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I. Thành viên chính thực hiện đề án 

 PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh 

 PGS.TS. Cao Thị Oanh 

 TS. Lê Đình Nghị 

 PGS.TS. Trần Hoàng Hải 

 PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh 

 PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu 

 PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến 

 PGS.TS. Nguyễn Văn Quang 

 TS. Hoàng Ly Anh 

 TS. Đoàn Tố Uyên 

II. Nội dung nghiên cứu chính của đề án 

2.1. Tổng quan về giáo dục đại học 

Nghiên cứu triết lý giáo dục đại học và xác định mục tiêu của giáo dục đại học Việt 

Nam; Nghiên cứu khái niệm giáo dục đại học; Nghiên cứu các mô hình giáo dục đại học, 

quản trị đại học trên thế giới; Khái quát về hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam; Nghiên 

cứu chính sách phát triển giáo dục đại học trong điều kiện hội nhập; Nghiên cứu chính sách 

phát triển đại học ngoài công lập và các điều kiện thực thi chính sách ở Việt Nam; Tự chủ 

đại học và chính sách tự chủ đại học ở Việt Nam; Quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học 

trong điều kiện của Việt Nam; Lý luận và thực tiễn về cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của 

cơ sở giáo dục đại học; Phân tầng, xếp hạng cơ sở giáo dục đại học trong điều kiện của Việt 

Nam.  

2.2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về tự chủ đại học trong lĩnh vực tổ 

chức bộ máy và nhân lực 



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 GDĐH, về chính sách đối với giảng viên trong 

điều kiện tự chủ đại học; về các chức danh giảng viên và cơ chế bổ nhiệm giáo sư, phó giáo 

sư; về 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; cơ chế giảng viên làm việc theo hợp đồng lao động; về 

quyền và nghĩa vụ của giảng viên.  

2.3. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về tự chủ đại học trong lĩnh vực tài 

chính, tài sản 

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; về xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đại học; về tự chủ trong quản 

lý, sử dụng tài sản của các cơ sở giáo dục đại học công lập; những 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; chính sách tín dụng sinh viên. 

2.4. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý đào tạo và quản lý chất 

lượng đào tạo 

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền tự chủ trong hoạt động đào tạo; 

về trình độ đào tạo và hệ thống văn bằng, chứng chỉ của giáo dục đại học về hình thức đào 

tạo của giáo dục đại học; về tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo hướng tới tự chủ đại học; 

Kiểm định và quản lý chất lượng đào tạo trong điều kiện tự chủ đại học. 

2.5. Nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn về tổ chức và quản trị đại học 

Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, đình chỉ 

hoạt động, giải thể cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài 

ở Việt Nam và thành lập cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam ở nước ngoài; Thành lập và 

quản lý doanh nghiệp trong cơ sở giáo dục đại học; 

Nghiên cứu về quản trị đại học và những đặc thù đối với cơ sở giáo dục đại học công 

lập; Hội đồng trường của các cơ sở GDĐH công lập; Hiệu trưởng trong các cơ sở giáo dục 

đại học; Lựa chọn mô hình quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục; Quản trị các cơ sở giáo 

dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài. 

2.6. Nghiên cứu 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 



Nghiên cứu 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; tổ chức và quản lý hoạt động khoa học, công 

nghệ và kết nối doanh nghiệp trong điều kiện tự chủ đại học; 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; 

hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đại học trong điều kiện tự chủ đại học. 

2.7. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước về giáo dục đại 

học 

Nghiên cứu về nội dung và cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đại học, mối quan hệ 

giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các bộ, ngành, địa phương chủ quản các cơ sở đào tạo 

công lập, nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý cơ sở giáo dục đại học trong điều kiện mở rộng 

tự chủ đại học; quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước 

ngoài; hoạt động thanh tra trong giáo dục đại học và các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về 

giáo dục đại học. 

2.8. Nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài về giáo dục đại học và các khuyến nghị cho 

Việt Nam 

Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước về giáo dục đại học, liên quan đến 4 nhóm chính 

sách, bao gồm: Hoa Kỳ, Úc, Đức, Pháp, Nhật Bản, Liên Bang Nga, Trung Quốc, Thái Lan, 

Singapore. 

2.9. Nghiên cứu đánh giá thực trạng thi hành Luật Giáo dục đại học năm 2012 

2.10. Nghiên cứu đánh giá tác động của các chính sách được đề xuất sửa đổi, bổ sung 

Luật Giáo dục Đại học năm 2012 

Đánh giá tác động của chính sách mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả tự chủ đại 

học; chính sách đổi mới quản trị đại học; chính sách đổi mới quản lý đào tạo; chính sách đổi 

mới quản lý Nhà nước về giáo dục đại học. 

2.11. Nghiên cứu đề xuất dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo 

dục đại học năm 2012 theo 4 nhóm chính sách 

2.12. Nghiên cứu đề xuất dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục Đại 

học. 

III. Kết quả và sản phẩm chính của Đề án 

3.1. Sản phẩm khoa học 



 Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ; 

 Báo cáo tổng kết về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn cho việc sửa đổi, bổ sung Luật 

Giáo dục đại học 2012; 

 Báo cáo đánh giá thực trạng thi hành Luật Giáo dục đại học 2012; 

 Báo cáo tổng kết kinh nghiệm pháp luật nước ngoài về giáo dục đại học và các 

khuyến nghị cho Việt Nam; 

 Báo cáo đánh giá tác động của 04 nhóm chính sách đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục đại học 2012; 

 Bản đề xuất dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2012; 

 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 Giáo dục đại học 2012;  

 Bản 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. 

3.2. Sản phẩm xuất bản 

Số 

TT 
Tên bài báo/sách Tên tác giả Tạp chí 

Năm 

xuất 

bản 

1 

Phân tầng cơ sở giáo dục đại 

học và đề xuất sửa đổi Luật 

Giáo dục đại học năm 2012 

Vũ Thị Lan Anh 
Tạp chí Dân chủ và 

Pháp luật, số 10/2018 
2018 

2 

Những vấn đề lý luận về xã 

hội hóa trong giáo dục đại 

học và pháp luật điều chỉnh 

hoạt động xã hội hóa giáo 

dục đại học 

Phạm Thị Giang Thu 
Tạp chí Nghề Luật 

tháng 12/2019 
2019 

3 

Một số vấn đề pháp lý cơ 

bản về tự chủ đại học trong 

lĩnh vực tài chính và tài sản 

của cơ sở giáo dục đại học 

công lập 

Phạm Thị Giang Thu 

Tạp chí Dân chủ và 

Pháp luật, số 

01/2020 

2020 

 

 



3.3. Sản phẩm đào tạo 

3.3.1. Tên Học viên cao học: Nguyễn Tuấn Dũng 

 Tên luận văn/luận án: Thủ tục thành lập doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại 

học ở Việt Nam; 

 Năm tốt nghiệp: 2019; 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh. 

3.3.2. Tên Học viên cao học: Nguyễn Quang Trung 

 Tên luận văn/luận án: Đánh giá tác động chính sách tự chủ đại học trong quá trình 

sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học; 

 Năm tốt nghiệp: 2019; 

 Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Minh Hương. 

3.3.3. Tên Học viên cao học: Vũ Văn Lai 

 Tên luận văn/luận án: Xử lý kỷ luật viên chức tại các trường đại học ở Việt Nam – 

Thực trạng và giải pháp; 

 Năm tốt nghiệp: 2020; 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu. 

3.4. Hợp tác trong và ngoài nước 

 Hợp tác quốc tế: Khảo sát tại bang California (Hoa Kỳ) tại các trường của hệ thống 

UC và CSU với nền giáo dục đại học tiên tiến, chất lượng tốt, mô hình giáo dục đại học đã 

được nhiều quốc gia trên thế giới học tập kinh nghiệm. 

 Hợp tác trong nước: Các tổ chức phối hợp chính thực hiện Đề án gồm: Trường Đại 

học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; Tham vấn ý 

kiến của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực giáo dục đại học, các nhà quản lý giáo 

dục đại học, khoa học công nghệ và các chuyên gia về xây dựng văn bản luật. 

IV. Đóng góp chính của Đề án 

4.1. Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về tự chủ đại học, trách nhiệm giải trình từ góc 

độ lý thuyết hệ thống và lý thuyết quản trị  

 Nghiên cứu về các giai đoạn phát triển của tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình 

của các hệ thống giáo dục đại học trên thế giới. 



 Nghiên cứu trường hợp các mô hình tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình trên thế 

giới tại các nước có nền giáo dục đại học phát triển lâu đời, có nhiều cơ sở giáo dục đại học 

tiên tiến, bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Singapore, Malaysia và Isarel và rút ra bài 

học kinh nghiệm cho tự chủ đại học Việt Nam. 

 Nghiên cứu mô hình lý thuyết về đại học tự chủ có khả năng áp dụng ở Việt Nam: tự 

chủ tổ chức, nhân sự, tự chủ học thuật, tự chủ tài chính và khả năng áp dụng ở Việt Nam. 

4.2. Đánh giá được hiệu quả hệ thống chính sách và hiện trạng tự chủ, trách nhiệm 

giải trình của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam hiện nay  

Sự dịch chuyển chính sách về tự chủ đại học ở Việt Nam – Quan điểm Đổi mới và kiến 

tạo mô hình quản trị đại học ở Việt Nam & trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ GD ĐT và 

các bộ ngành khác đối với tự chủ đại học.  

 Nghiên cứu đánh giá thực trạng thực hiện chính sách về tự chủ và trách nhiệm giải 

trình của các trường đại học Việt Nam qua các cơ chế thực hiện tự chủ đại học Việt Nam 

hiện nay & năng lực thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại 

học Việt Nam hiện nay 

 Nghiên cứu đánh giá mức độ tham gia của giảng viên và sinh viên trong quản trị theo 

hướng tự chủ đại học. 

 Phân tích, đối sách năng lực thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của các nhóm 

cơ sở giáo dục đại học Việt Nam; một số nhận định và khuyến nghị trong tương lai khi thực 

hiện tự chủ đại học đại trà.  

4.3. Đề xuất mô hình tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học Việt 

Nam giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030 

Mô hình tự chủ đại học mà chúng tôi đề xuất được phát triển trên cơ sở hoàn chỉnh cơ 

chế tự chủ đang thí điểm theo Nghị quyết 77/NQ-CP theo hướng tiếp tục đổi mới căn bản và 

toàn diện chính sách và cơ chế hoạt động trong giáo dục đại học, đồng thời bổ sung những 

yếu tố tích cực của các cơ chế tự chủ khác và nghiên cứu điều chỉnh hợp lý điều kiện về 

năng lực thực hiện tự chủ để trao quyền tự chủ toàn diện, tương xứng với năng lực thực hiện 

tự chủ của cơ sở giáo đục dại học. Mô hình tự chủ đại học dự kiến phát triển cần dựa trên 

một số nguyên tắc sau: 



 Thứ nhất, quyền tự chủ không phải là mục đích mà chỉ là phương tiện, công cụ giúp 

cơ sở giáo dục đại học nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học, 

chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0, hoàn thành sứ mạng và nhiệm vụ cơ sở giáo dục. 

 Thứ hai, phải tạo cơ hội thuận lợi cho các cơ sở giáo dục đại học tiếp cận quyền tự 

chủ cao, tương xứng với năng lực thực hiện quyền tự chủ của họ. 

 Thứ ba, phải đảm bảo bình đẳng và cạnh tranh công bằng giữa các cơ sở giáo dục đại 

học. 

Chúng tôi đề cập cụ thể hơn về điều kiện bắt buộc để cơ sở giáo dục đại học được phép 

tham gia thực hiện cơ chế tự chủ trong mô hình tự chủ đại học dự kiến xây dựng. Phân tích 

điều kiện tiên quyết và dường như duy nhất để được thí điểm thực hiện cơ chế tự chủ theo 

Nghị Quyết 77/NQ-CP, cụ thể là cam kết tự đảm kinh phí cho chi thường xuyên và chi đầu 

tư, chúng tôi nhận thấy có những bất cập sau đây:  

 Một là, điều kiện này không có nghĩa là cơ sở giáo dục đại học hoàn toàn không sử 

dụng ngân sách nhà nước. Trên thực tế, những cơ sở giáo dục đại học đang thí điểm thực 

hiện cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP đều đã được Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở 

vật chất khang trang hiện đại và hiện vẫn đang tiếp tục khai thác, sử dụng khối tài sản công 

được đầu tư trong quá khứ đó. Bởi vậy, nếu nhấn mạnh quá yêu cầu này thì sẽ không công 

bằng với những cơ sở giáo dục chưa kịp được đầu tư cơ sở vật chất đến nơi đến chốn.  

 Hai là, điều kiện tự chủ nguồn thu tài chính rất khó thực hiện đối với đa số cơ sở giáo 

dục đại học công lập, nhưng đối với hầu hết những cơ sở giáo dục đại học đã tự chủ được 

nguồn thu tài chính thì học phí, lệ phí cũng chiếm gần hết tổng nguồn thu; nguồn thu từ hoạt 

động khoa học công nghệ chỉ chiếm tỉ trọng rất nhỏ, thậm chí không có. Sự mất cân đối 

nghiêm trọng này là rất không bình thường và đáng báo động đối với một cơ sở giáo đục đại 

học.  

 Ba là, mặc dù vậy, khả năng tự chủ nguồn thu tài chính là chưa đủ để thực hiện tự 

chủ toàn diện. Việc thiếu năng lực thực hiện tự chủ về học thuật và tổ chức cán bộ có thể 

dẫn đến rủi ro, sụt giảm chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn và quản trị nhà trường. 

Trên cơ sở những nội dung trình bày ở trên, chúng tôi đề xuất nghiên cứu quy định điều 

kiện bắt buộc để cơ sở giáo dục đại học được thực hiện tự chủ toàn diện theo mô hình dự 



kiến xây dựng trong những năm tới như sau: (i) phải đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo 

dục theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo, (ii) có Hội đồng trường được tổ chức và hoạt 

động theo đúng quy định của Luật Giáo dục đại học, (iii) tự đảm bảo kinh phí cho chi 

thường xuyên và chi đầu tư, ngoại trừ kinh phí đầu tư cho nhiệm vụ trọng điểm cấp quốc gia 

do Thử tướng chính phủ quyết định (phương án 1) hoặc kinh phí đầu tư cho những nhiệm 

vụ quan trọng theo quy định của Thủ tướng chính phủ (Phương án 2). Các điều kiện (i) và 

(ii) đảm bảo năng lực thực hiện tự chủ toàn diện, nhất là về học thuật và quản trị đại học. 

Điều kiện (iii) đảm bảo khả năng tự chủ về tài chính ở mức độ cần thiết và hợp lý. 

4.4. Đề xuất giải pháp, kiến nghị tăng quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình cho cơ sở 

giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025, tầm nhìn 2030 

 Xóa bỏ cơ chế bao cấp trong quản trị đại học 

 Hạn chế thực hiện cơ chế chủ quản đối với cơ sở giáo dục đại học 

 Tăng đầu tư công cho giáo dục đại học đồng thời với tăng quyền tự chủ đại học 

 Chuyển đầu tư cho cơ sở giáo dục đại học sang đầu tư cho người học 

 Chuyển từ áp trần học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập sang áp trần 

đầu tư của nhà nước cho người học 

 Đổi mới việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh 

 Mở rộng nhóm cơ sở giáo dục đại học công lập thí điểm thực hiện cơ chế tự chủ theo 

Nghị quyết 77/NC-CP của chính phủ 

 Nâng cấp đại học vùng lên tương đương cấp tổng cục và là đơn vị tài chính cấp một 

 Tiếp tục hoàn chỉnh cơ chế “Không có cơ quan chủ quản” của đại học quốc gia.  

 Vừa tăng quyền tự chủ vừa hoàn thiện cơ chế tự chủ đại học 

 Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tự chủ đại học 

V. Hiệu quả của Đề tài 

5.1. Hiệu quả kinh tế 

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học (GDĐH) và hội nhập quốc tế, với điều kiện 

nguồn ngân sách dành cho GDĐH còn hạn hẹp thì các trường đại học công lập áp dụng tự 

chủ là tất yếu để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Tài chính là một nguồn lực rất quan 

trọng để thúc đẩy sự phát triển của GDĐH. 



Từng bước trao quyền tự chủ về tài chính đối với các cơ sở GDĐH công lập, tạo cơ hội 

cho các cơ sở GDĐH công lập nâng cao tính tích cực chủ động, trách nhiệm trong quản lý 

tài chính và tài sản của đơn vị, sử dụng ngân sách nhà nước được giao tiết kiệm, hiệu quả 

hơn. 

Thực hiện tự chủ tài chính tại các cơ sở GDĐH công lập còn tăng nguồn thu để đầu tư 

cho giáo dục. Nguồn thu từ các hoạt động đào tạo, NCKH, dịch vụ; Nguồn thu từ hiến tặng, 

tài trợ, quà biếu, đầu tư. Với việc trao quyền tự chủ về thu tài chính sẽ góp phần nâng cao 

tính chủ động, linh hoạt của các cơ sở GDĐH trong việc tìm kiếm các nguồn thu, giảm bớt 

sự bao cấp của nhà nước. 

Được tự chủ tài chính, các cơ sở GDĐH có điều kiện để tăng thu, tiết kiệm chi; tự quyết 

định đầu tư theo chiến lược phát triển của mình; chủ động trong các hoạt động của nhà 

trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 

5.2. Hiệu quả xã hội 

Mặc dù tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình là chủ đề được nhiều nhà khoa học quan 

tâm và nghiên cứu, một số mô hình tự chủ trên thế giới (Châu Âu, Ấn Độ…) đã được tổng 

kết và giới thiệu, song việc xây dựng mô hình đại học tự chủ phù hợp với GDĐH Việt Nam 

còn chưa đủ căn cứ khoa học và thực tiễn. Các hệ thống GDĐH trên thế giới căn bản có bốn 

mô hình quản trị đại học phổ biến với các mức độ tự chủ khác nhau bao gồm: i) Nhà nước 

kiểm soát hoàn toàn (state control); ii) Bán tự chủ (semi-autonomous); iii) Bán độc lập 

(semi-independent); iv) Độc lập (independent).  Tuy nhiên, chưa rõ mô hình nào phù hợp 

với quản trị đại học và tự chủ đại học của giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh hiện 

nay. Do đó, việc nghiên cứu, đánh giá một cách hệ thống, toàn diện hiện trạng tình hình tự 

chủ đại học tại Việt Nam và các mô hình tự chủ đại học phổ biến của các nền GDĐH tiên 

tiến trong khu vực và thế giới là hết sức cần thiết. Đây là những căn cứ khoa học và thực 

tiễn đặc biệt cần thiết cho việc đề xuất mô hình đại học tự chủ cho GDĐH Việt Nam một 

cách khả thi. 

Bên cạnh đó, hầu hết các nghiên cứu về tự chủ đại học ở Việt Nam mới chỉ dừng ở các 

khía cạnh cụ thể của tự chủ đại học, hoặc những gợi ý hết sức vĩ mô, chưa rõ ràng và cụ thể 

để cơ quan ban hành chính sách có thể sử dụng làm các căn cứ xây dựng văn bản, chính 

sách cụ thể cho các cơ sở GDĐH có thể thực hiện tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình 



một cách toàn diện. Chính vì vậy hệ thống văn bản pháp quy và quản lý điều hành hiện nay 

cho tự chủ đại học đã được xây dựng và thực hiện, song việc thực hiện chưa hiệu quả, do 

chưa đồng bộ, còn thiếu, chưa thống nhất trong một văn bản về tự chủ của cơ sở GDĐH; 

hoặc chưa thống nhất giữa văn bản quy phạm pháp luật và văn bản điều hành dẫn đến lúng 

túng và dễ sai phạm trong việc triển khai tự chủ tại các cơ sở GDĐH: chưa có quy định cụ 

thể về các điều kiện, nguyên tắc chung và mức độ tự chủ giao cho các cơ sở GDĐH; chưa 

có hướng dẫn cụ thể về cách tiếp cận, bản chất của tự chủ đại học, mức độ và điều kiện thực 

hiện tự chủ, dẫn đến nhận thức của các cơ sở GDĐH về tự chủ còn khác nhau và có sự khác 

nhau giữa cơ sở GDĐH và các cơ quan quản lý về quan điểm, gây khó khăn cho việc tổ 

chức thực hiện; chưa có hướng dẫn về tự chủ đối với các cơ sở GDĐH công lập không có cơ 

quan chủ quản, dẫn đến khó khăn trong việc việc hoàn thiện các điều kiện và năng lực tự 

chủ của một số trường đại học thuộc diện này (như thành lập Hội đồng trường, tiến hành các 

thủ tục đầu tư theo quy định,...). Ngoài ra, một số chính sách về tự chủ đại học đã được thực 

hiện thí điểm nhưng chưa có tổng kết rút kinh nghiệm. Trách nhiệm giải trình xã hội và việc 

thực hiện các nội dung công khai của nhiều cơ sở GDĐH chưa được triển khai đầy đủ và 

chưa được giám sát chặt chẽ bằng các cơ chế giám sát cụ thể và có hiệu quả cao. 

Vì vậy, nghiên cứu đánh giá tổng thể thực trạng tự chủ đại học trong hệ thống GDĐH 

Việt Nam hiện nay, đánh giá hiệu quả của các cơ chế chính sách đổi mới quản trị đại học và 

tự chủ đại học là thực sự cần thiết. Đây sẽ là những căn cứ thực tiễn quan trọng cho việc đề 

xuất chính sách thực hiện tự chủ đại học, giải pháp, kiến nghị tăng quyền tự chủ, trách 

nhiệm giải trình và xây dựng mô hình tự chủ, trách nhiệm giải trình phù hợp cho cơ sở giáo 

dục đại học Việt Nam trong giai đoạn mới và hướng tới tầm nhìn mới. 

 


