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MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu 

Giáo dục  đặc biệt là giáo dục đại học (GDĐH) luôn đóng vai trò quan trọng 

đối với đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao, có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về 

chuyên môn, nhạy bén, giàu óc sáng tạo  có đủ năng lực bắt kịp với tốc độ hội nhập 

và phát triển của thế giới, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế quốc 

gia. Vai trò của giáo dục đại học càng trở nên vô cùng quan trọng trong thời đại 

cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tƣ đang có những tác động to lớn đối với tất 

cả các quốc gia, dân tộc. Đối với các quốc gia đang phát triển nhƣ Việt Nam, giáo 

dục đại học đang giữ vai trò chủ chốt, kéo cả đoàn tàu giáo dục, kinh tế và văn hóa 

đất nƣớc đi vào hội nhập kinh tế quốc tế một cách chủ động. Mặt khác, chỉ có giáo 

dục đại học mới góp phần thực sự, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách tụt hậu giữa 

Việt Nam và các nƣớc phát triển. Chính vì vậy  Nhà nƣớc Việt Nam luôn xác định: 

đầu tƣ cho giáo dục cần đƣợc quan tâm và ƣu tiên hàng đầu  giáo dục và đào tạo 

đƣợc coi là nhân tố quyết định sự thành bại của quốc gia. Điều này cũng đƣợc thể 

hiện rõ trong Luật Giáo dục đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam khoá X, kỳ họp thứ IV thông qua ngày 04.12.2009: “Giáo dục và đào tạo là 

quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân”.   

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giáo dục đại học Việt Nam đƣợc 

tiếp cận với những xu thế phát triển hiện đại, những kinh nghiệm tốt của giáo dục 

thế giới  đẩy mạnh hợp tác trong quá trình phát triển giáo dục. Đồng thời, có điều 

kiện thu hút các nguồn lực phát triển giáo dục từ nƣớc ngoài  đặc biệt là đầu tƣ lớn 

hơn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, hiện đại hoá điều kiện học tập và lực lƣợng 

chuyên gia giáo dục... Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội lớn, hội nhập kinh tế quốc 

tế cũng mang lại cho giáo dục đại học của Việt Nam những thách thức không nhỏ 

nhƣ: (1) Đảm bảo vừa thực hiện những cam kết về giáo dục trong khuôn khổ của 

Hiệp định chung về thƣơng mại, dịch vụ (GATS), vừa giữ vững chủ quyền quốc 

gia, thực hiện đƣợc các mục tiêu cơ bản về giáo dục; (2) Chất lƣợng giáo dục đại 

học Việt Nam còn thấp  chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu về nguồn nhân lực trong bối 
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cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ; (3) Năng lực cạnh tranh của 

các cơ sở giáo dục đại học Việt còn hạn chế  chƣa đủ sức tham gia vào cuộc cạnh 

tranh giáo dục quốc tế  chƣa đủ sức thu hút nhiều du học sinh nƣớc ngoài vào Việt 

Nam… Để đối mặt với các thách thức đó, chuyển các thách thức thành cơ hội cho 

các cơ sở giáo dục và nâng cao chất lƣợng giáo dục Việt Nam cần có sự quản lý một 

cách khoa học và hệ thống đối với các cơ sở giáo dục đại học.  

Trong thời gian vừa qua, hoạt động quản lý đối với GDĐH đã từng bƣớc 

đƣợc hoàn thiện. Tƣ duy quản lý đối với GDĐH đã đƣợc đổi mới theo hƣớng quản 

lý chất lƣợng với những bƣớc đi cụ thể và ph  hợp với yêu cầu thực tiễn. Thể chế 

quản lý về tài chính và cơ sở vật chất của các cơ sở GDĐH cũng đƣợc xây dựng  

hoàn thiện nhằm bảo đảm những điều kiện cần thiết cho chất lƣợng GDĐH. Đa 

kênh hóa hệ thống cung cấp và phân hóa mức tài trợ nguồn lực cho giáo dục đại 

học; khuyến khích đầu tƣ nƣớc ngoài vào GDĐH; coi trọng và thu hút các nguồn 

lực đầu tƣ từ bên ngoài... 

Mặc dù vậy, hoạt động quản lý đối với giáo dục đại học vẫn bộc lộ nhiều hạn 

chế, bất cập nhƣ: Chƣa hoàn thiện đƣợc khung pháp lý về phân cấp quản lý đối với 

cơ sở GDĐH  đặc biệt là quản lý tài chính  đầu tƣ; Thể chế quản lý GDĐH chậm 

đƣợc đổi mới và còn tập trung nhiều vào vấn đề quản lý hành chính các cơ sở 

GDĐH; Hệ thống thể chế quản lý GDĐH còn thiếu đồng bộ, hệ thống; Chính sách 

phát triển GDĐH đã hƣớng tới mục tiêu nhƣng chƣa thể hiện đƣợc hiệu quả và tính 

hiện thực. Chƣa phát huy đƣợc các công cụ của chính sách tài chính và chính sách 

đầu tƣ đối với GDĐH; Thể chế, chính sách về học phí, lệ phí và học bổng chƣa thực 

sự đảm bảo sự công bằng trong GDĐH về quyền và nghĩa vụ của sinh viên; Cơ chế 

kiểm tra  giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động GDĐH chƣa đƣợc thực 

hiện hiệu quả. Những hạn chế, bất cập trên trên đang đặt ra yêu cầu cấp bách phải 

có các giải pháp khoa học, khả thi nhằm tăng cƣờng quản lý giáo dục đại học ở Việt 

Nam từ góc độ kinh tế. 

Xuất phát từ thực tế đó  đề tài “Tăng cƣờng quản lý giáo dục đại học ở 

Việt Nam  từ góc độ kinh tế” đƣợc lựa chọn đảm bảo tính cấp thiết nhằm nâng cao 
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chất lƣợng giáo dục nói chung và chất lƣợng giáo dục đại học nói riêng, từ đó nâng 

cao chất lƣợng nguồn lao động- một yếu tố quyết định sự phát triển kinh tế bền 

vững.  

2. Mục đích nghiên cứu  

Đề xuất các căn cứ khoa học và thực tiễn cho các giải pháp tăng cƣờng quản 

lý giáo dục đại học ở Việt Nam từ góc độ kinh tế trong những năm tới nhằm định 

hƣớng phát triển  nâng cao cao chất lƣợng  hiệu quả quản lý giáo dục đại học đáp 

ứng mục tiêu xây dựng phát triển của đất nƣớc. 

Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu  luận án cần trả lời các câu hỏi sau: 

(i) Quản lý giáo dục đại học từ góc độ kinh tế gồm những nội dung gì? được đánh 

giá theo những tiêu chí nào? 

(ii) Quản lý giáo dục đại học từ góc độ kinh tế ở Việt Nam hiện nay ra sao? 

(iii) Quản lý giáo dục đại học từ góc độ kinh tế cần được hoàn thiện thế nào trong 

bối cảnh hội nhập, phù hợp điều kiện Việt Nam? 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu:  

Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài luận án bao gồm các nội dung, các nhân tố 

ảnh hƣởng tới hoạt động quản lý nhà nƣớc về kinh tế đối với giáo dục đại học. 

b. Phạm vi nghiên cứu:  

- Phạm vi về nội dung: đề tài luận án chủ yếu nghiên cứu các nội dung của 

Quản lý nhà nƣớc về kinh tế đối với giáo dục đại học ở Việt Nam, cụ thể: Hoạch 

định chiến lƣợc phát triển giáo dục đại học nhằm đạt đƣợc mục tiêu trong lĩnh vực 

giáo dục đại học và giáo dục nói chung; Ban hành hệ thống văn bản pháp luật liên 

quan đến quản lý giáo dục đại học từ góc độ kinh tế; Xây dựng chính sách phát triển 

giáo dục đại học trong từng thời kỳ nhằm thực hiện chiến lƣợc giáo dục đại học đã 

đƣợc hoạch định; Tổ chức bộ máy quản lý về kinh tế đối với giáo dục đại học; 

Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện mục tiêu chiến lƣợc, chính sách phát triển 

giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học. 
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- Phạm vi không gian và thời gian: Luận án nghiên cứu quản lý giáo dục đại 

học từ góc độ kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn 2013 - 2017; Các giải pháp đƣợc 

áp dụng đối với giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn 2019 - 2025. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề thực hiện định hƣớng nghiên cứu, Luận án sử dụng các phƣơng pháp 

nghiên cứu chủ yếu sau: 

- Phƣơng pháp tổng hợp lý thuyết: đƣợc sử dụng nhằm thu thập thông tin thứ 

cấp phục vụ nghiên cứu lý luận thông qua các tài liệu, báo cáo chính thức về quản 

lý đối với giáo dục đại học. Trên cơ sở tài liệu thu thập đƣợc, luận án đƣa ra khái 

niệm quản lý giáo dục đại học từ góc độ kinh tế, những nội dung cơ bản về quản lý 

giáo dục đại học từ góc độ kinh tế, các nhân tố ảnh hƣởng và các công cụ đƣợc sử 

dụng trong quản lý giáo dục đại học từ góc độ kinh tế; 

- Phƣơng pháp thống kê mô tả: đƣợc sử dụng nhằm nghiên cứu tài liệu, tìm 

hiểu các công trình nghiên cứu trƣớc đó của các tác giả trong và ngoài nƣớc có liên 

quan, tìm ra khoảng trống nghiên cứu  định hƣớng cho đề tài nghiên cứu  đồng thời 

phân tích thực trạng, nguyên nhân và yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý giáo dục đại 

học từ góc độ kinh tế ở nƣớc ta trong thời gian vừa qua  làm căn cứ đề xuất các giải 

pháp tăng cƣờng quản lý về kinh tế đối với giáo dục đại học ở nƣớc ta.   

- Phƣơng pháp phân tích và tổng hợp  đánh giá: Đƣợc sử dụng để nghiên cứu 

các tài liệu liên quan đến luận án thông qua việc phân chia những nội dung thành 

từng bộ phận, khía cạnh, yếu tố cấu thành để phát hiện ra xu hƣớng, luận điểm trong 

nghiên cứu  đồng thời sắp xếp hệ thống các nội dung nghiên cứu để chắt lọc dữ liệu 

và rút ra suy luận logic bám sát đối tƣợng và mục tiêu nghiên cứu của luận án.  

- Phƣơng pháp chuyên gia: đƣợc sử dụng nhằm nêu ra những nguyên nhân 

về thực trạng quản lý về kinh tế đối với giáo dục đại học tại Việt Nam trong giai 

đoạn 2013 – 2017 và đề xuất giải pháp tăng cƣờng quản lý về kinh tế đối với giáo 

dục đại học ở Việt Nam trong thời gian tới. 

- Phƣơng pháp quy nạp: quản lý giáo dục đại học từ góc độ kinh tế là một 

lĩnh vực mang tính thực tiễn rất lớn của các nƣớc cũng nhƣ Việt Nam (riêng l ). 
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Những công trình nghiên cứu mang tính hàn lâm  sách công bố trên lĩnh vực này rất 

hạn chế. Tuy nhiên  quản lý giáo dục đại học từ góc độ kinh tế lại là một lĩnh vực 

thực tiễn đƣợc nhiều ngƣời quan tâm. Nhiều bài viết (ngắn) trên các phƣơng tiện 

thông tin đại chúng  trên các trang Web; các bài viết trình bày tại các hội thảo  hội 

nghị trong và ngoài nƣớc. M i bài viết đều có những quan điểm khác nhau về quản 

lý giáo dục đại học từ góc độ kinh tế. Dựa trên thực tế đó  luận án sẽ tiếp cận các 

nguồn thông tin mang tính quy nạp. Dựa vào các cách tƣ duy  tiếp cận khác nhau để 

tổng hợp  phân tích  đánh giá và kết hợp ý kiến cá nhân để khái quát thành những 

vấn đề chung và khuyến nghị áp dụng cho Việt Nam. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

Luận án đã có những đóng góp nhất định về ý nghĩa khoa học và thực tiễn về 

quản lý đối với giáo dục đại học. Để từ đó giúp cho các nhà quản lý giáo dục, các 

nhà hoạch định chính sách có thể tham khảo nhằm đƣa ra những quyết sách quản lý 

tốt hơn trong thời gian tới. 

a. Ý nghĩa khoa học của  u n  n 

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm rõ, bổ sung thêm vào hệ thống 

cơ sở lý luận về quản lý nhà nƣớc (QLNN) về kinh tế đối với giáo dục đại học, cụ 

thể nhƣ sau: luận án đã đề xuất đƣợc khái niệm QLNN đối với GDĐH từ góc độ 

kinh tế  đã chỉ ra đƣợc những nội dung cơ bản của QLNN về kinh tế đối với GDĐH  

đề xuất đƣợc hệ thống tiêu chí đánh giá QLNN về kinh tế đối với GDĐH. Đóng góp 

này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức/cá nhân trong việc nghiên cứu  đề 

xuất giải pháp tăng cƣờng QLNN về kinh tế đối với GDĐH ở nƣớc ta. 

b   Ý nghĩa th c ti n của lu n án 

Thứ nhất: Luận án đã đánh giá đƣợc thực trạng của quản lý giáo dục đại học. 

Chỉ ra đƣợc những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong quản lý 

GDĐH từ góc độ kinh tế. 

Thứ hai: Đề xuất đƣợc những giải pháp tăng cƣờng quản lý giáo dục đại học 

từ góc độ kinh tế phù hợp với điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng Xã hội chủ 
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nghĩa ở nƣớc ta, phù hợp với xu hƣớng hội nhập, toàn cầu hóa kinh tế và giáo dục, 

giúp tăng hiệu quả hoạt động QLNN đối với GDĐH. 

6. Những đóng góp mới của đề tài 

Thứ nhất, về mặt phát triển khoa học: Luận án hệ thống hóa và bổ sung cơ 

sở lý luận về quản lý GDĐH từ góc độ kinh tế  trong đó  hoạt động quản lý giáo dục 

về kinh tế đƣợc tiếp cận từ góc độ QLNN; trên cơ sở nội dung QLNN về GDĐH, 

Luận án đã đƣa ra đƣợc những tiêu chí đánh giá quản lý giáo dục đại học từ góc độ 

kinh tế. Các tiêu chí và hệ thống thang đó này cũng có thể đƣợc sử dụng làm căn cứ 

phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cƣờng quản lý giáo dục đại học từ 

góc độ kinh tế ph  hợp với chiến lƣợc phát triển giáo dục đại học của nƣớc ta trong 

thời gian tới và ph  hợp với xu hƣớng toàn cầu hóa giáo dục đại học. 

Thứ hai, về mặt thực tiễn: Trên cơ sở các tiêu chí đã đƣợc xây dựng, Luận án 

tiến hành khảo sát số liệu và đánh giá quản lý giáo dục đại học từ góc độ kinh tế ở 

nƣớc ta trong giai đoạn vừa qua nhằm chỉ ra đƣợc các mức độ đạt đƣợc của hoạt 

động quản lý giáo dục đại học từ góc độ kinh tế theo các tiêu chí đã đƣa ra  lƣợng 

hóa đƣợc mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố ảnh hƣởng tới quản lý giáo dục đại 

học và đề xuất những giải pháp về kinh tế giúp cho việc tăng cƣờng quản lý giáo 

dục đại học ở nƣớc ta trong giai đoạn tới.   

7. Cấu trúc của Luận án  

Ngoài các phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án đƣợc 

cấu trúc thành 4 chƣơng:  

Chƣơng 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 

và phƣơng pháp nghiên cứu 

Chƣơng 2: Cơ sở lý luận về quản lý giáo dục đại học từ góc độ kinh tế 

Chƣơng 3: Thực trạng quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam từ góc độ kinh 

tế 

Chƣơng 4: Giải pháp tăng cƣờng quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam từ 

góc độ kinh tế   
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Chƣơng 1  

TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN  

ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

1.1. Các công trình nghiên cứu lý luận về quản lý giáo dục đại học từ góc 

độ kinh tế 

-  Phan Văn Kha (2007), Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phân cấp quản 

lý giáo dục đại học trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam  Đề tài cấp Bộ (Mã số 

B2005 - 80 - TĐ30). 

Tác giả Phan Văn Kha đã hệ thống hoá, làm rõ cơ sở lý luận về phân cấp 

quản lý giáo dục đại học (QLGDĐH) trong nền kinh tế thị trƣờng (KTTT) và hội 

nhập quốc tế; làm sáng tỏ một số khái niệm nhƣ quản lý giáo dục (QLGD), quản lý 

nhà nƣớc (QLNN) về giáo dục, quản lý (QL) tại các cơ sở giáo dục, phân cấp 

QLGD; Đào tạo nhân lực trong KTTT định hƣớng xã hội chủ nghĩa (XHCN)- 

những vấn đề đặt ra đối với việc phân cấp QLGDĐH; theo Chủ nhiệm đề tài, bản 

chất của phân cấp QLGDĐH  quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở 

GDĐH  quyền lực và trách nhiệm của các cơ quan QLGDĐH; nội dung, các hình 

thức phân cấp QLGDĐH; Một số ƣu điểm của phân cấp của phân cấp quản lý và 

các điều kiện để phân cấp QL; cơ sở pháp lý về phân cấp QL trong GDĐH. 

- Phan Huy Hùng (2009), Quản lý nhà nước theo hướng đảm bảo sự tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm của các trường đại học ở Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, Học viện 

Hành chính. 

Luận án của Phan Huy Hùng đã làm rõ những vấn đề lý luận QLGDĐH theo 

hƣớng giám sát  đảm bảo tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trƣờng đại học công, về 

phƣơng diện phân cấp, trao quyền và cơ cấu thẩm quyền; về phƣơng thức và phạm 

vi tác động hiệu quả của nhà nƣớc tới hoạt động cung cấp dịch vụ GDĐH; về bản 

chất, tính thực tế và điều kiện của tự chủ  tự chịu trách nhiệm; về sự phối hợp với 

thị trƣờng định hƣớng XHCN. 

Tác giả Luận án cũng bổ sung luận cứ khoa học về sự điều chỉnh của nhà 

nƣớc trong QLGDĐH  sự tách bạch giữa ban hành và thực thi chính sách, xác lập 
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mối quan hệ phù hợp giữa nhà nƣớc trong vai trò giám sát và trƣờng đại học công 

lập (ĐHCL) trong vai trò cung cấp dịch vụ GDĐH một cách chủ động, xây dựng cơ 

chế đệm phù hợp. Đóng góp vào phƣơng pháp nghiên cứu giải pháp QLGDĐH  

thiết lập môi trƣờng thuận tiện  bình đẳng, khuyến khích sự sự tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm đồng bộ về các mặt tự chủ của trƣờng đại học trong điều kiện nền KTTT có 

sự QLNN thống nhất và đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.  

- PGS.TS Lê Đức Ngọc (2010), Nhận rõ sự khác biệt giữa quản lý tự chủ và 

quản lý không tự chủ, Báo cáo hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả 

quản lý giáo dục đại học và cao đẳng Việt Nam”  tháng 10/2010, TP. Hồ Chí Minh.  

 ài viết đã phân tích rõ sự khác biệt giữa quản lý tự chủ và quản lý không tự 

chủ  nhận rõ đặc điểm và nguyên tắc quản lý tự chủ khác thế nào với quản lý không 

tự chủ (quản lý từ ngoài) giúp cho các nhà quản lý có thể dựa vào đó để tự đề xuất 

ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tự chủ và từng bƣớc xây dựng văn hóa tự 

chủ cho đơn vị mình  chuẩn bị cho thế hệ các nhà quản lý kế tiếp. 

- TS. Nguyễn Kim Dung  PGS.TS Trần Quốc Toản (2010), Quản lý nhà 

nước và mức độ tự chủ của các cơ sở giáo dục đào tạo qua kết quả khảo sát, Báo 

cáo hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học và cao 

đẳng Việt Nam”  tháng 10/2010  TP. Hồ Chí Minh.  

 ài viết tập trung vào việc giới thiệu kết quả khảo sát của một đề tài nhánh 

do Viện Nghiên cứu Giáo dục thực hiện. Đề tài này thuộc chƣơng trình nghiên cứu 

độc lập cấp nhà nuớc “Phát triển Giáo dục Việt Nam trong nền kinh tế thị trƣờng và 

trƣớc yêu cầu hội nhập quốc tế” của Hội đồng Quốc Gia Giáo dục. Phần đầu bài 

viết giới thiệu về một số quan điểm và lý luận về QLNN và tự chủ trong giáo dục  

chủ yếu là GDĐH  sau đó trình bày sơ lƣợc về đề tài nghiên cứu. Phần thứ hai tập 

trung vào các kết quả khảo sát về a) thực trạng quan hệ  hợp tác  h  trợ  phối kết 

hợp giữa giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) với các tổ chức cộng đồng và b) mức độ tự 

chủ của cơ sở GDĐH. Cuối c ng  các tác giả bài viết đƣa ra một số kiến nghị cho 

các nhà làm chính sách cũng nhƣ các cơ sở GD&ĐT. 

Kết quả khảo sát cho thấy hệ thống GDĐH Việt Nam vẫn còn chƣa chú trọng 
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đến việc lấy ý kiến xã hội  nhà tuyển dụng cũng nhƣ thị trƣờng lao động nhằm cải 

tiến chất lƣợng đào tạo  cũng nhƣ chƣa có sự gắn kết giữa đào tạo và thị trƣờng lao 

động. Quyền và mức độ tự chủ của các cơ sở GDĐH trong các hoạt động có liên 

quan đến tài chính  qui mô đào tạo  cơ sở vật chất  tuyển sinh đầu vào  chƣơng trình 

đào tạo  nhân sự  sự hợp tác  nối kết giữa nhà trƣờng với xã hội cũng nhƣ các tác 

động của nền KTTT lên giáo dục… còn là vấn đề của hệ thống GDĐH Việt nam. 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy rằng việc tìm một hƣớng đi mới cho các cơ sở 

GDĐH trong bối cảnh hội nhập là một bài toán không dễ cho các nhà quản lý và 

những ngƣời làm chính sách.  

Các kết quả nghiên cứu giúp cho các nhà làm chính sách đƣa ra các quyết 

định đúng đắn về vấn đề tăng tính hiệu quả của QLNN  giảm sự can thiệp sâu của 

nhà nƣớc và tăng tính tự chủ của các cơ sở GD&ĐT nhằm nâng cao chất lƣợng giáo 

dục và cũng là gợi ý cho NCS trong việc nghiên cứu viết nội dung luận án. 

- TS.   i Việt Phú (2010), Đổi mới quản lý giáo dục đại học Việt Nam trong 

nền kinh tế thị trường,  áo cáo hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả 

quản lý giáo dục đại học và cao đẳng Việt Nam”  tháng 10/2010  TP. Hồ Chí Minh.  

 ài viết đã khái quát sự chuyển đổi mô hình QLGDĐH từ nền kinh tế kế 

hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trƣờng; phân tích thực trạng QLGDĐH ở 

nƣớc ta; nêu rõ bản chất của cơ chế QLGDĐH trong nền KTTT là quyền tự chủ và 

trách nhiệm xã hội (tự chịu trách nhiệm) của trƣờng đại học. Quyền tự chủ 

(autonomy) và trách nhiệm xã hội (accountability) theo tác giả là hai khái niệm 

sóng đôi rất quan trọng trong việc tổ chức  quản lý và điều hành hệ thống GDĐH 

trong nền KTTT  đƣợc thừa nhận rộng rãi trên thế giới. Và chính quyền tự chủ và 

trách nhiệm xã hội cũng là sợi chỉ xuyên suốt hệ thống QLGDĐH nƣớc ta trong tiến 

trình hoàn thiện dần nền KTTT. 

 ài viết đã nêu các xu hƣớng phát triển GDĐH hiện đại mà các nƣớc đang 

thực hiện để có thể giải quyết các mối quan hệ giữa quy mô-chất lƣợng và hiệu quả 

đào tạo; giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH)  dịch vụ; giữa nhu cầu và 

nguồn lực cho phát triển. 
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- Bùi Phụ Anh (2015), Điều chỉnh cơ cấu tài chính đầu tư cho giáo dục đại 

học công lập ở Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, Học viện Tài chính. 

Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề cơ sở lý luận về sự cần thiết 

phải đầu tƣ và cơ cấu tài chính đầu tƣ cho các cơ sở giáo dục đại học công lập 

(GDĐHCL), cụ thể về khái niệm, phân loại, nội dung, vai trò và sự cần thiết của cơ 

cấu tài chính đầu tƣ hợp lý. Bên cạnh đó, đề tài sẽ kết hợp với những so sánh quốc 

tế về cơ cấu tài chính đầu tƣ để đƣa ra những kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc 

hình thành cơ cấu tài chính đầu tƣ hợp lý và hiệu quả cho các cơ sở GDĐHCL.   

Đề tài đã tổng hợp, phân tích và đánh giá thực trạng tạo lập, phân bổ và sử 

dụng các nguồn tài chính đầu tƣ để thấy đƣợc thực trạng cơ cấu tài chính đầu tƣ cho 

GDĐHCL cũng nhƣ cơ chế tài chính cho các cơ sở GDĐHCL ở Việt Nam hiện nay. 

Từ đó có những đánh giá về cơ cấu tài chính đầu tƣ ở Việt Nam hiện nay nhƣ thế 

nào, đã hợp lý hay cần sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.  

Tuy nhiên đề tài cũng chỉ đề cập đến khía cạnh tài chính đầu tƣ cho 

GDĐHCL ở Việt Nam  chƣa đề cập đến vấn đề về nhân sự  đầu tƣ cho GDĐH và 

cũng chƣa đề cập tới vấn đề tài chính cho các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập 

(GDĐHNCL). Nhƣng đó cũng là tài liệu quý mà tác giả có thể tham khảo về tài 

chính và quản lý tài chính cho luận án của mình.  

- ThS. Nguyễn Văn Chiến (2010), Vai trò của các đối tác xã hội trong việc 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục đại học,  áo cáo hội thảo khoa học 

“Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học và cao đẳng Việt Nam”  

tháng 10/2010  TP. Hồ Chí Minh. 

Trong bài viết tác giả đã nêu rõ QLGDĐH đƣợc tiếp cận ở nhiều góc độ khác 

nhau  nâng cao vai trò của các đối tác xã hội trong bối cảnh phát triển nƣớc ta hiện 

nay là một tất yếu khách quan nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo  đáp ứng nhu cầu 

phát triển KTXH và ngƣời sử dụng dịch vụ. Các đối tác xã hội gồm nhiều thành 

phần khác nhau từ cơ quan quản lý  dƣ luận xã hội  ngƣời học  cơ quan sử dụng lao 

động  cơ quan tƣ vấn  giám sát...  do vậy những lĩnh vực mà nhóm các đối tƣợng 

này tham gia cũng rất bao tr m từ hoạt động quản lý  giám sát  tham gia hoạt động 
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đào tạo... 

 ài viết chỉ đề cập đến vai trò của các đối tác xã hội trong việc nâng cao hiệu 

quả công tác QLGDĐH ở Việt Nam. Đó cũng Song  đó là một phần gợi ý cho NCS 

nghiên cứu các yếu tố tác động đến công tác QLGDĐH bao gồm các yếu tố nội sinh 

và ngoại sinh. Theo đó  cách tiếp cận và tìm hiểu vai trò của các yếu tố đó góp phần 

nâng cao hiệu quả công tác QLGDĐH Việt Nam thực sự đáp ứng đƣợc nhu cầu học 

tập cũng nhƣ quá trình phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay.    

1.2. Các công trình nghiên cứu về thực trạng quản lý nhà nƣớc đối với 

giáo dục đại học từ góc độ kinh tế 

- Phan Văn Kha (2007)  Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phân cấp quản lý 

giáo dục đại học trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, Đề tài cấp Bộ (Mã số B 

2005 - 80 - TĐ30). 

Bằng các số liệu thống kê, kết quả khảo sát  đề tài đã phân tích và đƣa ra 

những kết luận thực trạng về: Chính sách trong QLGDĐH; Phân cấp quản lý đào 

tạo; Phân cấp quản lý NCKH; Phân cấp tổ chức và QL nhân sự; Phân cấp QL tài 

chính và cơ sở vật chất và phân cấp QL quan hệ quốc tế. Đồng thời  đề tài đã tổng 

quan kinh nghiệm của một số nƣớc và rút ra một số bài học kinh nghiệm cho việc 

phân cấp QLGDĐH ở Việt Nam. 

- Nguyễn Khánh Tƣờng (2014), Quản lý nhà nước đối với khu vực đại học 

cao đẳng tư thục ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Bách Khoa. 

Luận án đã đánh giá đƣợc tình hình hoạt động của các trƣờng đại học  cao 

đẳng (ĐH CĐ) tƣ thục và vai trò QLNN đối với toàn bộ khu vực này. Trong đó có 

các vấn đề ở tầm vĩ mô nhƣ: tăng trƣởng  chính sách cơ cấu giữa công và tƣ  chất 

lƣợng giáo dục ĐH CĐ. Đồng thời luận án cũng chỉ ra đƣợc những thành tựu  hạn 

chế và nguyên nhân của hạn chế trong QL giáo dục ĐH CĐ tƣ thục hiện nay. 

Luận án đã sử dụng các phƣơng pháp thống kê mô tả để phân tích kết quả 

khảo sát và tìm ra đƣợc một số khiếm khuyết cơ bản của công tác QLNN đối với hệ 

thống ĐH CĐ tƣ thục. 
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- Phạm Quang Sáng (1998), Hiện trạng và giải pháp phân cấp trong quản lý 

tài chính cho các trường đại học công lập ở Việt Nam, Đề tài cấp Bộ. 

Đề tài đƣợc cấu trúc làm 4 chƣơng chính. Chƣơng 1 của đề tài đƣa ra những 

căn cứ chung để tiếp cận việc phân cấp về tài chính của GDĐH  đó là: 1) Đổi mới 

GDĐH Việt Nam trong bối cảnh chung của đổi mới kinh tế; 2) Một số lý luận 

chung về tổ chức; 3) Cấu trúc hệ thống tài chính của GDĐH.   

Trong chƣơng 2 đề tài đã tổng quan kinh nghiệm của các nƣớc về xu hƣớng 

phi tập trung hóa  đặc biệt đi sâu kinh nghiệm của Trung Quốc những năm gần đây 

về giải quyết mối quan hệ giữa nhà nƣớc và các trƣờng đại học về tài chính của 

GDĐH. Xu hƣớng của các nƣớc là phân cấp mạnh hơn cho cơ sở. 

Chƣơng 3 trình bày thực trạng phân cấp của GDĐH Việt Nam. Chƣơng 4: 

Đề tài trình bày 6 nhóm giải pháp chính trong vấn đề phân cấp về tài chính nhằm 

nâng cao hiệu quả và chất lƣợng của GDĐH. 

 Song đề tài chỉ đi sâu vào phân tích việc phân định quyền hạn về tài chính 

giữa các cơ quan QLNN; phƣơng thức cấp phát ngân sách cho GDĐH; tính tự chủ 

của các cơ sở GDĐH và phân cấp trong nội bộ trƣờng về tài chính ở các trƣờng 

ĐHCL.  

- Vallely (2005; 2008)  Đề cƣơng thảo luận: “Xây dựng trường đại học hàng 

đầu tại Việt Nam”  Giáo dục bậc đại học Việt Nam: “Khủng hoảng và Phản ứng”. 

Bài viết đã chỉ ra một số vấn đề về thực trạng GDĐH và khuyến cáo hình 

thành một cơ chế quản lý mới mà trong đó quyền tự chủ nhà trƣờng và tự do học 

thuật đƣợc đề cao. Tuy nhiên  nội dung đƣợc nêu ra chỉ là ý tƣởng nhằm gợi mở 

thảo luận  còn luận điểm  so với quan điểm phát triển GDĐH của nƣớc ta  thì có 

nhiều khác biệt.    

- Ashwill (2006), US Institutions find fertile ground in Vietnam’s expanding 

HE market.  

 ài viết khẳng định thị trƣờng GDĐH Việt Nam là một “mảnh đất màu mỡ” 

và cảnh báo sự xuất hiện các trƣờng đại học không đƣợc kiểm định của M  vào 

Việt Nam cũng nhƣ khuyến cáo Nhà nƣớc cần quản lý chƣơng trình để đảm bảo lợi 
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ích cho ngƣời học. Nhƣng không thảo luận biện pháp giúp trách nhiệm xã hội của 

các nhà cung cấp GDĐH ngoại nhập đƣợc thực thi.  

McCornac (2007)  trong “Corruption in Vietnamese HE”  cảnh báo về hiện 

trạng tham nhũng trong GDĐH và khuyến cáo thực hiện cải cách trong quản lý hệ 

thống GDĐH. Tuy nhiên  các số liệu đƣợc đƣa ra chƣa mang tính chính thức.  

- Arthur M. Hauptman (2008), Tài chính cho giáo dục đại học xu hướng và 

vấn đề (Arlington  Virginia  Hoa Kỳ). 

 ài viết đã cung cấp bức tranh chung về chính sách tài chính GDĐH một mặt 

phản ánh những quan điểm đang thay đổi trên thế giới ngày nay. Mặt khác tác động 

một cách sâu sắc đến phƣơng hƣớng phát triển của quốc gia  tác động đến từng gia 

đình  từng ngƣời. Mặc d  tác giả có đề cập đến trƣờng hợp của Việt Nam nhƣng 

cũng chỉ gợi mở một số vấn đề then chốt cần giải quyết nhằm trả lời câu hỏi: “nên 

chăng Việt Nam đang cần một cuộc tái thiết tận gốc rễ hệ thống GDĐH”  nhƣ cách 

đặt vấn đề.  

- Sanyal, Bikas (2003) Tài liệu quản lý trường đại học trong giáo dục đại 

học  đã cung cấp bức tranh chung về quản lý các trƣờng đại học trong bốn hệ thống: 

Tự chủ và tính chịu trách nhiệm  Quá độ sang tự chủ  Tự chủ gặp khó khăn  Kế 

hoạch và kiểm soát tập trung. Tuy nhiên  các nội dung đƣợc đề cập chỉ tập trung so 

sánh cách thức điều khiển có tính khái quát của nhà nƣớc và giải quyết vấn đề quản 

lý bên trong của trƣờng đại học.  

- Fielden (2008), Global trends in university governance  đã hệ thống và khái 

quát xu hƣớng toàn cầu trong quản trị đại học về thể chế hóa địa vị pháp lý các 

trƣờng đại học công nhƣ thực thể độc lập tự chủ  giảm bớt sự kiểm soát nhà nƣớc  

trao quyền tự chủ tài chính cho các trƣờng  tăng cƣờng các biện pháp đảm bảo trách 

nhiệm xã hội  tăng cƣờng quản lý cấp trƣờng thông qua xây dựng hội đồng trƣờng 

v.v… Tuy nhiên  một số quan niệm và cách tiếp cận quản trị còn chƣa ph  hợp với 

bối cảnh của Việt Nam.  

- Salmi (2009), The growing accountability agenda in tertiary education: 

Progress or mixed blessing? đã phân tích trách nhiệm xã hội của trƣờng đại học 
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trƣớc yêu cầu cạnh tranh của các bên liên quan và cách thức bảo đảm trách nhiệm 

này  đồng thời khuyến cáo khả năng trách nhiệm xã hội có thể trở thành gánh nặng 

cho các trƣờng. Tuy nhiên  chƣa đƣa ra một phƣơng thức QLNN đủ rõ ràng nào 

nhằm đảm bảo trách nhiệm xã hội đƣợc thực thi.   

- Dƣơng Minh Quang (2010), Đổi mới quản lý: Đòn bẩy để phát triển giáo 

dục đại học Việt Nam, Báo cáo hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả 

quản lý giáo dục đại học và cao đẳng Việt Nam”  tháng 10/2010, TP. Hồ Chí Minh. 

Quản lý trong GDĐH đƣợc xem nhƣ là một trong những vấn đề cấp thiết 

hiện nay. Nó đƣợc xem nhƣ là đòn bẩy để phát triển giáo dục Việt Nam  là khâu đột 

phá để tạo ra sự đổi mới toàn diện của GDĐH  góp phần nâng cao chất lƣợng giáo 

dục. Trong những năm qua  bên cạnh những đóng góp  thành tựu mà GDĐH mang 

lại thì nó cũng đã bộc lộ ra nhiều yếu kém, hạn chế; đặc biệt là công tác QLGDĐH 

còn nhiều bất cập, trì trệ. 

Trong bài viết này, tác giả đã trình bày một số yếu kém, hạn chế trong công 

tác QLGDĐH trong thời gian qua chủ yếu ở ba mặt: sƣ phạm, quản lý hệ thống giáo 

dục và tiếp thu, ứng dụng công nghệ. Bên cạnh đó  bài viết còn phân tích một số 

vấn đề cần phải đƣợc đổi mới trong QLGDĐH để từ đó đƣa ra một vài giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong GDĐH Việt Nam hiện nay.  

Những vấn đề về đổi mới quản lý trong GDĐH mà bài viết đã trình bày ở 

trên chỉ có thể đƣợc cải thiện “thực sự” nếu có sự quan tâm sâu sắc  giám sát chặt 

chẽ và quyết tâm cao độ cũng nhƣ sự tham gia tích cực của tất cả các đơn vị  cá 

nhân trong và ngoài nhà trƣờng. Với phạm vi của một bài báo  các nội dung trong 

đó chƣa hệ thống hóa về mặt lý luận cũng nhƣ thực trạng QLGDĐH ở Việt Nam  

nhất là từ góc độ kinh tế. Đó là nội dung mà NCS cần làm rõ trong nội dung luận 

án. 

- Tác giả Phạm Thị Lan Phƣợng (2010), Quản trị giáo dục đại học tại Anh 

quốc và những gợi mở đổi mới quản lý giáo dục đại học Việt Nam,  áo cáo hội thảo 

khoa học tháng 10/2010  TP. Hồ Chí Minh. 

 ài viết phân tích những thay đổi trong mô hình quản trị GDĐH của Anh 
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quốc và từ đó liên hệ tới việc đổi mới QLGDĐH tại Việt Nam. Từ kinh nghiệm 

quản trị GDĐH của Anh quốc  tác giả bài viết liên hệ với những vấn đề quản rị 

GDĐH tại Việt Nam và nêu lên một số khía cạnh chứa đựng những tiềm năng mà 

có thể thực hiện đổi mới. 

Có thể nói là đổi mới QLGDĐH ở Việt Nam hiện nay là yêu cầu  mong 

muốn của nhiều ngƣời nhƣng thực tế lại quá rối rắm mà muốn đổi mới ở khâu nào 

cũng gặp phải những rào cản dẫn đến khó thực hiện. Tuy nhiên  Việt Nam đang 

thực hiện thay đổi theo xu thế chung toàn cầu nhƣ nâng cao tính giải trình  chú 

trọng đến kiểm định ngoài  xây dựng quy chế hội đồng trƣờng để thực hiện giao 

quyền tự chủ nhiều hơn cho cơ sở GDĐH. NCS cho rằng nếu những thay đổi đƣợc 

thực hiện xa hơn nhƣ xúc tiến việc phân cấp QLGDĐH và phát huy tính tự chủ và 

sáng kiến của đội ngũ các nhà khoa học giáo dục  chắc rằng trong một tƣơng lai gần 

QLGDĐH sẽ đáp ứng đƣợc nhiều hơn các nhu cầu xã hội mong đợi và đạt đƣợc 

những mục tiêu Đảng  nhà nƣớc và ngành giáo dục đặt ra. 

Nội dung các bài viết trên chủ yếu đề cập tới các vấn đề trong QLGDĐH 

Việt Nam trong giai đoạn hiện nay  từ chính sách QLGDĐH  cơ cấu hệ thống  tổ 

chức quản lý  chƣơng trình đào tạo  phƣơng pháp giảng dạy  quy mô và chất lƣợng  

tuyển sinh đại học… đến kinh tế - tài chính đại học  cơ chế thị trƣờng  công bằng xã 

hội trong GDĐH  kinh nghiệm QLGDĐH một số nƣớc trên thế giới v.v... Các bài 

viết này tuy chƣa hệ thống hóa về lý luận và chƣa nêu đầy đủ thực trạng QLGDĐH 

và đổi mới QLGDĐH  song cũng giúp cho NCS có thêm đƣợc: 1) Một số thông tin 

về GDĐH Việt Nam; 2) Thông tin về một số xu thế phát triển GDĐH trên thế giới 

và 3) Theo dõi đƣợc một phần nào đó những tranh luận xung quanh các vấn đề về 

GDĐH  QLGDĐH trong giai đoạn hiện nay. Từ đó  NCS có thể có thêm dữ liệu để 

thực hiện nội dung luận án của mình. 

1.3. Các công trình nghiên cứu về giải pháp tăng cƣờng quản lý nhà 

nƣớc đối với giáo dục đại học từ góc độ kinh tế 

Đề tài cấp Bộ (Mã số B 2005 - 80 - TĐ30) Cơ sở lý luận và thực tiễn của 

việc phân cấp quản lý giáo dục đại học trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, của 
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Phan Văn Kha (2007) đã đƣa ra một số định hƣớng và mô hình tổng thể phân cấp 

QLGDĐH ở Việt Nam; Xác định những yêu cầu của chế độ tự chủ và chế độ tự 

chịu trách nhiệm xã hội của các trƣờng đại học. Đề tài cũng đã đề xuất đƣợc 7 giải 

pháp tăng cƣờng mối quan hệ giữa đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực có trình độ 

đại học và lộ trình thực hiện các giải pháp. Với kết quả nghiên cứu của đề tài về lý 

luận và thực tiễn cũng nhƣ kinh nghiệm cho quốc tế và bài học kinh nghiệm rút ra 

cho Việt Nam trong việc phân cấp QLGDĐH là kiến thức bổ ích mà NCS có thể 

tham khảo khi thực hiện nội dung luận án.   

Tuy nhiên  đề tài cũng chỉ dừng lại trong phạm vi phân cấp quản lý đào tạo 

và NCKH, tổ chức và quản lý nhân sự, quản lý tài chính cho các cơ sở GDĐHCL 

trực thuộc Bộ GD&ĐT; chƣa đề cập cụ thể đến phân cấp quản lý cho từng cấp trong 

hệ thống các cơ quan quản lý giáo dục. Song những nội dung đó là nền tảng để NCS 

có thể tiếp tục nghiên cứu sâu và rộng hơn khi thực hiện các nội dung liên quan đến 

đề tài luận án. 

- Tác giả Phan Huy Hùng (2009), trong luận án tiến sĩ của mình đã đề xuất 

hệ thống giải pháp đồng bộ có tính toàn diện có thể vận dụng vào thực tiễn  làm cơ 

sở cho các nghiên cứu sau này về QLGDĐH… Nhìn chung  luận án có khá nhiều 

nội dung quan trọng có liên quan đến đề tài luận án của NCS. Những nội dung đã 

đƣợc nghiên cứu trong luận án sẽ là cơ sở để NCS nghiên cứu về QLGDĐH và đổi 

mới QLGDĐH. Góp phần vào đổi mới cơ cấu  quá trình và phƣơng thức quản lý 

của nhà nƣớc; xác định lại vai trò, chức năng của các cơ quan có thẩm quyền 

QLGDĐH trong bối cảnh mới. 

- TS. Lê Văn Tạo (2010), Nâng cao vai trò chủ động, tích cực trong quản lý 

của nhà trường, một yếu tố quyết định sự phát triển, Báo cáo hội thảo khoa học 

“Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học và cao đẳng Việt Nam”  

tháng 10/2010, TP. Hồ Chí Minh. 

Bài viết này tác giả nêu lên vai trò chủ động, tích cực trong quản lý của các 

nhà trƣờng, một yếu tố quyết định trong phát triển. Nếu một nhà trƣờng biết cầu thị, 

biết lắng nghe ý kiến ngƣời học, biết lấy sự thành công của ngƣời học làm thƣớc đo 
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chất lƣợng đào tạo của mình thì việc tự chủ trong quản lý mang theo một ý nghĩa 

đặc biệt  tác động tích cực đến phát triển.  

Quản lý giáo dục đại học là cả một hệ thống quản lý từ nhà nƣớc đến các nhà 

trƣờng. Từ đó  trong phạm vi nghiên cứu của luận án NCS cần làm rõ vai trò của 

của chính phủ, các Bộ, ngành liên quan, các cơ quan QLNN địa phƣơng trong 

QLGDĐH khi thực hiện luận án của mình.  

- TS. Nguyễn Thị Kim Anh (2010), Ứng dụng mô hình Balanced Scorecad 

trong quản trị trường đại học, Báo cáo hội thảo khoa học, tháng 10/2010, TP. Hồ 

Chí Minh.  

Trong môi trƣờng GDĐH hiện đại  các trƣờng đại học đang gặp rất nhiều 

thách thức từ áp lực tăng chỉ tiêu tuyển sinh trong khi qui mô về cán bộ giảng dạy  

kinh phí cho đào tạo không theo kịp  mở rộng các loại hình đào tạo (từ xa  trực 

tuyến…)  đổi mới chƣơng trình và phƣơng pháp giảng dạy và học tập theo xu 

hƣớng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)  yêu cầu chuẩn hóa qui trình quản lý  

trao đổi thông tin và hội nhập với các trƣờng đại học khác trên thế giới… Từ đó một 

bài toán đặt ra cho hầu hết các trƣờng đại học là cần phải quản lý nó theo mô hình 

nào và theo những tiêu chí cụ thể nào để có thể theo kịp sự phát triển của các trƣờng 

đại học trong khu vực và thế giới. Từ lý do trên  bài viết đã liên hệ đến mô hình 

Balanced Scorecard (Kaplan & Norton  2001) một mô hình quản lý đã đƣợc áp 

dụng rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Nội dung của bài viết gồm 3 phần: 

Thứ nhất là phần giới thiệu tổng quan về Balanced Scorecard (BSC); phần thứ hai 

đề cập đến tính cấp thiết phải áp dụng  SC trong lĩnh vực GD&ĐT; phần cuối c ng 

sẽ đi sâu phân tích xem  SC có tác dụng nhƣ thế nào đối với việc quản lý trƣờng 

ĐHCL hiện nay. 

Ứng dụng mô hình  alanced scorecard trong QLGDĐH học Việt Nam theo 

mô hình quản lý: Tài chính; sinh viên; học hỏi và phát triển và các quy trình/hoạt 

động nội bộ. Những nội dung mà mô hình  alanced Scorecard là gợi ý quan trọng 

cho NCS khi thực hiện đề tài. 

- ThS. Nguyễn Ngọc Tài- ThS. Trịnh Văn Anh- Võ Tấn Tài (2010), Những 
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vấn đề mấu chốt cần quan tâm trong quản lý các trường đại học, cao đẳng nhằm 

nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng Việt Nam,  áo cáo hội thảo khoa 

học “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học và cao đẳng Việt Nam”  

tháng 10/2010  TP. Hồ Chí Minh.  

 ài viết nêu rõ quản lý các trƣờng ĐH CĐ có rất nhiều vấn đề cần đƣợc thảo 

luận. Trong đó đề cập 3 vấn đề các tác giả coi là mấu chốt để nâng cao chất lƣợng 

giáo dục đại học đó là vấn đề về chính sách giáo dục; về quản lý trong một trƣờng 

ĐH CĐ và về quản lý chất lƣợng đào tạo trong các trƣờng ĐH CĐ ở Việt Nam. 

Từ những thực trạng của 3 vấn đề trên bài viết đã đề xuất các giải pháp: Giải 

pháp về chính sách giáo dục; giải pháp cho vấn đề quản lý trong một trƣờng 

ĐH CĐ; giải pháp cho vấn đề quản lý chất lƣợng đào tạo trong các trƣờng ĐH CĐ 

với mong muốn đƣa ra một số biện pháp nhằm khắc phục những tồn tại yếu kém 

trên cũng nhƣ phát huy các thế mạnh trong quản lý mà chúng ta hiện có. 

Những giải pháp mà bài viết đề xuất đƣợc xuất phát từ thực trạng giáo dục và 

dựa trên phƣơng châm: chính danh – thực chất  thống nhất toàn bộ hệ thống quản lý 

và hiệu quả. 

- TS. Ngô Thị Thanh Quý (2010), Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo 

dục đại học Việt Nam qua góc nhìn của các giảng viên đại học,  áo cáo hội thảo 

khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học và cao đẳng Việt 

Nam”  tháng 10/2010  TP. Hồ Chí Minh.  

 ài viết nêu rõ các giảng viên đại học với góc nhìn của mình mong muốn: 

Thứ nhất, có sự phân cấp  phân quyền  chịu trách nhiệm giữa các bộ  ngành 

và các đại học v ng.  ộ cần phân cấp quản lý và quy định những việc  ộ chịu trách 

nhiệm trƣớc Chính phủ.  

Thứ hai, cần giải quyết mối quan hệ giữa yêu cầu nâng cao chất lƣợng và mở 

rộng quy mô của các trƣờng đại học hiện nay. Mở rộng quy mô đào tạo để đáp ứng 

tốt các yêu cầu ngành nghề của xã hội  sẵn sàng đào tạo nhân lực cho những cơ 

quan doanh nghiệp là đúng hƣớng nhƣng không thể ồ ạt  thiếu chất lƣợng. Để giải 

quyết đƣợc khâu số lƣợng  điều này liên quan đến rất nhiều yếu tố nhƣ chƣơng trình 
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đào tạo  cơ sở vật chất  nguồn lực giảng viên. Tăng số lƣợng nhƣng không giảm 

chất lƣợng đào tạo. Điều đó cũng phụ thuộc vào việc lựa chọn chƣơng trình đào tạo  

đào tạo theo chƣơng phổ biến  đào tạo tiến tiến  chất lƣợng cao… Các nhà lãnh đạo 

cần cân nhắc để quyết định cho ph  hợp với mô hình của nhà trƣờng.  

Thứ ba, quan tâm tới mối quan hệ giữa đào tạo và sản phẩm đào tạo (đào tạo 

theo nhu cầu xã hội – đào tạo cái xã hội cần chứ không phái đào tạo cái mình có!)  

đây là vấn đề có tính chất tồn tại hay không tồn tại ở các trƣờng đại học. Nếu không 

nghiên cứu thị trƣờng đào tạo  sản phẩm giáo dục của chúng ta dễ dàng trở nên ế 

ấm. Ngƣời học sẽ không mặn mà khi lựa chọn mái trƣờng để họ đầu tƣ cho tƣơng 

lai.   

Thứ tư, nâng cao chất lƣợng QLGDĐH cần tập trung vào yếu tố con ngƣời  

cụ thể là chất lƣợng giảng viên. Cần có chế độ chính sách đối với nhà giáo để họ 

yên tâm giảng dạy  nghiên cứu khoa học. Cần chú ý đến nâng cao chất lƣợng toàn 

diện  chất lƣợng dạy  chất lƣợng học  nghiên cứu  và chất lƣợng đời sống giảng 

viên.   

Tuy nhiên  để đạt đƣợc những mong muốn đó cần phải chú ý quản lý trên cả 

3 mặt: Quy hoạch tạo điều kiện phát triển  sử dụng đúng năng lực  tạo môi trƣờng 

làm việc cho các giảng viên. Đó cũng chỉ là một trong các giải pháp để nâng cao 

hiệu quả QLGDĐH  NCS cần phải rõ thêm nhiều nội dung liên quan trong luận án.  

- TS. Phạm Thị Minh Hạnh (2010), Quản lý giáo dục đại học dưới góc nhìn 

so sánh và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam,  áo cáo hội thảo khoa học “Giải 

pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học và cao đẳng Việt Nam”  tháng 

10/2010  TP. Hồ Chí Minh.  

Quản lý giáo dục đại học có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển 

của hệ thống giáo dục quốc dân. QLGDĐH là một trong những yếu tố cơ bản  cần 

đƣợc quan tâm đúng mức để GDĐH Việt Nam có cơ hội phát triển ph  hợp với các 

nƣớc trong khu vực và trên thế giới trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.  

Bài viết đề cập đến nội dung QLGDĐH gồm hai yếu tố cơ bản là quản lý của 

các cơ quan QLGDĐH và quản lý của các CSGDĐH. Với xu hƣớng toàn cầu hoá, 
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trong tƣơng lai không xa QLGDĐH của nhiều quốc gia sẽ thuộc về những công ty 

đa quốc gia giàu có  kinh doanh giáo dục vì lợi nhuận.  

Các xu thế và định hƣớng chung của QLGDĐH cũng nhƣ các đề xuất đã nêu 

ra trong bài viết mang tính định hƣớng rất quan trọng để thực hiện các nội dung 

trong QLGDĐH và đổi mới QLGDĐH. 

- Tác giả   i Việt Phú  trong bài viết “Đổi mới quản lý giáo dục đại học Việt 

Nam trong nền kinh tế thị trường”,  áo cáo hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao 

hiệu quả quản lý giáo dục đại học và cao đẳng Việt Nam”  2010 cũng đã đề xuất 6 

giải pháp đổi mới QLGDĐH trong nền KTTT nhằm mục tiêu là làm cho GDĐH 

Việt Nam đạt chuyển biến cơ bản về chất lƣợng và quy mô  đáp ứng nhu cầu nhân 

lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội (KTXH), nâng cao trí lực của dân tộc  

tiếp cận trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới  góp phần nâng cao năng 

lực cạnh tranh của nguồn nhân lực và nền kinh tế đất nƣớc. Tuy nhiên  trong phạm 

vi của một bài viết  tác giả chỉ nêu một số nét cơ bản có ảnh hƣởng quan trọng đến 

việc đổi mới QLGDĐH  các giải pháp đổi mới QLGDĐH trong nền KTTT.   

Với những nội dung đã trình bày trong báo cáo là tƣ liệu quý và gợi ý quan 

trọng để NCS nghiên cứu  phân tích thực trạng QLGDĐH ở Việt Nam  cũng nhƣ đề 

xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tăng cƣờng QLGDĐH ở Việt Nam. 

-  Nguyễn Thị Thu Hà (2012), Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về giáo 

dục đại học, Luận án Tiến sĩ  Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Luận án phân tích, chứng minh những bất cập của QLGDĐH và đề xuất, 

kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực QLGDĐH nhƣ: Hoàn thiện hệ 

thống pháp luật GDĐH; kiện toàn bộ máy QLGDĐH. Phân cấp QLGDĐH và đề 

xuất một số tiêu chí đánh giá hiệu lực QLGDĐH; đề xuất việc ban hành Nghị định 

của Chính phủ về việc giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở 

GDĐH; đề xuất việc thành lập Bộ Đại học- Khoa học Công nghệ trên cơ sở sáp 

nhập những bộ phận liên quan của Bộ GD&ĐT với Bộ Khoa học và Công nghệ; đề 

xuất việc phân cấp QLGDĐH. Nhƣng luận án chƣa đề cập đến việc đầu tƣ trong 
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GDĐH và QLGDĐH ở các trƣờng đại học. Nhìn chung luận án cũng có nhiều nội 

dung mà NCS có thể tham khảo cho đề tài của mình.  

- Nguyễn Khánh Tƣờng (2014)  Quản lý nhà nước đối với khu vực đại học 

cao đẳng tư thục ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ  Đại học  ách Khoa. Từ việc làm rõ 

các vấn đề lý luận và thực trạng  Luận án đã đề xuất những giải pháp hoàn thiện 

QLGDĐH,CĐ tƣ thục trong điều kiện KTTT định hƣớng XHCN. Các giải pháp này 

đƣợc dựa trên kết quả dự báo từ mô hình kinh tế lƣợng bằng phƣơng pháp OLS với 

phần mềm EVIEWS. Tiếp theo  luận án đã có những khuyến nghị nhằm hoàn thiện 

hệ thống này ở nƣớc ta trong thời gian tới. Luận án cũng là tài liệu tham khảo đáng 

quí cho NSC trong nghiên cứu về QLNN đối với GDĐH. 

Tuy nhiên  trong luận án tác giả chƣa đề cập đến QLNN đối với các trƣờng 

ĐHCL  quản lý tại các CSGDĐH cũng nhƣ giải pháp tăng cƣờng QLGDĐH từ góc 

độ kinh tế  đây cũng chính là nội dung mà NCS sẽ phải làm rõ trong nội dung luận 

án của mình.   

1.4. Khoảng trống nghiên cứu và những vấn đề luận án tiếp tục giải 

quyết 

Có thể khẳng định rằng  cho đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu có 

liên quan đến QLGD. Các công trình này rất hữu ích trong việc định hƣớng  cung 

cấp nội dung và phƣơng thức QLGDĐH nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản 

lý và chất lƣợng đào tạo đại học. Tuy nhiên, có thể khái quát một số vấn đề mang 

tính tổng quan về các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án nhƣ sau: 

- Về góc độ tiếp cận: Các nghiên cứu về quản lý giáo dục đại học về kinh tế 

ở nƣớc ta trong thời gian vừa qua chủ yếu đƣợc tiếp cận từ góc độ các cơ sở đào tạo 

nhƣ phân cấp quản lý  tự chủ tài chính.... mà chƣa đƣợc tiếp cận từ góc độ quản lý 

nhà nƣớc về kinh tế. Các nghiên cứu quản lý nhà nƣớc về giáo dục chủ yếu giải 

quyết những hạn chế về chất lƣợng đào tạo đại học ở nƣớc ta. Chƣa có nghiên cứu 

nào thực sự về quản lý nhà nƣớc đối với GDĐH từ góc độ kinh tế ở nƣớc ta. 

- Về phạm vi nghiên cứu: Các nghiên cứu về QLGDĐH ở nƣớc ta trong thời 

gian vừa qua chủ yếu đƣợc thực hiện hoặc với khối đại học công lập hoặc đại học 
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dân lập. Tuy nhiên  cần có những nghiên cứu tổng thể cho toàn bộ các trƣờng đại 

học để có cái nhìn tổng thể về QLGDĐH  tạo điều kiện bình đẳng cho các trƣờng 

đại học c ng phát triển. 

 - Về nội dung: Các nghiên cứu về quản lý giáo dục đại học ở nƣớc ta trong 

thời gian vừa qua chủ yếu đƣợc tiếp cận theo hƣớng nâng cao chất lƣợng giáo dục 

hoặc phân cấp quản lý đối với hoạt động GDĐH. Hiện chƣa có nghiên cứu nào 

đƣợc thực hiện sâu sắc đối với quản lý kinh tế về GDĐH ở Việt Nam với các nội 

dung quản lý về kinh tế nhƣ hoạch định  thực thi  kiểm tra và đánh giá việc thực 

hiện các chính sách kinh tế về giáo dục đại học. 

- Về phƣơng pháp: Các nghiên cứu đã chỉ ra các yếu tố ảnh hƣởng đến 

QLGDĐH và phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đó trên cơ sở dữ liệu thứ cấp. Tuy 

nhiên, hoạt động quản lý thƣờng liên quan đến đối tƣợng đƣợc quản lý và nhận 

thức  thái độ  cảm nhận của đối tƣợng đƣợc quản lý đối với các quyết định quản lý 

tác động không nhỏ tới hiệu quả quản lý. Chính vì vậy  cần có những nghiên cứu 

định lƣợng trên cơ sở số liệu sơ cấp  đặc biệt là số liệu khảo sát từ các đối tƣợng 

đƣợc quản lý về các quyết định quản lý cũng nhƣ số liệu định lƣợng đánh giá về 

mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố ảnh hƣởng đến QLGDĐH từ góc độ kinh tế  từ 

đó có thể đƣa ra kết luận và giải pháp tăng cƣờng QLGDĐH từ góc độ kinh tế.  

Các nghiên cứu ngoài nƣớc cung cấp đƣợc một số vấn đề lý luận và kinh 

nghiệm có giá trị về quản lý vĩ mô  cách thức điều khiển trƣờng đại học theo hƣớng 

đề cao tính tự quản và trách nhiệm xã hội. Tuy nhiên  có khía cạnh không ph  hợp 

với hoàn cảnh  điều kiện và quan điểm trong nƣớc. Những công trình này cũng là tài 

liệu tham khảo đƣợc tác giả khai thác và sử dụng trong quá trình thực hiện luận án.  

Từ những đánh giá trên  những khoảng trống và những vấn đề mà Luận án 

tiếp tục nghiên cứu bao gồm:  

- Về góc độ tiếp cận: quản lý GDĐH về kinh tế đƣợc tiếp cận từ góc độ 

QLNN đối với GDĐH thông qua các công cụ quản lý về kinh tế nhƣ hệ thống pháp 

luật  chiến lƣợc  chính sách phát triển GDĐH và cơ chế quản lý đối với các cơ sở 

GDĐH, bao gồm: giám sát  đánh giá và xử lý tài chính đối với hoạt động GDĐH; 
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- Về phạm vi nghiên cứu: quản lý giáo dục đại học về kinh tế đƣợc nghiên 

cứu tổng thể với ý nghĩa tạo điều kiện bình đẳng và môi trƣờng cho các cơ sở 

GDĐH phát triển, từ đó nâng cao chất lƣợng giáo dục của quốc gia; 

- Về nội dung nghiên cứu: (1) Tiếp tục hoàn thiện cơ sở lý luận về quản lý 

đối với GDĐH từ góc độ kinh tế  đặc biệt là làm rõ nội dung và các công cụ đƣợc 

sử dụng và các tiêu chí đánh giá QLGDĐH từ góc độ kinh tế; (2) Nghiên cứu đánh 

giá thực trạng QLGDĐH từ góc độ kinh tế đối với của Việt Nam trong giai đoạn 

2013-2017 trên cơ sở những số liệu thứ cấp và sơ cấp  nhất là số liệu sơ cấp về mức 

độ theo các tiêu chí quản lý về kinh tế đối với GDĐH đƣợc thu thập từ các đối 

tƣợng đƣợc quản lý; (3) Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cƣờng QLGDĐH ở 

Việt Nam dƣới góc độ kinh tế.  

1.5. Khung lý thuyết và phƣơng pháp thu thập, xử lý số liệu nghiên cứu 

1.5.1. Khung  ý thuyết nghiên cứu 

Trên cơ sở tổng quan nghiên cứu các công trình liên quan tới QLGDĐH từ 

góc độ kinh tế kết hợp với khảo sát chuyên gia  luận án đƣa ra khung lý thuyết 

nghiên cứu  đƣợc trình bày trong Hình 1.1 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Khung lý thuyết nghiên cứu về QLGDĐH từ góc độ kinh tế 

   Nguồn: Tác giả xây dựng 

Từ Hình 1.1 cho thấy: Đối tƣợng của quản lý nhà nƣớc về giáo dục là các cơ 

sở giáo dục đại học. Hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học là một trong 

những tiêu chí phản ánh hiệu quả của quản lý nhà nƣớc về kinh tế đối với giáo dục 

đại học.  

QLGDĐH  

từ góc độ kinh tế 

 

 

QLGDĐH từ góc độ kinh tế 
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Thực tế cho thấy, hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học chủ yếu 

phụ thuộc vào hiệu quả sử dụng nguồn lực mà cơ sở giáo dục có quyền quản lý và 

sử dụng  chƣơng trình đào tạo, đội ngũ cán bộ giảng viên, các hoạt động điều hành 

của cơ sở giáo dục đó. Nhân tố ảnh hƣởng và chi phối chủ yếu tới hiệu quả hoạt 

động của các cơ sở giáo dục là hệ thống văn bản pháp luật về giáo dục đại học nói 

chung và quản lý giáo dục đại học nói riêng, chiến lƣợc, chính sách phát triển giáo 

dục đại học và hoạt động quản lý của nhà nƣớc đối với các cơ sở giáo dục nhƣ: 

kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với hoạt động của CSGDĐH. Để tăng hiệu 

quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, mục tiêu QLGDĐH từ góc độ kinh tế đƣợc 

xác định bao gồm: tăng cƣờng tính tự chủ của CSGDĐH  tăng cƣờng chất lƣợng 

GDĐH và tăng hiệu quả sử dụng vốn nhà nƣớc tại CSGDDH. 

Nhƣ vậy, khung lý thuyết nghiên cứu về QLGDĐH từ góc độ kinh tế đƣợc 

tiếp cận từ các nội dung quản lý nhà nƣớc về kinh tế đối với các cơ sở giáo dục đại 

học nhằm đạt mục tiêu quản lý giáo dục đại học đã đề ra. Các nội dung này bao 

gồm: hoạch định chiến lƣợc và chính sách phát triển giáo dục, hệ thống pháp luật 

tạo hành lang pháp lý cho các cơ sở giáo dục hoạt động và hoàn thiện bộ máy quản 

lý nhà nƣớc thực hiện hoạt động quản lý đối với các cơ sở giáo dục, kiểm tra, giám 

sát và xử lý vi phạm đối với hoạt động của CSGDĐH.  

1.5.2. Phương ph p thu th p và xử  ý dữ  iệu 

a. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 

Tác giả thu thập  hệ thống hoá và phân tích các tài liệu  công trình nghiên 

cứu trong và ngoài nƣớc đã đƣợc công bố liên quan đến QLGDĐH từ góc độ kinh 

tế nhƣ: hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến QLGDĐH từ góc độ kinh tế  

chiến lƣợc và các chính sách phát triển GDĐH của nƣớc ta trong giai đoạn 2010 – 

2025; các bài báo khoa học, giáo trình  đề tài nghiên cứu khoa học  luận án tiến 

sĩ… Phƣơng pháp này giúp tìm ra khoảng trống lý thuyết và thực tiễn để luận án có 

thể bổ sung  đóng góp. Trên cơ sở đó hệ thống hoá cơ sở lý luận về QLGDĐH từ 

góc độ kinh tế  làm căn cứ hình thành khung lý thuyết nghiên cứu cũng nhƣ xác 

định các biến quan sát đƣợc đƣa vào mô hình phân tích và thiết kế bảng khảo sát. 
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Dự kiến số lƣợng nhóm biến đƣa vào khảo sát là 5: hệ thống pháp luật về GDĐH; 

chất lƣợng của chiến lƣợc và chính sách phát triển GDĐH; triển khai các chiến 

lƣợc và chính sách phát triển GDĐH; kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật và các 

chính sách tại các cơ sở GDĐH; Mức độ ph  hợp của các chính sách phát triển 

GDĐH. Dự kiến số biến bình quân trong m i nhóm biến là 6 biến  tổng cộng số 

lƣợng biến trong mô hình là 30. 

b. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 

Dữ liệu sơ cấp của luận án đƣợc thu thập bằng phƣơng pháp phỏng vấn 

chuyên gia và điều tra bằng bảng hỏi đối với các nhà quản lý và các cơ sở GDĐH. 

- Phỏng vấn đối với chuyên gia 

Mục đích phỏng vấn là để có đƣợc thông tin đánh giá sâu và đa chiều về 

hoạt động QLGDĐH từ góc độ kinh tế, đồng thời định hƣớng giải pháp tăng cƣờng 

QLGDĐH ở Việt Nam từ góc độ kinh tế ph  hợp bối cảnh Việt Nam. 

Các câu hỏi theo phƣơng pháp chuyên gia là những câu hỏi bán cấu trúc 

đƣợc thiết kế sẵn về các chức năng QLGDĐH Việt Nam từ góc độ kinh tế và đề 

xuất giải pháp tăng cƣờng QLGDĐH Việt Nam từ góc độ kinh tế (Phụ lục số 01). 

Kết quả phỏng vấn cung cấp thông tin giúp tác giả làm rõ thực trạng hệ thống pháp 

luật  chiến lƣợc và chính sách phát triển GDĐH ở nƣớc ta  thực trạng kiểm tra giám 

sát và sử phạt tài chính đối với các cơ sở GDĐH cũng nhƣ thực trạng tổ chức bộ 

máy quản lý GDĐH Việt Nam từ góc độ kinh tế. Các chuyên gia đƣợc hỏi bao gồm 

20 nhà quản lý trực tiếp đối với GDĐH thuộc  ộ Giáo dục và Đào tạo và các nhà 

quản lý thuộc các cở sở GDĐH có quy mô đào tạo lớn thuộc cả nhóm công lập và 

ngoài công lập. 

- Điều tra bằng phiếu hỏi đối với các cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế đối 

với GDĐH và các cơ sở GDĐH 

Mục đích của điều tra nhằm thu thập thông tin về thực trạng làm căn cứ phân 

tích  đánh giá QLGDĐH về kinh tế và đề xuất giải pháp QLGDĐH về kinh tế ở 

nƣớc ta trong thời gian tới. Phiếu điều tra đƣợc thiết kế nhằm thu thập thông tin dựa 

vào hệ thống các tiêu chí đánh giá và các chức năng QLGDĐH về kinh tế. 



26 

 

Bảng khảo sát sẽ đƣợc thiết kế chi tiết với các tiêu chí đƣợc đo lƣờng bằng 

thang điểm Likert (điểm từ 1 đến 5) và đƣợc trình bày trong phụ lục số 02. 

Kích thƣớc mẫu đƣợc xác định theo phƣơng pháp số lƣợng biến x 5. Vậy kích 

thƣớc mẫu đƣợc lựa chọn là 150  đƣợc chọn theo phƣơng pháp lấy mẫu ngẫu nhiên. 

Đối tƣợng trả lời bảng khảo sát là 20 nhà quản lý thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo với 

tƣ cách là các chủ thể thực hiện hoạt động quản lý, 100 nhà quản lý thuộc 50 trƣờng 

đại học trên cả nƣớc với tƣ cách là đối tƣợng đƣợc quản lý trực tiếp. Đối tƣợng 

khảo sát là nhà quản lý thuộc các trƣờng đại học trên cả nƣớc đƣợc phân theo các 

khu vực nhƣ trong  ảng 1.1. 

Bảng 1.1. Phân bố mẫu nghiên cứu 

TT KV 
Số lƣợng cơ sở đào tạo 

đang hoạt động 

Số lƣợng cơ sở đào tạo 

đƣợc khảo sát 

1 Miền Bắc 116 30 

2 Miền Trung 46 8 

3 Miền Nam 72 12 

 Tổng số 234 50 

1.5.3. Phương ph p xử  ý dữ  iệu 

- Dữ liệu thu thập xong đƣợc làm sạch và xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0. 

Theo đó  các khái niệm đƣợc kiểm định bằng k  thuật phân tích nhân tố khẳng định 

CFA (Confirmatory factor analysis) nhằm đƣa ra các nhân tố thực sự quan trọng 

ảnh hƣởng đến quản lý về kinh tế đối với giáo dục đại học ở nƣớc ta. 

- Sau khi lựa chọn đƣợc các nhân tố ảnh hƣởng  đề tài tiến hành đánh giá 

mức độ quan trọng của các nhân tố và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu bằng 

các công cụ kiểm định giả thiết của phần mềm SPSS. Kết quả phân tích và kiểm 

định sẽ chỉ ra đƣợc những nhân tố cần đƣợc tác động nhằm tăng cƣờng quản lý về 

kinh tế đối với giáo dục đại học. 
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Kết luận chƣơng 1 

Quản lý nhà nƣớc đối với GDĐH là một trong những nội dung quan trọng 

của QLNN. Chính vì vậy, trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều tác giả nghiên 

cứu về quản lý nhà nƣớc đối với giáo dục đại học thông qua các luận án tiến sĩ, 

luận văn cao học  đề tài nghiên cứu khoa học và bài báo khoa học....  

Nếu tiếp cận từ góc độ kinh tế, QLNN về kinh tế đối với GDĐH đƣợc hiểu 

là việc xác định mục tiêu phát triển GDĐH, hoạch định chiến lƣợc, ban hành hệ 

thống pháp luật... và nếu đƣợc thực hiện tốt sẽ có ý nghĩa góp phần sử dụng nguồn 

lực cho hoạt động GDĐH một cách hiệu quả  đồng thời, góp phần nâng cao chất 

lƣợng NNL của quốc gia. Tuy nhiên, trong hệ thống các công trình nghiên cứu về 

QLNN đối với GDĐH chƣa có công trình nào nghiên cứu cụ thể về QLGDĐH từ 

góc độ kinh tế, chính vì vậy, các giải pháp đƣợc đề xuất trong các công trình này 

chƣa mang tính hệ thống, toàn diện đảm bảo hiệu quả của hoạt động QLNN đối với 

GDĐH nói chung và hiệu quả sử dụng nguồn lực cho GDĐH nói riêng. Thông qua 

việc kế thừa và phát triển những nghiên cứu đã công bố về QLNN đối với GDĐH  

chƣơng 2 của luận án sẽ xác lập cơ sở lý luận của QLGDĐH từ góc độ kinh tế nhƣ: 

(1) Khái niệm QLGDĐH từ góc độ kinh tế; (2) Nội dung và công cụ của QLGDĐH 

từ góc độ kinh tế; (3) Tiêu chí đánh giá QLGDĐH từ góc độ kinh tế; (4) Các nhân 

tố ảnh hƣởng đến QLGDĐH từ góc độ kinh tế. Cơ sở lý luận về QLGDĐH từ góc 

độ kinh tế sẽ đƣợc sử dụng làm căn cứ cho các phân tích thực trạng và đề xuất giải 

pháp tăng cƣờng QLGDĐH từ góc độ kinh tế. 
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Chƣơng 2  

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC  

TỪ GÓC ĐỘ KINH TẾ 

2.1. Khái niệm và đặc điểm của giáo dục đại học  

2.1.1. Kh i niệm gi o dục đại học 

Theo Ronald Barnett (1990), có 4 khái niệm thông dụng nhất về GDĐH: i) 

Giáo dục đại học là một dây chuyền sản xuất mà đầu ra là nguồn nhân lực đạt 

chuẩn. Theo quan điểm này, GDĐH là một quá trình trong đó ngƣời học đƣợc quan 

niệm nhƣ những sản phẩm đƣợc cung ứng cho thị trƣờng lao động. Giáo dục đại 

học trở thành “đầu vào” tạo nên sự phát triển và tăng trƣởng của thƣơng mại và 

công nghiệp; ii) Giáo dục đại học là đào tạo để trở thành nhà nghiên cứu. Theo 

cách nhìn này, GDĐH là thời gian chuẩn bị để tạo ra những nhà khoa học và nhà 

nghiên cứu thực thụ, những ngƣời sáng tạo ra những kiến thức mới; iii) Giáo dục 

đại học là quản lý việc tổ chức giảng dạy một cách hiệu quả. Cách tiếp cận này 

nhấn mạnh đến chức năng cốt lõi của GDĐH là giảng dạy kiến thức, k  năng cho 

ngƣời học; iv) Giáo dục đại học là mở rộng cơ hội trong cuộc sống cho ngƣời học 

[59]. Theo cách tiếp cận này, GDĐH đƣợc xem nhƣ một cơ hội để ngƣời học đƣợc 

tham gia vào quá trình phát triển bản thân bằng các thể thức học tập thƣờng xuyên 

và linh hoạt. Có thể nói, ở đây có tính liên hoàn giữa bốn khái niệm này của 

GDĐH; chúng liên quan và tích hợp với nhau để tạo ra bức tranh toàn cảnh về tính 

chất riêng biệt của GDĐH (higher education) 

Giáo dục đại học là bậc học sau c ng trong hệ thống giáo dục và đào tạo của 

m i nƣớc; đào tạo đội ngũ lao động lành nghề  bao gồm các nhà khoa học  các 

chuyên gia  k  sƣ và những cán bộ chuyên môn k  thuật ở các trình độ khác nhau. 

GDĐH không trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất và vì vậy  không trực tiếp 

tạo ra các sản phẩm vật chất. Tuy nhiên  theo phân công lao động xã hội  GDĐH là 

nơi duy nhất có đủ điều kiện và đủ khả năng cung cấp nguồn nhân lực k  thuật chất 

lƣợng và trình độ chuyên môn cao cho nền kinh tế. GDĐH làm tăng giá trị cho m i 

cá nhân thông qua việc trang bị cho họ tài khéo léo  sự hiểu biết để làm ra nhiều 
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của cải vật chất hơn cho bản thân và cho xã hội  gắn liền với sự bảo đảm quyền 

đƣợc sống và đƣợc làm việc với năng suất lao động cao hơn của m i ngƣời. 

Theo Từ điển giáo dục học, giáo dục đại học đƣợc hiểu là “bậc học đào tạo 

trình độ học vấn chuyên môn cao có mục tiêu đào tạo người học có phẩm chất 

chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành 

nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc” [33]. Ở Việt Nam hiện nay, GDĐH có thể hiểu  là hình thức tổ 

chức giáo dục cho các bậc học sau giai đoạn bậc phổ thông với các trình độ đào tạo 

gồm: trình độ đại học  trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ. 

Theo Manuel Castell (1991)  GDĐH có ba chức năng quan trọng. Trƣớc hết  

nó bảo tồn các nền văn hoá và tri thức nhân loại; tái tạo hoặc phản biện ý thức hệ 

chi phối của quốc gia. Thứ hai  nó lựa chọn những ngƣời ƣu tú giới thiệu cho đất 

nƣớc và cuối cùng, nó sáng tạo ra kho tàng tri thức mới. Giáo dục đại học không 

chỉ cải thiện những lựa chọn cá nhân sẵn có cho tất cả mọi ngƣời  mà còn tạo ra 

một lực lƣợng lao động có năng lực sáng tạo  biết chắt lọc và áp dụng các tri thức 

thu đƣợc từ kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học vào sản xuất và đời 

sống. GDĐH góp phần làm tăng năng suất lao động và nâng cao mức sống cho toàn 

bộ các thành viên trong xã hội; góp phần xoá bỏ khoảng cách thu nhập giữa ngƣời 

giàu và ngƣời ngh o thông qua việc trang bị cho ngƣời học những tri thức và k  

năng cần thiết để kiếm sống. 

Giáo dục đại học có vai trò đặc biệt quan trọng cho sự phồn thịnh của một 

nền kinh tế hiện đại- nền “kinh tế tri thức”  sẽ ngày càng có ý nghĩa quyết định đến 

sự thịnh vƣợng của nhân loại trong tƣơng lai.  

2 1 2  Đặc điểm của gi o dục đại học trong nền kinh tế thị trường 

Trong nền KTTT  GDĐH đƣợc thực hiện dƣới hình thức cung cấp sức lao 

động của các giáo sƣ  giảng viên cho ngƣời học và ngƣời học mua lao động của 

ngƣời dạy bằng phí  học phí  hoặc đóng thuế để nhà nƣớc trả công  trả lƣơng cho 

họ. Nhƣ vậy  sản phẩm GDĐH là một loại dịch vụ và nó có đầy đủ tính chất kinh tế 

nhƣ các loại sản phẩm hàng hoá và dịch vụ khác, đƣợc thực hiện thông qua sự tác 
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động trực tiếp từ ngƣời dạy đến ngƣời học. Quá trình cung ứng dịch vụ cũng đồng 

thời là quá trình tiêu thụ dịch vụ. Nhìn chung  GDĐH trong nền kinh tế thị trƣờng 

có những đặc điểm sau: 

- Dịch vụ GDĐH mang những tính chất của các loại dịch vụ khác 

Dịch vụ GDĐH mang những tính chất của các loại dịch vụ khác bởi vì: (1) 

Thỏa mãn đƣơc nhu cầu cụ thể của ngƣời sử dụng; (2) Chi phí đƣợc trả cho dịch vụ 

GDĐH cũng đƣợc hiểu nhƣ chi phí để tiêu d ng hàng hóa  giúp cho ngƣời học lĩnh 

hội đƣợc những kiến thức, k  năng nghề nghiệp nhất định. Chi phí này không chỉ 

đƣợc xác định trên cơ sở b  đắp hao phí lao động xã hội cần thiết (bao gồm lao 

động sống và lao động vật hoá) để sản xuất ra dịch vụ hao phí sức lao động mà còn 

bị chi phối bởi quan hệ cung – cầu về lao động trên thị trƣờng GDĐH. 

- Dịch vụ GDĐH trong nền KTTT vừa có nội dung kinh tế của một sản phẩm 

hàng hoá, vừa có nội dung của quan hệ sản xuất xã hội. 

 Dịch vụ GDĐH có nội dung của một sản phẩm hàng hóa vì quá trình sản 

xuất dịch vụ GDĐH đòi hỏi sự tiêu hao các nguồn lực khan hiếm  nên nó cần đạt 

đƣợc hiệu quả cao nhất với chi phí tiết kiệm nhất. Trong trƣờng hợp này  nhà nƣớc 

độc quyền sản xuất dịch vụ GDĐH (d  là bao cấp miễn phí hay có đóng học phí) 

không phải là biện pháp tối ƣu vì không có công cụ đo lƣờng mức khan hiếm xã 

hội. Điều này làm cho số lƣợng  chất lƣợng và ngành nghề của lực lƣợng lao động 

mà GDĐH đào tạo cung cấp có thể không hoàn toàn ph  hợp với nhu cầu của thị 

trƣờng lao động và mục tiêu phát triển quốc gia. Hơn nữa  GDĐH luôn luôn gắn 

liền với hình thái kinh tế và chế độ chính trị-xã hội nhất định. Vì vậy trong nền kinh 

tế hoạt động theo cơ chế thị trƣờng  GDĐH cần có các cơ chế hoạt động ph  hợp 

với các định chế và thể chế của nền KTTT hiện hữu. 

Dịch vụ giáo dục đại học có nội dung của quan hệ sản xuất xã hội  bởi vì giá 

cả dịch vụ GDĐH trong KTTT không hoàn toàn phản ánh sự khan hiếm mà còn 

phản ánh: (1) Cung và cầu dịch vụ GDĐH thƣờng phụ thuộc vào sự khác biệt về 

mức lƣơng hay thu nhập (giữa ngƣời có và không có văn bằng đại học); (2) Khả 

năng thành công trong việc tìm kiếm công ăn việc làm trong khu vực công nghiệp 
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(t  lệ thất nghiệp của ngƣời có hoặc không có văn bằng đại học); (3) Chi phí trực 

tiếp liên quan đến giáo dục (chẳng hạn nhƣ học phí và lệ phí); (4) Chi phí cơ hội 

hay chi phí gián tiếp liên quan đến giáo dục (thu nhập mà ngƣời sinh viên có thể 

nhận đƣợc nếu không đi học).  

- Dịch vụ giáo dục đại học là một loại hàng hóa đặc biệt cần có sự quản lý 

của nhà nước 

Dịch vụ GDĐH là một loại hàng hoá đặc biệt vì có những đặc tính của hàng 

hoá công (lợi ích xã hội lớn hơn lợi ích cá nhân  có tính bền vững đi theo suốt cuộc 

đời con ngƣời và ngƣời mua cuối c ng cũng là ngƣời tiêu thụ). Vì lý do lợi nhuận 

ngắn hạn  một số cơ sở GDĐH có thể cung cấp cho thị trƣờng lao động những 

ngƣời tốt nghiệp thiếu chất lƣợng  điều này sẽ làm tăng chi phí giao dịch trong thị 

trƣờng lao động và làm suy giảm hiệu năng của KTTT, làm cho một bộ phận ngƣời 

ngh o không có khả năng chi trả học phí  mặc d  có năng lực học tập; hoặc một số 

cha m  đánh giá thấp lợi ích học vấn đại học nên không đầu tƣ cho con cái đi học... 

Để vừa hạn chế các chi phí giao dịch trong thị trƣờng lao động do chất lƣợng đào 

tạo thấp  vừa bảo đảm cơ hội học tập đại học ngang nhau cho mọi cá nhân trong xã 

hội, do đó GDĐH phải có sự can thiệp của nhà nƣớc. Nói khác đi  xét dƣới quan 

niệm công bằng xã hội  GDĐH là một hàng hoá đặc biệt mà chính phủ phải can 

thiệp mạnh mẽ vào thị trƣờng thông qua các biện pháp nhƣ: Tài trợ trực tiếp cho 

đào tạo  NCKH; khuyến khích tƣ nhân (kể cả tƣ nhân nƣớc ngoài) đầu tƣ phát triển 

GDĐH  nhất là dƣới hình thức phi lợi nhuận và điều tiết chất lƣợng GDĐH. 

- Dịch vụ GDĐH được mua/bán như những dịch vụ thông thường 

Khác với các loại dịch vụ khác, dịch vụ GDĐH còn có những đặc điểm riêng 

biệt khi so sánh với các loại dịch vụ khác. Sản phẩm của dịch vụ GDĐH là những 

ngƣời công dân có ích với chính mình  có trách nhiệm với gia đình  xã hội và quốc 

gia. Những sản phẩm nhƣ vậy đƣợc gọi là loại hàng hoá có ngoại biên thuận. Nó 

không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân mà còn cho cả xã hội và lợi ích xã hội luôn 

luôn lớn hơn lợi ích cá nhân. Tổng lợi ích xã hội sẽ tăng lên nếu nhƣ loại sản phẩm 

này đƣợc sản xuất nhiều hơn. 
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Giá cả dịch vụ GDĐH biến động không theo một t  lệ nhất định và không bị 

tác động bởi năng suất lao động. Những sản phẩm thông thƣờng  khoa học k  thuật 

có thể tác động làm tăng năng suất lao động và với việc sử dụng máy móc và công 

nghệ mới  ngƣời ta có thể sản xuất c ng một đơn vị sản phẩm với c ng chất lƣợng 

nhƣng với chi phí thấp hơn. Còn đối với sản phẩm dịch vụ GDĐH  tƣơng tự nhƣ 

các hoạt động nghệ thuật cao cấp  năng suất lao động của ngƣời giảng viên không 

thể tăng nhanh nhƣ năng suất của một cái máy và càng không thể tăng số sinh viên 

tính trên một cán bộ giảng dạy nếu không muốn giảm chất lƣợng giảng dạy. Ngƣợc 

lại  muốn tăng chất lƣợng giảng dạy cần giảm số sinh viên trên một cán bộ giảng 

dạy. Hơn nữa  việc nâng cao chất lƣợng giảng dạy sẽ làm tăng thời gian huấn luyện 

giảng viên  tăng nhu cầu giảng viên về thiết bị  công cụ  sách vở... điều này sẽ làm 

tăng chi phí đào tạo nói chung. 

- Dịch vụ GDĐH được cung cấp trên thị trường giáo dục 

Thƣớc đo giá trị của dịch vụ GDĐH là mức phí phải trả, dẫn đến sự ra đời 

của thị trƣờng dịch vụ GDĐH. Thị trƣờng dịch vụ GDĐH hình thành một cách tự 

nhiên và tồn tại khách quan c ng với các loại thị trƣờng khác trong KTTT. Các cơ 

sở GDĐH trở thành các đơn vị cung cấp dịch vụ cho xã hội và phải hoạt động trong 

môi trƣờng cạnh tranh ngày càng gay gắt trong việc nghiên cứu khoa học và hoạt 

động đào tạo. Việc ra đời thị trƣờng GDĐH đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu của phát 

triển kinh tế - xã hội  từng bƣớc giảm bớt sự tham gia trực tiếp của chính phủ trong 

hoạt động điều hành trƣờng đại học.  

Tuy nhiên  thị trƣờng dịch vụ GDĐH cũng có những rủi ro và bất trắc  có 

thể làm xói mòn trách nhiệm xã hội  văn hóa và các mục tiêu của GDĐH  phá hỏng 

các mục tiêu và giá trị của giáo dục tự do và những tìm tòi lý thuyết cơ bản. Chính 

vì vậy, hoạt động quản lý nhà nƣớc có nhiệm vụ quan trọng là tạo hành lang pháp 

lý và hoạch định chiến lƣợc phát triển và xây dựng cơ chế quản lý GDĐH nhằm 

thực hiện đƣợc mục tiêu giáo dục đã đặt ra trong từng thời kỳ  đảm bảo cho các cơ 

sở GDĐH có sự chủ động, linh hoạt  bình đẳng và trật tự trong hoạt động  đặc biệt 

là khi hệ thống trƣờng đại học tƣ thục thuộc sở hữu tƣ nhân ra đời.  
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2.1.3. Vai trò của gi o dục đại học đối với ph t triển xã hội 

a. Giáo dục đại học góp phần làm tăng qui mô tập trung vốn nhân lực cho 

toàn bộ nền kinh tế quốc dân.  

Sự thay đổi từ một hình thái kinh tế xã hội này sang một hình thái KTXH 

khác là do sự phát triển của lực lƣợng sản xuất, trong đó yếu tố mang tính quyết 

định đến sự phát triển của lực lƣợng sản xuất chính là lực lƣợng lao động. Những 

đóng góp của yếu tố con ngƣời tới sự phát triển của nền kinh tế có thể đƣợc lƣợng 

hoá tác động thông qua sự mô phỏng bằng hàm sản xuất và hàm sản xuất Cobb-

Douglass nhƣ sau: 

Q  =  A . K
α
 . L

β
 . H

γ                         
(1.1) 

Trong đó:   Q: Tổng thu nhập của nền kinh tế trong năm nghiên cứu;  

   A: Hằng số;  

   K: Chi phí về vốn sản xuất;  

   L: Chi phí về lao động;  

                    H: Vốn con ngƣời;  

                   α: Độ co giãn của thu nhập theo vốn;   

                   β: Độ co giãn của thu nhập theo lao động; 

                                γ: Độ co giãn của thu nhập theo vốn con ngƣời Hàm mới này 

đƣợc gọi là hàm sản xuất Cobb-Douglass.  

Theo phƣơng pháp này:  ất kỳ nền kinh tế của một quốc gia nào muốn tồn 

tại cũng phải dựa trên một mức sản lƣợng (hay về mặt giá trị gọi là thu nhập) đã tạo 

ra đƣợc sau những khoảng thời gian nhất định (thƣờng là 1 năm). Để tạo ra đƣợc 

một mức thu nhập nào đó  thì đều phải tiêu tốn một phần nguồn lực kinh tế và gọi 

đó là các yếu tố chi phí. Nhƣ vậy, m i sự biến đổi về lao động có ảnh hƣởng trực 

tiếp tới thu nhập của nền kinh tế quốc dân. Khi khoa học công nghệ phát triển ở 

trình độ cao, yêu cầu đối với sự tham gia của lao động vào hoạt động kinh tế không 

thể thuần tuý là số lƣợng; thay vào đó phải là lao động có trình độ chuyên môn cao, 

có k  năng thực hành tốt. Những năng lực quí báu đó đã góp phần hình thành vốn 

nhân lực của ngƣời lao động. Nhƣ vậy, tham gia vào lực lƣợng lao động, m i ngƣời 
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lao động sẽ có lƣợng vốn nhân lực khác nhau. M i cá nhân muốn tăng khả năng tích 

tụ vốn nhân lực cho mình thì cách tốt nhất là phải học. Theo học đƣợc ở trình độ 

càng cao thì khả năng tích tụ vốn nhân lực càng cao. Theo học một cách thƣờng 

xuyên liên tục thì tính bền vững của vốn nhân lực càng tốt. Bậc học có ảnh hƣởng 

lớn nhất, mang tính quyết định nhất đến khả năng tích tụ vốn nhân lực cho m i 

ngƣời là GDĐH. Nhờ qui mô tích tụ vốn nhân lực ở m i cá nhân ngày càng lớn sẽ 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng qui mô tập trung vốn nhân lực trong nền kinh 

tế quốc dân.  

b. Giáo dục đại học góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế một 

cách toàn diện. 

GDĐH là một trong những hoạt động cơ bản để tạo điều kiện cho con ngƣời 

có thể khẳng định đƣợc vị trí của mình trong điều kiện KTXH hiện nay. Chính vì 

vậy  GDĐH có vai trò thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế một cách toàn diện, bởi 

vì: (1) GDĐH thúc đẩy sự tăng trƣởng kinh tế ở mức cao và có tính bền vững. Quá 

trình lao động là quá trình sáng tạo, làm cho qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm 

và dịch vụ càng ngày càng phát triển, các trang thiết bị càng ngày càng hiện đại; nên 

tất yếu năng suất lao động phải đƣợc nâng cao và thúc đẩy sự tăng trƣởng kinh tế 

dài hạn. Công nghệ thay đổi càng nhanh khi lực lƣợng lao động có trình độ càng 

cao. Vì vậy, tích lu  vốn con ngƣời, đặc biệt là kiến thức sẽ tạo điều kiện phát triển 

các công nghệ mới và là nguồn duy trì tăng trƣởng; (2) Góp phần làm tăng thêm thu 

nhập quốc dân bình quân đầu ngƣời và tạo nguồn để tái đầu tƣ với qui mô lớn và 

tốc độ nhanh. Khả năng làm tăng thêm thu nhập quốc dân bình quân đầu ngƣời từ 

GDĐH thực chất là hệ quả của sự tăng trƣởng kinh tế trong điều kiện những nhân tố 

khác thay đổi không đáng kể. Khi GDĐH đã đạt đến một mức độ đủ khả năng để 

thúc đẩy kinh tế tăng trƣởng, trình độ dân trí đã đƣợc nâng cao và với nhịp độ gia 

tăng dân số không đáng kể, thu nhập quốc dân bình quân đầu ngƣời sẽ đƣợc tăng 

dần lên qua các năm. Nếu chỉ xét riêng về mức tăng trƣởng thu nhập cá nhân của 

những ngƣời đã đƣợc đào tạo ở trình độ đại học cho thấy, tốc độ tăng trƣởng thu 

nhập cá nhân của những ngƣời này cao hơn tốc độ tăng trƣởng trung bình của toàn 



35 

 

xã hội; (3) Góp phần thúc đẩy sự hình thành cơ cấu kinh tế mới của nền kinh tế. 

Việc nhà nƣớc phân bổ vốn nhân lực có trình độ cao cho m i ngành thông qua xây 

dựng và phê duyệt kế hoạch đào tạo dài hạn và trung hạn cho m i ngành hoặc mức 

phân bổ về chỉ tiêu cho phép tuyển chọn đầu vào cho m i ngành hoặc thông qua cơ 

chế ƣu đãi về lợi ích cho ngƣời học  ngƣời đã tốt nghiệp nhận công tác tại các vùng, 

các ngành... đã tạo sức hấp dẫn và định hƣớng cho việc chọn ngành, chọn vùng của 

lao động và hình thành nên cơ cấu về lao động nói riêng và cơ cấu kinh tế nói 

chung. Hay nói cách khác, Giáo dục đại học góp phần thúc đẩy sự hình thành cơ 

cấu mới của nền kinh tế quốc dân do làm tăng qui mô vốn nhân lực cho m i ngành 

khi lƣợng định theo hàm sản xuất Cobb-Douglass của ngành đó. Cơ chế này đã 

đƣợc áp dụng trong thực tiễn quản lý GDĐH ở nƣớc ta mấy năm qua  nhƣ: không 

thu học phí đối với sinh viên các trƣờng sƣ phạm; áp dụng hệ số lƣơng thu hút đối 

với những ngƣời lên nhận công tác ở miền núi, hải đảo; ƣu đãi điểm chuẩn khi thi 

tuyển sinh vào cao đẳng  đại học theo khu vực v.v..  

2.2. Quản lý giáo dục đại học từ góc độ kinh tế 

2.2.1. Khái niệm quản  ý gi o dục đại học từ góc độ kinh tế 

Quản lý nói chung là sự tác động có tổ chức, có mục đích của chủ thể quản 

lý lên đối tƣợng quản lý và khách thể quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn 

lực để đạt đƣợc các mục tiêu đặt ra trong sự vận động của sự vật. 

Khái niệm quản lý giáo dục đại học từ góc độ kinh tế trong khuôn khổ luận 

án đƣợc hình thành trên cơ sở khái niệm quản lý nhà nƣớc về kinh tế trong lĩnh vực 

giáo dục đại học.   

Theo GS. TS. Phan Huy Đƣờng (2015), trong Quản lý nhà nước về kinh tế, 

quản lý nói chung là sự tác động có tổ chức, có mục đích của chủ thể quản lý lên 

đối tƣợng quản lý và khách thể quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để 

đạt đƣợc các mục tiêu đặt ra trong sự vận động của sự vật [30]. Vì thế nói đến quản 

lý là phải nói đến cơ chế vận hành, tức là cơ chế quản lý nhƣ chế độ, chính sách, 

biện pháp tổ chức, tâm lý xã hội... Mục tiêu của quản lý là sử dụng nguồn lực khan 

hiếm một cách hiệu quả nhất. 



36 

 

Trong lĩnh vực giáo dục  Nhà nƣớc là chủ thể chính của hoạt động GDĐH  

hệ thống GDĐH do Nhà nƣớc thống nhất quản lý  d  tồn tại dƣới nhiều loại hình 

khác nhau: công lập, ngoài công lập hay liên kết trong nƣớc và với nƣớc ngoài. Sự 

tham gia của các thành phần xã hội vào GDĐH là cần thiết và hợp lý nhƣng vai trò 

của Nhà nƣớc phải là chủ chốt  với điều kiện vai trò đƣợc quan niệm một cách hợp 

lý  rành mạch trong khung cảnh của sự tồn tại đồng thời của hệ GDĐHCL và hệ 

GDĐHNCL bổ sung cho nhau. 

Với quan điểm “Giáo dục - đào tạo c ng với khoa học - công nghệ là quốc 

sách hàng đầu  đầu tƣ cho giáo dục - đào tạo là đầu tƣ phát triển”  QLNN về GDĐH 

là một nhiệm vụ rất quan trọng trong hoạt động quản lý - điều hành của Nhà nƣớc. 

Theo Luật sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (2009)  “Nhà nƣớc thống nhất quản lý hệ thống giáo dục quốc dân về 

mục tiêu  chƣơng trình  nội dung  kế hoạch giáo dục  tiêu chuẩn nhà giáo  quy chế 

thi cử  hệ thống văn bằng  chứng chỉ; tập trung quản lý chất lƣợng giáo dục  thực 

hiện phân công  phân cấp quản lý giáo dục  tăng cƣờng quyền tự chủ  tự chịu trách 

nhiệm của cơ sở giáo dục.” 

Từ những phân tích trên đây  Quản lý nhà nước về giáo dục đại học từ góc 

độ kinh tế có thể đƣợc hiểu là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn và kiểm 

tra những hoạt động và sử dụng nguồn lực của các cơ sở giáo dục đại học để đạt 

được những mục tiêu về giáo dục đại học đã đề ra. 

Từ khái niệm trên cho thấy,  

  Chủ thể quản lý giáo dục đại học là Nhà nƣớc với hệ thống các cơ quan 

quyền lực của Nhà nƣớc là Chính phủ và hệ thống bộ máy QLNN về GDĐH từ 

trung ƣơng đến các địa phƣơng. 

+ Đối tƣợng của quản lý giáo dục đại học là hệ thống các cơ sở giáo dục và 

những ngƣời tham gia vào quá trình GDĐH. 

+ Mục tiêu của quản lý giáo dục đại học là sử dụng có hiệu quả các nguồn 

lực của các cơ sở GDĐH  hay nói cách khác  đó là nguồn lực của nền kinh tế. Để 

đạt đƣợc mục tiêu quản lý  Nhà nƣớc cần hoạch định mục tiêu trong lĩnh vực giáo 
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dục đại học, hoạch định chiến lƣợc phát triển giáo dục đại học, ban hành hệ thống 

pháp luật và các chính sách phát triển giáo dục đại học; Tổ chức triển khai thực hiện 

chiến lƣợc, các văn bản pháp luật, chính sách quản lý QLGDĐH; Thanh tra, kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện pháp luật  chiến lƣợc  chính sách quản lý phát triển giáo 

dục đại học của các cơ sở giáo dục đại học nhằm đạt đƣợc mục tiêu về giáo dục dại 

học đã xác định trong từng thời kỳ và tiến tới đáp ứng mục tiêu  giáo dục và phát 

triển kinh tế của đất nƣớc.   

+ Vai trò của quản lý GDĐH trong nền KTTT là (1) Tạo lập môi trƣờng 

GDĐH thuận lợi  an toàn và bình đẳng thông qua các yếu tố nhƣ: hạ tầng cơ sở tốt  

hệ thống pháp luật đầy đủ  ổn định  nền hành chính rõ ràng và bộ máy công quyền 

trong sạch  lành mạnh... Những yếu tố trên đều do nhà nƣớc (và chỉ có nhà nƣớc) 

tạo dựng nhằm thu hút đầu tƣ trong và ngoài nƣớc đáp ứng mục tiêu phát triển 

GDĐH. Môi trƣờng GDĐH thuận lợi còn thể hiện ở sự lành mạnh  bình đẳng trong 

cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế trong lĩnh vực GDĐH; xóa bỏ sự độc quyền 

d  là độc quyền nhà nƣớc hay độc quyền tƣ nhân; (2) Bảo hộ hợp lý đối với một số 

lĩnh vực và ngành  nghề đào tạo trong hệ thống GDĐH để thị trƣờng dịch vụ 

GDĐH phát triển. Thông qua các cơ quan bảo vệ pháp luật và bộ máy hành chính  

nhà nƣớc có trách nhiệm bảo vệ những quyền lợi hợp pháp của mọi tổ chức  cá 

nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực GDĐH nhƣ: quyền sở hữu (d  là sở hữu 

nhà nƣớc hay sở hữu tƣ nhân)  quyền tự do đào tạo theo pháp luật quy định  bảo vệ 

bản quyền  thƣơng hiệu nhà trƣờng... Theo nghĩa bao quát hơn  hình thức bảo hộ 

của Nhà nƣớc còn đƣợc thể hiện ở sự bảo hộ hệ thống GDĐH trong nƣớc trƣớc sự 

cạnh tranh từ bên ngoài  bảo vệ những quyền lợi của công dân  các tổ chức trong 

nƣớc khi có sự tranh chấp với các tổ chức  các cơ sở đào tạo nƣớc ngoài  trong xu 

thế toàn cầu hóa và quốc tế hóa giáo GDĐH ngày càng tăng. 

2 2 2  Nội dung quản  ý về gi o dục đại học từ góc độ kinh tế 

Theo khái niệm về QLGDĐH từ góc độ kinh tế, nội dung của hoạt động 

QLGDĐH bao gồm các nội dung từ việc hoạch định chiến lƣợc, chính sách phát 

triển giáo dục, ban hành hệ thống văn bản điều chỉnh mối quan hệ kinh tế giữa cơ 
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quan quản lý nhà nƣớc về kinh tế đối với cơ sở GDĐH, giữa các cơ sở GDĐH với 

nhau và giữa cơ sở GDĐH với những đối tƣợng liên quan nhƣ ngƣời học, nhà đầu 

tƣ ...đến việc tổ chức bộ máy quản lý, thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát 

đối với cơ sở GDĐH. 

2.2.2.1. Hoạch định chiến lược phát triển giáo dục đại học nhằm đạt được 

mục tiêu trong lĩnh vực giáo dục đại học và giáo dục nói chung.  

Việc hoạch định và thực thi chiến lƣợc phát triển GDĐH là một trong những 

nội dung quan trọng của quản lý về kinh tế đối với GDĐH  giúp cho hoạt động 

GDĐH phát triển đúng hƣớng  thực hiện tốt mục tiêu đã xác định về GDĐH.  ên 

cạnh đó  thông qua việc phân tích thị trƣờng  phân tích các căn cứ lựa chọn chiến 

lƣợc và đề xuất các giải pháp thực thi chiến lƣợc  hoạt động GDĐH có thể tận dụng 

đƣợc các cơ hội do thị trƣờng đem lại  nguồn lực của GDĐH đƣợc sử dụng hiệu quả 

nhất  đồng thời  đảm bảo việc đạt đƣợc mục tiêu trong lĩnh vực giáo dục. Trong 

những năm qua  việc hoạch định và thực thi chiến lƣợc phát triển GDĐH đã góp 

phần thúc đẩy hệ thống GDĐH của Việt Nam phát triển  mở rộng về quy mô đào 

tạo  đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của ngƣời dân  bƣớc đầu hội nhập quốc tế. Tuy 

nhiên  xã hội càng phát triển  sẽ có nhiều yếu tố sẽ tác động đến hệ thống GDĐH  

đỏi hỏi chiến lƣợc phát triển giáo dục đại học cần đƣợc hoạch định sao cho có thể 

làm cơ sở cho sự đổi mới và phát triển toàn diện và bền vững giáo dục đại học nói 

riêng và giáo dục nói chung trong dài hạn. 

2.2.2.2. Ban hành hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến quản lý giáo dục 

đại học từ góc độ kinh tế 

Pháp luật liên quan đến QLGDĐH từ góc độ kinh tế bao gồm hệ thống các 

quy phạm pháp luật do Nhà nƣớc ban hành và bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các 

quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và hoạt động giáo dục đại học, bao 

gồm các quy định về tổ chức cơ sở giáo dục đại học; nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí của 

giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân; các trình độ đào tạo, loại hình 

đào tạo và quy mô đào tạo của giáo dục đại học; đầu tƣ cho giáo dục đại học, hợp 

tác quốc tế về giáo dục đại học…... Hệ thống văn bản pháp luật vừa là công cụ hiệu 
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quả phục vụ hoạt động quản lý về kinh tế đối với GDĐH  đồng thời, nó thể hiện ý 

chí và quyền lực của nhà nƣớc trong quản lý GDĐH. Nội dung của hệ thống văn 

bản pháp luật về QLGDĐH từ góc độ kinh tế bao gồm: (1) Các quy định về các loại 

hình trƣờng đại học  điều kiện thành lập  cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của 

nhà trƣờng đại học; (2) Các quy định về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học 

của cơ sở giáo dục đại học; (3) Các quy định của về kiểm định chất lƣợng giáo dục; 

các quy định về quản lý nhà nƣớc đối với giáo dục đại học; (4) Các quy định về 

quản lý tài chính; (5) Các quy định về tổ chức và nhân sự; (6) Các quy định về hợp 

tác quốc tế; (7) Các quy định về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật. 

Chính vì vậy, việc ban hành hệ thống văn bản pháp luật kinh tế về GDĐH là một 

nội dung quan trọng của QLGDĐH, tạo cơ sở pháp lý cho việc quy hoạch và thành 

lập hệ thống cở sở GDĐH trên địa bàn từng địa phƣơng và từ góc độ toàn quốc gia. 

Với các quy định tổ chức và hoạt động của các cơ sở GDĐH  hệ thống văn bản 

pháp luật về QLGDĐH từ góc độ kinh tế tạo cơ sở pháp lý để đổi mới tổ chức và 

hoạt động của các cơ sở GDĐH đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả về tổ chức và 

hoạt động giáo dục trong các cơ sở GDĐH, tạo hành lang pháp lý để các cơ quan 

quản lý nhà nƣớc về kinh tế đối với GDĐH trong việc hoạch định chính sách, xây 

dựng các tiêu chí  xác định các quy trình nhằm tạo ra một cơ chế đồng bộ  thúc đẩy 

quá trình phát triển của các cơ sở GDĐH mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. 

2.2.2.3. Xây dựng chính sách phát triển giáo dục đại học trong từng thời kỳ 

nhằm thực hiện chiến lược giáo dục đại học đã được hoạch định.  

Trên cơ sở chiến lƣợc giáo dục đại học cùng với mục tiêu đã xác định, Nhà 

nƣớc tiến hành hoạch định chính sách phát triển GDĐH với tính chất là sự cụ thể 

hóa của các chủ chƣơng của Đảng và nhà nƣớc trong lĩnh vực GDĐH. Chính sách 

phát triển GDĐH ở nƣớc ta hiện nay chủ yếu hƣớng tới tăng cƣờng sự tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm của các cơ sở GDĐH  đa dạng hóa hoạt động đào tạo, nghiên cứu 

khoa học  tăng cƣờng liên doanh liên kết trong hoạt động đào tạo và NCKH, đẩy 

mạnh xã hội hóa GDĐH  tăng cƣờng đào tạo, bồi dƣỡng giảng viên để đáp ứng yêu 

cầu của các chƣơng trình đào tạo chất lƣợng cao, tạo bƣớc đột phá về chất lƣợng 
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trong các trƣờng đại học.  

Xây dựng chính sách phát triển GDĐH là một nội dung của quá trình 

QLGDĐH từ góc độ kinh tế vì việc xây dựng và thực thiện các chính sách phát triển 

GDĐH vừa thúc đẩy hoạt động GDĐH phát triển đúng hƣớng, vừa đảm bảo thực 

hiện chủ trƣơng  đƣờng lối của Đảng  Nhà nƣớc trong phát triển GDĐH vừa đảm 

bảo đạt đƣợc mục tiêu về GDĐH trong từng thời kỳ. 

2.2.2.4. Tổ chức bộ máy quản lý về kinh tế đối với giáo dục đại học  

Bộ máy quản lý nhà nƣớc về kinh tế là tiền đề của hiệu quả quản lý giáo dục 

đại học từ góc độ kinh tế. Bộ máy quản lý nhà nƣớc về kinh tế vừa có vai trò ban 

hành hệ thống văn bản hƣớng dẫn thực thi các chiến lƣợc, chính sách phát triển giáo 

dục đại học vừa là cơ quan thực hiện thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực thi 

các chính sách, chiến lƣợc phát triển GDĐH của các cơ sở GDĐH. 

Bộ máy quản lý cần đảm bảo có trình độ  đƣợc tổ chức chặt chẽ tránh sự 

chồng chéo trong các quyết định quản lý  đồng thời  đảm bảo tính khoa học của hệ 

thống văn bản quản lý  đảm bảo khả năng truyền thông, kiểm tra, giám sát hoạt 

động thi hành các quyết định quản lý của các cơ sở giáo dục đại học 

2.2.2.5. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện mục tiêu chiến lược, chính 

sách phát triển giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học 

Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện mục tiêu chiến lƣợc, chính sách 

phát triển giáo dục của các cơ sở GDĐH bao gồm: thanh tra, kiểm tra, giám sát các 

hoạt động quản lý tài chính GDĐH và cơ sở vật chất của các cơ sở GDĐH; quản lý 

nguồn nhân lực của GDĐH: thanh tra giáo dục; kiểm tra  kiểm soát việc chấp hành 

pháp luật về GDĐH  ngăn ngừa các hiện tƣợng vi phạm pháp luật  chính sách; bảo 

vệ lợi ích của ngƣời học và cơ sở giáo dục; đảm bảo chất lƣợng và kiểm định chất 

lƣợng giáo dục, xử lý vi phạm pháp luật về GDĐH. 

 Thanh tra  kiểm tra  giám sát là nội dung quan trọng của quản lý, giúp cho 

cơ quan QLNN về GDĐH phát hiện kịp thời những sai phạm trong vận hành, trong 

quản lý tài chính  tuyển sinh của nền GDĐH  mặt khác  đây cũng chính là kênh để 

cơ quan quản lý nhà nƣớc đánh giá hiệu quả chính sách  pháp luật  có đƣợc những 
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thông tin xác thực để hoàn thiện khung thể chế  chính sách về GDĐH. Hoạt động 

thanh tra  kiểm tra  xử lý vi phạm pháp luật còn là công cụ tạo áp lực cho việc tuân 

thủ pháp luật  thực hiện các quy định của nhà nƣớc về QLGDĐH  cho phép chủ 

động ngăn ngừa các hiện tƣợng tiêu cực về tài chính trong hoạt động thu, chi tài 

chính, tuyển sinh của các trƣờng đại học. Chính vì vậy, cần thực hiện công tác thanh 

tra  kiểm tra một cách thƣờng xuyên nhằm giúp cho các trƣờng đại học quản lý và 

sử dụng các nguồn tài chính một cách chặt chẽ và hiệu quả.  

Trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ giáo dục  Nhà nƣớc vừa là chủ thể 

QLGDĐH, vừa là chủ thể cung ứng dịch vụ. Chính vì vậy, cần có sự rạch ròi về 

quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nƣớc trong hoạt động kiểm tra, giám sát việc tổ 

chức thực hiện mục tiêu chiến lƣợc, chính sách phát triển giáo dục của các cơ sở 

GDĐH với tƣ cách là chủ thể QLGDĐH. 

2.2.3  C c công cụ quản  ý gi o dục đại học từ góc độ kinh tế 

Công cụ quản lý GDĐH từ góc độ kinh tế là tổng thể những phƣơng tiện hữu 

hình và vô hình mà nhà nƣớc sử dụng để tác động lên các cơ sở giáo dục đại học 

nhằm thực hiện mục tiêu quản lý về kinh tế đối với GDĐH. Để thực hiện quản lý 

giáo dục đại học từ góc độ kinh tế  Nhà nƣớc sử dụng ba nhóm công cụ cơ bản là: 

công cụ pháp luật, công cụ chiến lƣợc và công cụ chính sách đối với GDĐH.  

2.2.3.1. Công cụ pháp luật 

 ao gồm các văn bản pháp luật quy định các điều kiện, hành lang pháp lý 

cho các hoạt động của các cơ sở GDĐH. Đây là công cụ quan trọng nhất trong 

QLGD và GDĐH. Mọi đƣờng lối, chủ trƣơng  chính sách của Đảng và nhà nƣớc 

đều đƣợc thể chế hoá trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, có giá trị bắt 

buộc đối với mọi tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động GDĐH và QLGDĐH. 

Đây là công cụ của các cơ quan quản lý và nhà quản lý để thực hiện các nhiệm vụ, 

chức năng QLGDĐH theo thẩm quyền. Có thể nói hệ thống các văn bản quy pháp 

pháp luật về giáo dục càng đầy đủ và hoàn thiện thì công tác QLGDĐH càng có 

những điều kiện thuận lợi và công cụ sắc bén bấy nhiêu. Hệ thống pháp luật của nhà 

nƣớc thực hiện theo hƣớng tạo điều kiện phát huy quyền tự chủ cho các trƣờng đại 
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học thì đó sẽ là động lực nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý của m i trƣờng. 

2.2.3.2. Công cụ chiến lược 

Chiến lƣợc phát triển GDĐH bao gồm hệ thống mục tiêu, các giải pháp và 

các kế hoạch thực hiện hoạt động GDĐH để đạt đƣợc mục tiêu đã xác định. Chiến 

lƣợc phát triển GDĐH vừa là công cụ, vừa là căn cứ cơ bản của quản lý kinh tế đối 

với giáo dục đại học. Trên cơ sở hệ thống mục tiêu từ mục tiêu ngắn hạn, trung hạn 

và dài hạn cùng hệ thống các giải pháp đối với phát triển GDĐH sẽ giúp các cơ sở 

GDĐH phát triển đúng hƣớng  đảm bảo đạt đƣợc mục tiêu giáo dục trong từng thời 

kỳ  đồng thời  giúp các cơ sở GDĐH sử dụng tối đa các nguồn lực, từ đó đạt đƣợc 

mục tiêu sử dụng nguồn lực của cả nền kinh tế một cách hiệu quả. 

2.2.3.3. Công cụ chính sách kinh tế của nhà nước về giáo dục đại học 

Chính sách kinh tế của nhà nƣớc về giáo dục đại học là tổng thể các quan 

điểm tƣ tƣởng, mục tiêu tổng quát và những phƣơng thức cơ bản để thực hiện mục 

tiêu phát triển về GDĐH trong từng thời kỳ. Chính sách kinh tế về GDĐH đƣợc coi 

là các công cụ để nhà nƣớc định hƣớng và điều tiết hoạt động GDĐH của quốc gia, 

đồng thời  các chính sách này cũng đƣợc sử dụng nhƣ là công cụ khuyến khích và 

tạo tiền đề để hoạt động GDĐH phát triển. Để đạt đƣợc vai trò này, các chính sách 

kinh tế về GDĐH cần đảm bảo tính khách quan, tính hiệu quả  tính đồng bộ và tính 

thực tiễn. Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách, cần đảm bảo 

tính chặt chẽ, khoa học theo trình tự đã đƣợc xác định  thƣờng xuyên kiểm tra  đánh 

giá và điều chỉnh chính sách cho phù hợp với sự phát triển của GDĐH và của xã 

hội.   

Các chính sách kinh tế nhằm phát triển GDĐH ở Việt Nam hiện nay chủ yếu 

bao gồm chính sách đầu tƣ  chính sách tài chính và chính sách về nâng cao chất 

lƣợng đào tạo và nghiên cứu khoa học của các cơ sở GDĐH. 

2.3. Tiêu chí đánh giá quản lý giáo dục đại học từ góc độ kinh tế 

Tiêu chí đánh giá QLGDĐH từ góc độ kinh tế trƣớc hết phải bao gồm các tiêu 

chí đánh giá hoạt động quản lý  đƣợc lựa chọn, cân nhắc trên cơ sở nội hàm của 

QLGDĐH từ góc độ kinh tế và các nội dung của hoạt động quản lý. Từ khái niệm, 
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nội dung của QLGDĐH từ góc độ kinh tế đã đƣợc xác định  các tiêu chí đánh giá 

QLGDĐH từ góc độ kinh tế bao gồm: (1) Tiêu chí hiệu lực; (2) Tiêu chí hiệu quả; 

(3) Tiêu chí ph  hợp; (4) Tiêu chí công bằng. 

2 3 1  Tiêu chí hiệu   c trong đ nh gi  quản  ý gi o dục đại học từ góc độ 

kinh tế 

Hiệu lực quản lý nhà nƣớc là một phạm tr  xã hội chỉ mức độ pháp luật đƣợc 

tuân thủ và mức độ hiện thực quyền lực chỉ huy và phục t ng trong mối quan hệ 

giữa chủ thể quản lý với đối tƣợng quản lý trong những điều kiện lịch sử nhất định. 

Do vậy  hiệu lực quản lý nhà nƣớc về QLGDĐH từ góc độ kinh tế đƣợc biểu hiện 

thông qua mức độ tuân thủ pháp luật  chấp hành mọi chỉ đạo từ các cơ quan quản lý 

nhà nƣớc về kinh tế của các cơ sở GDĐH, mức độ hiện thực quyền lực Nhà nƣớc 

của các cơ quan QLNN và uy tín của các cơ quan QLNN đối với các cơ sở GDĐH 

trong QLGDĐH từ góc độ kinh tế. Nhƣ vậy  các khía cạnh đánh giá hiệu lực quản 

lý nhà nƣớc về QLGDĐH từ góc độ kinh tế bao gồm: 

- Đánh giá hiệu lực quản lý nhà nƣớc qua mức độ tuân thủ các quy định pháp 

luật về GDĐH hiện hành: Xem xét mức độ tuân thủ về nguyên tắc  điều kiện và quy 

trình đào tạo  phƣơng thức và chƣơng trình đào tạo  quyền và nghĩa vụ của cơ cở 

GDĐH, các quy định pháp luật có liên quan đến quá trình đầu tƣ và quản lý tài 

chính  liên kết đào tạo và hợp tác khoa học của cơ cở GDĐH. Đồng thời đánh giá 

việc tuân thủ các mức quy định theo các tiêu chí đánh giá chất lƣợng của cơ sở đào 

tạo và đặc biệt là tiêu chuẩn chất lƣợng chƣơng trình đào tạo... 

- Đánh giá hiệu lực quản lý nhà nƣớc qua mức độ hiện thực quyền lực Nhà 

nƣớc: Đánh giá mức độ thực hiện việc tổ chức xây dựng và triển khai định hƣớng 

phát triển giáo dục đại học; mức độ đầy đủ  đồng bộ  kịp thời của hệ thống pháp luật 

để tạo điều kiện pháp lý cho phát triển GDĐH  mức độ điều tiết  can thiệp của Nhà 

nƣớc, mức độ thƣờng xuyên và chặt chẽ trong thực hiện kiểm tra  thanh tra  giám 

sát đối với các cơ sở GDĐH. 
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2 3 2  Tiêu chí hiệu quả trong đ nh gi  quản  ý gi o dục đại học từ góc độ 

kinh tế 

Hiệu quả quản lý giáo dục đại học từ góc độ kinh tế là tiêu chí đƣợc biểu 

hiện thông qua trình độ hoạch định và thực thi các chiến lƣợc và chính sách phát 

triển GDĐH nhằm đạt đƣợc mục tiêu đã xác định. Chính vì vậy  hiệu quả quản lý 

giáo dục đại học từ góc độ kinh tế đƣợc đánh giá thông qua khả năng thực hiện các 

mục tiêu trong lĩnh vực giáo dục đại học đã đặt ra, bao gồm: 

- Kết quả của hoạt động định hƣớng  ban hành pháp luật  điều tiết và kiểm 

tra, thanh tra, giám sát của Nhà nƣớc so với các mục tiêu về các mục tiêu QLNN về 

GDĐH. Hoạt động định hƣớng có hiệu quả khi đề ra các các mục tiêu  giải pháp 

thực hiện mục tiêu về GDĐH đảm bảo tính hệ thống  tính thực tiễn và đồng bộ  đảm 

bảo đạt hiêu quả hoạt động của các cơ sở GDĐH và tạo cơ hội cho mọi tổ chức  cá 

nhân tiếp cận đa dạng các hình thức đào tạo  các loại hình và chƣơng trình đào tạo.  

- Kết quả hoạt động xây dựng  ban hành các quy định pháp luật: Hoạt động 

xây dựng  ban hành các quy định pháp luật có hiệu quả khi góp phần tạo khung 

pháp lý ổn định lâu dài  ít điều chỉnh  bổ sung  đảm bảo công khai  minh bạch thông 

tin pháp luật cho các cơ sở GDĐH và các tổ chức  cá nhân có liên quan thực hiện tốt 

các quy định trong quá trình thực hiện hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học  

góp phần gia tăng hiệu quả QLNN về đa dạng hóa hoạt động GDĐH.  

- Kết quả hoạt động điều hành của nhà nƣớc: Hoạt động điều hành của Nhà 

nƣớc tao thuận lợi cho các cơ sở GDĐH phát triển lâu dài; bảo vệ lợi ích cho các cơ 

sở GDĐH, các tổ chức  cá nhân liên quan qua điều tiết  can thiệp ph  hợp với tình 

hình thực tế  giúp cho việc mở rộng hoạt động đào tạo và nâng chất lƣợng đào tạo 

của cơ sở GDĐH.  

- Kết quả của hoạt động kiểm tra  thanh tra  giám sát: Đối với hoạt động 

kiểm tra  thanh tra  giám sát  ngoài việc xử lý nghiêm  góp phần nâng cao hiệu lực  

hiệu quả thực thi pháp luật còn tiến hành phân tích  đánh giá  tìm ra những hạn chế 

trong công tác định hƣớng  ban hành pháp luật và điều hành của Nhà nƣớc để hiệu 

chỉnh kịp thời  tạo điều kiện cho quá trình phát triển GDĐH đƣợc ổn định lâu dài  
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bảo vệ lợi ích và giảm thiểu tác động cho các cơ sở GDĐH  các tổ chức  cá nhân 

liên quan và nền kinh tế. Trong hoạt động kiểm tra  thanh tra  giám sát cần vận dụng 

ph  hợp giữa nội dung và phƣơng thức thanh tra  giám sát; Thực hiện hoạt động 

giám sát từ xa  hoạt động thanh tra tại ch  ph  hợp với từng nội dung thanh tra  

giám sát đối với quá trình hoạt động của cơ sở GDĐH theo nguyên tắc kết hợp 

thanh tra tuân thủ với thanh tra trên cơ sở đảm bảo chất lƣợng đào tạo đại học. 

2 3 3  Tiêu chí phù hợp trong đ nh gi  quản  ý gi o dục đại học từ góc độ 

kinh tế 

Tiêu chí ph  hợp trong QLNN về đa dạng hóa hoạt động tín dụng  bao gồm: 

sự ph  hợp của bản thân hệ thống văn bản pháp luật về GDĐH và sự ph  hợp của 

hệ thống văn bản pháp luật về GDĐH với các văn bản pháp luật khác liên quan và 

với các văn bản hƣớng dẫn thực hiện hoạt động GDĐH  sự ph  hợp giữa hệ thống 

văn bản pháp luật với các hình thức  kiểm tra  thanh tra  giám sát hoạt động chấp 

hành pháp luật của các cơ sở GDĐH. 

- Sự ph  hợp của bản thân hệ thống văn bản pháp luật về GDĐH: Các nội 

dung ph  hợp  đảm bảo sự thống nhất  nhất quán giữa các nội dung; các nội dung 

không mâu thuẫn  triệt tiêu nhau để có thể phát triển hoạt động GDĐH. 

- Sự ph  hợp của hệ thống văn bản pháp luật về GDĐH với các văn bản pháp 

luật khác liên quan: Sự ph  hợp  đồng bộ  đầy đủ  kịp thời của hệ thống các quy 

định pháp luật có hiên quan nhƣ pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ  đầu tƣ liên kết và 

các chính sách nhƣ chính sách h  trợ học phí, chính sách khuyến khích đầu tƣ.... 

 - Sự phù hợp trong quy định pháp luật giữa các hệ đào tạo  chƣơng trình đào 

tạo: Sự ph  hợp  đảm bảo không mâu thuẫn  triệt tiêu mà tác động tích cực lẫn nhau 

giữa các hệ đào tạo công lập  ngoài công lập, đảm bảo tính liên thông giữa các 

chƣơng trình đào tạo từ cao đẳng  đại học  cao học và tiến sĩ...   tạo điều kiện phát 

triển các loại hình cơ sở GDĐH trên phạm vi cả nƣớc. Sự ph  hợp giữa Luật với các 

văn bản hƣớng dẫn thực hiện các hình thức  chƣơng trình đào tạo  đƣợc thể hiện qua 

sự nhất quán giữa các văn bản hƣớng dẫn thực hiện hoạt động GDĐH với hệ thống 

văn bản pháp luật đã ban hành. 
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- Sự phù hợp về nội dung, phƣơng pháp điều hành: Hoạt động điều tiết của 

Nhà nƣớc theo hƣớng đa dạng hóa loại hình  phƣơng thức đào tạo đại học, tăng 

cƣờng tính tự chủ  tự chịu trách nhiệm của các cơ sở GDĐH đƣợc thực hiện thông 

qua các phƣơng pháp kinh tế  phƣơng pháp giáo dục và kết hợp các phƣơng pháp 

này trong quá trình QLNN.  

2 3 4  Tiêu chí công bằng trong đ nh gi  quản  ý gi o dục đại học từ góc 

độ kinh tế 

Tiêu chí công bằng trong QLGDĐH từ góc độ kinh tế đƣợc biểu thị thông 

qua sự cân đối về quyền và nghĩa vụ giữa các cơ sở GDĐH  giữa cơ sở GDĐH và 

các tổ chức  cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện hoạt động GDĐH. Việc 

đảm bảo công bằng  lợi ích giữa các cơ sở GDĐH  giữa cơ sở GDĐH và các tổ 

chức  cá nhân liên quan và lợi ích chung của nền kinh tế là yếu tố quan trọng thúc 

đẩy các cơ sở GDĐH khai thác tốt thị trƣờng dịch vụ giáo dục, tận dụng đƣợc các 

cơ hội hấp dẫn để phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn lực để từ đó thúc đẩy phát 

triển nguồn nhân lực của đất nƣớc và thúc đẩy kinh tế phát triển. Tính công bằng 

trong QLGDĐH từ góc độ kinh tế đƣợc thể hiện qua việc ban hành các văn bản 

pháp luật hƣớng dẫn các cơ sở GDĐH khai thác đƣợc những lợi thế về nguồn lực, 

hƣớng dẫn các nguyên tắc  quy định về học phí  điều kiện đảm bảo chất lƣợng đào 

tạo  quyền hạn và nghĩa vụ của các cơ sở GDĐH và giúp các cơ sở GDĐH chủ động 

và linh hoạt trong việc tuyển sinh  tuyển dụng nhân lực  cung cấp dịch vụ giáo dục 

và cung cấp nguồn nhân lực cho thị trƣờng lao động... 

Các tiêu chí đánh giá kết quả QLGDĐH từ góc độ kinh tế là hiệu lực  hiệu 

quả  hợp lý và công bằng đều có mối liên hệ mật thiết và tác động qua lại nhau. Cụ 

thể  khi pháp luật về GDĐH chỉ có hiệu lực thi hành khi ban hành phải ph  hợp với 

nội dung và mục đích của các luật đã ban hành  nhằm đƣa quy định pháp luật đi vào 

thực tiễn đời sống xã hội; mức độ tuân thủ các quy định pháp luật của các cơ sở 

GDĐH và mức độ hiện thực quyền lực Nhà nƣớc  trên cơ sở đảm bảo tiêu chí ph  

hợp trong QLGDĐH từ góc độ kinh tế  giúp đạt đƣợc của nội dung QLGDĐH từ 

góc độ kinh tế so với các mục tiêu QLGDĐH từ góc độ kinh tế đã đặt ra theo tiêu 
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chí hiệu quả và qua đó đáp ứng đƣợc các yêu cầu sự ổn định về định hƣớng  về 

pháp lý và đảm bảo sự công bằng  hài hòa lợi ích cho các cơ sở GDĐH  lợi ích của 

các tổ chức  cá nhân liên quan và lợi ích chung cho phát triển kinh tế - xã hội. 

2.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý nhà nƣớc về giáo dục đại học từ 

góc độ kinh tế 

2.4 1  Tư duy quản  ý nhà nước về gi o dục đại học từ góc độ kinh tế 

Tƣ duy QLNN về GDĐH tác động trực tiếp và toàn diện đến hiệu lực, hiệu 

quả QLNN về GDĐH. Tƣ duy QLNN sẽ quy định nội dung  phƣơng thức QLNN 

đối với hệ thống GDĐH. Tƣ duy quản lý theo hƣớng tập trung hay tƣ duy quản lý 

theo hƣớng phân cấp  giao quyền tự chủ cho các cơ sở GDĐH sẽ có sự khác biệt 

lớn trong nội dung quản lý. Tƣ duy đúng về vai trò  vị trí của nhà nƣớc đối với 

GDĐH sẽ tạo điều kiện cho cơ quan QLNN tập trung vào những vấn đề mang tính 

chiến lƣợc  chuyển từ tƣ duy quản lý hành chính đơn thuần sang giám sát sự phát 

triển của GDĐH  tạo điều kiện cho GDĐH phát triển. Tƣ duy đúng sẽ định vị đƣợc 

vai trò của nhà nƣớc  xã hội  các cơ sở GDĐH đối với chất lƣợng  góp phần bảo 

đảm chất lƣợng GDĐH.  

2.4 2  N ng   c quản  ý nhà nước về gi o dục đại học từ góc độ kinh tế  

Năng lực QLNN về GDĐH đƣợc thể hiện qua năng lực thể chế và năng lực 

công chức. Năng lực thể chế có thể đƣợc hiểu là năng lực của các cơ quan QLNN 

hoàn thành các chức năng  nhiệm vụ đặt ra với mình. Năng lực thể chế đƣợc thể 

hiện trên nhiều phƣơng diện trong đó đó nhấn mạnh đến năng lực xây dựng và thực 

hiện thành công thể chế quản lý. Quá trình này đồng thời gắn liền với việc tổ chức 

hợp lý bộ máy và bảo đảm hiệu quả hoạt động của bộ máy QLNN.  

Năng lực thể chế quyết định chất lƣợng thể chế và hiệu quả thực hiện thể 

chế QLNN về GDĐH. Đến lƣợt mình  thể chế  chính sách phát triển GDĐH là nhân 

tố quan trọng trong QLNN về GDĐH. Khung thể chế  chính sách là sự cụ thể hoá 

tƣ duy  chủ trƣơng  định hƣớng QLGDĐH. Định hƣớng đúng  tƣ duy đúng cần 

đƣợc thể chế hoá thành chính sách  pháp luật. Từ góc độ kinh tế học thể chế: thể 

chế là chất xúc tác cho phát triển  là chìa khóa mở ra các mô hình thịnh vƣợng trên 
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thế giới. Sự đồng bộ của hệ thống thể chế QLNN về GDĐH có tác động trực tiếp 

đến sự phát triển lành mạnh của hệ thống GDDH  bảo đảm sự vận động của các cơ 

sở GDDH theo hƣớng chất lƣợng và hội nhập quốc tế.  

C ng với năng lực thể chế  năng lực QLNN về GDĐH phụ thuộc vào năng 

lực của đội ngũ làm công tác QLGDĐH là nhân tố. Công chức chính là chủ thể 

tham gia vào quá trình xây dựng các chính sách  pháp luật liên quan đến GDĐH  

đồng thời  là chủ thể tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật này trong thực 

tiễn. Năng lực của đội ngũ công chức QLGDĐH tƣơng xứng với yêu cầu nhiệm vụ 

sẽ đảm bảo hiệu quả quản lý  thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của GDĐH. Ngƣợc 

lại  năng lực quản lý yếu kém  hiệu quả QLNN về GDĐH sẽ bị hạn chế.  

2.4 3  Phương thức  c ch thức quản  ý nhà nước về gi o dục đại học  

Phƣơng thức  cách thức quản lý là nhân tố tác động đến hiệu quả QLNN về 

GDĐH trên nhiều phƣơng diện. Việc lựa chọn phƣơng thức quản lý tác động đến tổ 

chức bộ máy  khung thể chế QLNN. Nếu nhà nƣớc quản lý bằng cách thức can 

thiệp sâu vào hoạt động của các cơ sở GDĐH  với cách quản lý theo kiểu “cầm tay  

chỉ việc” đối với các cơ sở GDĐH thì tổ chức bộ máy  khung thể chế sẽ có sự khác 

biệt khi nhà nƣớc trao quyền tự chủ cho các cơ sở GDĐH. Nếu nhà nƣớc quản lý 

bằng việc can thiệp sâu vào các cơ sở GDĐH bộ máy quản lý sẽ cồng kềnh và cũng 

khó khăn trong việc có thể bao quát toàn bộ hoạt động của các cơ sở GDĐH. 

Ngƣợc lại  nhà nƣớc trao quyền tự chủ cho các cơ sở GDĐH, bộ máy QLNN sẽ có 

những thay đổi  có thể có quy mô nhỏ hơn  nhà nƣớc có điều kiện tập trung sâu hơn 

vào các nhiệm vụ thuộc về chức năng bản chất của mình. Điều này có thể đem đến 

những điều kiện thuận lợi cho nhà nƣớc quản lý hiệu quả hơn đối với GDĐH.  

2.4.4. Chất  ượng của công t c thanh tra  kiểm tra  gi m s t và xử  ý vi 

phạm ph p  u t về quản  ý gi o dục đại học  

Chất lƣợng của công tác thanh tra  kiểm tra  giám sát và xử lý vi phạm pháp 

luật về quản lý giáo dục đại học thể hiện ở ch  kịp thời phát hiện những sai phạm 

trong vận hành hoạt động GDĐH, cung cấp các thông tin kịp thời và đầy đủ giúp 

cho việc đánh giá hiệu quả của các chiến lƣợc, chính sách về GDĐH, kịp thời đề 
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xuất những giải pháp phù hợp cho việc thực thi và điều chỉnh các chiến lƣợc, chính 

sách phát triển GDĐH, giúp cho việc QLGDĐH đạt đƣợc hiệu quả. 

2.4.5. Cơ chế duy trì và nâng cao tr ch nhiệm xã hội của c c cơ s  gi o 

dục đại học 

Hoạt động QLNN gắn liền với đối tƣợng quản lý là các cơ sở GDĐH. Quản 

lý là sự tƣơng tác giữa chủ thể quản lý và đối tƣợng quản lý. Hiệu quả quản lý phụ 

thuộc vào hiệu quả tác động đến đối tƣợng quản lý. Nhà nƣớc thực hiện vai trò 

QLNN về GDĐH  tuy nhiên  chất lƣợng GDĐH gắn liền với m i cơ sở GDĐH. 

Việc các cơ sở GDĐH tuân thủ chặt chẽ các quy định của nhà nƣớc về cam kết chất 

lƣợng  cam kết các điều kiện bảo đảm chất lƣợng đào tạo sẽ góp phần khẳng định 

hiệu quả QLGDĐH. Ngƣợc lại  khi các cơ sở GDĐH thực hiện các quy định pháp 

luật của nhà nƣớc mang tính hình thức  đối phó  thì hiệu quả QLNN về GDĐH tất 

yếu sẽ bị tác động tiêu cực. Chính vì vậy  để nâng cao hiệu quả QLGDĐH  nhà 

nƣớc phải thiết lập cơ chế để duy trì và nâng cao trách nhiệm xã hội của các cơ sở 

GDĐH  bảo đảm các cơ sở GDĐH có trách nhiệm với ngƣời học  có trách nhiệm 

với xã hội  với nhà nƣớc về chất lƣợng đào tạo cuối c ng của mình.  

2.5. Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc về giáo dục đại học dƣới góc độ kinh 

tế ở một số quốc gia và bài học cho Việt Nam 

2.5.1. Kinh nghiệm quản  ý nhà nước về gi o dục đại học dưới góc độ kinh 

tế   một số quốc gia 

2.5.1.1. Kinh nghiệm xây dựng quy hoạch, kế hoạch quản lý giáo dục đại học 

dưới góc độ kinh tế 

* Mô hình của Pháp  

Một trong những ví dụ cổ xƣa nhất về việc Nhà nƣớc sử dụng ĐH,CĐ nhƣ 

một công cụ hiện đại hóa xã hội. Các trƣờng ở Pháp có quyền chủ động xây dựng 

chƣơng trình  nội dung và phƣơng pháp giảng dạy cũng nhƣ nghiên cứu khoa học. 

Năm 1968  Pháp tiến hành cải cách giáo dục, quyền tự trị của các trƣờng đƣợc mở 

rộng thêm về lĩnh vực tài chính, nhân sự.... Mô hình QLGDĐH ở Pháp đƣợc hình 

thành trong cơ chế thị trƣờng  do đó có thể khuyến khích sự cạnh tranh về nhân lực 
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và chất lƣợng giữa các trƣờng. GDĐH ở Pháp đƣợc chia thành hai hệ: đào tạo tổng 

quát và đào tạo nghề nghiệp. Hai hệ này không tách rời nhau, giữa hai hệ thƣờng có 

cầu nối để sinh viên có thể chuyển từ hệ này sang hệ kia. 

* Mô hình quản lý giáo dục Đức 

Mô hình này do Uyn-hem Vôn Hăm-bôn sáng lập từ thế k  XIX với mục 

đích xây dựng những trung tâm nghiên cứu đại học hiện đại để “đẩy lùi những biên 

giới của kiến thức”. Mô hình này đảm bảo tính độc lập, tự quyết của các trƣờng và 

quyền tự do của các thành viên đƣợc theo đuổi việc nghiên cứu mà không có sự can 

thiệp của chính quyền. Chính phủ liên bang và các bang chỉ có quyền hạn quản lý 

một phần công việc của các trƣờng, thông qua việc cấp phát tài chính và qua Hội 

đồng đại học để bàn bạc đánh giá công việc của các trƣờng. Các trƣờng ĐH,CĐ ở 

Đức có toàn quyền tuyển dụng, trả lƣơng và thƣởng, phạt nhân sự của mình. 

* Mô hình quản lý giáo dục đại học Hoa Kỳ 

Theo Hiến pháp Hoa Kỳ thông qua năm 1787 và chính thức có hiệu lực từ 

1788 tới nay, quyền tổ chức và quản lý giáo dục là thuộc về các bang chứ không 

thuộc về chính quyền trung ƣơng liên bang. M i bang có quyền và thực sự đã tổ 

chức giáo dục trong bang theo cách riêng của mình và do đó từ bang này sang bang 

khác, cách tổ chức giáo dục không giống nhau. 

- Nền đại học Hoa Kỳ “không tổ chức thành một hệ thống”. M i trƣờng đại 

học  công hay tƣ  đều có quyền tổ chức việc dạy và học trong trƣờng mình, theo 

sáng kiến riêng, không có và không bắt buộc phải theo những quy chế, thể lệ chung. 

Cũng vì lý do này nên nhà nƣớc liên bang Hoa Kỳ không thể ký kết các hiệp định 

công nhận tƣơng đƣơng học vị  văn bằng của các trƣờng đại học Hoa Kỳ với học vị 

và văn bằng của một nƣớc nào khác. Đây là một đặc điểm cần chú ý về mặt pháp lý 

khi đặt vấn đề công nhận tại nƣớc ta văn bằng, học vị của các trƣờng đại học Hoa 

Kỳ. 

- Quản lý GDĐH ở Hoa Kỳ có đặc điểm là vận hành theo nguyên tắc tự trị 

rộng rãi. Các trƣờng gần nhƣ có toàn quyền quyết định mọi việc của mình, bao gồm 

cả thuê mƣớn, tuyển dụng, sa thải giảng viên  nhân viên v.v... Riêng các trƣờng tƣ 
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nhân (chiếm gần một nửa trong số 3.900 trƣờng ĐH,CĐ ở Hoa Kỳ), quyền tự trị của 

họ còn lớn hơn nhiều. Nguyên tắc tự trị QLGDĐH trong cơ chế thị trƣờng tất yếu 

nảy sinh nguyên tắc tự do cạnh tranh giữa các trƣờng. Ƣu điểm của nó là tạo ra một 

nền giáo dục bậc cao đại chúng gắn bó chặt chẽ và bền vững với cộng đồng địa 

phƣơng  có quan hệ mật thiết với nền kinh tế, bám sát nhu cầu của thị trƣờng lao 

động. Nguyên tắc cạnh tranh giáo dục cũng buộc các trƣờng đại học phải không 

ngừng đầu tƣ hiện đại hóa cơ sở vật chất, thu hút và khuyến khích những giảng viên 

giỏi làm việc cho trƣờng, không ngừng nâng cao chất lƣợng đào tạo. 

* Mô hình quản lý giáo dục đại học Anh 

Đƣợc nêu lên nhƣ một tấm gƣơng sáng về một hệ thống giáo dục bậc cao 

đƣợc hƣởng sự tự trị về thể chế rất rộng rãi  nhà nƣớc chỉ quản lý các trƣờng thông 

qua việc cấp phát tài chính. Các trƣờng ĐH,CĐ đây hoàn toàn có quyền sử dụng 

kinh phí đã đƣợc cấp mà không có sự can thiệp hay kiểm tra của nhà nƣớc. Sinh 

viên ở đây bắt buộc phải ở trong ký túc xá, hợp thành một cộng đồng sinh hoạt và 

học tập dƣới sự quản lý của nhà trƣờng. Tuy nhiên, hạn chế của giáo dục ở Anh so 

với các nƣớc khác chi phí trung bình 15.000 USD một năm đối với một sinh viên là 

quá cao, chỉ có những gia đình khá giả mới có khả năng chi trả khoản tiền khổng lồ 

này. 

2.5.1.2. Kinh nghiệm về tổ chức thực hiện kế hoạch, chính sách quản lý đối 

với các trường đại học của Trung Quốc và Hàn Quốc 

Ở Trung Quốc  trƣớc năm 1989  Nhà nƣớc bao cấp hoàn toàn kinh phí cho 

GDĐH. Từ năm 1989 trở lại đây  Chính phủ nƣớc này đã thực hiện chế độ thu học 

phí đối với GDĐH trong các trƣờng ĐHCL, ngay cả sinh viên đƣợc học bổng theo 

kế hoạch tuyển sinh của Nhà nƣớc cũng phải đóng học phí từ 100 đến 300 nhân dân 

tệ một năm học. Năm 1995  Trung Quốc chính thức quy định mức thu học phí cao 

nhất của các trƣờng đại học là 1.200 nhân dân tệ (trƣờng hợp cụ thể có thể tăng 

thêm 20%). Còn ở Hàn Quốc  trong điều kiện thuận lợi, các bậc cha m  sẵn sàng chi 

trả cao để cho con em họ có học vấn càng cao càng tốt. Thực tế  chi phí tƣ nhân 

trong lĩnh vực GDĐH của Hàn Quốc chiếm t  lệ cao nhất trong các nƣớc thuộc Tổ 
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chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Chính điều đó đã giúp Hàn Quốc huy 

động đƣợc nguồn lực tài chính rất lớn từ khoản đóng góp của các bậc cha, m  sinh 

viên. Chỉ trong vòng bốn thập niên, Hàn Quốc đã giải quyết thành công bài toán 

đuổi kịp về giáo dục cùng lúc với bài toán đuổi kịp về kinh tế so với các nƣớc phát 

triển.  

2.5.1.3. Kinh nghiệm về thực hiện kiểm tra, giám sát của nhà nước đối với 

hoạt động của hệ thống trường đại học của một số nước trên thế giới    

* Kinh nghiệm kiểm định chất lượng giáo dục đại học 

Vào năm 1992  ở Đan Mạch đã thành lập trung tâm đánh giá (Evaluation 

centre) để tiến hành đánh giá các chƣơng trình GDĐH  năm 1995  ở Phần Lan cũng 

đã thành lập Hội đồng đánh giá GDĐH Phần Lan (FINHEEC-Finish higher 

education Evaluation council). 

Ở Pháp, Ủy ban quốc gia về đánh giá các cơ sở công lập trong lãnh vực khoa 

học  văn học và nghề nghiệp (CNE-Le comité National d’Evaluation) đã ra đời theo 

bộ luật ngày 26 tháng 1 năm 1984.  ộ luật ngày 10 tháng 7 năm 1989 đã biến Ủy 

Ban Quốc Gia về đánh giá thành một cơ quan hành chánh độc lập, trực tiếp báo cáo 

Tổng thống, không còn bị đặt dƣới quyền kiểm soát của Bộ Trƣởng, phụ trách giáo 

dục đại học và đƣợc nhà nƣớc cấp kinh phí và có ngân sách riêng. 

Ở Anh, hình thành một cơ quan đảm bảo chất lƣợng GDĐH (QAA-The 

quality Assessment Agency for higher Education) là công ty trách nhiệm hữu hạn 

và là tổ chức từ thiện do các cơ quan đại diện cho các trƣờng đại học của Anh thành 

lập năm 1997. 

Ở Úc  năm 1992  U  ban Đảm bảo Chất lƣợng GDĐH (The Committee For 

Quality Assurance in Higher Education) đƣợc thành lập với nhiệm vụ tƣ vấn cho 

chính phủ về các vấn đề đảm bảo chất lƣợng đào tạo. 

Ở Hàn Quốc, U  ban Kiểm định Chất lƣợng GDĐH Hàn Quốc (The 

Committee For University Accreditation) chịu sự quản lý và quan sát của hội đồng 

giáo dục Đại học Hàn Quốc (Korean Council For University Education-KCUE). 

Rõ ràng là kiểm định chất lƣợng bằng những đo lƣờng cụ thể không phải là 
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một việc làm đơn giản chẳng hạn  nhƣ thế nào là một tiêu chuẩn cao, hay thế nào là 

hoàn thành những mục tiêu? Làm sao đo lƣờng những khía cạnh trên? Hàng loạt các 

mô hình đánh giá hiệu quả đào tạo khác nhau đã đƣợc áp dụng.  

- Mô hình Kirkpatrick: Kirkpatrick đƣa ra bốn mức đánh giá hiệu quả đào tạo 

(Phản hồi, Nhận thức, Hành vi, Kết quả). 

- Mô hình Hamblin: Mô hình này gần giống với Kirkpatrick về nội dung 

đánh giá nhƣng đƣợc phân thành năm mức (Phản hồi, Nhận thức, Hành vi nghề 

nghiệp, Chức năng  Giá trị cơ bản). 

- Mô hình Warr, Bird và Rackham: Đánh giá đầu vào (Input evaluation) 

Đánh giá tự bản thân chƣơng trình. Đánh giá phản hồi (reaction evaluation): Phản 

hồi của ngƣời học trong và sau quá trình. Đánh giá kết quả đầu ra (outcome 

evaluation). 

- Mô hình đánh giá thành quả của Mỹ: Mô hình đánh giá thành quả của M  

cho thấy thành quả của quá trình đào tạo là sự tổng hợp của 4 yếu tố: đầu vào, quá 

trình đào tạo  đầu ra và thành quả đào tạo. Trong bốn yếu tố này, ba yếu tố đầu tiên 

(đầu vào  quá trình đào tạo  đầu ra) sẽ quyết định chất lƣợng của quá trình đào tạo 

và yếu tố cuối cùng (thành quả đào tạo) sẽ quyết định hiệu quả đào tạo.  

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các trƣờng đại học, m i đại học phải tự mình 

đánh giá chất lƣợng của chính mình để có những điều chỉnh kịp thời. Năm 1983  tờ 

báo US News and World Report, lần đầu tiên trình bày một danh sách các đại học 

Hoa Kỳ xếp thứ tự theo chất lƣợng từ cao đến thấp (America’s  est Colleges). 

Ngay sau đó  các nhóm truyền thông khác trên thế giới tạp chí Times Higher 

Education Supplement (THES ở Anh), The Guardian University Guide (Anh), tạp 

chí Maclean với Maclean’s University Ranking (Canada)  v.v… cũng bắt đầu phát 

triển những chỉ tiêu để đánh giá các đại học ở địa phƣơng và so sánh với các đại học 

quốc tế. Đặc biệt mấy năm gần đây trƣờng Đại học Giao thông Thƣợng Hải (Trung 

Quốc) cũng tham gia vào việc đánh giá và xếp hạng các đại học trên thế giới. Sau 

đây là một số các các tiêu chí đánh giá chất lƣợng của trƣờng đại học nƣớc ngoài 

đáng quan tâm. 
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* Kinh nghiệm quản lý chương trình đào tạo 

Một chuyên ngành đào tạo là một chƣơng trình đƣợc xây dựng hoàn chỉnh 

gồm nhiều môn học. Một cách thiết kế chƣơng trình có ý nghĩa sẽ đòi hỏi xây dựng 

mục tiêu học tập cho sinh viên, sẽ dựa trên những nhân tố đầu vào từ bên ngoài của 

các bên liên quan chẳng hạn nhƣ thị trƣờng việc làm và yêu cầu của xã hội; cũng 

nhƣ dựa trên việc xây dựng các bộ môn chuyên ngành h p nhằm đáp ứng những 

mục tiêu này và đem lại cho sinh viên những kiến thức, k  năng và thái độ mà họ 

cần có.  

Hầu hết các chƣơng trình đào tạo bậc đại học ở Hoa Kỳ đƣợc tổ chức theo 

cách tƣơng tự nhƣ vậy, với những khác biệt không đáng kể giữa các trƣờng. Điển 

hình là văn bằng thứ nhất kết hợp giữa những yêu cầu của trƣờng về kiến thức rộng 

bao gồm truyền thông giao tiếp, toán học, khoa học tự nhiên, giáo dục tổng quát, vi 

tính và ngoại ngữ, với những yêu cầu của chƣơng trình về chuyên ngành thực sự, 

cùng vói những môn phụ nếu có. Các môn phụ này cũng là những môn chuyên 

ngành nhƣng không sâu nhƣ môn chuyên ngành chính.  

Gần đây các trƣờng đại học Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại về việc thiếu những 

phân tích nói chung về tri thức và k  năng của những sinh viên tốt nghiệp, những 

thứ đáng lẽ phải là nền tảng để hình thành chƣơng trình đào tạo chuyên ngành ở cấp 

khoa. Sự khác biệt cơ bản giữa hệ thống đào tạo theo tín chỉ Hoa Kỳ và Châu Âu 

(Bologna) là trong hệ thống châu Âu, tín chỉ đƣợc coi là thƣớc đo mức độ đáp ứng 

mục tiêu học tập (Heinze & Knill, 2008), do vậy  đánh giá việc học tập là một phần 

không thể thiếu. Gần đây việc thực hiện thiết kế chƣơng trình có ý nghĩa đã đƣợc 

thực hiện trong hệ thống tín chỉ Hoa Kỳ nhƣ một phần của việc tiếp thu và vận dụng 

hệ thống tín chỉ Châu Âu. 

Hội nghị Châu Phi (Dakar) về giáo dục đã khuyến cáo “Các quốc gia thành 

viên xây dựng chƣơng trình đào tạo có thể đối phó đƣợc những thách thức của 

những thay đổi xã hội rộng khắp và những thách thức cơ bản mà Châu Phi chắc 

chắn phải đối mặt trong tƣơng lai trƣớc mắt”. Hội nghị cũng đồng thời khuyến cáo 

các quốc gia thành viên cần tin tƣởng vào việc “đầu tƣ cho giáo dục là cần thiết với 
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điều kiện các cơ sở GDĐH đƣợc định hƣớng nhằm thoả mãn các nhu cầu của xã 

hội”.  

Hội nghị Dakar cũng đƣa ra một loạt đề nghị hƣớng các cơ sở GDĐH vào 

những hành động cụ thể theo các nội dung sau: 

- Cần thiết kế các chƣơng trình tích hợp để tìm kiếm những chiến lƣợc tạo ra 

văn hóa của hòa bình và để giải quyết vấn đề liên quan đến phát triển bền vững (nhƣ 

giảm ngh o đói và bảo vệ môi trƣờng); 

- Nghiên cứu cần phải gắn với các nhu cầu của xã hội; 

- Cơ sở đào tạo cần khẳng định sứ mệnh của mình những định hƣớng toàn bộ 

bao quát gắn với các chƣơng trình giáo dục quốc gia và dựa trên những phân tích 

các nhu cầu; 

- Chƣơng trình giáo dục cần chỉ rõ kết quả đầu ra mong muốn và không đơn 

giản chỉ là những nội dung đƣợc truyền tải và tái tạo lại hoặc chỉ đơn thuần là tên 

gọi các môn học; 

- Chƣơng trình đào tạo đại học cần đƣợc tổ chức với sự tham gia đầy đủ của 

các giảng viên, nhà khoa học có trình độ và làm việc với nhau trong môi trƣờng 

thuận lợi đảm bảo nội dung thích hợp với sự phát triển của châu Phi.  

Chƣơng trình đào tạo cần theo dõi những thay đổi trong thị trƣờng lao động 

nhằm giảm bớt những khó khăn trong việc hoạch định kế hoạch giáo dục quốc gia 

và cải thiện khả năng của các cơ sở GDĐH, gắn chính sách phát triển đại học với 

các ƣu tiên quốc gia. Việc xây dựng chƣơng trình đào tạo phải mang tính liên 

ngành, mềm d o nhƣng trong một hệ thống chặt chẽ theo kiểu module, tín chỉ và 

liên thông, công nhận kinh nghiệm làm việc và tổ chức đào tạo năm học theo các 

học kỳ trong phạm vi quốc gia và thế giới. Đồng thời, sự thay đổi này chỉ ra việc 

học tập tự quản lý, vai trò huấn luyện đối với giảng viên, dịch vụ h  trợ chuyên 

môn  đầu tƣ trong việc liên kết đào tạo và cơ chế đảm bảo chất lƣợng 

* Quản lý các hoạt động về tài chính 

Đây là một trong những vấn đề nổi cộm nhất trong xây dựng cơ chế quản lý 

các trƣờng đại học  để có điều kiện đầu tƣ phục vụ cho việc mở rộng quy mô và 
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nâng cao chất lƣợng đào tạo thì phải xây dựng hệ thống tài chính minh bạch, hoạt 

động có hiệu quả, tình hình hiện nay của các quốc gia trên thế giới thì mức độ đóng 

góp của ngƣời học ngày càng lớn (Greater User-Pay). Sự gia tăng số ngƣời học và 

chi phí thực tế trên m i ngƣời học đã buộc hầu hết các quốc gia đi đến giải pháp gia 

tăng mức đóng góp của ngƣời học thông qua học phí. Bên cạnh sự gia tăng này  

nhiều quốc gia đã thiết lập cơ chế cho phép ngƣời học vay nợ và sau đó trả dần sau 

khi tốt nghiệp.  

Ngoài ra, do quy mô đầu tƣ của Nhà nƣớc cho trƣờng đại học ngày càng gắn 

với chất lƣợng (Growing Popularity of Performance Funding), ở nhiều quốc gia đầu 

tƣ cho đại học từ chính phủ không còn theo kiểu bình quân hay dựa vào số lƣợng 

sinh viên đầu vào mà căn cứ chủ yếu vào việc đạt đƣợc các chỉ số thực hiện 

(performance indicators) thể hiện năng lực duy trì chất lƣợng của m i trƣờng. 

Chẳng hạn tại Anh, sự phân bổ kinh phí đại học đƣợc căn cứ trên kết quả kiểm toán 

các trƣờng đại học tiến hành bởi Cơ quan đảm bảo chất lượng giáo dục đại học 

(QAA – Quality Assurance Agency for Higher Education). 

Ở Anh quốc có một hệ thống giáo dục bậc cao đƣợc hƣởng sự tự trị về thể 

chế rất rộng rãi  nhà nƣớc chỉ quản lý các trƣờng thông qua việc cấp phát tài chính. 

Các trƣờng ĐH,CĐ hoàn toàn có quyền sử dụng kinh phí đã đƣợc cấp mà không có 

sự can thiệp hay kiểm tra của nhà nƣớc. Sinh viên ở đây bắt buộc phải ở trong ký 

túc xá, hợp thành một cộng đồng sinh hoạt và học tập dƣới sự quản lý của nhà 

trƣờng. Tuy nhiên, hạn chế của giáo dục ở Anh so với các nƣớc khác chi phí trung 

bình 15.000 USD một năm đối với một sinh viên là quá cao, chỉ có những gia đình 

khá giả mới có khả năng chi trả khoản tiền khổng lồ này. 

Vấn đề cần nghiên cứu quản lý tài chính các trƣờng đại học theo mô hình nào 

là hợp lý, khoa học, phù hợp với tình hình đặc điểm của m i quốc gia sẽ đem lại 

hiệu quả tích cực cho giáo dục đào tạo. Hiện nay việc đầu tƣ cho GDĐH ở M  rất 

chú trọng  theo đó  ngân sách đầu tƣ cho giáo dục của M  rất cao: năm 1985 khoảng 

300 tỉ USD  năm 1989 là 353 tỉ USD  đến năm 1999 đạt 653 tỉ USD  kéo theo đó là 

sự gia tăng về số lƣợng tuyệt đối chi ngân sách cho GDĐH. Hiện nay, t  lệ đầu tƣ 
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cho giáo dục của M  chiếm khoảng 7% GDP, toàn bộ chi tiêu cho giáo dục đào tạo 

hằng năm xấp xỉ 1.000 tỉ USD  trong đó GDĐH chiếm khoảng hơn 700 tỉ USD.  

Còn ở Trung Quốc NSNN là thành phần chính trong các nguồn vốn cho 

GDĐH ở Trung Quốc. Từ năm 1994  thực hiện yêu cầu “3 tăng trƣởng”  có nghĩa là 

“mức tăng NSNN cho giáo dục phải cao hơn mức tăng thu nhập ngân sách thƣờng 

xuyên để từng bƣớc tăng chi phí giáo dục tính bình quân theo đầu học sinh, bảo 

đảm tăng lƣơng giáo viên và tăng chi phí d ng chung tính theo đầu học sinh”  từ đó 

đến nay  ngân sách đầu tƣ cho giáo dục của Trung Quốc không ngừng tăng lên. Tuy 

nhiên, sức ép về nhu cầu mở rộng quy mô nâng cao chất lƣợng giáo dục đại học 

cộng với nhu cầu đầu tƣ cho các lĩnh vực khác đã buộc Chính phủ Trung Quốc phải 

giảm t  lệ đầu tƣ từ NSNN cho GDĐH và chỉ tăng lƣợng đầu tƣ tuyệt đối. Hiện 

nay, mức chi cho giáo dục của Trung Quốc chiếm khoảng 3,28% GDP.  

Việc huy động các nguồn tài chính ngoài NSNN để đầu tƣ cho GDĐH là 

biện pháp phổ biến ở các nƣớc trên thế giới, từ nƣớc phát triển cho đến những nƣớc 

chậm phát triển nhằm góp phần giảm gánh nặng cho NSNN và giải quyết bài toán 

về nhu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lƣợng GDĐH trong giai đoạn hiện nay. 

Hàn Quốc, Nhật Bản, M  là những nƣớc có t  lệ đóng góp của tƣ nhân cao hơn so 

với đóng góp của NSNN cho GDĐH. 

Ở Thái Lan  Chính phủ Thái Lan khuyến khích khu vực tƣ nhân đầu tƣ cho 

hệ thống giáo dục nhƣ xây dựng cơ sở vật chất trƣờng học  mua sắm trang thiết bị 

dạy học. Vừa qua  chính phủ đã thông qua việc xây dựng một qu  20 t  bạt để trợ 

cấp theo hình thức cho vay với lãi suất ƣu đãi cho các nhà đầu tƣ muốn xây dựng 

thêm trƣờng học. Chính phủ sẵn sàng cấp đất với giá thấp và miễn  giảm thuế cho 

các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng giáo dục đào tạo. 

Đối với ngƣời học có quyền đƣợc vay trƣớc một khoảng tiền để trả học phí  

mua sách vở  tài liệu và các chi phí liên quan đến học tập  số tiền vay đủ cho ngƣời 

học có khả năng trang trải chi phí cho 7 năm học: 3 năm ở cấp trung học và 4 năm ở 

cấp đại học. Sau khi tốt nghiệp 2 năm thì họ mới bắt đầu phải hoàn trả số tiền vay 

với lãi suất thấp. Việc sử dụng công cụ tài chính linh hoạt ở Thái Lan đã giúp ngƣời 
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ngh o có cơ hội học tập  thực hiện đƣợc chính sách công bằng xã hội. 

* Giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn về các điều kiện đảm bảo chất lượng 

đào tạo 

Việc giám sát các tiêu chuẩn  điều kiện đảm bảo chất lƣợng thƣờng đƣợc dựa 

nhiều tiêu chuẩn khác nhau, m i quốc gia đƣa ra những tiêu chí nhƣ xây dựng tiêu 

chuẩn quản lý chất lƣợng  quy trình đảm bảo yêu cầu về NNL, việc đánh giá thông 

qua các chỉ tiêu xếp hạng các trƣờng đại học  quy trình đánh giá chuẩn đầu ra…ở 

đây chúng tôi tìm hiểu các biện pháp giám sát những tiêu chuẩn đó cụ thể: 

Ở Trung Quốc nhà nƣớc siết chặt quản lý về chất lƣợng của GDĐH tƣ. Vào 

năm 2002 Trung Quốc có hơn 1200 trƣờng tƣ  trong đó chỉ có 4 trƣờng đƣợc cấp 

bằng cử nhân và 129 trƣờng cấp bằng CĐ  các trƣờng khác chỉ đào tạo theo các 

chƣơng trình “tự học” để học viên chuẩn bị thi tại các kỳ thi chuẩn quốc gia của các 

ĐH mở. Các trƣờng tƣ không cấp bằng đƣợc giao cho tỉnh quản lý  đƣợc xem là 

nằm ngoài phạm vi chƣơng trình đƣợc kiểm định chất lƣợng.  

2.5 2  Bài học kinh nghiệm về quản lý nhà nước về kinh tế đối với gi o dục 

đại học của Việt Nam có thể nghiên cứu  p dụng 

Thứ nhất, QLNN đối với hệ thống GDĐH cần có sự chuyển hƣớng theo quản 

lý chất lƣợng  chuyển từ quản lý hành chính đơn thuần sang giám sát  kiến tạo điều 

kiện phát triển. Trách nhiệm của nhà nƣớc đối với chất lƣợng GDĐH thể hiện ở vai 

trò xác lập tầm nhìn chiến lƣợc  định hƣớng  tạo lập hành lang pháp lý  xây dựng hệ 

thống chính sách  nâng cao trách nhiệm xã hội  bảo đảm sự vận động theo chất 

lƣợng của các cơ sở GDĐH. 

Thứ hai, kinh nghiệm thế giới cho thấy các quốc gia phát triển đều quản lý hệ 

thống trƣờng đại học theo cơ chế mở để thu hút đƣợc nhiều nhất nguồn lực trong 

nƣớc và nƣớc ngoài vào phát triển hệ thống. Bên cạnh đó  những thành tựu của 

công cuộc đổi mới tại Việt Nam và thành công trong việc thu hút các nguồn vốn 

đầu tƣ từ nƣớc ngoài trong phát triển kinh tế cũng là những bài học kinh nghiệm 

thiết thực để Việt Nam chủ động kêu gọi đầu tƣ  hợp tác, liên doanh từ các nhà đầu 

tƣ nƣớc ngoài vào GDĐH. Qua đó không những cung cấp thêm nguồn lực cho phát 
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triển hệ thống mà còn thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của toàn hệ thống trong 

tƣơng lai. Kết nối với các nguồn lực quốc tế cũng chính là con đƣờng ngắn nhất 

giúp GDĐH tại Việt Nam hòa nhập với hệ thống giáo dục thế giới. 

Thứ ba, tại các quốc gia phát triển ví dụ nhƣ M , Nhật, Hàn Quốc thì chính 

phủ đã tạo đƣợc một môi trƣờng minh bạch, công bằng và qua đó đã giúp hệ thống 

trƣờng đại học tƣ thục phát triển ổn định, bền vững. Nguyên tắc xây dựng các mối 

quan hệ kinh tế trong nền kinh tế thị trƣờng là để thị trƣờng tự do điều tiết theo cơ 

chế của mình  nhà nƣớc chỉ đóng vai trò giám sát và điều chỉnh khi cơ chế điều tiết 

của thị trƣờng gặp trục trặc. Kinh nghiệm cho thấy tại hầu hết các quốc gia phát 

triển thì nhà nƣớc rất ít can thiệp trực tiếp vào GDĐH mà chủ yếu thực hiện chủ 

trƣơng chấp nhận, thậm chí khuyến khích theo hƣớng tự chủ toàn diện, tự quản lý, 

tự kiểm soát. Đây là bài học kinh nghiệm mà Việt Nam cần tham khảo vì một khi 

nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trƣờng thì cần phải đảm bảo sự tự do cạnh 

tranh, tự do hoạt động  bình đẳng, không phân biệt của tất cả các chủ thể trong nền 

kinh tế miễn là họ hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. 

Thứ tư, tại các quốc gia phát triển thì công tác QLNN cũng nhƣ tƣ duy của xã 

hội đã chuyển từ nhận thức trƣờng ĐH CĐ chỉ chú trọng đến công tác đào tạo, 

giảng dạy sang giáo dục phải gắn với các hoạt động KTXH khác. Giáo dục và đào 

tạo là một hoạt động nằm trong chu i các hoạt động khác trong xã hội và có quan 

hệ biện chứng khách quan với nhau. Chính vì vậy trong thời gian tới hệ thống các 

trƣờng đại học sẽ theo hƣớng các công ty cổ phần cung cấp dịch vụ đào tạo và coi 

sinh viên là khách hàng. Bên cạnh đó  các trƣờng đại học nên phát triển theo hƣớng 

đào tạo đa ngành và có xu hƣớng điều chỉnh theo nhu cầu xã hội. Do đó  QLNN đối 

với GDĐH tại Việt Nam trong thời gian tới cần phải chú ý đến những đặc thù này 

để xây dựng  điều chỉnh cơ chế chính sách quản lý cho phù hợp. 

Thứ năm, ở hầu hết các quốc gia phát triển trên thế giới thì các trƣờng 

ĐHNCL đều hoạt động theo hƣớng vì lợi nhuận, bên cạnh đó các trƣờng cũng 

thƣờng có nguồn tài chính dồi dào từ việc tiền hiến tặng của các tổ chức và cá nhân. 

Từ đó cho thấy Nhà nƣớc ta trong giai đoạn tới cần có cách nhìn nhận vấn đề lợi 
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nhuận trong giáo dục một cách rõ ràng hơn. Đã vận hành theo cơ chế thị trƣờng thì 

chúng ta phải tôn trọng, chấp nhận các đặc thù của KTTT là động lực của hoạt động 

sản xuất kinh doanh là vì lợi nhuận, giáo dục đào tạo NCL là một loại hình dịch vụ 

thì cũng nên chấp nhận động cơ hoạt động vì lợi nhuận, bởi nếu không chấp nhận 

lợi nhuận thì chúng ta cũng phủ nhận vai trò và tính hiệu quả của cơ chế thị trƣờng. 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nếu Nhà nƣớc công nhận quan điểm là giáo dục vì lợi 

nhuận  sau đó nâng cao vai trò quản lý nhà nƣớc trong giám sát chất lƣợng đào tạo 

thì đúng với bản chất và quy luật khách quan của cơ chế thị trƣờng hơn.  

Thứ sáu, theo kinh nghiệm thế giới trong nâng cao vai trò giám sát của 

QLNN đối với GDĐH thì cần phải có các tổ chức đánh giá  thẩm định chất lƣợng 

giáo dục để thƣờng xuyên cung cấp thông tin giúp các cơ quan chức năng trong việc 

đánh giá đúng về thực trạng giáo dục của hệ thống các trƣờng đại học nói chung và 

các trƣờng ĐHNCL nói riêng. Bên cạnh đó  các tổ chức thẩm định chất lƣợng cũng 

là nơi cung cấp thông tin khách quan, trung thực cho ngƣời dân về chất lƣợng đào 

tạo của từng cơ sở GDĐH và qua đó giúp tạo sự cạnh tranh lành mạnh, minh bạch 

giữa các trƣờng trong việc duy trì sự tồn tại, phát triển của mình. Cần nghiên cứu 

thành lập trung tâm thẩm định giáo dục cấp quốc gia để giám sát hoạt động GDĐH. 

Đây chính là kinh nghiệm rất bổ ích, thiết thực và cấp bách trong thực hiện tại Việt 

Nam hiện nay, nhằm nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả QLNN đối với GDĐH 

trong thời gian tới. 

Thứ bảy, thực tiễn phát triển kinh tế thị trƣờng tại nhiều quốc gia phát triển 

trên thế giới đều coi giáo dục là một loại hình dịch vụ  do đó hoạt động phải theo 

mục đích lợi nhuận. Tôn chỉ hoạt động của giáo dục NCL trong nền KTTT là sử 

dụng nguồn lực từ tƣ nhân và đáp ứng nhu cầu của xã hội. Do đó  cần phải chấp 

nhận và tôn trọng sự khách quan của cạnh tranh sinh tồn và phát triển trong nền 

KTTT. Nhƣ vậy  nhà nƣớc cần có khuôn khổ pháp lý không chỉ cho việc cấp phép 

thành lập, giám sát quá trình hoạt động mà còn phải có các quy định cụ thể cho việc 

giải thể, phá sản của trƣờng ĐHNCL. Chúng ta cần nhận thức rõ ràng về việc chấp 

nhận giải thể, phá sản của một trƣờng ĐHNCL cũng tƣơng tự nhƣ một doanh 
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nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực khác trong nền kinh tế.  

Thứ tám, kinh nghiệm phát triển GDĐH trên thế giới cho thấy khu vực này ra 

đời, tồn tại, phát triển từ các nguồn lực xã hội do đó để phát triển ổn định, bền vững 

thì toàn hệ thống phải lấy thị trƣờng  môi trƣờng xã hội để tồn tại. Tuy nhiên kinh 

nghiệm thế giới là nhà nƣớc cần nhận thức rõ việc phát triển GDĐH không giống 

nhƣ phát triển doanh nghiệp  trong đó chấp nhận các hình thức doanh nghiệp siêu 

nhỏ, nhỏ và vừa để tránh việc thành lập tràn lan, dễ dãi tác động tiêu cực đến sự 

phát triển của toàn hệ thống. Do đó  trong thời gian tới nhà nƣớc cần định hƣớng để 

GDĐH tại Việt Nam phát triển thêm các loại hình dịch vụ ngoài đào tạo nhƣ NCKH 

và chuyển giao công nghệ  đầu tƣ mở trung tâm sản xuất hoặc ứng dụng công nghệ 

mới trong sản xuất  trung tâm tƣ vấn… từ đó kết nối chặt chẽ hơn hoạt động của hệ 

thống và xã hội, giảm bớt phụ thuộc vào nguồn kinh phí đào tạo. Cũng chính vì vậy 

nhà nƣớc cần quản lý chặt chẽ việc cấp phép thành lập trƣờng đại học trên các mặt 

nhƣ quy định số vốn cần có, diện tích do trƣờng sở hữu, số lƣợng giảng viên cơ 

hữu… nhằm bảo đảm m i trƣờng ra đời là một cơ sở đào tạo đủ nguồn lực và điều 

kiện để tồn tại và phát triển. 

Kết luận chƣơng 2 

Quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay là yêu cầu cần thiết để các cơ 

sở GDĐH trong nƣớc có hƣớng phát triển nâng cao chất lƣợng đào tạo từ đó nâng 

cao chất lƣợng nguồn lao động - yếu tố quyết định sự phát triển kinh tế bền vững. 

Chƣơng 2 đã làm rõ đƣợc một số vấn đề lý luận về QLGDĐH dƣới góc độ kinh tế 

thông qua việc làm rõ khái niệm, vai trò của GDĐH trong nền kinh tế thị trƣờng; 

Xác định khái niệm, nội dung, công cụ QLGDĐH dƣới góc độ kinh tế. Chƣơng 2 

cũng đã phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến GDĐH dƣới góc độ kinh tế trong giai 

đoạn hiện nay. Để có thêm cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp tăng 

cƣờng QLGDĐH ở Việt Nam  Chƣơng 2 đã nghiên cứu kinh nghiệm QLGDĐH ở 

một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học cho Việt Nam. 
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Chƣơng 3 

 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM  

TỪ GÓC ĐỘ KINH TẾ 

3.1. Khái quát về giáo dục đại học ở Việt Nam 

3 1 1  Qu  trình ph t triển nền gi o dục đại học   Việt Nam 

Sự hình thành nền GDĐH Việt Nam đƣợc đánh dấu bằng việc nhà nƣớc 

phong kiến thời Lý lập ra Quốc tử giám vào năm 1076  trƣờng đại học đầu tiên  để 

đào tạo nhân lực cai trị quốc gia. Tuy nhiên  phải hơn 820 năm sau đó thì GDĐH 

theo mô hình phƣơng Tây mới đƣợc du nhập với sự ra đời Viện Đại học Đông 

Dƣơng của chính quyền thuộc địa ở Hà Nội năm 1906. Chƣa đầy một năm sau ngày 

tuyên bố độc lập  ngày 10/8/1946 thành lập Bộ Giáo dục, Chính phủ lâm thời nƣớc 

Việt Nam dân chủ cộng hòa ra sắc lệnh số 146/SL khẳng định ba nguyên tắc của 

nền giáo dục mới: đại chúng hóa, dân tộc hóa và khoa học hóa. Trong giai đoạn 

kháng chiến chống Pháp (1945-1954), tại các khu vực giải phóng, Mặt trận Việt 

Minh cũng tổ chức các trƣờng cao đẳng. Điều này cho thấy GDĐH đã sớm đƣợc coi 

trọng. 

Trong giai đoạn đất nƣớc bị chia cắt (1954-1975)  ở miền  ắc xã hội chủ 

nghĩa (XHCN) các trƣờng đại học công đƣợc tổ chức và hoạt động theo mô hình 

của Liên Xô  các trƣờng đều là của nhà nƣớc  gồm 2 loại chính là đại học tổng hợp 

và các trƣờng đại học chuyên ngành k  thuật đơn ngành hoặc tập hợp một số ngành  

nhà nƣớc chi phối điều kiện tuyển sinh  kế hoạch học tập  chƣơng trình và phƣơng 

pháp sƣ phạm  cũng nhƣ việc tổ chức đào tạo và cấp văn bằng và học vị. Sự 

QLGDĐH theo kế hoạch tập trung đƣợc thể hiện rõ qua việc ngành đại học thực 

hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965). Từ tháng 10/1965   ộ Đại học và 

Trung học chuyên nghiệp đƣợc lập  tách khỏi  ộ Giáo dục  thực hiện chức năng 

quản lý riêng bậc đại học và trung học chuyên nghiệp theo Nghị định 242/CP ngày 

13/02/1966 của Hội đồng Chính phủ đã cho thấy sự phát triển của hệ thống GDĐH. 

Khái niệm “làm chủ tập thể” đƣợc nhấn mạnh  tuy nhiên vấn đề tự chủ của trƣờng 

đại học hầu nhƣ không đƣợc đặt ra. Các trƣờng đƣợc xem là cơ quan nhà nƣớc 
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thuần túy  cung cấp dịch vụ công cộng và là công cụ thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Tuyển sinh đƣợc thực hiện với kỳ thi quốc gia kể từ năm học 1970-1971 với 3 khối 

thi thống nhất. Nhà nƣớc bao cấp toàn bộ hoạt động của trƣờng đại học và mọi kinh 

phí đƣợc phân bổ theo kế hoạch. Sinh viên không phải trả học phí và đƣợc miễn phí 

sinh hoạt phí và ch  ở. Nhà nƣớc phân công công tác cho sinh viên tốt nghiệp với 

các vị trí lao động thuộc khu vực công đƣợc định sẵn. GDĐH đƣợc xem nhƣ phúc 

lợi xã hội do đó trong giai đoạn kinh tế khó khăn đã không đƣợc ƣu tiên đầu tƣ. Sự 

kiểm soát chặt chẽ và quản lý tập trung của Nhà nƣớc đối với GDĐH cho thấy sự 

ph  hợp với hoàn cảnh chiến tranh  đồng thời  đây là sự lựa chọn ph  hợp vì đƣợc 

sự cổ vũ rất lớn của hệ thống đại học Xô Viết lúc bấy giờ  bất chấp việc trƣờng đại 

học đƣợc tự chủ hay không.  

Từ khi đất nước thống nhất năm 1975 và trong hơn một thập niên sau đó, các 

trƣờng đại học trên cả nƣớc đƣợc củng cố và phát triển theo mô hình Liên Xô và 

đƣợc xem nhƣ cơ quan hành chính nhà nƣớc, là công cụ thực hiện nhiệm vụ chính 

trị. Thẩm quyền quản lý trƣờng tập trung vào chính quyền trung ƣơng nhƣng phân 

tán và chia cắt trong chức năng  nhiệm vụ của các  ộ  ngành. Các  ộ  ngành này 

thực hiện thẩm quyền “kép”  vừa QLNN vừa chủ quản. Các trƣờng hầu nhƣ không 

đƣợc trao quyền quyết định và chỉ phải chịu trách nhiệm với cơ quan nhà nƣớc.   

Từ khi thực hiện đƣờng lối đổi mới vào năm 1986  hệ thống GDĐH dần 

đƣợc cấu trúc lại, thay đổi cả theo chiều dọc lẫn chiều ngang  có sự tham gia của 

các nhà cung cấp ngoài nhà nƣớc cả trong và ngoài nƣớc  có sự bổ sung một số đại 

học đa lĩnh vực công lập mạnh làm nòng cốt mà các đại học quốc gia  đại học v ng 

là ví dụ  có sự ra đời của các trƣờng đại học mở  các trƣờng cộng đồng  các trƣờng 

NCL v.v... Hay nói cách khác  đã có sự thay đổi trong nhận thức về quản lý giáo 

dục. Quản lý giáo dục đã có sự liên hệ với thị trƣờng, các trƣờng có thể tìm kiếm 

các nguồn thu nhập khác ngoài NSNN. Nhà nƣớc chỉ tập trung vào vai trò quản lý 

vĩ mô  định hƣớng, theo dõi, giám sát hoạt động của toàn hệ thống trong khi trƣờng 

đại học đƣợc tăng quyền tự chủ để quản lý về chuyên môn, học thuật. So với thời kỳ 

trƣớc đổi mới, QLGDĐH có sự thay đổi đáng kể và đƣợc mô tả trong Bảng 3.1.  
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Bảng 3.1. Đặc điểm quản lý GDĐH trƣớc và sau đổi mới 

Các vấn đề chính 
Thời kỳ trƣớc đổi mới 

(từ năm 1986 trở về trƣớc) 

Thời kỳ từ sau đổi mới    

(từ sau năm 1986) 

Mô hình 

QLGDĐH 

Tập trung hóa cao  dựa trên 

sự kiểm soát nhà nƣớc 

Phân cấp  thị trƣờng định 

hƣớng XHCN  tăng quyền 

hạn và trách nhiệm cho các 

trƣờng  

Sự điều chỉnh của 

Nhà nƣớc 

Mang tính chi tiết và có tính 

bắt buộc đối với trƣờng đại 

học. 

Tạo ra khuôn khổ pháp lý cho 

sự hành động  chủ động của 

trƣờng đại học. 

Lập kế hoạch Mang tính toàn diện  do Nhà 

nƣớc thực hiện  là công cụ 

kiểm soát 

Đƣợc chú trọng hơn ở cấp 

trƣờng  là cơ sở để Nhà nƣớc 

kiểm soát và giám sát 

Tự chủ của trƣờng 

đại học 

Nhà nƣớc không trao quyền 

cho trƣờng đại học. 

Nhà nƣớc tăng cƣờng tự chủ  

cho trƣờng đại học. 

Tự chịu trách 

nhiệm của trƣờng 

đại học 

Chủ yếu là trách nhiệm chính 

trị  với cấp trên  và mang tính 

nội bộ 

Thúc đẩy trách nhiệm giải 

trình với các bên liên quan 

Đầu tƣ và phân bổ 

nguồn tài trợ 

Chủ yếu từ NSNN  phân bổ 

theo đầu vào 

Từ NSNN và các nguồn khác; 

phân bổ theo đầu vào  có cạnh 

tranh ở một số nguồn qu  

công 

Sự liên hệ với thị 

trƣờng lao động 

GDĐH là dịch vụ công cộng 

thuần túy  phục vụ vị trí lao 

động do Nhà nƣớc định sẵn. 

GDĐH phục vụ nhiều thành 

phần kinh tế  có sự tƣơng tác 

và có thể trao đổi 

Nguồn: Tác giả tổng hợp  

Giáo dục đại học Việt Nam đã có thay đổi và phát triển cho thấy sự đổi mới 

trong nhận thức về giảm bớt sự kiểm soát chi tiết của Nhà nƣớc trong quản lý các 

trƣờng ĐHNCL. Về tổng thể, hầu hết các trƣờng không chịu sự quản lý của Nhà 
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nƣớc theo kiểu bao cấp và kiểm soát chặt chẽ. Với cơ cấu tổ chức và phân quyền 

QLNN nhƣ vậy, nhiều cơ quan nhà nƣớc tham gia quyết định những công việc mà 

đáng lý ra phải do nhà trƣờng quyết định, dẫn đến vấn đề tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm chƣa đƣợc phát huy đúng mức. Với các trƣờng ĐHNCL  Bộ GD&ĐT có 

phân quyền mạnh hơn tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập chồng chéo nên chƣa pháp 

huy hết hiệu quả của các trƣờng. Bảng 3.2 mô tả các nội dung quản lý của Bộ 

GD&ĐT và của các trƣờng ĐHNCL.  

Bảng 3.2. Một số nội dung quản lý của trƣờng đại học ngoài công lập 

Công việc 

Cơ quan có quyền quyết định 

Trƣờng   

ĐH 

 ộ chủ 

quản/U ND 

 ộ 

GD&ĐT 

Định ra sứ mạng  chiến lƣợc phát triển    

Tuyển sinh    

Xây dựng chƣơng trình đào tạo    

Mở ngành đào tạo    

Cấp văn bằng    

Phát hành phôi văn bằng    

Xác định ƣu tiên nghiên cứu    

Quyết định về cơ sở vật chất    

Tổ chức bộ máy và nhân sự    

 ổ  miễn và bãi nhiệm hiệu trƣởng    

Định biên chế    

Cử cán bộ đi công tác nƣớc ngoài    

Phong chức danh khoa học và sƣ phạm    

Trả lƣơng    

Phân bổ ngân sách bên trong    

Định mức thu và sử dụng học phí    

Đầu tƣ các dự án    

Đảm bảo chất lƣợng    

Trách nhiệm giải trình    

 ổ  miễn và bãi nhiệm HĐQT    

Nguồn: Tác giả tổng hợp  
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Việc cho phép các nhà cung cấp ngoài nhà nƣớc tham gia cung cấp dịch vụ 

GDĐH thông qua chính sách xã hội hóa giáo dục hay mở cửa thị trƣờng giáo dục 

v.v... đã làm giảm tình trạng “độc quyền” của các nhà cung cấp thuộc Nhà nƣớc và 

tăng quyền lựa chọn cho ngƣời dân, nhất là thúc đẩy trách nhiệm của trƣờng đại 

học. Bên cạnh đó  Nhà nƣớc cũng đã có những biện pháp nhằm hạn chế những mặt 

trái của thị trƣờng thông qua quy định “cấm lợi dụng các hoạt động giáo dục vì mục 

đích vụ lợi”. Cơ chế thị trƣờng mang đến cho Nhà nƣớc và các cơ sở GDĐH những 

cơ hội và thách thức, không chỉ phải gắn chính sách và hoạt động với nhu cầu mà 

còn phải ứng phó với biến động của thị trƣờng để có thể tồn tại và phát triển. 

3.1.2. Kết quả gi o dục đại học   Việt Nam   

Sau hơn 30 năm đổi mới kể từ năm 1986  hệ thống GDĐH Việt Nam phát 

triển cả về quy mô và đa dạng về loại hình, hình thức đào tạo, cung cấp nguồn lao 

động chủ yếu có trình độ cao cho công cuộc CNH  HĐH đất nƣớc.  

3.1.2.1. Về mạng lưới các trường đại học 

Tính đến hết năm học 2016-2017, hệ thống hiện có 235 trƣờng đại học, học 

viện (bao gồm 170 trƣờng CL  60 trƣờng NCL  5 trƣờng có 100% vốn nƣớc ngoài), 

37 viện nghiên cứu khoa học đƣợc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ  33 trƣờng 

cao đẳng sƣ phạm và 2 trƣờng trung cấp sƣ phạm.  

 

Hình 3.1. Số lƣợng các trƣờng đại học 

Nguồn:  ộ GD&ĐT 
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Năm học 2016-2017  có thêm 1 cơ sở đào tạo đƣợc thành lập mới trên cơ sở 

đã có quyết định chủ trƣơng thành lập của Thủ tƣớng Chính phủ (Học viện dân tộc); 

3 cơ sở đào tạo đƣợc cấp phép hoạt động và đều là các cơ sở có 100% vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài (Trƣờng ĐH M  tại Việt Nam  Trƣờng ĐH Y khoa Tokyo  Trƣờng ĐH 

Fulbright Việt Nam)  1 phân hiệu của ĐHQG TP.HCM đƣợc thành lập tại  ến Tre. 

Thực hiện Quy hoạch mạng lƣới các trƣờng ĐH CĐ trong giai đoạn 2001-

2010 đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt ngày 4/4/2001, trong những năm 

qua, Chính phủ đã chú ý đến việc xây dựng các trƣờng đại học ở các vùng khó 

khăn. Các trƣờng đại học phân bố khắp cả nƣớc với nhiều loại hình. Trong 5 năm 

qua đã thành lập thêm các trƣờng ĐHCL ở Thanh Hoá, Quảng Bình, An Giang, Phú 

Yên,Tiền Giang  Vĩnh Long  Tây  ắc…..tạo điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo 

nhân lực tại ch  phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của điạ phƣơng.   

Trong những năm qua  Chính phủ đã chú ý đến việc xây dựng các trƣờng đại 

học ở các v ng khó khăn  đã thành lập thêm các trƣờng ĐHCL ở Thanh Hoá, Quảng 

Bình, An Giang, Phú Yên,Tiền Giang  Vĩnh Long  Tây  ắc…..tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc đào tạo nhân lực tại ch  phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của điạ 

phƣơng. Tuy nhiên  xét theo v ng miền, thì hiện nay phân bố của các cơ sở đào tạo 

ĐH vẫn tập chung chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Hồng (40 5%)  sau đó đến vùng 

Đông Nam  ộ (24 7%)  v ng ít cơ sở đào tạo ĐH CĐ nhất là Tây Nguyên 

(2,1%).Vì vậy cần điều chỉnh lại cơ cấu này trong thời gian tới.  

Dự kiến trong khoảng 10 năm tới sẽ thành lập thêm khoảng 100 trƣờng đại 

học trong đó phần lớn là ĐHNCL và ở một số vùng khó khăn. Hai Đại học Quốc 

gia (ĐHQG) Hà Nội và TP. HCM đã đựơc tổ chức lại. Hai trƣờng ĐH sƣ phạm tại 

Hà Nội và TP. HCM đã đƣợc tách ra khỏi ĐHQG để xây dựng thành hai trƣờng Đại 

học Sƣ phạm trọng điểm. Kết quả phân tích đã cho thấy công tác xã hội hoá giáo 

dục ngày càng đƣợc đẩy mạnh, nguồn lực trong xã hội đầu tƣ cho giáo dục đƣợc 

huy động ngày càng nhiều.  
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3.1.2.2. Về quy mô đào tạo đại học 

 

Hình 3.2. Quy mô sinh viên thuộc các trƣờng công lập và ngoài công lập 

Nguồn:  ộ GD&ĐT 
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trƣờng ĐHNCL có xu hƣớng tăng dần theo thời gian tuy nhiên, quy mô sinh viên 

thuộc khối trƣờng công lập tăng mạnh trong giai đoạn 2013 – 2015 nhƣng lại giảm 

đáng kể trong giai đoạn 2016 – 2017.   

3.1.2.3. Cơ cấu ngành nghề trong đào tạo ở bậc đại học 

Qua số liệu Hình 3.3 cho thấy phần lớn sinh viên tập trung theo học các 

ngành thuộc Khối ngành V, III: Toán và thống kê; Máy tính và công nghệ thông tin; 

Công nghệ k  thuật; K  thuật; Sản xuất chế biến; Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm 

và thu  sản; Thú y và Khối ngành: kinh doanh quản lý, pháp luật. 

T  trọng của 7 nhóm ngành đào tạo trong năm học 2016-2017, cho thấy: k  

thuật-công nghệ chiếm t  trọng cao nhất (34,9%); khối khoa học xã hội xếp thứ  2 

(20,6%); nhóm ngành kinh tế-pháp lý xếp thứ 3 (18 7%)….  
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Hình 3.3. Cơ cấu sinh viên đại học theo nhóm ngành. 

Nguồn:  ộ GD&ĐT 

Kết quả phân tích cho thấy, đối với đào tạo chính quy, việc định hƣớng  điều 

tiết ngành nghề đào tạo đƣợc thực hiện tốt hơn. Xu hƣớng tăng của khối ngành k  

thuật-công nghệ  đặc biệt là công nghệ thông tin  và giảm ở khối ngành sƣ phạm, 

kinh tế – pháp lý là phù hợp với nhu cầu cơ cấu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế 

xã hội của nƣớc ta hiện nay.  

Trong giai đoạn này, quy mô giáo dục đại học tăng nhanh  vƣợt chỉ tiêu về 

phát triển quy mô đào tạo ĐH song mới chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu của 

nhân dân. Tuy nhiên việc quy hoạch còn chƣa chủ động, thiếu tầm nhìn chiến lƣợc. 

Đặc biệt vẫn còn tình trạng bất hợp lý về phân bố các trƣờng đại học  cao đẳng theo 

vùng miền, theo dân số  theo cơ cấu ngành nghề đào tạo. Tốc độ triển khai thực hiện 

đề án xây dựng 2 trƣờng đại học quốc gia tại địa điểm mới đã quy hoạch  cũng nhƣ 

đầu tƣ xây dựng các trƣờng ĐH SP trọng điểm làm còn chậm. 

3.1.2.4. Về phát triển đội ngũ giảng viên 

Hình 3.4 cho thấy  Năm học 2016-2017  tổng số giảng viên trong các trƣờng 

đại học là 72.792 ngƣời  tăng 4 6% so với năm học 2015-2016  trong đó giảng viên 

có trình độ tiến sĩ là 16.514 ngƣời  tăng 21 4% và thạc sĩ là 43.127 ngƣời  tăng 

6,68% so với năm học 2015-2016. Sự thay đổi về số lƣợng giảng viên có trình độ 
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cao cho thấy GDĐH đang có sự đầu tƣ đáng kể về chất lƣợng nguồn nhân lực. Đây 

cũng là một trong những nhân tố quyết định sự cải thiện về chất lƣợng dịch vụ đại 

học ở nƣớc ta trong thời gian gần đây. 

 

Hình 3.4. Số lƣợng giảng viên đại học 

Nguồn:  ộ GD&ĐT 

3.1.2.5. Về chất lượng giáo dục đại học 

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia trong và ngoài nƣớc  các trƣờng đại học 

Việt Nam chƣa đào tạo đƣợc lực lƣợng lao động có trình độ chuyên môn cao tƣơng 

ứng với nhịp độ tăng trƣởng kinh tế và hội nhập quốc tế. Nhiều cuộc điều tra  thăm 

dò gần đây cho thấy, có khoảng 50% sinh viên tốt nghiệp đại học ở Việt Nam không 

tìm đƣợc việc làm đúng chuyên môn  bằng chứng đó phản ánh sự thiếu liên kết 

nghiêm trọng giữa đào tạo và nhu cầu của thị trƣờng. Chƣơng trình đại học của 

nƣớc ta còn nặng về lý thuyết. Có thể nêu một dẫn chứng nhƣ việc Intel tuyển k  sƣ 

cho cơ sở sản xuất của họ ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi công ty này thực hiện một 

cuộc kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn với 2.000 sinh viên Công nghệ thông tin 

Việt Nam, chỉ có 90 ứng cử viên  nghĩa là 5%  vƣợt qua cuộc kiểm tra, và trong 

nhóm này, chỉ có 40 ngƣời có đủ trình độ tiếng Anh đạt yêu cầu tuyển dụng. Intel 

xác nhận rằng đây là kết quả tệ nhất mà họ từng gặp ở những nƣớc mà họ đầu tƣ. 
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 Cũng theo đánh giá của các tổ chức lao động quốc tế và ngƣời sử dung lao 

động trong nƣớc nhân lực cho thấy chất lƣợng nhân lực của nƣớc ta còn thấp, nhiều 

sinh viên tốt nghiệp khi đƣợc tuyển dụng phải qua đào tạo lại từ 3 đến 6 tháng mới 

thực hiện đƣợc công việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh những 

cơ sở đào tạo có uy tín, chất lƣợng thì còn một số trƣờng đào tạo, nhất là các trƣờng 

mới thành lập hoặc mới đƣợc nâng cấp lên đại học do chƣa đủ nguồn lực  đội ngũ 

cán bộ giáo dục thiếu và yếu  chƣa bắt kịp xu thế sử dụng lao động của doanh 

nghiệp nên chất lƣợng sản phẩm đào tạo thấp  chƣa đáp ứng yêu cầu của các doanh 

nghiệp trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.   

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT: “T  lệ thất nghiệp trình độ đại học ở Việt 

Nam khoảng trên dƣới 4%. Đây cũng là tình trạng chung của các nƣớc trên thế 

giới". Nguyên nhân chủ yếu là việc chất lƣợng đào tạo chƣa cao  đặc biệt là đào tạo 

sau đại học, liên kết  liên thông… đến cuối năm 2017 còn khoảng 200.000 lao động 

trình độ đại học trong độ tuổi lao động chƣa có việc làm; chƣa thu hút đƣợc sinh 

viên giỏi vào sƣ phạm để nâng cao chất lƣợng giáo dục. 

Chất lƣợng đào tạo đại học có sự phân biệt rõ rệt giữa các hệ chính quy và 

không chính quy, giữa các trƣờng ĐHCL trọng điểm so với một số trƣờng ĐHCL 

lập địa phƣơng và các trƣờng ĐHNCL. Trong khi ở phổ thông đa số học sinh đặc 

biệt là ở các đô thị phải học tập căng thẳng thì ở đại học nhiều sinh viên lại lƣời 

học, dẫn đến tình trạng phần lớn sinh viên học tập ở mức trung bình. Nhìn chung, 

sinh viên còn yếu về khả năng tự học, tự nghiên cứu. Ngay cả số đã tốt nghiệp cũng 

còn yếu về k  năng thực hành, khả năng giao tiếp, hợp tác trong công việc. Trình độ 

ngoại ngữ, hiểu biết về công nghệ hiện đại của đa số sinh viên còn có khoảng cách 

khá xa so với yêu cầu hội nhập. Chất lƣợng đào tạo sinh viên tại chức, từ xa còn rất 

thấp  đây là điểm yếu nhất về chất lƣợng đào tạo hiện nay. T  lệ sinh viên tham gia 

nghiên cứu khoa học còn nhỏ bé và chất lƣợng nghiên cứu khoa học của sinh viên 

thấp nên mức độ đóng góp trực tiếp phục vụ phát triển kinh tế xã hội còn mờ nhạt. 

3.1.2.6. Về hoạt động nghiên cứu khoa học 

https://news.zing.vn/sinh-vien-tieu-diem.html
https://news.zing.vn/sinh-vien-tieu-diem.html
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 Nghiên cứu khoa học đƣợc xác định là một trong những nội dung hoạt động 

quan trọng  cơ bản bên cạnh hoạt động đào tạo của các trƣờng đại học và nghiên 

cứu khoa học cũng đƣợc xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan 

trọng bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy của các giảng viên trong trƣờng đại học. 

Trong các nghị quyết của Chính phủ cũng nhƣ chiến lƣợc phát triển của Bộ 

GD&ĐT cũng luôn nhấn mạnh các trƣờng đại học phải là các trung tâm nghiên cứu 

khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống. Tuy nhiên, 

chúng ta vẫn chƣa có nhiều nhà khoa học trong hệ thống GDĐH đoạt giải thƣởng 

cao của thế giới  cũng nhƣ chƣa có những nhóm nghiên cứu mạnh ở các công trình 

quốc tế.  

Theo Bộ GD&ĐT các trƣờng đại học hiện cung cấp hơn 90% nhân lực khoa 

học - công nghệ (KH-CN) trong cả nƣớc, 10% còn lại đƣợc đào tạo ở nƣớc ngoài. 

Đội ngũ giảng viên trong các trƣờng đại học đƣợc xếp là 1 trong 5 lực lƣợng làm 

công tác khoa học trong các lĩnh vực từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội, 

khoa học kinh tế, giáo dục, k  thuật - công nghệ  nông lâm ngƣ nghiệp  y dƣợc, tài 

nguyên và môi trƣờng. 

Tuy nhiên  đầu tƣ tài chính cho NCKH trong cả nƣớc hiện nay bình quân chỉ 

khoảng 1 7% ngân sách (giai đoạn 2011-2015)  tƣơng đƣơng 0 4% GDP (trong khi 

tại Malaysia là 1 26%  Singapore là 2 2%). Đầu tƣ thấp, dàn trải nên năng suất 

nghiên cứu khoa học  đặc biệt là công bố quốc tế, của các trƣờng hiện nay khá 

khiêm tốn. Khối các trƣờng k  thuật công nghệ, bên cạnh các sản phẩm thƣơng mại 

và các bằng chứng nhận sở hữu trí tuệ, khối trƣờng này luôn có t  lệ công bố quốc 

tế cao nhất. Trong giai đoạn 2011-2016, khối trƣờng này (16 trƣờng) công bố quốc 

tế 1.733/5.738 bài báo quốc tế của cả nƣớc, chiếm 30% toàn ngành. Tuy nhiên, so 

với các ĐH khác trong khu vực thì năng suất nghiên cứu khoa học khá thấp. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học ở các trƣờng đại học ở nƣớc ta trong thời 

gian qua và cho đến nay luôn đƣợc đánh giá ở mức thấp về các công trình có tầm 

vóc quốc tế cũng nhƣ tính hiệu quả. Rất nhiều trƣờng đại học thuộc nhiều lĩnh vực 

khác nhau kể cả trƣờng ĐHCL lẫn trƣờng ĐHNCL mà ở đó hoạt động nghiên cứu 
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khoa học đang là một mảng mờ nhạt, thiếu sinh khí  không tƣơng xứng với tên gọi 

cũng nhƣ hoạt động các nhà trƣờng. Rất nhiều giảng viên của các trƣờng đại học 

chỉ biết thực hiện nhiệm vụ giảng dạy còn NCKH là một cái gì đó xa lạ, ngoài tầm 

với và vƣợt quá khả năng của họ. Nếu thống kê một cách đầy đủ, trung thực thì 

chúng ta sẽ nhận đƣợc những con số rất đáng buồn về số bài báo đăng trên các tạp 

chí chuyên ngành trong nƣớc hoặc các công trình đƣợc công bố ở các cấp độ khác 

nhau trên đầu giảng viên đại học. Có rất nhiều giảng viên đại học có học vị tiến sĩ 

hoặc tham gia giảng dạy rất lâu năm nhƣng hầu nhƣ không có đƣợc nhiều công 

trình nghiên cứu tƣơng xứng hoặc chƣa thực hiện đƣợc một công trình nào. Tại sao 

lại có sự yếu kém nhƣ vậy, tại sao sự yếu kém lại tồn tại và kéo dài trong nhiều 

năm nhƣ vậy ở các trƣờng đại học Việt Nam. Đây là vấn đề mà các nhà quản lý 

giáo dục các cấp cũng nhƣ những ngƣời có tâm huyết với GDĐH Việt Nam luôn 

trăn trở và cố gắng tìm các giải pháp để khắc phục.  

3.2. Phân tích thực trạng quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam từ góc độ 

kinh tế trong giai đoạn 2013 – 2017 

3 2 1  Kết quả quản  ý gi o dục đại học   Việt Nam theo c c tiêu chí 

3.2.1.1. Mức độ hiệu lực trong quản lý giáo dục đại học từ góc độ kinh tế 

Mức độ hiệu lực trong quản lý GDĐH từ góc độ kinh tế đƣợc đánh giá thông 

qua hai chỉ báo: (1) Hiệu lực QLNN qua mức độ tuân thủ các quy định pháp luật về 

GDĐH hiện hành; (2) Hiệu lực QLNN qua mức độ hiện thực quyền lực Nhà nƣớc. 

Kết quả khảo sát đối với các CSGDĐH đƣợc tính toán và trình bày trong Hình 3.5 

Kết quả phân tích cho thấy 100% các cơ sở GDĐH ở nƣớc ta trong thời gian 

vừa qua đã tuân thủ tuyệt đối các quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy quản lý, tổ 

chức hoạt động tuyển sinh, đào tạo  nghiên cứu khoa học  đầu tƣ  quản lý tài chính 

... do Nhà nƣớc ban hành. Do đặc thù của các trƣờng ĐHCL, do Nhà nƣớc làm chủ  

nhà nƣớc quản lý nên hoạt động của các trƣờng ĐHCL hoàn toàn theo pháp luật nhà 

nƣớc  chịu sự quản lý và kiểm tra giám sát của nhà nƣớc  đặc biệt là trong các lĩnh 

vực tổ chức quản lý, tuyển sinh, quản lý tài chính.... Xuất phát từ những đặc điểm 

đó nên trong thời gian vừa qua gần nhƣ không có sự vi phạm pháp luật đối với các 
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trƣờng ĐHCL. Mức độ hiệu lực trong quản lý GDĐH từ góc độ kinh tế đƣợc đánh 

giá là rất cao. 

 

Hình 3.5. Mức độ hiệu lực của QLGDĐH từ góc độ kinh tế 

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu điều tra 

Với các trƣờng ĐHNCL  do đặc thù nguồn lực của trƣờng là do các thành 

viên đóng góp vì vậy, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở khu vực trƣờng ngoài công 

lập sẽ cao hơn so với trƣờng công lập. Do bị chi phối bởi mục tiêu lợi nhuận  các cơ 

sở GDĐHNCL thƣờng có bộ máy tinh gọn, mọi hoạt động điều hành đều thống nhất 

từ trên xuống dƣới bởi chủ sở hữu trƣờng và tƣơng đối nhanh và hiệu quả. Tuy 

nhiên, trong quá trình hoạt động, các cơ sở GDĐH luôn có ý thức tuân thủ pháp luật 

của Nhà nƣớc do đó  chƣa có sự vụ nào đáng tiếc xảy ra đối với các trƣờng ĐHNCL 

trong thời gian từ năm 2013 đến nay. 

Hệ thống luật pháp về QLGDĐH ở nƣớc ta trong giai đoạn 2008 – 2017 đã 

đƣợc đánh giá là đầy đủ và kịp thời. Trong giai đoạn 10 năm qua  các văn bản pháp 

luật về GDĐH đã đƣợc chỉnh sửa và bổ sung và đã đƣợc mức độ hoàn thiện đáng 

kể  đặc biệt trong lĩnh vực tuyển sinh đại học  chƣơng trình đào tạo  đổi mới chất 

lƣợng giáo dục.... Các văn bản có thể kể đến bao gồm: Luật giáo dục năm 2009 sửa 

đổi  ngày 25 tháng 11 năm 2009  Luật Giáo dục ngày 18 tháng 6 năm 2012, Quyết 

định số 61/2009/QĐ – TTg ngày 17/04/2009 về quy chế tổ chức và hoạt động của 

trƣờng đại học tƣ thục, Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 

của Thủ tƣớng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép 
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thành lập  cho phép hoạt động đào tạo  đình chỉ hoạt động đào tạo  sáp nhập  chia  

tách  giải thể trƣờng đại học  học viện, Thông tƣ số 20/2010/TT –  GDĐT quy định 

trình tự  thủ tục chuyển đổi loại hình trƣờng đại học dân lập sang trƣờng đại học tƣ 

thục... Các văn bản pháp luật về GDĐH đã quy định rõ những điều kiện thành lập 

trƣờng đại học và điều kiện để trƣờng đại học đi vào hoạt động trong đó chú trọng 

những điều kiện có ý nghĩa trọng tâm của bảo đảm chất lƣợng GDĐH nhƣ yếu tố cơ 

sở vật chất  chƣơng trình  giáo trình  đội ngũ giảng viên  nguồn lực tài chính và tổ 

chức quản lý. Những điều kiện này nhằm bảo các CSGDĐH đƣợc thành lập và hoạt 

động khi đảm bảo những yêu cầu cần thiết nhất để kết quả đào tạo thực sự hƣớng 

đến chất lƣợng. 

 ên cạnh đó  việc tổ chức xây dựng và triển khai định hƣớng phát triển giáo 

dục đại học đã từng bƣớc đạt đƣơc mục tiêu đề ra. Mức độ đầy đủ  đồng bộ  kịp thời 

của hệ thống pháp luật để tạo điều kiện pháp lý cho phát triển GDĐH đƣợc đánh giá 

ở đạt 3 89 điểm  mức độ điều tiết  can thiệp của Nhà nƣớc  mức độ thƣờng xuyên và 

chặt chẽ trong thực hiện kiểm tra  thanh tra  giám sát đối với các cơ sở GDĐH đƣợc 

đánh giá ở mức độ tƣơng đối cao với mức điểm trung bình từ 3,34 đến 3 67 điểm 

theo thang điểm Likert.  

3.2.1.2. Mức độ hiệu quả trong quản lý giáo dục đại học từ góc độ kinh tế 

Mức độ hiệu quả trong QLGDĐH ở Việt Nam trong thời gian vừa qua đƣợc 

đánh giá theo hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội.  

Trong thời gian qua, đầu tƣ cho GDĐH mang tính cam kết dài hạn là tiền đề 

quan trọng giúp các trƣờng đại học thực hiện tự chủ tài chính  giúp các trƣờng duy 

trì và từng bƣớc tăng cƣờng năng lực tự chủ. Nhà nƣớc đã dành khoản ngân sách 

lớn và có tăng hàng năm để chi cho giáo dục. Số liệu thống kê cho thấy, năm 2016 

là 81.419 t  đồng, chiếm 5,6% GDP và 85,5% trong tổng chi xã hội; t  trọng chi 

trong GDP tăng từ 4 9% năm 2012 lên 5 6% năm 2016. Đây đƣợc xem là sự bảo 

đảm tự chủ tài chính gián tiếp tích cực của Nhà nƣớc. Với quan điểm xem đầu tƣ 

cho giáo dục là đầu tƣ phát triển  Nhà nƣớc đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng cho 

GDĐH, ví dụ nhƣ phòng thí nghiệm trọng điểm hay ký túc xá cho sinh viên; ban 
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hành chính sách ƣu đãi về đất đai để khuyến khích việc xây dựng các trƣờng đại 

học  ra các chính sách ƣu đãi  h  trợ và khuyến khích sự tham gia của các nhà đầu 

tƣ vào hoạt động cung cấp dịch vụ GDĐH.  

Hiệu quả của đầu tƣ GDĐH đã tạo môi trƣờng và điều kiện cho các trƣờng 

nâng cao thu nhập bằng việc tăng t  trọng sinh viên hệ đóng học phí trong các 

trƣờng công  giao quyền tự chủ hơn cho các trƣờng đại học công lập trong việc sử 

dụng nguồn lực  khuyến khích các trƣờng đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa 

học và chuyển giao công nghệ  bảo hộ mạnh mẽ hơn quyền sở hữu trí tuệ của 

trƣờng đại học...Nhờ đó  từ sau năm 1997 t  lệ sinh viên trong các trƣờng công lập 

đƣợc thụ hƣởng NSNN cấp hàng năm giảm mạnh; t  lệ sinh viên hệ đào tạo mở 

rộng  vừa học vừa làm  liên kết liên doanh  đào tạo theo địa chỉ có đóng học phí 

tăng nhanh. 

Các trƣờng đại học đƣợc khuyến cáo nâng cao hiệu quả trong phân bổ và sử 

dụng tài chính nội bộ thông qua việc cải tiến nội dung  phƣơng pháp và cơ chế quản 

trị nhà trƣờng mà trọng tâm là chuyển một hệ thống đào tạo có chi phí tƣơng đối 

cao sang một hệ thống đào tạo có chi phí hợp lý. Một số trƣờng đại học có quy mô 

nhỏ  đào tạo theo ngành h p  chuyên môn hóa sâu đƣợc tổ chức lại thành các trƣờng 

đa ngành  đào tạo theo diện rộng; t  lệ số sinh viên/1 giảng viên đƣợc nâng lên. Cơ 

sở đào tạo đại học đƣợc chủ động ký kết hợp đồng lao động với ngƣời lao động để 

tăng cƣờng số lƣợng và chất lƣợng đội ngũ cán bộ giảng dạy; có thể cho thuê cơ sở 

vật chất  phòng thí nghiệm để nâng cao công suất và hiệu suất sử dụng; đƣợc tự chủ 

trong việc chi tiêu nguồn thu ngoài NSNN và có thể tiếp tục sử dụng khoản kinh phí 

NSNN cấp chƣa sử dụng hết vào cuối năm tài khoá cho năm sau. Cơ sở GDĐH 

từng bƣớc đƣợc chủ động thực hiện đa dạng hóa nguồn thu; tiến hành ký hợp đồng 

đào tạo  nghiên cứu và triển khai  chuyển giao công nghệ  các hoạt động dịch vụ  

sản xuất  kinh doanh với các tổ chức kinh tế  văn hoá xã hội  tạo sự liên kết trực tiếp 

giữa đào tạo với thực tiễn  nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên và sinh viên  

đồng thời tạo ra nguồn thu bổ sung cho trƣờng đại học để cải thiện cơ sở vật chất và 

các điều kiện làm việc  cải thiện đời sống của giảng viên và sinh viên. 
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Về quản lý nguồn nhân lực, thông qua việc đào tạo ra nguồn lực có kiến thức 

và năng lực thực hành nghề nghiệp tƣơng xứng với trình độ đào tạo, giáo dục nói 

chung và giáo dục đại học nói riêng vừa tạo cho ngƣời học cơ hội cải thiện nâng cao 

chất lƣợng cuộc sống, vừa giúp cho các doanh nghiệp nâng cao lợi nhuận, tất cả 

những tác động này này đồng thời góp phần vào việc thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế 

của một quốc gia. Đây chính là hiệu quả của giáo dục đối với nền kinh tế. Theo kết 

quả phân tích cho thấy hoạt động QLGDĐH ở Việt Nam trong thời gian vừa qua đã 

không chỉ góp phần đạt đƣợc mục tiêu trong lĩnh vực giáo dục mà còn có vai trò 

góp phần đạt mục tiêu phát triển chất lƣợng nguồn nhân lực, là tiền đề để phát triển 

KTXH. Nguồn lao động đã qua đào tạo, có kiến thức và trình độ chuyên môn vững 

vàng luôn tạo ra năng suất lao động cao hơn nên dễ dàng cạnh tranh trong thị trƣờng 

lao động hiện nay. Do đó  họ có thu nhập cao hơn và có môi trƣờng làm việc tốt 

hơn nguồn lao động phổ thông không qua đào tạo. Ngoài ra  để có thể cạnh tranh 

trong thị trƣờng lao động thì những ngƣời lao động phải có ý thức nâng cao trình 

độ, k  năng làm việc; do đó những ngƣời đƣợc đào tạo tốt vô tình đã tạo áp lực, 

động lực học tập, tìm tòi cho những ngƣời lao động khác trong môi trƣờng làm việc 

chung. 

Cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, giáo dục đại học ở Việt 

Nam đang bị đặt trƣớc nhiều thách thức rất lớn. Tuy vậy, cùng với sự thay đổi 

nhanh chóng của công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, quản lý 

giáo dục đại học ở Việt Nam những năm qua đã phần nào đem lại cho ngƣời học 

những k  năng và kiến thức cơ bản lẫn tƣ duy sáng tạo, khả năng thích nghi với các 

thách thức và yêu cầu công việc thay đổi liên tục để tránh nguy cơ bị đào thải. Tất 

cả tạo ra một bức tranh giáo dục đào tạo sinh động mà các phƣơng thức quản lý 

giáo dục truyền thống chắc chắn sẽ không thể đáp ứng. 

Nếu đánh giá hiệu quả của hoạt động QLGDĐH theo quan điểm góp phần 

đạt đƣợc mục tiêu trong lĩnh vực giáo dục nói riêng và mục tiêu phát triển KTXH 

nói chung thì các đối tƣợng đƣợc khảo sát là các thành viên trong Ban giám hiệu, 

Hội đồng quản trị, Hội đồng trƣờng của các cơ sở GDĐH đƣợc khảo sát đều đánh 
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giá cao mức độ hiệu quả của hoạt động QLGDĐH với số điểm theo m i tiêu chí đạt 

từ 3 34 đến 3 62 điểm.  

 

Hình 3.6. Mức độ hiệu quả trong quản lý giáo dục đại học từ góc độ kinh tế 

Nguồn: kết quả phân tích số liệu điều tra 

Mặc dù các ý kiến chƣa đánh giá cao về vai trò của hệ thống pháp luật trong 

việc triển khai và thực hiện mục tiêu về chiến lƣợc phát triển giáo dục và mức độ 

nhất quán giữa chiến lƣợc phát triển giáo dục đại học và chiến lƣợc phát triển giáo 

dục nói chung nhƣng đây cũng là thực tế đang đƣợc Chính phủ và Bộ GD&ĐT 

quan tâm. Hệ thống pháp luật về giáo dục ở nƣớc ta đang có xu hƣớng dần dần hoàn 

thiện để đáp ứng yêu cầu hội nhập về giáo dục với khu vực và thế giới. Tuy nhiên, 

để đảm bảo về mức độ hoàn thiện cần có quá trình phân tích và điều chỉnh các quy 

phạm pháp luật về giáo dục nhằm đảm bảo thúc đẩy hoạt động giáo dục nói chung, 

GDĐH nói riêng  đảm bảo ổn định, trật tự và hiệu quả trong quá trình hoạt động của 

các cơ sở GDĐH. Việc hoạch định và thực thi chiến lƣợc cũng là vấn đề tƣơng đối 

mới m  đối với các tổ chức, doanh nghiệp ở nƣớc ta  đặc biệt là trong với hoạt động 

giáo dục. Chính vì vậy, mặc dù nhận thức đƣợc tầm quan trọng của hoạch định và 

thực thi chiến lƣợc nhƣng việc triển khai các chiến lƣợc phát triển giáo dục ở nƣớc 

ta chƣa thực sự  mang lại hiệu quả nhƣ kỳ vọng.  

Trên cơ sở các định hƣớng chiến lƣợc phát triển GDĐH  Chính phủ đã ban 
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hành quy hoạch  chính sách phát triển GDĐH. Các chiến lƣợc  quy hoạch  chính 

sách phát triển mạng lƣới các trƣờng đại học đã góp phần quan trọng trong việc phát 

triển hệ thống GDĐH ở nƣớc ta. Tuy nhiên  trong quá trình thực hiện các chiến 

lƣợc  quy hoạch phát triển các cơ sở GDĐH còn không ít những hạn chế  phá vỡ 

quy hoạch. Một ví dụ điển hình là theo Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26 

tháng 6 năm 2013 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch mạng 

lƣới các trƣờng ĐH CĐ đã đƣợc xây dựng cho giai đoạn 2006 - 2020 thì đến năm 

2020  cả nƣớc sẽ có 460 trƣờng ĐH CĐ giảm hơn 113 trƣờng so với quy hoạch cũ. 

Tuy nhiên  trên thực tế việc mở trƣờng đã không tuân theo sự điều chỉnh này. Cho 

đến tháng 3 năm 2017  cả nƣớc đã có 471 trƣờng đại học  cao đẳng trên cả nƣớc  

nghĩa là đã vƣợt quy hoạch dự kiến của năm 2020. Mặt khác  trong Quyết định số 

121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch 

mạng lƣới các trƣờng đại học và cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020 đã xác định: “Ƣu 

tiên thành lập các cơ sở mới có đủ tiềm lực và điều kiện; hạn chế việc nâng cấp các 

cơ sở hiện có”. Song theo thống kê của  ộ GD&ĐT  từ năm 2007 -2013  cả nƣớc 

có 133 trƣờng đƣợc thành lập thì có tới 108 trƣờng do nâng cấp. Việc nâng cấp ồ ạt 

dẫn đến các cơ sở GDĐH khó đảm bảo các yêu cầu về đội ngũ giảng viên  nội dung 

chƣơng trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lƣợng khác. Điều này tất yếu 

dẫn đến chất lƣợng GDĐH khó có thể đƣợc nâng cao. 

Quy hoạch  chính sách phát triển GDĐH ở Việt Nam trong những năm qua 

đang đối mặt với không ít những thách thức. Nội dung chính sách phát triển quy mô 

GDĐH trong các văn bản chủ yếu xác định ở tầm vĩ mô  chƣa gắn với nhu cầu nhân 

lực của ngành nghề cụ thể. Vì vậy  chúng ta vẫn thiếu một khung pháp lý thống nhất 

và toàn diện để điều tiết việc mở rộng quy mô GDĐH. Điều quan trọng là dƣờng 

nhƣ chƣa có sự gắn kết chặt chẽ giữa chiến lƣợc phát triển GDĐH với chiến lƣợc 

phát triển ngành  v ng lãnh thổ và chiến lƣợc phát triển KTXH dẫn đến một thực tế 

việc mở rộng quy mô GDĐH về số lƣợng trƣờng và ngành đào tạo chƣa thực sự 

phản ánh đúng nhu cầu về nguồn nhân lực GDĐH trong giai đoạn hiện tại và những 

năm tiếp theo. 
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3.2.1.3. Mức độ phù hợp trong quản lý giáo dục đại học từ góc độ kinh tế 

 Mức độ phù hợp trong quản lý giáo dục đại học từ góc độ kinh tế đƣợc đánh 

giá thông qua 6 chỉ báo bao trùm các nội dung quản lý GDĐH từ xác định mục tiêu, 

hoạch định chiến lƣợc phát triển GDĐH  ban hành các văn bản pháp luật, xây dựng 

chính sách và kiểm tra giám sát đối với hoạt động của cơ sở GDĐH. Số liệu khảo 

sát đƣợc phân tích và trình bày trong Hình 3.7. 

 

 Hình 3.7. Mức độ phù hợp trong quản lý giáo dục đại học từ góc độ kinh tế 

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu điều tra 

Các chỉ báo đƣợc đánh giá là có mức độ phù hợp cao là hoạt động ban hành 

văn bản pháp luật, hoạt động hoạch định chiến lƣợc, chính sách và hoạt động kiểm 

tra giám sát đối với các cơ sở GDĐH. Chỉ báo tạo môi trƣờng bình đẳng cho phát 

triển và hoạt động của các cơ sở GDĐH chƣa đƣợc đánh giá có mức độ phù hợp 

cao, mức điểm trung bình là 3,10 cho thấy mặc dù trong thời gian vừa qua hệ thống 

văn bản pháp luật về GDĐH đã có những điều chỉnh để phù hợp với xu hƣớng và 

yêu cầu của phát triển GDĐH  tuy nhiên  theo quan điểm của các nhà quản lý trong 

các cơ sở GDĐH  cần có những điều chỉnh trong hệ thống văn bản pháp luật nhằm 

tạo điều kiện cho các cơ sở GDĐH bình đẳng trong các hoạt động tuyển sinh  đầu tƣ 

cơ sở vật chất, liên doanh liên kết...  Một trong những chỉ báo chƣa đƣợc đánh giá 

cao là hình thức kiểm tra đánh giá đối với các cơ sở GDĐH với mức điểm chung là 

3,17 cho thấy theo quan điểm của các nhà quản lý lại cơ sở GDĐH và các chuyên 
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gia thì việc kiểm tra  giám sát đối với các cơ sở GDĐH chƣa thực sự hợp lý, còn 

mang tính hình thức, thủ tục, giấy tờ và cồng kềnh, gây hao phí nhiều thời gian, 

công sức và chi phí cho các cơ sở GDĐH.  

3.2.1.4. Mức độ công bằng trong quản lý giáo dục đại học từ góc độ kinh tế 

Mức độ công bằng trong QLGDĐH từ góc độ kinh tế đƣợc đánh giá qua chỉ 

báo: mức độ cân đối giữa quyền và nghĩa vụ của các cơ sở GDĐH  mức độ thuận 

lợi của các cơ sở đào tạo trong việc khai thác các cơ hội trên thị trƣờng và sử dụng 

nguồn lực hiện có và mức độ thuận lợi trong việc thực hiện xã hội hóa GDĐH. Kết 

quả điều tra đƣợc tổng hợp và trình bày trong Hình 3.8. 

 

Hình 3.8. Mức độ công bằng trong quản lý giáo dục đại học từ góc độ kinh tế 

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu điều tra 

Qua số liệu cho thấy, xét từ cơ sở GDĐH  mức độ công bằng trong quản lý 

giáo dục đại học ở nƣớc ta trong thời gian vừa qua đƣợc đánh giá tƣơng đối cao với 

mức điểm trung bình đạt từ 3 67 đến 3 82 theo thang điểm 5.  

Tuy nhiên, nếu xem xét từ góc độ h  trợ tài chính cho thấy: Nhà nƣớc còn 

thực hiện chính sách tài trợ phân biệt, không có h  trợ cho các cơ sở GDĐHNCL. 

Các cơ sở GDĐHNCL hầu nhƣ đứng ngoài chính sách đầu tƣ công mặc dù mọi 

ngƣời dân đều đóng thuế. Sự h  trợ nhà nƣớc dành cho các cơ sở GDĐHCL đƣợc 

thực hiện thông qua chi thƣờng xuyên  chi đầu tƣ và chi nghiên cứu khoa học. Do 

vậy các cơ sở GDĐHNCL trong hệ thống GDĐH bắt đầu hoạt động trong một tình 

thế có bất lợi, tạo nên sự yếu thế trên “thị trƣờng giáo dục” của các trƣờng ĐHNCL 
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so với các trƣờng ĐHCL. Bên cạnh đó  việc quản lý hoạt động đầu tƣ phát triển và 

nghiên cứu khoa học tại các cơ sở GDĐHNCL còn nhiều lỏng l o, chƣa tạo môi 

trƣờng thuận lợi cho các cơ sở GDĐHNCL phát triển.  

Nếu xét mức độ công bằng giữa ngƣời học trong cơ hội học tập và tuyển 

dụng cho thấy: Nghị quyết số 29-NQ/TW tại Hội nghị Trung Ƣơng 8 khóa XI ngày 

04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã khẳng định: “Giáo 

dục đại học tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dƣỡng nhân tài, phát triển 

phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của ngƣời học.” [27] 

Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí là nhiệm vụ xuyên suốt, bao trùm lên tất cả hoạt 

động giáo dục và đào tạo ở m i cấp học, đặc biệt là giáo dục đại học. Thực hiện 

Nghị quyết số 29  Nhà nƣớc đã dần trao quyền tự chủ cho các trƣờng công lập, xóa 

bỏ dần khoảng cách về học phí giữa trƣờng dân lập và trƣờng công lập nhằm đảm 

bảo công bằng một cách tƣơng đối về học phí giữa ngƣời học ở trƣờng công lập và 

dân lập. Về cơ hội tuyển dụng cho thấy, vẫn tồn tại sự phân biệt tƣơng đối nặng nề 

giữa trƣờng công lập và trƣờng ngoài công lập mà nguyên nhân cơ bản là do tình 

trạng tuyển dụng vẫn nặng về xét bằng cấp, chứng chỉ mà chƣa thực sự căn cứ vào 

năng lực của ngƣời học. Trong thời gian tới, cần hạn chế và chấm dứt tình trạng 

tuyển dụng căn cứ vào bằng cấp mà bỏ qua năng lực  trình độ thực sự của sinh viên 

tốt nghiệp nhằm tạo ra môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh giữa các nguồn cung cấp 

lao động, tạo sự công bằng cho tất cả sinh viên và là động lực cho sinh viên yên tâm 

trong quá trình đào tạo dù là trong hệ thống trƣờng công lập hay ngoài công lập. 

3 2 2  Tình hình th c hiện c c nội dung của quản  ý gi o dục đại học từ 

góc độ kinh tế 

3.2.2.1. Thực trạng xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đại học ở Việt 

Nam từ góc độ kinh tế 

Chiến lƣợc phát triển giáo dục 2011-2020 của  ộ Giáo dục và Đào tạo đã 

nêu 4 quan điểm chỉ đạo gồm: (1) Phát triển giáo dục phải thực sự là quốc sách 

hàng đầu  là sự nghiệp của Nhà nƣớc và của toàn dân; (2) Xây dựng nền giáo dục có 

tính nhân dân  dân tộc  tiên tiến  hiện đại  XHCN  lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tƣ 



83 

 

tƣởng Hồ Chí Minh làm nền tảng; (3) Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục 

theo hƣớng chuẩn hóa  hiện đại hóa  xã hội hóa  dân chủ hóa  hội nhập quốc tế  

thích hợp với nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN  gắn với phát triển khoa học 

và công nghệ; (4) Hội nhập quốc tế sâu rộng về giáo dục trên cơ sở bảo tồn và phát 

huy bản sắc dân tộc  giữ vững độc lập  tự chủ định hƣớng XHCN. Các giải pháp đột 

phá mà chiến lƣợc phát triển giáo dục 2011-2020 đề ra gồm: Đổi mới quản lý giáo 

dục  phát triển nhân lực ngành giáo dục  đổi mới nội dung  phƣơng pháp và kiểm tra 

- đánh giá.  ên cạnh đó  tăng cƣờng đầu tƣ cho giáo dục  tăng cƣờng gắn đào tạo 

với sử dụng  nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã 

hội. Đồng thời tăng cƣờng h  trợ giáo dục đối với các v ng khó khăn  dân tộc thiểu 

số và đối tƣợng chính sách xã hội. Phát triển khoa học giáo dục  mở rộng và nâng 

cao hiệu quả hợp tác quốc tế. Giáo dục đạo đức  k  năng sống  năng lực sáng tạo k  

năng thực hành đƣợc chú trọng đáp ứng mọi nhu cầu nhân lực  đảm bảo công bằng 

xã hội trong giáo dục và cơ hội học tập suốt đời cho m i ngƣời dân để từng bƣớc 

hình thành xã hội học tập. Đánh giá tình hình hoạch định và thực hiện chiến lƣợc 

giáo dục đại học đƣợc trình bày trong Hình 3.9. 

 

Hình 3.9. Thực trạng hoạch định và thực hiện chiến lƣợc phát triển GDĐH  

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra  
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Nhìn chung, chiến lƣợc phát triển giáo dục trong thời gian vừa qua đƣợc 

đánh giá tƣơng đối cao, ở mức điểm trung bình từ 3 42 đến 3 79 theo thang điểm 5 

cho thấy chất lƣợng QLGDĐH theo tiêu chí hoạch định chiến lƣợc là tƣơng đối tốt.  

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, mức độ nhất quán giữa chiến lƣợc phát 

triển GDĐH và chiến lƣợc phát triển giáo dục nói riêng và chiến lƣợc phát triển 

KTXH nói chung chƣa thể hiện rõ ràng. Các cơ sở GDĐH hoạch định chiến lƣợc và 

thực hiện đoạt động chƣa thực sự theo sát chiến lƣợc GDĐH đã đề ra, chính vì vậy 

chƣa phát huy đƣợc hiệu quả của chiến lƣợc phát triển GDĐH của Chính phủ. Khi 

xem xét các chiến lƣợc bộ phận của chiến lƣợc phát triển giáo dục cho thấy: 

* Về chiến lược tài chính và cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục đại học 

Tài chính cho GDĐH có thể đƣợc hình thành từ nhiều nguồn, gồm cả NSNN 

và tƣ nhân. C ng với sự phát triển về quy mô và yêu cầu nâng cao chất lƣợng đào 

tạo đối với GDĐH thì áp lực về tài chính ngày càng tăng và đòi hỏi cao hơn về hiệu 

quả quản lý tài chính. Trong thời gian vừa qua, quản lý tài chính ở các trƣờng 

ĐHCL phần lớn vẫn theo cơ chế Nhà nƣớc cấp phát ngân sách theo kiểu “bình quân 

chủ nghĩa”  tức là chỉ căn cứ trên chỉ tiêu kết quả đầu ra hoặc nhiệm vụ đƣợc giao 

chứ chƣa tính đến mặt hiệu quả. Hơn nữa, quản lý tài chính theo cơ chế này chƣa 

làm rõ trách nhiệm chia s  kinh phí đào tạo giữa Nhà nƣớc, xã hội và ngƣời học. Do 

vậy, việc khuyến khích các trƣờng ĐHCL đầu tƣ cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, 

vẫn còn tạo ra sự thiếu bình đẳng về điều kiện phát triển của các trƣờng ĐHCL với 

các cơ sở GDĐHNCL và đặc biệt là các cơ sở GDĐH có yếu tố nƣớc ngoài [45] . 

* Về chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong giáo dục đại học 

Trong những năm qua  nguồn nhân lực trong GDĐH đƣợc đặc biệt chú ý 

trong chiến lƣợc phát triển giáo dục - đào tạo ở Việt Nam. Quy hoạch phát triển 

nguồn nhân lực (NNL) là xây dựng tầm nhìn dài hạn về bố trí, sắp xếp NNL nhằm 

đáp ứng yêu cầu phát triển và quản lý sự phát triển. Việc quy hoạch phát triển NNL 

phải phù hợp với chiến lƣợc phát triển của nhà trƣờng. Công tác quy hoạch phát 

triển NNL phải đáp ứng đủ về số lƣợng, chất lƣợng và cơ cấu trong từng giai đoạn 

phát triển. 
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Quyết định số 711/ỌĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lƣợc phát triển giáo dục 2011-2020 đã định hƣớng phát triển NNL của 

các trƣờng đại học đến năm 2020 là “100% giảng viên đại học đạt trình độ thạc sĩ 

trở lên; 100% giảng viên đại học sử dụng thành thạo một ngoại ngữ. Thực hiện đề 

án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trƣờng đại học với phƣơng án kết 

họp đào tạo trong và ngoài nƣớc để đến năm 2020 có 25% giảng viên đại học và 8% 

giảng viên cao đẳng là tiến sĩ”. Nếu so với mục tiêu mà Chính phủ đề ra cho hệ 

thống GDĐH thì trình độ NNL hiện nay của các trƣờng còn thấp. Điều này đang đặt 

ra áp lực nặng nề cho các trƣờng đại học trong khi thời gian từ nay đến năm 2020 

không còn dài. 

Chiến lƣợc phát triển giáo dục năm 2011- 2020 đã định hƣớng sự phát triển 

của GDĐH theo hƣớng hoàn thiện cơ cấu hệ thống GDĐH; điều chỉnh cơ cấu ngành 

nghề và trình độ đào tạo  nâng cao chất lƣợng đào tạo  đáp ứng nhu cầu nhân lực  

nâng cao chất lƣợng đào tạo  đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển KTXH; đào 

tạo ra những con ngƣời có năng lực sáng tạo  tƣ duy độc lập  trách nhiệm công dân  

đạo đức và k  năng nghề nghiệp  năng lực ngoại ngữ  k  luật lao động  tác phong 

công nghiệp  năng lực tự tạo việc làm và khả năng thích ứng với những biến động 

của thị trƣờng lao động và một một phận có khả năng cạnh tranh trong khu vực và 

thế giới. Định hƣớng chiến lƣợc này là cơ sở quan trọng để đổi mới hệ thống 

GDĐH  đổi mới mục tiêu  chƣơng trình nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát 

triển NNL GDĐH chất lƣợng. 

Công tác quy hoạch phát triền NNL cũng bị ảnh hƣởng bởi các yếu tố chủ 

quan và khách quan  nhƣ: quan điểm về phát triển giảng viên của các trƣờng không 

giống nhau, hay tình hình tuyển sinh của các trƣờng đại học trong thời gian gần đây 

bị cạnh tranh gay gắt dẫn đến tình trạng có trƣờng tuyển không đủ chỉ tiêu và hầu 

hết mất cân đối về số sinh viên trong các ngành đào tạo. Chính điều này ảnh hƣởng 

rất lớn đến việc xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển NNL cho GDĐH. 

3.2.2. Th c trạng hệ thống v n bản ph p  u t về quản  ý gi o dục đại học 

Với trách nhiệm QLNN ở các cấp độ khác nhau, hệ thống văn bản QLNN 
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đối với GDĐH từng bƣớc đƣợc xây dựng  ban hành và đi vào thực tiễn  tạo ra 

những thay đổi quan trọng trong chất lƣợng và hiệu quả của GDĐH. Các văn bản 

của Quốc hội nhƣ Luật Giáo dục  Luật GDĐH cùng hệ thống thông tƣ  quyết định... 

đã thiết lập khung thể chế quan trọng cho QLNN đối với GDĐH bằng việc thiết lập 

rõ nội dung QLNN đối với GDĐH  chỉ rõ trách nhiệm của cơ quan QLNN  trách 

nhiệm của các cơ sở GDĐH  vấn đề đánh giá chất lƣợng  thanh tra  kiểm tra đối với 

các cơ sở GDĐH  các vấn đề liên quan đến quy trình đào tạo từ tuyển sinh đến tổ 

chức đào tạo. Việc nhà nƣớc thiết lập khung thể chế này nhằm phục vụ có hiệu quả 

hoạt động QLNN đối với GDĐH  đồng thời  là cơ sở để bảo đảm chất lƣợng của 

GDĐH. 

Số liệu khảo sát về thực trạng hệ thống văn bản pháp luật về GDĐH đƣợc 

tính toán và trình bày trong Hình 3.10. 

 

Hình 3.10. Mức độ quản lý giáo dục đại học qua hệ thống văn bản pháp luật 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra 

Qua số liệu điều tra cho thấy  đa số các cơ sở GDĐH đều đánh giá cao mức 

độ đầy đủ và kịp thời của hệ thống văn bản pháp luật đối với giáo dục đại học, số 

điểm trung bình là 3 89 điểm. Tiêu chí về mức độ phù hợp và hiệu quả của hệ thống 

pháp luật cũng đƣợc đánh giá cao với mức điểm trung bình là 3 43 điểm.  

Trong thời gian vừa qua, Chính phủ với trách nhiệm quản lý của mình  đã 

ban hành nhiều nghị quyết  nghị định về lĩnh vực giáo dục  GDĐH. Thủ tƣớng 
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Chính phủ đã ban hành các quyết định  chỉ thị về đổi mới QLGDĐH. Các quyết 

định  chỉ thị  thông tƣ của  ộ trƣởng  thủ trƣởng cơ quan ngang bộ  các cơ quan 

thuộc Chính phủ về vấn đề QLGDĐH, trong đó đặc biệt là các văn bản của  ộ 

GD&ĐT về đổi mới QLGDĐH đã từng bƣớc tạo lập khung khổ pháp lý cần thiết 

cho công tác QLNN về GDĐH. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là công cụ 

quan trọng nhất trong QLNN về chất lƣợng GDĐH. Hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật đã tập trung quản lý các yếu tố đầu vào  quy trình và đầu ra trong quy 

trình đào tạo đại học.  

Tƣ duy QLNN về chất lƣợng  bảo đảm chất lƣợng GDĐH đã thực sự đƣợc 

thể chế hoá trong các văn bản quy phạm pháp luật  đặc biệt là Luật Giáo dục đã ban 

hành các điều khoản quy định chi tiết về mục tiêu  nội dung của các bậc học  về hệ 

thống giáo dục  về nhà trƣờng  nhà giáo... đã đặt cơ sở pháp lý ban đầu rất quan 

trọng về cho hoạt động quản lý nhà nƣớc về chất lƣợng giáo dục nói chung  chất 

lƣợng GDĐH nói riêng. Điều 14 của Luật Giáo dục 2005 đã chỉ rõ cần “tập trung 

quản lý chất lƣợng giáo dục” là định hƣớng quan trọng cho việc đổi mới quản lý 

nhà nƣớc đối với GDĐH theo hƣớng quản lý chất lƣợng. Luật GDĐH 2012  trao 

quyền tự chủ cho các cơ sở GDĐH nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội của các cơ sở  

GDĐH đối với chất lƣợng đào tạo của mình.  

Nổi bật trong hệ thống văn bản pháp luật thực hiện mục tiêu phát triển 

GDĐH là Thông tƣ 12/2017/TT-BGDÐT kèm theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất 

lƣợng cơ sở GDĐH (bao gồm trƣờng đại học  đại học, học viện) trong hệ thống giáo 

dục quốc dân. Theo Thông tƣ 12, Bộ tiêu chuẩn gồm 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu 

chí, đánh giá toàn bộ hoạt động của một cơ sở GDĐH. 

Có thể thấy 25 tiêu chuẩn đã nêu trong  ộ tiêu chuẩn chất lƣợng trƣờng đại 

học của Việt Nam đã bao quát gần nhƣ toàn bộ các khía cạnh liên quan đến cơ chế 

quản lý cũng nhƣ các mặt hoạt động của một cơ sở GDĐH hiện đại  không mấy 

khác với các tiêu chuẩn của các nƣớc trong khu vực và quốc tế. Có đƣợc một bộ 

tiêu chuẩn minh bạch để quản lý chất lƣợng cơ sở GDĐH thực sự là một bƣớc đột 

phá trong tƣ duy QLGDĐH Việt Nam  cho thấy quyết tâm hội nhập của ngành giáo 
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dục  và với nhiều hứa h n sẽ đem lại những thay đổi tích cực cho vấn đề chất lƣợng 

GDĐH trong thời gian tới. Các quy định này c ng với những định hƣớng áp dụng  

Bộ GD&ĐT đã phần nào thực hiện đƣợc nhiệm vụ QLNN về chất lƣợng GDĐH. 

Các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm định chất lƣợng GDĐH là cách tiếp cận 

nhằm nhanh chóng định hình và khẳng định vị trí của công tác này trong hệ thống 

giáo dục đại học của nƣớc ta. Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng là cơ sở 

pháp lý để trƣờng đại học chủ động tổ chức tự đánh giá và giải trình với các bên có 

liên quan  còn Cục Quản lý chất lƣợng thì tổ chức đánh giá ngoài và công nhận 

trƣờng đạt chuẩn.  

Thể chế QLNN về tuyển sinh đại học trong những năm qua cũng có nhiều 

điều chỉnh. Từ năm 2015 đến nay, Bộ GD&ĐT thực sự mong muốn tạo ra những 

đổi mới trong tuyển sinh đầu vào đại học mà mục đích cao nhất đó chính là bảo đảm 

yếu tố đầu vào ph  hợp với trình độ GDĐH  tạo nền tảng ban đầu cần thiết cho bảo 

đảm chất lƣợng GDĐH. Các trƣờng gần nhƣ hoàn toàn tự chủ và tự chịu trách 

nhiệm trong việc tuyển sinh do khâu thi và khâu tuyển đã có sự tách bạch. 

Thể chế QLNN về chƣơng trình đào tạo cũng có những đổi mới quan trọng. 

Từ việc Bộ GD&ĐT ban hành khung chƣơng trình đến việc trao quyền tự chủ cho 

các cơ sở GDĐH trong xây dựng chƣơng trình đào tạo là một bƣớc tiến quan trọng. 

Thông tƣ số 38/2013/TT- GDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2013 của  ộ trƣởng  ộ 

GD&ĐT ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lƣợng chƣơng 

trình đào tạo của các trƣờng đại học  trƣớc đó là Quyết định số 29/2008/QĐ- 

 GDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của  ộ trƣởng  ộ GD&ĐT ban hành Quy định 

chu kỳ và quy trình kiểm định chất lƣợng chƣơng trình giáo dục của các trƣờng đại 

học đã góp phần tạo lập thể chế quản lý quan trọng đối với một yếu tố quan trọng  

tác động trực tiếp vào chất lƣợng GDĐH. 

Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí 

điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo GDĐHCL giai đoạn 2014-

2017 tạo ra một cơ chế đột phá cho các cơ sở GDĐH trong việc chủ động thực hiện 

nhiệm vụ đào tạo  nghiên cứu khoa học  bộ máy  nhân sự  tài chính nhằm tạo điều 
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kiện cho việc nâng cao chất lƣợng đào tạo. Với yêu cầu về trách nhiệm cam kết bảo 

đảm chất lƣợng đào tạo  Chính phủ đã tạo ra thiết chế để gắn kết giữa tự chủ với 

trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục đại học và sự tự chủ này hƣớng đến một 

mục tiêu là các cơ sở GDĐH có đủ điều kiện  nguồn lực để cung cấp dịch vụ 

GDĐH thực sự có chất lƣợng. 

3 2 3  Th c trạng hoạch định và th c hiện chính s ch ph t triển gi o dục 

đại học 

Chiến lƣợc phát triển giáo dục sau khi đƣợc phê duyệt sẽ đƣợc triển khai 

thực hiện thông qua các chính sách phát triển giáo dục và hệ thống văn bản pháp 

luật. Thông qua các chính sách phát triển giáo dục đại học  Nhà nƣớc thực hiện hoạt 

động quản lý về kinh tế đối với giáo dục đại học. 

 

Hình 3.11. Thực trạng chính sách phát triển giáo dục đại học 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra 

Qua kết quả điều tra Hình 3.11 cho thấy các ý kiến đánh giá cao việc chú 

trọng kiểm định chất lƣợng GDĐH và đề cao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm xã 

hội của các cơ sở GDĐH, mức điểm trung bình đạt 3 64 đến 3 79 điểm. Các chuyên 

gia và nhà quản lý tại các cơ sở GDĐH chƣa đánh giá cao về chính sách đa dạng 

hóa giáo dục, chính sách phát triển chất lƣợng nguồn nhân lực và chính sách tự chủ 

về tài chính đối với giáo dục, mức điểm trung bình đạt 3 24 điểm đến 3 33 điểm. 
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* Về chính sách tự chủ tài chính 

 Quá trình nền kinh tế của Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế hàng hoá 

nhiều thành phần có sự quản lý của Nhà nƣớc theo định hƣớng XHCN đã kết thúc 

sự bao cấp cho sự nghiệp giáo dục nói chung và GDĐH nói riêng. Tuy nhiên  đầu tƣ 

của Chính phủ và vốn từ NSNN vẫn giữ vai trò quan trọng quyết định đối với sự 

phát triển của hệ thống giáo dục  cụ thể nhƣ sau:   

- Theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và 

Thông tƣ số 71/2006/TT- TC ngày 06/09/2006 của  ộ Tài chính hƣớng dẫn thực 

hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP các trƣờng Đại học đƣợc phân thành 3 loại: (1) 

Các trƣờng thu sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thƣờng xuyên  bao 

gồm các trƣờng tƣ thục và một số trƣờng công lập đƣợc chọn thí điểm triển khai 

phƣơng án tự chủ tài chính của trƣờng  xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; (2) Các 

trƣờng có nguồn thu sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thƣờng 

xuyên (từ trên 10% đến dƣới 100%)  phần còn lại đƣợc NSNN cấp (gọi tắt là trƣờng 

tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động); (3) Các trƣờng có nguồn thu sự nghiệp 

thấp (từ 10% trở xuống)  các trƣờng không có nguồn thu  kinh phí hoạt động thƣờng 

xuyên do NSNN bảo đảm toàn bộ (gọi tắt là trƣờng do NSNN đảm bảo toàn bộ chi 

phí hoạt động): nhƣ các trƣờng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt và không có nguồn thu 

(trƣờng dân tộc nội trú  trƣờng dạy nghề khuyết tật  dự bị đại học ...) 

- Thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nƣớc về chế độ tự chủ  tự 

chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập  mức ngân sách cấp 

chi thƣờng xuyên cho các cơ sở đào tạo đƣợc giao ổn định và hàng năm trong thời 

kỳ ổn định đƣợc tăng t  lệ theo các nhóm ngành đào tạo do Chính phủ trình quốc 

hội quyết định. Theo quyết định này  các  ộ trƣởng  Thủ trƣởng cơ quan ngang  ộ  

Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ  thủ trƣởng cơ quan khác ở Trung ƣơng có 

trách nhiệm ban hành hệ thống tiêu chí  định mức phân bổ dự toán chi ngân sách 

đào tạo cho các đơn vị trực thuộc  đảm bảo khớp đúng về định mức ph  hợp với đặc 

điểm thực tế và nguồn thu của các đơn vị trực thuộc. 

- Chính sách đầu tƣ cho GDĐH mang tính cam kết dài hạn đƣợc quy định cụ 
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thể trong Luật Giáo dục: “NSNN phải giữ vai trò chủ yếu trong tổng nguồn lực đầu 

tƣ cho giáo dục” là tiền đề quan trọng giúp trƣờng đại học công lập thực hiện tự chủ 

tài chính, ít nhiều  giúp các trƣờng duy trì và từng bƣớc tăng cƣờng năng lực tự chủ 

[43]. Nhà nƣớc đã dành khoản ngân sách lớn và có tăng hàng năm để chi cho giáo 

dục trong khi đó chi của NSNN cho GDĐH hầu nhƣ không đáng kể dẫn đến các 

trƣờng tƣ thục phải tự trang trải kinh phí hoạt động thông qua các nguồn thu của 

trƣờng. Số liệu thống kê qua (Bảng 3.3) phản ánh năm 2016 là 81.419 t  đồng, 

chiếm 5,6% GDP và 85,5% trong tổng chi xã hội; t  trọng chi trong GDP tăng từ 

4 9% năm 2012 lên 5 6% năm 2016. Đây đƣợc xem là sự bảo đảm tự chủ tài chính 

gián tiếp tích cực của Nhà nƣớc.  

 ảng 3.3. Chi ngân sách nhà nƣớc cho GD ĐT và GDĐH 

Nội dung 
Năm 

2012 2013 2014 2015 2016 

Tổng chi NSNN cho GD ĐT  t  đồng  34872 42943 54798 69802 81419 

T  lệ so với GDP     4.9 5.1 5.6 5.5 5.6 

T  lệ so với tổng chi XH cho GD&ĐT     82.0 81.5 85.2 87.6 85.5 

T  trọng trong tổng chi NSNN (%) - 17.9 18.4 19 20 

Chi thƣờng xuyên trong tổng chi (t  đồng) 28712 35369 44359 54713 62010 

Chi đầu tƣ trong tổng chi (t  đồng) 6160 7226 10000 14584 18844 

Chi nghiên cứu trong tổng chi (t  đồng)  34870 43993 50515 565000 

Chi riêng Cao đẳng  Đại học (t  đồng) 3294 - 4881 -  8752 

Nguồn:   ộ GD&ĐT 

Tuy nhiên, xét về cơ cấu thu nhập, có thể thấy rằng các trƣờng công phụ 

thuộc nhiều vào nguồn tài trợ công  còn năng lực tự chủ tài chính của nó thì rất hạn 

chế. Thống kê của Dự án GDĐH (2015) ở năm học 2015-2016 cho thấy 55,53% thu 

nhập của các trƣờng công là do NSNN cấp, 36,64% là từ học phí, trong khi các 

khoản tự thu khác chiếm chƣa tới 8% trong cơ cấu thu nhập. 

Với quan điểm xem đầu tƣ cho giáo dục là đầu tƣ phát triển  Nhà nƣớc chƣa 

tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng cho GDĐH  ví dụ nhƣ phòng thí nghiệm trọng 
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điểm hay ký túc xá cho sinh viên; ban hành chính sách ƣu đãi về đất đai để khuyến 

khích việc xây dựng các trƣờng đại học  ra các chính sách ƣu đãi  h  trợ và khuyến 

khích sự tham gia của các nhà đầu tƣ vào hoạt động cung cấp dịch vụ GDĐH. Tuy 

nhiên, việc tiếp cận h  trợ và ƣu đãi thì không dễ dàng trên thực tế, các thủ tục hành 

chính đƣợc xem là rào cản lớn nhất.  

* Về chính sách phát triển nguồn nhân lực trong giáo dục đại học 

Phát triển nguồn nhân lực trong các cơ sở GDĐH là một trong những vấn đề 

mang tính chiến lƣợc để nâng cao chất lƣợng hoạt động cung cấp dịch vụ giáo dục 

và tạo ra đƣợc nguồn nhân lực cho xã hội.  

Trong những năm qua  hệ thống quy định về quản lý và nâng cao chất lƣợng 

đội ngũ giáo viên và quản lý GDĐH đã có những đổi mới  điều chỉnh cho ph  hợp. 

Các quy định về tiêu chuẩn giảng viên  định mức giờ giảng  nghiên cứu khoa học 

của giảng viên góp phần quan trọng trong việc bảo đảm chất lƣợng giảng dạy  từ đó  

tác động trực tiếp vào chất lƣợng GDĐH. Chính sách tiền lƣơng  phụ cấp thâm niên  

phụ cấp giảng viên đƣợc xây dựng cho thấy sự quan tâm của nhà nƣớc đối với đội 

ngũ giảng viên đại học hiện nay. 

Nhà nƣớc đã quy định và ban hành chính sách để quản lý và xây dựng đội 

ngũ cán bộ trƣờng đại học đủ về số lƣợng, nâng cao chất lƣợng và đáp ứng yêu cầu 

đổi mới. Cách thức tuyển dụng từng bƣớc đƣợc đổi mới theo hƣớng khách quan và 

cạnh tranh hơn. Đặc biệt, từng bƣớc bảo đảm sự bình đẳng giữa giảng viên biên chế 

và hợp đồng, giữa giảng viên trƣờng ĐHCL và trƣờng ĐHNCL. Tách bạch đội ngũ 

cán bộ trƣờng đại học khỏi phạm vi cán bộ - công chức, khuyến khích thực hiện chế 

độ hợp đồng lao động dài hạn v.v... Bên cạnh đó  Nhà nƣớc cũng đã thực hiện chính 

sách tiêu chuẩn hóa đội ngũ giảng viên  định mức lao động  điều kiện làm việc, 

nhiệm vụ khoa học công nghệ  cơ chế đánh giá kết quả công việc. Để nâng cao chất 

lƣợng NNL cho GDĐH  Chính phủ đã thực hiện một số chính sách khuyến khích 

các trƣờng đại học để phát triển nguồn nhân lực nhƣ chính sách Đào tạo nguồn nhân 

lực khoa học - công nghệ theo Đề án 322 đƣợc ban hành k m theo Quyết định 322 

của Thủ tƣớng Chính phủ; Quyết định 911/2010/QĐ-TTg về đầu tƣ NSNN cho đào 
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tạo phát triển nguồn nhân lực cho GDĐH  tập trung vào 20.000 tiến sĩ; Đề án 165 

do  an Tổ chức Trung ƣơng chủ trì theo thông báo số 165-T /TW ngày 27/6/2008 

của  ộ Chính trị về Đào tạo  bồi dƣỡng cán bộ lãnh đạo  quản lý ở nƣớc ngoài bằng 

ngân sách nhà nƣớc....  

3.2.4. Th c trạng công t c kiểm tra  gi m s t c c hoạt động của cơ s  gi o 

dục đại học 

 

Hình 3.12. Mức độ QLGDĐH theo tiêu chí kiểm tra, đánh giá đối với CSĐT 

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu điều tra 

Qua kết quả điều tra cho thấy  các cơ sở giáo dục đại học đánh giá cao quy 

trình và tần suất kiểm tra  đánh giá đối với hoạt động GDĐH trong thời gian vừa 

qua. Hàng năm   ộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra  đánh giá các cơ sở giáo 

dục đại học trên một số phƣơng diện nhƣ chƣơng trình đào tạo, chất lƣợng đào tạo, 

đầu tƣ  tài chính.... Trƣớc m i cuộc kiểm tra  đều có thông báo về quy trình và các 

tiêu chí rõ ràng giúp các cơ sở GDĐH chủ động chuẩn bị tài liệu về nội dung kiểm 

tra  đảm bảo hiệu quả của hoạt động kiểm tra.  

* Về thanh kiểm tra, giám sát tài chính giáo dục đại học 

Đi đôi với việc giao quyền tự chủ tài chính (TCTC) cho các cơ sở GDĐHCL, 

Nhà nƣớc gắn liền việc trao quyền tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị. Để quản lý 

tốt tài chính của đơn vị  đòi hỏi m i cơ sở GDĐHCL phải làm tốt công tác tự kiểm 

tra nội bộ. Việc tự kiểm tra  giám sát nội bộ tốt sẽ giúp cho các đơn vị giảm bớt rủi 
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ro trong mọi hoạt động của mình  trên cơ sở quản lý rủi ro sẽ đảm bảo cho các cơ sở 

GDĐHCL tuân thủ đúng các quy định  hoạt động hiệu quả  sử dụng tối ƣu các 

nguồn lực  có khả năng đảm bảo an ninh tài chính  đảm bảo khả năng hoạt động liên 

tục  đứng vững và phát triển trong điều kiện nền KTTT phát triển và hội nhập. Đặc 

biệt việc giám sát nội bộ sẽ giúp các cơ sở GDĐHCL không đi “chệch đƣờng ray” 

những định hƣớng  chiến lƣợc phát triển vì không ai khác chính cán bộ, viên chức là 

những ngƣời nắm rõ nhất kế hoạch  định hƣớng phát triển của đơn vị mình. 

Quy định về việc tự kiểm tra tài chính   ộ Tài chính đã ban hành Quy định 

số 67/2004/QĐ- TC ngày 13 tháng 8 năm 2004. Nhìn chung các cơ sở GDĐHCL 

đều đã nhận thức đƣợc vai trò của tự kiểm tra  giám sát nội bộ trong quản lý  điều 

hành và đặc biệt là sử dụng kinh phí tại đơn vị. Tuy nhiên  việc triển khai áp dụng 

tại các đơn vị vẫn còn nhiều bất cập do vẫn còn mang tƣ tƣởng của chế độ tài chính 

công  có sự h  trợ từ NSNN.  iểu hiện ở các mặt: 

- Các cơ sở GDĐHCL chƣa xây dựng đƣợc hệ thống báo cáo tài chính riêng 

theo đặc th  hoạt động của đơn vị  vì vậy hiệu quả khai thác thông tin tài chính 

phục vụ cho hoạt động chƣa cao. TCTC  các đơn vị đƣợc tự chủ về chi thƣờng 

xuyên để phục vụ cho các mục tiêu hoạt động  nhƣng các đơn vị lại chƣa xây dựng 

đƣợc cơ chế giám sát và đánh giá thƣờng xuyên về cơ cấu chi  t  lệ chi  vì vậy 

không đánh giá đƣợc hiệu quả chi có phục vụ đúng mục đích  kế hoạch chiến lƣợc 

phát triển nội bộ hay không; 

- Trong cơ chế TCTC  ngoài các khoản thu phí  lệ phí  các cơ sở GDĐHCL 

đƣợc khuyến khích mở rộng các hoạt động dịch vụ  tăng nguồn thu. Tuy nhiên các 

khoản thu này phải đƣợc thu và sử dụng đúng quy định  phải đƣợc phản ánh đầy đủ 

trên sổ sách báo cáo và hoạt động dịch vụ phải có hiệu quả. Điều này đòi hỏi các cơ 

sở GDĐHCL phải có cơ chế giám sát thu chi  phân tích và đánh giá rủi ro  nhƣng 

hầu nhƣ các đơn vị chƣa chú ý đề cao công tác này  vì vậy các khoản thu sai chi sai 

chỉ đƣợc phát hiện khi có đoàn thanh tra  kiểm toán ngoài thực hiện thanh kiểm tra 

tại các cơ sở GDĐHCL; 

- Theo quy định tại Điều lệ trƣờng đại học ban hành năm 2014  các cơ sở 
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GDĐHCL thành lập Hội đồng trƣờng  ngoài nhiệm vụ nâng cao chất lƣợng  hiệu 

quả hoạt động của đơn vị  còn có vai trò nhƣ một đơn vị giám sát phản biện các 

điều kiện đảm bảo chất lƣợng  các kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và 

tài chính của đơn vị. Tuy nhiên trên thực tế Hội đồng trƣờng tại các cơ sở 

GDĐHCL vẫn chƣa phát huy hết vai trò của mình  thậm chí có rất ít các cơ sở 

GDĐHCL thành lập đƣợc Hội đồng trƣờng. 

* Về kiểm tra quản lý phát triển nguồn nhân lực 

Cơ chế kiểm tra  giám sát công tác bảo đảm chất lƣợng  hiệu quả GDĐH là 

một mắt khâu của quá trình quản lý chất lƣợng. Tuy nhiên  trong QLGDĐH hiện 

nay  cơ chế kiểm tra  giám sát chƣa rõ ràng khi chƣa xác định rõ chủ thể kiểm tra  

giám sát.  ản thân các quy định có liên quan đến QLNN về chất lƣợng giáo dục 

cũng chƣa hình thành đƣợc một cơ chế kiểm tra  giám sát rõ ràng  minh bạch và cụ 

thể. Ví dụ nhƣ cơ chế kiểm tra  giám sát đối với việc tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm 

định của cơ sở giáo dục khi tự đánh giá; việc công khai thông tin của cơ sở giáo 

dục  tính minh bạch  chính xác của các báo cáo đánh giá và tự đánh giá... 

Việc xác định chủ thể kiểm tra  giám sát về kiểm định là một vấn đề quan 

trọng. Với vai trò QLNN, Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm giám sát với chức năng  

nhiệm vụ trực tiếp là Cục Quản lý chất lƣợng thì việc giám sát sẽ chỉ hiệu quả đối 

với cơ sở GDĐH còn đối với đoàn chuyên gia kiểm định ngoài thì không hiệu quả. 

 ởi lẽ theo các quy định hiện hành  Cục Quản lý chất lƣợng là chủ thể tổ chức các 

đoàn chuyên gia kiểm định ngoài nhƣ vậy nếu giao cho Cục Quản lý chất lƣợng 

giám sát  kiểm tra thì phải chăng chúng ta chấp nhận cơ chế “vừa đá bóng  vừa thổi 

còi”. Việc thiếu cơ chế giám sát  kiểm tra không hiệu quả chính là điều kiện để các 

cơ sở GDĐH “chạy theo thành tích”  cố gắng đƣa ra các thành tựu của mình và 

giảm thiểu việc đề cập đến các mặt còn hạn chế. Đồng thời khi không giám sát  

kiểm tra sâu sát thì quy trình đánh giá chất lƣợng dễ bị vi phạm  bị bỏ qua một cách 

t y tiện. Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tƣớng 

Chính phủ và chƣơng trình hành động của  ộ GD&ĐT về đổi mới QLGDĐH giai 

đoạn 2010 - 2012 đã chỉ rõ những hạn chế công tác thanh tra  kiểm tra hiện nay. Đó 
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là đổi mới QLNN về giáo dục còn nhiều sai sót  vi phạm quy chế chậm đƣợc phát 

triển và xử lý  các kết luận thanh tra  kiểm tra chƣa đủ mạnh hoặc xử lý sau thanh 

tra chƣa kiên quyết và không đủ tính răn đe để chấm dứt các sai phạm. Điều này 

dẫn đến một thực tế  việc chấp hành k  cƣơng pháp luật trong GDĐH ở nhiều cơ sở 

GDĐH chƣa nghiêm dẫn tới nhiều sai phạm nhƣ: xác định chỉ tiêu không đúng với 

thực tế; liên tục tuyển sinh vƣợt chỉ tiêu; thực hiện liên kết đào tạo sai quy định  bất 

chấp các quy định QLNN về GDĐH... 

Đội ngũ cán bộ  công chức làm công tác QLNN về GDĐH hiện nay rất đa 

dạng bao gồm cán bộ  công chức ở  ộ GD&ĐT  các bộ ngành  địa phƣơng. Tuy 

nhiên  về cơ bản đội ngũ cán bộ  công chức QLNN về GDĐH còn chƣa bảo đảm về 

số lƣợng và chất lƣợng. Điều này đã đƣợc nêu lên ở nhiều diễn đàn về QLNN về 

GDĐH. Cán bộ  công chức làm công tác QLNN liên quan đến GDĐH nay của  ộ 

GD&ĐT tập trung ở một số vụ  cục chuyên môn. Tuy nhiên  so với yêu cầu quản lý 

một số lƣợng lớn các cơ sở GDĐH trong cả nƣớc  đội ngũ này vẫn còn mỏng về số 

lƣợng. Hơn nữa  lực lƣợng này lại bị phân tán do phải thực hiện nhiều nhiệm vụ 

chuyên môn. Lấy ví dụ về Cục Quản lý chất lƣợng  trong tổng số 45 cán bộ  công 

chức của Cục thì phần lớn cán bộ  công chức chịu trách nhiệm quản lý về công tác 

khảo thí. Số cán bộ  công chức quản lý về công tác kiểm định không quá 10 ngƣời 

của đã thực sự đặt ra vấn đề với đội ngũ nhƣ vậy  công tác QLNN về công tác kiểm 

định có thể thực sự hiệu quả. Về số lƣợng cán bộ  công chức còn hạn chế có thể lý 

giải Cục Quản lý chất lƣợng chỉ đóng vai trò đầu mối quản lý còn việc quản lý 

chung là trách nhiệm của  ộ. Song cho d  nhƣ vậy  với một công việc to lớn và 

quan trọng nhƣ kiểm định thì một đội ngũ cán bộ  công chức với quy mô hạn chế sẽ 

không thể thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình. C ng với hạn chế về số lƣợng  thì 

vấn đề chất lƣợng đội ngũ cán bộ  công chức QLNN về GDĐH cũng là một vấn đề 

lớn. Một bộ phận các cán bộ  công chức chƣa có sự đào tạo bài bản  chuyên sâu về 

quản lý giáo dục nói chung và GDĐH nói riêng. Điều này tất yếu ảnh hƣởng đến 

năng lực tƣ vấn  xây dựng chính sách quản lý cũng nhƣ thực hiện các công tác 

QLNN khác. Ở các bộ  ngành và địa phƣơng  việc quản lý đối với các cơ sở GDĐH 
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trực thuộc cũng còn những hạn chế do chủ yếu tập trung vào việc phân công ngƣời 

đứng đầu cơ sở giáo dục. Việc quản lý chất lƣợng vì vậy chủ yếu phụ thuộc vào 

năng lực  trách nhiệm của ngƣời đứng đầu này và n  lực nội tại của cơ sở GDĐH. 

3 2 5  Th c trạng bộ m y quản  ý nhà nước về kinh tế đối với gi o dục đại 

học 

Để tổ chức hoạt động quản lý về kinh tế đối với giáo dục đại học, hiện nay, 

Nhà nƣớc tổ chức bộ máy tổ chức quản lý theo kiểu trực tuyến – chức năng với hai 

cấp quản lý trực tiếp là Chính Phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó  các cơ 

quan chức năng bao gồm các Vụ chức năng  các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp 

trực thuộc Bộ. Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý GDĐH đƣợc trình bày trong Hình 

3.13. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.13. Bộ máy quản lý giáo dục đại học 
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Hình 3.14. Thực trạng bộ máy quản lý nhà nƣớc về kinh tế đối với GDĐH 

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu điều tra 

Theo phân cấp quản lý, Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm trƣớc Chính phủ về 

quản lý nhà nƣớc về giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục năm 2005  Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009 và Nghị định của Chính phủ 

quy định chức năng  nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT, Nghị 

định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Để thực hiện quản lý, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo có 13 vụ chức năng và 3 đơn vị: văn phòng  thanh tra và Cục 

Quản lý chất lƣợng. Các vụ chức năng thực hiện nhiệm vụ tham mƣu cho  ộ với 

các thẩm quyền tƣơng ứng theo các chức năng đó.  

Nhìn chung, sự phân cấp trong tổ chức bộ máy quản lý giáo dục nói chung 

và GDĐH đƣợc đánh giá là hợp lý, chức năng của các bộ phận trong bộ máy quản 

lý cũng đƣợc quy định một cách rõ ràng thông qua hệ thống văn bản pháp lý. Điều 

này giúp cho sự phối hợp giữa các bộ phận trong bộ máy quản lý cũng đƣợc đánh 

giá cao. Tuy nhiên, mức độ chuyên môn hóa trong quản lý GDĐH chƣa đƣợc đánh 

giá cao, thẩm quyền ra quyết định trong hệ thống GDĐH Việt Nam phân tán khá 

rộng và hệ quả là việc quản lý hệ thống rất mỏng manh. Chính phủ chịu trách nhiệm 

về hai Đại học quốc gia   ộ GD&ĐT quản lý 54 trƣờng đại học  cao đẳng khác  13 

Bộ ngành khác  c ng với các cơ quan nhà nƣớc và chính quyền cấp tỉnh ở các địa 

phƣơng quản lý 250 trƣờng ĐH,CĐ; và 60 trƣờng ĐHNCL trực thuộc những bộ 
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khác nhau vì những mục đích khác nhau. Sự phân tán thẩm quyền này đã hạn chế 

nghiêm trọng năng lực tạo ra sự tiến bộ theo một cách thức dựa trên sự điều phối 

chung. Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm ban hành các quy định và văn bản pháp lý cho 

hệ thống GDĐH nói chung  nhƣng các  ộ chủ quản cũng lặp lại vai trò này  và có 

rất ít trao đổi thảo luận giữa các bộ  các cơ quan QLNN và chính quyền cấp tỉnh về 

những vấn đề vận hành ảnh hƣởng đến hiệu quả của hệ thống. Quy trình bảo đảm sự 

áp dụng và thực hiện các chính sách ở tầm hệ thống còn yếu. 

3.3. Kết quả, hạn chế và những nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế 

trong quản lý nhà nƣớc về giáo dục đại học ở Việt Nam từ góc độ kinh tế 

3.3.1. Những kết quả đạt được 

Hoạt động QLGDĐH ở Việt Nam trong những năm qua đã đạt đƣợc những 

kết quả quan trọng  đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

- Tƣ duy QLNN về GDĐH đã đƣợc đổi mới theo hƣớng quản lý chất lƣợng 

với những bƣớc đi cụ thể và ph  hợp với yêu cầu thực tiễn. Tƣ duy QLNN về 

GDĐH đã đƣợc thể hiện trên góc độ tạo lập khung thể chế  chính sách đến tổ chức 

bộ máy quản lý  thanh tra  kiểm tra  xử lý vi phạm.  

- Thành lập đƣợc cơ quan đảm bảo chất lƣợng cấp quốc gia. Hệ thống dọc 

cho hoạt động đảm bảo chất lƣợng quốc gia đƣợc thiết lập và từng bƣớc hoàn thiện 

với các cơ quan kiểm định chất lƣợng GDĐH  các đơn vị chuyên môn của  ộ 

GD&ĐT nhằm tập trung nhiều hơn vào vấn đề QLNN về chất lƣợng GDĐH  n  lực 

tìm các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng GDĐH. Hàng loạt các biện pháp nhƣ 

đổi mới tuyển sinh đại học thông qua kỳ thi trung học phổ thông quốc gia  yêu cầu 

công bố chuẩn đầu ra  đƣa ra những cảnh báo về những ngành học không bảo đảm 

điều kiện đào tạo... đã tạo ra những thay đổi quan trọng trong chất lƣợng GDĐH. 

- Hình thành và dần hoàn thiện khung thể chế QLNN về chất lƣợng GDĐH 

và áp dụng vào thực tiễn. Các quy định về tiêu chuẩn kiểm định chất lƣợng trƣờng 

đại học  chƣơng trình đào tạo là một thành tựu đáng ghi nhận trong QLNN đối với 

GDĐH. Các quy định về công bố chuẩn đầu ra đã tạo ra áp lực đòi hỏi các cơ sở 

giáo dục phải công khai và nâng cao trách nhiệm của mình với sản phẩm đào tạo. 
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Việc tổ chức kiểm định một số cơ sở GDĐH đƣợc thực hiện cho thấy n  lực và sự 

quyết tâm của  ộ GD&ĐT trong việc hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lƣợng 

GDĐH.  

- Thể chế quản lý về tài chính và cơ sở vật chất của các cơ sở GDĐH cũng 

đƣợc xây dựng  hoàn thiện nhằm bảo đảm những điều kiện cần thiết cho chất lƣợng 

giáo dục đại học. Ở Việt Nam hiện nay  định mức và nguyên tắc phân bổ NSNN 

cho các trƣờng ĐHCL đƣợc thực hiện theo: (1) Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 

25/4/2006 của Chính phủ về cơ chế tự chủ  tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm 

vụ  tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập  (2) 

Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tƣớng chính phủ về định 

mức phân bổ dự toán chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc (NSNN); (3) Thông tƣ 

số 71/2006/TT- TC ngày 06/09/2006 của  ộ Tài chính hƣớng dẫn thực hiện Nghị 

định số 43 /2006/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quyền tự chủ  tự chịu trách 

nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; (4) Thông tƣ liên tịch số 

21/2003/TTLT/ TC-  GDĐT- NV ngày 24/3/2003 của  ộ tài chính đối với các 

cơ sở giáo dục đào tạo công lập hoạt động có thu. Kinh phí chi thƣờng xuyên cho 

các cơ sở GDĐH để thực hiện cơ chế tự chủ  tự chịu trách nhiệm theo quy định tại 

Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ và Thông tƣ hƣớng 

dẫn số 71/2006/TT- TC ngày 9/8/2006 của  ộ Tài chính. Cơ chế này đã giúp các 

cơ sở GDĐH chủ động hơn trong sử dụng ngân sách  sử dụng có hiệu quả các 

nguồn thu hợp pháp của nhà trƣờng  tăng tính tự chủ của các đơn vị trong hoạt 

động  giảm các thủ tục hành chính và lề lối làm việc theo cơ chế “xin cho”. Kinh 

phí chi thƣờng xuyên đƣợc giao ổn định theo từng giai đoạn 3 năm đã tạo điều kiện 

cho các trƣờng chủ động kế hoạch hoá nguồn lực  phân bổ và điều hành ngân sách 

hàng năm một cách rõ ràng  minh bạch  góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của 

nhà trƣờng. 

Triển khai hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính 

phủ   ộ Tài chính có Thông tƣ 71/2006/TT- TC hƣớng dẫn thực hiện Nghị định 

43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.  ộ GD&ĐT đã giao quyền tự chủ  tự chịu trách 
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nhiệm về tài chính cho các trƣờng theo từng loại hình đảm bảo chi phí hoạt động 

thƣờng xuyên theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên  ộ 

GD&ĐT giao tự chủ cho các đơn vị còn mang tính hình thức khi phân bổ kinh phí 

hàng năm không căn cứ vào kinh phí tự chủ phần thực hiện để giao cho các đơn vị  

nếu tính theo số đề nghị quyết toán thì mức độ tự chủ đều tăng hơn so với dự toán 

giao. 

- Khẳng định quyền tự chủ của các cơ sở GDĐH. Luật GDĐH đã thể hiện rõ 

nhà nƣớc đã đặc biệt chú ý đến vai trò của các cơ sở GDĐH với chất lƣợng đào tạo. 

Quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở GDĐH đƣợc chú ý là minh 

chứng khẳng định QLNN đối với GDĐH đang có những đổi mới tích cực nhằm 

quản lý có hiệu quả chất lƣợng GDĐH. 

- Đa kênh hóa hệ thống cung cấp và phân hóa mức tài trợ nguồn lực cho 

GDĐH; khuyến khích đầu tƣ nƣớc ngoài vào GDĐH; coi trọng và thu hút các 

nguồn lực đầu tƣ từ bên ngoài thông qua các chƣơng trình hợp tác song phƣơng và 

đa phƣơng với các nƣớc và các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và nguồn 

viện trợ phát triển chính thức (ODA); mở cửa GDĐH ph  hợp với các điều khoản 

quy định của Hiệp định chung về thƣơng mại dịch vụ (GATS) theo lộ trình cam kết 

gia nhập Tổ chức thƣơng mại thế giới (WTO). 

3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế 

 ên cạnh những kết quả đã đạt đƣợc thì trong thời gian vừa qua, hoạt động 

QLGDĐH vẫn còn tồn tại những hạn chế, làm giảm hiệu quả của công tác quản lý 

và cần đƣợc khắc phục nhằm hoàn thiện công tác quản lý đối với GDĐH ở nƣớc ta 

trong thời gian tới. 

3.3.2.1. Những hạn chế về thể chế quản lý nhà nước về giáo dục đại học 

Các văn bản QLNN làm cơ sở để quản lý chất lƣợng GDĐH vẫn chƣa thực 

sự đƣợc đảm bảo. Các quy định về phân tầng GDĐH  các quy định về cơ chế  trách 

nhiệm xã hội của các cơ sở GDĐH  phân cấp  nâng cao tính tự chủ  tự chịu trách 

nhiệm của các cơ sở GDĐH vẫn còn là những vấn đề lớn cần có những quy định cụ 

thể trong thời gian tới. Các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng trƣờng đại 
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học còn thiếu tính phân tầng  việc áp dụng các tiêu chuẩn đánh giá thiếu tính thống 

nhất  các yêu cầu về chuẩn đầu ra  công khai cam kết chất lƣợng đƣợc các cơ sở 

GDĐH thực hiện còn mang tính đối phó  hình thức. Mặt khác, sự thiếu tách biệt 

giữa QLNN với quản lý nhà trƣờng dẫn đến việc hoạt động QLNN đối với cơ quan 

QLGDĐH vừa thừa vừa thiếu  thiếu các giải pháp mang tính vĩ mô  căn cốt vào chất 

lƣợng  thừa các hoạt động quản lý vi mô GDĐH. Điều này dẫn đến GDĐH Việt 

Nam dẫn đến vừa lạc hậu trong cung cách quản lý bao cấp nặng nề và bảo thủ  vừa 

có cả những yếu tố thƣơng mại hóa tiêu cực  kinh doanh đơn thuần thiếu lành mạnh 

nên đã xuất hiện một số nét phản văn hóa đi ngƣợc lại với mục tiêu đào tạo và phát 

triển con ngƣời. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện 

tƣợng h n loạn về bằng cấp  chức danh  đào tạo không đúng chuyên ngành; các cơ 

sở đào tạo không đảm bảo yêu cầu về nguồn nhân lực và cơ sở vật chất vẫn đƣợc 

cấp phép đào tạo... 

 - Chưa hoàn thiện được khung pháp lý về phân cấp quản lý đối với cơ sở 

GDĐH, đặc biệt là quản lý tài chính, đầu tư. 

Khung pháp lý về quản lý tài chính  tổ chức và nhân sự vẫn còn nhiều bất 

cập. Trách nhiệm của nhà trƣờng chƣa rõ ràng  vì vậy có sự nhầm lẫn giữa các chức 

năng QLNN và chức năng quản lý điều hành các hoạt động thƣờng xuyên của nhà 

trƣờng. Nói chung  GDĐH Việt Nam chƣa tạo ra đƣợc sự cạnh tranh cả về hoạt 

động đào tạo cũng nhƣ nghiên cứu khoa học giữa các trƣờng đại học. Nhà nƣớc 

cũng chƣa đƣa ra một cơ chế công khai và rõ ràng để phân bổ NSNN cho GDĐH; 

đồng thời hệ thống cho sinh viên vay tiền nhằm h  trợ họ về tài chính vẫn đang còn 

ở giai đoạn mang nặng tính thử nghiệm. Chính sách học phí  học bồng chƣa đƣợc 

xác định trên những căn cứ có cơ sở khoa học đáng tin cậy. 

 - Thể chế QLNN về GDĐH chậm được đổi mới và còn tập trung nhiều vào 

vấn đề quản lý hành chính các cơ sở GDĐH. Trong suốt một thời kỳ dài  cơ quan 

QLNN về GDĐH tập trung nhiều việc tạo lập thể chế về tuyển sinh  về khung 

chƣơng trình mà chƣa quan tâm đến việc tạo lập thể chế cho việc bảo đảm chất 

lƣợng  nâng cao trách nhiệm xã hội  tạo lập thể chế trong việc trao quyền tự chủ  tự 
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chịu trách nhiệm cho các cơ sở GDĐH  xây dựng thể chế để giám sát  đánh giá chất 

lƣợng GDĐH. Nghị quyết về đổi mới giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 (số 05-

NQ/ CSĐ) của  an cán sự Đảng  ộ GD&ĐT đánh giá thực trạng QLGDĐH 

những năm qua cho thấy công tác quản lý của  ộ GD&ĐT đối với các trƣờng chƣa 

đổi mới đáng kể để ph  hợp với các quy luật chi phối hoạt động của hệ thống 

GDĐH và đòi hỏi của phát triển xã hội. Phƣơng pháp QLNN đối với các trƣờng đại 

học một mặt còn tập trung  chƣa có quy chế phối hợp với các bộ  ngành  chƣa phân 

cấp cho chính quyền địa phƣơng  chƣa tạo đủ điều kiện để các cơ sở đào tạo thực 

hiện quyền và trách nhiệm tự chủ  mặt khác không đủ khả năng đánh giá thực chất 

hoạt động và sự chấp hành luật pháp của tất cả các trƣờng đại học không có khả 

năng đánh giá chất lƣợng giáo dục của toàn bộ hệ thống. 

- Hệ thống thể chế QLNN về GDĐH còn thiếu đồng bộ, hệ thống. Cho đến 

nay, Bộ GD&ĐT mới chỉ ban hành một số văn bản liên quan đến quá trình kiểm 

định đó là hệ thống tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng trƣờng đại học và bộ tiêu chuẩn 

đánh giá chất lƣợng chƣơng trình. Việc ban hành này mới chỉ là việc thực hiện một 

phần trách nhiệm QLNN về chất lƣợng GDĐH đó là ban hành hệ thống tiêu chuẩn 

đánh giá các trƣờng đại học. Tuy nhiên  công tác quản lý về chất lƣợng GDĐH 

không chỉ giới hạn ở đó. Để quản lý công tác này  Nhà nƣớc cần có một hệ thống 

thể chế toàn diện  bao quát toàn bộ các hoạt động liên quan đến QLNN về chất 

lƣợng. Nhà nƣớc cần có văn bản chiến lƣợc về bảo đảm chất lƣợng GDĐH. Nhà 

nƣớc cần phải xác định rõ những nội dung QLNN  trách nhiệm của cơ quan quản lý 

về chất lƣợng  hệ quả pháp lý đối với các cơ sở GDĐH đƣợc đánh giá chất lƣợng  

trách nhiệm và quyền hạn của các đoàn kiểm định ngoài  cụ thể hoá các tiêu chuẩn 

của các thành viên tham gia kiểm định  điều kiện và cơ sở pháp lý để thành lập các 

tổ chức kiểm định không phải của nhà nƣớc... Có thể nói toàn bộ quá trình đánh giá 

chất lƣợng cần có sự quy định cụ thể về quy trình đánh giá  về việc công nhận và 

giá trị pháp lý  ý nghĩa của việc công nhận về chất lƣợng giáo dục của cơ sở GDĐH. 

Điều đáng nói là vấn đề QLNN về chất lƣợng giáo dục không phải cho đến 

thời điểm hiện nay mới đƣợc đặt ra. Ngay từ năm 2003  trong Nghị định số 
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85/2003/NĐ-CP quy định về chức năng  nhiệm vụ  tổ chức của  ộ GD&ĐT đã xác 

định rõ trách nhiệm QLNN về giáo dục của  ộ đó là thống nhất quản lý về công tác 

bảo đảm chất lƣợng giáo dục. Trong Luật Giáo dục năm 2005  Khoản 4 Điều 99 

cũng đã quy định về một nội dung QLNN về giáo dục đó là tổ chức  quản lý công 

tác bảo đảm chất lƣợng giáo dục. Trong đề án đổi mới GDĐH Việt Nam giai đoạn 

2006 - 2010 trong giải pháp thực hiện đổi mới QLGDĐH cũng đề cập đến vấn đề 

quản lý vĩ mô về chất lƣợng GDĐH. Các quy định trong các văn bản quy phạm 

pháp luật này mới dừng lại ở mức nguyên tắc. Để thực sự quản lý chất lƣợng 

GDĐH thì vấn đề cơ bản đó là phải có những văn bản quy định về xác lập cụ thể 

nội dung  phƣơng thức cách thức QLNN đối với công tác này. QLNN về chất lƣợng 

cần phải làm gì vẫn chƣa có câu trả lời đầy đủ và thoả đáng. 

3.3.2.2. Hạn chế về hoạch định và thực thi chiến lược phát triển giáo dục đại 

học 

- Chính sách phát triển GDĐH đã hướng tới mục tiêu nhưng chưa thể hiện 

được hiệu quả và tính hiện thực. Trong thời gian vừa qua, chính sách phát triển giáo 

dục đã đƣợc xây dựng và thực thi nhằm thực hiện các chủ trƣơng phát triển giáo dục 

của Đảnh và Nhà nƣớc đã đặt ra. Tuy nhiên, do chƣa giải quyết tốt mối quan hệ 

giữa các khía cạnh lợi ích và chi phí trong chính sách phát triển giáo dục nên chƣa 

khơi dậy hết các tiềm năng trong xã hội. Vấn đề sở hữu đại học  quan niệm về hoạt 

động thƣơng mại  cung cấp dịch vụ và bảo đảm phúc lợi... chƣa đƣợc giải quyết 

thỏa đáng với những giải pháp cụ thể đã cản trở việc thu hút các nhà đầu tƣ thuộc 

thành phần kinh tế tƣ nhân bỏ vốn vào GDĐH. Cụ thể, các bất cập đƣợc thể hiện 

thông qua các khía cạnh sau: (1) Chính sách tài chính chƣa ph  hợp với điều kiện 

kinh tế thị trƣờng  chƣa đảm bảo cho các trƣờng tự chủ  trong điều kiện đầu tƣ tài 

chính của nhà nƣớc còn khó khăn. Các chuẩn mực để thực hiện việc phân bổ ngân 

sách cho các cơ sở GDĐH, một số định mức tổng hợp d ng làm căn cứ tính toán  

cấp phát ngân sách còn thiếu các yếu tố công bằng  chƣa có sự phân biệt theo loại 

ngành nghề đào tạo và điều kiện sống khác nhau ở m i v ng  miền. Mặt khác  cơ 

chế sử dụng nguồn thu chƣa thật hiệu quả vì thiếu hệ thống các công cụ khuyến 
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khích về lợi ích. Hơn nữa  những quy định về cấp phát và kiểm tra việc sử dụng 

NSNN đối với các trƣờng đại học quá chi tiết  chỉ nhấn mạnh đầu vào mà chƣa coi 

trọng các mục đích cuối c ng là sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học đƣợc tạo 

ra theo mong muốn. (2) Đầu tƣ NSNN cho GDĐH còn dàn trải, thiếu hiệu quả. Cơ 

sở vật chất  trƣờng sở  phòng học  phòng thí nghiệm  thƣ viện  giáo trình  học liệu  

đổi mới phƣơng pháp đào tạo... còn hạn chế  đặc biệt là các trƣờng ĐHNCL.  

- Chưa phát huy được các công cụ của chính sách tài chính và chính sách 

đầu tư đối với GDĐH. Chính sách tài chính cho GDĐH chậm đƣợc đổi mới. Việc 

phân bổ NSNN chƣa gắn với nhu cầu kinh phí cần thiết cho việc đảm bảo chất 

lƣợng đào tạo  chƣa khuyến khích việc điều chỉnh cơ cấu ngành nghề đào tạo. Định 

mức phân bổ ngân sách cho các cơ sở GDĐHCL về cơ bản vẫn mang nặng tính bao 

cấp  bình quân và chủ yếu dựa vào các yếu tố "đầu vào" nên chƣa gắn kết giữa kết 

quả sử dụng nguồn lực NSNN với kết quả  hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Theo đó  

phần nào hạn chế tính năng động  sáng tạo của các cơ sở GDĐHCL trong việc huy 

động thêm các nguồn lực xã hội mà còn trông chờ vào sự bao cấp của Nhà nƣớc. 

Các định mức tổng hợp làm căn cứ phân bổ ngân sách còn chƣa hợp lý  chƣa có sự 

phân biệt theo ngành nghề đào tạo và điều kiện thực tiễn theo v ng miền. Cơ chế sử 

dụng nguồn thu chƣa thật hiệu quả vì thiếu hệ thống khuyến khích về lợi ích. Các 

quy định về cấp phát và kiểm tra sử dụng NSNN đối với các cơ sở GDĐH còn quá 

chi tiết  nhấn mạnh vào yếu tố đầu vào mà chƣa coi trọng hiệu quả đào tạo  chất 

lƣợng sản phẩm đào tạo. 

Bên cạnh đó  các chính sách chƣa theo kịp cơ chế. Tự chủ tài chính cho phép 

các trƣờng đại học đƣợc liên doanh liên kết  huy động các nguồn lực xã hội để phục 

vụ cho hoạt động đào tạo nhƣng các văn bản quy định của Bộ Tài chính về quản lý 

công sản lại chƣa “sẵn sàng” cho vấn đề này. Trong khi đó  tự chủ đại học cho phép 

các trƣờng ĐHCL đƣợc tổ chức hoạt động đào tạo, tuyển sinh... nhƣng các chính 

sách vận dụng trong ngành GD&ĐT đã quy định nhiều năm nay chƣa đƣợc sửa đổi, 

chƣa làm rõ trách nhiệm chia s  kinh phí đào tạo giữa Nhà nƣớc, xã hội và ngƣời 

học... Do thiếu hƣớng dẫn cụ thể về mặt văn bản quy định của Nhà nƣớc nên các 
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trƣờng ĐHCL hiện đang khá “lúng túng” trong việc triển khai thực hiện cơ chế tự 

chủ. 

- Thể chế, chính sách về học phí, lệ phí và học bổng chưa thực sự đảm bảo 

sự công bằng trong GDĐH về quyền và nghĩa vụ của sinh viên. Chi phí đơn vị/1 

sinh viên chƣa đƣợc sử dụng nhƣ một công cụ hữu ích để so sánh hiệu quả đầu tƣ 

giữa các loại trƣờng; giữa các ngành học  bậc học và trình độ đào tạo. Hầu hết các 

định mức  tiêu chuẩn quản lý đang áp dụng (định mức giờ giảng của giáo viên  chế 

độ làm việc của giảng viên trƣờng đại học  lƣơng tối thiểu giáo viên  định mức cấp 

phát  phân bổ và chi tiêu tài chính  nội dung báo cáo  thống kê...) hoặc đã đƣợc xây 

dựng cách đây hàng chục năm không còn ph  hợp với thực tiễn  hoặc áp dụng một 

cách máy móc theo kinh nghiệm của nƣớc ngoài mà không tính đến điều kiện cụ thể 

của Việt Nam, hoặc chỉ dựa trên một vài hệ thống số liệu thống kê đơn thuần thiếu 

cơ sở khoa học. Thực tế này đang làm cho các nhà trƣờng  cơ sở giáo dục đào tạo 

(kể cả các cơ quan quản lý) lúng túng khi vận dụng và áp dụng... 

Học phí đại học đang có một số vấn đề cần phải nghiên cứu để hoàn thiện. 

Trƣớc hết  về nhận thức  cần làm rõ ý nghĩa  mục đích và nội dung KTXH của học 

phí. Thứ hai  xác định mối liên hệ giữa chính sách học phí với chính sách h  trợ 

sinh viên và phƣơng thức phân bổ ngân sách. Học phí phải tính đến khả năng chi trả 

của sinh viên và trách nhiệm đầu tƣ của nhà nƣớc trong phát triển nguồn nhân lực. 

Mức học phí áp dụng phải đƣợc tính toán dựa trên sự kết hợp giữa chi phí đào tạo 

thực tế và mức sống của các thành phần dân cƣ  giá cả lao động và tình trạng việc 

làm  thu nhập của ngƣời tốt nghiệp. Mô hình cho sinh viên vay tiền đi học đang 

tiềm ẩn những rủi ro. Trƣớc hết  việc cho vay đại trà có thể dễ lặp lại mô hình học 

bổng bao cấp trƣớc đây  dẫn đến tình trạng bình quân hoá và triệt tiêu động lực 

khuyến khích sinh viên học tập. Thứ hai  về năng lực tài chính quốc gia  nếu không 

có phƣơng án hiệu quả và thiết thực thu hồi nợ sẽ không bảo đảm tính bền vững của 

chƣơng trình này. Cuối c ng  trong khi đề cao chính sách thu hồi chi phí thông qua 

luật pháp hoá trách nhiệm chia s  tài chính của ngƣời học  việc phân bổ nguồn lực 

nếu không có những thay đổi  sẽ làm cho hiệu quả chính sách không cao. 
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Tăng trƣởng đầu tƣ cho GDĐH tăng chậm  mức đầu tƣ thấp trong khi quy 

mô đào tạo tăng nhanh là nguyên nhân dẫn đến các điều kiện bảo đảm chất lƣợng 

yếu kém và lạc hậu. Tính theo giá thực tế  tổng đầu tƣ giáo dục đào tạo khu vực nhà 

nƣớc năm từ 2010-2015 tăng khoảng 73 6% (từ 5.709 t  đồng năm 2010 lên 9.909 

t  đồng năm 2016). Tính theo giá cố định năm 1994  trong 7 năm (2010-2016)  t  lệ 

đầu tƣ giáo dục đào tạo chỉ tăng 54 5% (từ 4.347 t  đồng năm 2010 lên 6.714 t  

đồng năm 2016)  thấp hơn nhiều khi tính theo giá thực tế. So sánh với các ngành  

lĩnh vực khác trong toàn nền kinh tế  t  lệ đầu tƣ giáo dục đào tạo trong tổng đầu tƣ 

của khu vực nhà nƣớc có xu hƣớng giảm. Năm 2010  t  lệ đầu tƣ giáo dục đào tạo 

theo giá thực tế trong tổng đầu tƣ của khu vực nhà nƣớc chiếm khoảng 6 3%  nhƣng 

năm 2006 giảm xuống còn 5 4%. Sự suy giảm này thể hiện rõ ràng hơn khi tính 

theo giá cố định năm 1994  từ 5 8% năm 2010 giảm còn 3 6% năm 2016. 

3.3.2.3. Hạn chế về bộ máy quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học  

Kết quả phân tích cho thấy, bộ máy QLNN đối với GDĐH còn phân tán  

đồng thời  còn có sự chồng lấn giữa chức năng QLNN và chức năng cung ứng dịch 

vụ công. Cục Quản lý chất lƣợng chủ yếu tập trung về nội dung khảo thí, còn quản 

lý công tác kiểm định chƣa thực sự trở thành một nội dung công tác lớn tƣơng xứng 

với chức trách mà Nhà nƣớc, xã hội kỳ vọng ở cơ quan này. Cục Quản lý chất 

lƣợng vừa thực hiện chức năng quản lý vừa cung cấp dịch vụ công về kiểm định 

chƣa thực sự phù hợp trong tiến trình cải cách hành chính hiện nay. Đội ngũ cán bộ, 

công chức làm công tác quản lý nhà nƣớc về chất lƣợng giáo dục đại học còn chƣa 

bảo đảm về số lƣợng và chất lƣợng. 

Nguyên nhân là do: Mô hình Q GDĐH vừa mang tính tập trung vừa phân 

tán. Về phƣơng diện tập trung thì  ộ GD&ĐT hiện nay bao quát nhiều nội dung 

QLNN liên quan đến toàn bộ quy GDĐH nhƣng đồng thời  các cơ sở GDĐH cũng 

chịu sự quản lý của các bộ chủ quản  địa phƣơng với những cách thức  phƣơng thức 

quản lý khác nhau (phân tán). Các cơ sở GDĐH hiện nay đang đƣợc quản lý bởi  ộ 

GD&ĐT  các bộ  ngành và U ND cấp tỉnh. Tính đến năm 2010   ộ GD&ĐT quản 

lý 130 trƣờng (31 40%) trong đó có có trên 60 trƣờng ĐHNCL (19 32%); các  ộ  
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ngành khác quản lý 150 trƣờng (36 23%); U ND các tỉnh  thành phố là cơ quan chủ 

quản của 134 trƣờng (32 37%). Về thẩm quyền   ộ GD&ĐT là cơ quan duy nhất 

đƣợc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giáo dục cấp  ộ nhƣng 

hiện đang có nhiều  ộ  ngành khác cũng nhƣ U ND các tỉnh đã ban hành các văn 

bản mang tính chồng chéo.  

- Tư duy Q GDĐH còn chậm được đổi mới theo hướng quản lý chất lượng, 

hội nhập quốc tế. Trong suốt một thời gian dài  hoạt động QLNN đối với GDĐH 

mang tính quản lý hành chính đơn thuần  tập trung vào yếu tố đầu vào với kỳ vọng 

sẽ bảo đảm chất lƣợng GDĐH. Việc cơ quan QLNN về GDĐH tập trung nhiều vào 

nhiệm vụ quản lý hành chính  quản lý tác nghiệp cụ thể đã dẫn đến không có đủ thời 

gian và nguồn lực cho việc xây dựng các định hƣớng chiến lƣợc  khung thể chế cần 

thiết cho GDĐH vận động và phát triển theo định hƣớng chất lƣợng. Mặt khác, 

trong một thời gian dài  các vấn đề về quản lý chất lƣợng GDĐH chƣa đƣợc cơ 

quan QLNN về GDĐH chú ý đúng mức. Chính vì vậy  khi thực tiễn yêu cầu cơ 

quan QLNN cần phải thể hiện đúng vai trò  trách nhiệm của mình trong bảo đảm 

chất lƣợng  kiểm định và đánh giá chất lƣợng GDĐH thì cơ quan QLNN chƣa thể 

có ngay sự chuyển mình tích cực. 

Quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu” của Đảng và Nhà nƣớc chƣa 

đƣợc nhận thức đầy đủ và thực sự chỉ đạo hành động trong một bộ phận cán bộ lãnh 

đạo  quản lý các cấp. Giáo dục nói chung và GDĐH nói riêng vẫn đƣợc xem nhƣ là 

công việc riêng của ngành giáo dục do đó  chƣa tạo ra đƣợc sự liên kết  phối hợp 

đồng bộ giữa các ngành các cấp  các lực lƣợng xã hội và ngành giáo dục để đánh 

giá  định hƣớng nâng cao chất lƣợng  phát triển GDĐH, chƣa gắn mật thiết GDĐH 

với các hoạt động sản xuất và nghiên cứu khoa học. 

- Năng lực, trình độ quản lý giáo dục chưa theo kịp với thực tiễn và nhu cầu 

phát triển. Sự mở rộng quy mô nhanh chóng của GDĐH đã dẫn đến các cơ quan 

QLNN gặp khó khăn trong việc giám sát  quản lý chất lƣợng. Chƣa phối hợp tốt và 

sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Nhà nƣớc và xã hội; chậm đổi mới cả về tƣ duy 

và phƣơng thức quản lý; chậm đề ra các định hƣớng chiến lƣợc và chính sách vĩ mô 
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đúng đắn để xử lý mối tƣơng quan lớn giữa quy mô  chất lựợng và hiệu quả trong 

giáo dục. Các văn bản pháp quy về giáo dục chƣa đƣợc ban hành kịp thời; lý luận 

phát triển giáo dục trong giai đoạn mới chƣa đƣợc quan tâm nghiên cứu đúng mức 

để định hƣớng các hoạt động thực tiễn. Trong những năm gần đây  chúng ta có chủ 

trƣơng đổi mới về GDĐH nhƣng một số chủ trƣơng chƣa đƣợc nghiên cứu  chuẩn 

bị chu đáo trƣớc khi áp dụng  tổ chức thực hiện lại có nhiều thiếu sót. Mở rộng quy 

mô GDĐH  phát triển nhiều loại hình GDĐH nhƣng có nhiều thiếu sót trong việc 

quản lý chƣơng trình  nội dung và chất lƣợng; công tác thanh tra giáo dục còn quá 

yếu  thiếu những biện pháp hữu hiệu để kiểm tra  đánh giá chất lƣợng đào tạo  đặc 

biệt là đối với hình thức trƣờng “mở”  bán công  dân lập  tƣ thục và không tập 

trung; chậm phát hiện và thiếu nghiêm túc trong xử lý và khắc phục các biểu hiện 

tiêu cực trong ngành giáo dục đại học; năng lực của cán bộ QLNN về GDĐH chƣa 

đƣợc chú trọng nâng cao.  

- Cơ chế, phương thức Q NN về GDĐH chưa tiếp cận đầy đủ theo yêu cầu 

quản lý chất lượng  có tình trạng vừa ôm đồm sự vụ  vừa buông lỏng chức năng 

QLNN; chƣa thực hiện tốt sự quản lý thống nhất  giữ vững k  cƣơng trong công tác 

giáo dục  đồng thời chƣa phát huy quyền chủ động và trách nhiệm nhà trƣờng. Có 

nhiều ý kiến cho rằng   ộ GD&ĐT đang làm nhiệm vụ “ an Giám hiệu” của các cơ 

sở GDĐH. 

Phƣơng pháp thức QLNN về chất lƣợng GDĐH chậm đổi đổi mới. Quy định 

về chuẩn đầu ra chậm đƣợc ban hành.Việc thực hiện chuẩn đầu ra ở không ít các cơ 

sở GDĐH ít nhiều còn mang tính đối phó  hình thức. Việc kiểm tra  giám sát  đánh 

giá về chuẩn đầu ra chƣa đƣợc thực hiện hiệu quả để công cụ này thực sự góp phần 

nâng cao chất lƣợng đào tạo của các cơ sở GDĐH. 

3.3.2.4. Hạn chế về hoạt động thanh tra, giám sát đối với cơ sở giáo dục đại 

học 

- Hoạt động QLNN về chất lượng GDĐH chưa có cơ chế thu hút sự tham gia 

của cộng đồng xã hội  

Tạo cơ chế cho cộng đồng xã hội tham gia QLNN về chất lƣợng GDĐH là 



110 

 

một vấn đề quan trọng để đảm bảo hiệu quả QLNN. Tuy nhiên, vấn đề QLNN về 

chất lƣợng GDĐH chƣa đƣợc nhận thức sâu rộng trong cộng đồng xã hội. Ngƣời 

dân và cộng đồng xã hội băn khoăn  lo lắng về chất lƣợng GDĐH nhƣng thiếu cơ 

chế để có thể có tiếng nói và tham gia trực tiếp vào hoạt động QLNN về chất lƣợng 

GDĐH. Các hoạt động kiểm định chất lƣợng  việc giám sát của cộng đồng xã hội sẽ 

là một cơ chế giám sát có hiệu quả đối với kết quả kiểm định. Song vấn đề kiểm 

định chất lƣợng GDĐH còn là một khái niệm xa lạ với không ít ngƣời. Việc giám 

sát của cộng đồng xã hội đối với công tác QLNN đã đƣợc đặt ra, tuy nhiên  để giám 

sát, ngƣời dân phải có những hiểu biết về chính sách  pháp luật  cơ chế giám sát và 

phản hồi.  

- Chưa tạo được thể chế và cơ chế giám sát chất lượng GDĐH hiệu quả. 

Chủ thể cuối c ng có thẩm quyền đánh giá chất lƣợng GDĐH chính là cộng 

đồng xã hội  nhƣng vai trò của cộng đồng xã hội trong việc đánh giá lại chƣa đƣợc 

chú ý bằng việc tạo lập thể chế  hình thành các tổ chức đánh giá chất lƣợng GDĐH 

độc lập  công khai và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá của mình. Trong hệ 

thống văn bản pháp luật về quản lý nhà nƣớc đối với GDĐH  chƣa thể hiện đƣợc sự 

phân định và phối hợp trách nhiệm giữa các cơ quan chính phủ  bao gồm  ộ 

GD&ĐT   ộ Tài chính   ộ Kế hoạch và Đầu tƣ   ộ Khoa học và Công nghệ  các 

Bộ/ngành có trƣờng  cơ quan ngân hàng và chính quyền địa phƣơng. Tình trạng 

thiếu cơ sở dữ liệu thích hợp và hệ thống thông tin quản lý có hiệu quả để h  trợ các 

trƣờng và các cơ quan QLNN trong việc lập kế hoạch  phân bổ và quản lý các 

nguồn lực cũng là một trong những nguyên nhân lớn làm hạn chế hoạt động giám 

sát chất lƣợng GDĐH; Việc chƣa tạo ra cơ chế giám sát từ phía cộng đồng xã hội 

làm cho QLNN về chất lƣợng bị hạn chế nhất định và không ít ngƣời đánh giá hoạt 

động kiểm định chất lƣợng chỉ là một sự thay đổi so với cơ chế báo cáo của các cơ 

sở GDĐH trƣớc đây. 

- Cơ chế kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động GDĐH 

chưa được thực hiện hiệu quả.  

Hoạt động thanh tra  kiểm tra  xử lý vi phạm GDĐH chƣa thực sự trở thành 
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công cụ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Việc phát hiện và xử lý các sai phạm 

trong các cơ sở GDĐH đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chất lƣợng giáo dục 

còn chậm. Thông tin về các sai phạm còn chƣa đƣợc công khai đầy đủ  làm dƣ luận 

nghi ngờ về tính minh bạch  tính trách nhiệm trong hoạt động QLGDĐH. 

Kết luận chƣơng 3 

 Công tác QLNN về GDĐH ở Việt Nam trong những năm qua đã đạt đƣợc 

những kết quả quan trọng mà trƣớc hết là bƣớc chuyển trong tƣ duy quản lý đối với 

GDĐH theo hƣớng quản lý chất lƣợng với những bƣớc đi cụ thể và ph  hợp với yêu 

cầu thực tiễn. Tƣ duy QLNN về GDĐH đã đƣợc thể hiện trên góc độ tạo lập khung 

thể chế  chính sách đến tổ chức bộ máy quản lý  thanh tra  kiểm tra  xử lý vi phạm 

pháp luật về GDĐH.  

Tuy nhiên, cho tới nay, quản lý GDĐH theo hƣớng chất lƣợng, hiệu quả là 

một công việc mới m  với đội ngũ cán bộ  công chức làm công tác QLNN về 

GDĐH. Để thực hiện hiệu quả công tác quản lý, đòi hỏi đội ngũ cán bộ  công chức 

cần có những hiểu biết nhất định. Mặc dù vậy, trên thực tế  GDĐH ở Việt Nam vẫn 

thiếu đội ngũ cán bộ  công chức có đủ trình độ chuyên môn để tƣ vấn  xây dựng 

chính sách quản lý nhà nƣớc về quản lý chất lƣợng GDĐH. Nghị quyết số 29-

NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ƣơng 8 khóa XI về đổi mới căn bản  toàn 

diện giáo dục và đào tạo đã chỉ rõ: “Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 

bất cập về chất lƣợng  số lƣợng và cơ cấu; một bộ phận chƣa theo kịp yêu cầu đổi 

mới và phát triển giáo dục” [27]. Chính vì vậy  QLNN về kinh tế ở nƣớc ta mới chỉ 

là ở giai đoạn bƣớc đầu trƣớc khi có thể đi vào qu  đạo vận hành có hiệu lực và 

hiệu quả. 

Bên cạnh đó  QLGDĐH ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế cả về góc độ 

quản lý đầu tƣ  tài chính và NNL, hạn chế trong việc cải cách hành chính nhà nƣớc  

trong việc đổi mới quản lý kinh tế  tài chính  sử dụng lao động  chính sách tiền 

lƣơng.... Những hạn chế trên đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có các giải pháp đổi 

mới  tăng cƣờng QLGDĐH ở Việt Nam trong thời gian tới. 
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Chƣơng 4  

GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC  

Ở VIỆT NAM TỪ GÓC ĐỘ KINH TẾ 

4.1. Xu hƣớng phát triển giáo dục đại học và quản lý giáo dục đại học ở 

Việt Nam 

Xu hƣớng phát triển giáo dục đại học và quản lý giáo dục đại học ở Việt 

Nam trong thời gian tới đƣợc hiểu là một trong những căn cứ cho việc đề xuất 

những giải pháp tăng cƣờng quản lý giáo dục từ góc độ kinh tế. Theo Nghị quyết số 

29 NQ/TW ngày 4/11/2013 [27], xu hƣớng phát triển giáo dục đại học và quản lý 

giáo dục đại học ở Việt Nam trong thời gian tới bao gồm 3 nội dung chính: (1) Đa 

dạng hóa phƣơng thức đào tạo, nguồn đầu tƣ cho GDĐH  tăng cƣờng chất lƣợng 

NNL; (2) Tăng cƣờng tự chủ, tự chịu trách nhiệm  tăng khả năng cạnh tranh của các 

cơ sở giáo dục đại học; (3) Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo 

dục đại học và quản lý giáo dục đại học. 

4 1 1  Ph t triển gi o dục đại học và quản  ý gi o dục đại học theo hướng 

đa dạng hóa phương thức đào tạo  nguồn đầu tư cho gi o dục đại học  t ng 

cường chất  ượng nguồn nhân   c 

Trong thời gian tới, nền kinh tế nói chung Việt Nam tiếp tục vận hành theo 

xu hƣớng khu vực hóa, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Nhằm tăng cƣờng hợp tác 

với các quốc gia trên cơ sở phân công lao động quốc tế và nâng cao sức cạnh tranh 

của quốc gia  nguồn lực con ngƣời  năng lực khoa học và công nghệ,... đang đƣợc 

chú trọng. Xu hƣớng phát triển kinh tế nói riêng và phát triển các lĩnh vực của đất 

nƣớc nói chung đã đòi hỏi cần phải có sự thay đổi về hệ thống giáo dục  đặc biệt là 

giáo dục đại học, từ đó  quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam trong thời gian tới 

cũng có những thay đổi theo hƣớng tăng cƣờng đa dạng hóa phƣơng thức đào tạo, 

đa dạng hóa nguồn đầu tƣ cho GDĐH  tăng cƣờng phát triển chất lƣợng cơ sở 

GDĐH nói chung và chƣơng trình GDĐH nói riêng nhằm từng bƣớc nâng cao chất 

lƣợng NNL của đất nƣớc.  
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4 1 2  T ng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong gi o dục đại học 

và quản  ý gi o dục đại học 

Sự phát triển của KHCN  đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông 

(CNTT và TT) đang mang lại những thay đổi lớn lao trong cách thức truyền thông  

đào tạo, QLGDĐH và quản trị trƣờng đại học. Các nhà khoa học d ng Internet để 

thực hiện việc nghiên cứu  phân tích và phổ biến kết quả nghiên cứu. Các cơ sở đào 

tạo sử dụng CNTT và TT để thực hiện việc dạy trực tuyến nhiều chƣơng trình cấp 

bằng cho sinh viên bên ngoài nhà trƣờng  thậm chí bên ngoài biên giới quốc gia. 

Kết quả là giáo dục từ xa tăng trƣởng rất nhanh cả ở phạm vi quốc gia và quốc tế. 

Với ƣu điểm của tốc độ truyền thông nhanh  dễ dàng  bảo đảm độ tin cậy và tính 

chính xác  CNTT và TT cho phép liên kết các trƣờng đại học và viện nghiên cứu 

trên toàn thế giới, cho phép các trƣờng đại học  cơ sở nghiên cứu và các cơ sở 

GDĐH tạo lập hoặc đẩy mạnh những hoạt động hợp tác quốc tế  xây dựng các 

chƣơng trình đào tạo đa quốc gia một cách thuận lợi. Vì thế  mở rộng việc ứng dụng 

những thành quả đạt đƣợc của CNTT và TT đang từng bƣớc trở thành tâm điểm của 

môi trƣờng học thuật toàn cầu trong thế k  XXI. Trƣớc thực tế đó  Việt Nam cần 

xác định các mục tiêu phát triển GDĐH, giải pháp chiến lƣợc và chính sách phát 

triển GDĐH sao cho đảm bảo hoạt động quản lý GDĐH Việt Nam thích ứng với sự 

phát triển mới của khoa học và công nghệ  để phát triển hoạt động GDĐH và tăng 

cƣờng hiệu quả hoạt động của các cơ sở GDĐH để từ đó có thể đào tạo nhân lực có 

trình độ và chất lƣợng ngày càng cao hơn và tốt hơn. 

4.1.3. T ng cường t  chủ  t  chịu tr ch nhiệm  t ng khả n ng cạnh tranh 

của c c cơ s  gi o dục đại học 

Toàn cầu hóa và quốc tế hoá đã trở thành xu hƣớng trong cuộc sống xã hội 

hiện đại. Tham gia vào quá trình toàn cầu hoá và quốc tế hóa sẽ mở ra sự tiếp cận 

và tạo thuận lợi cho sinh viên và các học giả trong việc nghiên cứu và làm việc ở 

các khu vực khác nhau bên ngoài biên giới quốc gia. Tuy nhiên  vị thế GDĐH nƣớc 

ta trong thế giới của toàn cầu hoá và quốc tế hóa không có nhiều lợi thế, GDĐH 

Việt Nam có thể sẽ bị phụ thuộc nhiều hơn vào các siêu cƣờng học thuật nếu không 
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có những giải pháp hợp lý  trong đó  những giải pháp về quản lý phƣơng pháp và 

chƣơng trình đào tạo đối với GDĐH đƣợc đánh giá là những giải pháp cơ bản. 

Giáo dục đại học thế giới đã bƣớc vào một giai đoạn thay đổi nhanh và thậm 

chí mang tính cách mạng. Các nhà hoạch định chính sách đang đƣa ra các lập luận 

ủng hộ cho sự ít phụ thuộc hơn vào các quy định  sử dụng nhiểu hơn các nguồn lực 

thị trƣờng cũng nhƣ khả năng hạch toán. Các nhà cung cấp dịch vụ GDĐH mới - 

dƣới dạng các cơ sở ảo - đang mở rộng sự lựa chọn cho sinh viên. Hầu hết các cơ sở 

GDĐH trên thế giới – công cộng hoặc tƣ nhân - đều chịu áp lực phải tìm kiếm các 

nguồn tài trợ khác và thiết lập các dòng thu nhập mới. Một số các cơ sở tự coi mình 

là các tổ hợp đào tạo có tính toàn cầu thông qua việc thiết lập các chi nhánh trên 

toàn thế giới và mở rộng đối tác toàn cầu. Các thay đổi này hợp lại tạo nên một hệ 

thống trong đó khả năng cạnh tranh của các cơ sở đào tạo trong thị trƣờng dịch vụ 

GDĐH vừa có tính đáp ứng  vừa có tính kinh doanh và linh hoạt. Điều này có tầm 

quan trọng đặc biệt  quyết định đến sự sống còn của m i trƣờng đại học. Tác động 

của cuộc cạnh tranh này  c ng với việc sử dụng ngày càng nhiều công nghệ số và sự 

thay đổi những yếu tố xã hội sẽ đƣa lại nhiều hứa h n  nếu các nhà hoạch định 

chính sách và các nhà lãnh đạo  QLGDĐH Việt Nam nhằm đáp ứng và kịp thời tận 

dụng đƣợc các cơ hội. 

Cạnh tranh trong lĩnh vực GDĐH đang có xu hƣớng ngày càng ngay gắt và 

để tạo lợi thế cạnh tranh cần có sự đầu tƣ mạnh cho giáo dục  đặc biệt là cơ sở vật 

chất cho GDĐH. Yêu cầu này đòi hỏi một cơ chế quản lý kinh tế mới trong lĩnh vực 

GDĐH theo hƣớng xã hội hóa và tự chủ tài chính. 

4.2. Quan điểm tăng cƣờng quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam dƣới 

góc độ kinh tế 

Quan điểm tăng cƣờng đổi mới giáo dục đại học Việt Nam đã đƣợc thể hiện 

trong chủ trƣơng đổi mới giáo dục, tháng 11/2013, nghị quyết số 29 của Ban chấp 

hành Trung ƣơng Đảng khóa XI, Hội nghị lần thứ 8, bao gồm đổi mới về tƣ duy 

quản lý giáo dục  đa dạng hóa mô hình hệ thống GDĐH  chuyển hệ thống giáo dục 
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đại học từ ch  đào tạo theo diện h p sang đào tạo theo diện rộng và đổi mới cơ cấu 

hệ thống giáo dục đại học.  

4 2 1  Đổi mới tư duy quản  ý gi o dục đại học 

Để đáp ứng yêu cầu phát triển GDĐH thì cần phải đổi mới tƣ duy quản lý 

nhằm đảm bảo phù hợp với sự chuyển đổi hệ thống GDĐH từ đơn thành phần sở 

hữu sang đa thành phần sở hữu. Tƣ duy QLGDĐH cần thay đổi theo hƣớng: (1) 

Thiết lập hệ thống GDĐH pha trộn giữa các cơ sở GDĐHCL và cơ sở GDĐHNCL 

nhằm đảm bảo yêu cầu linh hoạt và đa dạng trong việc cung cấp các dịch vụ 

GDĐH; (2) Nhấn mạnh tầm quan trọng của trách nhiệm cá nhân và việc khuyến 

khích cộng đồng địa phƣơng  các tổ chức KTXH hội tạo ra các cơ hội giáo dục bổ 

sung và làm giảm nh  gánh nặng ngân sách cho nhà nƣớc; (3) Cơ chế phân chia các 

nguồn lực tài chính đƣợc thiết lập theo định hƣớng thị trƣờng; (4) Việc mở rộng số 

lƣợng và đối tƣợng các sinh viên trả tiền học phí trên cơ sở mở rộng khu vực 

GDĐHNCL là điều kiện tạo ra một mối tƣơng tác chặt chẽ hơn giữa lĩnh vực công 

nghiệp và lĩnh vực GDĐH.  

4 2 2  Đa dạng hóa mô hình hệ thống gi o dục đại học  

Quản lý giáo dục đại học phải hƣớng đến việc đào tạo con ngƣời Việt Nam 

có sức khỏe tốt  phát triển toàn diện về trí tuệ  ý chí  năng lực và đạo đức; có năng 

lực tự học  tự đào tạo  năng động  chủ động và sáng tạo; có tri thức và có k  năng 

làm việc toàn cầu; khả năng thích nghi nhanh chóng với môi trƣờng việc làm không 

ngừng biến đổi. Để đạt đƣợc mục tiêu đó  chính sách phát triển GDĐH phải đặt 

trọng tâm vào việc tăng cƣờng đào tạo các k  năng, những kiến thức cơ bản để 

ngƣời học có thể hiểu biết vững chắc về khoa học  công nghệ; nâng cao k  năng về 

tƣ duy để làm sao có đƣợc tƣ duy phản biện và phân tích logic sáng tạo  mở rộng  

linh hoạt và biết sử dụng các kết quả phân tích vào trong thực tiễn để tìm ra các giải 

pháp và đƣa ra các quyết định. Bên cạnh đó  chính sách phát triển GDĐH cần có 

các giải pháp hƣớng tới đa dạng hóa mô hình hệ thống GDĐH, khuyến khích các cơ 

sở GDĐHNCL phát triển không chỉ về chất lƣợng mà còn về quy mô và cơ cấu 

ngành nghề đào tạo. 
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4.2.3  Chuyển hệ thống gi o dục đại học từ ch  đào tạo theo diện h p sang 

đào tạo theo diện rộng 

Theo quan điểm này, vác cơ sở GDĐH là các trung tâm trí tuệ và văn hóa 

của cộng đồng  là nơi sản sinh và phát triển tri thức  bảo tồn và phát huy những tinh 

hoa của dân tộc và nhân loại  nơi đề xuất các ý tƣởng mới  các dự báo  là tác nhân 

thúc đẩy tiến bộ xã hội. GDĐH là hệ thống bao gồm các cơ sở giáo dục thực hiện 

toàn bộ hoặc một phần các chƣơng trình giáo dục sau trung học  đƣợc tổ chức một 

cách đa dạng về mục tiêu  cơ cấu và phƣơng thức đào tạo  về loại hình sở hữu  

nguồn lực huy động. Hệ thống đó phải gắn kết chặt chẽ  có các cấp học và chƣơng 

trình đào tạo liên thông với nhau trong và ngoài nƣớc  gồm nhiều đầu vào và đầu ra  

đảm bảo cho m i ngƣời dân có thể tiếp cận GDĐH theo một phƣơng thức và loại 

hình nào đó ở bất cứ lúc nhằm sớm đạt quy mô GDĐH đại chúng, đƣợc chuẩn hóa  

hiện đại hóa  xã hội hóa và quốc tế hóa theo từng loại hình và đảm bảo chất lƣợng 

để làm nòng cốt cho một xã hội học tập. 

Khuyến khích phát triển GDĐHNCL nhằm khai thác triệt để các nguồn lực 

ngoài ngân sách nhà nƣớc để phát triển GDĐH; bảo đảm quyền sở hữu tƣ nhân 

trong các cơ sở GDĐHNCL. Cơ sở GDĐHNCL đăng ký hoạt động theo một 

phƣơng thức sử dụng lợi nhuận nhất định và thực hiện kiểm toán công khai; chuyển 

loại trƣờng bán công sang loại hình tƣ thục bằng cách giao cho tập thể  tƣ nhân 

quản lý và hoàn trả vốn cho nhà nƣớc; khuyến khích các trƣờng đại học có uy tín 

của nƣớc ngoài độc lập hoặc liên kết với các trƣờng đại học nƣớc ta thành lập các 

cơ sở GDĐH. 

 Đảm bảo sự đa dạng về mục tiêu và hình thức đào tạo  chuẩn hóa đối với 

từng loại hình  khuyến khích phát triển các trƣờng đa ngành và đa cấp. Tăng cơ hội 

tiếp cận đối với mọi trình độ và lứa tuổi  tạo quy trình nhập học mềm d o nhờ các 

chƣơng trình đào tạo liên thông  chuyển tiếp (lên và xuống) giữa các cơ sở GDĐH 

và trong toàn hệ thống. Đảm bảo chất lƣợng thông qua hệ thống kiểm định công 

nhận rộng khắp và toàn diện. 
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4.2.4. Đổi mới cơ cấu hệ thống gi o dục đại học 

Cơ cấu lại hệ thống nhà trƣờng đại học trong cả nƣớc theo xu hƣớng: (1) 

GDĐH bao gồm mọi chƣơng trình giáo dục sau trung học, ngắn hạn hoặc dài hạn, 

cung cấp cho những ngƣời đã có trình độ trung học kiến thức  k  năng  thái độ thích 

hợp theo các hƣớng ngành nghề khác nhau  có tính chất hàn lâm hoặc ứng dụng; (2) 

Cơ cấu trình độ cơ bản của GDĐH bao gồm trình độ đại học và trình độ sau đại học 

với các bằng cấp tƣơng ứng là: cử nhân  thạc sĩ và tiến sĩ; phân chia chƣơng trình 

GDĐH theo hai hƣớng chính: hƣớng nghiên cứu- triển khai và hƣớng nghề nghiệp - 

thực hành để tăng thêm cơ hội học tập và phân tầng trình độ nhân lực đƣợc đào tạo; 

(3) Mở rộng quy mô giai đoạn đầu đối với các chƣơng trình đại học và thu h p quy 

mô các giai đoạn tiếp sau nhằm nâng cao chất lƣợng  đảm bảo cơ cấu hình tháp về 

trình độ nhân lực đáp ứng nhu cầu sử dụng; (4) Phân chia hệ thống cơ sở GDĐH 

theo chức năng và củng cố từng bộ phận trên cơ sở xác định rõ mục tiêu phƣơng 

thức thành lập  đầu tƣ  phƣơng thức hoạt động đáp ứng nhu cầu học tập của từng 

cộng đồng  phục vụ nhu cầu phát triển KTXH tại địa phƣơng; (5) Xây dựng trƣờng 

đại học kiểu mới  hiện đại đạt trình độ tiên tiến trong khu vực làm hình mẫu cho hệ 

thống GDĐH; (6) Thành lập các cơ sở đào tạo sau đại học trong các cơ sở nghiên 

cứu khoa học cấp quốc gia và chuyển các viện này thành các trƣờng đại học nghiên 

cứu; (7) Phát triển các trƣờng đại học mở và hệ thống đào tạo từ xa ở quy mô toàn 

quốc bảo đảm nguyên tắc: mở đầu vào theo phƣơng thức ghi danh  chuẩn về 

chƣơng trình và kiểm tra đánh giá  bằng cấp đƣợc công nhận tƣơng đƣơng với hệ 

chính quy; (8) Tiếp tục phát triển cơ cấu nhiều thành phần trong hệ thống GDĐH. 

Hệ thống trƣờng đại học sẽ bao gồm trƣờng công lập; trƣờng tƣ thục và trƣờng có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài (100% vốn hoặc liên kết  liên doanh); (9) Hoàn thiện cơ cấu 

v ng miền theo hƣớng ở thành thị  ƣu tiên thành lập các cơ sở mới có đủ tiềm lực 

và điều kiện  không dựa trên nâng cấp các cơ sở đã có sẵn; khuyến khích thành lập 

các trƣờng đào tạo những ngành/nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp. Ở nông thôn và 

miền núi  tập trung đầu tƣ của nhà nƣớc cho xây dựng các trƣờng đào tạo các lĩnh 

vực then chốt đáp ứng yêu cầu đội ngũ nhân lực cho CNH và HĐH  đặc biệt đối với 



118 

 

CNH và HĐH nông nghiệp  chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp và phát triển 

nông thôn; chú trọng đào tạo các ngành  nghề đáp yêu cầu mở rộng các ngành công 

nghiệp có lợi thế cạnh tranh để tăng giá trị gia tăng của sản phẩm  tăng sức cạnh 

tranh  giảm sự thua thiệt trong hội nhập kinh tế quốc gia và quốc tế. 

4.3. Giải pháp tăng cƣờng quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam từ góc độ 

kinh tế 

4 3 1   oàn thiện hệ thống v n bản ph p  u t về gi o dục đại học 

4.3.1.1. Cơ sở của giải pháp 

Hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam về GDĐH đƣợc đánh giá có mức 

độ hiệu lực  đầy đủ và kịp thời cao. Tuy nhiên, còn tồn tại những hạn chế nhƣ chƣa 

thực sự tạo ra sự bình đẳng trong hoạt động và tận dụng các cơ hội giữa cơ sở 

GDĐHCL và cơ sở GDĐHNCL  chƣa coi các cơ sở GDĐH nhƣ một đơn vị cung 

cấp dịch vụ GDĐH có pháp nhân và quyền tự chủ cao  chƣa tạo sự bình đẳng cao 

trong GDĐH giữa các cơ sở GDĐH  các tổ chức, cá nhân liên quan... 

4.3.1.2. Nội dung của giải pháp 

Để đáp ứng yêu cầu về đổi mới GDĐH đã đặt ra đồng thời đảm bảo sự phù 

hợp với xu thế phát triển của GDĐH nói chung và QLGDĐH từ góc độ kinh tế nói 

riêng, hệ thống văn bản pháp luật về GDĐH cần đƣợc sửa đổi, bổ sung theo hƣớng 

sau: 

- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quản lý GDĐH theo hướng coi 

các cơ sở GDĐH là những thực thể pháp nhân có quyền tự chủ cao 

Hiện nay  địa vị pháp lý của các cơ sở GDĐH đƣợc quy định tƣơng đối cụ 

thể trong Luật Giáo dục (Luật số 07/VBHN-VPQH năm 2015). Trong Luật Giáo 

dục, các cơ sở GDĐH  đặc biệt là các cơ sở GDĐHCL đƣợc coi là những đơn vị 

hành chính sự nghiệp có thu  đƣợc Nhà nƣớc đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất, bảo 

đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thƣờng xuyên. Nhƣ vậy  các cơ sở GDĐHCL 

thụ động tiếp nhận ngân sách và các nguồn lực khác đƣợc nhà nƣớc cung cấp cho 

toàn bộ các hoạt động đào tạo và NCKH theo kế hoạch hàng năm thành những đơn 

vị sự nghiệp có thu  vừa là đơn vị công ích  vừa là đơn vị hoạch toán chi phí hiệu 
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quả. Trong thời gian tới  để đảm bảo sự chủ động và linh hoạt cho các cơ sở 

GDĐHCL trong mở rộng quy mô và đa dạng hóa hoạt động đào tạo, các quy phạm 

pháp luật cần đƣợc hoàn thiện theo hƣớng chuyển dịch địa vị pháp lý của các cơ sở 

giáo dục đại học từ ch  là những đơn vị sự nghiệp thuần túy  Hoạt động hạch toán 

kinh tế của các cơ sở GDĐH sẽ đƣợc thực hiện theo cơ chế công ty  tuân thủ 

nguyên tắc b  đắp đủ chi phí để tái tạo và mở rộng quy mô cung ứng dịch vụ công 

với chất lƣợng ngày càng cao. 

Về quyền của các cơ sở GDĐH: Các cơ sở GDĐH sẽ đƣợc tự chủ lựa chọn 

cách thức xử lý mối quan hệ với các cá nhân  đơn vị trong nội bộ của nhà trƣờng và 

với các đối tác bên ngoài nhà trƣờng; đƣợc cạnh tranh về nội dung  phƣơng pháp 

đào tạo và mở rộng cả về không gian và thời gian tổ chức các hoạt động đào tạo  

nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; đồng thời đƣợc đảm bảo cung cấp 

các thủ tục hành chính trực tiếp liên quan đến các hoạt động này một cách công 

khai  minh bạch và theo hƣớng tập trung  đơn giản hoá.  

Về trách nhiệm của các cơ sở GDĐH: các cơ GDĐH phải có trách nhiệm: (1) 

Giải trình trƣớc xã hội về việc bảo đảm quyền lợi của ngƣời học và lợi ích của cộng 

đồng  dân tộc; việc chấp hành  thực thi luật pháp và việc sử dụng ngân sách  nguồn 

lực của nhà nƣớc cung cấp  cũng nhƣ của ngƣời học  cộng đồng và xã hội đóng góp  

ủng hộ; (2) Phát triển các dịch vụ đo lƣờng  đánh giá  thẩm định  giám định chất 

lƣợng đào tạo và thông tin  môi giới  chuyển giao công nghệ  tƣ vấn pháp lý về sở 

hữu trí tuệ của trƣờng đại học theo hƣớng xã hội hóa; (3) Đổi mới đồng bộ cơ chế 

quản lý hoạt động KHCN trong trƣờng đại học ph  hợp với cơ chế thị trƣờng. 

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật về học phí, lệ phí, chế độ học bổng, chính 

sách trợ cấp và h  trợ sinh viên  

Hệ thống pháp lý về học phí  lệ phí  chế độ học bổng  chính sách trợ cấp và 

h  trợ sinh viên dƣới hình thức cho vay cần duy trì sự bình đẳng cả về cơ hội và 

quyền đƣợc học đại học; chú trọng đến các khía cạnh phân phối lại qua phúc lợi xã 

hội cho các sinh viên thuộc các đối tƣợng chính sách  bảo đảm cho mọi thành viên 

xã hội đƣợc thực hiện trách nhiệm ngang nhau khi c ng tiếp nhận các dịch vụ 
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GDĐH nhƣ nhau.  

Bên cạnh đó  chế độ học phí cần đƣợc hoàn thiện theo hƣớng xây dựng cơ 

chế cho phép cơ sở đào tạo đƣợc tự chủ quyết định mức thu học phí tƣơng xứng với 

chất lƣợng dịch vụ đào tạo cung cấp và xã hội thừa nhận. Chính sách học phí và lệ 

phí phải hƣớng tới mục tiêu h  trợ những đối tƣợng bất lợi trong xã hội để bảo đảm 

cho mọi thành viên xã hội đƣợc thực hiện trách nhiệm ngang nhau khi c ng tiếp 

nhận các dịch vụ GDĐH nhƣ nhau. Nhà nƣớc áp dụng chính sách học bổng cho 

ngƣời ngh o  ngƣời bị thiệt thòi do thiếu các điều kiện thuận lợi. Thay vì việc phân 

bổ  cấp phát NSNN trực tiếp đến các cơ sở GDĐH một cách trực tiếp nhƣ lâu nay  

sẽ áp dụng hình thức cho sinh viên vay tiền đi học thông qua việc tiếp cận các quan 

niệm về thu hồi chi phí bằng hình thức tín dụng sinh viên. Thu hồi chi phí và tín 

dụng sinh viên đƣợc hiểu nhƣ một sự kết hợp đồng thời giữa chính sách thu học phí  

chính sách huy động sự đóng góp của cộng đồng và chính sách học bổng sinh viên. 

Thu hồi chi phí và tín dụng sinh viên có thể đƣợc xem nhƣ một biện pháp hữu hiệu 

nhất để bảo toàn một phần NSNN tái đầu tƣ phát triển GDĐH. Hoàn thiện các quy 

định về mô hình  quy chế hoạt động của các cơ sở GDĐHNCL theo hƣớng: quy 

định rõ trách nhiệm  mục tiêu hoạt động, nội dung  chất lƣợng dịch vụ  sản phẩm  

chế độ sở hữu và cơ chế hoạt động; quy định chế độ tài chính và trách nhiệm thực 

hiện chính sách và nghĩa vụ xã hội của các tổ chức hoạt động theo cơ chế phi lợi 

nhuận và áp dụng cơ chế doanh nghiệp đối với các cơ sở hoạt động theo cơ chế lợi 

nhuận. 

- Pháp lý hóa mối quan hệ giữa nhà nước và trường đại học  

Bên cạnh việc thay đổi quy phạm pháp luật về địa vị pháp lý của cơ sở 

GDĐH  cần có những quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý phần tài 

sản của Nhà nƣớc đầu tƣ vào cơ sở GDĐHCL và điều chỉnh hoạt động QLNN về 

kinh tế đối với GDĐH. Các thay đổi này cần đảm bảo chuyển chức năng từ quản lý 

và kiểm soát trực tiếp của Nhà nƣớc đối với hoạt động GDĐH sang giám sát  kiểm 

tra  điều phối và điều chỉnh đối với hoạt động GDĐH. Để thực hiện đƣợc mục tiêu 

trên, hệ thống văn bản pháp luật cần đƣợc hoàn thiện để có thể thiết lập và quy chế 
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hoá một khuôn khổ mới về xác lập tƣ cách pháp lý của các cơ sở GDĐH trên 

nguyên tắc tạo thêm sự tự chủ cho các cơ sở GDĐH  đáp ứng nhu cầu phát triển 

KTXH  nhu cầu thị trƣờng lao động và hoàn thành các kế hoạch theo quy định của 

chính phủ. Nhà nƣớc bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu 

trong lĩnh vực GDĐH.  ên cạnh đó  cần xây dựng  hoàn thiện luật pháp về sở hữu 

trí tuệ  bản quyền và các loại tài sản vô hình trong GDĐH, thực hiện nhất quán một 

mặt bằng pháp lý và điều kiện hoạt động cho các cơ sở GDĐH không phân biệt hình 

thức sở hữu  thành phần kinh tế. Nhà nƣớc cũng cần xác định rõ các tiêu chuẩn  tiêu 

chí và các mức dịch vụ cơ bản để các cơ sở GDĐH thực hiện, kết hợp giữa cơ chế 

thị trƣờng và chiến lƣợc  quy hoạch  kế hoạch phát triển và công bằng xã hội trong 

việc phân bổ  phân phối và phân phối lại các nguồn lực xã hội cho các cơ sở 

GDĐH, xây dựng cơ chế để các cơ sở GDĐHNCL tiếp cận các nguồn lực của nhà 

nƣớc trên nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng.  

4.3.1.3. Hiệu quả dự kiến của giải pháp 

- Hoàn thiện đƣợc khung pháp lý về quản lý và phân cấp quản lý đối với cơ 

sở GDĐH  đặc biệt là quản lý tài chính  đầu tƣ. Thông qua việc hoàn thiện hệ thống 

văn bản pháp luật về tăng cƣờng mức độ tự chủ tài chính của các cơ sở GDĐH, về 

quản lý  giám sát đối với cơ sở GDĐH, hoạt động QLNN về kinh tế đối với các cơ 

sở GDĐH sẽ đƣợc tập trung hơn  bao quát và trọng tâm hơn  góp phần tăng cƣờng 

quán lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của nhà nƣớc cho GDĐH và nguồn 

lực của cả nền kinh tế; 

- Tách bạch đƣợc vai trò của chủ thể QLNN về kinh tế đối với cơ sở GDĐH 

và chủ thể của hoạt động GDĐH. Hoàn thiện đƣợc thể chế về bảo đảm chất lƣợng  

nâng cao trách nhiệm xã hội. Tăng cƣờng quyền tự chủ  tự chịu trách nhiệm cho các 

cơ sở GDĐH. Hoàn thiện đƣợc cơ chế và các quy định pháp lý trong việc giám sát  

đánh giá chất lƣợng GDĐH; 

- Xác định rõ địa vị pháp lý cho các cơ sở đào tạo, tạo điều kiện cho các cơ 

sở GDĐH năng động và chủ động hơn trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa 

học  tăng cƣờng xã hội hóa giáo dục, tận dụng đƣợc các nguồn lực từ xã hội và từ 
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đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của Nhà nƣớc và của các thành phần kinh 

tế khác; 

- Tạo sự bình đẳng cho ngƣời học về việc lựa chọn cơ sở GDĐH, về cơ hội 

đi học  cơ hội tham gia vào thị trƣờng lao động sau khi tốt nghiệp đại học, từ đó tạo 

điều kiện bình đẳng cho các cơ sở GDĐH trong việc tuyển sinh  đào tạo và phát 

triển. 

4 3 2   oàn thiện chiến  ược và c c chính s ch ph t triển gi o dục đại học 

4.3.2.1. Cơ sở của giải pháp 

Với vai trò là các công cụ thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục và sử dụng 

nguồn lực một cách hiệu quả, chiến lƣợc và các chính sách phát triển GDĐH đƣợc 

hiểu những nội dung cơ bản và trọng tâm của QLNN về kinh tế đối với GDĐH. Tuy 

nhiên  cho đến nay, thực hiện QLNN về kinh tế đối với GDĐH là một lĩnh vực còn 

khá mới m , chính vì vậy, mặc d  đã có những cố gắng và đạt đƣợc những kết quả 

nhất định nhƣng chiến lƣợc và chính sách phát triển giáo dục ở nƣớc ta trong thời 

gian vừa qua vẫn tồn tại những bất cập và cần đƣợc hoàn thiện trong thời gian tới, 

nhƣ: các giải pháp chiến lƣợc phát triển GDĐH theo hƣớng toàn cầu hóa giáo dục 

và phù hợp với xu hƣớng phát triển của cuộc cách mạng 4.0 nhằm đảm bảo vừa 

phát triển GDĐH, vừa đảm bảo sử dụng nguồn lực có hiệu quả  đặc biệt là nguồn 

nhân lực; Hoàn thiện chính sách tài chính và chính sách đầu tƣ nhằm đạt đƣợc hiệu 

quả sử dụng nguồn lực tài chính của Nhà nƣớc, tạo thế mạnh về tài chính do có sự 

huy động tài chính của toàn xã hội...; tạo sự chủ động và năng động cũng nhƣ sự 

công bằng cho các loại hình cơ sở GDĐH c ng phát triển, mở rộng quy mô đào tạo, 

đa dạng hóa loại hình và ngành nghề đào tạo, tận dụng đƣợc tối đa những lợi thế 

vốn có, nâng cao chất lƣợng đào tạo, nghiên cứu khoa học và nguồn nhân lực. 

4.3.2.2. Nội dung của giải pháp 

a. Hoàn thiện chiến lược phát triển giáo dục đại học 

Triển khai chiến lƣợc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc 

dân  tập trung chủ yếu vào tiếng Anh. Xây dựng chiến lƣợc chủ động ứng phó với 

các hiệp định quốc tế song phƣơng và đa phƣơng có liên quan đến dịch vụ GDĐH 
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xuyên biên giới. Đào tạo và bồi dƣỡng các loại nhân lực trực tiếp phục vụ hội nhập. 

Nâng cao chất lƣợng các chƣơng trình nghiên cứu và đào tạo đặc th  cho quốc gia 

và dân tộc để thu hút các nhà nghiên cứu và học viên quốc tế; khai thác các chƣơng 

trình e-Leaning (đào tạo trực tuyến) quốc tế. Xây dựng các quan hệ trao đổi giáo 

chức và sinh viên  các liên kết đào tạo và nghiên cứu với đại học nƣớc ngoài. Xây 

dựng một số ngành  lĩnh vực đào tạo chất lƣợng cao sử dụng đội ngũ giảng viên 

nƣớc ngoài và ngƣời Việt Nam sống ở nƣớc ngoài. Thiết lập các nguyên tắc và thủ 

tục cho phép nƣớc ngoài mở trƣờng trên cơ sở xem xét thận trọng chất lƣợng đào 

tạo; thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài thành lập các cơ sở GDĐH chất lƣợng cao. Tiếp tục 

dành ngân sách gửi sinh viên và giảng viên đi học nƣớc ngoài đối với những lĩnh 

vực đặc biệt. Xây dựng cơ chế về đảm bảo chất lƣợng cho GDĐH ngoại nhập (cả 

chƣơng trình thông thƣờng và on-line). Xây dựng mối liên kết với các tổ chức kiểm 

định chất lƣợng khu vực và quốc tế . Xây dựng các trung tâm du học tại ch  (trong 

nƣớc  trong khu vực) mời chuyên gia quốc tế đào tạo chất lƣợng cao  hoặc đào tạo 

đan xen để giảm thất thoát chất xám. Tận dụng mọi khả năng thu hút chuyên gia 

giỏi từ nƣớc ngoài h  trợ đào tạo và nghiên cứu. Xây dựng chính sách đồng bộ thu 

hút chất xám từ Việt kiều và sử dụng công dân Việt Nam học từ nƣớc ngoài trở về 

đóng góp xây dựng đất nƣớc. Gia nhập các mạng lƣới quốc tế về GDĐH. Phê chuẩn 

các công ƣớc khu vực và quốc tế về công nhận học tập  văn bằng; ký các hiệp ƣớc 

song phƣơng tƣơng tự  thành lập các tổ chức xúc tiến các hoạt động liên quan. 

Tham gia thị trƣờng đào tạo nhân lực quốc tế  chuẩn bị để tiến đến xuất khẩu lao 

động trình độ cao. 

b. Hoàn thiện chính sách tài chính để phát triển giáo dục đại học 

Trong công tác quản lý tài chính Bộ GD&ĐT cần định hƣớng các cơ sở 

GDĐH hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự quyết và tự chịu trách nhiệm một cách 

rõ ràng cụ thể hơn  các trƣờng toàn quyền chủ động trong khâu thu chi nhằm duy trì 

các hoạt động và phát triển nhà trƣờng. Đƣợc quyền vay vốn của các tổ chức tín 

dụng và các tổ chức cá nhân khác trong và ngoài nƣớc để đầu tƣ mở rộng cơ sở vất 

chất, nâng cao chất lƣợng đào tạo. 
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Hoàn thiện chính sách tài chính là biện pháp bao quát và quan trọng. Về tổng 

thể, cần hƣớng tới việc huy động đƣợc tối đa các nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu 

tƣ và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh. Đây là biện pháp tất yếu và khách quan để giải 

quyết bài toán đại chúng hóa GDĐH trong quá trình đẩy mạnh CNH  HĐH đất 

nƣớc. Nó không chỉ nhằm bảo đảm tự chủ tài chính cho các cơ sở GDĐHNCL mà 

còn cho cả các cơ sở GDĐHCL. Đổi mới chính sách tài chính cần tập trung vào các 

khía cạnh sau: 

Thứ nhất, đa dạng hóa thu nhập từ các nguồn thu  các chƣơng trình chia s  

chi phí khác nhƣ thu học phí, cho sinh viên vay, quyên góp và tặng cho của doanh 

nghiệp v.v.... Áp dụng chính sách tích cực này giúp giải quyết bài toán kép, một mặt 

giảm sự lệ thuộc của các cơ sở GDĐHNCL vào một nhà tài trợ, mặt khác, có đủ 

kinh phí hoạt động cho nhà trƣờng. Nhà nƣớc cũng cần có chính sách khuyến khích 

sự đóng góp  tặng cho của các doanh nghiệp  cơ sở sản xuất hay tổ chức từ thiện 

cho trƣờng ĐHNCL. Sự khuyến khích có thể đƣợc thực hiện qua các quy định về 

miễn giảm hay khấu trừ thuế v.v...  

Thứ hai, khuyến khích sự tham gia của các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục 

ngoài nhà nƣớc. Điều này không chỉ để thực hiện chủ trƣơng xã hội hóa giáo dục 

mà còn giúp đa dạng nguồn lực. Sự tham gia của nhiều nhà cung cấp dịch vụ 

GDĐH sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh, làm giảm chi phí đơn vị và nâng cao chất lƣợng 

GDĐH.  

Thứ ba, cần phân biệt rõ giữa loại trƣờng vì lợi nhuận và không vì lợi nhuận 

trong ban hành và thực thi chính sách liên quan đến tài chính thay vì chỉ phân biệt 

theo hình thức sở hữu nhƣ hiện nay. Đồng thời  phải hạn chế sự phân tầng chất 

lƣợng đào tạo khi thực thi việc trao quyền tự chủ tài chính và ngƣời ngh o khó có 

thể tiếp cận tầng có chất lƣợng cao hơn.  

Thứ tư, tạo thuận lợi để các cơ sở GDĐH, nhất là các cơ sở GDĐHNCL, 

quyết định linh hoạt các vấn đề tài chính. Việc không làm chủ nguồn lực và quá 

trình làm cho các cơ sở GDĐH khó thực hiện việc cải thiện chất lƣợng và hiệu quả. 

Các cơ sở GDĐH cần đƣợc trao quyền sử dụng ngân sách linh hoạt đối với hầu hết 
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các tiêu chí chi tiêu. Nhất là tự đa dạng nguồn thu nhập và sử dụng có hiệu quả 

nguồn lực. Nhà nƣớc để các cơ sở GDĐH thực hiện quyền tái phân bổ nguồn lực 

bên trong  cân đối các nguồn tài chính. Đƣợc thỏa thuận về lƣơng  tiền công, 

thƣởng, các khoản chi cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học. Đƣợc quyết 

định các khoản chi cho thông tin, quan hệ công chúng, hợp tác quốc tế, cả việc chi 

mua sắm, sửa chữa thƣờng xuyên v.v… Nhất là phát triển nguồn thu nhập phù hợp. 

Thứ năm, với tƣ cách là chủ thể QLNN  Nhà nƣớc cần thực hiện h  trợ tài 

chính (ngoài các khoản chi thƣờng xuyên và không thƣờng xuyên) thống nhất và 

bình đẳng đối với mọi loại hình GDĐH. Các h  trợ tối thiểu cần có là cho sinh viên 

vay, cấp học bổng cho sinh viên và cho cán bộ đi tu nghiệp, tài trợ khuyến khích đối 

với các hoạt động góp phần cải thiện chất lƣợng đào tạo và nghiên cứu, tài trợ 

nghiên cứu cơ bản, miễn giảm thuế  ƣu tiên trong quy hoạch đất xây trƣờng v.v...  

Việc giảm bớt quản lý tài chính tập trung, trao quyền tự chủ tài sản đầy đủ 

hơn sẽ giúp các cơ sở GDĐH có thể tìm ra cách thức tài trợ và thu nhập mới, mở ra 

các khả năng sử dụng các nguồn tài trợ cả công và tƣ. Tuy nhiên  vấn đề cốt lõi là 

việc tạo thu nhập không ảnh hƣởng xấu đến sự tự chủ học thuật và phải đảm bảo 

những lợi ích tích cực.  

c. Hoàn thiện chính sách đầu tư trong giáo dục đại học 

Nhà nƣớc tăng cƣờng đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng cho GDĐH; tập trung 

đầu tƣ xây dựng một số cơ sở d ng chung nhƣ: trung tâm dữ liệu quốc gia  hệ thống 

thƣ viện điện tử  phòng thí nghiệm trọng điểm  ký túc xá và các cơ sở văn hoá  thể 

dục thể thao. Các địa phƣơng điều chỉnh quy hoạch  dành qu  đất để xây dựng các 

cơ sở GDĐH hiện đại  đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. 

 Thứ nhất, phân cấp cơ quan ra quyết định đầu tƣ cho ngành giáo dục là  ộ 

GD&ĐT; chỉ quyết định đầu tƣ khi có đủ các căn cứ theo quy định của pháp luật và 

đã xác định rõ nguồn vốn  trong phạm vi đƣợc phân cấp  tránh việc phê duyệt vốn 

đầu tƣ dự án vƣợt quá khả năng cân đối. Qua đó  ban hành các quy định buộc ngƣời 

ra quyết định và thẩm định các dự án đầu tƣ phải cân nhắc thận trọng khi quyết định 

đầu tƣ  trƣớc hết đối với các điểm chính  nhƣ mục tiêu  quy mô đầu tƣ  lựa chọn 
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công nghệ  thời gian và địa điểm đầu tƣ. Việc làm trên hạn chế đƣợc những sai sót 

ngay từ chủ trƣơng đầu tƣ (sai sót này thƣờng gây lãng phí rất lớn và rất khó có thể 

sửa chữa). Quy định chế độ trách nhiệm của các cơ quan QLNN trong việc xây 

dựng và điều hành thực hiện kế hoạch đầu tƣ. 

Thứ hai, thành lập ban quản lý dự án (cơ cấu tổ chức nhƣ: cục  vụ  viện) 

thuộc  ộ GD&ĐT  giúp  ộ trƣởng thực hiện quản lý các dự án trong GDĐH  nhằm 

bảo đảm tính chuyên nghiệp trong tất cả các khâu của quá trình thực hiện dự án. 

 an quản lý dự án trên có trách nhiệm giám sát chung  hƣớng dẫn  tổ chức đào tạo  

bồi dƣỡng cán bộ thuộc các ban quản lý dự án do chủ đầu tƣ thành lập  định kỳ báo 

cáo  ộ trƣởng theo chức năng và nhiệm vụ. 

Trong các dự án đầu tƣ về kết cấu hạ tầng  cần có thêm đơn vị giám sát thi 

công làm tƣ vấn cho chủ đầu tƣ và thay chủ đầu tƣ giám sát k  thuật toàn bộ quá 

trình thực hiện dự án  xử lý hoặc kiến nghị chủ đầu tƣ biện pháp xử lý các vi phạm 

hợp đồng về mặt k  thuật. Trong quá trình thực hiện dự án  mối quan hệ giữa chủ 

đầu tƣ với đơn vị tƣ vấn thiết kế  đơn vị thi công  tƣ vấn giám sát  ban quản lý dự án 

đƣợc xác lập thông qua các văn bản pháp lý quy định trách nhiệm của các bên. Các 

tổ chức này hoạt động theo quy định của pháp luật trên nguyên tắc tự chịu trách 

nhiệm  độc lập và giám sát lẫn nhau. 

Thứ ba, quy định rõ trách nhiệm cá nhân  đơn vị liên quan đến chất lƣợng dự 

án  hiệu quả đầu tƣ (bao gồm chủ đầu tƣ  tổ chức tƣ vấn  đơn vị khảo sát  thiết kế và 

đơn vị thi công trong từng khâu  từ khảo sát  thiết kế  thi công  thực hiện các quy 

chế đấu thầu đến kiểm tra và giám sát). Xây dựng những chế tài xử lý các hành vi vi 

phạm trong quản lý dự án đầu tƣ bằng NSNN  tránh hiện tƣợng tiêu tiền ngân sách 

cho các hình thức khác; nghiên cứu  ban hành quy định xử lý vi phạm trong lĩnh 

vực quản lý dự án đầu tƣ. 

Thứ tư  xây dựng lộ trình xã hội hóa từng phần hoặc 100% các cơ sở đào tạo 

do Nhà nƣớc đầu tƣ  trừ những cơ sở đào tạo thuộc trọng điểm quốc gia  nhƣ: Học 

viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh  các trƣờng thuộc khối an ninh - 
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quốc phòng  một số cơ sở đào tạo thuộc các đại học quốc gia ... nhằm tạo nguồn tái 

đầu tƣ cho NSNN. 

Thứ năm, Thực hiện công bằng trong chính sách đầu tƣ cho đối tƣợng thụ 

hƣởng là cán bộ  giảng viên  sinh viên trong các cơ sở GDĐH. Những khoản NSNN 

đầu tƣ cho GDĐH hiện nay chỉ tập trung cho cơ sở GDĐHCL  chính sách đầu tƣ 

bằng NSNN cho đào tạo giữa các cơ sở GDĐHCL và NCL chƣa công bằng cho các 

đối tƣợng thụ hƣởng là cán bộ  giảng viên  cán bộ k  thuật  sinh viên. Do vậy  Nhà 

nƣớc cần thay đổi về chính sách đối với các đối tƣợng thụ hƣởng để thực hiện công 

bằng trong việc cấp NSNN (vì ngân sách nhà nƣớc là tích lũy của toàn dân)  không 

phân biệt giữa các cơ sở GDĐHCL và NCL. Đặc biệt là các chính sách về: bảo đảm 

tính công bằng đƣợc thụ hƣởng NSNN đối với mọi ngƣời dân đƣợc học tập nâng 

cao kiến thức; khuyến khích  nâng cao chất lƣợng đào tạo và nghiên cứu khoa học 

đối với tất cả các cơ sở GDĐH không kể các cơ sở GDĐHCL hay NCL. Theo đó  

các cơ sở GDĐH xây dựng dự án  đề án trình  ộ GD&ĐT thẩm định  phê duyệt 

theo quy định;  ộ GD&ĐT trình Chính phủ cơ chế  chính sách về quản lý nguồn 

ngân sách cho GDĐH. 

Thứ sáu, Thúc đẩy mối liên kết giữa trƣờng đại học  viện nghiên cứu và 

doanh nghiệp nhằm gắn kết đào tạo  khoa học và sản xuất kinh doanh. Xây dựng cơ 

chế đồng tài trợ cho việc triển khai các đề tài phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp  

của các  ộ ngành và địa phƣơng. Xây dựng cơ chế h  trợ cho ƣơm tạo công nghệ, 

khu thực hành khởi nghiệp trong các trƣờng đại học. Xây dựng các viện nghiên cứu 

mạnh và các doanh nghiệp KHCN trong trƣờng đại học. Xây dựng một số chƣơng 

trình hợp tác nghiên cứu  một số phòng thí nghiệm hợp tác giữa các trƣờng đại học 

d. Hoàn thiện chính sách đa dạng hóa mô hình giáo dục đại học 

Những khó khăn về tài chính và đầu tƣ của GDĐH sẽ còn tiếp tục tăng do 

nhu cầu học tập trong xã hội ngày càng tăng. Nếu không có những biện pháp hữu 

hiệu khắc phục khó khăn này  hệ thống GDĐH Việt Nam sẽ không duy trì đƣợc sự 

phát triển lành mạnh và chất lƣợng đào tạo khó có thể nâng lên đạt chuẩn quốc tế. 

Nhƣ một kết quả  chính sách phát triển GDĐH trong những năm sắp tới phải tác 
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động đến quá trình đa dạng hóa và nhân lên các nguồn lực đầu tƣ cho GDĐH; thực 

hiện tái phân bổ các nguồn lực tài chính theo định hƣớng thị trƣờng thông qua chính 

sách học phí và mở rộng khu vực tƣ nhân bằng việc thúc đẩy hình thành  phát triển 

và hoàn thiện mô hình “giả thị trƣờng”; làm cho GDĐH trở thành một thứ hàng hoá 

đƣợc đáp ứng bởi các nhà cung cấp cạnh tranh và việc mua các dịch vụ GDĐH 

đƣợc xác định dựa trên giá cả dịch vụ và khả năng chi trả của ngƣời sử dụng. 

Vận hành mô hình “giả thị trƣờng” khẳng định tính nhất quán về nhận thức 

thị trƣờng dịch vụ GDĐH trong nền KTTT định hƣớng XHCN ở nƣớc ta; khẳng 

định sự tồn tại khách quan  lâu dài của loại hình cơ sở GDĐHNCL và khuyến khích 

các loại trƣờng này phát triển ổn định. Quy định cụ thể và bảo hộ các quyền lợi hợp 

pháp về quyền của chủ sở hữu và những ngƣời liên quan đối với các loại tài sản (trí 

tuệ và vật chất) của cơ sở đào tạo đại học; đồng thời  quy định rõ trách nhiệm  nghĩa 

vụ của chủ sở hữu và những ngƣời liên quan đối với xã hội. Hoàn thiện cơ chế  

chính sách phân bổ nguồn lực  phân phối và phân phối lại theo hƣớng nâng cao hiệu 

quả sử dụng nguồn lực đầu tƣ cho GDĐH và công bằng xã hội. Các nguồn lực xã 

hội đƣợc phân bổ theo cơ chế thị trƣờng và theo chiến lƣợc  quy hoạch  kế hoạch 

phát triển của Nhà nƣớc để bảo đảm đạt hiệu quả KTXH cao. Tập trung vốn đầu tƣ 

nhà nƣớc phát triển kết cấu hạ tầng  một số ngành  lĩnh vực đào tạo thiết yếu  then 

chốt và tƣ nhân không thể hoặc chƣa thể đảm đƣơng đƣợc; đặc biệt nhiệm vụ đào 

tạo cho các v ng  đối tƣợng chính sách xã hội  ngƣời ngh o và ngƣời còn nhiều khó 

khăn  thu h p dần khoảng cách về trình độ phát triển giữa các v ng  các địa phƣơng. 

Vận hành mô hình “giả thị trƣờng” GDĐH đặt ra yêu cầu đẩy mạnh đổi mới  

sắp xếp lại  phát triển và nâng cao hiệu quả mạng lƣới các cơ sở GDĐH. Thu h p 

những ngành  lĩnh vực đào tạo độc quyền nhà nƣớc  không biến độc quyền nhà 

nƣớc thành độc quyền cơ sở GDĐH và xóa bỏ bao cấp tràn lan của nhà nƣớc cho 

các cơ sở GDĐH. Thu hút các nhà đầu tƣ thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tƣ phát 

triển GDĐH. Có chính sách h  trợ cho các cơ sở GDĐHNCL tiếp cận các nguồn 

vốn; đào tạo cán bộ quản lý  đội ngũ giảng viên; trợ giúp k  thuật và chuyển giao 

công nghệ; h  trợ phát triển nghiên cứu khoa học  tham gia các chƣơng trình  dự án 
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đào tạo của Nhà nƣớc. Thực hiện nhất quán một mặt bằng pháp lý và điều kiện hoạt 

động đào tạo đối với các cơ sở GDĐH  không phân biệt hình thức sở hữu  thành 

phần kinh tế; khuyến khích phát triển các cơ sở đào tạo tƣ nhân trong và ngoài nƣớc 

đào tạo các ngành  nghề pháp luật không cấm; tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo tƣ 

nhân tiếp cận các nguồn lực của Nhà nƣớc trên nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng. 

Khuyến khích các cơ sở đào tạo tƣ nhân trong và ngoài nƣớc liên doanh  liên kết 

với các cơ sở GDĐHCL của nhà nƣớc. Đồng thời  tăng cƣờng và nâng cao hiệu lực 

QLNN đối với các cơ sở GDĐHNCL để các cơ sở này tuân thủ đầy đủ các quy định 

của pháp luật  cơ chế  chính sách của Nhà nƣớc. Khuyến khích các cơ sở đào tạo 

mở rộng hội nhập và hợp tác quốc tế. 

Hệ thống GDĐH sẽ bao gồm các cơ sở GDĐHCL đƣợc bảo đảm ngân sách 

và các nguồn lực của chính phủ và cơ sở GDĐHNCL đƣợc h  trợ một phần hoặc 

không đƣợc h  trợ ngân sách và các nguồn lực của chính phủ. Khuyến khích các 

cộng đồng địa phƣơng  các tổ chức xã hội và các cá nhân trong việc đầu tƣ phát 

triển cung cấp các dịch vụ GDĐH; tăng cƣờng mối quan hệ giữa các cơ sở GDĐH 

với giới công nghiệp và kinh doanh; khuyến khích các cơ sở GDĐH thành lập các 

đơn vị  tổ chức hoạt động khoa học công nghệ theo hƣớng kinh doanh. Tuy nhiên  

lực lƣợng thị trƣờng và tăng cƣờng quyền tự chủ không phải là liều thuốc trị bách 

bệnh cho tất cả các vấn đề của nền GDĐH Việt Nam. Chúng cần đƣợc tiếp cận một 

cách thận trọng và sử dụng đồng thời với các chính sách khác để chống lại các mặt 

tiêu cực của thị trƣờng  bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nƣớc  các cá nhân và cơ sở 

GDĐH; đổi mới cơ chế phân bổ chi ngân sách cho GDĐH. Tiếp tục hoàn thiện luật 

pháp về thuế theo hƣớng vừa bảo đảm nguồn thu cho NSNN  vừa khuyến khích đầu 

tƣ  đổi mới nội dung  chƣơng trình và phƣơng pháp đào tạo đại học  mở rộng quy 

mô và nâng cao chất lƣợng đào tạo  nuôi dƣỡng nguồn thu và thực hiện công bằng 

xã hội. 

Vận hành mô hình “giả thị trƣờng” GDĐH còn đƣợc xem xét dƣới khía cạnh 

nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản thu nhập mà các cơ sở GDĐH nhận đƣợc từ 

phía nhà nƣớc h  trợ (nhƣ NSNN  đội ngũ giảng viên  các phòng thí nghiệm và thực 
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hành...); đồng thời giảm thiểu sự phụ thuộc của các cơ sở GDĐH vào sự h  trợ này. 

Muốn vậy  điều cần thiết là phải khơi dậy và khai thác triệt để các tiềm năng sẵn có 

của các cơ sở GDĐH (nhƣ hoạt động nghiên cứu khoa học  nghiên cứu và chuyển 

giao công nghệ  bán các bản quyền sở hữu trí tuệ và thu học phí và lệ phí...). Thêm 

vào đó  một trong những biện pháp không kém phần quan trọng khác để nhân lên 

các nguồn lực đầu tƣ là thực hiện đổi mới hoặc thay đổi trong cơ chế cung cấp 

NSNN cho GDĐH. Thực hiện cơ chế thu hồi chi phí bằng việc mở rộng phạm vi tín 

dụng sinh viên. Chính sách thu hồi chi phí có thể đƣợc xem nhƣ một biện pháp hữu 

hiệu nhất để bảo toàn một phần NSNN tái đầu tƣ phát triển GDĐH. 

e. Hoàn thiện chính sách tuyển sinh  

Hiện nay, công tác tuyển sinh đối với các trƣờng ĐHCL tƣơng đối dễ dàng 

khi thực hiện xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT và đề án tuyển sinh riêng. 

Trong khi đó hầu hết các trƣờng ĐHNCL gặp rất nhiều khó khăn do tâm lí, thói 

quen, phần vì mức đóng học phí cao các học sinh và phụ huynh vẫn muốn cho con 

em học tập tại các trƣờng ĐHCL… Công tác tuyển sinh của trƣờng các trƣờng 

ĐHNCL là một trong những vần đề cần phải có các giải pháp để duy trì số lƣợng 

sinh viên vốn hiện nay đang rất khiêm tốn, tiến tới việc tạo ra sân chơi sòng phẳng 

với các trƣờng ĐHCL. 

Một vấn đề đƣợc đặt ra là hiện nay có sự canh tranh quyết liệt trong công tác 

tuyển sinh đào tạo, muốn duy trì sự tồn tại các cơ sở GDĐHNCL bằng mọi giá phải 

tuyển sinh cho đƣợc vì đây là vấn đề sống còn đối với nhà trƣờng, tình trạng đó dẫn 

đến nhiều trƣờng tuyển sinh vƣợt chỉ tiêu trong khi chƣa đảm bảo đƣợc đội ngũ 

giáo viên và cơ sở vật chất  điều này chứng tỏ phần lớn các cơ sở GDĐHNCL hoạt 

động đều vì mục tiêu lợi nhuận dẫn đến chất lƣợng đào tạo chƣa cao. Nhà nuớc cần 

xem xét và có chế tài thật rõ và nặng cho những trƣờng tuyển sinh vƣợt chỉ tiêu. 

Nên chỉ cho các trƣờng tuyển sinh vƣợt 5% so với chỉ tiêu đƣợc tuyển, cắt chỉ tiêu 

đào tạo gấp hai thậm chí gấp ba lần số thí sinh tuyển vƣợt chỉ tiêu đồng thời có chế 

tài xử phạt bằng tiền tính theo đầu sinh viên tuyển vƣợt. Đặc biệt từ năm học 2017-

2018 các trƣờng tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh nên hệ thống các cơ sở GDĐHNCL 
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cần phải xây dựng cho mình chiến lƣợc tuyển sinh với các giải pháp: 

- Thông qua các hoạt động nhƣ tiếp thị đến từng gia đình từng sinh viên bằng 

nhiều kênh thông tin khác nhau, không ngừng quảng bá giới thiệu về trƣờng, về 

ngành nghề đào tạo. Tìm hiểu thông tin về các trƣờng phổ thông trung học trên cả 

nƣớc để có kế hoạch tiếp thị đến từng trƣờng. 

- Tăng cƣờng hợp tác giao lƣu  tổ chức hội thảo để quảng bá về nhà trƣờng, 

quan hệ tốt với các doanh nghiệp nhằm nắm bắt đƣợc nhu cầu  xu hƣớng đào tạo 

của xã hội.  

Đi sâu quan hệ với những tập đoàn  những tổng công ty để nhận hợp đồng 

đào tạo theo nhu cầu của các tập đoàn này  cần nhanh chóng nắm bắt đƣợc nhu cầu 

các doanh nghiệp lớn bởi vì các quốc gia trên thế giới vấn đề này đã thực hiện rất 

thành công nhƣ ở Hàn Quốc, ở Đài Loan … Cần tạo ra đƣợc mối quan hệ hợp tác 

chiến lƣợc với những đối tác này. 

Hoàn thiện quản lý tuyển sinh cũng là giải pháp để các trƣờng tự chủ, Nhà 

nƣớc cần giao toàn bộ công tác tuyển sinh, từ khâu ra đề cho tới xét tuyển, cho các 

trƣờng. Điều này cũng ph  hợp với quy định của Luật Giáo dục. Để đảm bảo chất 

lƣợng và công bằng  Nhà nƣớc quy định các tiêu chuẩn đầu vào cơ bản và tối thiểu. 

Các trƣờng đƣợc quyết định các điều kiện tuyển bổ sung về trình độ, k  năng  thể 

lực hay năng khiếu; về hình thức tuyển. Điều này giúp các trƣờng thuận lợi hơn khi 

thực hiện nhiệm vụ đào tạo sau này.  

Đổi mới cách thức giao chỉ tiêu tuyển sinh  Nhà nƣớc cần giao cho các 

trƣờng quyền quyết định chỉ tiêu tuyển dựa trên tín hiệu thị trƣờng lao động và các 

tiêu chí đảm bảo chất lƣợng đào tạo do Bộ GD&ĐT quy định. Nhà nƣớc giao cho 

các cơ sở GDĐH chủ động xác định chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp với các điều kiện 

đảm bảo chất lƣợng đào và nhu cầu xã hội. Trong trƣờng hợp sử dụng kết quả thi tốt 

nghiệp phổ thông trung học  Nhà nƣớc cần tiếp tục hoàn thiện và ban hành khung 

xét tuyển để căn cứ cho các trƣờng chủ động xây dựng đề án tuyển sinh và thông 

báo công khai để ngƣời học  ngƣời dân biết và giám sát. 

f. Hoàn thiện chương trình đào tạo 



132 

 

Bộ GD&ĐT cần để các trƣờng chủ động hơn nữa trong việc xây dựng 

chƣơng trình đào tạo theo nhu cầu xã hội  đây là vấn đề mà nhiều quốc gia trên thế 

giới đã thực hiện thành công, chỉ khi xã hội chấp nhận sản phẩm đào tạo của các 

trƣờng thì mới khẳng định vị thế và đảm bảo sự tồn tại của nhà trƣờng. 

Bộ GD&ĐT chuẩn hóa các chƣơng trình đào tạo chất lƣợng cao để điều 

chỉnh các cơ sở GDĐH theo hƣớng sau: 

- Bổ sung những môn học mà chƣơng trình của trƣờng đại học có uy tín đang 

có nhƣng chƣơng trình đào tạo tài năng  chất lƣợng cao hiện nay không có. 

- Bỏ bớt những môn học không cần thiết, lạc hậu trong chƣơng trình đào tạo 

tài năng  chất lƣợng cao hiện nay  tăng t  trọng và số lƣợng các môn chuyên ngành. 

- Sắp xếp lại số tín chỉ, các môn học bắt buộc, tự chọn có hƣớng dẫn, tự chọn 

t y ý theo chƣơng trình của đại học uy tín (riêng về thời lƣợng, nội dung các môn 

học lý luận Mác - Lênin  tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, giáo dục quốc phòng, giáo dục thể 

chất thực hiện theo hƣớng dẫn của Bộ GD&ĐT đối với các chƣơng trình đào tạo 

tiên tiến). 

- Có chƣơng trình bổ túc ngoại ngữ cho sinh viên để có thể học tập chuyên 

môn bằng ngoại ngữ vào những năm học cuối khóa và sử dụng thành thạo ngoại 

ngữ sau khi tốt nghiệp. 

- Thay vì quy định và trực tiếp tổ chức biên soạn chƣơng trình khung   ộ 

GD&ĐT chỉ cần quản lý khung chƣơng trình  trao quyền xây dựng và phát triển 

chƣơng trình một cách triệt để cho các trƣờng hội đủ điều kiện. Đây không phải là 

sự từ bỏ trách nhiệm quản lý chƣơng trình mà là thay đổi cách thức quản lý. Nhà 

nƣớc thực hiện quản lý chƣơng trình thông qua quy định chung về khung chƣơng 

trình gồm cấu trúc  cơ cấu và khối lƣợng kiến thức  khung thời gian đào tạo  mức 

trình độ hay chuẩn đầu ra và các học phần bắt buộc (nếu cần) tuân thủ. Một trƣờng 

đại học căn cứ vào khung chƣơng trình và danh mục ngành nghề đào tạo quốc gia 

để xây dựng  phát triển chƣơng trình đào tạo cụ thể và đăng ký mở ngành với  ộ 

GD&ĐT mà không cần thiết phải xin phép hay chờ phê duyệt việc mở ngành.  

Cần thấy rằng việc “miễn trừ” chƣơng trình khung đối với các chƣơng trình 
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nhập cảng hay của các trƣờng “đẳng cấp quốc tế” mà không có quy định kiểm soát 

chất lƣợng, trong chừng mực nào đó  là không công bằng. Do đó  Nhà nƣớc cần 

xem xét đánh giá đúng mức tất cả các chƣơng trình để có biện pháp xử lý cụ thể, 

bảo đảm tính pháp lý, thích ứng và tƣơng xứng của mọi chƣơng trình. Ngoài ra  

Nhà nƣớc cần quan tâm xúc tiến việc xây dựng cơ chế  chính sách đảm bảo việc liên 

thông  chuyển đổi và công nhận tƣơng đƣơng đối với chƣơng trình đào tạo bên 

trong và ngoại nhập. Có chính sách khuyến khích các cơ sở GDĐH chủ động quốc 

tế hóa chƣơng trình đào tạo của mình nếu phù hợp. 

Nhà nƣớc cũng cần mở rộng  đảm bảo sự tham gia của mọi cơ sở GDĐH đủ 

điều kiện đối với mọi chƣơng trình đào tạo có tính dân sự, chỉ giới hạn sự tham gia 

ở những ngành nghề đặc biệt. Để đảm bảo quyền tham gia đào tạo  Nhà nƣớc cần 

quy định và công khai điều kiện, tiêu chuẩn cần có. Hạn chế tới mức thấp nhất tình 

trạng đào tạo độc quyền. Việc mở rộng sự tham gia của các nhà cung cấp dịch vụ 

GDĐH còn là biện pháp đảm bảo quyền lợi của ngƣời học, chất lƣợng và giá thành 

đào tạo hợp lý.  

Các cơ sở GDĐH cần chuyển nhanh từ cơ chế đào tạo theo niên chế sang cơ 

chế đào tạo theo tín chỉ  đó thực sự là một bƣớc cải cách trong hệ thống giáo dục 

bởi vì đào tạo theo tín chỉ có rất nhiều ƣu điểm nhƣ: Tăng tính chủ động cho ngƣời 

học, tính khoa học trong đào tạo, tính chuẩn hóa, tính linh hoạt và thích ứng, tính 

tiết kiệm và hiệu quả….  

Các cơ sở GDĐH cần phải xây dựng, chỉnh lý chƣơng trình khung đào tạo 

nhằm đảm bảo khả năng thích ứng kịp thời với nhu cầu xã hội  đòi hỏi xã hội trong 

định hƣớng đào tạo.  

Các cơ sở GDĐH cần chủ động hợp tác với các đơn vị sử dụng nhân lực sau 

đào tạo, các doanh nghiệp trong xây dựng chƣơng trình đào tạo, gắn lý thuyết với 

thực hành, trong việc tạo điều kiện để học viên tiếp cận thực tế, thực tập tại đơn vị, 

doanh nghiệp. Đặc biệt cần giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp. 

Tham khảo ý kiến doanh nghiệp về mức độ đáp ứng công việc của sinh viên sau tốt 

nghiệp từ đó bổ sung  điều chỉnh phƣơng pháp giảng dạy, trang bị kiến thức, k  
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năng cho sinh viên ph  hợp với yêu cầu thực tế công việc; Phát huy vai trò và trách 

nhiệm của doanh nghiệp trong đào tạo nghề cả đào tạo mới và bồi dƣỡng và đào tạo 

tại ch ; Tăng cƣờng giáo dục hƣớng nghiệp du lịch và đào tạo nghề du lịch trong 

cộng đồng  đặc biệt là trong hệ thống cơ sở giáo dục phổ thông trung học cơ sở và 

trung học phổ thông. 

Định hƣớng các cơ sở GDĐH lựa chọn chƣơng trình đào tạo của một trƣờng 

đại học có uy tín gần gũi nhất với chƣơng trình đào tạo hiện nay của đơn vị. 

Chƣơng trình đào tạo tại các cơ sở GDĐH tiên tiến trên thế giới đều đƣợc xây dựng 

đảm bảo theo một chuẩn nhất định  thƣờng do các hiệp hội nghề nghiệp, hiệp hội 

chuyên môn hoặc các tổ chức kiểm định chất lƣợng đặt ra. Các chuẩn này là mức 

yêu cầu tối thiểu về nội dung kiến thức, thời lƣợng đối với từng nội dung  cơ cấu và 

mối quan hệ giữa các môn học/học phần trong toàn bộ chƣơng trình đào tạo ở một 

ngành đào tạo nhất định  làm căn cứ cho việc kiểm định chất lƣợng chƣơng trình 

đào tạo. Vì vậy, các cơ sở GDĐH muốn chƣơng trình đào tạo của mình đƣợc kiểm 

định và công nhận chất lƣợng đều tuân thủ chuẩn chƣơng trình này. Chƣơng trình 

đào tạo gắn với thực tiễn, linh hoạt giúp các cơ sở GDĐH thu hút đƣợc sinh viên 

theo học vừa tăng đƣợc nguồn thu từ học phí, vừa giảm đƣợc chi phí cho những 

môn học ít hoặc không thiết thực với sinh viên. 

 g. Hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục đại học 

 Không chỉ đội ngũ giảng viên  đội ngũ lãnh đạo nhà trƣờng (Hiệu trƣởng, 

Chủ tịch Hội đồng trƣờng, Phó hiệu trƣởng…) cũng phải đƣợc bồi dƣỡng nghiệp vụ 

quản lý đạt chuẩn. Riêng với các cơ sở GDĐHCL  đội ngũ cán bộ kế cận phải qua 

lớp đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ quản lý  đƣợc cấp chứng chỉ mới đƣợc đƣa vào 

quy hoạch nhân sự lãnh đạo. 

Để hoàn thiện QLNN đối với GDĐH không thể tách rời với chiến lƣợc quản 

lý và phát triển lực lƣợng lao động trong lĩnh vực GDĐH nói chung và đội ngũ 

giảng viên nói riêng, cần:  

- Xây dựng và thực hiện quy hoạch đội ngũ giảng viên và cán bộ QLGDĐH  

bảo đảm đủ về số lƣợng  nâng cao chất lƣợng  đáp ứng yêu cầu đổi mới GDĐH. 
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- Đổi mới mạnh mẽ nội dung  chƣơng trình và phƣơng pháp đào tạo  bồi 

dƣỡng giảng viên và cán bộ QLGDĐH. Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn và 

nghiệp vụ sƣ phạm của giảng viên  tầm nhìn chiến lƣợc  năng lực sáng tạo và tính 

chuyên nghiệp của cán bộ lãnh đạo  quản lý. 

- Đổi mới phƣơng thức tuyển dụng theo hƣớng khách quan  công bằng và có 

yếu tố cạnh tranh. Hoàn thiện và thực hiện cơ chế hợp đồng dài hạn; bảo đảm sự 

bình đẳng giữa giảng viên biên chế và hợp đồng  giữa giảng viên ở các cơ sở 

GDĐHCL và ở các cơ sở GDĐHNCL. 

- Xây dựng và ban hành chính sách mới đối với giảng viên bao gồm tiêu 

chuẩn giảng viên  định mức lao động  điều kiện làm việc  nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ  chế độ nghỉ dạy dài hạn để trao đổi học thuật và cơ chế đánh giá khách 

quan kết quả công việc.  an hành chính sách  chế độ kiêm nhiệm giảng dạy. 

- Đổi mới quy trình bổ nhiệm  miễn nhiệm chức danh giáo sƣ  phó giáo sƣ 

theo hƣớng giao cho các cơ sở GDĐH thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn và điều 

kiện chung do Nhà nƣớc quy định. Định kỳ đánh giá để bổ nhiệm lại hoặc miễn 

nhiệm các chức danh giáo sƣ  phó giáo sƣ. Cải cách thủ tục hành chính xét công 

nhận giảng viên  giảng viên chính. 

Đối với các cơ sở GDĐHNCL cần phải thay đổi chính sách thu hút giảng 

viên  thay đổi nội dung và phƣơng thức quản lý giảng viên là vấn đề cấp thiết. Sự 

thay đổi cần tập trung vào các mặt: i) Quản lý đội ngũ giảng viên dựa tiêu chuẩn 

chuyên môn, khoa học, việc làm và đạo đức nghề nghiệp; ii) Thực hiện chính sách 

thu hút giảng viên trên cơ sở bình đẳng, iii) Tăng cƣờng chế độ hợp đồng; iv) Tiêu 

chuẩn hóa xét và công nhận chức danh khoa học; v) Đảm bảo tự chủ học thuật; và 

vi) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ trƣờng đại học    

Trước hết, quản lý giảng viên đại học cần dựa trên bốn nguyên tắc: năng lực 

chuyên môn, thành tích khoa học, việc làm và đạo đức nghề nghiệp. Thực ra nguyên 

tắc việc làm cũng bao hàm cả hai nguyên tắc là năng lực chuyên môn và thành tích 

khoa học. Nguyên tắc về năng lực chuyên môn đòi hỏi chính sách tuyển chọn, sử 

dụng hay đào tạo bồi dƣỡng giảng viên phải dựa trên tiêu chuẩn năng lực chuyên 
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môn thống nhất. Nguyên tắc thành tích khoa học đòi hỏi việc đánh giá giảng viên 

phải dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học. Nguyên tắc việc làm đòi hỏi thực hiện 

chính sách trọng dụng nhân tài, tạo cơ hội bình đẳng và cạnh tranh trong giảng dạy 

và nghiên cứu. Nguyên tắc đạo đức đòi hỏi có sự khuyến khích giảng viên giữ gìn 

đạo đức nghề nghiệp. Nhà nƣớc cần đảm bảo các nguyên tắc này đƣợc tôn trọng 

trong mọi chính sách quản lý và phát triển đội ngũ giảng viên. Nhất là sớm xây 

dựng hệ thống tiêu chuẩn chuyên môn và nghề nghiệp giảng viên đại học để làm cơ 

sở pháp lý cho QLNN.  

Về thu hút giảng viên, Nhà nƣớc cần thực hiện chính sách thống nhất về đầu 

tƣ và phát triển giảng viên, không có sự phân biệt giữa các loại hình trƣờng ĐHCL 

hay NCL, tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên các trƣờng ĐHNCL yên tân công 

tác. Điều đó là minh chứng thêm rằng cần phải xây dựng luật giảng viên trong thời 

gian tới.   

Về quản lý lao động, cần khuyến khích việc thực hiện hợp đồng lao động dựa 

trên sự thỏa thuận mức lƣơng và cam kết trách nhiệm rõ ràng đối với mọi loại hình 

trƣờng đại học. Đồng thời, có chính sách khuyến khích lao động sáng tạo của giảng 

viên. Hội đồng trƣờng/ HĐQT cần trao quyền cho các hiệu trƣởng thực hiện vai trò 

của ngƣời sử dụng lao động  đƣợc điều động, sa thải giảng viên vi phạm hợp đồng 

lao động. Song song đó  cần tăng cƣờng biện pháp thanh tra, kiểm tra quản lý và sử 

dụng lao động.   

Về quyết định chức danh khoa học  Nhà nƣớc cần cho phép các trƣờng đƣợc 

quyết định chức danh khoa học và sƣ phạm theo tiêu chuẩn của trƣờng và quy định 

chung của Nhà nƣớc. Để tránh việc quyết định chức danh tràn làn  làm tăng chi trả 

lƣơng  cần khống chế t  lệ ngƣời đƣợc bổ nhiệm các chức danh khoa học (dựa trên 

quy mô sinh viên và giảng viên).  

Để bảo đảm quyền tự chủ học thuật của các giảng viên (cho cả các nhà 

nghiên cứu và sinh viên)  Nhà nƣớc cần thực hiện đồng bộ các chính sách khuyến 

khích và bảo vệ nhƣ: quyền tự do ngôn luận, quyền về thông tin, quyền theo đuổi 

NCKH v.v… không chỉ trên lý thuyết mà còn phải trên thực tế. Nhà nƣớc cần có 
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quy định khuyến khích các giảng viên đƣợc trình bày các môn học theo ý kiến của 

mình, lựa chọn và thực hiện các đề tài NCKH theo phƣơng pháp của mình. Các sinh 

viên đƣợc chủ động hơn trong việc tiếp thu kiến thức theo cách nghĩ và nhu cầu của 

mình. Việc truyền bá tri thức cần phải đƣợc khẳng định là thực hiện một nhiệm vụ 

(đƣợc giao) chứ không phải quyền cá nhân thuần túy, vì vậy không thể “lơi lỏng” 

nhiệm vụ mà mình gánh vác. Cần phân định rõ phạm vi tự chủ học thuật mang tính 

thảo luận khoa học và tự chủ học thuật trong truyền bá tri thức mà giảng dạy là đơn 

cử. Thực tế cũng cho thấy tự chủ học thuật là cần thiết nhƣng nó cũng không mang 

tính tuyệt đối. Cũng nhƣ quyền tự chủ, nó phải thể hiện tính xã hội tích cực phù hợp 

với từng khung cảnh nhất định. 

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của giảng viên  thì Nhà nƣớc cần tăng 

cƣờng và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn giáo dục, khuyến khích thực hiện 

thỏa ƣớc lao động tập thể, thông qua sức mạnh tập thể giảng viên thƣơng lƣợng đạt 

lợi ích cao hơn quy định của pháp luật. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản 

lý lao động trong việc bảo vệ pháp chế lao động, thông qua các công tác giám sát 

và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật lao động. Đảm bảo việc tuân thủ nguyên tắc 

“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong dịch vụ GDĐH thông qua thúc đẩy 

và giám sát việc tổ chức hội nghị dân chủ trong nhà trƣờng một cách thực chất.  

h. Hoàn thiện chính sách nghiên cứu khoa học 

Bộ GD&ĐT cần nghiên cứu và ban hành một quy chế riêng về tổ chức quản 

lý hoạt động NCKH và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên trong các cơ 

sở GDĐH để tạo ra cơ sở pháp lý mà dựa vào đó từng trƣờng sẽ xây dựng quy chế 

riêng phù hợp với đặc thù của trƣờng nhằm gắn kết mọi giảng viên trong nhà 

trƣờng vào hoạt động NCKH với tinh thần trách nhiệm cao vì mục tiêu phát triển 

nhà trƣờng, phát triển đội ngũ và nâng cao năng lực chuyên môn cho từng giảng 

viên. 

Quy chế ban hành cần đƣợc kiểm tra  đánh giá tình hình thực hiện để có 

những điều chỉnh thích hợp cho từng giai đoạn phát triển của GDĐH Việt Nam. 

Bộ GD&ĐT cần quy định cụ thể với những trƣờng đang hoạt động thì những 
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kết quả NCKH phải đạt đƣợc với các hình thức nghiên cứu để làm căn cứ xét duyệt 

chỉ tiêu đào tạo các hệ đại học. Còn khi xét cấp quyết định thành lập trƣờng đại học 

Bộ GD&ĐT cần phải đƣa ra quy định cụ thể về điều kiện và khả năng đáp ứng yêu 

cầu NCKH. Để gắn trách nhiệm NCKH với đào tạo trong các cơ sở GDĐH.  

Để thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học thì vấn đề kinh phí là vấn đề có 

ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Quốc hội, Chính phủ và Bộ GD&ĐT cần phải nghiên 

cứu để tăng mức kinh phí ngân sách sử dụng cho hoạt động NCKH ở các cơ sở 

GDĐH. Từng trƣờng phải căn cứ vào khả năng tài chính để hình thành qu  h  trợ 

phát triển hoạt động NCKH. Tập trung kinh phí và sử dụng đúng mục đích  có hiệu 

quả sẽ tác động trực tiếp đến sự phát triển của hoạt động NCKH ở các cơ sở GDĐH 

trong giai đoạn hiện nay. 

Một vấn đề khác cũng có tác động lớn đến hoạt động NCKH là chính sách 

đãi ngộ ngƣời có thành tích NCKH. Sự đãi ngộ ở đây không chỉ đơn thuần là tiền 

mà còn là những cơ hội học tập, nghiên cứu  nâng cao trình độ ở môi trƣờng tiên 

tiến, là những điều kiện làm việc tốt nhất có thể có  là cơ hội thăng tiến trong sự 

nghiệp chuyên môn, là quyền đƣợc nói và có tiếng nói quyết định ở những nơi mà 

khoa học đƣợc coi là thánh địa, là ch  của những ngƣời có năng lực thực sự. 

Bên những  giải pháp trên, Bộ GD&ĐT cần chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa 

học công nghệ và UBND các tỉnh, thành phố xây dựng cơ chế hoạt động KHCN 

trong các cơ sở GDĐH. Theo hƣớng các trƣờng tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong 

việc ký kết hợp đồng khoa học và công nghệ; thực hiện hoạt động KHCN; đào tạo 

nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài; đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ 

KHCN. Sử dụng tiền, tài sản, giá trị tài sản trí tuệ, các nguồn thu hợp pháp để tiến 

hành hoạt động KHCN, sản xuất kinh doanh theo quy định. 

Thành lập tổ chức nghiên cứu và phát triển, tổ chức dịch vụ KHCN, doanh 

nghiệp KHCN trong các cơ sở GDĐH. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, 

chuyển nhƣợng kết quả hoạt động KHCN; công bố kết quả nghiên cứu hoạt KHCN 

lên các phƣơng tiện thông tin ở trong và ngoài nƣớc. 
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Hoạt động NCKH tại các cơ sở GDĐH là một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm  nhƣng hiện nay các cơ sở GDĐH thƣờng ít quan tâm đến vấn đề này lý do là 

công tác NCKH tốn nhiều kinh phí nhƣng hiệu quả đem lại không nhiều do vậy cần 

có cơ chế trong hoạt động này. Bộ GD&ĐT cần điều chỉnh các trƣờng nên đi theo 

hƣớng hợp đồng với các doanh nghiệp lớn, các tổng công ty xây dựng các viện 

nghiên cứu phục vụ cho nhu cầu của các doanh nghiệp  có nhƣ vậy mới phát huy 

đƣợc hiệu quả của công tác nghiên cứu là ứng dụng ngay vào thực tiễn, nếu cần có 

thể bán sản phẩm dịch vụ ngay sau khi nghiên cứu hoặc trong quá trình nghiên cứu 

có thể nhận đơn đặt hàng của các khách hàng. Một vấn đề nữa là các viện nghiên 

cứu trong các cơ sở GDĐH có thể tìm mua những sản phẩm dịch vụ mới nghiên 

cứu  sau đó thực hiện ngay công việc chuyển giao và bán thiết bị công nghệ mới, 

đây là một hƣớng mà các cơ sở GDĐH cũng cần xem xét.. 

4.3.2.3. Hiệu quả dự kiến của các giải pháp 

- Nâng cao hiệu quả của chiến lƣợc và chính sách phát triển giáo dục nhờ 

hoạch định đƣợc hệ thống giải pháp chiến lƣợc mang tính đồng bộ và hệ thống. Các 

định hƣớng chính sách giáo phát triển giáo dục đƣợc xây dựng trên cơ sở căn cứ 

khoa học, có mối liên hệ chặt chẽ với chiến lƣợc phát triển giáo dục đại học. Giải 

pháp đƣợc thực hiện sẽ góp phần đạt đƣợc mục tiêu đã đặt ra trong lĩnh vực GDĐH  

từ đó sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn; 

- Góp phần phát huy đƣợc vai trò của các công cụ chính sách tài chính và 

chinh sách đầu tƣ do việc phân phối kinh phí đầu tƣ cho GDĐH có sự gắn kết với 

nhu cầu đảm bảo chất lƣợng đào tạo  chƣa khuyến khích việc điều chỉnh cơ cấu 

ngành nghề đào tạo của m i cơ sở GDĐH. Mặt khác, việc trao quyền tự chủ tài 

chính cho các cơ sở GDĐH sẽ tạo môi trƣờng thuận lợi và linh hoạt cho các cơ sở 

GDĐH chủ động huy động vốn đầu tƣ từ các nguồn xã hội hóa  đa dạng hóa loại 

hình đào tạo... 

- Tăng cƣờng sự công bằng trong GDĐH về quyền và nghĩa vụ của sinh viên 

trong m i cơ sở GDĐH và giữa các cơ sở giáo dục đại học  đặc biệt là trong chính 

sách về học phí, h  trợ học bổng, vay vốn ƣu đãi cho sinh viên ngh o.... 



140 

 

4 3 3  T ng cường công t c thanh tra  kiểm tra  gi m s t hoạt động của 

gi o dục đại học 

4.3.3.1. Cơ sở thực hiện giải pháp 

Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát là một nội dung quan trọng trong 

quản lý QLNN nói chung và quản lý nhà nƣớc về kinh tế đối với GDDH nói riêng. 

Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát có tác dụng đảm bảo để các đơn vị thực 

hiện đúng pháp luật và các quy định của Nhà nƣớc nói chung và quy định về 

GDĐH nói riêng; đảm bảo phát hiện, xử lý và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện, 

hành vi trái với quy định quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý đầu tƣ  quản lý 

tuyển sinh và đào tạo...  ở các cơ sở GDĐH; cảnh báo và ngăn ngừa các hành vi 

tham nhũng  lãng phí tài sản Nhà nƣớc.  ên cạnh việc đánh giá công tác tổ chức 

thực hiện các quy định  phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai phạm và thiếu 

sót của các cơ sở GDĐH  các cơ quan kiểm soát cần quan tâm đến khía cạnh tƣ vấn  

hƣớng dẫn cho các cơ sở GDĐH. Việc vận dụng các phƣơng thức đánh giá tiên tiến 

vào quá trình xem xét kết quả và hiệu quả hoạt động của các cơ sở GDĐH là rất cần 

thiết vì nó làm tăng tính khách quan và sự chuẩn xác khi đƣa ra các kết luận hay 

khuyến nghị. Trong hệ thống tự chủ  việc xử lý các vi phạm đúng mức và nghiêm 

minh là cần thiết vì nó giúp ngăn chặn sự các sai phạm. Nhà nƣớc cũng cần đảm 

bảo là một trƣờng có thể dự đoán đƣợc trách nhiệm pháp lý của mình chứ không 

phải chỉ trông chờ vào “may rủi” trách nhiệm trong sai phạm. Kết quả phân tích 

thực trạng hoạt động thanh tra, kiểm tra giám sát đối với giáo dục đại học cần đƣợc 

hoàn thiện theo hƣớng: tăng cƣờng tính chính xác và khách quan của thông tin 

thanh tra, kiểm tra, tính tự chịu trách nhiệm về kết quả thanh tra, kiểm tra và tính 

khoa học, hệ thống của công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các kết quả thanh tra, 

kiểm tra. 

4.3.3.2. Nội dung của giải pháp 

Để công tác thanh tra, kiểm tra  giám sát đạt kết quả tốt, góp phần chấn chỉnh 

và củng cố hoạt động của các cơ sở GDĐH cần phải thực hiện các biện pháp cụ thể 

là: Phối hợp tốt giữa các đơn vị tổ chức  đoàn thể, cá nhân có chức năng và quyền 
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hạn tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát hoạt động  cuả cơ sở GDĐH 

để có thể bao quát hết mọi hoạt động của các đơn vị này  đồng thời  có cơ chế ràng 

buộc trách nhiệm về kết quả của các đơn vị thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và hoạt 

động thanh tra, kiểm tra phải đƣợc tiến hành một cách định kỳ  nhƣng cũng không 

trùng chéo làm cản trở hoạt động của các đơn vị đƣợc kiểm tra, thanh tra.   

Tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra và quyết định xử lý các vi phạm của 

một số cơ sở GDĐH về chỉ tiêu tuyển sinh  điều kiện cơ sở vật chất, về đội ngũ 

giảng viên (trình độ của đội ngũ giảng viên)...nhằm đổi mới quản lý, nâng cao chất 

lƣợng đào tạo  đƣa hệ thống GDĐH vào nề nếp. Các trƣờng đƣợc giao quyền tự chủ 

trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh tuy nhiên, cần phải dựa vào các tiêu chí quy định 

để xác định chỉ tiêu và các cơ sở GDĐH phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của 

dữ liệu  đồng thời Bộ GD&ĐT có vai trò QLNN để kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện các quy định về thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở GDĐH theo tiêu 

chuẩn quốc gia đã đƣợc xác định và đƣợc công nhận.  

Để công việc quản lý ở các trƣờng thƣờng xuyên và có hiệu quả, Bộ 

GD&ĐT cần phối hợp với chính quyền địa phƣơng  phân quyền cho các địa phƣơng 

mà cụ thể là Sở GD&ĐT các tỉnh thành phố trực thuộc trung ƣơng kiểm tra giám sát 

hoạt động của các cơ sở GDĐH: Kiểm tra thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh  đối tƣợng 

tuyển sinh  các báo cáo tài chính  nghĩa vụ nộp NSNN  tình hình các trƣờng xây 

dựng và thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ; Tình hình 

thực hiện chất lƣợng đào tạo theo quy định của Bộ. 

Trong quá trình quản lý cần phải thống nhất và phân định rõ trách nhiệm 

trong việc quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động của các cơ sở GDĐH, thì cần phải 

có giải pháp thay đổi sâu sắc và toàn diện cụ thể:  

- Thực hiện công việc kiểm tra chéo giữa các trƣờng với nhau  đây cũng là 

một hình thực hiện vừa kiểm tra giám sát vừa học hỏi lẫn nhau của các cơ sở 

GDĐH, giúp các cơ sở GDĐH ngày càng hoàn thiện hơn trong các khâu từ tổ chức, 

đào tạo  tài chính…. 

- Thực hiện quá trình kiểm tra giám sát của xã hội, của ngƣời dân điều này 
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biểu hiện là các cơ sở GDĐH khi đào tạo ra những sản phẩm có đƣợc xã hội chấp 

nhận hay không.  

4.3.3.3. Hiệu quả dự kiến của giải pháp 

- Góp phần tạo lập đƣợc thể chế và cơ chế giám sát chất lƣợng GDĐH hiệu 

quả thông qua việc phối hợp giữa các đơn vị tổ chức  đoàn thể, cá nhân có chức 

năng và quyền hạn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát hoạt động của cơ sở 

GDĐH;  

- Tăng cƣờng hiệu quả  đặc biệt là tính chính xác, kịp thời trong công tác 

thanh tra, kiểm tra chất lƣợng GDĐH do có quy định về định kỳ thực hiện hoạt 

động thanh tra và cơ chế ràng buộc trách nhiệm về kết quả của các đơn vị thanh tra, 

kiểm tra; 

- Tăng cƣờng thu hút sự tham gia của cộng đồng xã hội trong công tác thanh 

tra kiểm tra hoạt động đào tạo của các cơ sở GDĐH  đặc biệt là chất lƣợng giáo dục 

thông qua việc kiểm tra chéo giữa các cơ sở GDĐH và của ngƣời dân; 

- Nâng cao hiệu quả của cơ chế kiểm tra  giám sát và xử lý vi phạm pháp luật 

về hoạt động GDĐH thông qua việc cụ thể hóa các quy định về quyền và nghĩa vụ 

của các cơ sở GDĐH  đặc biệt là trong lĩnh vực tuyển sinh, tài chính và đầu tƣ. Các 

quy định này sẽ là cơ sở để xử lý hành chính và pháp luật đối với các cơ sở GDĐH 

khi có vi phạm.  

4.3.4   oàn thiện bộ m y quản  ý gi o dục đại học  

4.3.4.1. Cơ sở thực hiện giải pháp 

 ộ máy quản lý GDĐH về kinh tế có vài trò đặc biệt quan trọng trong 

QLNN về kinh tế đối với GDĐH.  ộ máy quản lý GDĐH về kinh tế là đơn vị thực 

hiện cụ thể hóa thể chế  chiến lƣợc và chính sách phát triển giáo dục đại học của 

Nhà nƣớc  đồng thời là đơn vị thực hiện thanh tra  kiểm tra giám sát đối với các cơ 

sở GDĐH. Hoàn thiện bộ máy quản lý giáo dục bao gồm việc hoàn thiện về tổ chức 

bộ máy quản lý  hoàn thiện về năng lực và trình độ của đội ngũ quản lý  hoàn thiện 

về nội dung và phƣơng thức quản lý.  
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 Kết quả phân tích thực trạng cho thấy trong thời gian vừa qua  bộ máy 

QLNN về GDĐH còn tồn tại những bất cập về tổ chức bộ  máy QLNN về kinh tế 

đối với GDĐH  về cơ chế và phƣơng thức quản lý  về trình độ và năng lực quản 

lý...  đòi hỏi cần có những giải pháp hoàn thiện để góp phần thực hiện mục tiêu phát 

triển GDĐH nói riêng  mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nói chung  ph  hợp với xu 

hƣớng toàn cầu hóa  khu vực hóa về giáo dục  kinh tế và xã hội 

4.3.4.2. Nội dung của giái pháp 

a. Hoàn thiện cơ chế quản lý 

Xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản  xây dựng cơ chế đại diện sở hữu nhà nƣớc đối 

với các cơ sở GDĐHCL.  ảo đảm vai trò kiểm tra  giám sát của cộng đồng; phát 

huy vai trò của các đoàn thể  tổ chức quần chúng  đặc biệt là các hội nghề nghiệp 

trong việc giám sát chất lƣợng GDĐH. 

Đổi mới cơ chế quản lý của Nhà nƣớc để các cơ sở GDĐHCL phát triển 

mạnh mẽ  có hiệu quả. Nhà nƣớc bằng hình thức tổ chức đấu thầu  đơn đặt hàng và 

có chính sách ƣu đãi nhằm khuyến khích các cơ sở đào tạo thuộc các thành phần 

kinh tế  kể cả kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tham gia thực hiện nhiệm vụ đào 

tạo dịch vụ công ích. Căn cứ vào điều kiện cụ thể  Nhà nƣớc quy định các loại hình 

dịch vụ  các đối tƣợng xã hội đƣợc Nhà nƣớc đài thọ toàn phần hoặc một phần  còn 

lại phải thanh toán chi phí theo nguyên tắc thị trƣờng. Trên cơ sở đó  các đơn vị 

cung ứng dịch vụ CL hoặc NCL thực hiện cung ứng dịch vụ diện nhà nƣớc đài thọ 

theo hình thức hợp đồng. Thực hiện chế độ tự chủ  tự chịu trách nhiệm đối với các 

cơ sở GDĐHCL về tổ chức bộ máy  biên chế  nhân sự và về tài chính trong việc 

thực hiện chức năng  nhiệm vụ đƣợc giao. Hoàn thiện thể chế về giá  về cạnh tranh 

và kiểm soát độc quyền trong lĩnh vực GDĐH. Thực hiện nhất quán cơ chế giá thị 

trƣờng có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nƣớc. Tăng cƣờng vai trò của Nhà nƣớc trong 

việc ổn giá bằng các biện pháp kinh tế vĩ mô và sử dụng nguồn lực kinh tế của Nhà 

nƣớc  giảm tối đa các can thiệp hành chính trong quản lý giá. Hoàn thiện khung 

pháp lý cho ký kết  thực hiện hợp đồng; không hình sự hóa các tranh chấp dân sự 

trong hoạt động đào tạo theo hợp đồng kinh tế. Hoàn thiện thể chế giám sát  điều 
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tiết thị trƣờng và xúc tiến quảng cáo  đầu tƣ  giải quyết tranh chấp ph  hợp với cơ 

chế kinh tế thị trƣờng và các cam kết quốc tế. 

b. Hoàn thiện phân cấp quản lý 

 Quản lý nhà nƣớc tập trung vào việc xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến 

lƣợc phát triển; chỉ đạo triển khai hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lƣợng 

GDĐH; hoàn thiện môi trƣờng pháp lý; tăng cƣờng công tác kiểm tra  thanh tra; 

điều tiết vĩ mô cơ cấu và quy mô GDĐH  đáp ứng nhu cầu nhân lực của đất nƣớc 

trong từng thời kỳ. 

c. Hoàn thiện nguyên tắc quản lý 

Quản lý GDĐH trong nền KTTT định hƣớng XHCN cần ph  hợp với những 

nguyên tắc cơ bản của KTTT nhằm thúc đẩy GDĐH phát triển nhanh  hiệu quả  bền 

vững cả về quy mô và chất lƣợng; hội nhập thành công với nền GDĐH quốc tế và 

giữ vững định hƣớng XHCN  tạo điều kiện cho mọi ngƣời có cơ hội bình đẳng tiếp 

cận GDĐH và thực hiện công bằng xã hội. 

d. Hoàn thiện nội dung quản lý 

Tăng cƣờng công tác QLNN về giá đối với một số hình thức đào tạo  dịch vụ 

độc quyền  bảo đảm tuân thủ yêu cầu của cơ chế thị trƣờng và các cam kết quốc tế. 

Xây dựng các tiêu chuẩn chất lƣợng đào tạo. Tăng cƣờng giám sát  thanh tra  kiểm 

tra chất lƣợng đào tạo. Tăng cƣờng đào tạo  bồi dƣỡng  nâng cao trình độ  tay nghề 

của đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở 

GDĐH trong nƣớc thu hút và sử dụng chuyên gia  các nhà khoa học là ngƣời nƣớc 

ngoài hoặc ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài có trình độ chuyên môn cao. Áp dụng 

phổ biến chế độ hợp đồng lao động trong các cơ sở GDĐHCL. Đƣa thƣơng lƣợng 

và ký kết thỏa ƣớc lao động tập thể thành quy định bắt buộc; tăng cƣờng sự tham 

gia của đại diện ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động vào hoạch định chính 

sách  kế hoạch phát triển thị trƣờng lao động GDĐH. Tăng cƣờng sự quản lý và 

giám sát của Nhà nƣớc đối với thị trƣờng lao động GDĐH. 

3.4.4.3. Hiệu quả dự kiến của giải pháp 

- Góp phần hoàn thiện cơ chế và phƣơng thức QLNN  đáp ứng yêu cầu quản 
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lý chất lƣợng đối với GDDH và đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển hoạt động GDĐH 

theo xu hƣớng toàn cầu hóa, khu vực hóa giáo dục đại học. 

- Hoàn thiện đƣợc mô hình QLGDĐH mang tính tập trung và chuyên môn 

sâu  trong đó   ộ GD&ĐT thực hiện quản lý chung theo hƣớng quản lý thông qua 

chiến lƣợc và chính sách phát triển giáo dục và quản lý trọng điểm là quản lý chất 

lƣợng đào tạo. 

- Nâng cao chất lƣợng của bộ máy QLNN về kinh tế đối với GDĐH thông 

qua việc đổi mới về tƣ duy QLGDĐH theo hƣớng quản lý chất lƣợng  hội nhập 

quốc tế, cải thiện về năng lực  trình độ quản lý giáo dục phù hợp với thực tiễn và 

nhu cầu phát triển. 

Kết luận chƣơng 4 

Tăng cƣờng quản lý GDĐH từ góc độ kinh tế là một yêu cầu tất yếu khách 

quan ở nƣớc ta nhằm góp phần phát triển GDĐH theo đúng mục tiêu đã xác định, 

đảm bảo ổn định, trật tự, công bằng và linh hoạt cho các cơ sở GDĐH trong hoạt 

động, phù hợp với xu thế phát triển GDĐH ở trong nƣớc và trên thế giới. 

Để tăng cƣờng quản lý GDĐH từ góc độ kinh tế và đạt đƣợc hiệu quả quản 

lý, trong thời gian tới Chính phủ  các cơ quan QLNN về kinh tế đối với GDĐH cần 

thực hiện đồng bộ các giải pháp bao trùm các nội dung của quản lý, từ hoạt động 

hoạch định các chiến lƣợc phát triển GDĐH đến ban hành pháp luật, xây dựng và 

thực thi các chính sách phát triển GDĐH, tổ chức bộ máy quản lý và thanh tra, kiểm 

tra giám sát hoạt động của các cơ sở GDĐH. Hƣớng ƣu tiên chủ yếu khi thực hiện 

các giải pháp là: (1) Đa dạng hóa hệ thống giáo dục nhằm đa dạng nguồn đầu tƣ  tận 

dụng các lợi thế tài chính từ các tổ chức, cá nhân ngoài nhà nƣớc cho phát triển 

GDĐH; (2) Tạo điều kiện cho các cơ sở GDĐH nâng cao chất lƣợng đào tạo  tăng 

cƣờng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tăng cƣờng xã hội hóa GDĐH; (3) Nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho các cơ sở GDĐH trên cơ sở tạo sự công bằng, ổn định 

và linh hoạt trong hoạt động của các  cơ sở GDĐH.  

Luận án đã đề xuất một số nhóm giải pháp mang tính hệ thống nhằm tác 

động bao trùm lên các nội dung quản lý nhằm tạo ra hiệu ứng của các giải pháp thúc 

đẩy công tác QLGDĐH ở nƣớc ta trong thời gian tới đạt đƣợc mục tiêu trong 

GDĐH nói chung và mục tiêu trong quản lý GDĐH từ góc độ kinh tế nói riêng. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Trong mấy thập niên vừa qua  hầu hết các quốc gia đang tập trung những n  

lực của mình vào tăng cƣờng quản lý GDĐH  mà trƣớc hết là tập trung cải cách 

chính sách phát triển GDĐH. Quản lý GDĐH của các nƣớc đều hƣớng tới 3 mục 

tiêu: i) Gia tăng cơ hội cho mọi ngƣời tham gia vào GDĐH ngày càng nhiều hơn; ii) 

Tạo ra những tiền đề để GDĐH làm tốt hơn chức năng phục vụ xã hội; và iii) Làm 

cho GDĐH ngày càng có hiệu năng và đạt đƣợc hiệu quả cao hơn. Nhiệm vụ truyền 

thống của trƣờng đại học Việt Nam là phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của 

nhà nƣớc và đất nƣớc. Sự chuyến biến nhanh chóng về kinh tế  chính trị và xã hội 

của nƣớc ta đang đặt ra những đòi hỏi về sự thay đổi trong chính sách phát triển 

GDĐH. Hiện nay và cả trong tƣơng lai  các trƣờng đại học Việt Nam cần đƣợc định 

hƣớng nhiều hơn tới mục tiêu phục vụ ngƣời học và ngƣời tuyển dụng. Điều này đòi 

hỏi cần có các cơ chế rõ ràng để hội nhập toàn bộ hoạt động của các cơ sở GDĐH 

vào hoạt động chung của xã hội nhằm nâng cao tính linh hoạt và khả năng thích 

nghi của GDĐH. 

Trong tiến trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế, GDĐH Việt Nam có 

những thay đổi và đã đạt đƣợc những thành tựu: tiếp cận với những xu thế phát triển 

hiện đại, những kinh nghiệm tốt của GDĐH thế giới  đẩy mạnh hợp tác quốc tế 

trong quá trình phát triển GDĐH. Đồng thời có điều kiện thu hút các nguồn lực phát 

triển GDĐH từ nƣớc ngoài  đặc biệt là đầu tƣ lớn hơn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy 

học, hiện đại hoá điều kiện học tập và lực lƣợng chuyên gia giáo dục...Tuy nhiên, 

bên cạnh những cơ hội lớn, hội nhập kinh tế quốc tế cũng mang lại cho GDĐH của 

Việt Nam những thách thức không nhỏ.  

Tuy nhiên, chất lƣợng GDĐH Việt Nam còn thấp  chƣa đáp ứng đƣợc nhu 

cầu về nguồn nhân lực đáp ứng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. Các văn 

bản pháp luật trong lĩnh vực GDĐH chƣa đƣợc rà soát, bổ sung cho phù hợp với 

tiến trình hội nhập quốc tế. Việc tổ chức quản lý phân tán, chồng chéo  đội ngũ cán 

bộ quản lý từ trung ƣơng đến địa phƣơng  cơ sở vừa thiếu về số lƣợng, vừa hạn chế 
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về khả năng quản lý chất lƣợng GDĐH trong bối cảnh mới... Vì vậy việc nghiên 

cứu luận án “Tăng cƣờng quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam từ góc độ kinh tế” là 

yêu cầu cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn để GDĐH trong nƣớc phát triển 

mạnh mẽ từ đó nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực - một yếu tố quyết định sự phát 

triển kinh tế bền vững.  

Luận án đã góp phần làm rõ, bổ sung thêm vào hệ thống cơ sở lý luận về 

quản lý nhà nƣớc đối với hệ thống GDĐH. Luận án đã làm sáng tỏ một số vấn đề về 

QLNN đối với GDĐH từ góc độ kinh tế trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm của một số 

quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó  luận án cũng đã phân tích, đánh giá đƣợc thực 

trạng quản lý nhà nƣớc về GDĐH từ góc độ kinh tế, chỉ ra đƣợc những thành tựu, 

hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong quản lý nhà nƣớc về GDĐH để từ đó đề 

xuất đƣợc những giải pháp tăng cƣờng QLGDĐH từ góc độ kinh tế trong điều kiện 

KTTT định hƣớng XHCN ở Việt Nam.  

Tuy nhiên, do thời gian và năng lực của tác giả có những hạn chế nhất định 

nên còn một số vấn đề cần làm sáng tỏ, cụ thể hơn nữa và mở ra những hƣớng 

nghiên cứu tiếp theo nhƣ: (1) Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của những giải 

pháp tăng cƣờng quản lý GDĐH từ góc độ kinh tế; (2) Hoàn thiện hệ thống tiêu chí 

và thang đo đánh giá quản lý GDĐH Việt Nam từ góc độ kinh tế.... 

2. Kiến nghị 

Để thực hiện một cách hiệu quả những giải pháp đã đề xuất, trong thời gian 

tới, Chính phủ cần: (1) Tăng cường t  lệ ngân sách chi đầu tư cho giáo dục, hoàn 

thiện cơ chế ngân sách, đặc biệt là đối với giáo dục. Trong hoạt động GDĐH  để 

nâng cao chất lƣợng toàn diện GDĐH  cần thực hiện những khoản đầu tƣ vƣợt quá 

khả năng của một cơ sở GDĐH mà chỉ có nhà nƣớc với nguồn lực mạnh mẽ và các 

công cụ quản lý hiệu quả mới có thể thực hiện đƣợc, thì Chính phù xem xét và 

quyết định đầu tƣ nhằm tận dụng cơ hội phát triển GDĐH và nâng cao chất lƣợng 

nguồn nhân lực cho đất nƣớc; (2) Tăng cường tuyên truyền và phổ biến kiến thức về 

tự chủ tài chính và tuyển sinh tại các cơ sở GDĐH không chỉ đối với các lãnh đạo 

cơ sở mà còn đối với tất cả các cán bộ giảng viên của cơ sở. Các cán bộ, giảng viên 
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đều phải nắm đƣợc thông tin về ý nghĩa  nội dung, cách thức, lộ trình và đặc biệt là 

vai trò của mình đối với thực hiện tự chủ tài chính và tuyển sinh, tiến tới loại bỏ tƣ 

duy thụ động và thay thế bằng tƣ duy chủ động của các cán bộ, giảng viên của các 

cơ sở GDĐH đối với tự chủ tài chính và tuyển sinh đại học; (3) Hoàn thiện và nâng 

cao hiệu quả của các văn bản hướng đẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng 

đại học. Các cơ sở GDĐH đã nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác kiểm 

định chất lƣợng đại học nhƣng còn lúng túng trong công tác chuẩn bị, viết báo cáo 

và thu thập minh chứng. Hiện nay, Bộ Giáo dục cũng đã ban hành một số văn bản 

hƣớng dẫn liên quan đến công tác kiểm định chất lƣợng đào tạo nhƣ Thông tƣ 

04/2016/TT- GDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016  Công văn 769/QLCL-KĐCLGD 

của Cục Quản lý chất lƣợng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng tài liệu hƣớng 

dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng CTĐT các trình độ của GDĐH; 

Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28 tháng 6 năm 2016 về việc hƣớng 

dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng CTĐT các trình độ của 

GDĐH  Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28 tháng 6 năm 2016 hƣớng 

dẫn tự đánh giá chƣơng trình đào tạo.... tuy nhiên các cơ sở giáo dục đại học còn 

nhiều lúng túng trong việc thực hiện các văn bản hƣớng dẫn, cụ thể hóa thành các 

báo cáo và thu thập mình chứng, gây lãng phí về thời gian  lao động và tài chính. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Phiếu phỏng vấn chuyên gia về quản lý giáo dục đại học từ góc độ 

kinh tế   

          Xin Ông/Bà vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây, hoặc đánh dấu X vào ô mà 

Ông/Bà lựa chọn. Trong đó: 1: Hoàn toàn không đồng ý; 2: Đồng ý một phần; 3: 

Tương đối đồng ý; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý.       

Câu 1. Quản lý GDĐH từ góc độ kinh tế ở Việt Nam hiện nay đang đƣợc đánh giá 

là thành công?                                                                      1       2     3       4      5  

1.1. Nguyên nhân thành công/chƣa thành công: 

…………………...…………………………………………………………………...

…………………...…………………………………………………………………... 

1.2. Có sự khác biệt trong quản lý giữa khối trƣờng công lập và dân lập?  

…………………...……………………………………………………………………

…………………...……………………………………………………………………

1.3. Hoạt động giáo dục đại học ở Việt Nam  có đạt đƣợc mục tiêu đã đề ra?  

…………………...……………………………………………………………………

…………………...…………………………………………………………………… 

Câu 2. Chiến lƣợc, kế hoạch và chính sách phát triển     1       2      3      4      5 

giáo dục đại học hiện nay là đúng đắn?                            

2.1. Thành tựu cơ bản: 

…………………...…………………………………………………………………… 

…………………...…………………………………………………………………… 

2.2. Hạn chế chủ yếu? 

…………………...…………………………………………………………………… 

…………………...…………………………………………………………………… 

Câu 3. Chính sách phát triển giáo dục đại học là phù hợp?  1     2     3      4      5 

3.1. Chính sách chất lƣợng đào tạo (ƣu   nhƣợc  điểm) 



 

 

…………………...……………………………………………………………………

…………………...…………………………………………………………………… 

3.2. Chính sách quy mô đào tạo (ƣu   nhƣợc  điểm) 

…………………...……………………………………………………………………

…………………...……………………………………………………………………

3.3. Chính sách về tài chính và cơ sở hạ tầng cho giáo dục đại học (ƣu  nhƣợc  

điểm)  

…………………...…………………………………………………………………… 

…………………...…………………………………………………………………… 

Câu 4. Việc ra văn bản hƣớng dẫn, tổ chức tập huấn, truyền thông về chiến 

lƣợc và chính sách phát triển giáo dục đại học đƣợc thực hiện tốt?  

               1       2      3       4      5 

4.1. Ra văn bản hƣớng dẫn  (ƣu  nhƣợc  điểm)  

…………………...…………………………………………………………………… 

…………………...…………………………………………………………………… 

4.2. Tập  huấn  (ƣu   nhƣợc  điểm) 

…………………...……………………………………………………………………

…………………...……………………………………………………………………

4.3.  Truyền thông (ƣu  nhƣợc  điểm)  

…………………...……………………………………………………………………

…………………...…………………………………………………………………… 

Câu 5. Bộ máy quản lý giáo dục đại học về kinh tế     1       2       3      4       5 

là hợp lý?                                                                                                               

5.1. Mức  độ chuyên môn hóa (ƣu  nhƣợc điểm):  

…………………...……………………………………………………………………

…………………...…………………………………………………………………… 

 

 



 

 

5.2. Cơ cấu tổ chức  bộ máy (ƣu  nhƣợc điểm):  

…………………...……………………………………………………………………

…………………...……………………………………………………………………

5.3. Phân cấp quản lý (ƣu  nhƣợc điểm): 

…………………...……………………………………………………………………

…………………...……………………………………………………………………

5.4. Phối  hợp (ƣu  nhƣợc điểm): 

…………………...……………………………………………………………………

…………………...…………………………………………………………………… 

Câu 6. Hệ thống kiểm tra và đánh giá đối với GDĐH đƣợc đánh giá là ph  hợp? 

                                                                                        1        2        3        4        5 

6.1. Chủ thể kiểm tra và đánh giá (ƣu  nhƣợc điểm)  

…………………...……………………………………………………………………

…………………...……………………………………………………………………

6.2. Hình thức kiểm tra và đánh giá (ƣu  nhƣợc điểm) 

…………………...……………………………………………………………………

…………………...……………………………………………………………………

6.3. Nội dung, tiêu chí kiểm tra và đánh giá (ƣu  nhƣợc điểm)  

…………………...……………………………………………………………………

…………………...……………………………………………………………………

6.4. Quy trình kiểm tra và đánh giá (ƣu  nhƣợc điểm)   

…………………...……………………………………………………………………

…………………...……………………………………………………………………

Câu 7. Đề xuất của ông/bà nhằm tăng cƣờng QL GDĐH từ góc độ kinh tế? 

…………………...……………………………………………………………………

…………………...……………………………………………………………………

Câu 8. Đề xuất của ông/bà nhằm hoàn thiện bộ máy QL GDĐH từ góc độ kinh tế? 

…………………...……………………………………………………………………

…………………...…………………………………………………………………… 

Xin chân thành cảm ơn s  hợp tác của Ông/Bà! 



 

 

Phụ lục 2:  Phiếu điều tra về quản lý giáo dục đại học từ góc độ kinh tế 

Chúng tôi là nhóm nghiên cứu đang tiến hành nghiên cứu về quản lý giáo 

dục đại học ở Việt Nam. Những câu trả lời của Ông/Bà sẽ chỉ được dùng cho mục 

đích nghiên cứu khoa học và sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. 

Xin chân thành cảm ơn Ông/ à! 

1.1.Tên Trƣờng:.....…………………………………………………………............... 

1.2. Loại hình:    

Công lập: Dân lập:  Bán công:  

 

1.3. Khu vực:    

Miền Bắc: Miền Trung:  Miền Nam:  

Xin Ông/bà vui lòng đánh dấu X vào ô mà Ông/Bà lựa chọn theo các ý kiến 

dưới đây. 

Trong đó:  1: Không đồng ý; 2: Đồng ý một phần; 3: Tương đối đồng ý; 4: Đồng ý; 

5: Hoàn toàn đồng ý. 

Nhận định 1 2 3 4 5 

1. Hệ thống luật pháp 

 1.1.Hệ thống luật pháp về GDĐH đƣợc triển khai 

đầy đủ thông qua các văn bản hƣớng dẫn  
     

1.2.Hệ thống luật pháp về GDĐH hiệu quả và ph  

hợp  

     

1.3. Hệ thống luật pháp về GDĐH đƣợc truyền 

thông đầy đủ và cụ thể 
     

1.4. Hệ thống luật pháp về GDĐH tạo điều kiện phát 

triển bình đẳng cho các loại hình tổ chức trƣờng đại 

học 

     

1.5. Hệ thống luật pháp về GDĐH đảm bảo thực 

hiện đƣợc mục tiêu chiến lƣợc về giáo dục 
     



 

 

1.6. Hệ thống luật pháp về GDĐH tạo điều kiện cho 

các cơ sở GDĐH khai thác tốt các cơ hội từ thị 

trƣờng và nguồn lực hiện có 

     

1.7. Hệ thống luật pháp về GDĐH đảm bảo tính cân 

đối giữa quyền và nghĩa vụ của các cơ sở GDĐH 
     

1.8. Chấp hành tốt hệ thống văn bản pháp luật về 

GDĐH 

     

2. Chiến lƣợc phát triển giáo dục đại học 

2.1. Chiến lƣợc phát triển GDDH hiện nay là nhất quán 

với chiến lƣợc phát triển giáo dục đào tạo 

     

2.2. Chiến lƣợc phát triển GDDH hiện nay góp phần 

nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở GDĐH 

 

     

2.3. Chiến lƣợc phát triển GDDH hiện nay đã góp phần 

gia tăng khả năng xã hội hóa GDĐH 

     

2.4. Chiến lƣợc phát triển GDĐH hiện nay đã góp 

phần gia tăng số cơ sở GDĐH có chất lƣợng cao 

     

2.5. Chiến lƣợc phát triển GDĐH hiện nay đã góp phần 

nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 

     

2.6. Các cơ sở GDĐH ở Việt Nam đã thực hiện đúng 

chiến lƣợc phát triển GDĐH của Việt Nam 

     

3. Chính sách phát triển GDĐH 

3.1. Chính sách đa dạng hóa hệ thống GDĐH là hợp lý       

3.2. Chính sách đề cao quyền tự chủ và trách nhiệm xã 

hội của các cơ sở GDĐH là hợp lý 

 

     

3.3. Chính sách phát triển chất chƣơng trình GDĐH là 

hợp lý 

     

3.4. Chính sách về tự chủ tài chính đối với cơ sở 

GDĐH là hợp lý 

     



 

 

3.5. Chính sách chú trọng công tác kiểm định chất  

lƣợng GDĐH là hợp lý 

     

3.6. Chính sách phát triển chất lƣợng GDĐH là hợp lý 
     

4.  ộ máy QLNN đối với QL GDĐH 

4.1. Mức độ chuyên môn hóa trong QLGDĐH về kinh 

tế 

 là cao 

     

4.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy QLGDĐH là hợp lý      

4.3. Chức năng  nhiệm vụ của các cơ quan QLGDĐH là 

 rõ ràng 
     

4.4. Phân cấp QLGDĐH là hợp lý      

4.5. Các cơ quan QLGDĐH có sự phối hợp tốt      

4.6. Năng lực của cán bộ QLGDĐH là tốt      

5. Kiểm tra và đánh giá đối với cơ sở GDĐH      

5.1. Hình thức kiểm tra và đánh giá đối với hoạt động 

GDĐH là ph  hợp 
     

5.2. Tần suất kiểm tra và đánh giá đối với hoạt động 

GDĐH là hợp lý 
     

5.3. Nội dung, tiêu chí kiểm tra và đánh giá đối với hoạt 

động GDĐH là đúng đắn 
     

5.4. Quy trình kiểm tra và đánh giá đối với hoạt động 

GDĐH rõ ràng, minh bạch 
     

5.5. Cơ quan QLNN thực hiện kiểm tra và đánh giá đối 

với hoạt động GDĐH là ph  hợp 
     



 

 

Phụ lục 3: Kết quả khảo sát thực trạng quản lý giáo dục đại học từ góc độ kinh 

tế  

       
Nhận định 1 2 3 4 5 TB 

1. Hệ thống luật pháp   

 1.1. Hệ thống luật pháp về GDĐH đƣợc 

triển khai đầy đủ thông qua các văn bản 

hƣớng dẫn   

0 6 37 41 36 3.89 

1.2. Hệ thống luật pháp về GDĐH hiệu quả 

và phù hợp  
0 23 40 39 18 3.43 

1.3. Hệ thống luật pháp về GDĐH đƣợc 

truyền thông đầy đủ và cụ thể 
3 34 45 26 12 3.08 

1.4. Hệ thống luật pháp về GDĐH tạo điều 

kiện phát triển bình đẳng cho các loại hình 

tổ chức trƣờng đại học 

2 18 37 42 11 3.10 

1.5. Hệ thống luật pháp về GDĐH đảm bảo 

thực hiện đƣợc mục tiêu chiến lƣợc về giáo 

dục 

0 11 34 48 17 3.34 

1.6. Hệ thống luật pháp về GDĐH tạo 

điều kiện cho các cơ sở GDĐH khai thác 

tốt các cơ hội từ thị trƣờng và nguồn lực 

hiện có 

0 18 33 42 29 3.82 

1.7. Hệ thống luật pháp về GDĐH đảm 

bảo tính cân đối giữa quyền và nghĩa vụ 

của các cơ sở GDĐH 

0 12 32 42 34 3.67 

1.8. Chấp hành tốt hệ thống văn bản pháp 

luật về GDĐH 
0 0 3 7 110 4.89 



 

 

2. Chiến lƣợc phát triển giáo dục đại học 

2.1. Chiến lƣợc phát triển GDDH hiện nay là 

nhất quán với chiến lƣợc phát triển giáo dục 

đào tạo 

2 22 39 38 19 3.42 

2.2. Chiến lƣợc phát triển GDDH hiện nay 

góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của 

các cơ sở GDĐH 

0 18 31 49 22 3.63 

2.3. Chiến lƣợc phát triển GDĐH hiện nay đã 

góp phần gia tăng số cơ sở GDĐH có chất 

lƣợng cao 

0 14 34 48 24 3.68 

2.4. Chiến lƣợc phát triển GDĐH hiện nay đã 

góp phần gia tăng khả năng xã hội hóa 

GDĐH 

  

0 16 26 45 33 3.79 

2.5. Chiến lƣợc phát triển GDĐH hiện nay đã 

góp phần nâng cao chất lƣợng nguồn nhân 

lực 

5 22 42 32 19 3.32 

2.6. Các cơ sở GDĐH ở Việt Nam đã thực 

hiện đúng chiến lƣợc phát triển GDĐH 

của Việt Nam 

4 19 34 43 20 3.47 

3. Chính sách phát triển GDĐH 

3.1. Chính sách đa dạng hóa hệ thống giáo 

dục đại học là hợp lý  
0 18 32 43 17 3.24 

3.2. Chính sách đề cao quyền tự chủvà trách 

nhiệm xã hội của các cơ sở GDĐH là hợp lý 
0 12 39 49 20 3.64 

3.3. Chính sách phát triển chất chƣơng trình 

GDĐH là hợp lý 
2 23 38 46 11 3.34 

3.4. Chính sách về tự chủ tài chính đối với cơ 

sở GDĐH là hợp lý 
0 12 35 45 18 3.33 

3.5. Chính sách chú trọng công tác kiểm định 

chất  lƣợng GDĐH là hợp lý 
0 11 33 46 30 3.79 



 

 

3.6. Chính sách phát triển chất lƣợng 

GDĐH là hợp lý 
2 29 26 41 22 3.43 

4. Bộ máy QL giáo dục đại học từ góc độ kinh tế 

4.1 Mức độ chuyên môn hóa trong QL 

GDĐH về kinh tế là cao 
8 27 39 36 10 3.11 

4.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy QL GDĐH là 

hợp lý 
9 25 38 41 7 3.10 

4.3. Chức năng  nhiệm vụ của các cơ quan 

QL GDĐH là rõ ràng 
0 15 35 48 22 3.64 

4.4. Phân cấp QL GDĐH là hợp lý 3 19 48 37 13 3.32 

4.5. Các cơ quan QL GDĐH có sự phối hợp 

tốt 
6 22 39 37 16 3.29 

4.6. Năng lực của cán bộ QL GDĐH là tốt 8 24 41 39 8 3.13 

5. Kiểm tra và đánh giá đối với cơ sở giáo dục đại học 

5.1. Hình thức kiểm tra và đánh giá đối với 

hoạt động GDĐH là ph  hợp 
5 26 48 26 15 3.17 

5.2. Tần suất kiểm tra và đánh giá đối với 

hoạt động GDĐH là hợp lý 
0 14 36 48 22 3.65 

5.3. Nội dung, tiêu chí kiểm tra và đánh giá 

đối với hoạt động GDĐH là đúng đắn 
3 20 38 43 16 3.41 

5.4. Quy trình kiểm tra và đánh giá đối với 

hoạt động GDĐH rõ ràng  minh bạch 
2 17 28 45 28 3.67 

5.5. Cơ quan QLNN thực hiện kiểm tra và 

đánh giá đối với hoạt động GDĐH là phù 

hợp 

4 19 42 31 24 3.43 

 

 


