  

Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm nước ngoài khi bổ sung các quy định 

về quyền tự chủ của các trường về tuyển dụng, xác định điều kiện tuyển dụng, các 

chính sách đãi ngộ đối với giảng viên. Tuy nhiên, vị trí Hiệu trưởng trường công lập 

cần do cơ quan chủ quản bổ nhiệm (như Trung Quốc) hoặc ít nhất cũng phải được cơ 

quan chủ quản công nhận để đảm bảo sự kiểm soát của đại diện chủ sở hữu. 

1.2.2.3. Tự chủ về học thuật, chuyên môn  

 Ở Pháp, Hoa Kỳ, Úc, Singapore các hoạt động chuyên môn, học thuật ở các cơ 

sở GDĐH được hưởng chế độ tự chủ ở mức cao trong việc tuyển sinh, chương trình, 

giáo trình, đánh giá chất lượng, ngôn ngữ giảng dạy, cấp bằng...). Ở Trung Quốc, mức 

độ tự chủ của những hoạt động này thấp hơn so với quy định của các nước nêu trên. Ở 

Thái Lan, các cơ sở GDĐH được tự chủ trong mở ngành, chuyên ngành đào tạo; tổ 

chức và quản lý hoạt động đào tạo. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, Nhà nước vẫn kiểm soát 

chặt chẽ việc mở một số ngành, việc giáo dục chính trị. Về chỉ tiêu tuyển sinh, đa số 

các nước trao quyền tự chủ tuyển sinh, xây dựng các chương trình đào tạo cho các cơ 

sở GDĐH như Úc, Nhật Bản, Hoa Kỳ…, nhưng một số nước quy định chỉ tiêu chặt 

chẽ như Trung Quốc, đặc biệt đối với ngành liên quan đến sức khỏe. Vì thế, có thể học 

tập kinh nghiệm nước ngoài trao quyền tự chủ mở ngành đào tạo, tuyển sinh cho các 

trường đảm bảo điều kiện tự chủ, trừ một số ngành đặc thù như y tế, dược (liên quan 

đến sức khỏe con người). 
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 Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế đa số các nước đều 

trao quyền tự chủ cao cho các cơ sở GDĐH và các giảng viên. Ở Trung Quốc cũng 

quy định cơ sở GDĐH được tự chủ triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế với các 

trường cao đẳng, đại học nước ngoài, nhưng phải căn cứ theo quy định của Nhà nước. 

1.2.2.4. Tự chủ về tài chính, tài sản 

Các quốc gia có sự quy định khác nhau về quyền và mức độ tự chủ về tài chính 

tài sản của các trường đại học công lập. Ở các nước Châu Âu, đối với nguồn tài chính 

công có xu hướng được phân bổ như các khoản tài trợ theo khối, thường dựa trên hoặc 

kèm theo các tiêu chí hoặc chỉ tiêu hoạt động. Ở Pháp, Bộ GDĐH nghiên cứu quyết 

định phân bổ sử dụng tài chính cho các cơ sở đào tạo căn cứ vào chương trình của cơ 

sở đào tạo cũng như hợp đồng mà trường đã ký kết với Bộ, cơ sở đào tạo được tiếp 

nhận những trợ cấp trang thiết bị và hoạt động của trường từ các cá nhân, doanh 

nghiệp, tổ chức. Ở Hoa Kỳ, tất cả các trường đại học đều tự chủ về tài chính, kể cả các 

trường công được nhận hỗ trợ từ ngân sách của bang. Đối với trường công, chính 

quyền có quyền quyết định về mức ngân sách cấp cho trường đại học, nhưng việc quản 

lý tài chính và chương trình giáo dục cũng như nội dung khoa học là do Hội đồng quản 

trị trường quyết định. Ở Singapore, các trường hoàn toàn chủ động về việc đảm bảo 

các nguồn lực bên trong phục vụ cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học 

của trường, tự quyết định và chủ động về khai thác, tìm kiếm các nguồn tài chính, cách 

thức sử dụng các nguồn tài chính và tài sản hiện có, đồng thời tự cân đối các nguồn tài 

chính thu – chi nhằm đảm bảo hệ thống tài chính minh bạch, tuân thủ pháp luật và 

không vụ lợi. Tuy nhiên, mô hình tự chủ tài chính của Singapore không phải là thương 

mại hoá, tự chủ đại học vẫn mang tính chất phi lợi nhuận, hàng năm Chính phủ 

Singapore vẫn dành khoản ngân sách rất lớn cho các trường này. Ở Nhật Bản có mức 

học phí khá cao nhưng cũng có nhiều chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh 

viên có điều kiện khó khăn. Ở Liên bang Nga, miễn học phí đối với cả GDĐH trên cơ 

sở thi tuyển nếu như một công dân theo học ở cấp học này lần đầu tiên. Tuy nhiên, đối 

với các chương trình văn bằng đại học thứ hai và các chương trình thạc sỹ, tiến sỹ hay 

các chương trình nội trú, thực tập sinh thì không được miễn phí. Ở Trung Quốc, các 

trường đại học đều tự chủ, chỉ nhận được đầu tư từ ngân sách trung ương, ngân sách 

địa phương đối với một số hoạt động nhưng Trung Quốc có các chương trình mà Nhà 

nước đầu tư mạnh cho một số trường hàng đầu. Nguồn thu từ hoạt động phục vụ xã 

hội của trường đại học được luật hoá. Ở Úc, các trường công lập và ngoài công lập đều 

có toàn quyền trong việc thu học phí, thực hiện các khoản chi liên quan đến quá trình 

tổ chức đào tạo, các khoản thu ngoài ngân sách là nguồn tài chính chủ yếu của các cơ 

sở GDĐH Úc.  

Tóm lại, đối với các trường công lập, Nhà nước vẫn đầu tư hoặc hỗ trợ từ ngân 

sách nhà nước theo các cách khác nhau (có thể hỗ trợ trực tiếp hoặc thông qua các 

chương trình, đề án với các mức không đồng đều) nhằm phát triển GDĐH một cách có 
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định hướng, chú trọng các trường có năng lực vươn lên hàng đầu. Với nguồn vốn có 

nguồn gốc ngân sách đó, có nước quản lý chặt chẽ theo quy định của Luật Ngân sách, 

có nước để cơ sở GDĐH tự quyết định. Nhưng nhìn chung các trường đều có quyền tự 

chủ cao trong việc sử dụng tài chính, tài sản được giao. Đa số các nước có chính sách 

miễn, giảm học phí hay tín dụng sinh viên phù hợp với điều kiện của mình, giao cho 

các trường được tự quyết về học phí. Việt Nam nên học tập kinh nghiệm của Nhật 

Bản, Hoa Kỳ, Úc về các chính sách học phí, học bổng cho sinh viên. 

1.2.3. Mô hình quản trị đại học theo pháp luật nước ngoài 

1.2.3.1. Hội đồng trường, Hội đồng quản trị 

Về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn, nhiều nước trên thế giới xác định HĐT 

như cơ quan quản trị quyết định những vấn đề quan trọng nhất của nhà trường và có 

trách nhiệm giải trình trước Nhà nước và xã hội về kết quả hoạt động của trường. HĐT 

không can thiệp vào những việc cụ thể về quản lý - vận hành nhà trường, mà tập trung 

chủ yếu vào xem xét và phê chuẩn định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển của 

trường, giám sát các hoạt động quản lý của Hiệu trưởng/Giám đốc theo quy định của 

luật pháp và theo quy chế của trường để bảo đảm rằng nhà trường thực hiện được đúng 

các mục tiêu đặt ra trong sứ mạng của mình. HĐT phải trung thành với lợi ích công 

theo sứ mạng của một cơ sở giáo dục và sự hài hòa về lợi ích và trách nhiệm giữa các 

chủ thể liên quan trên cơ sở coi lợi ích phát triển chung của nhà trường như một tổng 

thể hữu cơ của tất cả các chủ thể liên quan. Chính cơ chế HĐT như vậy mới gắn tự chủ 

của nhà trường với trách nhiệm giải trình để không rơi vào tình trạng tự quyết – tự 

chịu trách nhiệm một cách tùy tiện vô nguyên tắc.  

Về cơ cấu bộ máy quản trị đại học, nghiên cứu Luật GDĐH ở nhiều nước trên 

thế giới cho thấy có các xu hướng khác nhau về thành phần HĐT các trường công lập, 

ngoài công lập ở các nước. Xu hướng thứ nhất trao quyền định đoạt cao cho các cơ sở 

GDĐH gồm cả trường công và trường tư trong việc xác định số lượng, thành phần hội 

đồng (Hoa Kỳ). Xu hướng thứ hai là Nhà nước quy định cụ thể số lượng, thành phần 

HĐT và thường liệt kê trong văn bản luật và đa số các nước thuộc nhóm này có Luật 

riêng về các cơ sở GDĐH công lập và tư thục (Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản). 

Cũng có nước chỉ quy định về trường công, còn trường tư chủ yếu do các trường tự 

quyết định (Pháp). Việt Nam nên theo xu hướng thứ hai cho phù hợp với điều kiện khi 

thiết chế này chưa được nhận thức đầy đủ, đúng đắn từ các bên có liên quan. 

Nhiệm kỳ của HĐT: Hoa Kỳ và Úc, chia theo từng nhóm đối tượng chứ không 

có nhiệm kỳ chung.  

Việt Nam có thể học tập kinh nghiệm của các nước về (i) chức năng, nhiệm vụ 

và quyền hạn của HĐT, theo đó xác định HĐT là cơ quan quản trị quyết định những 

vấn đề quan trọng nhất của nhà trường và có trách nhiệm giải trình trước Nhà nước và 

xã hội về kết quả hoạt động của trường. HĐT không can thiệp vào những việc cụ thể 

về quản lý - vận hành nhà trường, mà tập trung chủ yếu vào xem xét và phê chuẩn 
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định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển của trường, giám sát các hoạt động quản 

lý của Hiệu trưởng/Giám đốc theo quy định của luật pháp và theo quy chế của trường, 

thực hiện nhiệm vụ phát triển hợp tác xã hội và thu hút tài trợ cho ngân sách trường; 

(ii) cơ cấu bộ máy quản trị đại học, theo đó nên học tập kinh nghiệm của các nước 

Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản về việc ban hành quy định pháp luật về số lượng tối 

thiểu, thành phần và tiêu chuẩn thành viên HĐT cho phù hợp với bối cảnh cụ thể của 

Việt Nam; quy định về nhiệm kỳ phù hợp cho thành viên là sinh viên. 

1.2.3.2. 1.2.3.2. Hiệu trưởng 

Hiệu trưởng có vị trí quan trọng trong các cơ sở GDĐH và nhiều nước đưa các quy 

định về Hiệu trưởng vào Luật. Nhóm các nước Pháp, Nhật Bản, Hoa Kỳ để các trường tự 

xác định tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu và điều kiện của mình. Còn nhóm các nước 

Trung Quốc, Thái Lan quy định cụ thể tiêu chuẩn Hiệu trưởng trong các văn bản pháp luật 

làm cơ sở áp dụng chung cho các trường, đảm bảo sự thống nhất về tiêu chuẩn hiệu 

trưởng. Việt Nam nên học tập kinh nghiệm của Trung Quốc, Thái Lan về vấn đề này. 

1.2.4. Quản lý đào tạo theo pháp luật nước ngoài 

  Thứ nhất, về thời gian đào tạo: Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Liên Bang Nga, Trung 

Quốc đều cụ thể hoá thời gian đào tạo tiêu chuẩn đối với các trình độ của GDĐH, theo 

đó quy định thời gian đào tạo tiêu chuẩn đối với các trình độ của GDĐH trên cơ sở 

tính theo thời gian tích lũy đủ số tín chỉ tích lũy. Việt Nam nên học tập kinh nghiệm 

này không quy định cứng về thời gian đào tạo theo số năm mà tính theo thời gian tích 

lũy đủ số tín chỉ. 

Thứ hai, về tổ chức và quản lý đào tạo: Ở các quốc gia, việc tổ chức và quản lý 

đào tạo là do các cơ sở GDĐH tự quyết định, nhà nước không can thiệp. Ở các nước 

tiên tiến (Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản…) không có hình thức liên kết đào tạo các trình độ để 

cấp bằng với các địa phương hoặc các cơ quan, tổ chức có liên quan. Riêng ở Trung 

Quốc việc liên kết đào tạo ngành sức khỏe không được phép thực hiện. Đây là những 

kinh nghiệm tốt cho Việt Nam. 

Thứ ba, về hình thức đào tạo. Các nước không phân chia thành giáo dục chính 

quy và thường xuyên mà chia thành các hình thức tập trung/toàn thời gian (full time) 

và không tập trung/bán thời gian (part time). Một số nước như Trung Quốc, Thái Lan 

có giáo dục chính quy. Trung Quốc khuyến khích áp dụng các hình thức đào tạo từ xa. 

Muốn đổi mới thực sự về hình thức đào tạo thì việc chia thành tập trung và không tập 

trung theo thông lệ quốc tế là hướng đi cần thiết, tuy nhiên cần cân nhắc điều kiện Việt 

Nam đã quen với hình thức chính quy, hơn nữa cần phải sửa đổi từ Luật Giáo dục, 

trong khi Luật GDĐH sửa đổi trước Luật Giáo dục thì việc sửa căn bản thành hình 

thức tập trung và không tập trung là khó khả thi vào thời điểm hiện tại. 

Bên cạnh đó, cần khuyến khích các hình thức đào tạo từ xa, bổ sung hình thức 

đào tạo trực tuyến và xây dựng cơ chế cho phép chuyển đổi linh hoạt trong việc kết 
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hợp phương thức đào tạo trực tuyến với các phương thức truyền thống khác (blended 

learning) để phù hợp với xu hướng học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập trong 

bối cảnh công nghệ 4.0, phù hợp xu thế phát triển của thế giới. Tuy nhiên, để đảm bảo 

chất lượng của các hình thức này thì cũng phải nghiên cứu bổ sung nguyên tắc quản lý 

chất lượng đối với hình thức đào tạo này (về mục tiêu, chương trình đào tạo, trình độ 

đào tạo; bằng cấp, chuẩn chất lượng đầu ra, các phương thức liên thông,…). 

 Thứ tư, về các trình độ đào tạo: Nhiều nước như Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nhật 

Bản, Trung Quốc, Úc quy định cao đẳng thuộc phạm vi GDĐH. Về lâu dài cần có cách 

tiếp cận về vấn đề này sao cho phù hợp với thông lệ quốc tế. 

 Thứ năm, về văn bằng và quản lý văn bằng giáo dục đại học  

 Ở Thái Lan, hệ thống văn bằng GDĐH bao gồm: bằng cử nhân, bằng thạc sĩ và 

bằng tiến sĩ. Ở Úc, các loại văn bằng trình độ đại học và sau đại học bao gồm: Cử 

nhân, Thạc sĩ (thạc sĩ nghiên cứu và thạc sĩ ứng dụng), Tiến sĩ. Ở Trung Quốc, học vị 

được chia thành cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, trên văn bằng in địa chỉ trang web có thể 

truy cập để có thông tin về văn bằng đó. Ở Singapore, các trường đại học tự chủ có 

quyền tự cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Ở Liên bang Nga, có bằng cử nhân 

(бакалавр), bằng chuyên gia (специалист), bằng thạc sĩ (магистр), bằng tiến sĩ 

(Кандидат наук) trước đây gọi là Phó tiến sĩ, bằng tiến sĩ khoa học (доктор наук). 

Như vậy, tương ứng với các trình độ đào tạo có các học vị (danh hiệu khoa học), các 

nước thường sử dụng thuật ngữ “cử nhân” để chỉ người tốt nghiệp chương trình đào 

tạo trình độ đại học. Cần học tập kinh nghiệm nước ngoài về việc (i) phân biệt trình độ 

đào tạo và học vị, cần thay thế tên gọi “bằng tốt nghiệp đại học” bằng tên gọi “bằng cử 

nhân”; (ii) bổ sung bằng cử nhân cao đẳng; (iii) trao việc in và quản lý văn bằng cho 

các cơ sở GDĐH cho phù hợp với thông lệ quốc tế.  

 Việc tính bằng tương đương có thể học tập kinh nghiệm của Pháp (quy định về 

văn bằng tương đương của ngành y) hoặc Liên bang Nga (không quy định bằng tương 

đương mà chỉ coi bằng tốt nghiệp các chương trình đặc thù có điều kiện, tiêu chuẩn 

riêng, có sự phối hợp giữa hai Bộ quản lý trong quản lý đào tạo, ví dụ Bộ Giáo dục và 

Khoa học và Bộ Y tế). 

1.2.5. Quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học theo pháp luật nước ngoài 

1.2.5.1. Cơ quan QLNN về GDĐH và chức năng, nhiệm vụ 

Ở nước ngoài, Nhà nước thông qua Bộ Giáo dục chịu trách nhiệm xây dựng 

chính sách, phân bổ ngân sách cho giáo dục và giải trình việc sử dụng (Úc). Nhà nước 

chỉ giữ vai trò ở tầm vĩ mô như thành lập, giải thể trường đại học, các khoa, giám sát 

chất lượng chứ không can thiệp vào công việc quản trị cụ thể của các trường đại học 

(Nhật Bản). Ở Pháp, Nhà nước quản lý ở tầm vĩ mô về định hướng quốc gia về đào tạo 

đại học, chỉ có một số cơ sở đào tạo chuyên biệt nằm dưới sự bảo trợ của bộ chủ quản. 

Ở Singapore, Bộ Giáo dục có chức năng xây dựng và thi hành các chính sách giáo dục 
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về cấu trúc hệ thống, chương trình giảng dạy, nghề sư phạm, đánh giá chất lượng; 

giám sát việc quản lý và phát triển các trường. Ở một số quốc gia như Thái Lan, Liên 

Bang Nga, Trung Quốc có sự can thiệp sâu hơn thông qua việc cấp phép đối với hoạt 

động đào tạo đại học hay đưa ra các tiêu chuẩn.  

 Kinh nghiệm GDĐH của các quốc gia cho thấy đều có sự phân định rõ QLNN 

với quản trị cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục chỉ đóng vai trò là người nhạc trưởng quản lý 

hoạt động đào tạo đại học ở tầm vĩ mô, xây dựng hệ thống QPPL, nắm thông tin, dữ 

liệu và xem xét hỗ trợ tài chính cho các chương trình giáo dục từ ngân sách chứ không 

can thiệp vào các hoạt động chuyên môn, quản lý cụ thể của các trường. Vì thế, nên 

học tập kinh nghiệm của các quốc gia này trong việc xác định đúng vai trò của Bộ 

GDĐT là định hướng, xây dựng chính sách, chiến lược phát triển hệ thống GDĐH, 

quản lý vĩ mô và ban hành văn bản pháp luật để phát triển GDĐH; cơ chế đặt hàng đào 

tạo của Nhà nước đối với cơ sở GDĐH; xây dựng và ban hành quy hoạch phát triển 

nguồn nhân lực, quy hoạch phát triển mạng lưới. 

1.2.5.2. Chính sách phát triển của nhà nước về giáo dục đại học 

 Các nước đều có chính sách quốc gia về giáo dục, GDĐH. Nhà nước có đầu tư 

từ ngân sách cho GDĐH, chủ yếu thông qua con đường đặt hàng, đấu thầu giao nhiệm 

vụ đào tạo, nghiên cứu, có tính đến các cơ sở mũi nhọn. Đặc biệt, Việt Nam có thể học 

tập Singapore, Trung Quốc trong việc xây dựng chính sách và các biện pháp nhằm đẩy 

mạnh đổi mới GDĐH và đào tạo nhân tài, trong bối cảnh Việt Nam cũng đang muốn 

xây dựng một số trường đại học đẳng cấp cao ngang tầm quốc tế. 

1.2.5.3. Quy hoạch mạng lưới và hệ thống các cơ sở giáo dục đại học 

 Ở các nước thường xây dựng chiến lược, kế hoạch tổng thể (Strategies, Master 

Plan), thường do Bộ Giáo dục xây dựng để xác định định hướng phát triển GDĐH, hầu 

như không có quy hoạch cơ sở GDDH riêng. 

Về hệ thống các cơ sở GDĐH, các nước đều có hệ thống trường công và trường 

tư. Các cơ sở GDĐH gồm 2 loại chủ yếu là đại học (University), trường đại học 

(college). Nhiều nước có  học viện (Academy/Institut). Một số nước còn có trường đại 

học chuyên biệt. Trong đại học có các trường (school), khoa (Faculty/Department). 

Rất ít nước luật hóa khái niệm, tiêu chí đại học, trường đại học (như Ba Lan, Trung 

Quốc) hoặc chỉ ghi nhận mục đích của các trường đại học (Nhật Bản) trong Luật 

GDĐH. Theo thông lệ quốc tế thì thường Đại học (University) là trường nghiên cứu đa 

ngành, có đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, còn trường đại học (college) đào tạo cử nhân. Tuy 

nhiên cũng có những trường hợp cá biệt college có đào tạo sau đại học nhưng không 

đổi tên thành university. Một số nước quy định tối thiểu có bao nhiêu ngành thì gọi là 

đại học. Ở Mỹ không thống nhất, tùy thuộc vào bang (ở bang Massachusetts thì đại 

học cấp bằng tiến sĩ cho ít nhất 2 ngành), có trường tối thiểu là 3 ngành. Ở Anh, Hội 

đồng cơ mật quyết định trường nào được mang tên Đại học. Trung Quốc quy định có ít 

https://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
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nhất 3 ngành khoa học trở lên là đại học, tiêu chuẩn đại học do Quốc vụ viện (Chính 

phủ) quy định, còn các trường khác do Bộ, UBND tỉnh quyết định. Ở Pháp cũng quy 

định các ngành và không giới hạn bao nhiêu ngành. Ở Canada, dù không có quy định 

nhưng thường đại học có tối thiểu là 3 ngành. Khi xây dựng khái niệm “đại học”, 

“trường đại học” cần tham khảo kinh nghiệm nước ngoài. Đặc biệt, Singapore quy 

định trong Luật Giáo dục cấm các tổ chức, cá nhân không được tự ý sử dụng từ "học 

viện", "trường đại học", "trường", "đại học" mà chưa được phép của Tổng cục trưởng 

về giáo dục. Đây là kinh nghiệm tốt cho Việt Nam nhằm khắc phục tình trạng sử dụng 

tràn lan tên gọi của các cơ sở GDĐH.  

1.2.5.4. Phân tầng/phân loại và xếp hạng cơ sở giáo dục đại học 

Hoa Kỳ, Úc, Pháp, Đức, Liên bang Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, 

Thái Lan không phân tầng trong văn bản luật về GDĐH, nếu có chỉ là phân loại. Ở 

Đức, bang Hessen không có phân tầng mà chỉ có quy định về các loại cơ sở GDĐH. 

Thuật ngữ được giới khoa học sử dụng chỉ phân tầng chính là “classification” trong 

tiếng Anh, tiếng Pháp, “классификация” trong tiếng Nga đều mang ý nghĩa “phân 

loại”. Ở Trung Quốc trong Luật GDĐH thấy có xuất hiện thuật ngữ “phân tầng” nhưng 

cũng hiểu theo nghĩa phân loại. Vì thế, đề xuất bỏ quy định về phân tầng cơ sở GDĐH 

cho phù hợp với  thông lệ quốc tế. 

Ở các nước, Nhà nước không can thiệp vào việc xếp hạng cơ sở GDĐH mà để 

các tổ chức độc lập, các tạp chí thực hiện theo các tiêu chí khác nhau. Hoa Kỳ, Anh, 

coi xếp hạng là công cụ để cung cấp thông tin cho người học và xã hội góp phần phát 

triển lành mạnh các cơ sở GDĐH trong xu thế kinh thế thị trường như hiện nay và 

trong xu thế tự chủ đại học, giao cho các tổ chức độc lập, phi lợi nhuận thực hiện, 

không do cơ quan nhà nước thực hiện. Đây là kinh nghiệm tốt để Việt Nam học tập. 
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Phần thứ hai 

CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG 

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2012 

2.1. TÌNH HÌNH THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM 2012 

2.1.1.  Việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục đại học 

Về cơ bản, việc ban hành hệ thống văn bản QPPL đã theo đúng kế hoạch đề ra, 

đáp ứng được yêu cầu đổi mới GDĐH, tạo hành lang pháp lý cho công tác QLNN về 

GDĐH. Tuy nhiên, tiến độ ban hành một số văn bản còn chậm, chưa đáp ứng được 

yêu cầu của thực tiễn. Nguyên nhân đến từ sự phối hợp giữa các đơn vị trong ngành và 

ngoài ngành chưa đạt hiệu quả như mong muốn, xây dựng kế hoạch soạn thảo, ban 

hành văn bản QPPL chưa sát thực tế, nguồn lực và kinh phí còn hạn chế, thủ tục ban 

hành văn bản còn rườm rà, nhiều công đoạn…  

2.1.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến và thi hành Luật Giáo dục đại học 

Công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật GDĐH được quan tâm triển 

khai mạnh mẽ với nội dung, hình thức được đa dạng hóa, thiết thực và phù hợp với 

từng đối tượng.  

2.1.3.  Kết quả thực hiện các quy định của Luật Giáo dục đại học 

Luật GDĐH đã góp phần thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về đổi 

mới căn bản, toàn diện GDĐH, hoàn thiện hành lang pháp lý thống nhất, tạo điều kiện 

để phát triển GDĐH, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn phát sinh một số hạn chế cần sửa 

đổi, bổ sung. Kết quả thực tiễn thi hành Luật GDĐH dưới đây được tổng hợp từ 

nghiên cứu của các thành viên Đề án, kết hợp với các nguồn khảo sát sau đây: (i) 

các báo cáo tổng kết thi hành Luật GDĐH của tất cả các cơ sở GDĐH trên toàn 

quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu  cầu, phối hợp với Nhóm nghiên cứu của Đề 

án tổng hợp; (ii) kết quả khảo sát 4 nhóm đối tượng tại 5 tỉnh, thành phố do Đề án 

thực hiện; (iii) kết quả báo cáo hoặc ý kiến chuyên gia tại các hội thảo, tọa đàm, 

cuộc họp các cấp do Đề án hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Văn hóa, Giáo 

dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức; (iv) 

lấy ý kiến chuyên gia độc lập.  

2.1.3.1. Những quy định chung 

2.1.3.1.1. Phạm vi điều chỉnh 

 Phạm vi điều chỉnh không phải là điểm nghẽn cản trở đổi mới căn bản toàn diện 

GDĐH, do đó không cần phải sửa đổi. Tuy nhiên, cần nghiên cứu bổ sung nội dung: 

“Đào tạo trình độ cao đẳng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này” nhằm xác 

lập tính hệ thống của GDĐH phù hợp với thông lệ quốc tế nhưng không ảnh hưởng 

đến sự phân công của Chính phủ về giao nhiệm vụ QLNN cho các bộ ngành.  
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2.1.3.1.2.  Đối tượng áp dụng Luật GDĐH 

Nghiên cứu về cơ sở thực tiễn thực hiện Điều 2 Luật GDĐH 2012 cho thấy, nội 

dung quy định về đối tượng áp dụng của Luật GDĐH 2012 còn tồn tại vướng mắc, bất 

cập liên quan đến các trường cao đẳng. Thực tiễn thi hành Điều 3 cho thấy các nội 

dung tại Điều 3 không có hạn chế, vướng mắc. 

2.1.3.1.3.  Giải thích từ ngữ 

Các thuật ngữ và khái niệm sử dụng trong Luật GDĐH về cơ bản đảm bảo được 

tính khoa học và tính phổ thông. Tuy nhiên, một số từ ngữ được giải thích tại Điều 4 Luật 

hiện hành chưa thực sự phù hợp, một số thuật ngữ không thực sự cần thiết được đưa vào 

nhưng lại thiếu các khái niệm cơ bản, nòng cốt của Luật như cơ sở GDĐH, Đại học quốc 

gia, đại học, trường đại học, học viện, tự chủ đại học…  

2.1.3.1.4.  Mục tiêu của giáo dục đại học 

Mục tiêu GDĐH chưa thể hiện rõ triết lý GDĐH, chưa rõ mục tiêu GDĐH là gì, 

có sự trùng lặp giữa mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể. Ngoài ra, cũng có nhiều ý kiến 

Luật GDĐH 2012 không có quy định về triết lý GDĐH Việt Nam.  

2.1.3.1.5. Trình độ và hình thức đào tạo của GDĐH 

 Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về trình độ và hình thức đào tạo của GDĐH cho thấy 

còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. 

 - Về trình độ đào tạo: chưa phù hợp với thông lệ các nước và Bảng phân loại 

giáo dục tiêu chuẩn quốc tế (The International Standard Classification of Education 

2011 - ISCED 2011) của Tổ chức UNESCO  

 - Về hình thức đào tạo: không đúng với bản chất của hình thức đào tạo mà đã bị 

nhầm lẫn sang loại hình đào tạo. Bên cạnh đó, cũng chưa phù hợp với thông lệ quốc tế 

vì đa số các quốc gia trên thế giới đều sử dụng thuật ngữ là tập trung/toàn thời gian 

(full time) và không tập trung/bán thời gian (part time). Điều 6 cũng chưa ghi nhận về 

hình thức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn không cấp bằng để đáp ứng nhu cầu học tập 

suốt đời của người học mà thực tế đang được các cơ sở GDĐH thực hiện khá hiệu quả. 

2.1.3.1.6. Cơ sở giáo dục đại học 

 Nghiên cứu về thực trạng quy định pháp luật và thực tiễn thi hành Điều 7 nói 

riêng và tổng thể các quy định về hệ thống GDĐH Việt Nam nói chung cho thấy còn 

tồn tại nhiều bất cập, hạn chế: (i) quy định pháp luật thiếu tính logic dẫn đến hệ thống 

GDĐH ở Việt Nam chưa hợp lý, chưa tường minh và chưa phù hợp với thông lệ quốc 

tế, từ cách gọi tên tiếng Việt và tiếng Anh của các loại trường đến khái niệm, vai trò 

trong hệ thống; (ii) thiếu nhất quán trong định hướng phát triển; cơ chế chính sách về 

hệ thống GDĐH còn thiếu ổn định, có sự xung đột; (iii) thực tiễn áp dụng pháp luật 

còn tồn tại nhiều vướng mắc.  

2.1.3.1.7. Đại học Quốc gia 

Đại học Quốc gia mang sứ mệnh đặc biệt thực hiện chiến lược quốc gia, có quy 

định đặc thù này ở Điều 8. Đây cũng là một cơ sở GDĐH đặc biệt có một số các quyền 
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và nghĩa vụ cao hơn các cơ sở khác trong hệ thống. Cơ chế hoạt động của đại học quốc 

gia hiện vẫn ổn định và phát huy được thế mạnh của tổ hợp các trường đại học thành 

viên. Thực tế các bảng xếp hạng của khu vực trong những năm gần đây thì tên tuổi của 

các đại học quốc gia Hà Nội và TP. HCM là tiêu biểu đại diện cho hệ thống cơ sở 

GDĐH Việt Nam. Tuy nhiên, địa vị pháp lý của Đại học Quốc Gia nên đặt trong bối 

cảnh là một đại học hay là một chủ thể riêng bên cạnh đại học? Nên là tổ hợp các trường 

đại học độc lập hay là đại học có các trường (school)? Trong quá trình soạn thảo và sửa 

đổi Luật GDĐH có 2 quan điểm khác biệt và gây tranh cãi liên quan đến vấn đề này. 

2.1.3.1.8. Phân tầng, xếp hạng cơ sở giáo dục đại học 

 Các quy định về phân tầng và xếp hạng vẫn chưa đi vào cuộc sống, chưa đạt 

được mục tiêu và những kỳ vọng đặt ra khi xây dựng Luật GDĐH 2012.  

 Vướng mắc về phân tầng xuất phát từ nguyên nhân: (i) bất cập từ thuật ngữ “phân 

tầng” dễ hiểu nhầm là tầng trên, tầng dưới; (ii) tiêu chuẩn của cơ sở GDĐH định 

hướng nghiên cứu theo quy định quá cao so với mặt bằng chung các cơ sở GDĐH hiện 

nay ở Việt Nam; (iii) chưa xác định tổ chức phân tầng, xếp hạng cơ sở GDĐH; (iv) 

loại cơ sở GDĐH định hướng thực hành có mục đích áp dụng cho các trường cao đẳng, 

nhưng hiện nay các trường loại này đã chuyển sang giáo dục nghề nghiệp, hoạt động theo 

Luật GDNN 2014, không còn thuộc đối tượng áp dụng của Luật GDĐH. 

Vướng mắc về xếp hạng xuất phát từ nguyên nhân: (i) quy định chung các tiêu chí 

phân tầng và xếp hạng cơ sở GDĐH là chưa hợp lý vì về bản chất đây là hai hoạt động có 

mục đích và chủ thể thực hiện khác nhau; (ii) coi xếp hạng như là một công cụ QLNN về 

giáo dục và nhà nước thực hiện xếp hạng là chưa phù hợp với thông lệ quốc tế; (iii) việc 

tập trung đầu tư hay ưu tiên cho ngành/trường nào đó phải là sự kết nối với nhiều chính 

sách khác chứ không chỉ dựa vào việc xếp hạng vì thực tiễn cho thấy không có nước nào 

trên thế giới đầu tư cho trường đại học chỉ dựa trên tiêu chí xếp hạng. 

2.1.3.1.9.  Ngôn ngữ dùng trong cơ sở giáo dục đại học 

 Nghiên cứu về thực tiễn thi hành Điều 10 Luật GDĐH cho thấy không có 

vướng mắc trong quá trình áp dụng, phù hợp với thực tiễn.  

2.1.3.1.10. Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học 

Quy định của Luật GDĐH hiện hành về quy hoạch mạng lưới các cơ sở GDĐH 

có một số hạn chế sau: (i) quy định quy hoạch theo vùng địa lý là chưa hợp lý vì sẽ dẫn 

đến tình trạng cào bằng, địa phương nào cũng thành lập cơ sở GDĐH không dựa trên 

nhu cầu và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; (ii) chưa xác định căn cứ quy hoạch để 

đảm bảo tính nhất quán phù hợp với thực tiễn Việt Nam và pháp luật có liên quan; (iii) 

nội dung Điều 11 chưa phù hợp với Luật Quy hoạch mới được ban hành năm 2017.  

2.1.3.1.11. Chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học 

Các chính sách quy định tại Điều 12 Luật GDĐH còn mang tính chung chung, 

thiếu cụ thể, chưa tạo động lực phấn đấu cho các cơ sở GDĐH, chưa dựa trên nguyên 

tắc cạnh tranh, bình đẳng, hiệu quả, không phân biệt sở hữu để thúc đẩy các cơ sở 
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GDĐH phải tự đổi mới. Đặc biệt, tự chủ đại học được coi là quyền của cơ sở GDĐH 

(Điều 32) nhưng chưa được ghi nhận là chính sách của Nhà nước về phát triển GDĐH. 

2.1.3.1.12. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể và tổ chức xã hội 

trong cơ sở giáo dục đại học 

 Quy định về tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể và tổ chức xã hội 

trong cơ sở GDĐH phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật có liên 

quan; phù hợp với thể chế chính trị của nước ta.  

2.1.3.2. Tổ chức cơ sở giáo dục đại học 

2.1.3.2.1. Cơ cấu tổ chức của trường đại học, học viện, đại học 

Các quy định của Luật GDĐH chưa thể hiện sự linh hoạt và quyền tự chủ của các 

cơ sở GDĐH trong việc tổ chức bộ máy, chưa quy định rõ doanh nghiệp trong cơ cấu tổ 

chức để ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ theo tinh thần của Nghị 

quyết 19-NQ/TW, chưa có quy định về văn phòng đại diện của cơ sở GDĐH, chưa có 

trường chuyên ngành (school) thuộc cơ cấu đại học hoặc trường đại học đa lĩnh vực theo 

thông lệ quốc tế. Cơ cấu tổ chức các loại trường đại học còn chưa hợp lý. Đặc biệt, quy 

định hiện hành quá mở về cơ cấu tổ chức của các cơ sở GDĐH có vốn đầu tư nước 

ngoài là chưa hợp lý (cơ sở GDĐH được tự quyết định cơ cấu tổ chức, không phù hợp 

với quy định của Luật Doanh nghiệp vì các cơ sở GDĐH vốn nước ngoài trừ các trường 

thành lập theo Hiệp định giữa 2 Chính phủ đều thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam 

trước, trong khi đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác phải theo cơ cấu tổ 

chức quy định chung cho các loại hình doanh nghiệp tại Luật Doanh nghiệp chứ không 

được tự quyết định cơ cấu tổ chức). Trong cơ cấu của trường đại học tư thục quy định về 

thiết chế hội đồng quản trị, đặc biệt trong Điều lệ trường đại học còn quy định về Đại 

hội đồng cổ đông dễ gây nhầm lẫn là các trường đại học tư thục đều được tổ chức dưới 

hình thức công ty cổ phần. Vì thế, cần bổ sung các quy định phù hợp để hoàn thiện cơ 

cấu tổ chức của các cơ sở GDĐH. 

2.1.3.2.2. Hội đồng trường 

Để thực hiện tự chủ đại học, HĐT là thiết chế quan trọng và cần thiết nhưng 

Luật GDĐH chưa làm rõ được chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của HĐT; việc triển 

khai quy định về HĐT trong thực tế chưa phân định rõ được chức năng, quyền hạn của 

HĐT với Ban giám hiệu. Điều này làm cho HĐT không có thực quyền, vai trò rất mờ 

nhạt, tỷ lệ các trường thành lập HĐT quá thấp nhưng không có chế tài áp dụng đối với 

các cơ sở GDĐH công lập không thành lập HĐT, làm mất tính nghiêm minh của pháp 

luật. Quy định về Chủ tịch HĐT chưa hợp lý. 

2.1.3.2.3. Hội đồng quản trị 

 Điều 17 Luật GDĐH 2012 quy định về HĐQT của trường tư thục với những bất 

cập hạn chế quyền của chủ sở hữu, chưa có quy định riêng về HĐQT cho trường tư 

thục hoạt động không vì lợi nhuận. Quy định đối với HĐQT tại khoản 3 Điều 17 về sự 

tham gia của đại diện cơ quan quản lý địa phương vào HĐQT là bất hợp lý, còn mang 

tính hình thức, thiếu tính thực tế. 
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2.1.3.2.4. Hội đồng đại học 

 Điều 18 Luật GDĐH 2012 quy định về Hội đồng đại học có rất ít sự khác biệt với 

HĐT, trừ khoản 2 về thành phần Hội đồng đại học do đặc thù đại học gồm các trường đại 

học thành viên nhưng ở Điều này vẫn quy định chi tiết như HĐT dẫn đến dài dòng không 

cần thiết, chưa phù hợp và còn mâu thuẫn với khoản 8 Điều 4 Luật GDĐH 2012.  

2.1.3.2.5. Hội đồng khoa học và đào tạo 

 Nghiên cứu về thực tiễn thi hành Điều 19 Luật GDĐH cho thấy, quy định này 

đã xác định rõ địa vị pháp lý của Hội đồng khoa học và đào tạo, thực tế đã phát huy 

được tác dụng tích cực. 

2.1.3.2.6. Hiệu trưởng 

Luật GDĐH 2012 trao cho Hiệu trưởng khá nhiều thực quyền tuy nhiên nhìn 

chung khi đối chiếu với nhiệm vụ và quyền hạn của HĐT thì có sự trùng lặp, chưa 

phân định rõ ràng phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền và mối quan hệ giữa Đảng ủy – 

Ban Giám hiệu – HĐT, đồng thời quy định của Luật GDĐH 2012 vẫn thiếu một số 

quyền quan trọng của Hiệu trưởng như quyền giới thiệu nhân sự để HĐT bầu; việc bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với các phó hiệu trưởng, trưởng, phó đơn vị trực 

thuộc cơ sở GDĐH. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tính chịu trách nhiệm trước hiệu 

trưởng, đến khả năng điều hành của Hiệu trưởng đối với những cán bộ chủ chốt quan 

trọng này trong điều hành các hoạt động của cơ sở GDĐH. Quy định tiêu chuẩn Hiệu 

trưởng trường công lập, tư thục như nhau là chưa hợp lý, chưa sử dụng được đội ngũ 

quản lý trường công lập đã nghỉ hưu, quy định kinh nghiệm quản lý 5 năm chưa thu 

hút được đội ngũ chuyên gia giỏi từ nước ngoài, kể cả trong nước. 

2.1.3.2.7. Phân hiệu cơ sở giáo dục đại học 

 Quy định về tổ chức và hoạt động của phân hiệu còn tương đối cứng nhắc, chưa 

có sự phân biệt rõ ràng giữa điều kiện thành lập, tổ chức, hoạt động của phân hiệu với 

cơ sở GDĐH; chưa thể hiện sự linh hoạt và quyền tự chủ của các cơ sở GDĐH, chưa 

khuyến khích thành lập phân hiệu để mở rộng phạm vi hoạt động, phát huy nguồn lực đào 

tạo và nghiên cứu tại các địa bàn khác. Chưa có quy định về phân hiệu cơ sở GDDH nước 

ngoài ở Việt Nam. 

2.1.3.2.8. Quy định về thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục 

đại học, cho phép, đình chỉ hoạt động đào tạo 

 Nghiên cứu thực tiễn thi hành các quy định về thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải 

thể cơ sở GDĐH, cho phép, đình chỉ hoạt động đào tạo Điều 22 Luật GDĐH cho thấy, về 

cơ bản nội dung của các quy định này là phù hợp, không tồn tại nhiều vướng mắc, bất cập. 

Chưa có quy định về hợp nhất cơ sở GDĐH, chưa phù hợp với Bộ luật Dân sự. 

2.1.3.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học 

Các quy định của Luật về nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở GDĐH đã giúp tạo 

hành lang pháp lý cho các cơ sở GDĐH hoạt động hiệu quả. Điều 32 Luật GDĐH quy 

định, trường đại học được tự chủ trên 6 lĩnh vực tổ chức và nhân sự, tài chính và tài 
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sản, đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng GDĐH. Tuy 

nhiên, cho đến nay, hai lĩnh vực quyết định quan trọng nhất trong hoạt động của cơ sở 

GDĐH công lập là tài chính và nhân sự vẫn do cơ quan chủ quản quyết định. Luật 

GDĐH có quy định mức độ tự chủ khác nhau giữa các cơ sở GDĐH nhưng còn chung 

chung và chưa có chế tài cụ thể có mục đích răn đe hoặc trừng phạt đối với hành vi vi 

phạm. Quyền tự chủ của các cơ sở GDĐH cũng bị giới hạn rất nhiều bởi các luật khác. 

Ngoài ra, khi cơ sở GDĐH được trao thẩm quyền và mức tự chủ lớn, thì cơ chế và chủ 

thể kiểm soát “thực thi quyền lực” và giám sát kết quả về chất lượng hoạt động của 

trường cũng chưa được quy định.  

2.1.3.4. Hoạt động đào tạo 

Các cơ sở GDĐH đã chủ động trong việc phát triển chương trình đào tạo đáp 

ứng nhu cầu thị trường lao động, tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 

và thực hiện kiểm định chất lượng. Tuy vậy, việc triển khai các hoạt động đào tạo 

trong thực tế còn nhiều bất cập, tồn tại. 

 - Về mở ngành, chuyên ngành đào tạo: mở ngành, chuyên ngành đào tạo vẫn 

mang nặng tính xin – cho và nhiều thủ tục hành chính. Luật GDĐH chỉ giao quyền tự 

chủ mở ngành đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ cho các đại học quốc gia và 

các cơ sở GDĐH đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, đến nay các cơ sở GDĐH đạt chuẩn 

quốc gia vẫn chưa xác định rõ do chưa có quy định nên phần lớn các cơ sở GDĐH 

chưa được tự chủ mở ngành. Công tác thanh tra, kiểm tra giám sát còn tồn tại nhiều kẽ 

hở, bất cập.  

 - Về chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh: Luật GDĐH cho phép các trường được 

tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tuy nhiên, việc xác định chỉ tiêu chung cho tất cả các 

ngành dẫn tới mất cân đối giữa cung cầu trong đào tạo đối với một số ngành, nhóm ngành.  

 - Về thời gian đào tạo: quy định cứng nhắc, chưa có quy định cụ thể cho từng 

trình độ đào tạo phù hợp với đào tạo theo tín chỉ. 

 - Về chương trình, giáo trình GDĐH: còn nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành, 

thiếu kỹ năng, xa rời thực tiễn khiến sinh viên không hứng thú học tập, sinh viên ra 

trường khó tìm kiếm việc làm.  

 - Về tổ chức và quản lý đào tạo: vẫn được thực hiện theo cả niên chế và tín chỉ, 

chất lượng đào tạo chưa có sự đồng bộ giữa các loại hình và phương thức tổ chức đào tạo 

khác nhau, tuy thời gian gần đây đã có sự thống nhất nhất định.  

 - Về văn bằng GDĐH: Về cơ bản hệ thống văn bằng đại học và sau đại học của 

Việt Nam khá tương đồng với các nước trên thế giới, trừ bằng cử nhân cao đẳng không 

được coi là thuộc hệ thống văn bằng GDĐH. Trong quy định hiện nay đang có sự lẫn 

lộn giữa bằng, trình độ và học vị. Tên gọi bằng tốt nghiệp đại học là chưa phù hợp. Vấn 

đề văn bằng tương đương còn nhiều tranh cãi. 

2.1.3.5. Hoạt động khoa học và công nghệ 

Các quy định về nghiên cứu khoa học trong Luật mang tính chung chung, chưa 

rõ mục tiêu, trách nhiệm và quyền tự chủ của các cơ sở GDĐH trong hoạt động 
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KH&CN. Quy định về chuẩn giờ nghiên cứu khoa học như các quy định hiện nay 

được hiểu nghiên cứu khoa học là nghĩa vụ của giảng viên, mà không phải là quyền để 

khuyến khích và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học. Việc triển khai hoạt động 

KH&CN chưa đem lại nguồn thu đáng kể cho các cơ sở GDĐH, việc chuyển giao 

công nghệ chủ yếu mới dừng lại ở các giải pháp công nghệ, chưa khuyến khích hình 

thành các tổ chức KH&CN và doanh nghiệp để chuyển giao KH&CN… Quy định của 

Luật GDĐH cũng chưa thúc đẩy việc các cơ sở GDĐH ứng dụng kết quả nghiên cứu 

khoa học trong sản xuất kinh doanh; thiếu nội dung về việc hình thành các nhóm 

nghiên cứu mạnh, gắn giảng dạy với nghiên cứu khoa học; chưa thể hiện rõ quyền sở 

hữu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, 

xây dựng cơ chế phân chia lợi ích hợp lý đối với tác giả và các bên liên quan phù hợp 

với quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, KH&CN. 

2.1.3.6. Quy định về hoạt động hợp tác quốc tế 

 Một số nội dung hợp tác quốc tế còn tồn tại vướng mắc, hạn chế chủ yếu tập trung 

tại các quy định tại Điều 44, 45. Nội dung hợp tác quốc tế được điều chỉnh bởi nhiều văn 

bản khác nhau, đặc biệt là quy định của pháp luật về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, cần 

phải sửa đổi quy định cho phù hợp với Luật Đầu tư. Chưa phân biệt hình thức nhà đầu tư 

nước ngoài góp vốn và đầu tư 100% vốn, chưa quy định về thành lập phân hiệu cơ sở 

GDĐH nước ngoài ở Việt Nam. 

2.1.3.7. Đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học 

 Hiện nay đã thành lập 05 Trung tâm kiểm định chất lượng, đa số trực thuộc các 

cơ sở GDĐH là chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. Công tác kiểm định chất lượng 

GDĐH được đẩy mạnh ở hầu hết các cơ sở GDĐH. Một số chương trình đào tạo của 

một số cơ sở GDĐH đã được kiểm định, công nhận bởi các tổ chức kiểm định của khu 

vực và quốc tế. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn thì việc kiểm định chất lượng giáo 

dục còn chậm, chưa hiệu quả. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do các quy 

định về tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và sử dụng kết quả kiểm định chất 

lượng GDĐH chưa phù hợp. Cần bổ sung quy định để tăng cường vao trò của kiểm 

định chất lượng giáo dục, coi đó là một tiêu chí để giao quyền tự chủ. 

2.1.3.8. Giảng viên và người học 

 - Về giảng viên: hạn chế, bất cập về các quy định của giảng viên tập trung ở nội 

dung Điều 54 và Điều 55, cụ thể: Hệ thống quy định pháp luật về chức danh giảng 

viên chưa có sự đồng bộ, thống nhất và còn tồn tại nhiều mâu thuẫn. Giảng viên trong 

các cơ sở GDĐH công lập phải tuân thủ quy định của pháp luật về viên chức, làm hạn 

chế khả năng thu hút giảng viên giỏi tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại cơ 

sở GDĐH. Luật mới chỉ quy định trình độ chuẩn của chức danh giảng viên giảng dạy 

trình độ đại học, mà chưa quy định trình độ chuẩn giảng dạy chương trình thạc sĩ, tiến 

sĩ, cũng như chưa quy định về việc sử dụng trợ giảng, người hướng dẫn thực hành. 

Chính sách tuyển dụng giảng viên hiện nay khá cào bằng, chưa có cơ chế ưu tiên tuyển 

dụng những người có trình độ cao. Mặc dù đã có riêng một điều về nhiệm vụ và quyền 
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của giảng viên (Điều 55) nhưng Luật chưa quy định về quyền tự chủ trong học thuật 

của giảng viên nhằm phát huy tối đa sự độc lập, sáng tạo trong chuyên môn, là yếu tố 

quan trọng thúc đẩy sự phát triển liên tục của GDĐH.  

- Về người học: nội dung không có vướng mắc, nên giữ nguyên để đảm bảo tính 

ổn định.  

2.1.3.9. Tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học 

Các quy định về tài chính, tài sản không phù hợp với chủ trương thực hiện tự 

chủ đại học. Mức học phí chưa được tính theo cơ chế tính đủ chi phí đào tạo thực tế 

của các nhóm ngành, các loại hình đào tạo và bậc đào tạo, trên cơ sở giá dịch vụ tiêu 

chuẩn do Chính phủ quy định. Luật GDĐH phải tạo điều kiện để các cơ sở GDĐH có 

cơ hội tăng nguồn thu từ học phí và các nguồn thu hợp pháp khác, trong đó có thu từ dịch 

vụ để đầu tư nhiều hơn cho cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên để nâng cao chất lượng 

đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hiện nay các trường công lập phụ thuộc nhiều vào 

nguồn ngân sách cấp là không phù hợp với xu hướng tự chủ đại học. Bên cạnh đó, 

Luật GDĐH chưa có quy định về khoản thu ngân sách nhà nước theo phương thức đặt 

hàng, giao nhiệm vụ; cần chỉnh sửa về nguồn thu: thu từ hoạt động đào tạo, khoa học, 

công nghệ, dịch vụ hỗ trợ; thu từ hoạt động kinh doanh; từ dịch vụ phục vụ cộng đồng; 

từ lãi tiền gửi ngân hàng nếu có và nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp 

luật. Các quy định về tài chính của Luật cũng chưa giúp các cơ sở GDĐH chủ động 

thu hút nhân tài, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Các quy định về 

trường tư thục chưa phù hợp (về quyền sở hữu tài sản hình thành trong quá trình hoạt 

động của trường; quản lý và sử dụng phần chênh lệch thu chi có sự khác biệt giữa 

trường tư thục và tư thục không vì lợi nhuận). 

2.1.3.10. Quản lý nhà nước về giáo dục đại học 

Các quy định về nội dung QLNN về GDĐH còn thể hiện sự can thiệp sâu của 

Nhà nước trong GDĐH, hạn chế tính tự chủ của các cơ sở GDĐH, do đó ở mức độ 

nhất định ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của cơ sở GDĐH; cơ chế bộ chủ quản 

chưa phù hợp với xu thế tự chủ đại học. Trong điều kiện cách mạng khoa học công 

nghệ 4.0 thì không chỉ cần có sự liên thông trong đào tạo mà còn rất cần một cơ sở dữ 

liệu quốc gia để có thể được truy cập thông tin, tránh việc bằng giả, học hộ, đảm bảo 

việc công nhận kết quả học tập của sinh viên ở các trường khác nhau; cơ sở dữ liệu về 

GDĐH này còn là công cụ để các cơ sở GDĐH giải trình trách nhiệm xã hội. Quy định 

về chức năng, nhiệm vụ của công tác thanh tra, kiểm tra trong Luật GDĐH chưa rõ 

giữa chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành giáo dục, có phần 

chồng chéo, không hiệu quả, đôi khi còn mang tính hình thức.  

2.1.3.11.  Điều khoản thi hành 

Một số quy định của Luật còn thiếu, chưa thực hiện được như các quy định về phân 

tầng, chuẩn chương trình GDĐH. 
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2.2. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC 

ĐẠI HỌC NĂM 2012 

2.2.1. Những kết quả cơ bản đã đạt được 

Luật GDĐH là đạo luật đầu tiên điều chỉnh về GDĐH, có vai trò đặc biệt quan 

trọng trong quá trình phát triển của giáo dục Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế, tạo ra 

nhiều chuyển biến trong hệ thống giáo dục quốc dân nói chung và GDĐH nói riêng. Luật 

GDĐH quy định các nội dung khá toàn diện về GDĐH tạo môi trường pháp lý cho các cơ 

sở GDĐH phát triển và khẳng định vị thế trong hệ thống cũng như trên bình diện quốc tế.  

2.2.2. Những hạn chế, tồn tại 

Sau hơn 5 năm thực hiện và trước những đòi hỏi cấp bách của thực tiễn phát 

triển GDĐH, cũng như đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện GDĐH Luật 

GDĐH đang bộc lộ những khiếm khuyết cơ bản, những bất cập như sau: 

2.2.2.1. Về tự chủ và quản trị đại học 

Mặc dù tinh thần tự chủ đại học được quán triệt và thể hiện xuyên suốt trong 

các quy định của Luật GDĐH nhưng cơ chế, chính sách pháp luật về thực hiện quyền 

tự chủ đại học quy định trong Luật lại chưa nhất quán, thiếu đồng bộ. Về tự chủ của cơ 

sở GDĐH trong từng phương diện như hoạt động tổ chức, nhân sự, đào tạo, khoa học 

công nghệ, hợp tác quốc tế… Luật GDĐH cũng còn nhiều hạn chế. Mô hình quản trị 

đại học cồn tồn tại nhiều bất cập.  

2.2.2.2. Về quản lý đào tạo 

Quy định của Luật GDĐH hiện hành còn nhiều điểm chưa phù hợp với xu 

hướng phát triển của GDĐH trong khu vực và trên thế giới; chất lượng GDĐH, nội 

dung, chương trình, phương pháp GDĐH đã có sự đổi mới nhưng còn chậm, chưa 

thống nhất và thiếu đồng bộ. Các quy định liên quan đến chương trình, tổ chức đào tạo 

chưa tương thích về hình thức, phương thức, thời gian đào tạo, đơn vị đo kiến thức… 

nên hạn chế trong liên thông và hội nhập quốc tế; ảnh hưởng tới tính dịch chuyển của 

sinh viên và khả năng trao đổi về đào tạo liên quốc gia; hạn chế giảng viên trong hội 

nhập quốc tế để thực hiện các chương trình đào tạo theo chuẩn mực quốc tế. 

2.2.2.3. Về quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học 

Quy định của Luật GDĐH hiện hành chưa quy định rõ về trách nhiệm và quyền 

hạn giữa cơ quan chủ quản và cơ sở GDĐH công lập. Cơ sở GDĐH vẫn còn bị quản lý 

khá chặt chẽ của cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý ngành, địa phương và cơ quan 

QLNN về GDĐH làm giảm tính chủ động, sáng tạo, kịp thời trong quản trị, quản lý và 

tổ chức thực hiện giáo dục đào tạo của cơ sở GDĐH  

Cơ cấu tổ chức, mô hình của các trường đại học chưa thật phù hợp với thông lệ 

quốc tế, làm ảnh hưởng quá trình hội nhập quốc tế đối với GDĐH.  

Quy định về phân tầng, xếp hạng chưa phù hợp với các thông lệ chung trên thế giới, 

chưa rõ vai trò của các chủ thể tham gia nên chưa thể triển khai thực hiện. Việc điều chỉnh 

quy hoạch mạng lưới chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Các chế tài xử lý vi phạm cũng chưa 

đầy đủ, cần bổ sung để đảm bảo tính thống nhất cho việc thực hiện các quy định.  
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Phần thứ ba 

QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2012 

3.1.  QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

3.1.1.  Đảm bảo thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về GDĐH 

Các đề xuất sửa đổi, bổ sung cần bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, của 

Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành 

Trung ương khóa XI, Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ 

thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị 

sự nghiệp công lập của Ban chấp hành Trung ương khóa XII và các Nghị quyết của 

Quốc hội, Chính phủ.  

 3.1.2. Đảm bảo tính kế thừa, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật 

hiện hành 

Cần rà soát tất cả các điều của Luật GDĐH 2012 để phân loại những nội dung 

nào vẫn còn phù hợp thì tiếp tục kế thừa, nội dung nào bất hợp lý, bất cập, từ đó đề 

xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, hoặc thay thế, lựa chọn và tập trung vào 

những chính sách đã được Quốc hội thông qua, đảm bảo yêu cầu “sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật GDĐH” (tức là giới hạn số điều được sửa đổi dưới 50% tổng số 

điều). Đồng thời việc sửa đổi, bổ sung phải tạo được sự thống nhất, đồng bộ trong cả 

hệ thống pháp luật, nhất là với Luật Giáo dục với tư cách là luật chung và các luật có 

liên quan đến giáo dục ban hành sau khi Luật GDĐH 2012 ra đời. 

3.1.3. Đảm bảo tính thiết thực, khả thi và hiệu quả của các đề xuất 

 Trong số những nội dung còn bất cập, cần lựa chọn những vấn đề đang là nút 

thắt, điểm nghẽn để đề xuất sửa đổi, bổ sung, đảm bảo thực hiện đổi mới GDĐH, 

nhằm thực hiện tốt tự chủ đại học, huy động được các nguồn lực trong và ngoài nước để 

phát triển GDĐH. Những nội dung sửa đổi, bổ sung phải có tính khả thi, có khả năng đi 

vào cuộc sống ngay sau khi Luật được ban hành. 

3.1.4. Đảm bảo tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn triển khai 

thi hành pháp luật về GDĐH 

Các đề xuất phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động bậc cao 

và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trên cơ sở đánh giá thực tiễn thi hành 

trong 5 năm qua, nhận diện rõ vướng mắc từ thực tế hoạt động. 

3.1.5. Đảm bảo phù hợp với xu thế phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ 

thuật và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 

Những đề xuất phải đảm bảo tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc đổi mới 

GDĐH, đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ, gắn với cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 và sự sáng tạo của các cơ sở GDĐH. 
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3.1.6. Đảm bảo phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế về giáo dục đại học 

Các đề xuất phải đảm bảo tính đổi mới và hội nhập, học hỏi và tiếp thu có chọn 

lọc kinh nghiệm GDĐH của các quốc gia đại diện điển hình của châu Mỹ, châu Âu, 

Châu Á và khu vực ASEAN, đặc biệt chú trọng những quốc gia có nền kinh tế chuyển 

đổi tương đồng với Việt Nam, đảm bảo hội nhập quốc tế. 

3.2. MỤC TIÊU XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU 

CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

3.2.1. Mục tiêu chung: tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu 

quả GDĐH hướng tới đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu 

khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới; đáp ứng ngày càng tốt hơn công 

cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân.  

3.2.2. Mục tiêu cụ thể: thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng trong 

Luật GDĐH; hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về GDĐH; Tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc, khắc phục những hạn chế, bất cập, tạo hành lang pháp lí cho hoạt động của các cơ sở 

GDĐH và thúc đẩy thực hiện hiệu quả tự chủ đại học trên mọi lĩnh vực; đảm bảo lợi ích 

và phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các cơ sở GDĐH; tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc đổi mới QLNN về GDĐH theo hướng tăng cường kiểm tra, thanh tra cơ sở 

GDĐH và sự giám sát của toàn xã hội. 

3.3. ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO 

DỤC ĐẠI HỌC NĂM 2012 THEO 4 NHÓM CHÍNH SÁCH 

3.3.1. Chính sách 1. Mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả tự chủ đại học 

3.3.1.1.  Xác định vấn đề bất cập 

Tự chủ GDĐH thời gian qua vẫn còn những hạn chế, bất cập như: (i) Chưa có 

nhiều cơ sở GDĐH công lập thực hiện tự chủ, kết quả thí điểm tự chủ đại học theo 

Nghị quyết 77/NQ-CP; (ii) các quy định của Luật GDĐH hiện hành chưa quy định rõ 

ràng về trách nhiệm và quyền hạn giữa cơ quan chủ quản và cơ sở GDĐH công lập để 

thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tự chủ đại học trên cả ba phương diện: 

hoạt động chuyên môn, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính tài sản; (iii) các quy định 

về tài chính, tài sản đã trở nên không phù hợp với chủ trương thực hiện tự chủ đại học; 

(iv) hoạt động chuyên môn trong đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế… cũng 

chưa rõ, chưa phát huy năng lực chủ động, sáng tạo. 

3.3.1.2.  Mục tiêu sửa đổi 

 Thực hiện chủ trương tự chủ GDĐH và tạo cơ sở pháp lý cao, đồng bộ, quy 

định rõ hơn về cơ chế tự chủ GDĐH để đảm bảo giao quyền tự chủ cho tất cả các cơ 

sở GDĐH trong hệ thống, khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành 

về tự chủ GDĐH. 

3.3.1.3.  Nội dung đề xuất sửa đổi 

 - Sửa đổi các nội dung liên quan đến chính sách tự chủ và quyền tự chủ nói 

chung tại các Điều 4, Điều 12 và Điều 32, cụ thể: Điều 4 (bổ sung khái niệm về quyền 
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tự chủ, trách nhiệm giải trình); Điều 12 (Bổ sung quy định về chính sách của Nhà nước 

liên quan đến tự chủ đại học); Điều 32 (Sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định cụ thể 

hóa các nội dung tự chủ trong học thuật, trong hoạt động chuyên môn, tổ chức và nhân 

sự, tài chính và tài sản, cụ thể hóa quyền tự chủ, các yêu cầu đối với tự chủ đại học, 

làm rõ nội hàm trách nhiệm giải trình và giao Chính phủ quy định chi tiết về quyền tự 

chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở GDĐH trong từng lĩnh vực hoạt động phù hợp 

với năng lực tự chủ).  

 - Sửa đổi các quy định về tự chủ đại học ở từng lĩnh vực cụ thể:  

+ Tự chủ trong tổ chức và nhân sự: sửa đổi các quy định tại khoản 2 Điều 16 để 

HĐT có thực quyền, là cơ quan quyền lực cao nhất trong trường.  

+ Về tự chủ trong học thuật, đề xuất tại Điều 33 bổ sung quy định các cơ sở 

GDĐH được tự chủ mở ngành theo 2 nhóm: (i) Đối với các trường đạt chuẩn định 

hướng nghiên cứu, đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật thì được tự chủ mở 

ngành từ đại học đến tiến sĩ; (ii) Đối với các trường còn lại được tự chủ mở ngành trình 

độ đại học, thạc sĩ khi được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở GDĐH, có 

nghị quyết thông qua chủ trương mở ngành của HĐT và đáp ứng các điều kiện mở 

ngành theo quy định. Điều 39 bổ sung mục tiêu phù hợp với định hướng tự chủ của các 

cơ sở GDĐH. Sửa đổi Điều 40, 41 theo hướng tăng quyền tự chủ trong hoạt động 

KH&CN. Điều 45 quy định quyền tự chủ liên kết đào tạo của các đại học, các trường 

đại học đã thành lập HĐT và đã đạt kiểm định chất lượng. Cơ sở GDĐH phải công bố 

công khai các thông tin liên quan về chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, tính 

pháp lý của văn bằng nước ngoài được cấp tại nước cấp bằng và tại Việt Nam trên trang 

thông tin điện tử của nhà trường và các phương tiện thông tin đại chúng.  

+ Về tự chủ trong lĩnh vực tài chính, tài sản: Điều 64 cơ cấu lại các nguồn 

thu theo hướng xác định thu dịch vụ là nguồn thu quan trọng, bổ sung nguồn thu là 

vốn vay, bổ sung thu nhập từ hoạt động kinh doanh; từ dịch vụ phục vụ cộng đồng; 

từ lãi tiền gửi ngân hàng (nếu có). Sửa đổi Điều 65 theo hướng cơ sở GDĐH tự chủ 

chi thường xuyên được xây dựng và quyết định mức học phí, đảm bảo tương xứng 

với chất lượng đào tạo, cơ sở GDĐH còn lại thu học phí theo mức quy định của 

Chính phủ. Sửa đổi Điều 66 theo hướng tách bạch quy định về trường công lập và 

tư thục, về sử dụng nguồn vốn nhà nước, bổ sung thêm quy định về quản lý tài 

chính của cơ sở GDĐH công lập tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động (chi 

thường xuyên và đầu tư) và cơ sở GDĐH công lập tự bảo đảm một phần kinh phí 

hoạt động, có nghị quyết thông qua chủ trương của HĐT được sử dụng nguồn tài 

chính; bổ sung quy định về quản lý phần chênh lệch thu chi ở trường tư thục, có 

phân biệt trường không vì lợi nhuận. Sửa đổi, bổ sung Điều 67 cho phù hợp với 

Luật quản lý, sử dụng tài sản công. 
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3.3.1.4.  Đánh giá tác động các phương án  

a. Đánh giá tác động về phương án sửa đổi quy định về chính sách tự chủ và 

quyền tự chủ nói chung (Điều 4, Điều 12 và Điều 32)  

* Tác động tích cực: Thể hiện rõ quan điểm của Nhà nước chính sách tự chủ 

đại học, khẳng định Nhà nước đảm bảo quyền tự chủ của cơ sở GDĐH nhưng phải 

gắn liền với trách nhiệm giải trình của cơ sở GDĐH 

* Tác động tiêu cực: Chính sách tự chủ dễ bị lợi dụng để chỉ hưởng quyền mà 

không thực hiện nghĩa vụ, gây thiệt hại cho người học và xã hội.  

b. Đánh giá tác động về phương án sửa đổi quy định về tự chủ trong các lĩnh 

vực cụ thể (các điều 33, khoản 2 điều 16, 39, 40, 41, 45, 64, 65, 66, 67) 

* Tác động tích cực: Các trường có cơ chế tự chủ thực chất hơn (có bộ máy 

quản trị là HĐT có thực quyền, được tăng quyền tự chủ, chủ động trong các hoạt động 

chuyên môn nhưng vẫn có cơ chế kiểm soát đối với những trường chưa đáp ứng điều 

kiện tự chủ, giảm cơ chế xin – cho), tăng nguồn thu ngân sách từ thuế thu nhập doanh 

nghiệp đối với các khoản thu dịch vụ theo nhu cầu xã hội. Các cơ sở GDĐH có cơ hội 

tăng nguồn thu từ học phí và các nguồn thu hợp pháp khác, trong đó có thu từ dịch vụ 

để đầu tư nhiều hơn cho cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên để nâng cao chất lượng đào 

tạo và nghiên cứu khoa học.  

* Tác động tiêu cực: Có nguy cơ thất thoát tài sản nhà nước, tài sản của các cơ 

sở GDĐH, dễ lạm quyền nếu không có cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát hiệu quả 

việc quản lý và sử dụng tài sản của các trường công lập và tư thục.   

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: Cần sửa đổi một số quy định của Luật 

Giáo dục để tạo sự thống nhất, đồng bộ. 

3.3.2. Chính sách 2. Đổi mới quản trị đại học 

3.3.2.1. Xác định vấn đề bất cập 

Mô hình quản trị đại học đã hình thành rõ nét thông qua các quy định của Luật 

GDĐH. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập như sau: HĐT là thiết chế 

quản trị đại học quan trọng nhưng thành phần, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của HĐT trong trường đại học công lập, HĐQT trong trường đại học tư thục chưa 

được quy định hợp lý. Các cơ sở GDĐH tư thục chưa quy định các thiết chế đại hội 

đồng cổ đông, ban kiểm soát để tạo cơ sở pháp lý cho việc quản trị hiệu quả. 

3.3.2.2. Mục tiêu sửa đổi 

 Thực hiện chủ trương đổi mới cơ chế quản trị trong các cơ sở GDĐH theo Nghị 

quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, khắc phục những hạn chế, bất cập 

của pháp luật hiện hành về quản trị GDĐH. 

3.3.2.3. Nội dung đề xuất sửa đổi 

Đề xuất sửa đổi 4 Điều (16, 17, 18, 20) và bổ sung 02 Điều (16a, 17a) 
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a. Sửa đổi các quy định về Hội đồng trường tại Điều 16: tạo khung pháp lý phù 

hợp với vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm giữa HĐT và Hiệu 

trưởng; đảm bảo sự hài hòa, hiệu lực và hiệu quả trong hoạt động của nhà trường, tránh 

để xảy ra những mâu thuẫn và “xung đột” giữa HĐT và Ban giám hiệu, đồng thời đảm 

bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong cơ sở GDĐH, trao thực quyền cho HĐT 

về tài chính, tài sản, quyết định nhân sự và những vấn đề quan trọng nhất của trường, 

trong đó có quyền tuyển chọn, bổ nhiệm hay miễn nhiệm hiệu trưởng, vốn không thuộc 

thẩm quyền của HĐT theo quy định của Luật hiện hành. 

b. Sửa đổi các quy định về Hội đồng quản trị tại Điều 17: Đề xuất thống nhất tên 

gọi HĐT thay thế cho HĐQT. Cần phân biệt HĐT trường đại học tư thục và trường đại 

học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; bổ sung thêm một số nhiệm vụ, quyền hạn 

của HĐT của trường đại học tư thục; quy định cụ thể hơn về chủ tịch HĐT, nguyên tắc 

làm việc của HĐT để HĐT có thể hoạt đồng hiệu quả hơn. Sửa quy định về thành viên 

HĐT theo hướng bỏ đại diện cơ quan quản lý địa phương nơi cơ sở GDĐH có trụ sở 

để bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của HĐT.  

c. Bổ sung Điều 16a về Đại hội đồng cổ đông và Chủ tịch trường: Bổ sung thêm 

quy định về Đại hội đồng cổ đông vì trong Luật nhắc đến Đại hội đồng cổ đông nhưng 

chưa có quy định về thiết chế này. Bổ sung quy định về chủ tịch trường phù hợp với 

trường đại học tư thục chỉ có một chủ sở hữu. 

d. Bổ sung Điều 17a về Ban kiểm soát: Bổ sung quy định về ban kiểm soát của cơ 

sở GDĐH tư thục theo mô hình của doanh nghiệp nhằm tăng hiệu quả hoạt động của cơ sở 

GDĐH. Luật hiện hành có nhắc đến Ban kiểm soát trong cơ cấu trường tư thục nhưng hoàn 

toàn không có quy định gì về Ban kiểm soát.  

e. Sửa đổi các quy định về Hội đồng đại học tại Điều 18: đề xuất sửa đổi, bổ sung 

Điều 18 theo hướng không quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần của 

đại học mà chỉ dẫn chiếu sang Điều 16,17 về HĐT. Bổ sung đặc thù về thành phần 

trong đại học của Hội đồng đại học có thêm Chủ tịch HĐT của các đơn vị thành viên 

và được bầu tại hội nghị đại biểu. 

f. Sửa đổi các quy định về Hiệu trưởng tại Điều 20: sửa đổi theo hướng hiệu 

trưởng “là người đại diện theo pháp luật” của cơ sở GDĐH cho phù hợp với Bộ luật dân 

sự. Hiệu trưởng trường đại học công lập do cơ quan quản lý trực tiếp công nhận trên cơ sở 

đề xuất của HĐT. Hiệu trưởng trường đại học tư thục do HĐQT bổ nhiệm, bỏ quy định 

phải cơ quan QLNN công nhận. Tiêu chuẩn Hiệu trưởng quy định phù hợp hơn về độ 

tuổi, nhiệm kỳ, kinh nghiệm quản lý. 

3.3.2.4. Đánh giá tác động các phương án  

* Tác động tích cực: Cho phép phát huy năng lực của các cơ sở GDĐH trên cơ sở 

các thiết chế quản trị đại học của cơ sở GDĐH vừa có thêm thực quyền, người tham gia 

quản trị có thêm động lực để phát huy tối đa năng lực, sở trường trong vị trí công việc 

của mình vừa tạo cơ chế ràng buộc về trách nhiệm tương ứng với quyền của từng chủ thể 
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để hạn chế tình trạng lạm quyền. Các quy định về Đại học đồng cổ đông và Chủ tịch 

(trường) học tập các quy định tương ứng trong Luật Doanh nghiệp (đã kiểm nghiệm 

trong thực tế và sửa đổi, bổ sung nhiều lần) nên khá hợp lý và khả thi. Quy định về Ban 

kiểm soát phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn của Việt Nam, tạo cơ 

chế giám sát tốt hơn hoạt động của cơ sở GDĐH. Quy định về bộ máy quản trị trường tư 

thục sẽ tạo khung pháp lý rõ ràng cho hoạt động quản lý, điều hành, tạo cơ chế giám sát 

tốt hơn hoạt động của cơ sở GDĐH tư thục, bảo vệ lợi ích của các bên liên quan. Quy 

định về thành phần hội đồng đại học phù hợp hơn với đặc thù có đại diện các trường 

thành viên trong hội đồng đại học, bổ sung quy định hội đồng đại học tư thục. 

* Tác động tiêu cực: dễ dẫn đến nguy cơ can thiệp quá sâu của HĐT vào công việc 

điều hành hàng ngày của Hiệu trưởng, đồng thời dễ gây tâm tư cho các Hiệu trưởng 

đương nhiệm. Bổ sung quy định về Ban kiểm soát không tạo ra chi phí đối với Nhà nước 

nhưng tạo ra chi phí hoạt động cho Ban kiểm soát đối với cơ sở GDĐH tư thục. Phát 

sinh chi phí hoạt động cho Ban kiểm soát đối với cơ sở GDĐH tư thục. Có nhiều mô hình 

quản lý trường phụ thuộc vào số lượng người góp vốn đầu tư, tạo nên sự phức tạp. 

3.3.3. Chính sách 3. Đổi mới quản lý đào tạo 

3.3.3.1. Xác định vấn đề bất cập 

 Quản lý đào tạo còn nhiều điểm chưa phù hợp với xu hướng phát triển của 

GDĐH trong khu vực và trên thế giới. Các quy định liên quan đến chương trình, tổ 

chức đào tạo, hình thức, phương thức, thời gian đào tạo… chưa tương thích nên hạn 

chế trong liên thông và hội nhập quốc tế; hạn chế tính dịch chuyển của sinh viên và 

khả năng trao đổi về đào tạo liên quốc gia; hạn chế giảng viên trong hội nhập quốc tế. 

3.3.3.2. Mục tiêu sửa đổi 

Các quy định của Luật GDĐH cần phải phù hợp với các quy định của Hiến 

pháp, các văn bản pháp luật mới ban hành; phù hợp với thực tiễn thi hành. 

3.3.3.3. Nội dung đề xuất sửa đổi 

 Sửa đổi, bổ sung các điều luật liên quan trực tiếp đến chính sách quản lý đào tạo 

(9 điều). Đó là các điều 6, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 54, 55, cụ thể: 

a. Sửa đổi bổ sung các quy định về trình độ và hình thức đào tạo 

- Về trình độ đào tạo: để tránh xáo trộn hệ thống trong lần sửa đổi này, đề 

xuất giữ nguyên trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sĩ nhưng bổ sung quy định về trình độ 

tương đương cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam. 

- Về hình thức đào tạo: Phương án dễ được chấp nhận là sửa đổi quy định về 

hình thức đào tạo GDĐH sao cho phù hợp với Luật Giáo dục, đồng thời có sự liên 

thông giữa các hình thức chứ không bó buộc ở một hình thức nhất định. để tránh xáo 

trộn, đề xuất giữ nguyên hình thức đào tạo chính quy và thường xuyên, đào tạo từ xa. 

Phương án căn cơ là thay đổi hẳn hình thức đào tạo thành tập trung và không tập trung 

cho phù hợp với thông lệ quốc tế.  
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b. Sửa đổi, bổ sung các quy định về chỉ tiêu tuyển sinh tại Điều 34: đề xuất quy 

định chỉ tiêu tuyển sinh được xác định theo ngành, nhóm ngành đào tạo trên cơ sở nhu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, phù hợp với các điều 

kiện về số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, và các điều kiện đảm 

bảo chất lượng khác. Đồng thời, trao cho cơ sở GDĐH quyền được tự chủ trong xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh với điều kiện phải công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng 

đào tạo và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo của cơ sở GDĐH, tỷ lệ có việc làm 

của sinh viên tốt nghiệp; đảm bảo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.  

c. Sửa đổi bổ sung các quy định về thời gian đào tạo tại Điều 35: cụ thể hoá thời 

gian đào tạo tiêu chuẩn đối với các trình độ của GDĐH, quy định thời gian đào tạo tiêu 

chuẩn đối với các trình độ của GDĐH theo thời gian tích lũy đủ số tín chỉ cho chương 

trình đào tạo. Bổ sung quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian đào 

tạo cụ thể đối với mỗi trình độ của GDĐHtheo từng lĩnh vực, hình thức tổ chức đào tạo.  

d. Sửa đổi bổ sung các quy định về chương trình đào tạo tại Điều 36: đề xuất 

sửa đổi một số quy định tại Điều 36 để phù hợp với thực tế đang triển khai để đảm bảo 

hội nhập quốc tế. Quy định cụ thể hơn yêu cầu về chương trình đào tạo của cơ sở đào 

tạo nước ngoài để đảm bảo chất lượng 

e. Sửa đổi bổ sung các quy định về tổ chức và quản lý đào tạo tại Điều 37: quản 

lý một số ngành đặc thù, để đảm bảo chất lượng đào tạo  

f.  Sửa đổi bổ sung các quy định về văn bằng và quản lý văn bằng tại Điều 38: thay 

thế tên gọi “bằng tốt nghiệp đại học” bằng tên gọi “bằng cử nhân” cho phù hợp với thông 

lệ quốc tế, quy định các cơ sở đào tạo tự chủ trong việc in văn bằng, xây dựng cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bằng; tất cả mẫu bằng của các cơ sở GDĐH cần được đăng ký và đưa 

lên Cổng thông tin quốc gia về văn bằng để bất cứ ai cần thông tin đều có thể có được 

thông tin chính xác về mẫu văn bằng, văn bằng GDĐH phải do cơ sở GDĐH cấp.  

g.  Sửa đổi, bổ sung các quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài tại Điều 45: đề 

xuất để các bên được tự chủ lựa chọn đối tác liên kết, xây dựng chương trình liên kết, 

tổ chức đào tạo liên kết phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng được quy định; Quy 

định quyền tự chủ liên kết đào tạo của các đại học, các trường đại học đã thành lập 

HĐT và đã đạt kiểm định chất lượng.  

h.  Sửa đổi, bổ sung các quy định về giảng viên tại Điều 54, 55: phân biệt chức 

danh giảng dạy và chức danh viên chức nhằm lý giải cho sự khác biệt các loại chức 

danh theo Luật GDĐH và Luật viên chức, giao Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể; 

đề xuất bổ sung quy định về trình độ chuẩn của chức danh giảng viên giảng dạy trình 

độ thạc sĩ, tiến sĩ là tiến sĩ. Điều 55, đề xuất bổ sung nội dung hoạt động thực tiễn của 

giảng viên để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thực tiễn của giảng viên. 

3.3.3.4. Đánh giá tác động các phương án  

 * Tác động tích cực: giữ nguyên hình thức đào tạo chính quy và thường xuyên để 

phù hợp với Luật Giáo dục, tránh sửa đổi thêm điều luật, tránh sự xáo trộn về hình thức 

đào tạo đã thành thói quen trong xã hội, ít nhất giữ ổn định xã hội trong thời gian này.  
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 * Tác động tiêu cực: không thay đổi cơ bản về hình thức đào tạo cho phù hợp với 

thông lệ quốc tế; chấp nhận vẫn còn sự phân biệt đào tạo chính quy và đào tạo thường 

xuyên; chương trình đào tạo trình độ đại học có thể bị một số trường rút ngắn để sinh 

viên có thể sớm tốt nghiệp làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, không 

đáp ứng được yêu cầu về chuẩn đầu ra. 

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: cần sửa đổi một số quy định của Luật 

Giáo dục. 

3.3.4. Chính sách 4. Đổi mới quản lý nhà nước về GDĐH trong điều kiện 

tự chủ đại học 

3.3.4.1.  Xác định vấn đề bất cập 

QLNN về GDĐH còn nhiều bất cập về chủ thể, cách thức, nội dung quản lý. 

Nhiều vấn đề thuộc phạm vi QLNN chưa thực hiện hiệu quả. Các chính sách của 

Nhà nước về phát triển GDĐH còn mang tính chung chung, thiếu cụ thể. Cơ cấu tổ 

chức, mô hình của các trường đại học, phân tầng, xếp hạng quy định tại Luật GDĐH 

còn chưa thật phù hợp với thông lệ quốc tế, làm ảnh hưởng quá trình hội nhập quốc tế 

đối với GDĐH. Quy định QLNN về KH&CN, QLNN về hợp tác quốc tế còn tồn tại 

nhiều hạn chế, bất cập, thể hiện sự can thiệp sâu của cơ quan chủ quản làm giảm hiệu 

quả thực hiện tự chủ đại học và tính chủ động của cơ sở GDĐH. Công tác kiểm định, 

thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về GDĐH chưa hiệu quả. 

3.3.4.2. Mục tiêu sửa đổi 

Đảm bảo chất lượng và quản lý có hiệu quả GDĐH, phù hợp với yêu cầu thực 

tế quản lý GDĐH theo hướng giảm dần sự can thiệp trực tiếp của cơ quan QLNN đối 

với các cơ sở GDĐH; Nhà nước quản lý ở tầm vĩ mô để điều tiết trong toàn hệ thống; 

các cơ sở GDĐH tự chủ hoạt động theo các điều kiện, tiêu chuẩn chất lượng do pháp 

luật quy định, Nhà nước chỉ xây dựng khung pháp lý, đề ra chính sách, kế hoạch, ban 

hành các chuẩn, tiêu chuẩn và tổ chức kiểm tra, thanh tra thực hiện, xử lý vi phạm 

pháp luật về GDĐH. 

3.3.4.3. Nội dung đề xuất sửa đổi 

a. Sửa đổi các quy định về cơ cấu tổ chức, mô hình của các trường Đại học tại 

các Điều 4, 7, 8, 14, 15 

 Sắp xếp lại hệ thống các cơ sở GDĐH cho hợp lý hơn, sửa đổi những quy định 

về hệ thống cơ sở GDĐH tại Điều 4, 7, 8, 14, 15. 

b. Sửa đổi các quy định về phân tầng, xếp hạng tại Điều 9: sửa đổi các quy định 

về phân tầng cơ sở GDĐH theo hướng đưa những nội dung về các loại cơ sở GDĐH theo 

sứ mệnh vào Điều 7, bổ sung quy định về việc cơ sở GDĐH xác định mục tiêu phát triển, 

định hướng hoạt động theo định hướng nghiên cứu, định hướng ứng dụng căn cứ vào yêu 

cầu phát triển kinh tế, xã hội. Sửa đổi các quy định về xếp hạng cơ sở GDĐH theo hướng: 
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sửa tên và nội dung Điều 9 thành “xếp hạng cơ sở giáo dục đại học”, hoàn chỉnh quy định 

về xếp hạng để tạo động lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng GDĐH. 

c. Sửa đổi các quy định về quy hoạch mạng lưới tại Điều 11: sửa đổi quy định về 

quy hoạch mạng lưới các cơ sở GDĐH tại Điều 11 theo hướng xác định là quy hoạch 

ngành quốc gia, chuyển từ quy hoạch theo vùng địa lý sang quy hoạch theo chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo tính thống nhất trên cả nước, phù hợp với Luật Quy 

hoạch năm 2017.  

d. Sửa đổi các quy định về chính sách của nhà nước về phát triển GDĐH tại Điều 

12: làm rõ các chính sách cơ bản để khuyến khích, thu hút đầu tư cho giáo dục, đồng 

thời khẳng định nguyên tắc Nhà nước đầu tư không phân biệt công lập, ngoài công lập 

mà phải cạnh tranh, bình đẳng; tạo điều kiện cho các cơ sở GDĐH được tự chủ ở mức 

cao hơn; tạo cơ sở pháp lý đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế 

e. Sửa đổi các điều 39, 40, 42: Sửa đổi, bổ sung quy định QLNN về KH&CN 

theo hướng nâng cao trách nhiệm của nhà nước trong quản lý và phát triển KH&CN, 

xác định rõ quan điểm của nhà nước phải thực hiện đầu tư trọng tâm, trọng điểm, tăng 

cường trách nhiệm của Chính phủ và cơ quan QLNN về giáo dục; Nhà nước tập 

trung đầu tư phát triển một số cơ sở GDĐH mạnh về nghiên cứu được khu vực và 

quốc tế công nhận, xếp hạng.  

f. Sửa đổi các Điều 44, 48: Sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 44 thành lập văn 

phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam; thành lập văn phòng đại 

diện cơ sở GDĐH của Việt Nam ở nước ngoài; Sửa đổi, bổ sung các khoản 2 và 3 

Điều 48 theo hướng Chính phủ (chứ không phải Thủ tướng) quy định chính sách đầu 

tư, chế độ đãi ngộ nhằm thu hút các nhà khoa học và người Việt Nam ở nước ngoài 

tham gia hoạt động tài trợ, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; 

quy định cụ thể điều kiện, thủ tục về hợp tác quốc tế quy định tại các Điều 44, 45 và 

46 của Luật này để phù hợp với Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư. Tại khoản 3 Điều này bỏ 

nội dung “việc liên kết của cơ sở GDĐH Việt Nam với cơ sở GDĐH nước ngoài” vì 

đây là hình thức hợp tác quốc tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 nên sẽ thuộc thẩm 

quyền của Chính phủ chứ không phải Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

g. Sửa đổi quy định Điều 68: xác định đúng vai trò của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

là định hướng, xây dựng chính sách, quản lý vĩ mô nhằm tránh cho cơ quan này luôn ở 

tình trạng quá tải do phải giải quyết nhiều công việc sự vụ liên quan đến các trường. 

Trong điều kiện mở rộng tự chủ đại học, Nhà nước không can thiệp sâu vào các hoạt 

động chuyên môn của các cơ sở GDĐH mà quản lý ở tầm vĩ mô thông qua việc xây 

dựng chiến lược và ban hành văn bản pháp luật để phát triển GDĐH; có cơ chế đặt 

hàng đào tạo của Nhà nước đối với cơ sở GDĐH; xây dựng và ban hành quy hoạch 

phát triển nguồn nhân lực, quy hoạch phát triển mạng lưới. Việc QLNN về GDĐH cần 

tập trung vào đầu mối là Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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h. Sửa đổi các quy định về công tác kiểm định tại Điều 52: sửa đổi theo hướng 

hoàn thiện hệ thống kiểm định chất lượng GDĐH của Việt Nam, quy định tổ chức 

kiểm định chất lượng phải là tổ chức độc lập; tiêu chuẩn và quy trình đánh giá tổ chức 

kiểm định chất lượng giáo dục nhằm đảm bảo tính thống nhất, xác định rõ về năng lực 

để đảm bảo đồng đều về kết quả đánh giá, kiểm định giữa các trung tâm kiểm định 

chất lượng. Bổ sung quy định về kiểm soát hoạt động của tổ chức kiểm định, cơ chế 

khiếu nại, tố cáo đối với hành vi vi phạm của trung tâm kiểm định. 

i. Sửa đổi các quy định về thanh tra, kiểm tra tại Điều 70: sửa đổi theo hướng 

phân định rõ chức năng thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành giáo dục và 

thanh tra nội bộ của các chủ thể. 

3.3.4.4. Đánh giá tác động các phương án  

a. Đánh giá tác động đối với phương án sửa các Điều 4, 7, 8, 14, 15 

* Tác động tích cực: Hệ thống được sắp xếp hợp lý hơn, có tính kế thừa, ổn 

định, không gây xáo trộn nhưng vẫn đảm bảo tính mở. 

* Tác động tiêu cực: Vẫn chưa sắp xếp hệ thống cơ sở GDĐH một cách triệt để.  

b. Đánh giá tác động phương án sửa đổi về phân tầng, xếp hạng tại Điều 9 

 * Tác động tích cực: Các cơ sở đào tạo có quyền tự chủ và có trách nhiệm cao hơn 

khi xác định sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, định hướng đầu tư phát triển cho phù hợp với 

nhu cầu đào tạo nhân lực của từng ngành, từng giai đoạn; Việc xếp hạng được quy định 

theo thông lệ quốc tế, nhà nước không thực hiện nhưng vẫn định hướng điều chỉnh về mục 

đích xếp hạng, điều kiện để tổ chức có quyền tham gia với tư cách là người xếp hạng... để 

kết quả xếp hạng đảm bảo độ tin cậy 

 * Tác động tiêu cực: Phát sinh một số chi phí: xây dựng ban hành văn bản; chi 

phí cho hoạt động thanh tra, kiểm tra các tổ chức xếp hạng. 

c. Đánh giá tác động sửa đổi quy định về quy hoạch mạng lưới Điều 11 

 * Tác động tích cực: Quy hoạch mở, không đóng khung quy hoạch theo không 

gian và số lượng trường sẽ tạo ra sự cạnh tranh, chất lượng, thu hút các nhà đầu tư cho 

GDĐH; Tạo nên sự yên tâm và tin tưởng của người dân đối với GDĐH. 

  * Tác động tiêu cực: Có thể ảnh hưởng đến các trường chất lượng thấp do nguy 

cơ giải thể, sáp nhập... 

d. Đánh giá tác động đối với phương án sửa đổi chính sách nhà nước về GDĐH 

tại Điều 12  

 * Tác động tích cực: Không tăng đầu tư mà ngược lại có thể giảm chi phí do cơ 

chế đấu thầu; Tăng cơ hội nhận vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước của các cơ sở 

GDĐH không phân biệt chủ sở hữu, loại hình trường, trên cơ sở cạnh tranh bình đẳng. 

Thay đổi phương thức QLNN trong điều kiện tự chủ đại học; bình đẳng công tư về cơ 

hội tiếp cận nguồn lực nhà nước và các nguồn lực khác. 
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 * Tác động tiêu cực: gây tâm lý không an tâm cho các trường công lập khi nguồn 

vốn ít ỏi từ ngân sách lại bị chia sẻ cho các trường tư thục, vốn phải tự đảm bảo kinh phí. 

Ưu đãi thuế, phí đồng nghĩa với việc Nhà nước thất thu thuế, phí. 

e. Đánh giá tác động đối với phương án sửa đổi quy định về trách nhiệm nhà 

nước về phát triển khoa học công nghệ tại Điều 42 

 * Tác động tích cực: Thể hiện được vai trò của Nhà nước trong quản lý và phát 

triển khoa học và công nghệ theo hướng tích cực do xác định rõ chính sách của nhà 

nước tập trung đầu tư cho khoa học, công nghệ; Cơ sở GDĐH linh hoạt, năng động 

hơn trong điều kiện tự chủ và hội nhập quốc tế. Chính phủ có cơ sở xây dựng một 

Nghị định riêng về khoa học công nghệ trong GDĐH nhàm thúc đẩy phát triển khoa 

học công nghệ trong cơ sở GDĐH. 

 * Tác động tiêu cực: Tăng cường QLNN về KH&CN có thể gây những tác 

động tâm lý tiêu cực đối với việc thực hiện tự chủ của các cơ sở GDĐH. Làm phát 

sinh các chi phí của Nhà nước liên quan đến việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành 

quy định cụ thể hóa các chính sách. 

f. Đánh giá tác động đối với phương án sửa đổi về hợp tác quốc tế và đảm bảo 

chất lượng tại Điều 45, 49 

* Tác động tích cực: Khuyến khích mở rộng các hình thức liên kết đào tạo với 

nước ngoài; Tăng cường công tác kiểm định chất lượng các chương trình liên kết đào 

tạo với nước ngoài; Hoàn thiện hệ thống kiểm định chất lượng GDĐH của Việt Nam; 

Kiểm soát tốt hơn các tổ chức kiểm định để thiết lập hệ thống tổ chức kiểm định theo 

thông lệ quốc tế. 

 * Tác động tiêu cực: Các lĩnh vực không được liên kết đào tạo hạn chế quyền tự 

chủ của các cơ sở GDĐH. Việc chuyển đổi đối với các tổ chức kiểm định thuộc cơ sở 

GDĐH sẽ mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến hoạt động kiểm định nói chung.  

g. Đánh giá tác động đối với phương án sửa đổi về quản lý nhà nước về GDĐH 

tại Điều 68 

* Tác động tích cực: Quy định rõ hơn những nội dung về QLNN trong GDĐH, trao 

quyền chủ động cho các cơ sở GDĐH, phù hợp với thông lệ quốc tế. 

 * Tác động tiêu cực: có thể có sự phản ứng từ một bộ phận cơ quan QLNN và 

cán bộ ở các cơ quan đó khi bị mất tầm ảnh hưởng và có thể cả lợi ích.   

3.4. ĐỀ XUẤT DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU 

CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2012 

 Bên cạnh việc sửa đổi các quy định để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo 

hành lang pháp lí cho hoạt động của các cơ sở GDĐH và thúc đẩy thực hiện hiệu quả tự 

chủ đại học trên mọi lĩnh vực, Nhóm nghiên cứu đề xuất sửa đổi một số quy định về kỹ 

thuật hoặc một số quy định nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về GDĐH đảm bảo 

phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.  
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 Bản đề xuất dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH 2012 

bao gồm 2 điều, trong đó Điều 1 là sửa đổi bổ sung một số điều của Luật GDĐH 2012, 

Điều 2 là thay thế, bãi bỏ một số cụm từ tại một số điều, khoản. Điều 1 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật GDĐH số 08/2012/QH13 bao gồm sửa đổi, bổ sung 39 Điều (sửa đổi 

37 Điều và bổ sung 2 Điều), cụ thể: sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 6, Điều 7, Điều 9, 

Điều 11, Điều 12, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Bổ sung Điều 16a sau Điều 16, Điều 17, 

Bổ sung Điều 17a sau Điều 17, Điều 18, Điều 20, Điều 21, Điều 32, Điều 33, sửa đổi, 

bổ sung khoản 1, khoản 3 Điều 34, Điều 35, sửa đổi, bổ sung điểm a, b, c khoản 1 và 

khoản 4 Điều 36, Điều 37, Điều 38, sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2, 4 Điều 39, Điều 40, 

sửa đổi, bổ sung khoản 5, 6 và 9, bổ sung khoản 10 Điều 41, Điều 42, sửa đổi, bổ sung 

khoản 2 Điều 44, Điều 45, Điều 48, Điều 52, Điều 54, sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 

3 và khoản 7 Điều 55, Điều 64, Sửa đổi, bổ sung tên và nội dung Điều 65, Điều 66, 

Điều 67, Điều 68, Điều 70, Điều 73. 

3.5.  ĐỀ XUẤT DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT 

SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GDĐH 2012 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/07/2019. Sau khi Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật GDĐH được thông qua, 

Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp tục phối hợp với Vụ GDĐHxây 

dựng Dự thảo Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật GDĐH. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐHgồm 19 Điều, bao gồm: Phạm vi điều 

chỉnh và đối tượng áp dụng; Đặt tên, đổi tên cơ sở GDĐH; Chuyển đổi cơ sở GDĐH tư 

thục sang cơ sở GDĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; Chuyển trường đại học 

thành đại học; Liên kết các trường đại học thành đại học; Thủ tục thành lập, công nhận 

HĐT; công nhận, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch HĐT và thành viên HĐT công lập; 

Thủ tục thành lập HĐT, công nhận HĐT; công nhận, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch 

HĐT của trường đại học tư thục và trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; 

Thủ tục thành lập, công nhận hội đồng đại học; công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ 

tịch và các thành viên hội đồng đại học; Cơ sở GDĐH định hướng nghiên cứu; Phân 

hiệu của cơ sở GDĐH tại Việt Nam; Tổ chức kiểm định chất lượng GDĐH; Quyền tự 

chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở GDĐH; Trình độ đào tạo một số ngành đào tạo 

chuyên sâu đặc thù; Văn bằng, chứng chỉ GDĐH; Hoạt động khoa học và công nghệ 

trong cơ sở GDĐH; Hoạt động hợp tác quốc tế trong cơ sở GDĐH; Rút vốn và chuyển 

nhượng vốn đầu tư vào cơ sở GDĐH; Hiệu lực thi hành; Trách nhiệm thi hành. 
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Phần thứ tư 

ĐỀ XUẤT NHỮNG NỘI DUNG CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU, HOÀN 

THIỆN HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

SAU KHI BAN HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT 

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2012 

Các nội dung đề xuất tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện được chia thành hai 

nhóm như sau: Nhóm 1 – Những nội dung đề xuất đã được đưa vào Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật GDĐH nhưng chưa triệt để, cần kiến nghị tiếp tục sửa đổi; 

Nhóm 2 – Những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện hệ thống chính sách, 

pháp luật về GDĐH trong tương lai. 

4.1.  NHỮNG NỘI DUNG ĐỀ XUẤT ĐÃ ĐƯỢC ĐƯA VÀO LUẬT SỬA 

ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NHƯNG CHƯA 

TRIỆT ĐỂ, CẦN KIẾN NGHỊ TIẾP TỤC SỬA ĐỔI 

4.1.1. Những quy định chung 

4.1.1.1.  Phạm vi điều chỉnh của Luật Giáo dục đại học 

Đề xuất sửa đổi các nội dung liên quan đến khái niệm và phạm vi của GDĐH để 

đưa cao đẳng trở lại Luật GDĐH. Hình thức thể hiện trong Luật GDĐH thì có thể cân 

nhắc các phương án: Đưa các quy định về đào tạo trình độ cao đẳng của Luật GDNN 

vào Luật GDĐH còn việc giao chức năng quản lý trình độ cao đẳng cho cơ quan nào là 

thẩm quyền quyết định của Chính phủ hoặc chỉnh sửa Điều 1 về phạm vi điều chỉnh của 

Luật GDĐH theo hướng bổ sung quy định: Đào tạo trình độ cao đẳng không thuộc phạm 

vi điều chỉnh của Luật GDĐH. 

4.1.1.2. Giải thích từ ngữ 

Tiếp tục sửa đổi Điều 4 theo hướng: (i) Bổ sung khái niệm “giáo dục đại học” 

để làm nền cho toàn bộ Luật GDĐH, tạo sự thống nhất, giải quyết vấn đề cao đẳng có 

thuộc GDĐH không? (ii) Bổ sung và phân biệt khái niệm “trường đại học” và “học 

viện”, tiếp tục hoàn thiện khái niệm “đại học”, bổ sung lý do gắn kết các trường này 

với nhau là “có mối quan hệ gắn bó về sứ mạng và lợi ích”; các trường đại học thành 

viên có thể gồm trường đại học độc lập (có tư cách pháp nhân) và trường chuyên 

ngành (không có tư cách pháp nhân) theo kinh nghiệm của Liên bang Nga (Đại học 

Quốc gia Mátxcơva và Xanh Pêtécbua). 

4.1.1.3. Mục tiêu của giáo dục đại học 

 Cần tiếp tục nghiên cứu theo hướng mục tiêu chung cần rộng hơn, thể hiện triết lý 

GDĐH và mang tính khái quát hơn, phù hợp với định hướng của nền giáo dục Việt Nam. 

4.1.1.4. Trình độ và hình thức đào tạo của giáo dục đại học 

 Về trình độ đào tạo, đề nghị bổ sung cao đẳng là một trình độ được đào tạo 

trong GDĐH cho phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo đảm tính hệ thống của GDĐH, tạo 
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thuận lợi cho việc đào tạo liên thông, chuyển tiếp giữa các bậc trình độ của giáo dục 

sau trung học phổ thông.  

 Về hình thức đào tạo, đề nghị bổ sung, sửa đổi hình thức đào tạo cho đúng với 

bản chất và phù hợp với thông lệ quốc tế (tập trung và không tập trung). Cân nhắc bổ 

sung thêm hình thức tự học, tự học có hướng dẫn cho phù hợp với Luật Giáo dục và 

đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Tiếp tục nghiên cứu để bổ sung hình thức đào tạo trực 

tuyến, đào tạo kết hợp (blended learning). 

4.1.2. Tổ chức quản trị cơ sở giáo dục đại học 

4.1.2.1.  Hội đồng trường  

Một số nội dung liên quan đến HĐT cần phải tiếp tục sửa đổi như sau: 

- Về thành viên đại diện cho người học: cần có sự tham gia của đại diện 2 thiết 

chế Đoàn thanh niên và Hội sinh viên, cần quy định rõ đại diện phải người học (không 

phải là giảng viên, chuyên viên của trường) để sự tham gia của họ thực sự đại diện cho 

giới người học, mang tính thực chất hơn. 

- Về thành viên mời ngoài trường: Luật hiện hành quy định các đối tượng này phải 

được bầu ở Hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu. Trong khi đó, nước ngoài mời những 

người có uy tín trong xã hội tham gia HĐT để tăng uy tín cho HĐT, không cần bất cứ thủ 

tục bầu nào để thấy sự trân trọng với họ. Hơn nữa cần xác định rõ những đối tượng mời 

ngoài trường thuộc nhóm không phải bầu, giống như thành viên đương nhiên. 

- Về đại diện cho cơ quan quản lý: Luật GDĐH hiện hành không quy định số 

lượng thành viên HĐT đại diện cho cơ quan quản lý, đồng thời Chủ tịch HĐT phải là 

cán bộ cơ hữu của Trường làm hạn chế sự tham gia của những người có uy tín, thực sự 

có khả năng dẫn dắt, định hướng trường nhưng công tác ở các cương vị lãnh đạo cơ 

quan chủ quản, đồng thời chưa phù hợp với quy định HĐT là cơ quan đại diện cho chủ 

sở hữu mà mới chỉ tập trung vào sự tham gia của các bên liên quan.  

- Về nhiệm kỳ của HĐT: quy định nhiệm kỳ chung cho tất cả các nhóm đối tượng 

là chưa hợp lý. Đề xuất học tập kinh nghiệm của Hoa Kỳ và Úc, chia theo từng nhóm 

đối tượng chứ không có nhiệm kỳ chung. Đối với thành viên là đại diện của sinh viên 

nên có nhiệm kỳ từ 1 đến 2 năm để phù hợp với nhiệm kỳ của Đoàn thanh niên 

(đơn vị cử đại diện).    

4.1.2.2. Hiệu trưởng 

 Khoản 2 Điều 28 Luật Viên chức mâu thuẫn với điểm c khoản 3 Điều 20. Luật 

sửa đổi bổ sung một số điều Luật GDĐH. Đối với trường chưa được giao tự chủ thì Hiệu 

trưởng chỉ được bổ nhiệm cán bộ quản lý theo phân cấp. Vì thế, cần bổ sung cụm từ “theo 

thẩm quyền hoặc theo phân cấp” tại điểm c khoản 3 Điều 20 Luật sửa đổi bổ sung một 

số điều Luật GDĐH.  
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4.1.2.3. Thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục đại học; cho 

phép, đình chỉ hoạt động đào tạo 

Các quy định về thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở GDĐH, cho 

phép, đình chỉ hoạt động đào tạo không được đề cập đến trong lần sửa đổi, bổ sung 

Luật GDĐH, tuy nhiên các nội dung này trong thực tế cũng tồn tại một số bất cập đòi 

hỏi cần được sửa đổi để hoàn thiện, nhất là trong bối cảnh có chủ trương sáp nhập các 

trường hình thành các đại học lớn có khả năng cạnh tranh quốc tế và giải thể các 

trường yếu kém không hiệu quả. Vì vậy cần tiếp tục nghiên cứu các vấn đề sau: (i) Sắp 

xếp lại mạng lưới cơ sở GDĐH theo hướng tinh, gọn, chất lượng và hiệu quả. Có cơ 

chế, chính sách đủ mạnh để khuyến khích quá trình sắp xếp, sáp nhập các trường đại 

học thành đại học lớn; (ii) Luật GDĐH hiện hành chỉ mới quy định về vấn đề “sáp 

nhập, chia tách” mà chưa quy định về “hợp nhất”, đề nghị tiếp tục nghiên cứu bổ sung 

quy định về hợp nhất cho phù hợp với Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp; (iii) Tiếp 

tục nghiên cứu quy định về “Đình chỉ hoạt động đào tạo của cơ sở giáo dục đại học” 

tại Điều 25 Luật GDĐH, theo đó, cần có sự phân biệt giữa đình chỉ và tạm đình chỉ và 

bổ sung hình thức tạm đình chỉ hoạt động và chia thành 2 khoản khác nhau theo hướng 

đình chỉ đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng dẫn đến phải chấm dứt hoàn 

toàn việc đào tạo; tạm đình chỉ đối với các trường hợp ít nghiêm trọng hơn nhưng vẫn 

có thể chấp nhận được như thiếu một trong các điều kiện để tổ chức đào tạo; người cho 

phép hoạt động đào tạo không đúng thẩm quyền. Khoản 2 Điều 25 nên bỏ “thời hạn 

đình chỉ” vì đình chỉ là vĩnh viễn. Điều 25 nên bổ sung khoản về chế tài đối với cơ sở 

GDĐH bị đình chỉ; (iv) Sửa đổi Điều 26 ở những nội dung sau: Điểm a khoản 1 Điều 

26 Luật GDĐH cần làm rõ vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật là gì để có 

thể áp dụng trong thực tiễn (Đề xuất đó là những vi phạm dẫn đến hậu quả làm cho cơ 

sở GDĐH đó không đạt được mục tiêu GDĐH); Bổ sung khoản 3 Điều 26 về trách 

nhiệm của cơ sở GDĐH và chủ sở hữu để đảm bảo quyền lợi của các chủ thể liên quan 

có thể bị ảnh hưởng khi cơ sở GDĐH bị giải thể; Bổ sung khoản 4 cho phép Chính phủ 

quy định chi tiết về thủ tục giải thể; (v) Điều 27 bổ sung “tạm đình chỉ”, bổ sung “hợp 

nhất” và “phân hiệu” cho phù hợp với đề xuất bổ sung ở trên. Trao cho Bộ Giáo dục 

và đào tạo thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập các cơ sở GDĐH vì 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về giáo dục đào tạo nên được 

giao quyền này để tăng trách nhiệm của mình trong việc quyết định phù hợp với quy 

hoạch mạng lưới cơ sở GDĐH đã được Thủ tướng phê duyệt.  

4.1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học 

Đề xuất tiếp tục nghiên cứu các quy định nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở 

GDĐH theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở GDĐH, cụ 

thể sửa đổi các Điều 28, 31, 32.  

 - Điều 28, tại khoản 2 bổ sung: “cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu xã hội” vì 

đây là một lĩnh vực hoạt động quan trọng, nhất là trong bối cảnh tăng cường tự chủ thì 
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càng phải nâng cao vai trò của hoạt động này để tăng nguồn thu. Khoản 11 bổ sung nội 

dung “Thực hiện chế độ công khai và công bố thông tin theo quy định của pháp luật” 

để phù hợp với Quyết định 192/2004/QĐ-TTg, Nghị định 04/2015/NĐ-CP, đồng thời 

là điều kiện bắt buộc để các cơ sở GDĐH được tự chủ nhằm minh bạch hóa thông tin 

và xã hội giám sát. 

- Tên điều 31 bổ sung “phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại 

Việt Nam” để phù hợp với việc bổ sung phân hiệu tại Luật này. 

- Điều 32 đề xuất tiếp tục nghiên cứu và làm rõ các nội dung về trách nhiệm 

giải trình, các thời hạn thực hiện nghĩa vụ công khai, minh bạch, cơ chế giám sát của 

xã hội. Bên cạnh đó, về cơ chế giám sát và đánh giá phục vụ cho trách nhiệm giải trình 

trước HĐT, đề nghị sửa lại điểm d, khoản 7 Điều 32 như sau: “Thực hiện công khai, 

trung thực và minh bạch trên cơ sở xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý 

GDĐH theo quy định của Bộ GDĐT”. 

4.1.4. Hoạt động khoa học và công nghệ 

Nhìn chung các quy định về nội dung hoạt động chuyên môn KH&CN chưa rõ, 

chưa trở thành lĩnh vực các cơ sở GDĐH được tự chủ cao nhất, chưa phát huy năng lực 

chủ động, sáng tạo của đội ngũ các nhà khoa học trong công tác đào tạo, KH&CN để 

đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao, tạo ra “đột phá chiến lược” để phát triển nền 

kinh tế đất nước. Do đó, đề xuất tiếp tục nghiên cứu sửa đổi các quy định tại Điều 39, 

40, 41. Cụ thể Điều 39 bổ sung quy định theo hướng quy định hoạt động khoa học, công 

nghệ có tác động đến toàn bộ đội ngũ nhân sự của cơ sở GDĐH, kể cả công lập và tư 

thục, có vốn đầu tư nước ngoài; bổ sung mục tiêu “Tăng nguồn thu của các cơ sở giáo 

dục đại học từ các dịch vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ” để phù hợp với định hướng 

tự chủ của các cơ sở GDĐH. Điều 40 cần chỉnh lý về câu chữ để đảm bảo chính xác. 

Điều 41 cần quy định rõ cơ sở GDĐH được quyền sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, bổ sung quy định “xây dựng cơ 

chế phân chia lợi ích hợp lý đối với tác giả và các bên liên quan phù hợp với quy định 

của pháp luật về sở hữu trí tuệ, khoa học và công nghệ” nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ. Với cơ chế này, các nhà khoa học được quan tâm, khuyến 

khích, có động lực đầu tư phát triển KH&CN.  

4.1.5. Hoạt động hợp tác quốc tế 

Cần nghiên cứu cơ chế khuyến khích các cơ sở GDĐH nước ngoài đầu tư tại 

Việt Nam, tạo sự cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng trong hệ thống GDĐH... 

Cụ thể cần nghiên cứu bổ sung tại Điều 44 quy định cơ sở GDĐH có thể góp vốn, đầu 

tư cùng cơ sở GDĐH nước ngoài để thành lập một cơ sở GDĐH có vốn đầu tư nước 

ngoài; bổ sung “phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam”; bổ 

sung hình thức “mở văn phòng đại diện, phân hiệu hoặc cơ sở giáo dục đại học của 

Việt Nam ở nước ngoài”. 
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4.2.  NHỮNG NỘI DUNG CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU ĐỂ HOÀN 

THIỆN HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

TRONG TƯƠNG LAI 

4.2.1. Nghiên cứu triết lý giáo dục đại học 

Triết lý giáo dục nói chung, triết lý GĐĐH nói riêng là khái niệm còn có rất nhiều 

tranh cãi, chưa có sự thống nhất ngay cả trong giới nghiên cứu khoa học. Do đó, cần có 

công trình nghiên cứu nghiêm túc và công phu, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để 

nhằm thảo luận kỹ lưỡng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong dư luận và trong giới học 

thuật trước khi pháp điển hóa khi sửa đổi toàn diện Luật GDĐH và cân nhắc liệu có nên 

bổ sung triết lý vào Luật GDĐH hay không? Triết lý giáo dục sẽ là nơi thể hiện những 

quan điểm chính thức của Đảng, Nhà nước về GDĐH để thống nhất định hướng cho phát 

triển GDĐH Việt Nam, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xác định mục tiêu và 

định hướng phát triển giáo dục của quốc gia. Tuy nhiên, có thể tính đến phương án 

chuyển biến triết lý giáo dục trong mục tiêu của GDĐH chứ không nhất thiết phải có 

quy định trong Luật GDĐH về triết lý giáo dục. 

4.2.2. Nghiên cứu về hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam 

Việc phân chia hệ thống GDĐH như trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật GDĐH về cơ bản vẫn chưa giải quyết và bao quát hết sự đa dạng và phức tạp 

của các mô hình trường đang tồn tại trong thực tiễn, đồng thời chưa đưa ra được tiêu 

chí cụ thể để phân biệt giữa ĐHQG với đại học, giữa trường đại học với học viện. Về 

lâu dài, cần có những nghiên cứu toàn diện và những bước đi mạnh dạn hơn để hệ thống 

GDĐH của Việt Nam mạch lạc và tiệm cận với hệ thống GDĐH của thế giới. Vì vậy, 

nhóm nghiên cứu đề xuất nghiên cứu một số nội dung liên quan đến hệ thống GDĐH ở 

Việt Nam như sau: 

- Về mô hình giáo dục đại học: căn cứ thực tiễn để đánh giá tính hiệu quả của 

mô hình đại học hiện nay để lâu dài xây dựng mô hình đại học theo hướng là đại học 

tổng hợp đa lĩnh vực hay là tổ hợp các trường đại học thành viên độc lập, hay là vẫn giữ 

kiểu hỗn hợp như hiện nay. Nếu đánh giá thấy cần thiết duy trì và phát triển mô hình 2 

ĐHQG, đại học vùng thì phải có cơ chế đặc thù với những chính sách ưu tiên riêng, có 

thể cân nhắc ban hành một đạo luật riêng về ĐHQG như ở Liên bang Nga hay 

Philippines; Nhà nước cần tập trung đầu tư một số trường hàng đầu có khả năng cạnh 

tranh quốc tế để tăng số lượng các trường lọt vào các bảng xếp hạng quốc tế (theo kinh 

nghiệm của Trung Quốc). Cần nghiên cứu để bổ sung mô hình cơ sở GDĐH “ảo” 

(Virtual university) cho phù hợp với xu thế và nhu cầu thực tế. Một số giải pháp có thể 

thực hiện trước mắt là: Kiểm soát chặt chẽ việc thành lập mới các trường đại học; 

Thanh tra, kiểm tra hoạt động thường xuyên; Rà soát hoạt động của các cơ sở GDĐH, 

khuyến khích, thậm chí bắt buộc các trường hoạt động ít hiệu quả sáp nhập hoặc 

chuyển đổi mô hình, để hình thành các đại học lớn, dễ dàng hơn trong quản lý, đầu tư, 

đồng thời tập trung nguồn lực; Dùng công nghệ và phần mềm quản lý các chỉ số về cơ 

sở GDĐH, đặc biệt đội ngũ giảng viên. 
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- Về loại hình cơ sở giáo dục đại học: phân biệt rõ về bản chất của từng loại hình: 

công lập, tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài. Về lâu dài, cần xác định có nên quy 

định về loại hình trường tư thục không vì lợi nhuận” hay không vì như thế đương nhiên sẽ 

công nhận sự tồn tại của trường “vì lợi nhuận”. Muốn vậy cần có nghiên cứu chuyên sâu 

về các khái niệm “phi lợi nhuận”, “không vì lợi nhuận” để làm rõ bản chất, từ đó định 

hướng xây dựng quy định phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Kịp thời “luật hóa” chủ 

trương, chính sách khuyến khích các cơ sở GDĐH công lập chuyển sang loại hình tư thục, 

đồng thời nghiên cứu kỹ cơ chế “trao quyền tự chủ cao nhất cho các cơ sở GDĐH công 

lập. Có chính sách khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư cho GDĐH, khuyến 

khích thành lập các phân hiệu của trường đại học nước ngoài tại Việt Nam. 

4.2.3. Nghiên cứu về Hội đồng trường 

Một số nội dung liên quan đến HĐT cần phải tiếp tục nghiên cứu như sau: (i) 

cần tiếp tục nghiên cứu về trách nhiệm của HĐT và cơ chế kiểm soát quyền lực của 

HĐT, cần quy định về chế tài áp dụng đối với các vi phạm của HĐT, Chủ tịch và các 

thành viên; quy định về khiếu nại và thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết 

định của HĐT, Chủ tịch; (ii) nghiên cứu và thể chế hoá mối quan hệ giữa HĐT, Đảng 

uỷ và Hiệu trưởng; (iii) cần nghiên cứu một cách căn cơ về mô hình HĐT phù hợp với 

điều kiện Việt Nam, nơi có sự lãnh đạo toàn diện của Đảng vì không dễ dàng kết hợp 

mô hình của phương tây (thành phần HĐT đa dạng, nhiều người ngoài để phát huy 

tiềm năng ngoài trường) với mô hình của nước XHCN như Việt Nam, Trung Quốc 

(Đảng lãnh đạo toàn diện).  

4.2.4. Nghiên cứu chế định Chủ đầu tư 

Cần tiếp tục nghiên cứu một cách cẩn trọng, thấu đáo về Điều 16a – Chủ đầu tư vì 

điều này được bổ sung trong quá trình thảo luận ở các cơ quan của Quốc hội, chưa có 

đánh giá tác động. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH chưa làm rõ được 

từng cách thức kiểm soát từ phía chủ sở hữu tương ứng với mỗi mô hình (trong mô hình 

thành lập doanh nghiệp chưa xác định tư cách pháp lý của doanh nghiệp và trường là độc 

lập, tách bạch khỏi nhau hay chỉ là một, nếu tách bạch thì cần xác định mối quan hệ giữa 

doanh nghiệp và trường; trong mô hình không thành lập doanh nghiệp quy định về nhà 

đầu tư còn chưa phù hợp, chưa làm rõ về việc góp vốn, quyền và trách nhiệm của người 

góp vốn, mối quan hệ của họ với trường và bộ máy quản trị của trường...).  

4.2.5. Nghiên cứu việc thành lập và quản lý doanh nghiệp trong cơ sở giáo 

dục đại học 

Việc thành lập doanh nghiệp trong các cơ sở GDĐH tại Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật GDĐH còn quá chung chung nên không khả thi, việc khống chế 

phạm vi hoạt động của doanh nghiệp trong trường đại học sẽ hạn chế quyền tự quyết 

của cơ sở GDĐH. Do đó, các nội dung liên quan đến thành lập doanh nghiệp trong các 

cơ sở GDĐH cần có những quy định cụ thể hơn để có thể triển khai trên thực tế.  
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4.2.6. Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý trường tư thục 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH chưa làm rõ được từng cách 

thức kiểm soát từ phía chủ sở hữu tương ứng với mỗi mô hình (trong mô hình thành 

lập doanh nghiệp chưa xác định tư cách pháp lý của doanh nghiệp và trường là độc 

lập, tách bạch khỏi nhau hay chỉ là một, nếu tách bạch thì cần xác định mối quan hệ 

giữa doanh nghiệp và trường; trong mô hình không thành lập doanh nghiệp quy định 

về nhà đầu tư còn chưa phù hợp, chưa làm rõ về việc góp vốn, quyền và trách nhiệm 

của người góp vốn, mối quan hệ của họ với trường và bộ máy quản trị của trường...). 

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu bổ sung quy định về Ban kiểm soát đối với trường 

tư thục để có cơ chế kiểm soát nội bộ giống doanh nghiệp vì trường có cơ chế tài chính 

doanh nghiệp nên cần có thiết chế này, có tính đến đặc thù cơ sở GDĐH còn có lợi ích 

của người học và người dạy. Vì thế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

GDĐH quy định nhà đầu tư thành lập Ban kiểm soát với thành phần, nhiệm vụ, quyền 

hạn thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp là chưa thực sự phù hợp vì Ban 

kiểm soát như vậy chỉ thực hiện chức năng kiểm soát nội bộ cho chủ sở hữu, chưa có 

cơ chế kiểm soát để bảo vệ lợi ích cho đội ngũ người học và người lao động như đề 

xuất của Nhóm nghiên cứu.  

4.2.7. Nghiên cứu về hoạt động nghiên cứu khoa học trong cơ sở giáo dục 

đại học 

Tiếp tục nghiên cứu và bổ sung cơ chế khuyến khích giảng viên tham gia 

nghiên cứu khoa học. Cần bổ sung các quy định tạo điều kiện cho việc hình thành các 

nhóm nghiên cứu trong trường đại học hoặc nhóm trường, ngành liên quan và hỗ trợ 

tương xứng để phát triển khoa học và công nghệ. 

 Bên cạnh đó, cần nghiên cứu sớm ban hành Nghị định về nghiên cứu khoa học 

trong cơ sở GDĐH theo đúng quy định của Luật GDĐH, tạo cơ sở pháp lý quan trọng 

để phát triển nghiên cứu khoa học trong thời gian tới. 

4.2.8. Nghiên cứu hoàn thiện quy định về hợp tác quốc tế 

Trong điều kiện tự chủ đại học, các hình thức hợp tác quốc tế cần được chú 

trọng nhằm bảo đảm phát huy tối đa tác động tích cực đối với cơ sở GDĐH, bao gồm: 

Liên kết đào tạo với các cơ sở GDĐH nước ngoài; Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa 

học; Trao đổi học giả, cán bộ quản lý, người học. 

Cần nghiên cứu để đảm bảo liên kết đào tạo với nước ngoài phải có chương trình 

đào tạo, đội ngũ giảng viên, đội ngũ chuyên viên quản lý đào tạo của cả bên nước ngoài 

và Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu chuẩn mực quốc tế; các lĩnh vực được đào tạo phải 

được trải đều để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, lâu dài của quốc gia tránh việc tập 

trung vào một số lĩnh vực ăn khách, chạy theo thị hiếu của người học; có giải pháp ngăn 

chặn được xu hướng thương mại hóa các chương trình liên kết đào tạo với cơ sở GDĐH 

nước ngoài, theo đó học phí của các chương trình đào tạo này phải trả tương xứng với 

chất lượng dịch vụ giáo dục được cung cấp. 
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Việc hợp tác nghiên cứu chung với nước ngoài chủ yếu đều dựa vào sự tài trợ 

của các tổ chức quốc tế vì thế không có tính bền vững, ít tạo ra những sản phẩm khoa 

học mang lại nguồn thu trực tiếp cho các cơ sở GDĐH. Vì thế, cần xây dựng những 

chính sách phù hợp để đầu tư từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của 

các cơ sở GDĐH của Việt Nam theo hướng quốc tế hóa, ngày càng hội nhập sâu rộng 

với GDĐH thế giới, tăng cường sự chủ động, linh hoạt của các cơ sở GDĐH trong hợp 

tác nghiên cứu. 

Cần nghiên cứu xây dựng chính sách chiến lược chung ở tầm vĩ mô về quốc tế 

hóa GDĐH, trong đó có chính sách thu hút giảng viên, sinh viên nước ngoài đến Việt 

Nam làm việc, học tập, ví dụ đa dạng các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, yêu cầu 

phương pháp giảng dạy, trình độ của đội ngũ giảng viên, môi trường học tập, làm việc 

đạt chuẩn quốc tế, phát triển các dịch vụ hỗ trợ việc làm sau tốt nghiệp, các hoạt động 

ngoại khóa, chính sách học bổng, các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ sinh viên nước ngoài... 

4.2.9. Nghiên cứu về cơ chế đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng 

giáo dục đại học 

Cần tiếp tục nghiên cứu các nội dung về kiểm định chất lượng, chú ý tới các 

vấn đề nghiên cứu cơ chế giám sát chất lượng hoạt động và chế tài xử lý vi phạm đối 

với tổ chức kiểm định, cơ chế giải quyết tranh chấp giữa các bên về chất lượng kết quả 

kiểm định cơ sở GDĐH hoặc kiểm định chương trình GDĐH; cơ chế khiếu nại về kết 

quả kiểm định; nghiên cứu các quy định về tính độc lập của hệ thống kiểm định; 

nghiên cứu và thiết lập, vận hành hệ thống phần mềm quản lý về bảo đảm và kiểm 

định chất lượng giáo dục, nghiên cứu bổ sung Phụ lục 4 Luật đầu tư về ngành nghề 

kinh doanh có điều kiện.  

4.2.10. Nghiên cứu hoàn thiện chính sách đối với người học và giảng viên 

4.2.10.1.  Chính sách đối với người học 

 Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật GDĐH đã bổ sung trách nhiệm của 

người học trong việc tuân thủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy chế tổ chức và hoạt động 

của nhà trường; việc bảo đảm quyền lợi của người học đã theo học các chương trình 

đào tạo chưa được kiểm định hoặc kiểm định không đạt. Tuy nhiên, về lâu dài, chính 

sách đối với người học cần thay đổi cho phù hợp với cơ chế tự chủ về tài chính nhưng 

vẫn đảm bảo thực hiện chính sách xã hội đối với người học. Vì thế, đề xuất tiếp tục 

nghiên cứu các chính sách đối với người học theo hướng cần giảm bớt đối tượng được 

miễn giảm tiền học để không làm tăng gánh nặng tài chính cho Nhà nước, theo đó chỉ 

đảm bảo miễn giảm tiền học cho những đối tượng người khuyết tật (phù hợp với chủ 

trương, chính sách của Nhà nước và Luật người khuyết tật), người dân tộc thiểu số ít 

người hoặc ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (phù hợp với chủ 

trương, chính sách của Nhà nước và Nghị định 57/2017 ngày 19/5/2017 của Chính phủ 

quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học 

sinh, sinh viên dân tộc thiểu số ít người). Đặc biệt chú trọng xây dựng Nghị định về 
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chính sách tín dụng vì đây là cơ chế hiệu quả của các nước tiên tiến trên thế giới làm 

giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, chuyển từ “cấp phát” sang “cho vay”. 

4.2.10.2. Chính sách đối với giảng viên 

  Để tiếp tục đổi mới và thực sự trao quyền tự chủ thực sự cho các trường đại học 

công lập trong tuyển dụng, quản lý và sử dụng giảng viên, đồng thời nâng cao năng 

lực đội ngũ giảng viên, đặc biệt giảng viên có khả năng hội nhập, hạn chế tình trạng 

nhiều giảng viên hài lòng với việc làm “thợ giảng” mà chưa chú trọng hoạt động 

nghiên cứu khoa học, xa rời thực tiễn và còn yếu trong ứng dụng thì cần hướng tới các 

giải pháp sau: 

 - Các giải pháp nâng cao năng lực giảng viên: Xây dựng chiến lược đào tạo 

giảng viên hội nhập, tập trung vào những ngành nghề đóng vai trò đầu tàu (đón đầu); 

Có cơ chế đào thải để tăng sự cạnh tranh, dựa trên đánh giá kết quả hoạt động thực sự 

của giảng viên tiến tới bãi bỏ chế độ giảng viên là viên chức; Kiểm soát chặt chẽ giờ 

giảng của giảng viên; Quy định về thời gian tối thiểu/năm cần phải dành cho hoạt động 

thực tiễn hoặc khoảng thời gian phải ngừng dạy để nghiên cứu (“gap”) như kinh 

nghiệm nhiều nước tiên; Tăng cường đặt hàng nghiên cứu khoa học từ phía Nhà nước, 

các trường theo yêu cầu thực tế; công tác xét duyệt tên đề tài nghiên cứu cần chặt chẽ 

hơn; Yêu cầu chuẩn tối thiểu tiếng Anh dành cho giảng viên cao hơn; định kỳ tổ chức 

sát hạch lại trình độ tiếng Anh của đội ngũ giáo sư, phó giáo sư. 

- Các giải pháp về chính sách đối với giảng viên: cần nghiên cứu về chức danh 

giảng viên, có cách tiếp cận và chính sách riêng biệt, đối với việc tuyển dụng, quản lý 

và phát triển đội ngũ giảng viên của các cơ sở GDĐH công lập (không đồng nhất với 

các chức danh nghề nghiệp viên chức khác, sửa đổi đồng bộ Luật Viên chức, pháp luật 

về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan) để cởi trói tối đa, trao 

quyền tự chủ tối đa cho các cơ sở GDĐH công lập; cho phép các cơ sở GDĐH được 

đa dạng về hình thức ký hợp đồng với giảng viên nhằm thu hút người tài làm giảng 

viên. Các cơ sở GDĐH cần được mở rộng phạm vi được phép ký hợp đồng lao động 

với giảng viên nước ngoài, cải cách thủ tục hành chính để tránh việc phải xin giấy 

phép lao động quá phức tạp từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nghiên cứu cơ 

chế giao tự chủ cho các trường hoặc được Bộ chủ quản/Bộ Giáo dục phân cấp thực 

hiện để thu hút giảng viên nước ngoài giảng dạy cho các cơ sở đào tạo. Xây dựng 

chính sách khuyến khích giảng viên, chuyên gia thực tiễn đã nghỉ hưu để giảng dạy, 

làm việc cho các cơ sở GDĐH. 

4.2.11. Nghiên cứu cơ chế tài chính cho giáo dục đại học 

4.2.11.1. Chính sách đầu tư tài chính 

Cần ban hành cơ chế, chính sách đầu tư ngân sách nhà nước và các nguồn lực cho 

GDĐH theo đúng tinh thần đổi mới đã nêu tại Khoản 7 Điều 1 (sửa đổi Điều 12 Khoản 2) 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH theo nguyên tắc cạnh tranh, bình đẳng, 

hiệu quả thông qua chi đầu tư, chi nghiên cứu phát triển, đặt hàng nghiên cứu và đào tạo, 
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học bổng, tín dụng sinh viên và các hình thức khác. Đồng thời có chính sách công bằng, 

bình đẳng về đầu tư các nguồn lực đối với các loại hình cơ sở giáo dục. 

4.2.11.2. Tự chủ trong lĩnh vực tài chính của cơ sở giáo dục đại học công lập 

  Cần tiếp tục nghiên cứu một số nội dung: (i) đánh giá tác động của cơ chế tự 

chủ tài chính và tài sản để xác định những mặt tích cực và tiêu cực để có chính sách 

phù hợp; (ii) xây dựng các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của cơ chế tự chủ tài 

chính, đảm bảo tính hiệu quả, hiệu lực, linh hoạt, công bằng và tính ràng buộc về mặt 

tổ chức; (iii) xác định những yêu cầu cần đảm bảo khi thực hiện tự chủ tài chính và tài 

sản (quyền quyết định của chủ sở hữu cơ sở đại học công lập; tự chủ không đồng nghĩa 

với tự định đoạt đối với tài chính và tài sản của đơn vị; mối quan hệ giữa Luật GDĐH 

với các luật có liên quan về tự chủ tài chính, tài sản; nội dung và phương thức thực 

hiện cho cơ sở GDĐH công lập trong mối tương quan với các doanh nghiệp nhà nước; 

tiếp tục hỗ trợ tài chính từ ngân sách); (iv) đánh giá thực tiễn và đề xuất về cơ chế chủ 

sở hữu và bộ máy quản lý cơ sở đại học công lập, về chế độ tài chính của các cơ sở 

đào tạo đại học (trong đó có thu, chi, học phí, học bổng, tín dụng sinh viên của trường 

công lập và tư thục).   

4.2.11.3. Hoàn thiện chính sách ưu đãi về tài chính, tài sản đối với cơ sở giáo 

dục đại học tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận 

- Cần quy định cụ thể về nhà đầu tư tham gia đầu tư vào lĩnh vực giáo dục đào 

tạo, trong đó quy định rõ quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư, các chính sách ưu đãi đối với 

nhà đầu tư tham gia góp vốn thành lập các cơ sở GDĐH tư thục và cơ sở GDDH có 

vốn đầu tư nước ngoài hoạt động phi lợi nhuận.  

- Rà soát lại để quy định một cách đồng bộ, thống nhất giữa các Luật về thuế 

với Luật Đầu tư và Luật GDĐH về vấn đề ưu đãi thuế đối với các cơ sở GDĐH tư thục 

và cơ sở GDDH có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận. Việc quy 

định ưu đãi thuế đối với các cơ sở GDĐH tư thục và cơ sở GDĐH có vốn đầu tư nước 

ngoài hoạt động không vì lợi nhuận cần tập trung vào các vấn đề về điều kiện được 

hưởng ưu đãi thuế đối với từng loại cơ sở GDĐH, mức độ ưu đãi thuế và thời gian 

hưởng ưu đãi thuế; chính sách ưu đãi thuế (miễn, giảm thuế) đối với các tổ chức, cá 

nhân là nhà đầu tư hoặc là người hiến tặng tài sản, hỗ trợ tài chính cho cơ sở GDĐH 

hoặc tài trợ học bổng, cho vay ưu đãi đối với người học… 

- Cần quy định cụ thể về chính sách ưu đãi tín dụng đối với các cơ sở GDĐH tư 

thục và cơ sở GDĐH có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận.  

- Rà soát lại để bổ sung quy định về ưu đãi trong tiếp cận nguồn lực đất đai đối 

với các cơ sở GDĐH tư thục và cơ sở GDĐH có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động 

không vì lợi nhuận.  

4.2.11.4. Đề xuất hoàn thiện chính sách tín dụng đối với sinh viên 

Giải pháp có tính định hướng: (i) chuyển dần từ loại tín dụng chính sách dần trở 

thành chính sách tín dụng thương mại trong tương lai, giảm dần vai trò tín dụng chính 
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sách đối với sinh viên phải kết hợp với việc hoàn thiện chính sách miễn, giảm học phí, 

chính sách học bổng cho sinh viên có kết quả học tập tốt, HSSV nghèo vượt khó… (ii) 

rà soát, sửa đổi một số nội dung còn bất cập trong chính sách cho vay đối với HSSV 

hiện nay; (iii) mở rộng đối tượng vay vốn tín dụng đối với HSSV theo hướng mọi gia 

đình sinh viên có khó khăn về tài chính đều được tiếp cận chính sách tín dụng này.  

Giải pháp cụ thể:  

Thứ nhất, hoàn thiện chính sách tín dụng ưu đãi cho HSSV hiện hành: (i)  Điều 

chỉnh tăng mức cho vay, xem xét nâng mức cho vay tối đa đối với một HSSV cho phù 

hợp với mức tăng học phí và giá cả thị trường trong từng thời kỳ để đảm bảo hỗ trợ 

80% đến 100% kinh phí học tập; (ii) nghiên cứu bổ sung thêm đối tượng cho vay; (iii) 

điều chỉnh theo hướng giảm dần ưu đãi về lãi suất cho vay để lãi vay tiệm cận lãi suất 

cho vay trung bình của các ngân hàng thương mại; (iii) Thời gian vay là 15 năm, trong 

đó có 5 năm ân hạn, tính từ ngày nhập học. Người vay bắt đầu trả nợ từ năm thứ 6. 

Nếu sau năm cuối được trả nợ vay ưu đãi mà người vay vẫn chưa trả hết, thì họ phải 

trả lãi theo tỷ lệ lãi bình quân tham chiếu của các ngân hàng thương mại”; (iv) Để giải 

quyết tình trạng nợ quá hạn, NHCSXH đề xuất các tổ chức hội, đoàn thể, các cơ sở 

đào tạo phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ngân hàng để việc giải ngân cũng như thu nợ 

đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, có thể áp dụng các biện pháp thu nợ. 

Thứ hai, nghiên cứu ban hành chính sách tín dụng cho sinh viên theo cơ chế lãi 

suất thị trường, trong đó chú ý đổi mới chính sách tín dụng đối với sinh viên theo 

hướng cho phép NHCSXH thậm chí cả NHTM xây dựng các gói tín dụng cho sinh 

viên trên cơ sở xem xét tính hiệu quả của các khoản tín dụng sinh viên; sửa đổi các nội 

dung về đối tượng vay và phương thức cho vay, điều kiện thủ tục vay vốn, mức vốn 

cho vay, thời hạn vay, thời hạn trả nợ, các kỳ hạn trả nợ gốc và lãi tiền vay cho phép 

xây dựng kỳ hạn trả nợ gốc, lãi; điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn trả nợ một cách linh 

hoạt căn cứ trên thu nhập của sinh viên sau khi ra trường.  

4.2.11.5. Xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đại học 

  Để thực hiện được nhiệm vụ xã hội hóa GDĐH, cần quán triệt nhận thức và một 

số yêu cầu sau đây: xác định trường đại học là loại mô hình đặc biệt (liên quan đến vấn 

đề huy động nguồn và tính chịu trách nhiệm về việc sử dụng, hoàn trả nguồn vốn), duy 

trì hỗ trợ tài chính từ Ngân sách Nhà nước, đảm bảo quyền bình đẳng trong việc tiếp 

cận nguồn xã hội hóa của tất cả các cơ sở đại học. Cần tiếp tục nghiên cứu về những 

vấn đề sau: (i) Nghiên cứu việc áp dụng cơ chế tài chính doanh nghiệp cho các trường 

công lập để họ có quyền tạo lập vốn và sử dụng vốn; văn bản pháp luật cụ thể nào sẽ 

quy định về vấn đề này; (ii) Xác định chính xác ai là đại diện phần vốn sở hữu của 

Nhà nước tại cơ sở đại học công lập để đảm bảo yêu cầu bảo toàn vốn Nhà nước tại cơ 

sở đại học công lập khi thực hiện xã hội hóa các hoạt động của trường. Nhóm nghiên 

cứu đề xuất người đại diện phần vốn của Nhà nước là Chủ tịch HĐT hoặc tập thể gồm 

Chủ tịch HĐT và những người được cơ quan quản lý cử tham gia HĐT; (iii) Nghiên 

cứu cơ chế tài chính thích hợp để quản lý và thực hiện đối với những khoản vốn mà 
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đại học hay trường đại học nhận được đầu tư, hay liên kết, hay các nguồn tài trợ, hay 

vay của các chủ thể kinh tế khác; quy định trách nhiệm của các cá nhân có thẩm quyền 

quyết định, quản lý và sử dụng các nguồn vốn này; (iv) Nghiên cứu cơ chế xác định 

“giá trị” đối với cơ sở đại học khi các chủ thể này tham gia vào các giao dịch tín dụng 

hay liên kết tài chính để thực hiện đào tạo hoặc thực hiện các hoạt động nghiên cứu 

khoa học mà sản phẩm của quá trình này có thể là hàng hóa có giá trị thương mại cao 

sao cho có sự tương đồng về phân bổ lợi ích tài chính (nếu có) đối với nguồn vốn tự 

huy động, liên kết so với các cơ sở đại học tư thục hoặc đại học có nguồn vốn đầu tư 

nước ngoài; (v) Nghiên cứu tạo ra cơ chế sử dụng hữu ích nhất nguồn nhân lực của các 

cơ sở đại học bên cạnh việc nâng cao yêu cầu về tiêu chuẩn “đầu ra” của đại học hay 

trường đại học công lập. 

4.2.11.6. Sửa đổi một số luật có liên quan trong lĩnh vực tài chính 

- Cần sửa đổi Điểm c, khoản 1 Điều 50 Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017 

(nguồn thu hợp pháp có thể là các khoản vay, viện trợ đều là tài sản công và phải quản 

lý và sử dụng theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công). 

- Điều 17, Điều 39 Luật Đầu tư công về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu 

tư, quyết định đầu tư không quy định thẩm quyền của cơ sở GDĐH công lập, trong khi 

đó theo Luật đầu tư công, vốn đầu tư công gồm cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (tức là khoản thu hợp pháp 

ngoài ngân sách theo Luật GDĐH), những dự án sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn 

đầu tư công thì phải theo Luật Đầu tư công, tức là thẩm quyền không thuộc về cơ sở 

GDĐH công lập. Vì thế cần sửa Luật Đầu tư công để đảm bảo các cơ sở GDĐH thực 

hiện quyền tự chủ. 

4.2.12. Nghiên cứu về quản lý nhà nước về giáo dục đại học 

- Cần tiếp tục nghiên cứu trao quyền tự chủ cho các đại học đa lĩnh vực nói riêng 

và cho các trường đại học nói chung; Nghiên cứu việc giao chức năng QLNN đối với 

hệ thống GDĐH và hệ thống GDNN thống nhất vào một cơ quan nhà nước (hoặc Bộ 

GD&ĐT, hoặc Bộ KH&CN và đào tạo theo dự thảo Đề án xây dựng cơ cấu Chính phủ 

nhiệm kỳ khóa XV do Bộ Nội vụ xây dựng); Nghiên cứu để tách biệt chức năng 

QLNN của Bộ GD&ĐT với chức năng quản trị cơ sở giáo dục, tránh chồng chéo, 

trùng lắp và can thiệp của nhà nước vào tổ chức và hoạt động của nhà trường, tiến tới 

phải xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản các trường đại học; Sớm gỡ bỏ những rào cản của các 

luật chuyên ngành liên quan GDĐH, nhất là vấn đề tự chủ đại học, để tạo điều kiện 

khung pháp lý bảo đảm cho GDĐH phát triển. 

- Đảm bảo các điều kiện pháp lý, thể chế, chính sách để HĐT trong các cơ sở 

GDĐH được tổ chức và hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, thực sự là tổ chức quản 

trị cao nhất của trường đại học, theo đúng tinh thần của Luật GDĐH hiện hành.  

 


