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THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên đề tài: Xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm giải 
trình xã hội của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam 

Thuộc Chương trình:    Khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-
2020 

Mã số: KHGD/16-20.ĐT.044 
Hợp đồng số: 044/2019/HĐ-KHGD/16-20.ĐT.044 
2. Chủ nhiệm đề tài 
Họ và tên:    Nguyễn Văn Bảo 
Học hàm, học vị:  Phó giáo sư, Tiến sỹ  
Chức danh khoa học:  Giảng viên cao cấp 
Điện thoại:    Cơ quan: 024.38696397   
Điện thoại di động:   0912.097.989                           
E-mail:    baonv@nuce.edu.vn 
Cơ quan công tác:   Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 
Địa chỉ:    55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
3. Thư ký khoa học 
3.1 Thư ký khoa học 1 
Họ và tên:    Nguyễn Quang Minh 
Học hàm, học vị:   Phó giáo sư, Tiến sỹ 
Chức danh khoa học:            Nghiên cứu viên 
Điện thoại:    0902.188.094 
E-mail:    minhnq@nuce.edu.vn 
Cơ quan công tác:   Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 
Địa chỉ:   55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
3.2 Thư ký khoa học 2 
Họ và tên:    Trần Quang Dũng 
Học hàm, học vị:   Tiến sỹ 
Điện thoại:    0945.234.678 
E-mail:    dungtq@nuce.edu.vn 
Cơ quan công tác:   Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 
Địa chỉ:    55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
4. Tổ chức chủ trì 
Tên tổ chức chủ trì:   Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 

mailto:baonv@nuce.edu.vn
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Điện thoại:    02438.696.397              
Website:   http://www.nuce.edu.vn 
Địa chỉ:    55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
5. Thời gian thực hiện:  33 tháng (từ tháng 3/2019 đến 11/2021) 
6. Thành viên chính thực hiện đề tài 

TT Họ và tên, học hàm học vị Tổ chức công tác 
1 PGS.TS Nguyễn Văn Bảo Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 
2 TS. Đặng Thị Minh Hiền Học viện Quản lý giáo dục 
3 TS. Trần Quang Dũng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 
4 PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Lê Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 
5 PGS.TS Nguyễn Quang Minh Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 
6 TS. Nguyễn Thị Thu Huyền Học viện chính trị quốc gia HCM 
7 PGS.TS Trần Văn Tấn Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 
8 GS.TS Trần Văn Liên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 
9 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Vụ Kế hoạch Tài chính, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
10 TS. Vũ Thị Hằng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 

7. Mục tiêu đề tài 
• Mục tiêu chung: 

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc đánh 
giá năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội của các cơ sở giáo dục đại học Việt 
Nam. 
• Mục tiêu cụ thể: 

– Làm rõ cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn đánh giá năng lực thực hiện tự chủ 
và trách nhiệm giải trình xã hội của các cơ sở giáo dục đại học. 

– Làm rõ kinh nghiệm quốc tế trong việc trao quyền tự chủ cho các CSGDĐH và 
việc giám sát, đánh giá năng lực thực hiện tự chủ, trách nhiệm giải trình của các 
cơ sở giáo dục đại học. 

– Xây dựng bộ chỉ số để giám sát, đánh giá năng lực thực hiện tự chủ và trách 
nhiệm giải trình xã hội của các CSGDĐH Việt Nam. 

– Đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả việc đánh giá năng lực tự chủ và 
trách nhiệm giải trình xã hội của các CSGDĐH Việt Nam. 

– Biên soạn Sổ tay hướng dẫn sử dụng Bộ chỉ số để giám sát, đánh giá năng lực 
thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội của các CSGDĐH Việt Nam. 

8. Đóng góp mới của nhiệm vụ 
8.1 Đóng góp khoa học  
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Kết quả nghiên cứu của đề tài đưa ra công cụ để đánh giá, phân loại, xếp hạng, phân 
tầng được các nhóm trường với năng lực thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình 
ở các mức độ khác nhau, giúp định hình được bức tranh thực trạng năng lực tự chủ rõ ràng, 
toàn diện; để từ đó làm cơ sở xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện giao quyền tự chủ cho 
các CSGDĐH trên toàn quốc. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp cơ sở khoa học nhằm bảo đảm thực hiện tốt 
việc kiểm tra, giám sát của Nhà nước và Cộng đồng về việc trao quyền tự chủ và việc thực 
hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của các CSGDĐH; phát huy vai trò của các 
đoàn thể, tổ chức quần chúng, đặc biệt là các hội nghề nghiệp trong việc giám sát việc thực 
hiện quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình, và sự phát triển và chất lượng giáo dục đại học 
của các cơ sở giáo dục tự chủ. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp nền tảng, cơ sở khoa học về quyền tự chủ 
của CSGDĐH và là tài liệu hữu ích cho các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà hoạch định 
chính sách, các chuyên gia về giáo dục nghiên cứu, xây dựng, ban hành các các văn bản 
quy phạm pháp luật như Nghị định, Thông tư quy định và hướng dẫn chi tiết việc thực thi 
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018 về điều kiện trao quyền 
tự chủ và thực hiện quyền tự chủ; các cơ chế, chính sách, công cụ pháp lý khác nhằm đẩy 
mạnh việc thực hiện đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình của các CSGDĐH. 

Bên cạnh đó, việc đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục, việc đánh giá năng lực 
tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục sẽ giúp cơ quan nhà nước xây dựng 
quy hoạch mạng lưới CSGDĐH phù hợp, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực; xây dựng 
hài hòa hệ thống giáo dục đại học công lập và tư thục; phát triển CSGDĐH tư thục hoạt 
động không vì lợi nhuận; tạo cơ chế hình thành đại học, các trung tâm đại học lớn của đất 
nước, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, nâng cao chất lượng đào tạo, phù hợp với 
mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, phục 
vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

8.2 Đóng góp thực tiễn 
Nghiên cứu này sẽ cung cấp công cụ để các CSGDĐH có thể tự đánh giá đúng năng 

lực tự chủ và trách nhiệm giải trình của mình trong bối cảnh riêng của từng trường tại Việt 
Nam, từ đó làm cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai quyền tự chủ phù hợp với năng lực hiện 
có và điều kiện kinh tế-xã hội trong từng thời kì phát triển của đất nước. 

8.3 Đào tạo cán bộ 
– Xây dựng được nhóm nghiên cứu về năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình 

của các CSGDĐH. 
– Đào tạo 03 Thạc sỹ, góp phần đào tạo 01 NCS về nội dung tự chủ đại học. 
– Các bài báo mà đề tài công bố là các tài liệu tham khảo tốt phục vụ cho việc 

giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục và quản lý. 
9. Hiệu quả của nhiệm vụ 
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9.1. Hiệu quả kinh tế 

Các kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần xác định đúng lộ trình tự chủ, tận dụng 
các kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong việc phát triển CSGDĐH, xây dựng được 
phương án tự chủ cho cơ sở một cách khoa học và hợp lý, nhờ đó tiết kiệm chi phí, tránh 
lãng phí nguồn lực cho các CSGDĐH.  

9.2. Hiệu quả xã hội 

Các kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần quan trọng cho việc thực hiện chủ 
trương đổi mới căn bản và toàn diện GDĐH: Thúc đẩy trao quyền tự chủ đến các CSGDĐH 
Việt Nam; nâng cao năng lực thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của mỗi 
CSGDĐH; hỗ trợ trong việc phát triển mạng lưới CSGDĐH hiện nay. 

Kết quả sản phẩm nghiên cứu chính của đề tài được sử dụng làm tài liệu tham khảo, 
luận cứ khoa học khi xây dựng chính sách giao quyền tự chủ cho các CSGDĐH; hoàn chỉnh, 
bổ sung và thống nhất các văn bản quản lý điều hành tạo thuận lợi cho các CSGDĐH thực 
hiện tự chủ; làm căn cứ đề xuất điều chỉnh và bổ sung Luật Giáo dục Đại học đảm bảo thống 
nhất để thực hiện tự chủ. 

Bên cạnh đó, các sản phẩm của đề tài có thể được tham khảo làm căn cứ đề xuất 
chính sách phù hợp, thống nhất; đề xuất bổ sung và sửa đổi các Luật liên quan về tài chính, 
đầu tư, khoa học,… nhằm đảm bảo sự thống nhất và thuận lợi để các CSGDĐH thực hiện 
tự chủ, giải quyết tình trạng chưa thống nhất và chưa đầy đủ trong hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật và quản lý điều hành. 

10. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 
1. Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên 

cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu mới; 
sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác. 

TT Tên sản phẩm cụ 
thể và chỉ tiêu chất 

lượng 

Đơn 
vị đo 

Đăng ký Đạt được Ghi 
chú SL Yêu cầu khoa học 

cần đạt 
SL Yêu cầu khoa học 

đạt được 
1 Báo cáo cơ sở khoa 

học để xây dựng bộ 
chỉ số đánh giá năng 
lực tự chủ và trách 
nhiệm giải trình xã 
hội của các 
CSGDĐH Việt Nam 

Báo 
cáo 

01 Báo cáo làm rõ cơ 
sở khoa học về 
đánh giá năng lực 
thực hiện tự chủ và 
trách nhiệm giải 
trình xã hội của các 
CSGDĐH. 

01 Báo cáo làm rõ cơ 
sở khoa học về đánh 
giá năng lực thực 
hiện tự chủ và trách 
nhiệm giải trình xã 
hội của các 
CSGDĐH. 

Đạt 

2 Báo cáo kinh nghiệm 
quốc tế trong việc 
xây dựng bộ chỉ số 

Báo 
cáo 

01 Báo cáo làm rõ 
được các kinh 
nghiệm quốc tế 

01 Báo cáo làm rõ 
được các kinh 
nghiệm quốc tế 

Đạt 
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đánh giá năng lực tự 
chủ và trách nhiệm 
giải trình xã hội của 
các CSGDĐH 

trong việc xây 
dựng bộ chỉ số 
đánh giá năng lực 
tự chủ và trách 
nhiệm giải trình xã 
hội của các 
CSGDĐH. 

trong việc xây dựng 
bộ chỉ số đánh giá 
năng lực tự chủ và 
trách nhiệm giải 
trình xã hội của các 
CSGDĐH. 

3 Báo cáo phân tích 
thực trạng năng lực tự 
chủ và trách nhiệm 
giải trình của các 
CSGDĐH trong 
nước hiện nay. 

Báo 
cáo 

01 Báo cáo làm rõ 
được thực trạng 
năng lực thực hiện 
tự chủ và trách 
nhiệm giải trình xã 
hội của các 
CSGDĐH. 

01 Báo cáo làm rõ 
được thực trạng 
năng lực thực hiện 
tự chủ và trách 
nhiệm giải trình xã 
hội của các 
CSGDĐH. 

Đạt 

4 Xây dựng Bộ chỉ số 
để giám sát, đánh giá 
năng lực thực hiện tự 
chủ và trách nhiệm 
giải trình xã hội của 
các CSGDĐH Việt 
Nam. 

Báo 
cáo 

01 Bộ chỉ số dễ hiểu, 
dễ sử dụng. Kết 
quả đánh giá năng 
lực thực hiện tự 
chủ và trách nhiệm 
giải trình qua Bộ 
chỉ số cần phản ánh 
rõ, logic về năng 
lực của mỗi 
CSGDĐH, để cung 
cấp cơ sở khoa học 
cho các CSGDĐH 
xây dựng kế hoạch 
triển khai quyền tự 
chủ hiệu quả. Cung 
cấp công cụ hỗ trợ 
các cơ quan quản lý 
nhà nước trong 
việc thu thập dữ 
liệu phục vụ công 
tác giám sát, đánh 
giá quá trình thực 
hiện quyền tự chủ 
của các CSGDĐH. 

01 Bộ chỉ số dễ hiểu, dễ 
sử dụng. Kết quả 
đánh giá năng lực 
thực hiện tự chủ và 
trách nhiệm giải 
trình qua Bộ chỉ số 
cần phản ánh rõ, 
logic về năng lực 
của mỗi CSGDĐH, 
để cung cấp cơ sở 
khoa học cho các 
CSGDĐH xây dựng 
kế hoạch triển khai 
quyền tự chủ hiệu 
quả. Cung cấp công 
cụ hỗ trợ các cơ 
quan quản lý nhà 
nước trong việc thu 
thập dữ liệu phục vụ 
công tác giám sát, 
đánh giá quá trình 
thực hiện quyền tự 
chủ của các 
CSGDĐH. 

Đạt 

5 Đề xuất các giải 
pháp để thực hiện 
hiệu quả việc đánh 

Báo 
cáo 

01 Các giải pháp đề 
xuất cần dựa trên 
cơ sở khoa học 

01 Các giải pháp đề 
xuất cần dựa trên cơ 
sở khoa học vững 

Đạt 
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giá năng lực tự chủ 
và trách nhiệm giải 
trình xã hội của các 

CSGDĐH Việt Nam. 

vững chắc, có tính 
khả thi, phù hợp 
với thực tiễn và các 
quy định pháp lý 
liên quan. 

chắc, có tính khả thi, 
phù hợp với thực 
tiễn và các quy định 
pháp lý liên quan. 

Dạng II: Bài báo; sách chuyên khảo và các sản phẩm khác 
TT Tên sản 

phẩm 
Đăng ký Đạt được Ghi 

chú SL Dự kiến nơi 
công bố 

SL Nơi công bố 

1 
 

Bài báo khoa 
học quốc tế 

 

01 
 

Bài báo Kỷ yếu 
Hội thảo quốc 

tế  

01 - Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: 
Construction Digitalisation for 
Sustainable Development: 
Transforming through Innovation 
(CDSD 2020). 
- Tên bài báo: Autonomy of Higher 
Education Institutions in the Context 
of Vietnam: A Full Set of Assessment 
Indicators as a Key Preparation for 
the Future Development of 
Universities. 
- Tên tác giả: Nguyen Quang Minh, Vu 
Thi Hang, Nguyen Van Bao, Tran 
Quang Dung, Nguyen Viet Phuong. 

Đạt  

Báo cáo tham 
luận Kỷ yếu 

Hội thảo quốc 
tế 

01 Tên báo cáo: Global Leadership and 
Management in Higher Education - 
Innovations and Best Practices. 
- Kỷ yếu Hội thảo: International 
Conference on Global Leadership and 
Management in Higher Education 
2021. 
- Tên tác giả: Nguyen Quang Minh, 
Nguyen Van Bao, Nguyen Viet 
Phuong, Tran Quang Dung, Vu Thi 
Hang and Hoang Thi Sinh Vien. 

Tạp chí thuộc 
danh mục 

Scopus 

01 Tạp chí: Education sciences. 
Tên bài báo: Developing a system of 
indicators to assess the competence in 
implementing the university autonomy 
mechanism at the institutional level: a 
case in Vietnam 
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Tác giả: Nguyen Van Bao và nnk,  
(Under Review) 

2 Bài báo khoa 
học trong 

nước 

03 Tạp chí thuộc 
danh mục của 
HDCDGSNN 

05 Tạp chí Giáo dục và xã hội, Số đặc biệt 
kỳ I, tháng 12/2019, trang 8-14.  
Tên bài báo: Một số yếu tố ảnh hưởng 
đến quá trình thực hiện quyền tự chủ của 
các CSGDĐH ở Việt Nam hiện nay 

Vượt 

Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 
số 28 tháng 4/2020, trang 7-13 
Tên bài báo: Vai trò của Hội đồng 
trường trong tự chủ đại học ở Việt 
Nam hiện nay 
Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 
số 128(189) tháng 11/2021, trang 12-
17 
Tên bài báo: Đề xuất khung bộ tiêu chí 
đánh giá năng lực thực hiện tự chủ đại 
học và trách nhiệm giải trình xã hội ở 
Việt Nam 
Tạp chí Giáo dục và xã hội, số đặc biệt 
tháng 2/2022, trang 20-27 
Tên bài báo: Một số giải pháp để thực 
hiện hiệu quả việc đánh giá năng lực 
tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội 
của các CSGDĐH ở Việt Nam hiện nay  
Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số tháng 
4/2022, trang 75 - 80 
Tên bài báo: Kinh nghiệm quốc tế về 
đánh giá năng lực tự chủ và trách 
nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục 
đại học và những gợi mở đối với Việt 
Nam 

4 Kết quả tham gia đào tạo 

4.1 Thạc sỹ 02  03 Quyết định số 89/QĐ-HVQLGD ngày 
05/2/2020 của Giám đốc Học viện 
quản lý giáo dục, cán bộ hướng dẫn 
TS. Đặng Thị Minh Hiền, học viên 
Trần Thị Lan. 

Vượt 
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Quyết định số 2845/QĐ-XHNV ngày 
17/7/2019 của Hiệu trưởng Trường 
Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 
CBHD: TS. Vũ Thị Hằng, HV: 
Nguyễn Hoàng Dịu. 
Quyết định số 2137/QĐ-ĐHSPHN2 
ngày 31/12/2019 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 
CBHD: TS. Đặng Thị Minh Hiền, HV: 
Nguyễn Trọng Bình.  

4.2 Nghiên cứu 
sinh 

01  01 Quyết định số 97/QĐ-VKHGDVN 
ngày 18/02/2020 của Viện trưởng Viện 
Khoa học giáo dục Việt Nam, cán bộ 
hướng dẫn 2 là TS. Đặng Thị Minh 
Hiền, nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh 
Tâm 

Đạt 

5 Dự thảo Sổ 
tay hướng 

dẫn sử dụng 
Bộ chỉ số để 

giám sát, 
đánh giá 

năng lực thực 
hiện tự chủ 

và trách 
nhiệm giải 
trình xã hội 

của các 
CSGDĐH 
Việt Nam. 

01 Đảm bảo tính 
khoa học  

01 Đảm bảo tính khoa học Đạt 
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MỞ ĐẦU 

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.1. Nội hàm và mức độ tự chủ, trách nhiệm giải trình 

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) năm 1997 
đã ra Nghị quyết về giáo dục đại học, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của tự chủ đại 
học để có thể đạt được một nền giáo dục tiên tiến, thể hiện rõ qua định nghĩa sau: “Tự chủ 
là mức độ tự trị cần thiết cho việc ra quyết định hiệu quả của các tổ chức giáo dục đại học 
đối với việc học tập, giảng dạy, quản lý, và các hoạt động khác có liên quan, gắn với các 
hệ thống trách nhiệm giải trình công, đặc biệt đối với nguồn tài chính do Nhà nước cung 
cấp, tôn trọng tự do học thuật và nhân quyền”.  

Ủy ban Tự chủ Đại học của Canada (AUCC) đã nêu rõ nội hàm của quyền tự chủ đại 
học, bao gồm sáu khía cạnh: (1) Quyền lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ; (2) Quyền lựa chọn, 
xét tuyển và kỷ luật sinh viên; (3) Quyền thiết lập và kiểm soát chương trình đào tạo; (4) 
Quyền ban hành các quy định tổ chức để triển khai hoạt động khoa bảng; (5) Quyền xây 
dựng chương trình và nguồn tài nguyên bổ trợ trực tiếp; và (6) Quyền xác nhận hoàn tất 
chương trình và cấp phát văn bằng. 

Tại Châu Âu, Hiệp hội các Trường đại học Châu Âu (EUA) đã ra tuyên bố Lisbon 
năm 2007, nêu rõ bốn yếu tố cơ bản của tự chủ đại học là: (1) Tự chủ về tổ chức bộ máy 
(Organisational autonomy); (2) Tự chủ về nhân sự (Staffing autonomy); (3) Tự chủ về tài 
chính (Financial autonomy); (4) Tự chủ về học thuật (Academic autonomy/Academic 
freedom). 

Xét mối quan hệ pháp lý giữa Nhà nước và trường đại học, Ngân hàng Thế giới năm 
2008 đã chia cơ chế tự chủ của các trường đại học trên thế giới theo bốn mô hình sau: (1) 
Mô hình Nhà nước quản lý; (2) Mô hình bán tự chủ - “Semi-autonomous”; (3) Mô hình bán 
độc lập - “Semi-independent”; (4) Mô hình độc lập - “independent”. 

Việc phân ra bốn mô hình đó cho thấy “mức độ” tự chủ của các cơ sở giáo dục đại 
học (CSGDĐH) trong quan hệ với quản lý của Nhà nước có sự khác nhau. Tuy nhiên, sự 
phân loại đó chỉ mang tính chất tương đối, theo nghĩa không có sự kiểm soát tuyệt đối của 
Nhà nước đối với các CSGDĐH, và ngược lại cũng không có sự độc lập tuyệt đối của 
trường đại học đối với sự quản lý của Nhà nước.  

Trong bối cảnh Việt Nam, đã có nhiều văn bản pháp lý nêu rõ khái niệm tự chủ của 
CSGDĐH và theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học (sau đây 
gọi tắt là Luật GDĐH 2018), đã nêu rõ “Quyền tự chủ là quyền của CSGDĐH được tự xác 
định mục tiêu và lựa chọn cách thức thực hiện mục tiêu; tự quyết định và có trách nhiệm 
giải trình về hoạt động chuyên môn học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và các 



13 
 

hoạt động khác trên cơ sở quy định của pháp luật và năng lực của CSGDĐH”. Theo Luật 
GDĐH 2018, quyền tự chủ đại học được xem xét dựa trên ba thành tố chính gồm: (1) Quyền 
tự chủ trong học thuật và hoạt động chuyên môn, (2) Quyền tự chủ trong tổ chức và nhân 
sự và (3) Quyền tự chủ trong tài chính và tài sản. 

Theo Luật GDĐH 2018, “Trách nhiệm giải trình là việc CSGDĐH có trách nhiệm 
báo cáo, minh bạch thông tin đối với người học, xã hội, cơ quan quản lý, chủ sở hữu và các 
bên liên quan về việc tuân thủ các quy định của pháp luật và thực hiện đúng các quy định, 
cam kết của CSGDĐH”. Điều 32 của Luật GDĐH 2018 đã nêu rõ các quy định liên quan 
đến trách nhiệm giải trình của CSGDĐH đối với chủ sở hữu, người học, xã hội, cơ quan 
quản lý và các bên liên quan. 

1.2. Thực trạng cơ sở pháp lý về triển khai quyền tự chủ và trách nhiệm giải 
trình của các CSGDĐH trong nước 

Một số văn bản chính thức được ban hành đã tạo hành lang pháp lý cho tự chủ đại 
học và trách nhiệm giải trình xã hội của các CSGDĐH Việt Nam được trình bày dưới đây: 

- Luật Giáo dục 2005 quy định vấn đề tự chủ của các trường đại học Việt Nam với 
nội dung cơ bản tương tự như quyền tự chủ của các trường đại học ở các nước phát triển;  

- Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ, chính thức trao 
quyền tự chủ về tài chính cho các trường đại học; 

- Luật Giáo dục Đại học năm 2012 (sau đây gọi tắt là Luật GDĐH 2012) quy định về 
quyền tự chủ cho các trường đại học. 

- Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/06/2014 của Chính phủ, ban hành Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là 
“Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các CSGDĐH”. 

- Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ thí điểm đổi mới cơ chế 
hoạt động đối với các CSGDĐH công lập giai đoạn 2014 - 2017 (gọi tắt là Nghị quyết 77), 
cho phép các CSGDĐH công lập khi cam kết tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động chi 
thường xuyên và chi đầu tư được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện (hoạt động 
đào tạo và nghiên cứu khoa học, tổ chức bộ máy và nhân sự, tài chính).  

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định quyền 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, các CSGDĐH công lập đã được giao quyền tự chủ về 
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tài chính. 

Luật GDĐH 2018 đã có nhiều quy định mới về nhiều vấn đề liên quan đến tự chủ và 
trách nhiệm giải trình của các CSGDĐH. Trong đó, tại Khoản 2 Điều 32 đã quy định rõ các 
điều kiện để thực hiện quyền tự chủ của các CSGDĐH. Tại các khoản 3, 4, 5, và 6 của Điều 
32 đã quy định rõ nội hàm quyền tự chủ học thuật, quyền tự chủ tổ chức và nhân sự, quyền 
tự chủ tài chính và tài sản, và trách nhiệm giải trình xã hội của các CSGDĐH Việt Nam. 
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Về tổng thể có thể thấy hiện nay hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các chủ 
trương về chính sách nêu trên chưa đồng bộ. Luật GDĐH 2018 cho phép và quy định các 
CSGDĐH được tự chủ; tuy nhiên một số văn bản khác của Nhà nước, các Bộ, Ngành lại có 
những quy định khiến các CSGDĐH không hoặc khó thực hiện được quyền tự chủ. Bên 
cạnh đó, nhiều văn bản chưa có hướng dẫn chi tiết khiến các CSGDĐH lúng túng trong 
việc triển khai thực hiện. 

Đặc biệt, Luật GDĐH 2018 dành hẳn Điều 32 quy định 04 điều kiện thực hiện quyền 
tự chủ của CSGDĐH; tuy nhiên hiện lại chưa có văn bản có tính pháp lý hướng dẫn chi tiết 
các yêu cầu đạt chuẩn đối với những điều kiện này.  

1.3. Điều kiện và năng lực thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối 
với các CSGDĐH 

Điều 32 của Luật GDĐH 2018 đã nêu rõ bốn điều kiện để được trao quyền tự chủ 
đối với các CSGDĐH trong nước gồm: 

a) Đã thành lập Hội đồng Trường; đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở 
giáo dục đại học bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hợp pháp; 

b) Đã ban hành và tổ chức thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, 
các quy chế, quy trình, quy định quản lý nội bộ khác và có chính sách bảo đảm chất lượng 
đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng do Nhà nước quy định; 

c) Thực hiện phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đến từng đơn vị, cá nhân 
trong cơ sở giáo dục đại học; 

d) Công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả kiểm định, tỷ lệ sinh viên tốt 
nghiệp có việc làm và các thông tin khác theo quy định của pháp luật”. 

Nhìn chung, năng lực thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với các 
CSGDĐH được thể hiện như sau: (1) Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; (2) Về tổ chức, 
biên chế, nhân sự; (3) Về cơ chế tài chính; (4) Năng lực tự chủ về tổ chức và quản lý bộ 
máy; (5) Năng lực tự chủ về tài chính; (6) Năng lực tự chủ về đào tạo. 

1.4. Các tồn tại thực tiễn trong quá trình thực hiện tự chủ của các CSGDĐH 
trong nước 

Thực trạng hiện nay đang tồn tại nhiều vấn đề, trong đó hai vấn đề nổi cộm là:  
- Chưa có các văn bản hướng dẫn cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước nên trong 

quá trình thực hiện một số CSGDĐH công lập còn bị lúng túng giữa quyền cơ sở được tự 
quyết định và những quyền không được tự quyết định.  

- Chưa có một chuẩn mực chất lượng quốc gia về giáo dục đại học để làm căn cứ, so 
sánh chất lượng các CSGDĐH công lập với chuẩn quốc gia; hoặc chưa có quy định bắt 
buộc về yêu cầu tổ chức kiểm định độc lập để xem xét, đánh giá chất lượng của các 
CSGDĐH công lập đăng ký tự chủ.  
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2. Tính cấp thiết của đề tài  
Giáo dục Việt Nam đang thiếu các hướng dẫn chi tiết để thực hành Luật GDĐH 2018, 

về điều kiện trao quyền tự chủ và thực hiện quyền tự chủ; trách nhiệm giải trình của các 
CSGDĐH. Hệ quả là việc đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên 
cứu của các CSGDĐH tại Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn; các CSGDĐH không phát huy 
được hết thế mạnh; khả năng cạnh tranh giữa các CSGDĐH bị hạn chế; không tạo nên 
“động lực” để thúc đẩy sự phát triển. Việc hội nhập và hợp tác quốc tế trong giáo dục của 
các CSGDĐH Việt Nam gặp nhiều trở ngại. 

Mặt khác, hiện nay các CSGDĐH thiếu công cụ giúp họ tự đánh giá được mức độ 
năng lực thực hiện tự chủ của đơn vị mình dẫn đến gặp khó khăn trong việc  xây dựng kế 
hoạch, lộ trình thực hiện tự chủ phù hợp, hiệu quả.  

Vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng công cụ đánh giá năng lực thực hiện tự chủ và 
trách nhiệm giải trình xã hội của các CSGDĐH tại Việt Nam hiện nay là hết sức cần thiết; 
nhất là trong bối cảnh Luật GDĐH 2018 đã có hiệu lực từ tháng 07/2019, và việc đổi mới 
giáo dục đại học trong nước được đặt ra như một yêu cầu cấp bách và xu thế hợp tác, hội 
nhập ngày một sâu rộng. 

3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu  
3.1. Cách tiếp cận  
Tiếp cận hệ thống: Xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm giải 

trình xã hội của các CSGDĐH, trong đó các CSGDĐH được xem như một hệ thống với các 
phần tử là các CSGDĐH, có các tham số đầu vào (số lượng và chất lượng sinh viên, tài 
chính, …), các tham số đầu ra là kết quả đào tạo - nghiên cứu - chuyển giao tri thức và các 
tham số trạng thái hay quá trình như các điều kiện đảm bảo chất lượng (đội ngũ giảng viên, 
cơ sở vật chất, v.v.). 

Tiếp cận liên ngành: Tiếp cận hệ thống theo góc nhìn, đánh giá từ nhóm các nhà khoa 
học về kỹ thuật - công nghệ, nhóm chuyên gia giáo dục, nhóm các nhà hoạch định giáo dục, 
v.v. Đánh giá định lượng theo những tiêu chí đã chọn; lấy ý kiến chuyên gia, cá nhân, đơn 
vị xây dựng chính sách và cá nhân, đơn vị thực thi từ các CSGDĐH, v.v. để có góc nhìn đa 
chiều.  

Tiếp cận Kế thừa - Phát triển - Áp dụng: Nghiên cứu phân tích thành tựu và hạn chế 
của những bộ chỉ số/bộ tiêu chí liên quan đến tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình của 
các CSGDĐH trước đây tại Việt Nam và trên thế giới, từ đó kế thừa và phát triển trong xây 
dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội của các CSGDĐH; 
đồng thời đề cao tính ứng dụng của bộ chỉ số trong bối cảnh kinh tế - xã hội và xu hướng 
phát triển GDĐH hiện tại.  

3.2. Phương pháp nghiên cứu 
Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu (Document Analysis): Tài liệu được phân 

tích là các công bố quốc tế trong và ngoài nước có trọng tâm là các vấn đề lý luận về tự chủ 
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và trách nhiệm giải trình của CSGDĐH, điều kiện và năng lực thực hiện quyền tự chủ và 
trách nhiệm giải trình đối với các CSGDĐH; các văn bản pháp lý về quyền tự chủ, điều 
kiện trao quyền tự chủ, và năng lực thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình trong bối 
cảnh Việt Nam của các CSGDĐH.  

Phương pháp phân tích dữ liệu sơ cấp và thứ cấp (Primary and Secondary data 
analysis): Nghiên cứu trực tiếp thu thập và phân tích bộ dữ liệu từ 23 CSGDĐH đã thí điểm 
tự chủ và các CSGDĐH chưa tự chủ. Dữ liệu thứ cấp được chọn lọc song song từ dữ liệu 
thống kê và báo cáo của Bộ GD&ĐT, Tổng cục Thống kê, các Trung tâm kiểm định chất 
lượng trong nước và khảo sát từ các CSGDĐH. 

Phương pháp chuyên gia: Phương pháp chuyên gia được sử dụng để tham vấn ý kiến 
các chuyên gia trong nước thông qua các hội thảo và tọa đàm khoa học, trọng tâm là nội 
dung về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của các CSGDĐH và chỉ số/tiêu chí đánh 
giá năng lực thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của các CSGDĐH phù hợp với điều 
kiện Việt Nam. Xác định trọng số giữa các nội dung đánh giá năng lực tự chủ đại học thành 
phần được xác định bằng kỹ thuật AHP. 

4. Nội dung nghiên cứu 
• Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học về đánh giá năng lực thực hiện tự chủ và 
trách nhiệm giải trình xã hội của các CSGDĐH. 
• Nội dung 2: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong việc trao quyền tự chủ và việc 
giám sát, đánh giá năng lực thực hiện tự chủ, trách nhiệm giải trình của các CSGDĐH. 
• Nội dung 3: Nghiên cứu, phân tích thực trạng năng lực tự chủ và trách nhiệm giải 
trình xã hội của các CSGDĐH trong nước. 
• Nội dung 4: Xây dựng bộ chỉ số giám sát, đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm 
giải trình của các CSGDĐH Việt Nam. 
• Nội dung 5: Đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả việc đánh giá năng lực tự 
chủ và trách nhiệm giải trình xã hội của các CSGDĐH Việt Nam. 
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  NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC 

HIỆN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH XÃ HỘI CỦA CÁC CƠ 

SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 Nội hàm về tự chủ cơ sở giáo dục đại học 

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) năm 
1997 đã ra Nghị quyết về giáo dục đại học, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của tự 
chủ đại học để có thể đạt được một nền giáo dục tiên tiến, thể hiện rõ qua ý sau: “Tự 
chủ là mức độ tự trị cần thiết cho việc ra quyết định hiệu quả của các tổ chức giáo dục 
đại học đối với việc học tập, giảng dạy, quản lý, và các hoạt động khác có liên quan, 
gắn với các hệ thống trách nhiệm giải trình công, đặc biệt đối với nguồn tài chính do 
Nhà nước cung cấp, tôn trọng tự do học thuật và nhân quyền”. 

Ủy ban Tự chủ Đại học của Canada (AUCC) đã chỉ rõ nội hàm quyền tự chủ đại 
học bao gồm sáu khía cạnh: (1) Quyền lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ; (2) Quyền lựa 
chọn, xét tuyển và kỷ luật sinh viên; (3) Quyền thiết lập và kiểm soát chương trình đào 
tạo; (4) Quyền ban hành các quy định tổ chức để triển khai hoạt động khoa bảng; (5) 
Quyền xây dựng chương trình và nguồn tài nguyên bổ trợ trực tiếp; và (6) Quyền xác 
nhận hoàn tất chương trình và cấp phát văn bằng. 

Tại Châu Âu, Hiệp hội các Trường đại học Châu Âu (EUA) đã ra tuyên bố Lisbon 
năm 2007, nêu rõ bốn yếu tố cơ bản của tự chủ đại học là:  

– Tự chủ về tổ chức bộ máy (Organisational autonomy), bao gồm: Cơ cấu tổ 
chức và cơ cấu lao động; quy chế, điều kiện ký kết hợp đồng, quy định nội 
bộ về quyền ra quyết định với các đơn vị và nhân sự; 

– Tự chủ về nhân sự (Staffing autonomy), bao gồm: Vị trí việc làm; tuyển 
dụng; mức lương và cơ hội thăng tiến đối với giảng viên, viên chức và người 
lao động khác; 

– Tự chủ về tài chính (Financial autonomy), bao gồm: thu hút và phân bổ nguồn 
vốn tài trợ; quyết định về chính sách học phí, quy định về nguồn thu, quản lý 
và sử dụng nguồn tài chính; 

– Tự chủ về học thuật (Academic autonomy/Academic freedom) gồm: quyết 
định về cấp bằng, chương trình đào tạo và các phương pháp giảng dạy; quyết 
định về lĩnh vực, phạm vi, mục đích và phương pháp nghiên cứu. 

Xét theo mối quan hệ pháp lý giữa Nhà nước và Trường đại học, Ngân hàng Thế 
giới (World Bank) năm 2008 đã khái quát cơ chế tự chủ của các trường đại học trên thế 
giới theo bốn mô hình sau: 

(1) Mô hình Nhà nước quản lý – Mô hình kiểm soát hoàn toàn - “State control” 
như ở các nước Châu Mỹ La tinh, Malaysia và một số quốc gia khác; 
(2) Mô hình bán tự chủ - “Semi-autonomous” như ở Pháp và New Zealand và 
một số quốc gia khác; 
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(3) Mô hình bán độc lập - “Semi-independent” như ở Singapore và một số quốc 
gia khác; 
(4) Mô hình độc lập - “independent” (như ở Mỹ, Anh, Úc, v.v.). 
Việc phân ra bốn mô hình đó cho thấy “mức độ” tự chủ của các trường đại học 

trong quan hệ với quản lý của Nhà nước có sự khác nhau. Tuy nhiên, sự phân loại đó 
chỉ mang tính chất tương đối, theo nghĩa không có sự kiểm soát tuyệt đối của Nhà nước 
đối với các trường đại học, và ngược lại cũng không có sự độc lập tuyệt đối của trường 
đại học đối với sự quản lý của Nhà nước.  

Trong bối cảnh Việt Nam, đã có nhiều văn bản pháp lý nêu rõ khái niệm tự chủ 
của CSGDĐH và theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học 
2018, đã nêu rõ “Quyền tự chủ là quyền của CSGDĐH được tự xác định mục tiêu và 
lựa chọn cách thức thực hiện mục tiêu; tự quyết định và có trách nhiệm giải trình về 
hoạt động chuyên môn học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và các hoạt động 
khác trên cơ sở quy định của pháp luật và năng lực của CSGDĐH”. Theo Luật GDĐH 
2018, quyền tự chủ đại học được xem xét dựa trên 03 thành tố chính gồm: (1) Quyền tự 
chủ trong học thuật và hoạt động chuyên môn, (2) Quyền tự chủ trong tổ chức và nhân 
sự và (3) Quyền tự chủ trong tài chính và tài sản. 

– Quyền tự chủ trong học thuật và trong hoạt động chuyên môn bao gồm ban 
hành, tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng, chính sách chất lượng, mở 
ngành, tuyển sinh, đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác trong 
và ngoài nước phù hợp với các quy định của pháp luật. 

– Quyền tự chủ trong tổ chức và nhân sự bao gồm ban hành và tổ chức thực 
hiện các quy định nội bộ về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, danh mục, tiêu 
chuẩn, chế độ của từng vị trí việc làm; tuyển dụng, sử dụng và cho thôi việc 
đối với giảng viên, viên chức và người lao động khác, quyết định nhân sự 
quản trị, quản lý trong CSGDĐH phù hợp với quy định của pháp luật. 

– Quyền tự chủ trong tài chính và tài sản bao gồm ban hành và tổ chức thực 
hiện các quy định nội bộ về các nguồn thu, quản lý và sử dụng các nguồn tài 
chính, tài sản; thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển; chính sách học phí, 
học bổng cho sinh viên và các chính sách khác phù hợp với quy định của 
pháp luật. 

 Nội hàm về trách nhiệm giải trình của CSGDĐH 

Trách nhiệm giải trình của một trường đại học phải được thể hiện ở hai nội dung 
tự chủ đối với các chủ thể bên ngoài là (1) Nhà nước và (2) Xã hội, và ba nội dung đối 
với chủ thể nội bộ là (1) Các đơn vị trong trường, (2) Lực lượng giáo viên và (3) Sinh 
viên. Trách nhiệm giải trình của một CSGDĐH có thể được hiểu khái quát là trách nhiệm 
về tính công khai, minh bạch trong các hoạt động của nhà trường về các nội dung tự chủ 
đối với cả chủ thể “bên trong” và “bên ngoài”; trách nhiệm về kết quả, hiệu quả, chất 
lượng các hoạt động và sản phẩm, dịch vụ do nhà trường cung cấp; trách nhiệm tuân thủ 
các quy định của Nhà nước và quy chế hoạt động của trường cả về thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn, tổ chức - biên chế - nhân sự, và về công tác tài chính. 
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Theo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học 2018, “Trách nhiệm giải trình 
là việc CSGDĐH có trách nhiệm báo cáo, minh bạch thông tin đối với người học, xã 
hội, cơ quan quản lý, chủ sở hữu và các bên liên quan về việc tuân thủ các quy định của 
pháp luật và thực hiện đúng các quy định, cam kết của CSGDĐH”. Điều 32 của Luật 
sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học 2018 đã nêu rõ các quy định liên quan đến trách 
nhiệm giải trình của CSGDĐH đối với chủ sở hữu, người học, xã hội, cơ quan quản lý 
và các bên liên quan.. 

 Điều kiện và năng lực thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối 
với các CSGDĐH 

 Điều kiện thực hiện quyền tự chủ đối với các CSGDĐH 

Theo Điều 32 của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, 
có bốn điều kiện để được trao quyền tự chủ đối với các CSGDĐH trong nước gồm: 

“a) Đã thành lập Hội đồng Trường; đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng 
CSGDĐH bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hợp pháp; 

b) Đã ban hành và tổ chức thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài 
chính, các quy chế, quy trình, quy định quản lý nội bộ khác và có chính sách bảo đảm 
chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng do Nhà nước quy định; 

c) Thực hiện phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đến từng đơn vị, cá 
nhân trong CSGDĐH; 

d) Công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả kiểm định, tỷ lệ sinh viên 
tốt nghiệp có việc làm và các thông tin khác theo quy định của pháp luật”. 

 Năng lực thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của CSGDĐH 

Sáu điều kiện để thực hiện quyền tự chủ là: 
– Tính đồng bộ về quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà trường trước Nhà 

nước và xã hội với tính cách là một đơn vị tự chủ; 
– Các nội dung và sự phân định hợp lý về quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm và 

cơ chế hoạt động giữa Hội đồng Trường và Ban giám hiệu; 
– Sự phân cấp hợp lý về quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm và cơ chế hoạt động 

giữa Ban giám hiệu và các đơn vị trực thuộc trong trường khi thực hiện cơ 
chế tự chủ; 

– Vai trò và trách nhiệm của Tổ chức Đảng trong nhà trường khi thực hiện cơ 
chế tự chủ; 

– Quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm và lợi ích của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo 
viên và những người lao động khác trong trường khi thực hiện cơ chế tự chủ; 

– Quyền, quyền hạn, lợi ích, nghĩa vụ, trách nhiệm của người học. 
Để thực hiện thành công quyền tự chủ, các CSGDĐH cần thể hiện các năng lực: 

• Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Chủ động trong lựa chọn, đổi mới nội 
dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu để tăng cường chất lượng, hiệu 
quả, đáp ứng nhu cầu của xã hội. CSGDĐH cần xây dựng và thực hiện cơ chế tự do học 
thuật và tự chủ quản trị phù hợp với loại hình và trình độ của trường. 
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• Về tổ chức, biên chế, nhân sự: Xây dựng, hoàn thiện, ban hành và thực hiện có 
hiệu quả quy chế Hội đồng Trường/Hội đồng quản trị; xây dựng quy chế lựa chọn, bầu 
cử, bổ nhiệm người có năng lực, phẩm chất vào ban lãnh đạo và các cấp quản lý của 
trường; xây dựng cơ chế, quy chế tuyển chọn, luân chuyển, sử dụng, đãi ngộ, v.v. đội 
ngũ giảng viên có tính cạnh tranh.  

• Về cơ chế tài chính: Thực hiện tính đúng, tính đủ chi phí giáo dục - đào tạo; xây 
dựng và thực hiện tự chủ thu, chi, cân đối thu chi, có tích lũy để phát triển; năng lực tự 
chủ trong việc đầu tư phát triển, cơ chế chi phí đào tạo hợp lý, xây dựng và công khai mức 
học phí, gắn với trách nhiệm đảm bảo chất lượng giáo dục - đào tạo. Xây dựng quy chế 
tự chủ trong việc trả lương cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, nhân viên theo 
nguyên tắc gắn thu nhập với năng lực chuyên môn, kết quả và chất lượng giáo dục - đào 
tạo, kết quả hoạt động tài chính của trường nhằm khuyến khích, trọng dụng, phát triển 
đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giỏi, trình độ cao. 

Các điều kiện về năng lực cần thiết như sau để CSGDĐH thực hiện thành công 
quyền tự chủ: 

− Năng lực tự chủ về tổ chức và quản lý bộ máy: Để có thể tăng cường hoạt động 
tự chủ thì đòi hỏi bộ máy tổ chức, quản lý của các CSGDĐH phải tiếp tục được 
hoàn thiện. Các phòng, ban chức năng cần được tổ chức một cách hợp lý nhất; 
phải có sự phân công, phân cấp hợp lý giữa các đơn vị; một cơ chế phối hợp thực 
hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị một cách khoa học, nhịp nhàng - tránh trùng lặp, 
chồng chéo. Cơ chế phối hợp công tác giữa các đơn vị cũng phải được thường 
xuyên bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi thời điểm khác 
nhau.  

– Năng lực tự chủ về tài chính: Để thực hiện tốt công tác tự chủ về tài chính, nhà 
trường cần đẩy mạnh thực hiện phân cấp cho các đơn vị trong việc mở rộng nguồn 
thu và khoán chi; hàng năm cần sớm hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ một cách 
khoa học, hợp lý; quy định trách nhiệm giải trình về tài chính giữa các cấp trong 
trường; tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát, kiểm tra và công khai tài 
chính,v.v. Thực hiện tự chủ tài chính nhất thiết phải thể hiện tính hiệu quả trong 
việc, đem lại các nguồn thu ngày càng đa dạng cho nhà trường; thực hiện tốt việc 
cân đối thu chi trong tất cả các mặt hoạt động trong trường bao gồm chi thường 
xuyên và chi đầu tư; đảm bảo tính minh bạch, công khai và đúng quy định của 
pháp luật. 

– Năng lực tự chủ về đào tạo: Hoạt động đào tạo bao gồm rất nhiều mảng nội dung 
liên quan như: công tác tuyển sinh; ngành và chuyên ngành đào tạo; chương trình 
đào tạo; giáo trình và học liệu; phương pháp giảng dạy; các công cụ và phương 
tiện phục vụ, v.v. Các CSGDĐH cần đáp ứng đủ năng lực về cơ sở vật chất, đội 
ngũ giảng viên, nguồn tài chính, năng lực quản lý đào tạo. Trong thực hiện nhiệm 
vụ chuyên môn: Chủ động trong lựa chọn, đổi mới nội dung, chương trình, 
phương pháp giảng dạy, nghiên cứu để tăng cường chất lượng, hiệu quả, đáp ứng 
nhu cầu của xã hội. CSGDĐH cần xây dựng và thực hiện cơ chế tự do học thuật 
và tự chủ quản trị phù hợp với loại hình và trình độ của trường. 
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– Về tổ chức, biên chế, nhân sự: Xây dựng, hoàn thiện, ban hành và thực hiện có 
hiệu quả quy chế Hội đồng Trường/Hội đồng quản trị; xây dựng quy chế lựa 
chọn, bầu cử, bổ nhiệm người có năng lực, phẩm chất vào ban lãnh đạo và các 
cấp quản lý của trường; xây dựng cơ chế, quy chế tuyển chọn, luân chuyển, sử 
dụng, đãi ngộ, v.v. đội ngũ giảng viên có tính cạnh tranh.  

– Về cơ chế tài chính: Thực hiện tính đúng, tính đủ chi phí giáo dục - đào tạo; xây 
dựng và thực hiện tự chủ thu, chi, cân đối thu chi, có tích lũy để phát triển; năng 
lực tự chủ trong việc đầu tư phát triển, cơ chế chi phí đào tạo hợp lý, xây dựng 
và công khai mức học phí, gắn với trách nhiệm đảm bảo chất lượng giáo dục - 
đào tạo. Xây dựng quy chế tự chủ trong việc trả lương cho đội ngũ giảng viên và 
cán bộ quản lý, nhân viên theo nguyên tắc gắn thu nhập với năng lực chuyên 
môn, kết quả và chất lượng giáo dục - đào tạo, kết quả hoạt động tài chính của 
trường nhằm khuyến khích, trọng dụng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ 
quản lý giỏi, trình độ cao. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình nên xem xét dưới các góc độ sau: 
– Đánh giá năng lực thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của CSGDĐH nên 

được xây dựng ở ba cấp độ gồm: Cấp nhà trường, cấp bộ phận, và cấp cá nhân 
để thực hiện tốt cả ba nội dung tự chủ gồm quyền tự chủ trong học thuật, trong 
hoạt động chuyên môn, quyền tự chủ trong tổ chức và nhân sự, và quyền tự chủ 
trong tài chính và tài sản. 

– Tại cấp độ nhà trường, năng lực thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình cần 
được đánh giá qua các khía cạnh: Tổ chức quản lý; con người quản lý; hệ thống 
công cụ hỗ trợ quản lý; cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học; Hội 
đồng Trường/Hội đồng quản trị; Ban giám hiệu; các quy định về phân cấp, phân 
quyền; các quy chế và chính sách (về quản lý, đào tạo, nghiên cứu, tài chính và 
nhân sự); hệ thống quản lý chất lượng; nguồn thu tài chính của trường; văn hóa 
tự chủ; văn hóa giải trình, v.v. 

  
Hình 1.1. Năng lực thực hiện tự chủ đại học của cơ sở giáo dục 
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– Tại cấp độ bộ phận, năng lực thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình cần được 
đánh giá qua các khía cạnh: Tổ chức quản lý; con người quản lý; hệ thống công 
cụ hỗ trợ quản lý; cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học; chương 
trình đào tạo; các quy định về phân cấp, phân quyền; các quy chế và chính sách 
(về quản lý, đào tạo, nghiên cứu, tài chính và nhân sự); hệ thống quản lý chất 
lượng; nguồn thu tài chính của bộ phận; văn hóa tự chủ; văn hóa giải trình, v.v. 

– Tại cấp độ cá nhân, năng lực thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình cần được 
đánh giá qua các khía cạnh gồm: Năng lực chuyên môn, năng lực quản lý, đạo 
đức nghề nghiệp, nhận thức về tự chủ và trách nhiệm giải trình, văn hóa tự chủ 
và văn hóa giải trình, v.v. 

– Năng lực thực hiện trách nhiệm giải trình: về cơ bản nên được hiểu là năng lực 
về con người, về tổ chức, về công cụ hỗ trợ trong cơ sở giáo dục để thực hiện tốt 
trách nhiệm giải trình. 

– Cấu trúc công cụ đánh giá năng lực tự chủ nên gồm một bộ chỉ số đánh giá chung 
và các bộ chỉ số đánh giá phụ. Bộ chỉ số chung là sử dụng cho tất các các mô 
hình CSGDĐH, trong khi đó, các bộ chỉ số đánh giá phụ là để đánh giá bổ sung 
đối với từng loại hình cơ sở đào tạo khác nhau với các đặc trưng của chúng. 

– Đối tượng sử dụng Bộ chỉ số đánh giá: (1) Các CSGDĐH đang có kế hoạch thực 
hiện quyền tự chủ hoặc các CSGDĐH đang triển khai quyền tự chủ nhưng muốn 
được trao quyền tự chủ nhiều hơn, ở mức độ cao hơn. (2) Các cơ quan quản lý 
nhà nước để hỗ trợ việc kiểm tra, giám sát việc triển khai quyền tự chủ và trách 
nhiệm giải trình xã hội của các CSGDĐH. 

 Cơ sở pháp lý về quyền tự chủ, điều kiện trao quyền tự chủ, và năng lực thực 
hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình trong bối cảnh Việt Nam 

 Các văn bản pháp luật 

Văn bản luật về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của CSGDĐH gồm các 
Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học được trình bày trong Bảng 1.1 dưới đây: 

Bảng 1.1. Các văn bản pháp luật 
TT Tên văn bản Nội dung chủ yếu 
1 Luật Giáo dục số 

43/2019/QH14 ngày 
14/6/2019 

(Có hiệu lực từ 01/7/2020) 

CSGDĐH thực hiện quyền tự chủ, trách nhiệm giải 
trình trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 
nhân sự và tài chính theo quy định cụ thể tại Luật Giáo 
dục đại học và quy định của pháp luật. 

2 Luật Giáo dục đại học số 
08/2012/QH13 ngày 

18/6/2012 

Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của 
CSGDĐH, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và 
công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất 
lượng và kiểm định chất lượng GDĐH, giảng viên, 
người học, tài chính, tài sản của CSGDĐH và quản lý 
nhà nước  về GDĐH. 

3 Luật sửa đổi, bổ sung Luật 
Giáo dục đại học số 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. 
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34/2018/QH14 ngày 
19/11/2018 

Làm rõ thuật ngữ: tự chủ và trách nhiệm giải trình của 
CSGDĐH. 
Bổ sung quy định về Hội đồng trường của trường đại 
học công lập. 
Bổ sung quy định cụ thể về quyền tự chủ của CSGDĐH 
công lập. 

4 Văn bản hợp nhất số 
42/VBHN-VPQH ngày 

10/12/2018 

Hợp nhất Luật Giáo dục đại học. 

Bảng 1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trường/Hội đồng quản trị theo Luật 
Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 

So sánh Hội đồng trường 
ở CSGDĐH công lập 

Hội đồng quản trị 
ở CSGDĐH tư thục 

Giống nhau (i) Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về 
tổ chức và hoạt động của nhà trường 
(ii) Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công 
nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục 
(iii) Quyết nghị về cơ cấu tổ chức 
và phương hướng đầu tư phát triển 
của nhà trường 

(iii) Quyết nghị những vấn đề về tổ 
chức, nhân sự, tài chính, tài sản và 
phương hướng đầu tư phát triển 
của nhà trường 

(iv) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường/Hội 
đồng quản trị, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của 
nhà trường 

Khác nhau Không có Tổ chức thực hiện các nghị quyết 
của đại hội đồng cổ đông 

Bảng 1.3. Quy định về quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình của CSGDĐH theo Văn 
bản hợp nhất số 42/VBHN-VPQH 

Tiêu đề Nội dung Nội hàm và quy định cụ thể 
Quyền 
tự chủ 

Là quyền của 
CSGDĐH được tự xác 
định mục tiêu và lựa 
chọn cách thức thực 
hiện mục tiêu; tự quyết 
định và có trách nhiệm 
giải trình về hoạt động 
chuyên môn, học 
thuật, tổ chức, nhân sự, 
tài chính, tài sản và 
hoạt động khác trên cơ 
sở quy định của pháp 

(1) Quyền tự chủ 
trong học thuật, trong 
hoạt động chuyên 
môn phù hợp với quy 
định của pháp luật. 

- Ban hành, tổ chức thực hiện 
tiêu chuẩn, chính sách chất 
lượng. 
- Mở ngành, tuyển sinh, đào tạo. 
- Hoạt động khoa học và công 
nghệ. 
- Hợp tác trong nước và quốc tế. 

(2) Quyền tự chủ 
trong tổ chức và nhân 
sự phù hợp với quy 
định của pháp luật. 

- Ban hành và tổ chức thực hiện 
quy định nội bộ về cơ cấu tổ 
chức, cơ cấu lao động, danh 
mục, tiêu chuẩn, chế độ của từng 
vị trí việc làm;. 
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luật và năng lực của 
CSGDĐH. 

- Tuyển dụng, sử dụng và cho 
thôi việc đối với giảng viên, viên 
chức và người lao động khác. 
- Quyết định nhân sự quản trị, 
quản lý trong CSGDĐH. 

(3) Quyền tự chủ 
trong tài chính và tài 
sản phù hợp với quy 
định của pháp luật. 

- Ban hành và tổ chức thực hiện 
quy định nội bộ về nguồn thu, 
quản lý và sử dụng nguồn tài 
chính, tài sản. 
- Thu hút nguồn vốn đầu tư phát 
triển. 
- Chính sách học phí, học bổng 
cho sinh viên và chính sách khác 

Trách 
nhiệm giải 

trình 

Là việc CSGDĐH có 
trách nhiệm báo cáo, 
minh bạch thông tin 
đối với người học, xã 
hội, cơ quan quản lý có 
thẩm quyền, chủ sở 
hữu và các bên liên 
quan về việc tuân thủ 
quy định của pháp luật 
và thực hiện đúng quy 
định, cam kết của 
CSGDĐH. 

(1) Giải trình về việc thực hiện tiêu chuẩn, chính sách 
chất lượng, về việc quy định, thực hiện quy định của 
CSGDĐH; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không 
thực hiện quy định, cam kết bảo đảm chất lượng hoạt 
động. 

(2) Công khai báo cáo hàng năm về các chỉ số kết quả 
hoạt động trên trang thông tin điện tử của CSGDĐH; 
thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với chủ sở 
hữu và cơ quan quản lý có thẩm quyền. 
(3) Giải trình về mức lương, thưởng và quyền lợi khác 
của chức danh lãnh đạo, quản lý của CSGDĐH tại hội 
nghị cán bộ, viên chức, người lao động; thực hiện kiểm 
toán đối với báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán hằng 
năm, kiểm toán đầu tư và mua sắm; giải trình về hoạt 
động của CSGDĐH trước chủ sở hữu, cơ quan quản lý 
có thẩm quyền. 
(4) Thực hiện công khai trung thực báo cáo tài chính 
hằng năm và nội dung khác trên trang thông tin điện tử 
của CSGDĐH theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

(5) Thực hiện nội dung, hình thức giải trình khác theo 
quy định của pháp luật. 

Điều kiện 
thực hiện 
quyền tự 
chủ của 

CSGDĐH 

(1) Đã thành lập hội 
đồng trường, hội đồng 
đại học; đã được công 
nhận đạt chuẩn chất 
lượng CSGDĐH bởi tổ 
chức kiểm định chất 
lượng giáo dục hợp 
pháp. 

- Điều 16, 17, 18 VBHN số 42: Hội đồng trường, Hội 
đồng đại học; Điều 7, 8, 9 NĐ số 99/2019/NĐ-CP. 
- Điều 52, 53 VBHN số 42: Tổ chức kiểm định chất 
lượng giáo dục và sử dụng kết quả kiểm định chất lượng 
giáo dục; Điều 12 NĐ số 99/2019/NĐ-CP: Tổ chức kiểm 
định chất lượng giáo dục đại học. 
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(2) Đã ban hành và tổ 
chức thực hiện quy chế 
tổ chức và hoạt động; 
quy chế tài chính; quy 
chế, quy trình, quy 
định quản lý nội bộ 
khác và có chính sách 
bảo đảm chất lượng 
đáp ứng tiêu chuẩn do 
Nhà nước quy định  

- Các Điều 28, 29 VBHN số 42: Nhiệm vụ, quyền hạn 
của trường đại học và của đại học 
- Điều 50 VBHN số 42: Trách nhiệm của CSGDĐH 
trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục đại học 

(3) Thực hiện phân 
quyền tự chủ và trách 
nhiệm giải trình đến 
từng đơn vị, cá nhân 
trong CSGDĐH  

- Điều 5 Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT: Tiêu chuẩn 
2: Quản trị 

(4) Công khai điều 
kiện bảo đảm chất 
lượng, kết quả kiểm 
định, tỷ lệ sinh viên tốt 
nghiệp có việc làm và 
thông tin khác theo 
quy định của pháp luật. 

- Điều 53 VBHN số 42: Sử dụng kết quả kiểm định chất 
lượng giáo dục 
- Điểm c khoản 4 Điều 13 NĐ số 99/2019/NĐ-CP: Thực 
hiện công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử của 
CSGDĐH … 
- Chương III Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT: Bộ tiêu 
chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục 

 Các văn bản dưới luật 

Các văn bản dưới luật liên quan đến quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của 
CSGDĐH bao gồm nhiều văn bản, được trình bày trong Bảng 1.4 dưới đây: 

Bảng 1.4. Các văn bản dưới luật 
TT Tên văn bản Nội dung chủ yếu 
1 Nghị định số 141/2013/ NĐ-

CP ngày 24/10/2013 của 
Chính phủ. 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật giáo dục đại học về đối tượng áp dụng điều lệ trường 
đại học; chương trình giáo dục đại học và hình thức đào tạo; 
chính sách đối với giảng viên. 

2 Nghị định số 99/2014/NĐ-
CP ngày 25/10/2014 của 
Chính phủ. 

Hướng dẫn chi tiết Khoản 1 Điều 42 của Luật Giáo dục đại 
học, quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến 
khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các 
CSGDĐH. 

3 Văn bản hợp nhất số 
07/VBHN-BGDĐT ngày 
01/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 
GDĐT . 

Hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. 

4 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP 
ngày 30/12/2019 của Chính 
phủ. 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại 
học. 
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5 Nghị định số 106/2020/NĐ-
CP ngày 10/9/2020 của Chính 
phủ. 

Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị 
sự nghiệp công lập. 

6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP 
ngày 07/10/2020 của Chính 
phủ. 

Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp 
công lập. 

7 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP 
ngày 21/6/2021 của Chính 
phủ. 

Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công 
lập. 

8 Nghị định số 77/2021/NĐ-CP 
ngày 01/8/2021 của Chính 
phủ. 

Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. 

9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP 
ngày 27/8/2021 của Chính 
phủ. 

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo 
dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, 
giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh 
vực giáo dục, đào tạo. 

10 Nghị quyết số 77/NQ-CP 
ngày 24/10/2014 của Chính 
phủ. 

Về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các CSGDĐH 
công lập giai đoạn 2014 – 2017. 

11 Quyết định số 436/QĐ-TTg 
ngày 30/3/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ. 

Ban hành kế hoạch thực hiện khung trình độ quốc gia Việt 
Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn 
2020 – 2025. 

12 Quyết định số 209/QĐ-TTg 
ngày 17/02/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ. 

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới CSGDĐH và 
sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

13 Thông tư số 24/2015/TT-
BGDĐT ngày 23/9/2015 của 
Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

Quy định chuẩn quốc gia đối với CSGDĐH  
 

14 Thông tư số 12/2017/TT-
BGDĐT ngày 19/5/2017 của 
Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

Ban hành quy định về kiểm định chất lượng CSGDĐH. 
 

15 Thông tư số 36/2017/TT-
BGDĐT ngày 28/12/2017 
của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo 
dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

16 Thông tư số 76/2018/TT-
BGDĐT ngày 17/8/2018 của 
Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào 
tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, 
giáo dục chuyên nghiệp. 

17 Thông tư số 20/2020/TT-
BGDĐT ngày 27/7/2020 của 
Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

Quy định chế độ làm việc của giảng viên CSGDĐH. 

18 Văn bản hợp nhất số 
03/VBHN-BGDĐT ngày 

Hợp nhất Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển 
sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo 
viên; trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ. 
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31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ 
GDĐT. 

19 Thông tư số 17/2021/TT-
BGDĐT ngày 22/6/2021 của 
Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm 
định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo 
dục đại học 

20 Thông tư số 18/2021/TT-
BGDĐT ngày 28/6/2021 của 
Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

Ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sỹ. 

21 Thông tư số 23/2021/TT-
BGDĐT ngày 30/8/2021 của 
Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

Ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ. 

22 Thông tư số 25/2021/TT-
BGDĐT ngày 08/9/2021 của 
Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sỹ, trình độ thạc 
sỹ cho giảng viên các CSGDĐH theo Quyết định số 89/QĐ-
TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý 
các CSGDĐH đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện 
giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030. 

23 Thông tư số 26/2021/TT-
BGDĐT ngày 17/9/2021 của 
Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 
trong CSGDĐH. 
 

Bảng 1.5. Quyền tự chủ của các CSGDĐH 
Quyền tự chủ của CSGDĐH 

Quyền tự chủ  
về học thuật và 

hoạt động 
chuyên môn 

(1) Được quyền ban hành và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về hoạt 
động tuyển sinh, đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác trong nước và 
quốc tế phù hợp quy định của pháp luật. 
(2) Xác định, công bố công khai phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh theo quy 
định của Bộ GDĐT. 
(3) Quyết định phương thức tổ chức và quản lý đào tạo đối với các trình 
độ, hình thức đào tạo; xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào 
tạo phù hợp với quy định về Khung trình độ quốc gia Việt Nam, về chuẩn 
chương trình đào tạo. 
(4) Quyết định đào tạo từ xa, liên kết đào tạo trình độ đại học theo hình 
thức vừa làm vừa học với cơ sở giáo dục trong nước đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật. 
(5) Quyết định hoạt động KH&CN theo quy định tại Điều 16 Nghị định 
số 99/2019/NĐ-CP; quyết định các hoạt động hợp tác quốc tế quy định tại 
các khoản 3, 5 và 6 Điều 44 của Luật Giáo dục đại học, phù hợp với quy 
định của pháp luật. 
(6) Nếu đủ điều kiện thực hiện quyền tự chủ theo quy định tại khoản 17 
thì được tự chủ mở ngành đào tạo theo quy định tại khoản 18, được tự chủ 
liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định tại khoản 30, Điều 1 của 
Luật Giáo dục đại học 2018. 
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(7) Thực hiện các quyền tự chủ khác về học thuật và hoạt động chuyên 
môn phù hợp với quy định của pháp luật. 

Quyền tự chủ  
về tổ chức bộ 
máy và nhân 

sự 

(1) CSGDĐH công lập thực hiện quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân 
sự theo quy định của Luật Giáo dục đại học 2012, Luật Giáo dục đại học 
2018 và các quy định hiện hành về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị 
sự nghiệp công lập; về số lượng người làm việc và vị trí việc làm trong 
đơn vị sự nghiệp công lập; có quyền tự chủ về tổ chức, bộ máy và nhân 
sự để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhưng không được làm tăng số 
lượng người làm việc hưởng lương, mức lương (bao gồm cả lương và phụ 
cấp) từ quỹ lương do NSNN cấp. 
(2) CSGDĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận thực hiện quyền tự 
chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự theo quy định của Luật Giáo dục đại 
học 2012, Luật Giáo dục đại học 2018; có trách nhiệm công bố công khai 
về cơ cấu tổ chức, người đại diện theo pháp luật trên trang thông tin điện 
tử của nhà trường. 
(3) Các CSGDĐH phải ban hành, tổ chức thực hiện quy định nội bộ về tổ 
chức bộ máy và nhân sự; thực hiện các quyền tự chủ về tổ chức bộ máy 
và nhân sự khác theo quy định của Luật Giáo dục đại học 2012, Luật Giáo 
dục đại học 2018 và pháp luật có liên quan. 
(4) Việc thành lập phân hiệu của CSGDĐH, thành lập doanh nghiệp trực 
thuộc CSGDĐH thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Quyền  tự chủ  
về tài chính  và 

tài sản 

(1) CSGDĐH công lập thực hiện quyền tự chủ về tài chính và tài sản theo 
quy định của Luật Giáo dục đại học 2012, Luật GDDH 2018 và các quy 
định hiện hành về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 
(2) CSGDĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận thực hiện quyền tự 
chủ về tài chính và tài sản theo quy định của Luật Giáo dục đại học 2012, 
Luật Giáo dục đại học 2018 và các quy định của pháp luật khác có liên 
quan; được Nhà nước hỗ trợ phát triển phù hợp với khả năng của NSNN 
và các quy định về đầu tư phát triển GDĐH. 
(3) Các CSGDĐH phải ban hành, tổ chức thực hiện quy định nội bộ về tài 
chính và tài sản, thực hiện các quyền tự chủ về tài chính và tài sản khác 
theo quy định của Luật Giáo dục đại học 2012, Luật Giáo dục đại học 
2018 và pháp luật khác có liên quan. 

Bảng 1.6. Trách nhiệm giải trình của các CSGDĐH 
Trách nhiệm giải trình của các CSGDĐH 

(1) CSGDĐH thực hiện đầy đủ các quy định, yêu cầu về chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất 
của chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; gửi các quy định nội bộ được 
nêu tại điểm b, khoản 2 Điều 16 của Luật Giáo dục đại học 2018 và các quy định, quyết định 
nêu tại các điểm a, d và e khoản 1 Điều này về Bộ GD&ĐT trong thời hạn 30 ngày, kể từ 
ngày ban hành để phục vụ công tác quản lý nhà nước về GDĐH. 
(2) Chịu trách nhiệm trước người học, chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 
và các bên liên quan về việc bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật, quy 
định nội bộ và cam kết của CSGDĐH. 
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(3) Thực hiện công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử của CSGDĐH về các nội dung: 
sứ mạng, tầm nhìn của CSGDĐH; các quy chế, quy định nội bộ; danh sách giảng viên theo 
ngành, trình độ, chức danh và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo khác; kết quả kiểm 
định chương trình đào tạo, kiểm định CSGDĐH; chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, hình 
thức đào tạo, kế hoạch tổ chức đào tạo; đề án tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh, danh sách 
nhập học và tốt nghiệp hằng năm theo ngành, trình độ đào tạo, quy mô đào tạo và tỷ lệ sinh 
viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp; mẫu văn bằng, chứng chỉ, danh sách cấp văn bằng, 
chứng chỉ cho người học hằng năm; chi phí đào tạo, mức thu học phí, mức thu dịch vụ tuyển 
sinh và các khoản thu khác của người học cho từng năm học và dự kiến cả khóa học; chế độ, 
chính sách miễn, giảm học phí, học bổng; các nội dung khác theo quy định của pháp luật 
(4) Công khai thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, quyết định mở ngành, quyết định liên kết đào 
tạo cùng với hồ sơ chứng minh đủ điều kiện theo quy định lên trang thông tin điện tử của nhà 
trường trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày làm việc; gửi thông báo, quyết định tới Bộ GD&ĐT 
trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày thông báo hoặc ra quyết định 
(5) Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu của nhà trường lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia 
về GDĐH theo quy định của Bộ GD&ĐT; chịu trách nhiệm trước pháp luật về các văn bản 
đã ban hành, các quyết định, các hoạt động tự chủ thực hiện 
(6) Thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định và công khai trên trang thông tin điện 
tử của CSGDĐH, trừ những thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước 

 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện mô hình tự chủ của CSGDĐH 
Việt Nam hiện nay 

 Yếu tố bên trong 

 Nhân sự 
Về năng lực của đội ngũ nhân sự trong nhà trường bao gồm: người đứng đầu, 

người quản lý và nhà giáo. Năng lực của đội ngũ này thể hiện qua việc: xây dựng, hoàn 
thiện, ban hành và thực hiện có hiệu quả quy chế Hội đồng trường/Hội đồng quản trị; 
xây dựng quy chế lựa chọn, bầu cử, đề bạt dân chủ, đúng người có năng lực, phẩm chất 
vào ban lãnh đạo và các cấp quản lý của trường; xây dựng cơ chế, quy chế tuyển chọn, 
luân chuyển, sử dụng, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên. 

Để có thể tăng cường hoạt động tự chủ thì đòi hỏi bộ máy tổ chức, quản lý của 
các CSGDĐH phải tiếp tục được hoàn thiện. Các phòng, ban chức năng cần được tổ 
chức một cách hợp lý nhất; phải có sự phân công, phân cấp hợp lý giữa các đơn vị; một 
cơ chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị một cách khoa học, nhịp nhàng - 
tránh trùng lặp, chồng chéo. Cơ chế phối hợp công tác giữa các đơn vị cũng phải được 
thường xuyên bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi thời điểm khác 
nhau.  

Với mục đích xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý có đủ về số lượng, 
đảm bảo về chất lượng, tiến tới vượt chuẩn để có thể thực hiện tự chủ và tự chịu trách 
nhiệm trong lĩnh vực đào tạo, các trường cần tăng cường phân cấp tuyển dụng tới các 
đơn vị; xây dựng chuẩn tuyển dụng đội ngũ giảng viên; xây dựng quy trình tuyển dụng 
cán bộ hợp lý; sử dụng, bố trí đúng người, đúng việc phát huy năng lực, sở trường của 
mỗi người. 
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 Tài chính và cơ sở vật chất 
Nguồn tài nguyên phục vụ việc tự chủ của các cơ sở đại học bao gồm: nguồn lực 

về tài chính, nguồn lực về nhân lực (người đứng đầu, đội ngũ giảng viên và người quản 
lý), v.v. 

Về tài chính: Để thực hiện tốt công tác tự chủ về tài chính, nhà trường cần đẩy 
mạnh thực hiện phân cấp cho các đơn vị trong việc mở rộng nguồn thu và khoán chi; 
hàng năm cần sớm hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ một cách khoa học, hợp lý; quy 
định trách nhiệm giải trình về tài chính giữa các cấp trong trường; tổ chức thực hiện hoạt 
động kiểm soát, kiểm tra và công khai tài chính, v.v. 

Các nguồn tài chính này dùng cho xây dựng trường sở, mua sắm thiết bị, chi phí 
thường xuyên và nhất là nghiên cứu khoa học để phục vụ một chương trình phát triển 
nào đó thông qua các đơn đặt hàng. Ngoài ra, học phí, hợp đồng cung cấp dịch vụ, các 
khoản vay và thu phí khác cũng là nguồn thu lớn của các trường đại học. 

– Chi thường xuyên của đào tạo: cho lương của cán bộ, giảng viên, chi phí quản 
lý, chi hoạt động nghiệp vụ, chi cung ứng dịch vụ, chi đầu tư phát triển, v.v. 

– Chi mua sắm và sửa chữa thiết bị: mua sắm, sửa chữa các thiết bị, phòng học, 
phòng thí nghiệm, thư viện, duy tu bảo dưỡng, v.v. 

– Chi cho các hoạt động nghiên cứu khoa học: nghiên cứu khoa học, tổ chức hội 
thảo, v.v. 

– Chi đào tạo liên kết: Ở một số trường có các hoạt động liên kết với các trường 
đại học khác trong cả nước hoạt một số các trường đại học quốc tế. 

 Chính sách nội bộ 
Tự chủ đại học đồng nghĩa với việc phát huy tính chủ động trong công việc, không 

chỉ của giảng viên và sinh viên, mà còn áp dụng cho cả cán bộ nhân viên khác, tạo ra 
không khí phấn đấu, thi đua thật sự để đạt mục tiêu cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ, 
sứ mệnh của Trường. 

Sự phát triển của một đơn vị giáo dục được nhìn thấy trên hai phương diện: Sự 
xây dựng cơ sở vật chất đủ mạnh (thông qua chính sách đầu tư hàng năm) và phát triển 
đội ngũ nhân viên – vốn quý nhất trong mọi ngành nghề, điều này đặc biệt đúng với 
ngành giáo dục (thông qua chính sách “chiêu hiền đãi sỹ”). Trong nền kinh tế tri thức, 
cơ sở vật chất thôi chưa thể đủ làm nên uy tín của một tổ chức, nhất là đối với một 
trường đại học. Bên cạnh đó phải có một đội ngũ con người đạt chuẩn - đủ về số lượng, 
mạnh về chất lượng. Có như vậy, nhà trường mới tự chủ được. Chính sách đãi ngộ phải 
thỏa đáng thì mới thu hút được người tài và giữ chân họ, thể hiện trên các luận điểm 
sau: 

– Điều kiện làm việc tốt, khiến họ yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ 
của mình; 

– Cơ hội thăng tiến nhiều và đảm bảo công bằng, minh bạch; 
– Có chế độ lương/thưởng thỏa đáng, để họ không chỉ yên tâm công tác mà còn 

sáng tạo. 
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 Yếu tố bên ngoài 

 Nhu cầu thực tiễn của xã hội 

 Các chủ trương, chính sách giáo dục mang tầm quốc gia  
• Chủ trương, chính sách 
• Hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn  

 Các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện trách nhiệm giải trình 

Tương tự như tự chủ, trách nhiệm giải trình xã hội chịu tác động của một số yếu 
tố tác động, có thể chia thành hai nhóm là yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài. 

 Yếu tố bên trong 

 Năng lực nhân sự 
Để giành được thêm quyền tự chủ, các trường đại học buộc phải chứng tỏ được 

mình có khả năng xoay xở để hoàn thành tốt công việc mà không cần nhiều đến sự can 
thiệp từ bên ngoài để có thể được giao thêm quyền tự chủ, các trường phải có khả năng 
chịu trách nhiệm trước Nhà nước, công chúng, người học và người sử dụng lao động. 
Thông thường, lãnh đạo Trường là người chịu trách nhiệm lớn nhất, cả thành công và 
thất bại (nếu có). 

– Lãnh đạo nhà trường là người lãnh đạo cao nhất, Hiệu trưởng và bên cạnh Hiệu 
trưởng là Hội đồng Trường có trách nhiệm đảm bảo với xã hội chất lượng giáo 
dục như cam kết như đã nêu trong sứ mạng đào tạo và đúc kết qua triết lý giáo 
dục. 

– Lãnh đạo chịu trách nhiệm sử dụng hiệu quả và minh bạch kinh phí đóng góp của 
người học và của xã hội. 

Bên cạnh trách nhiệm giải trình xã hội, Trường đại học, mà Hiệu trưởng là đại 
diện, còn phải chịu trách nhiệm giải trình với Nhà nước về các hoạt động của cơ sở đào 
tạo. Giải trình với Nhà nước là trách nhiệm đảm bảo mọi hoạt động của nhà trường theo 
sứ mạng đã công bố và trong khuôn khổ của pháp luật, trách nhiệm sử dụng kinh phí 
đầu tư của Nhà nước (nếu có) một cách hiệu quả và minh bạch, trách nhiệm báo cáo và 
chịu sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước như Bộ GD&ĐT và các cơ quan kiểm 
định chất lượng hoạt động độc lập.  

Không chỉ vậy, trách nhiệm giải trình của Trường còn áp dụng với chính cán bộ 
công nhân viên nhà trường, nhằm đảm bảo sự đồng thuận và tin tưởng, tín nhiệm của 
toàn thể cán bộ viên chức với đội ngũ lãnh đạo, giúp Trường phát triển một cách bền 
vững, giữ vững và nâng cao uy tín của trường vì quyền lợi của tập thể đội ngũ cán bộ 
giáo viên cũng như sinh viên.  

 Cơ chế người phụ trách, người phát ngôn ra ngoài xã hội 
Trong tự chủ đại học ở các nước phát triển, nhiều trường đại học có người phát 

ngôn chính thức ra ngoài xã hội, giải trình những câu hỏi mà xã hội đặt ra, thay mặt lãnh 
đạo trường (giống như Bộ Ngoại giao có Người phát ngôn). Người Phát ngôn ra ngoài 
xã hội của Trường, thay mặt Trường, cũng cần có quy chế riêng, đảm bảo tính chính xác 
và chuẩn mực. 
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 Yếu tố bên ngoài 

 Yêu cầu hội nhập với quốc tế  
Như đã trình bày, yêu cầu hội nhập với quốc tế cũng áp dụng đối với giải trình xã 

hội bên cạnh yêu cầu tự chủ, và có tác động sâu sắc đến các trường đại học của Việt 
Nam khi giải trình xã hội là yêu cầu còn mới lạ hơn so với tự chủ. Khi liên kết đào tạo 
quốc tế, sự công nhận chương trình, bằng cấp, trình độ, hình thức đào tạo được đặt ra 
như một thực tế khách quan, tất yếu, theo tiêu chuẩn chung (thông lệ quốc tế) mà mỗi 
trường thành viên có trách nhiệm tuân thủ. Trường đối tác thường yêu cầu đơn vị hợp 
tác với họ có trách nhiệm giải trình tất cả các vấn đề mà họ quan tâm, nếu đáp ứng thì 
sự hợp tác mới được phê duyệt và thiết lập. 

 Yêu cầu của xã hội đặt ra  
Xã hội có quyền đòi hỏi trường đại học phải giải trình quy mô đào tạo, hình thức 

đào tạo, chất lượng đào tạo, phương pháp đào tạo, chi phí đào tạo để làm cơ sở cho việc 
lựa chọn ngành học và cùng một ngành học giữa các cơ sở đào tạo với nhau. 

Khi đã coi người học là trung tâm của quá trình đào tạo, thì nguyện vọng chính 
đáng của họ là cần biết rõ những vấn đề nêu trên phải được đáp ứng bằng cách giải trình 
thông qua một kênh chính thức. Họ cần thông tin cụ thể như vậy để so sánh và lựa chọn 
nơi học phù hợp nhất với mình nếu đã xác định rõ ngành học, hoặc nếu đã quyết định 
cơ sở đào tạo thì chọn ngành nghề gì hợp với năng lực và có triển vọng nghề nghiệp sau 
khi tốt nghiệp là vấn đề mà rất nhiều người quan tâm. 

Cơ sở đào tạo do vậy phải giải trình rõ từng vấn đề mà xã hội quan tâm đặt ra 
trước mỗi mùa tuyển sinh, khi yêu cầu đó gia tăng nhanh chóng. Giải trình càng rõ ràng 
và cụ thể sẽ càng có lợi và gây ấn tượng tích cực cho xã hội về tính công khai, minh 
bạch, góp phần tạo dựng uy tín cho trường. 
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 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG VIỆC TRAO QUYỀN TỰ 

CHỦ VÀ VIỆC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HIỆN TỰ CHỦ 

TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 Nghiên cứu kinh nghiệm từ Hoa Kỳ 

Bảng 2.1. Các bước tiến hành để thiết lập bộ chỉ số đánh giá tự chủ đại học tại Hoa Kỳ  
Mục STT Các bước tiến hành 

L
ựa

 c
họ

n 
cá

c 
ch

ỉ s
ố 1 Xây dựng khung khái niệm dựa trên kết quả nghiên cứu và mối quan tâm của 

các nhà hoạch định chính sách và giáo dục 
2 Có được sự cam kết và hợp tác của các nhà lãnh đạo 
3 Thu hút sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, nhà giáo dục, nhà 

nghiên cứu và nhà quản lý dữ liệu trong việc lựa chọn các chỉ số ưu tiên 
4 Chọn số lượng chỉ số hạn chế và giữ lại độ phức hợp trong báo cáo 

T
ổ 

ch
ức

 h
ệ 

th
ốn

g 
dữ

 
 

 
 

 

5 Quyết định phương pháp thu thập dữ liệu 
 

6 Làm việc với dữ liệu “Người dùng và Nhà cung cấp để thiết lập tiêu chuẩn sản 
xuất dữ liệu có thể so sánh được” 

B
áo

 c
áo

 d
ữ 

liệ
u 

so
 sá

nh
 v

ề 
 

 ố
 

 

7 Biểu mẫu dữ liệu thiết kế và quy trình chéo 

8 Thu thập và biên tập dữ liệu 

9 Báo cáo các Chỉ số theo Tiểu bang 

 Nghiên cứu kinh nghiệm từ Châu Âu 

Tại Châu Âu, giáo dục đại học nói chung và tự chủ đại học nói riêng được tất cả 
các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) quan tâm và có mong muốn áp 
dụng một tiêu chuẩn thống nhất trong toàn khối. Hiệp hội các trường đại học Châu Âu 
(EUA) phụ trách vấn đề này đã phát hành “Quyền tự chủ đại học ở Châu Âu III, Hồ sơ 
quốc gia” - một cuốn sách hướng dẫn giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến quyền tự 
chủ đại học ở mọi quốc gia thành viên EU (tổng số 29 quốc gia EU), bao gồm tất cả bốn 
trụ cột của tự chủ đại học là: 
• A: tự chủ về tổ chức; 
• B: tự chủ về tài chính; 
• C: tự chủ về biên chế; 
• D: tự chủ về học thuật. 

Bốn tiêu chí / loại này được phân chia và xây dựng chi tiết như sau:  
• Tiêu chí A được chia thành tám tiêu chí phụ (A1 đến A8 với 33 chỉ số); 
• Tiêu chí B được chia thành bảy tiêu chí phụ (B1 đến B7 với 36 chỉ số); 
• Tiêu chí C được chia thành tám tiêu chí phụ (C1 đến C8 với 24 chỉ số);  
• Tiêu chí D được chia thành bảy tiêu chí phụ (D1 đến D7 với 38 chỉ số).  
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Tổng cộng, có 30 tiêu chí phụ và 131 chỉ số do các chuyên gia của EUA về phát 
triển và quản lý giáo dục xây dựng. Tất cả các chỉ số trong mỗi danh mục được đánh giá 
theo tỷ lệ phần trăm, trong khung 100 phần trăm mỗi loại. Điều đó có nghĩa là bốn loại 
đều quan trọng như nhau. Sự khác biệt giữa mức cao nhất và thấp nhất trong mỗi danh 
mục không quá lớn (ngoại trừ loại B - lên đến 15%): 6% ở loại A, một% ở loại C và 4% 
ở loại D. Điểm số trong mỗi loại A, B, C hoặc D, và điểm tổng thể được quy định như 
sau: 
• Mức 1: 40% trở xuống phải được xếp vào “nhóm thấp”; 
• Mức 2: 41% đến 60% “nhóm trung bình thấp”; 
• Mức 3: 61% đến 80% “nhóm cao trung bình”; 
• Mức 4: 81% đến 100% “nhóm cao”. 

Bảng 2.2. Tiêu chí và thang điểm đánh giá mức độ tự chủ đại học và các trọng số của 
chỉ số tự chủ đại học theo đề xuất của Hiệp hội Đại học Châu Âu EUA 

Tiêu chí Tiêu chí chi tiết Trọng số 
A. Tự chủ 
về tổ chức 

A1. Quy trình lựa chọn người lãnh đạo điều hành 14% 
A2. Tiêu chuẩn lựa chọn người lãnh đạo điều hành 14% 
A3. Sa thải người lãnh đạo điều hành 12% 
A4. Nhiệm kỳ đối với người lãnh đạo điều hành 9% 
A5. Mời các chuyên gia bên ngoài tham gia vào cơ quan / bộ máy quản trị 
trường đại học  

12% 

A6. Lựa chọn các thành viên ngoài trường tham gia vào cơ quan / bộ máy 
quản trị trường đại học  

12% 

A7. Năng lực quyết định cơ cấu học thuật 15% 
A8. Năng lực tạo lập các đơn vị có tư cách pháp nhân 12% 

 Tổng mục A 100% 
B. Tự chủ 
tài chính 

B1. Thời gian hưởng nguồn tài chính công 14% 
B2. Hình thức nguồn tài chính công 13% 
B3. Khả năng giữ mức thặng dư 14% 
B4. Khả năng mượn tiền 9% 
B5. Khả năng sở hữu công trình xây dựng 12% 
B6. Khả năng thu học phí đối với sinh viên trong nước và sinh viên trong 
Liên minh Châu Âu  

17% 

B7. Khả năng thu học phí đối với sinh viên ngoài Liên minh Châu Âu  21% 
 Tổng mục B 100% 

C. Tự chủ 
nhân sự 

C1. Năng lực quyết định các quy trình tuyển dụng (nhân sự cấp cao về học 
thuật)  

13% 

C2. Năng lực quyết định các quy trình tuyển dụng (nhân sự cấp cao về 
hành chính)  

13% 

C3. Năng lực quyết định trả lương theo tháng (nhân sự cao cấp về học 
thuật) 

12% 

C4. Năng lực quyết định trả lương theo tháng (nhân sự cao cấp về hành 
chính) 

12% 

C5. Năng lực quyết định sa thải (nhân sự cao cấp về học thuật) 12% 
C6. Năng lực quyết định sa thải (nhân sự cao cấp về hành chính) 12% 
C7. Năng lực quyết định thăng chức (nhân sự cao cấp về học thuật) 13% 
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Tiêu chí Tiêu chí chi tiết Trọng số 
C8. Năng lực quyết định thăng chức (nhân sự cao cấp về hành chính) 13% 

 Tổng mục C 100% 
D. Tự chủ 
học thuật 

D1. Năng lực quyết định tổng số sinh viên và số lượng tuyển sinh hàng 
năm  

14% 

D2. Năng lực lựa chọn sinh viên 14% 
D3. Năng lực mở các chương trình đào tạo cấp bằng và chấm dứt các 
chương trình đào tạo cấp bằng  

16% 

D4. Năng lực chọn ngôn ngữ giảng dạy  13% 
D5. Năng lực lựa chọn các cơ cấu / bộ máy phụ trách chất lượng của công 
tác tự chủ  

15% 

D6. Năng lực lựa chọn các nhà cung cấp chất lượng của công tác tự chủ  12% 
D7. Năng lực thiết kế nội dung các chương trình đào tạo cấp bằng  16% 

 Tổng mục D 100% 
(Nguồn: European University Association (EUA) (2017)) 
Đây có thể coi là bộ tiêu chí được phát triển đầy đủ và cụ thể nhất hiện nay về tự 

chủ đại học trên thế giới, là kết quả nghiên cứu và đề xuất tổng hợp của nhiều chuyên 
gia EU về giáo dục đại học và quản trị giáo dục đại học, dựa trên đặc điểm chung của 
giáo dục đại học trong khối. Kinh nghiệm cho thấy các bộ chỉ số càng chi tiết và cụ thể 
bao nhiêu (qua các trọng số và/hoặc thang điểm đánh giá) thì càng thuận lợi bấy nhiêu 
cho các CSGDĐH khi triển khai áp dụng. 
• Xây dựng hệ thống tiêu chí tự chủ đại học chi tiết và thang điểm cụ thể cho từng 

chỉ số trong bộ tiêu chí. Áp dụng thống nhất trong toàn khối với 29 quốc gia thành 
viên; 

• Đức (mức độ tự chủ cao trong Liên minh Châu Âu): 
+ Quyền tự chủ tối đa của Trường và Khoa trực thuộc Trường được đảm bảo; 
+ Quyền tự chủ của cá nhân (giảng viên) cũng được tôn trọng; 
+ Khoa và Trường tự chủ hoàn toàn về tài chính, phần lớn đến từ khoản tài 

trợ nghiên cứu của các tập đoàn công nghiệp và tổ chức trong/ngoài Liên minh 
Châu Âu; 

• Pháp (mức độ tự chủ trung bình trong Liên minh Châu Âu): 
+ Bộ giáo dục vẫn can thiệp ở một mức độ nhất định vào chương trình đào 

tạo của Trường với mục đích điều chỉnh, điều tiết theo yêu cầu thực tiễn; 
+ Liên kết nhóm trường dựa trên nghiên cứu, bao gồm nghiên cứu thông 

thường, nghiên cứu chuyên sâu và nghiên cứu tư vấn; 
+ Chú trọng hợp tác quốc tế để thu hút tài năng và nâng cao chất lượng, với 

mục đích cạnh tranh; 
+ Mở ngành đào tạo mới để đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước (các nước 

mà Pháp có quan hệ hợp tác gắn bó) để phát huy ảnh hưởng của giáo dục đại học 
Pháp; 

+ Xây dựng hệ sinh thái riêng cho một số trường đại học thành viên của các 
trường lớn hoặc nhóm trường nhỏ theo vùng để phát huy thế mạnh; 

+ Chuyên biệt hóa lĩnh vực đào tạo của các trường thành viên trong hiệp hội 
ngành nghề; 
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+ Xây dựng quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp; 
+ Vận hành mô hình vườn ươm doanh nghiệp trong trường đại học. 

• Xứ Catalan của Tây Ban Nha (mức độ tự chủ đại học thấp trong Liên minh Châu 
Âu): 

+ Xây dựng hệ thống 16 vấn đề tự chủ đại học thuộc bốn nhóm chung của 
Liên minh Châu Âu, có tính đến các đặc thù kinh tế - xã hội - thể chế vùng Catalan. 

 Nghiên cứu kinh nghiệm từ Úc 

• Mỗi trường đại học có một chuẩn đầu vào riêng; 
• Mỗi Khoa trong một Trường có một chuẩn đầu vào riêng trên cơ sở đầu vào chung 

của Trường; 
• Các chuẩn đầu vào này có thể thay đổi theo từng năm; 
• Không quy định phương pháp giảng dạy mà chỉ đặt chuẩn đầu ra (được kiểm định); 
• Chương trình đào tạo được thiết kế riêng trên khung với chuẩn đầu ra. Một số 

chương trình có sự phối hợp với các hiệp hội chuyên môn; 
• Hội đồng Trường: Một số trường có Hội đồng Trường không cố định số thành viên, 

có thể thêm – bớt thành viên theo năm hoặc từng giai đoạn. Hội đồng Trường quyết 
định toàn bộ chiến lược phát triển chung của Trường và mọi chính sách phát triển. 

 Nghiên cứu kinh nghiệm từ Ấn Độ 

• Chuyển dần từ Nhà nước can thiệp sang nhà nước quy định và giám sát thực hiện. 
Trường Đại học hoặc cao đẳng tự xây dựng kế hoạch thực hiện; 

• Thành lập các hội đồng chuyên ngành, Ủy ban phụ trách Giáo dục Đại học, Ủy ban 
Tài trợ Đại học và Hội đồng Giáo dục toàn Ấn Độ (đối với một số ngành, nhất là 
khối ngành kỹ thuật) để hỗ trợ Nhà nước và Chính phủ giám sát việc thực hiện cũng 
như kiểm tra chất lượng thực hiện; 

• Liên kết đào tạo giữa trường đại học công lập và trường cao đẳng, có sự phân cấp 
và phân quyền: Trường đại học công lập có mức độ tự chủ cao, tập trung cho giáo 
dục bậc sau đại học trong khi trường cao đẳng có mức độ tự chủ thấp, chủ yếu cung 
cấp các khóa học đại cương, tiền đại học; 

• Quản lý và điều hành trường đại học hoặc cao đẳng cũng có sự phân quyền rõ ràng: 
Ban Giám hiệu phụ trách các vấn đề tài chính và ngân sách; Hội đồng quản trị phụ 
trách nhân sự và hành chính, quản lý chung; Hội đồng học thuật kiểm soát nội dng 
- chất lượng giảng dạy và nghiên cứu; 

• Chính quyền tiểu bang có đại diện trong Hội đồng Trường; 
• Các trường cao đẳng nếu không có quyền tự chủ sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào trường 

đại học công lập là đối tác liên kết; 
• Ủy ban Giáo dục Đại học thay mặt Chính phủ điều hành hoạt động của các Trường 

đại học và cao đẳng; 
• Giảng viên được tuyển dụng vào hệ thống chung và từ đó được quyền lựa chọn trường; 
• Tự chủ hành chính và tự chủ tài chính nhìn chung còn bị hạn chế; 
• Tự chủ thành lập các cơ quan – tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học; 
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• Ba mức độ tự chủ theo xếp loại của Ủy ban Tài trợ Đại học: Mức cao – trung bình 
– thấp. Xếp loại cao sẽ có nhiều quyền tự chủ hơn; 

• Ký kết biên bản ghi nhớ giữa các bên về trách nhiệm giải trình của cơ sở đào tạo. 

 Nghiên cứu kinh nghiệm từ Nhật Bản 

• Về quản lý: Trường Đại học được quản lý và điều hành bởi Hội đồng Trường và 
Hội đồng Nghiên Cứu – Giáo dục. Nhà nước không quản lý mà chỉ đánh giá chất 
lượng, mở trường, giải thế trường và cấp ngân sách cho Trường dựa trên đánh giá 
của một đơn vị kiểm định độc lập được ủy quyền; 

• Đại học Tokyo: Giám đốc Đại học có quyền quyết định rất lớn, thay mặt Hội đồng 
Trường gồm bảy thành viên; 

• Đại học Tokyo:Trường quyết định kinh phí rót xuống các trường và viện thành 
viên; 

• Đại học Tokyo: Việc tuyển dụng do Văn phòng Giám đốc Đại học phụ trách; 
• Đại học Tokyo: Tuyển dụng trợ lý giám đốc trẻ (dưới 40 tuổi) có học hàm học vị 

theo nhiệm kỳ một năm do các Trưởng Khoa/Viện tiến cử 
• Đại học Tokyo: Tổ chức hội nghị giao ban định kỳ giữa Hiệu trưởng và các Trưởng 

Khoa/Viện trong Trường; 
• Đại học Tokyo: Không quy định chặt số lượng giảng viên nói chung và giảng viên 

có học hàm học vị nói riêng, tuy nhiên có xu hướng giảm biên chế 1% mỗi năm 
theo sự giảm tương ứng ngân sách nhà nước cấp cho trường, nhằm tăng tính cạnh 
tranh và chọn lọc; 

• Đại học Tokyo: Sau tự chủ tăng chi cho việc mua sắm học liệu lấy từ kinh phí của 
Trường do kinh phí của Khoa – Viện trước tự chủ thường không đủ. 

 Nghiên cứu kinh nghiệm từ Hàn Quốc 

Một nghiên cứu của Hàn Quốc đã xác định sáu nhóm đối tượng khi xây dựng bộ 
chỉ số đánh giá mức độ tự chủ đại học dựa trên quyền lợi của các bên liên quan gồm: 

(1) Cán bộ giảng dạy,  
(2) Quản lý,  
(3) Sinh viên,  
(4) Chính phủ, 
(5) Các ngành công nghiệp và  
(6) Xã hội nói chung.  
Ba nhóm đầu tiên là các bên liên quan nội bộ, những người làm việc hoặc học tập 

trong các trường đại học.  
Ba nhóm còn lại là các bên liên quan bên ngoài.  
Nghiên cứu tập trung phát triển bộ chỉ số liên quan đến ba tác nhân trong cuộc là 

giảng viên đại học, nhân viên hành chính trường và sinh viên. 
• Các chỉ số đối với giảng viên đại học: 

– Quyền phát biểu về các vấn đề thể chế; 
– Quy trình thể chế để giải quyết tranh chấp về cách các giảng viên nói hoặc viết; 
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– Trình bày trong quản trị đại học chẳng hạn như học thuật, nhân sự cấp cao và Hội 
đồng Trường;  

– Tuyển dụng; 
– Các biện pháp an ninh như nhiệm kỳ; 
– Độc lập trong việc chấm điểm thành tích của học sinh; 
– Tiêu chuẩn hóa các phương pháp chấm điểm trong các ngành học; 
– Quyền tự chủ trong thiết kế chương trình giảng dạy; 
– Quy định pháp lý để bảo vệ học thuật, bài phát biểu và xuất bản về chính sách 

của Chính phủ; 
– Quy trình giải quyết xung đột về bài phát biểu trong học thuật và xuất bản về 

chính sách của Chính phủ; 
– Quyền tổ chức các hiệp hội nghề nghiệp; 
– Cung cấp pháp lý và thể chế cho đạo đức trong nghiên cứu; 
– Miễn trách nhiệm pháp lý cho bài phát biểu và xuất bản học thuật. 
– Các chỉ số đối với nhân viên hành chính trong trường đại học: 
– Tự chủ trong việc đề bạt và quyết định khuyến khích, khen thưởng và xử phạt; 
– Thẩm quyền xử phạt nếu vi phạm chính sách và quy tắc đại học; 
– Quyền tự chủ trong giới thiệu, quản lý và hủy bỏ chương trình; 
– Thẩm quyền can thiệp vào các vấn đề quyền tự do ngôn luận trong lớp; 
– Quyền thành lập hiệp hội các trường đại học; 
– Thẩm quyền tổ chức và sắp xếp bộ phận; 
– Quyền tự chủ trong việc ra quyết định tài chính; 
– Bảo vệ hợp pháp của trí thức tổ chức, quyền sở hữu về nghiên cứu và tài liệu giáo 

dục; 
– Quyền đại diện cho các trường đại học trong việc đưa ra các thỏa thuận hợp tác 

trong nghiên cứu và đào tạo; 
– Quyền đại diện cho các trường đại học cho quan hệ công chúng quan hệ; 
– Thẩm quyền tạo ra chương trình phục vụ cộng đồng. 

• Các chỉ số đối với sinh viên 
– Tự do yêu cầu thay đổi trong chương trình và phương pháp đào tạo; 
– Tự do phát biểu trong lớp; 
– Quyền tham gia vào quản trị trường đại học; 
– Quyền chính trị để tổ chức hội sinh viên và yêu cầu hỗ trợ đầy đủ; 
– Quyền chính trị để yêu cầu hỗ trợ tài chính và thiết bị hỗ trợ học tập; 
– Quyền phát biểu trước công chúng.  

 Nghiên cứu kinh nghiệm từ Trung Quốc 

• Tạo điều kiện cho khu vực ngoài nhà nước tham gia sâu hơn và nhiều hơn vào lĩnh 
vực giáo dục đại học; 
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• Vai trò của Hiệu trưởng: Xây dựng chính sách và kế hoạch phát triển dài hạn cho 
Trường, duyệt kế hoạch giảng dạy, tổ chức các Khoa, Bộ môn, lựa chọn giáo trình; 

• Các phòng ban chủ động nhân sự, kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu, phân bổ nguồn 
lực và tổ chức các hoạt động; 

• Nhà nước vẫn tài trợ kinh phí cho các trường đại học ở mức cao; 
• Cải tổ trường đại học nhưng trong khuôn khổ; 
• Ngoài Hội đồng đại học, còn có bốn ủy ban khác cùng quản lý các hoạt động của 

một trường đại học: Ủy ban học thuật, Ủy ban bằng cấp, Ủy ban giảng dạy và Ủy 
ban giáo sư, đảm bảo cân bằng quyền lực và trách nhiệm; 

• Trường tự quyết định hợp đồng với giảng viên và nhân viên, chuyển từ hợp đồng 
dài hạn sang hợp đồng có thời hạn để tránh tâm lý “an vị” cho nhân viên; 

• Bộ Giáo dục bầu Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; 
• Duy trì vai trò giám sát của Đảng và các cấp chính quyền. Tổ chức Đảng kiêm luôn 

vai trò của Hội đồng Trường; 
• Chính quyền không còn đưa ra những quyết định quá chi tiết như trước, mà chỉ 

định hướng cơ bản để các trường có một “khoảng tự do” nhất định; 
• Biên chế do Quốc vụ Viện phê duyệt; 
• Việc cấp bằng do Ủy ban Quản lý Học vị của Quốc vụ Viện quản lý; 
• Trường chủ động thành lập các trung tâm khởi nghiệp và các hoạt động bồi dưỡng 

cho sinh viên. 

Bảng 2.3. Tỷ lệ phần trăm ý kiến của người được hỏi về vị trí đưa ra quyết định 
đối với các hạng mục về tự chủ học thuật  

TT Chỉ số tự chủ học thuật Bộ 
môn 

Khoa Trường Chính phủ Tổng 

01 Xác định nhiệm vụ của trường 
và mục tiêu 

6,9% 10,3% 55,2% 27,6% 100% 
#4 #3 #1 #2 

02 Mở hoặc hủy bỏ các khóa học 7,1% 25,1% 60,7% 7,1% 100% 
#3 #2 #1 #4 

03 Xác định nội dung khóa học 
và mục tiêu 

20,7% 48,3% 31,0% 0,0% 100% 
#3 #1 #2 #4 

04 Thiết lập tỷ lệ giảng viên sinh 
viên 

0,0% 3,5% 86,2% 10,3% 100% 
#4 #3 #1 #2 

05 Đặt ra yêu cầu về trình độ và 
bằng cấp 

7,1% 14,3% 60,7% 17,9% 100% 
#4 #3 #1 #2 

06 Thành lập mới chương trình 
đào tạo bậc đại học 

3,4% 13,8% 72,4% 10,4% 100% 
#4 #2 #1 #3 

07 Xem xét các chương trình đào 
tạo bậc đại học hiện có 

6,9% 10,3% 62,1% 20,7% 100% 
#4 #3 #1 #2 

08 Xem xét loại bỏ các chương 
trình đại học hiện có 

3,4% 6,9% 69,0% 20,7% 100% 
#4 #3 #1 #2 

09 Thêm hoặc dừng bộ phận học 
thuật hiện có của ban 

3,4% 17,2% 69,0% 10,4% 100% 
#4 #2 #1 #3 

10 Cung cấp trả phí đầy đủ các 
khóa học hoặc chương trình 

6,9% 20,7% 65,5% 6,9% 100% 
#3 #2 #1 #4 
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Bảng 2.4. Tỷ lệ phần trăm ý kiến của người được hỏi về vị trí đưa ra quyết định 
đối với các hạng mục về tự chủ tổ chức, nhân sự, tài chính và tài sản  

TT Chỉ số tự chủ tổ chức và 
nhân sự 

Bộ 
môn 

Khoa Trường Chính phủ Tổng 

01 Bổ nhiệm quản trị viên cấp cao 0,0% 3,4% 10,3% 86,3% 100% 
#4 #3 #2 #1 

02 Bổ nhiệm quản trị viên cấp 
khoa 

0,0% 3,4% 89,7% 6,9% 100% 
#4 #3 #1 #2 

03 Tuyển dụng giảng viên mới 
 

17,9% 53,6% 25,1% 3,6% 100% 
#3 #1 #2 #4 

04 Cấp quyền cho giảng viên và 
thăng cấp 

17,9% 46,4% 32,1% 3,6% 100% 
#3 #1 #2 #4 

05 Xác định thang bảng lương 
 

3,4% 24,1% 65,6% 6,9% 100% 
#4 #2 #1 #3 

06 Xác định kế hoạch phúc lợi 
 

3,4% 20,7% 69,0% 6,9% 100% 
#4 #2 #1 #3 

07 Cho phép các giảng viên đi 
công tác nước ngoài  

3,6% 14,3% 75,0% 7,1% 100% 
#4 #2 #1 #3 

08 Đặt cấp tuyển sinh cho cơ sở 
đào tạo 

0,0% 17,2% 75,9% 6,9% 100% 
#4 #2 #1 #3 

09 Đặt mức học phí 
 

3,4% 6,9% 69,0% 20,7% 100% 
#4 #3 #1 #2 

10 Chấp nhận các khoản thu 
ngoài quốc doanh 

3,4% 13,8% 72,4% 10,4% 100% 
#4 #2 #1 #3 

11 Xây dựng cơ sở vật chất trong 
khuôn viên trường 

6,9% 6,9% 82,8% 3,4% 100% 
#3 #2 #1 #4 

12 Quyết định xem có nên tìm 
kiếm hay không sự cộng tác 
chuyên biệt cho chương trình  

10,4% 13,8% 72,4% 3,4% 100% 

 Nghiên cứu kinh nghiệm từ Đông Nam Á 
Ở Đông Nam Á, Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN) chịu trách nhiệm 

về quyền tự chủ đại học trong khu vực với một số tài liệu chính thức bao gồm Hướng 
dẫn AUN - Chất lượng đánh giá quyền tự chủ ở cấp độ chương trình (phiên bản 3), AUN 
và Hướng dẫn AUN - Chất lượng đánh giá quyền tự chủ ở Cấp độ thể chế (phiên bản 2) 
được xuất bản từ năm 2012 đến năm 2016. Nhìn chung, việc phân loại quyền tự chủ đại 
học ở ASEAN tương tự như ở các quốc gia Liên minh Châu Âu (EU). Các tài liệu này 
cung cấp hướng dẫn về đánh giá quyền tự chủ trong các chương trình do các trường đại 
học trong khu vực cung cấp.  

AUN đã thiết lập bốn hạng mục tự chủ đại học, đó là Chiến lược với tám tiêu chí, 
Hệ thống với bốn tiêu chí, Chức năng với chín tiêu chí và Kết quả với bốn tiêu chí. Có 
25 tiêu chí như được liệt kê dưới đây, và lần lượt, các tiêu chí này được chia thành các 
tiêu chí phụ, với tổng số 111 tiêu chí phụ (đồng thời cũng là 111 chỉ số). Những tiêu chí 
được thiết lập một cách có hệ thống như vậy tạo thành một khuôn khổ vững chắc cho tự 
chủ đại học trong bối cảnh rộng lớn của ASEAN. Theo ASEAN University Network 
(AUN) (2015), 25 tiêu chí bao gồm:  
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1.   Tầm nhìn - Sứ mệnh - Văn hóa      (05  chỉ số);  
2.   Quản trị          (04  chỉ số);  
3.   Lãnh đạo và Quản lý        (04  chỉ số);  
4.   Quản lý chiến lược        (04  chỉ số);  
5.   Chính sách Giáo dục, Nghiên cứu và Dịch vụ   (04  chỉ số);  
6.   Quản lý Nhân sự       (07  chỉ số);  
7.   Quản lý Nguồn tài chính      (05  chỉ số);  
8.   Mạng và Quan hệ Đối ngoại      (04  chỉ số);  
9.   Hệ thống Đảm bảo Chất lượng Nội bộ    (06  chỉ số);  
10. Đánh giá Đảm bảo Chất lượng Bên trong và Bên ngoài  (04  chỉ số);  
11. Quản lý thông tin nội bộ      (04  chỉ số);  
12. Nâng cao chất lượng      (05  chỉ số);  
13. Tuyển sinh và Tuyển sinh      (05  chỉ số);  
14. Thiết kế và Rà soát Chương trình giảng dạy   (05  chỉ số);  
15. Dạy và Học        (05  chỉ số);  
16. Đánh giá Sinh viên       (04  chỉ số);  
17. Dịch vụ và Hỗ trợ Sinh viên     (04  chỉ số);  
18. Quản lý Nghiên cứu       (04  chỉ số);  
19. Quản lý Sở hữu trí tuệ      (04  chỉ số);  
20. Hợp tác nghiên cứu và quan hệ đối tác    (04  chỉ số);  
21. Sự tham gia của cộng đồng và các dịch vụ   (04  chỉ số);  
22. Kết quả giáo dục       (04  chỉ số);  
23. Kết quả nghiên cứu       (06  chỉ số);  
24. Kết quả Dịch vụ       (04  chỉ số);  
25. Kết quả Tài chính và Thị trường     (02  chỉ số)  

Tuy nhiên, hệ thống đánh giá cho từng tiêu chí phụ vẫn chưa được đánh giá một cách 
định lượng. Thay vào đó, chỉ các nguồn bằng chứng cho từng tiêu chí đã được đưa ra. 

Theo N. M. Sheriff & N. Abdullah (2017), Malaysia xây dựng bộ bảy chỉ số để 
đo lường hiệu quả nghiên cứu của một trường đại học, từ quan trọng nhất đến ít quan 
trọng nhất, trong việc tăng cường khía cạnh nghiên cứu trong quyền tự chủ học thuật  

– Số lượng và Chất lượng Nghiên cứu (35%)  
– Số lượng và Chất lượng của Nhà nghiên cứu (15%)  
– Đổi mới nghiên cứu (15%)  
– Mạng và liên kết (12%)  
– Dịch vụ chuyên nghiệp (10%)  
– Số lượng và chất lượng của sinh viên sau đại học (10%)  
– Cơ sở hỗ trợ (3%).  
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Tại Indonesia, Bộ Nghiên cứu, Công nghệ và Giáo dục Đại học (MORTAHE) đã 
ban hành Nghị định số 88/2014 của Bộ trưởng về việc Chuyển đổi các trường Đại học 
Công lập thành các trường Đại học Công lập tự chủ.  

Bảng 2.5. Những yêu cầu đối với một trường đại học tự chủ ở Indonesia  
STT Tiêu chí Chỉ số 

1 Chất lượng 1a. Trường đạt chứng nhận xuất sắc và ít nhất 80% chương trình học 
thuật được đánh giá công nhận  
1b. Sự phù hợp và gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn, nhiệm vụ và mục 
đích với tiêu chuẩn giáo dục quốc gia bậc đại học và các tiêu chuẩn về 
mặt thể chế  
1c. Số lượng và chất lượng các xuất bản quốc tế và/hoặc quyền sở hữu 
trí tuệ  
1d. Thành tích của sinh viên trong các cuộc thi quốc gia và quốc tế  
1e. Sự tham gia của một CSGDĐH vào nhiều hoạt động và dự án đa 
dạng của Chính phủ  
1f. Sự tham gia của một CSGDĐH vào các hoạt động, hợp tác và đối 
tác đa dạng với giới kinh doanh và kỹ nghệ 

2 Quản trị tốt 2a. Việc giải trình trách nhiệm 
2b. Minh bạch, có hiệu lực và hiệu quả 
2c. Định hướng phi lợi nhuận 
2d. Tuân thủ các điều lệ, quy định và chính sách  
2e. Cơ chế báo cáo tốt – định kỳ, chính xác và kịp thời  

3 Tính khả thi 
về tài chính 

3a. Quản lý tài chính và tài sản căn cứ theo các quy định hiện hành  
3b. Không có ý kiến đánh giá không đạt yêu cầu về báo cáo tài chính 
trong hai năm gần nhất  
3c. Năng lực gây quỹ ngoài các nguồn vốn của Chính phủ  

4 Trách 
nhiệm xã 

hội 

4a. Tỷ lệ phần trăm sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng 
không dưới 20%  
4b. Tỷ lệ sinh viên từ những vùng có mức độ phát triển thấp (vùng biên 
giới, vùng sâu vùng xa)  
4c. Sự liên hệ của một CSGDĐH vào các hoạt động phục vụ cộng đồng  

5 Vai trò 
trong sự 

phát triển 
kinh tế 

5a. Vai trò của một CSGDĐH trong sự phát triển của các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ  
5b. Vai trò của một CSGDĐH trong việc cung cấp các giải pháp khắc 
phục những vấn đề trong ngành công nghiệp  
5c. Vai trò của một CSGDĐH trong việc phát triển và nuôi dưỡng tinh 
thần doanh nghiệp. 

(Nguồn: Bộ Nghiên cứu, Công nghệ và Giáo dục Đại học Indonesia MORTAHE, (2014) 
Hai trong số các chỉ số trên đã được lượng hóa thành tỷ lệ phần trăm: Một trường 

đại học nhận được đánh giá xuất sắc nếu ít nhất 80% các chương trình học được công 
nhận đạt chuẩn quốc gia và cơ hội giáo dục được dành cho cả các đối tượng khó khăn 
về kinh tế để đảm bảo công bằng xã hội khi tỷ lệ sinh viên đến từ những vùng hạn chế 
phát triển và do vậy khó có điều kiện theo học sẽ nhận được học bổng và tỷ lệ này – xét 
trên bối cảnh của Indonesia – tối thiểu phải đạt 20%. Khi được cụ thể hóa thành những 
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con số, chỉ tiêu sẽ rõ ràng hơn và các trường có kế hoạch tự chủ - đạt yêu cầu – sẽ phải 
có lộ trình cũng như biện pháp thực hiện để đạt được. 

 Tổng kết kinh nghiệm tự chủ đại học theo nhóm nước 

Để có thể so sánh và liên hệ kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới về tự chủ 
đại học, Bảng 2.6 được thiết lập. 

Bảng 2.6. Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế về tự chủ đại học 
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Mức độ tự chủ (3: cao; 
2: TB; 1: thấp) 

3 - 3 2 1 3 2 3 3 2 - 2 2 2 1 

Thể chế hóa tự chủ đại 
học 

•      • • • •  • • • • 

Nhà nước vẫn tài trợ 
kinh phí ở mức cao 

         •     • 

Cải tổ giáo dục đại học 
trong khuôn khổ 

         •      

Hiệp hội các trường đại 
học 

 •       •  • •    

Hội đồng quản trị (đa 
dạng hóa, cùng chia sẻ) 

•  •  • • • •    •   • 

Thành lập nhiều Ủy 
ban, Hội đồng chuyên 
ngành 

      • •  •     • 

Vai trò của Đảng trong 
giáo dục 

         •      

Bộ Giáo dục bầu Bí 
thư, Phó Bí thư Đảng 
ủy 

         •      

Bộ Giáo dục bầu Hiệu 
trưởng, Phó Hiệu 
trưởng 

         •      

Văn bằng do Quốc vụ 
Viện cấp 

         •      

Chuyên biệt hóa, tách 
Bộ Đại học khỏi Bộ 
Giáo dục 

            •   

Chú trọng cải tiến hành 
chính công trong 
trường đại học 

              • 

Bầu cử, đề cử, ứng cử 
nhân viên vào các bộ 
phận hành chính, quản 
trị 

•              • 

Trường/Khoa quyết 
định mọi vấn đề (tuyển 

•  •   •   •       
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sinh, giảng dạy, nghiên 
cứu) 
Mô hình Giám đốc Đại 
học 

       •        

Mô hình Ban Giám 
Hiệu - Hiệu trưởng 

         •  •   • 

Mô hình Đảng ủy kiểm 
soát hoạt động 

         •      

Tuyển chọn Trợ lý 
giám đốc đại học từng 
năm 

       •        

Tự chủ cá nhân được 
phát huy 

  •             

Chính sách khuyến 
khích chủ động, linh 
hoạt, tự do 

•  •   •   •       

Khuyến khích nhiều 
thành phần đầu tư vào 
giáo dục đại học 

         •   •   

Đầu tư mạnh cho 
nghiên cứu 

•     •  • • •   •   

Chú trọng đào tạo tài 
năng, thu hút tài năng 

•     •       •   

Chú trọng ngành và 
nghiên cứu mũi nhọn, 
đột phá 

•     •   •       

Trường giúp kết nối 
các nhóm nghiên cứu 
với doanh nghiệp 

        •       

Kinh doanh, chuyển 
giao kết quả nghiên 
cứu 

•     •  •        

Chủ động hoàn toàn 
nguồn thu 

•  •     •        

Tính cạnh tranh cao •               
Tôn trọng tuyệt đối tính 
bình đẳng 

•    •           

Xây dựng hệ thống tiêu 
chí và chỉ số 

 •         •  • •  

Có yếu tố định lượng 
rõ ràng 

 •              

Liên kết nhóm trường    •  •      • • •  
Chú trọng hợp tác quốc 
tế 

   •  •       • •  

Mở ngành đào tạo mới 
nếu cần 

   • •           
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Chuyên biệt hóa lĩnh 
vực đào tạo của nhóm 
trường 

   •            

Xây dựng niềm tin 
trong đội ngủ giảng 
viên, nhân viên, sinh 
viên 

        •       

Xây dựng hệ sinh thái 
riêng 

   •            

Xây dựng quan hệ chặt 
chẽ với doanh nghiệp 

   •            

Xây dựng mô hình 
vườn ươm doanh 
nghiệp, khởi nghiệp 

   •      •      

Xây dựng chính sách 
có tính đến yếu tố đặc 
thù 

    •           

Cơ quan đánh giá, kiểm 
định chất lượng 

    • • •         

Thành lập cơ quan, tổ 
tư vấn 

    •           

Chuyên nghiệp hóa đội 
ngũ nhân viên quản lý, 
đào tạo nhân viên định 
kỳ 

    • •   •   •    

Khen thưởng nhân viên      •          
Công nhận chéo trong 
phạm vi quốc gia 

    •           

Tự quyết định chương 
trình giảng dạy và nội 
dung giảng dạy 

•  • • • •   •       

Lương bổng linh hoạt, 
nhiều cơ hội thăng tiến 

    •           

Học phí tính theo tín 
chỉ 

    •           

Chuẩn đầu vào riêng      •          
Không quy định chặt 
nội dung giảng dạy 
nhưng xiết chặt chuẩn 
đầu ra 

     •          

Tăng cường trao đổi 
sinh viên 

     •          

Liên kết đào tạo đại 
học và cao đẳng, phân 
cấp và phân quyền 

      •         
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Giảng viên được tuyển 
dụng vào hệ thống và 
được tự do chọn trường 

      •         

Tự quyết định thời hạn 
hợp đồng với giảng 
viên và nhân viên 

         •      

Không quy định chặt số 
lượng giảng viên, theo 
nhu cầu thực tế 

       •        

Ký kết biên bản ghi 
nhớ về trách nhiệm giải 
trình 

      •         

Minh bạch hóa mọi quy 
trình và thủ tục 

       • •       

Trường hỗ trợ Khoa và 
Bộ môn mua học liệu 

       •        

Xây dựng công cụ tài 
chính mạnh 

           •    

Xây dựng các kế hoạch 
ngắn hạn và chương 
trình từng năm 

           •    

 Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

Để có thể làm rõ được các nội dung kinh nghiệm quốc tế đã được trình bày ở các 
quốc gia tiên tiến về giáo dục trên thế giới. Nhóm nghiên cứu đã tổng hợp lại các biện 
pháp tự chủ giữa các quốc gia nổi bật và có nhiều nét tương đồng với Việt Nam bao 
gồm: Trung Quốc, Campuchia, Nhật Bản và Indonesia.  

Bảng 2.7. So sánh các biện pháp tự chủ giữa các quốc gia  
Biện pháp tự chủ Trung Quốc Việt Nam Campuchia Nhật Bản Indonesia 

Thay đổi khung 
pháp lý 

Trường đại 
học là một 

thực thể pháp 
lý 

Chưa xác 
định 

Thể chế hành 
chính công mới 

Tổ chức đại 
học Quốc gia 

Trường đại học là 
pháp nhân theo 

luật dân sự 

Tự chủ hơn trong 
việc lựa chọn lãnh 
đạo của trường đại 

học 

Không Không Không Hội đồng 
quản trị được 

lựa chọn 
thông qua Ủy 
ban hội đồng 
quản trị (cấp 
cao hơn) với 
các chuyên 

gia bên ngoài 

Hiệu trưởng được 
lựa chọn bởi hội 

đồng quản trị 
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Biện pháp tự chủ Trung Quốc Việt Nam Campuchia Nhật Bản Indonesia 
Tăng quyền lực cho 
các cơ quan quản lý 

Có (chủ tịch 
và đội ngũ 
quản lý) 

Có Có Hội đồng 
quản trị với 
đại diện bên 

ngoài 

Hội đồng quản trị 
báo cáo với các 
bên liên quan. 

Hiệu trưởng báo 
cáo cho hội đồng 

quản trị 
Tự chủ hơn cho cơ 

cấu tổ chức 
Có Có Có Có Có 

Tạo ra các chương 
trình học tập mới 

Có Có Không Quyền tự chủ 
đã có 

Bàn giao cho các 
trường đại học tự 

chủ 
Xác định chương 
trình nghiên cứu 

Có Chưa xác 
định 

Có Quyền tự chủ 
đã có 

Bàn giao cho các 
trường đại học tự 

chủ 
Cán bộ giảng dạy 
trở thành cán bộ 

trong trường 

Có (trên cơ sở 
hợp đồng) 

Có Không Có (nếu 
trước đó là 
công chức) 

Có 

Tự chủ hơn trong 
tuyển dụng cán bộ 

giảng dạy 

Có Có Chưa xác định Có Bàn giao cho các 
trường đại học tự 

chủ 
Tự chủ hơn trong 
việc đánh giá hiệu 
quả giảng dạy và 

thiết lập mức lương 
cho cán bộ giảng 

dạy 

Có Có Có Có Bàn giao cho các 
trường đại học tự 

chủ 

Tự chủ hơn trong 
quản lý tài chính 

Phân bổ trợ 
cấp cố định, 
ưu đãi tạo 
nguồn thu 

Lập kế 
hoạch 

ngân sách 

Có (đặc biệt đối 
với các kinh phí 

được trích từ 
nguồn học phí 
của sinh viên 
và các dịch vụ 

khác) 

Trợ cấp cố 
định, trợ cấp 
cạnh tranh 
cho giảng 

dạy và 
nghiên cứu 

Dự định vào năm 
2002 chuyển đổi 
từ trợ cấp theo 

danh mục sang trợ 
cấp cố định dựa 

trên sản phẩm đầu 
ra (số lượng sinh 
viên tốt nghiệp), 

tuy nhiên vẫn 
chưa được thực 

hiện. 
Kỳ vọng tạo 

nguồn thu, các 
trường đại học 

được phép tự đặt 
học phí 

Tự chủ hơn trong 
quản lý các tòa nhà 

và cơ sở 

Có Chưa xác 
định 

Không được 
chỉ định 

Không được 
chỉ định 

Chưa xác 
định 

Có, nhưng chỉ 
được triển khai khi 

là một thực thể 
pháp lý 

Sáu kinh nghiệm quốc tế đáng chú ý và có tính phổ quát có thể được rút ra từ 
những bài học đã được trình bày, bao gồm:  

1) Mức độ tự chủ của các CSGDĐH nên có một “phổ” khá rộng tùy theo các loại 
hình và năng lực của các cơ sở đó; 
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2) Có đến bảy nội dung trong tự chủ đại học và thường Nhà nước cũng can thiệp 
với mức độ khác nhau trong các nội dung đó; gồm Nghiên cứu và công bố; Nhân sự; 
Chương trình giảng dạy; Chuẩn mực học thuật; Sinh viên; Quản trị trường và Hành 
chính và tài chính; 

3) Quá trình thực hiện tự chủ đại học thực chất là quá trình chuyển giao quyền lực, 
lâu nay phần lớn tập trung ở bộ chủ quản và Hiệu trưởng, sang Hội đồng Trường; 

4) Tự chủ đại học và Quản trị đại học với Hội đồng Trường là hai vế có tính “đánh 
đổi” giữa quyền lợi và nghĩa vụ; 

5) Chức năng và các mối quan hệ của Hội đồng Trường với Hiệu trưởng có ý nghĩa 
quyết định đến dự thành bại của quản trị CSGDĐH cũng như đảm bảo quyền tự chủ đại 
học.;  

6) Cần có một Hội đồng Trường đúng nghĩa. Một Hội đồng Trường đúng nghĩa mới 
có thể đảm bảo quyền tự chủ đại học. Để đạt được điều đó, cần lưu ý: Cơ cấu cần đa 
dạng, đủ lứa tuổi, trình độ chuyên môn, tính chất công việc, loại hình nghề nghiệp; cần 
có thành phần bên ngoài trường lớn hơn thành phần bên trong trường, thành phần bên 
ngoài thường chiếm 50 – 60% số thành viên của Hội đồng Trường;  
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 NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC TỰ 

CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH XÃ HỘI CỦA CÁC CSGDĐH 

TRONG NƯỚC  

 Đánh giá tổng quan các nghiên cứu trước về vấn đề thực trạng năng lực tự 
chủ và trách nhiệm giải trình của các CSGDĐH trong nước. 

 Bối cảnh đánh giá tổng quan năng lực thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải 
trình của các trường đại học ở Việt Nam hiện nay 

Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã đặt ra 
nhiệm vụ “Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục, đào tạo” - 
một trong các giải pháp quan trọng cho việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 
tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Trong 
điều kiện kinh tế thị trường và xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng cùng 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tự chủ đại học trở thành xu thế tất yếu. 

 Tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước về tự chủ đại học và trách 
nhiệm giải trình đối với các CSGDĐH ở Việt Nam hiện nay 

 Chủ trương, chính sách, văn bản của Nhà nước 
Ở Việt Nam, các chủ trương và chính sách đổi mới GDĐH của Đảng và Nhà nước 

đã nêu rõ việc CSGDĐH đã được trao quyền tự chủ kèm theo trách nhiệm giải trình. Từ 
năm 2005, vấn đề tự chủ của trường đại học Việt Nam được chính thức quy định tại 
Luật Giáo dục với nội dung tương tự như quyền tự chủ căn bản của các trường đại học 
ở các nước phát triển.  

Luật Giáo dục Đại học (2012), Điều 32 đã quy định về nội dung và điều kiện được 
tự chủ. Nghị quyết số 77/NQ-CP/NQCP ngày 24/10/2014 của Chính phủ thí điểm đổi 
mới cơ chế hoạt động đối với các CSGDĐH công lập giai đoạn 2014-2017 (Nghị quyết 
77), cho phép các CSGDĐH công lập khi cam kết tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt 
động chi thường xuyên và chi đầu tư được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn 
diện (hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, tổ chức bộ máy và nhân sự, tài chính). 
Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động 
thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là “đẩy 
mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các CSGDĐH”. Do đó, Bộ 
GD&ĐT trình Chính phủ Nghị định quy định cơ chế tự chủ của CSGDĐH công lập. 
Nghị định này chỉ áp dụng đối với các CSGDĐH công lập theo quy định của Luật Giáo 
dục đại học. Các ĐH Quốc gia, trường ĐH thành lập theo cơ chế đặc thù không áp dụng 
Nghị định này.    

Hiện nay hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các chủ trương về chính sách 
đang dần hoàn thiện từ sau Luật Giáo dục đại học (năm 2018) và Nghị định 99 hướng 
dẫn cụ thể, chi tiết hơn những điều quy định trong Luật. 



50 
 

 Các công trình nghiên cứu về giáo dục đại học:  
Trong giai đoạn 1991 - 2019, đã có 223 công trình nghiên cứu khoa học giáo dục từ 

các tác giả Việt Nam được công bố. 
Tại Hội thảo "Báo cáo nghiên cứu Khoa học Giáo dục Việt Nam 1991 -2019" do 

trường Đại học Thành Đô cùng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab 
Asia phối hợp tổ chức, Nhóm nghiên cứu Đổi mới giáo dục Reduvation cho biết trong 
giai đoạn 1991 – 2019, đã có 223 công trình nghiên cứu khoa học giáo dục từ các tác 
giả Việt Nam được công bố0F

1. Trong đó, giai đoạn 2017 -2019 đã công bố 105 tài liệu 
chiếm tỷ lệ lớn nhất, hơn 47% tổng số công bố, chủ yếu về giáo dục đại học của các 
chuyên gia, nhà khoa học ở các trường đại học. Trong số 223 công trình đã được công 
bố, số bài được đăng ở dạng bài báo trên các tạp chí khoa học là 178, chiếm gần 80% 
tổng số. Tiếp đến là dạng chương sách, với 38 tài liệu tương ứng 16.96%.  

Nhiều đơn vị nghiên cứu mới xuất hiện từ 2017 trở lại đây, dần trở thành các trung 
tâm của cộng đồng nghiên cứu về khoa học giáo dục. Các đơn vị nghiên cứu mới này 
hợp tác với nhau để trở thành các mạng lưới nghiên cứu chủ đạo.  

 Các công trình nghiên cứu quan tâm bàn đến các lĩnh vực liên quan đến 
năng lực thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của giáo dục đại học  

“Tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội của CSGDĐH” của Hiệp hội các trường 
đại học, cao đẳng, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, (2016). Công trình khẳng 
định: Tự chủ đại học là xu thế phát triển tất yếu của các CSGDĐH trên thế giới. Tự chủ 
đại học ở nước ta đã được khởi động nhiều năm trước những tiến triển rất chậm. Hiện 
nay vấn đề tự chủ đại học được cho là bước đột phá cần thiết, là biện pháp chủ đạo để 
lộ gỡ khó khăn nhằm phát triển mạnh mẽ giáo dục đại học Việt Nam. 

Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã chủ động phối hợp với Nhà 
xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách “Tự chủ đại học và trách nhiệm 
xã hội của CSGDĐH”. Nội dung cuốn sách bao gồm 40 bài tham luận của các chuyên 
gia, các nhà nghiên cứu tại Hội thảo. Các bài viết không chỉ có giá trị học thuật, nghiên 
cứu mà còn tổng kết thực tiễn phong phú trong nước và ngoài nước về vấn đề tự chủ đại 
học. 

 “Tự chủ đại học - Cơ hội và thách thức” của Hiệp hội các trường Đại học, cao 
đẳng, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, (2016). Công trình này cùng với công 
trình “Tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội của CSGDĐH” (2016) đều do Hiệp hội các 
trường Đại học, Cao đẳng xuất bản. Công trình khẳng định: Tự chủ đại học là chính 
sách của Nhà nước mới được ban hành để triển khai, tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện có 
hiệu quả chủ trương xã hội hóa trong giáo dục. Đây còn được xem là một trong những 
giải pháp quan trọng để góp phần đẩy mạnh “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục” 
trong đó có giáo dục đại học mà Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban 
Chấp hành Trung trong đã đề ra. 

Hiệp hội AVU&C tiếp tục phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông 
xuất bản cuốn sách “Tự chủ đại học - Cơ hội và thách thức”. Ngoài bài phát biểu của 

                                              
 

1 https://tienphong.vn/gan-30-nam-cac-tac-gia-viet-nam-cong-bo-223-cong-trinh-nghien-cuu-khoa-hoc-giao-duc-post1365435.tpo 
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Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, nội dung cuốn sách gồm 11 bài viết về vấn đề 
tự chủ đại học của các chuyên gia, những nhà quản lý hiện đã và đang công tác tại các 
trường đại học trong nước. Hai công trình trên sẽ là bộ tài liệu đầy đủ, bộ ích nhằm phục 
vụ cho lãnh đạo các trường Đại học, Cao đẳng tham khảo trong việc xây dựng Đề án 
thực hiện tự chủ đại học, đảm bảo tiến độ đã đề ra. 

“Quản lý giáo dục Việt Nam. Đổi mới và phát triển” của Nguyễn Mạnh Hùng, 
Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, (2016) bàn đến năng lực thực hiện tực chủ và trách 
nhiệm giải trình, đắc biệt dành cả chương 3 về phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục. 
Chương 3 giới thiệu một số đặc trưng của phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục, các 
lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế và những đổi mới quan trọng về phân cấp quản lý nhà 
nước về giáo dục ở Việt Nam thời gian gần đây như đẩy mạnh cải cách hành chính trong 
QLNN về giáo dục, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, chú trọng quản 
lý chất lượng giáo dục, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục.  

Gần đây nhất là công trình “Tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình. Thực trạng 
và giải pháp” của GS. Đào Trọng Thi, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, (2020). Công 
trình cho rằng, mặc dù tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình là chủ đề được nhiều nhà 
khoa học quan tâm và nghiên cứu, một số mô hình tự chủ trên thế giới (Châu Âu, Ấn 
Độ…) đã được tổng kết và giới thiệu, song việc xây dựng mô hình đại học tự chủ phù 
hợp với GDĐH Việt Nam còn chưa đủ căn cứ khoa học và thực tiễn. Các hệ thống 
GDĐH trên thế giới căn bản có bốn mô hình quản trị đại học phổ biến với các mức độ 
tự chủ khác nhau nhưng chưa rõ mô hình nào phù hợp với quản trị đại học và tự chủ đại 
học của giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Do đó, việc nghiên cứu, 
đánh giá một cách hệ thống, toàn diện hiện trạng tình hình tự chủ đại học tại Việt Nam 
và các mô hình tự chủ đại học phổ biến của các nền GDĐH tiên tiến trong khu vực và 
thế giới là hết sức cần thiết.  

 Đề tài nghiên cứu “Quản lý về GDĐH: Kinh nghiệm từ Trung Quốc và khuyến 
nghị cho Việt Nam” do PGS.TS. Mai Ngọc Anh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân làm 
chủ nhiệm có nội dung nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với GDĐH 
của Trung Quốc ở 4 nội dung: Chiến lược phát triển GDĐH và quy hoạch mạng lưới 
các trường đại học; Tự chủ đại học; Đảm bảo chất lượng và kiểm định GDĐH; Hỗ trợ 
SV. Đây cũng là một phần tham khảo rất quan trọng, hữu ích cho kinh nghiệm tự chủ 
đại học và trách nhiệm giải trình của các CSGDĐH của Việt Nam.  

Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu mô hình đại học tự chủ và các giải pháp 
tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các CSGDĐH ở Việt Nam giai đoạn 2020-
2025, tầm nhìn đến 2030” do GS.VS. Đào Trọng Thi, ĐHQGHN làm chủ nhiệm tập 
trung nghiên cứu về cơ sở lý luận về tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình, các mô 
hình tự chủ đại học phổ biến trên thế giới. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả các chính sách 
hiện có và trình trạng thực hiện chính sách về tự chủ và trách nhiệm giải trình của các 
trường đại học Việt Nam; đề xuất mô hình tự chủ và trách nhiệm giải trình của CSGDĐH 
Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; đề xuất giải pháp, kiến nghị tăng cường 
quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình cho CSGDĐH Việt Nam giai đoạn 2018 -2025, tầm 
nhìn 2030.  
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Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu mô hình trường đại học đáp ứng với 
cuộc CMCN 4.0 (“đại học 4.0”)” do GS.TS Nguyễn Hữu Đức, ĐHQGHN làm chủ 
nhiệm có nội dung về các đặc trưng cơ bản về CMCN 4.0 và mô hình đại học 4.0; xác 
định bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá mức độ thích ứng các đặc trưng của mô hình đại 
học 4.0; xây dựng bộ chỉ số của các tiêu chí đại học 4.0. Đây cũng là nội dung rất quan 
trọng, một cơ sở hỗ trợ đánh giá năng lực tự chủ đại học của các CSGDĐH, đặc biệt 
trong thời kỳ CMCN lần thứ 4.  

Đề tài nghiên cứu “Cơ sở khoa học của quy hoạch mạng lưới các CSGDĐH Việt 
Nam” của PGS.TS. Hoàng Minh Sơn, Trường Đại học Bách Khoa, nghiên cứu cơ sở 
khoa học và thực tiễn cho việc quy hoạch mạng lưới các CSGDĐH Việt Nam giai đoạn 
2021-2030, định hướng 2035. Điểm mới đóng góp lớn nhất của đề tài là: 1) Đề xuất bộ 
tiêu chí, chỉ số định hướng hệ thống và bộ tiêu chí phân loại, phân mức chất lượng 
CSGDĐH: Để quy hoạch, định hướng hệ thống dựa trên chất lượng và hiệu quả, đề tài 
đã nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chí, chỉ số định hướng chất lượng - hiệu quả hệ thống 
GDĐH Việt Nam VNHESKPI (Viet Nam Higher Education System Key Performance 
Indicators) với 8 chỉ số. Đề tài cũng đề xuất bộ tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại và phân 
mức chất lượng các CSGDĐH gồm 5 tiêu chuẩn, 14 tiêu chí. Mỗi CSGDĐH được đánh 
giá phân 4 mức chất lượng; 2) Đề xuất phương án quy hoạch mạng lưới các CSGDĐH 
Việt Nam dựa trên bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đề xuất. Phương án đề xuất khá linh hoạt với 
các tiêu chí cốt lõi bắt buộc, các tiêu chí tùy chọn để phù hợp với đặc thù của các trường 
theo các lĩnh vực khác nhau; 3) Đề xuất thuật toán phân nhóm hay phân cụm các 
CSGDĐH. Đề tài là cơ sở quan trọng để giải quyết bài toán đánh giá năng lực tự chủ 
đại học của các CSGĐH ở Việt Nam hiện nay. 

Bên cạnh đó, hầu hết các nghiên cứu về tự chủ đại học ở Việt Nam mới chỉ dừng 
ở các khía cạnh cụ thể của tự chủ đại học, hoặc những gợi ý hết sức vĩ mô, chưa rõ ràng 
và cụ thể để cơ quan ban hành chính sách có thể sử dụng làm các căn cứ xây dựng văn 
bản, chính sách cụ thể cho các CSGDĐH có thể thực hiện tự chủ đại học và trách nhiệm 
giải trình một cách toàn diện.  

Từ những công trình nghiên cứu trước về năng lực tự chủ và trách nhiệm giải 
trình, cơ bản có được bức tranh tổng quan về quá trình thực hiện tự chủ ở Việt Nam hiện 
nay, từ đó đánh giá đối với mỗi CSGDĐH.  

 Tổng quan quá trình thực hiện tự chủ đại học ở Việt Nam hiện nay 

 Tổng quan về những cơ hội và thách thức khi thực hiện tự chủ đại học 

 Đánh giá chung  

• Về phía chính sách của Nhà nước: 
– Việc phân bổ ngân sách hiện nay không khuyến khích các CSGDĐH chủ động 

tìm kiếm, khai thác các nguồn thu sự nghiệp mà ỷ lại, trông chờ vào nguồn thu 
ngân sách nhà nước; mặt khác phân bổ ngân sách nhà nước chưa đảm bảo sự 
công bằng giữa các cơ sở giáo dục (đơn vị tích cực khai thác nguồn thu, có số 
thu hoạt động sự nghiệp cao thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ thấp, ngược lại 
đơn vị có nguồn thu thấp thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ cao), sự bất cập đó 
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đã không khuyến khích các cơ sở nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào 
tạo. 

– Việc cấp phát ngân sách nhà nước còn bình quân, cào bằng, dàn trải đối với tất 
cả đối tượng học sinh, sinh viên, không có sự phân biệt giữa học sinh gia đình 
nghèo với học sinh gia đình trung lưu có thu nhập cao.  

– Mức học phí theo quy định của Nhà nước hiện rất thấp, mới chỉ đáp ứng một 
phần chi phí cần thiết để cung cấp dịch vụ đào tạo, như vậy không tạo điều kiện 
cho giáo dục phát triển, ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng giáo dục. 

• Về phía các trường đại học: 
– Các trường vẫn còn mang nặng tư tưởng hành chính trông chờ ỷ lại vào ngân 

sách nhà nước cấp, chưa thực sự quan tâm đến công tác quản trị tài chính: quản 
lý các nguồn thu, quản lý chi, quản lý tài sản, phân phối thu nhập tăng thêm, quản 
lý tài sản nợ… 

– Việc cập nhật các văn bản quy định mới của Nhà nước vào trường còn chậm, do 
đó nhiều định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn ngành đã lạc hậu hoặc còn thiếu, 
không hợp lý nhưng chưa được sửa đổi, bổ sung. 

– Việc chi trả thu nhập tăng thêm ở các trường còn mang tính cào bằng hoặc bình 
quân. 

– Nguồn thu hạn chế nên việc chi trả lương cho giáo viên thấp không khuyến khích 
được giảng viên giỏi bám trường và dẫn đến “chảy máu” chất xám. 

Định hướng phát triển Bộ chỉ số đánh giá năng lực thực hiện tự chủ đại học tại 
Việt Nam trên nguyên tắc: 

– Bộ chỉ số cần phản ảnh rõ bản chất, nội hàm, thành tố cấu thành của tự chủ và 
trách nhiệm giải trình xã hội của các CSGDĐH đã được quy định trong Luật Giáo 
dục Đại học 2018 và phù hợp bối cảnh kinh tế - chính trị - xã hội Việt Nam hiện 
nay; 

– Bộ chỉ số cần lượng hóa tiêu chí cụ thể đối với từng nội dung năng lực tự chủ và 
trách nhiệm giải trình thông qua việc phát triển bộ chỉ số, hệ thống tính điểm và 
trọng số các chỉ số để xây dựng công cụ đánh giá phù hợp bối cảnh Việt Nam. 

– Bộ chỉ số phải có tính khả thi, dễ tiến hành đánh giá, và kết quả đánh giá có độ 
tin cậy cao, có tính hiệu quả khi hỗ trợ các CSGDĐH xây dựng kế hoạch thực 
hiện tự chủ cho cơ sở và hỗ trợ các nhà làm chính sách xây dựng chính sách, cơ 
chế phù hợp thúc đẩy mô hình tự chủ trên toàn quốc. 

 Phân tích, đánh giá thực trạng triển khai tự chủ và trách nhiệm giải trình xã 
hội tại các CSGDĐH trong nước đã thực hiện thí điểm tự chủ 

Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 về thí điểm 
đổi mới cơ chế hoạt động đối với một số CSGDĐH công lập, nhiều thành quả lớn nhất 
đã được ghi nhận (Hình 3.1). Việt Nam đã có các cơ sở được xếp hạng trong các hệ 
thống xếp hạng chất lượng đại học của Thế giới (Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học 
Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức 
Thắng, và Trường ĐH Duy Tân).  
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Hình 3.1. Kết quả thực hiện tự chủ đại học của một số CSGD ĐH ở Việt Nam 

Hầu hết các CSGDĐH công lập thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 
số 77/NQ-CP đều là các cơ sở giáo dục hiện đang tổ chức đào tạo các ngành, chuyên 
ngành có tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu trực tiếp sự phát triển kinh tế xã hội của 
đất nước (chủ yếu thuộc khối kinh tế, kỹ thuật), có cơ sở chính đặt tại các thành phố lớn, 
có tỷ lệ người học ra trường dễ kiếm được việc làm, khả năng thu hút người học cao, 
tuyển sinh tốt. Chính điều này đã đặt ra yêu cầu và cũng tạo điều kiện để các cơ sở giáo 
dục này phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên, tăng cường và hiện đại hóa cơ sở vật chất, 
đảm bảo tài chính cho thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình. 

 Năng lực tự chủ trong bộ máy tổ chức và nhân sự 

Nhận xét, đánh giá các mô hình quản trị của một số trường đã tự chủ giai 
đoạn đầu tiên: Điểm chung của một số trường thuộc top thực hiện tự chủ đầu tiên đều 
có hệ thống quản lý đào tạo được hỗ trợ bởi hạ tầng công nghệ thông tin rất mạnh và hệ 
thống quản lý chất lượng chuyên nghiệp, hiệu quả. Một số ưu điểm chung như sau: 

– Phù hợp với tiến trình tự chủ đại học, thúc đẩy sự phân cấp trong quản lý đào tạo 
ở các trường; 

– Đưa Phòng đào tạo trở về đúng chức năng trong hệ thống tổ chức của một trường 
đại học tự chủ, bao gồm ban hành và giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo, 
từ đó nâng cao năng lực quản lý đào tạo cho các khoa viện đào tạo chuyên ngành; 

– Gắn trách nhiệm và cũng là tạo cơ hội để các khoa viện có thể truyền thông, phát 
hiện, nuôi dưỡng và chăm sóc cho các đối tượng người học đại học có nhu cầu 
học lên tới bậc 7 và cao hơn nữa, từ đó nâng cao chất lượng và quy mô tuyển 
sinh cho hệ đào tạo sau đại học. Điều này còn cho phép xây dựng các nhóm 
nghiên cứu mạnh, bền vững (gồm giảng viên và sinh viên, học viên), thúc đẩy 
việc nâng cao số lượng và chất lượng các công bố trong nước cũng như quốc tế;  

Năng lực tự chủ bộ 
máy tổ chức và nhân 
sự 

Năng lực tự chủ tài 
chính và tài sản 

 Bộ máy tinh gọn, 
chuyên nghiệp, 
hiệu quả hơn 

 Tăng phân cấp, 
phân quyền hơn 

 Quy mô, chất 
lượng tuyển sinh 
tăng 

 Chất lượng 
giảng dạy tăng 

 Số lượng công 
bố quốc tế, sáng 
chế, chuyển giao 
công nghệ tăng 

 Doanh thu tăng 
 Đời sống của cán 

bộ GV cải thiện 
rõ rệt 

 Tăng cường dân 
chủ, minh bạch 

 Tăng tinh thần, 
trách nhiệm, tâm 
huyết của cả hệ 
thống 

 Chuyển đổi tư 
duy quản lý sang 
tư duy phục vụ 
người học 

KẾT QUẢ 

Năng lực tự chủ học 
thuật 

Năng lực thực hiện 
trách nhiệm giải 
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Bảng 3.1. Tổng hợp mô hình tự chủ của 04 trường đại học tự chủ có chất lượng tốt ở 
Việt Nam hiện nay 

Nội dung ĐHCNHN ĐHBKHN ĐHKTQD ĐHSPKTTPHCM 
I. Mô hình quản trị và Tổ chức  

1. Mô hình quản trị đại học  
1.1. Mô hình 

tổ chức  
- Mô hình tổ chức 
như cũ, chưa phân 
cấp, phân quyền 

xuống các đơn vị. 
- Hiện tại thực hiện 

mô hình quản trị 
qui trình nghiệp vụ 

=> Thiết lập hệ 
thống đại học điện 
tử áp dụng phương 
thức quản trị hiện 
đại toàn hệ thống 

Mô hình quản trị 
và tự chủ đại học 
có sự phân cấp 
mạnh về các 

viện, các Khoa. 
Các Viện tự chủ, 
có con dấu riêng 
(có quy định cụ 

thể) 

Mô hình tổ chức 
như trước đây, 
chưa phân cấp, 

phân quyền 
xuống các đơn vị. 

Mô hình tổ chức 
như trước đây, chưa 

phân cấp, phân 
quyền xuống các 

đơn vị. 

1.2. Vấn đề 
phân quyền, 

phân lập 
trong mô 

hình quản trị 

Hiện tại: Chưa Phân 
quyền 

 
 
 
 

Chủ trương năm 
2025: Thành lập 

ĐHCNHN gồm 3- 
5 trường trực thuộc, 
Phân quyền không 

phân lập 

Hiện tại: Phân 
quyền nhưng 

không phân lập. 
Thống nhất tinh 

thần đoàn kết 
“Một Bách 

Khoa”  
Chủ trương: Năm 

2025 thành lập 
ĐHBKHN gồm 
các trường đại 
học trực thuộc 

Hiện tại: Chưa 
phân quyền 

 
 
 
 
 

Chủ trương: Năm 
2025 thành lập 

ĐHKTQD gồm 3 
trường trực thuộc 

Hiện tại: Chưa phân 
quyền 

 
 
 
 
 

Chủ trương: Đổi 
mới mô hình tổ chức 
song hành nâng cao 
chất lượng các hoạt 
động của nhà trường 

 
1.3: Thời 
gian thực 

hiện đổi mới 
hệ thống 

quản trị và 
tự chủ toàn 

diện 

Theo QĐ 945/QĐ – 
TTG của Thủ tướng 

Chính phủ 
(4/7/2017) 

 

Theo QĐ 
1924/QĐ – TTG 
của Thủ tướng 

Chính phủ 
(06/10/ 2016) 

Quyết địnhsố 
368/QĐ-TTg 

ngày 17/3/2015 

Quyết định số: 
937/QĐ-TTg 
 (30/06/2017) 

1.4. Các cấp 
độ quản lý 
trong mô 

hình quản trị 
ĐH trong 
tương lai 
(2025) 

Đại học,Trường, 
Khoa 

Đại học, Trường, 
Khoa 

Đại học, Trường, 
Khoa 

 

2. Đào tạo và Nghiên cứu khoa học 
2.1. Tự mở 
mã ngành 
đào tạo  

Tự chủ trong việc 
mở mã ngành mới 

(thành công) 
 

Tự chủ trong 
việc mở mã 

ngành mới (thành 
công) 

Tự chủ trong việc 
mở mã ngành 
mới, chủ yếu 

ngành CLC, liên 
kết đào tạo quốc 
tế (thành công) 

Tự chủ trong việc 
mở mã ngành mới, 
chủ yếu liên quan 
đến chuyên ngành 

đáp ứng nhu cầu xã 
hội (thành công) 
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Nội dung ĐHCNHN ĐHBKHN ĐHKTQD ĐHSPKTTPHCM 
Đặc biệt, mở ngành 
chế tạo rô bốt (20 
SV giỏi miễn học 

phí) 
2.2. Công 
tác tuyển 

sinh  

Phòng Đào tạo phụ 
trách. Quy mô TS 
tăng sau Tự chủ 

Phòng Tuyển 
sinh + Các Viện 
chuyên ngành 

tham gia trực tiếp 
tuyển sinh (thành 
công). Quy mô 
TS tăng sau TC 

Phòng đào tạo 
phối hợp Các 
Khoa chuyên 

ngành tham gia 
tuyển sinh (thành 
công). Quy mô 
TS tăng sau Tự 

chủ 

Trung tâm công 
nghệ phần mềm phụ 
trách (Tuyển sinh tại 
chỗ + TS bên ngoài 

+ Truyền thông)  
(Chiến lược đặc 

thù). Quy mô tuyển 
sinh tăng gấp đôi 

sau khi TC 
2.3. Quản lý 
chương trình 

đào tạo  
 

Phòng đào tạo Viện chuyên 
ngành  

PĐT + Khoa đào 
tạo ngành đặc thù 

PĐT + Khoa đào tạo 
ngành đặc thù 

2.4. Quản lý 
Sinh viên, 
Học viên 

Phòng đào tạo qua 
mô hình quản trị 

thông minh, nhanh, 
kết quả chính xác 

hơn 95% 

Viện chuyên 
ngành (Thư kí 
giám sát, nhắc 

nhở GV làm việc 
với SV) 

Thông qua 
Website 

PĐT + Khoa đào tạo 
ngành đặc thù 

2.5. Bộ phận 
chăm sóc, tư 

vấn sinh 
viên, Học 

viên 

Bộ phận chăm sóc 
trên trang điện tử 
hiệu quả (SV mất 
phí 3000 đồng/1 

yêu cầu)  

Hệ thống phản 
hồi của SV => 

gửi tới các Viện, 
Khoa giải quyết 

hiệu quả 

Thông qua 
Website 

Trung tâm dịch vụ 
sinh viên 

2.6. Công 
tác khảo thí 
và đảm bảo 
chất lượng 

Hoạt động khảo thí 
tiết kiệm 70% thời 
gian khi thực hiện 
mô hình quản trị 

thông minh 

Phòng ĐBCL 
chưa hiệu quả 

Phòng Khảo thí 
và ĐBCL  

Trung tâm công 
nghệ phần mềm 
kiểm định chất 

lượng 

2.7. Hoạt 
động NCKH 

Tăng  Tăng cao 
 

Tăng cao Tăng cao 

Nội dung 3: Cơ cấu và bộ máy tổ chức nhân sự 
3.1: Nhà 

trường củng 
cố mô hình 
Hội đồng 
Trường và 
bộ máy tổ 
chức theo 

quy định của 
Luật 34 và 
Hướng dẫn 
của Nghị 
định 99 

Năm 2021 củng cố 
và hoàn thiện 

Đã thực hiện  Đã thực hiện Đã thực hiện 

3.2: Thực 
hiện Tinh 

gọn Bộ máy 

Thực hiện tinh gọn 
bộ máy, sát nhập 

Phòng, Ban và tinh 
giảm nhân sự hiệu 

Thực hiện sát 
nhập Phòng, 

Ban, Viện, tinh 

Thực hiện tinh 
giảm cán bộ đảm 
bảo thu nhập tăng 
thêm, chú trọng 

Chủ trương tiết kiệm 
cơ sở vật chất và 
tinh giảm cán bộ. 

Hiện có hơn 600 cán 
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Nội dung ĐHCNHN ĐHBKHN ĐHKTQD ĐHSPKTTPHCM 
và tinh giảm 

đội ngũ  
quả (Tiết kiệm 

49,5% nhân lực coi 
thi, trông thi) 

giảm 500 cán bộ 
trong 5 năm  

thu hút nhân lực 
có trình độ cao.  
Cụ thể nhân sự 
Tài chính 11 

người phục vụ 
toàn trường 

bộ cơ hữu và 200 
GV thỉnh giảng 

3.3. Chất 
lượng của 

đội ngũ cán 
bộ giảng 

viên 

Tỷ lệ các TS, GS, 
PGS đầu ngành còn 

hạn chế 

TS chiếm tỷ lệ 
cao nhất so với 
các trường đại 

học ở Việt Nam  

Không có trình 
độ GV, chủ yếu 

đội ngũ TS, PGS, 
GS tăng 

Tỷ lệ TS, PGS, GS 
tăng gấp 5 lần sau 3 

năm tự chủ 

3.4. Xây 
dựng KPIS 

đánh giá 
chất lượng 
đội ngũ cán 
bộ viên chức  

Đang hoàn thiện Đã thực hiện Đang hoàn thiện Đã thực hiện 

3.5. Xây 
dựng và trả 
lương theo 
Đề án vị trí 

việc làm  

Dự kiến thực hiện 
2021 

Thực hiện năm 
2017 

Chưa thực hiện Đã thực hiện 

Nội dung 4: Trong lĩnh vực tài chính, tài sản  
4.1. Nguồn 
thu (công 

khai) 

- Học phí của SV: 
80 – 90% 
- Dịch vụ 

- Học phí các ngành 
đặc thù có thể thu 
gấp 3 lần so với 

ngành thông thường 

- Học phí của 
SV: 80 – 90% 

- Dịch vụ  
- Học phí các 

ngành đặc thù có 
thể thu gấp 3 lần 

so với ngành 
thông thường 

- Học phí của 
SV: 80 – 90% 

- Dịch vụ  
 - Học phí các 

ngành đặc thù có 
thể thu gấp 3 lần 

so với ngành 
thông thường 

- Học phí của SV: 
80 – 90% 
- Dịch vụ 

- Hoạt động KHCN  
- Sản phẩm nghiên 
cứu ứng dụng liên 

kết với doanh 
nghiệp 

 - Học phí các ngành 
đặc thù có thể thu 
gấp 2 lần so với 

ngành thông thường 
4.2. Chi 

Lương của 
đội ngũ 

giảng viên 

Lương 1: Trả theo 
quy định của Nhà 

nước 
Lương 2: Trả theo 
giờ giảng dạy của 
giảng viên và tiền 

thưởng theo mức độ 
hoàn thành nhiệm 
vụ của giảng viên 
đó trong 1 năm 

(Tiền thưởng ABC) 

Lương 1: Trả 
theo quy định 
của Nhà nước 
Lương 2: Trả 
theo hiệu quả 

công việc (không 
có tiền vượt giờ, 
không phải giải 
trình tiền vượt 

giờ) 

Lương 1: Trả 
theo quy định của 

Nhà nước 
Lương 2: Trả 
theo giờ giảng 
dạy của giảng 
viên các Khoa 

chuyên ngành ở 
và tiền thưởng 

theo mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ 

của giảng viên đó 
trong 1 năm 
(Tiền thưởng 

ABC) 

Lương 1: Trả theo 
quy định của Nhà 

nước 
Lương 2: Trả theo 

Quỹ từng Khoa 
chuyên ngành  

(tăng sau khi TC) 
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Nội dung ĐHCNHN ĐHBKHN ĐHKTQD ĐHSPKTTPHCM 
4.3. Mức độ 
chênh lệch 

thu nhập của 
các giảng 

viên  

Bảo đảm công 
bằng, chênh lệnh 

các nhóm lao động 
(quản lý, lao động 
trực tiếp, phục vụ) 
khoảng 600 ngàn 

đối với tiền thưởng 
ABC 

Nhà trường điều 
tiết bảo đảm 
công bằng, 
không có sự 

chênh lệnh nhiều 
giữa các giảng 
viên trong đơn 

vị, trong Trường. 
Giảng viên có thể 

tự tính được 
khoản thu nhập 

của mình ngay từ 
đầu năm. 

Có sự chênh lệnh 
nhưng không 

nhiều giữa các 
giảng viên trong 

đơn vị 

Có sự chênh lệch  
(TNBQ của TS 33 
triệu; PGS là 63 

triệu)  

4.4. Mức chi 
hoạt động 
KHCN, 

PTN 

Trung Bình Giao về các Viện 
chuyên ngành 

làm dự toán Thu 
– Chi mạnh, có 
con dấu và tài 
khoảng riêng 

Trung Bình Nhiều 
(Chi 70 tỷ cho 

Trung tâm dữ liệu 
lớn, 25 tỷ cho PTN) 

4.5. Chi các 
Xưởng, hợp 
tác Doanh 

nghiệp  

Nhiều  Giao về các Viện 
chuyên ngành 

làm dự toán Thu 
– Chi mạnh  

Trung Bình Nhiều 

II. Công cụ thực hiện 
1.Tin học 

hóa 
Chuyển đổi số Chuyển đổi số Chuyển đổi số  Chuyển đổi số trong 

mọi lĩnh vực (đặc 
biệt trong đổi mới 
phương pháp giảng 

dạy, đánh giá) 
Nguồn: Khảo sát của nhóm nghiên cứu 

Đối với các CSGDĐH giai đoạn thí điểm tự chủ đầu tiên giai đoạn (2014 – 2017) 
như các trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Sư 
phạm Kĩ thuật TPHCM, Trường ĐH Kinh tế TPHCM, trường ĐH Công nghiệp Hà 
Nội… thực hiện cho đến nay đã đạt được kết quả đáng kể trong việc đổi mới hệ thống 
bộ máy tổ chức và nhân sự: 

– Tinh gọn bộ máy, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, giảm quy mô cán bộ. 
– Tăng phân cấp, phân quyền. 
– Thực hiện quản lý trên cơ sở các phần mềm quản lý thực hiện dân chủ, minh 

bạch, công khai các lĩnh vực. 
– Dịch chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, hỗ trợ người học. 

Đối với các trường đại học tư thục: 
Trường Đại học ngoài công lập (tư thục) do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập khi được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cho phép. Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động 
của cơ sở giáo dục tư thục là nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. Nhóm CSGDĐH 
này bao gồm các CSGDĐH tư thục và tư thục không vì lợi nhuận, chịu sự quản lý nhà 
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nước về giáo dục của Bộ GD&ĐT, và trực thuộc UBND các tỉnh/thành, nơi cơ sở giáo 
dục đặt cơ sở. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 70 CSGDĐH tư thục.  

Tuy hầu hết các CSGDĐH tư thục đều mới được thành lập trong gần ba chục năm 
lại đây, khá nhiều cơ sở đã xây dựng được đội ngũ cán bộ giảng viên, nhân viên đủ 
mạnh, có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn, hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện 
đại cùng nguồn tài chính ổn định, đảm bảo cho sự phát triển và mở rộng các hoạt động 
đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của trường. Tuy nhiên phần lớn các 
CSGDĐH này phần lớn đều đi thuê cơ sở vật chất.  

Bảng 3.2. Quyền tự chủ ở một số lĩnh vực hoạt động tại trường đại học tư thục trực 
thuộc địa phương và trường trực thuộc một tổ chức kinh tế 

Các lĩnh vực hoạt động Trường đại học trực thuộc địa 
phương 

Trường đại học trực thuộc một 
tổ chức kinh tế 

Quyết định Định hướng phát 
triển Trường 

Hội đồng quản trị quyết định và 
báo cáo UBND tỉnh sở tại 

Tổ chức kinh tế chủ quản 

Bổ nhiệm Hiệu trưởng, chủ tịch 
Hội đồng quản trị 

UBND cấp tỉnh/thành Tổ chức kinh tế chủ quản 

Thành lập các đơn vị 
thuộc Trường 

Trường quyết định Trường quyết định 

Số lượng và cơ cấu 
người làm việc 

Trường quyết định Trường quyết định 

Kế hoạch thu - chi Trường quyết định và báo cáo 
Sở Tài chính 

Tổ chức kinh tế chủ quản 

Mức học phí Trường quyết định trên cơ sở 
thị trường giáo dục 

Trường quyết định 

Mức lương cho cán bộ, giảng 
viên, nhân viên 

Trường quyết định Trường quyết định 

Mở ngành đào tạo Báo cáo để Bộ Giáo dục – Đào 
tạo kiểm tra điều kiện mở ngành 

Trình Đề án lên Bộ Giáo dục- 
Đạo tạo và quyết định cho phép 

mở ngành. 
Liên kết đào tạo quốc tế Xin phép Bộ GD&ĐT và Sở 

Nội vụ 
Trường phê duyệt 

Phê duyệt chương trình đào tạo Trường phê duyệt Trường phê duyệt 
Tổ chức hội thảo quốc tế Xin phép Sở Nội vụ  

Nhìn chung, các CSGDĐH tư thục đều đã thực hiện một cách triệt để các quy 
định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm được quy định trong các văn bản của Nhà 
nước. Sự khác biệt giữa các CSGDĐH tư thục trong thực hiện quyền tự quyết các lĩnh 
vực, hoạt động của trường không nhiều; tùy thuộc vào sự quản lý của các địa phương, 
cơ sở kinh tế hay tổ chức xã hội. 

Còn khá nhiều quy định trói buộc quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các 
hoạt động của họ. Thứ nhất, việc mở ngành đào tạo còn phiền hà, còn phải trình đề án, 
xin ý kiến của Bộ GD&ĐT; thứ hai, chương trình đào tạo bị đóng khung trong những 
quy định cứng nhắc của tỷ lệ các khối kiến thức nhiều khi không thực sự hấp dẫn, không 
thu hút được sinh viên ngoại quốc; thứ ba, quy định về tỷ lệ nguồn thu để chi cho việc 
lập quỹ như quỹ phát triển sự nghiệp, khoa học công nghệ, v.v. làm giảm khả năng chủ 
động trong các hoạt động của Trường và thứ tư, vấn đề đại học tư thục không vì lợi 
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nhuận, có thể giúp họ nhận được những ưu đãi nhất định, song chính vì ưu đãi đó mà họ 
bị phụ thuộc và mất đi nhiều quyền tự chủ. 

 Năng lực tự chủ về học thuật và trong hoạt động chuyên môn  

Năng lực tự chủ về học thuật và trong hoạt động chuyên môn bao gồm: Năng lực 
phát triển cơ sở vật chất, học liệu phục vụ đào tạo và NCKH; Năng lực đội ngũ giảng 
viên và nhà khoa học tham gia đào tạo và NCKH; Năng lực tổ chức tuyển sinh và nâng 
cao chất lượng đầu vào; Năng lực xây dựng và phát triển chương trình đào tạo; Năng 
lực quản lý, giám sát, hỗ trợ tổ chức đào tạo, NCKH và đổi mới sáng tạo; Hiệu quả đào 
tạo, NCKH và đổi mới sáng tạo. 

Bảng 3.3. Quản lý tuyển sinh các Trường thuộc Bộ GD&ĐT đã tự chủ trên 5 năm 
STT Tên Trường Bộ phận chỉ đạo 

Phòng tuyển sinh 
Biện pháp/chiến lược TS Kết quả 

Tuyển sinh 
1 Trường ĐH 

Công nghiệp 
HN 

Phòng Đào tạo  - Tuyển sinh coi là chiến lược, vị trí 
quan trọng (sale, marketing, v.v.) 
- Sử dụng cán bộ am hiểu về đào 

tạo, truyền thông, … để làm tuyển 
sinh  

- Xây dựng hạ tầng công nghệ thông 
tin và truyền thông hiện đại, hiệu 

quả 
- Triển khai hoạt động tuyển sinh 
liên tục hiệu quả trong năm học 

Tăng sau khi 
tự chủ 

2 Trường ĐH 
Kinh tế Quốc 

dân 

Phòng Đào tạo  Tăng sau khi 
tự chủ 

3 Trường ĐH 
Bách Khoa 

Hà Nội 

Ban giám hiệu  Quy mô đào 
tạo tăng sau 
khi Tự chủ 
(tăng 4000 
SV hệ CQ)  

4 Trường ĐH 
Sư phạm Kỹ 

thuật 
TPHCM 

Phòng Tuyển sinh 
và công tác sinh 

viên 

- Chăm lo sinh viên từ đầu vào tới 
đầu ra 

- Đưa sinh viên tham gia vào quá 
trình tuyển sinh (làm phim, dự án 
tuyển sinh về các địa phương, sinh 
viên tham gia dự án truyền thông 

của nhà trường…) 
- Hạ tầng công nghệ thông tin 

mạnh, có kênh truyền hình riêng 
- Đẩy mạnh các công tác kiểm định 

+ Đánh giá chất lượng 
- Có chính sách đảm bảo để mở mã 

ngành mới, chất lượng cao.. 

Số SV hệ 
chính quy 

tăng gấp đôi 
sau khi Tự 
chủ (3000 
SV/1 năm) 

 Năng lực tự chủ trong hoạt động tài chính và tài sản 

Năng lực tự chủ trong hoạt động tài chính và tài sản thể hiện: Năng lực quản lý 
tài chính và tài sản; Năng lực thực hiện chính sách thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển; 
Chính sách học phí, học bổng và chính sách khác. 



61 
 

 Trách nhiệm giải trình và hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đóng 
góp cộng đồng 

 Về trách nhiệm giải trình xã hội 
 Trách nhiệm về giải trình xã hội thể hiện cam kết giải trình xã hội của cơ sở giáo 

dục; Năng lực phát triển cơ sở dữ liệu phục vụ giải trình xã hội; Năng lực thực hiện giải 
trình. 

• Trách nhiệm với người học, với xã hội: 
Là trách nhiệm đảm bảo chất lượng như cam kết và trách nhiệm sử dụng hiệu quả 

và minh bạch kinh phí đóng góp của người học và của xã hội. Trong một thị trường giáo 
dục có định hướng đúng đắn và cạnh tranh lành mạnh, mỗi trường phải chủ động xây 
dựng chiến lược và mục tiêu phù hợp, xây dựng đội ngũ và cơ sở vật chất thích đáng để 
cạnh tranh thu hút sự đầu tư từ Nhà nước cũng như từ các nguồn khác nhằm nâng cao 
chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học và nguồn nhân lực của xã hội. Khi 
người học và người sử dụng lao động đều có quyền tự do lựa chọn, các trường không 
thể đào tạo mà không đáp ứng nhu cầu của xã hội, không thể áp dụng mức học phí không 
tương xứng với chất lượng đào tạo người học mong đợi. Các trường cũng phải tích cực 
tìm các biện pháp thu hút học sinh giỏi thông qua các chương trình học bổng, hỗ trợ tài 
chính, tư vấn hỗ trợ việc làm. Thông qua cơ chế công khai, người học cũng như người 
sử dụng lao động có điều kiện giám sát việc thực hiện các cam kết của các trường về 
mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và các nguồn lực đảm bảo chất 
lượng đào tạo.  

•  Trách nhiệm với Nhà nước: 
Là trách nhiệm đảm bảo mọi hoạt động của nhà trường theo sứ mạng đã công bố 

và trong khuôn khổ của pháp luật, trách nhiệm sử dụng kinh phí đầu tư của Nhà nước 
một cách hiệu quả và minh bạch, trách nhiệm báo cáo và chịu sự giám sát của cơ quan 
quản lý nhà nước. Trong cơ chế tự chủ, các tổ chức hội ngành nghề, hội khoa học sẽ 
đóng vai trò các cơ quan giám sát về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, giúp 
Bộ GD&ĐT kiểm định chất lượng và xếp hạng, phân loại các trường đại học một cách 
công khai, minh bạch và chính xác. 

•  Trách nhiệm đối với chính nhà trường: 
Là trách nhiệm phát triển nhà trường một cách bền vững, giữ vững và nâng cao 

uy tín của trường vì quyền lợi của tập thể đội ngũ cán bộ giáo viên cũng như sinh viên. 
Trong cơ chế tự chủ, uy tín và sự phát triển của trường phụ thuộc một cách quyết định 
vào năng lực lãnh đạo, quản lý và chuyên môn của chính đội ngũ cán bộ từng trường; 
Nhà nước chỉ tạo cơ chế thông thoáng và giúp các trường thực hiện tốt hơn nhiệm vụ 
của mình. 
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 Hiệu quả phát triển kinh tế xã hội  
Số lượng (theo tỷ lệ) sinh viên tốt nghiệp được tuyển dụng hàng năm; Mức độ 

đóng góp được phản ánh qua phản hồi của các đơn vị tuyển dụng hoặc các cơ quan chức 
năng thẩm định; Tham gia công tác hoạch định, điều chỉnh chính sách liên quan đến sự 
phát triển kinh tế - xã hội; Đóng góp ý tưởng mới phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã 
hội; Đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đem lại hiệu quả thiết thực trong 3 
năm gần nhất; Thành lập – điều hành các doanh nghiệp hoặc tổ chức hoạt động đóng 
góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.  

 Năng lực phục vụ cộng đồng gồm 
Chất lượng Ban phụ trách các hoạt động phục vụ cộng đồng trong Trường; Dự án 

phục vụ cộng đồng trong 3 năm gần nhất; Tham gia các hoạt động công ích, từ thiện – 
nhân đạo phục vụ cộng đồng hàng năm.  

Đánh giá chung 

Tất cả các trường đã tự chủ trên 5 năm đều coi công tác truyền thông và quản trị 
thương hiệu có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển chung, là bộ phận không 
thể tách rời công tác tuyển sinh. Đơn vị truyền thông phải là cầu nối đưa sản phẩm đào 
tạo và nghiên cứu khoa học của trường ra ngoài xã hội, đồng thời tiếp nhận các yêu cầu 
xã hội để quay lại định hướng cho các hoạt động của mình. Hạ tầng công nghệ thông tin 
và truyền thông được chú trọng đầu tư rất đồng bộ và hiện đại. 

 Phân tích, đánh giá thực trạng triển khai tự chủ và trách nhiệm giải trình xã 
hội tại các CSGDĐH trong nước chưa thực hiện tự chủ. 

Theo trao đổi về vấn đề tự chủ đại học, Bộ GD&ĐT cho rằng thời gian tới, việc 
tự chủ trong các trường không còn khuyến khích thực hiện nữa mà là bắt buộc. Để làm 
được điều này, các cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn thiện các văn bản pháp 
quy cần thiết, trước tiên tự chủ về tài chính theo các nhóm của Nghị định 60/2021/NĐ-
CP. Do đó, hầu hết các CSGD ĐH chưa tự chủ ở Việt Nam hiện nay cũng có kế hoạch, 
chiến lược tiến tới nâng các mức tự đảm bảo chi thường xuyên thêm một bậc. Vì vậy, 
việc đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình của các CSGD ĐH chưa tự chủ 
là cần thiết.  

Hiện nay, những điều kiện để thực hiện tự chủ đối với các trường đại học chưa 
thực hiện tự chủ theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ở Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn; do 
đặc thù đào tạo ngành nghề truyền thống, ở các địa phương, các vùng, miền, các trường 
không phát huy được hết thế mạnh vốn có; khả năng cạnh tranh giữa các trường đại học 
bị hạn chế; tuyển sinh khó khăn, không đủ chỉ tiêu dẫn đến kinh phí hạn hẹp, đặc biệt 
không tạo nên “động lực” để thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở đào tạo đại học tại 
Việt Nam. Việc hội nhập và hợp tác quốc tế trong giáo dục của các trường đại học Việt 
Nam đã khó khăn, thì đối với nhóm các trường này thì càng gặp nhiều trở ngại hơn, bởi 
đa số các đối tác quốc tế đều thực hiện tự chủ thành công, đặc biệt là các trường đại học 
lớn đến từ các quốc gia tiên tiến đã tiến hành tự chủ từ lâu. 

Hơn nữa, hiện nay các CSGDĐH thiếu công cụ giúp họ tự đánh giá được năng 
lực thực hiện tự chủ của đơn vị đang ở mức độ nào, từ đó xây dựng kế hoạch, lộ trình 
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thực hiện tự chủ phù hợp, hiệu quả. Trong khi đó, ngoài điều kiện về kết quả xếp hạng 
và kiểm định chất lượng giáo dục, các cơ quan quản lý nhà nước chưa có công cụ toàn 
diện và phù hợp để đánh giá và giám sát về quá trình thực hiện quyền tự chủ của các 
CSGDĐH; từ đó xây dựng kế hoạch, lộ trình trao quyền tự chủ với mức độ phù hợp đến 
các từng đơn vị giáo dục đại học. 

Bên cạnh đó, các CSGDĐH muốn thực hiện mô hình tự chủ phải tự khẳng định 
mình, xây dựng kế hoạch, chiến lược, tầm nhìn đáp ứng sự thay đổi nhanh và yêu cầu 
của thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội. Các trường phải công khai, minh bạch khả năng, 
tiềm năng chất lượng, hiệu quả các hoạt động của mình trong hiện tại và tương lai với 
những cơ sở dữ liệu, luận cứ thuyết phục. Đồng thời phải báo cáo các hoạt động với các 
bên liên quan, trước hết là cơ quan quản lý cấp trên để nâng cao trách nhiệm xã hội của 
nhà trường với các nhóm lợi ích liên quan và không ngừng tự hoàn thiện mình, đáp ứng 
yêu cầu của xã hội. CSGDĐH phải nâng cao nhận thức về thực hiện tự chủ và trách 
nhiệm xã hội trong quản lý của nhà trường; tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung tự chủ 
và trách nhiệm xã hội đến toàn thể các cán bộ, giảng viên trong nhà trường1F

2. 

 Đánh giá chung 

Qua phân tích theo ba nội dung chủ yếu của 6 mô hình tự chủ này, bỏ qua sự khác 
biệt giữa các CSGDĐH ở từng mô hình, chúng tôi có thể đi đến một số nhận xét mang 
tính so sánh về mức độ tự chủ giữa các mô hình này như sau: 

Thứ nhất, về tổ chức và hoạt động, các CSGDĐH Việt Nam hiện nay, ngoài việc 
tuân thủ và chịu sự chi phối chung của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục Đại học, từng 
nhóm CSGDĐH còn được hướng dẫn và chịu sự chi phối trực tiếp của quy định trong 
các văn bản dưới luật ở các mức độ khác nhau: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
như đối với Đại học quốc gia, các trường đại học quốc tế, các trường đại học tư thục; 
Nghị quyết của Chính phủ như đối với nhóm CSGDĐH công lập thí điểm đổi mới cơ 
chế hoạt động, Nghị định của Chính phủ như đối với nhóm CSGDĐH công lập chưa 
thực hiện cơ chế tự chủ, Thông tư của Bộ GD&ĐT như đối với các Đại học vùng, v.v. 
Chính các văn bản quy định cho từng nhóm CSGDĐH này đã trở thành cơ sở pháp lý 
quan trọng, mang tính khách quan cho hình thành sự phân tầng về tổ chức và hoạt động, 
từ đó phân tầng về quyền tự chủ, tự quyết định và trách nhiệm giải trình của các 
CSGDĐH Việt Nam. Theo đó, trong sáu mô hình này thì mô hình tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm ở đại học quốc gia là mô hình có mức tự chủ cao nhất, mà thực tế đã tiến gần tới 
mô hình tự chủ không trực thuộc cơ quan chủ quản là Bộ GD&ĐT theo cơ chế không 
bộ chủ quản; mô hình có mức tự chủ thấp nhất là mô hình ở nhóm các CSGDĐH công 
lập chưa thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị quyết số 77/NQ-CP, nhất là các CSGDĐH 
công lập trực thuộc các địa phương và các bộ/ngành.  

Thứ hai, về cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự; theo Luật Sửa đổi bổ sung một số 
điều của Luật giáo dục Đại học năm 2018, Hội đồng Trường/Hội đồng đại học là cơ 
quan quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm (trong đó có kế 

                                              
 

2 , 6, Đào Trọng Thi and Phạm Thị Thanh Hải, Tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, ed. M. 416-KHXH-2020. 2020: 
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. 
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hoạch, chiến lược phát triển bộ máy tỏ chức, nhân sự) của CSGDĐH; ban hành quy chế 
tổ chức và hoạt động; quyết định về cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục; đối với Hội đồng 
trường còn quyết định cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn 
vị của trường đại học; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm 
việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên 
chức và người lao động, v.v. Việc thành lập Hội đồng trường và đảm bảo để hoạt động 
của Hội đồng trường theo đúng chức năng, quyền hạn của mình, chứ không phải như 
một tổ chức được lập ra mang tính hình thức, đối phó luôn là công việc khó khăn, khó 
thực hiện. 

Thứ ba, về học thuật, cũng theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo 
dục Đại học năm 2018, Hội đồng Trường/Hội đồng đại học là cơ quan quyết định về 
chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của CSGDĐH, trong đó có kế hoạch, 
chiến lược phát triển về đào tạo, khoa học công nghệ. Các quyết định về mở ngành đào 
tạo, xác định chỉ tiêu tuyển sinh, v.v. Sự phân tầng về quyền tự chủ trong lĩnh vực này 
nằm ở sự khác biệt giữa các CSGDĐH là có được phép hay không được phép mở các 
ngành đào tạo không nằm trong Danh sách mã ngành đào tạo của Nhà nước và khi mở 
ngành đào tạo mới cũng như trước khi thực hiện đề án tuyển sinh có phải xin phép hoặc 
báo cáo Bộ GD&ĐT hay không.. 

Thứ tư, về công tác tài chính và mua sắm: Nếu xét ở góc độ bảo đảm toàn bộ kinh 
phí hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư, ngloại trừ các CSGDĐH tư thục, trong 
đó có các CSGDĐH 100% vốn đầu tư của nước ngoài và các CSGDĐH công lập thực 
hiện cơ chế tự chủ theo Nghị quyết số 77/NQ-CP thì các CSGDĐH khác đều chưa đảm 
bảo kinh phí hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư. Một số lượng đáng kể các 
CSGDĐH ở các thành phố lớn, dễ tuyển sinh đã đảm bảo được kinh phí hoạt động chi 
thường xuyên và một phần nhất định chi đầu tư; nhiều CSGDĐH có khả năng tuyển 
sinh đã đảm bảo kinh phí hoạt động chi thường xuyên, trong khi đó vẫn còn một bộ phận 
CSGDĐH, chủ yếu trực thuộc các địa phương/bộ ngành chưa đảm bảo được kinh phí 
hoạt động chi thường xuyên; có CSGDĐH ở địa phương chỉ mới đảm bảo được khoảng 
20% kinh phí hoạt động, còn khoảng 80% kinh phí hoạt động dựa vào nguồn ngân sách 
nhà nước. Đại học quốc gia, Đại học vùng và các trường đại học quốc tế, mặc dù được 
giao quyền tự chủ cao về tổ chức bộ máy, nhân sự và học thuật, vẫn sử dụng nguồn kinh 
phí đáng kể từ ngân sách nhà nước cho các hoạt động chi đầu tư, ở một số cơ sở còn cho 
cả chi thường xuyên. Đại học quốc gia và các trường đại học quốc tế được quyền tự chủ 
cao trong các hoạt động về tài chính và thực hiện theo cơ chế tài chính đặc thù do Chính 
phủ quy định. 

Thứ năm, từ thực tế hình thành và quá trình vận hành các mô hình tự chủ của các 
CSGDĐH Việt Nam có thể thấy, không nhất thiết các CSGDĐH cứ phải tự chủ về tài 
chính thì có thể thực hiện tự chủ một các hiệu quả trong các lĩnh vực tổ chức bộ máy, 
nhân sự và học thuật, mặc dù tài chính có vai trò đặc biệt quan trọng và cách tiếp cận từ 
góc độ tài chính cho vấn đề tự chủ đại học là khá phù hợp với thực tế Việt Nam hiện 
nay. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, ở từng cơ chế tự chủ, vấn đề tự chủ về tổ chức bộ máy 
và nhân sự, về học thuật và về tài chính luôn luôn nằm trong mối quan hệ chặt chẽ với 
nhau, thúc đẩy lẫn nhau; tự chủ về một lĩnh vực nào đó sẽ là cơ sở thúc đẩy sự tự chủ ở 
các lĩnh vực khác và ngược lại. 
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 XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 

TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH XÃ HỘI CỦA CÁC CSGDĐH 

TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM HIỆN NAY  

4.1. Nghiên cứu các phương pháp, kỹ thuật phát triển các bộ chỉ số giám sát, đánh 
giá trong hoạt động quản lý giáo dục 

4.1.1. Tổng quan về chỉ số sử dụng trong hoạt động quản lý giáo dục 
4.1.2. Các bước phát triển hệ thống chỉ số (Theo Martin, M., C. Sauvageot, and B. 
Tchatchoua, 2011) 

Mười bước dưới đây là cần thiết thực hiện để phát triển bộ chỉ số: 

 Bước 1: Xác định hoặc định nghĩa mục tiêu. 

 Bước 2: Tạo danh sách các vấn đề về "chính sách" dựa trên các mục tiêu. 

 Bước 3: Xây dựng danh sách các chỉ số. 

 Bước 4: Liệt kê các dữ liệu cần thiết để tính toán các chỉ số. 

 Bước 5: Xác định vị trí các nguồn dữ liệu có sẵn. 

 Bước 6: Tính toán các chỉ số. 

 Bước 7: Xác minh kết quả. 

 Bước 8: Phân tích các chỉ số. 

 Bước 9: Chọn các chỉ số cuối cùng cho hệ thống. 

 Bước 10: Chọn bố cục của tài liệu hệ thống chỉ số. 

4.1.3. Phương pháp định lượng chỉ số 

4.1.4. Mô hình hóa các chỉ số đa tiêu chí 

a) Phương pháp tính trọng số của các chỉ số 
b) Phương pháp tổng hợp chỉ số 

4.2. Xây dựng bộ chỉ số giám sát, đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm giải 
trình xã hội của các cơ sở giáo dục đại học với các đặc trưng bối cảnh Việt Nam 

4.2.1. Phương pháp nghiên cứu 
Quy trình nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực tự chủ đại học được 

thực hiện theo các bước như Hình: 
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a) Bước 1: Cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn 
Đã được trình bày ở Chương 1. 
b) Bước 2: Xây dựng dự thảo Khung Bộ chỉ số 
Dự thảo lần 1 Khung Bộ chỉ số gồm 7 nhóm tiêu chí, 20 tiêu chí thành phần với 72 chỉ 
số đánh giá năng lực tự chủ đại học tại Việt Nam. Chi tiết Dự thảo lần 1 Khung Bộ chỉ 
số bao gồm nhóm tiêu chí đánh giá, các tiêu chí đánh giá thành phần, các chỉ số đánh 
giá, thang và phương pháp đánh giá, loại dữ liệu và nguồn tham khảo đề xuất các chỉ 
số). 
c) Bước 3: Ý kiến chuyên gia về Dự thảo Bộ chỉ số 

Dự thảo lần 1 Bộ chỉ số sau khi được xây dựng đã gửi đến các chuyên gia để xin 
ý kiến đánh giá, góp ý sửa đổi, hoàn thiện Bộ chỉ số. Đã có tổng 52 chuyên gia tham gia 
góp ý kiến đánh giá về Dự thảo. Thành phần các chuyên gia gồm 5 chuyên gia từ cơ 
quan quản lý nhà nước về giáo dục đại học, 18 chuyên gia là cán bộ quản lý của các cơ 
sở giáo dục đại học đang triển khai thí điểm tự chủ theo Nghị quyết 77, 15 chuyên gia 
là các cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục đại học chưa triển khai thí điểm, và 14 
chuyên gia nghiên cứu. 
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- Chuyên gia cho ý kiến về cấu trúc Dự thảo Bộ chỉ số: 

+ Các nhóm tiêu chí đánh giá đã bao trùm toàn diện hết nội hàm năng lực tự chủ 
đại học tại Việt Nam chưa? 
+ Ý kiến bổ sung hoặc sửa đổi về các nhóm tiêu chí đánh giá? 
+ Mức độ phù hợp của các tiêu chí đối với từng nhóm tiêu chí mà chúng đại diện 
không? 
+ Ý kiến bổ sung, xóa bỏ hay sửa đổi bất kỳ tiêu chí đánh giá nào không? 

- Chuyên gia cho ý kiến về các chỉ số đánh giá: 
+ Các chỉ số có đánh giá đúng nội hàm tiêu chí mà nó đang đánh giá không? 
+ Có chỉ số nào cần bổ sung, hay loại bỏ hay sửa đổi không? 
+ Tính khả thi về việc thu thập dữ liệu đánh giá cho mỗi chỉ số? 
+ Thang đánh giá cho mỗi chỉ số đã phù hợp chưa? 

- Các góp ý bổ sung để hoàn thiện Bộ chỉ số? 
Kết quả sau khi lấy ý kiến chuyên gia, Dự thảo Bộ chỉ số đã được sửa đổi, bổ sung 

một số nhóm tiêu chí, tiêu chí và chỉ số đánh giá. Dự thảo lần 2 Bộ chỉ số sau bước lấy 
ý kiến chuyên gia gồm 5 nhóm tiêu chí, 14 tiêu chí thành phần với 95 chỉ số. Các thay 
đổi, hoàn thiện Dự thảo lần 1 Bộ chỉ số theo ý kiến chuyên gia được tổng hợp thành Dự 
thảo lần 2 Bộ chỉ số. 
d) Bước 4: Khảo sát đánh giá về Bộ chỉ số 

Ở bước này, Bộ chỉ số đã được gửi đi xin ý kiến đánh giá với quy mô mẫu lớn. 
Bảng hỏi khảo sát được gửi đi bằng hình thức online qua link google.docx:  
https://docs.google.com/forms/d/1g3UZZUVrHBXgkF333XuIkQv-
2xP2K5DbjT_p3vteL8k/edit 

10%

34%

29%

27%

Số chuyên gia từ các đơn vị

Cơ quan quản lý nhà nước

Cơ sở giáo dục đang thí điểm tự chủ 
đại học
Cơ sở giáo dục chưa thí điểm tự chủ 
đại học
Chuyên gia nghiên cứu

https://docs.google.com/forms/d/1g3UZZUVrHBXgkF333XuIkQv-2xP2K5DbjT_p3vteL8k/edit
https://docs.google.com/forms/d/1g3UZZUVrHBXgkF333XuIkQv-2xP2K5DbjT_p3vteL8k/edit
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Bảng hỏi gồm 3 phần chính: 

Phần mở đầu: Thông tin người trả lời 
Phần 1: So sánh mức độ quan trọng giữa các nội dung đánh giá năng lực tự chủ 

đại học tại Việt Nam 
Phần 2: Đánh giá mức độ quan trọng của mỗi chỉ số đánh giá năng lực tự chủ đại 

học tại Việt Nam. Sử dụng thang điểm Likert 5 điểm như sau: 
1 – Rất không quan trọng 
2 – Ít quan trọng 
3 – Bình thường 
4 – Quan trọng 
5 – Rất quan trọng 
Sau mỗi câu hỏi cấu trúc sẽ có câu hỏi mở để người trả lời đưa ra các ý kiến bổ 

sung. Mẫu bảng hỏi khảo sát trình bày chi tiết tại Phụ lục 5. 
Kết quả có 205 phản hồi; trong đó có 202 phản hồi đạt chất lượng khi có tất cả các 

câu trả lời. Các chỉ số có điểm trung bình dưới 3 sẽ bị loại khỏi bộ chỉ số đánh giá. Kết 
quả có 80 chỉ số giữ lại, trong khi có 15/95 chỉ số bị loại. 
e) Bước 5: Rà soát, xác định loại dữ liệu và thang cho mỗi chỉ số đánh giá 

Công việc rà soát, xác định loại dữ liệu cho mỗi chỉ số đánh giá được thực hiện 
dựa trên tiêu chí có tính khả thi và dễ thu thập dữ liệu, ưu tiên tính sẵn có của dữ liệu, 
và tính chính xác của dữ liệu. 

Thanh đánh giá cho mỗi chỉ số được xác định sao cho quá trình cho điểm được 
dễ dàng, rõ ràng, không tạo ra sự nhầm lẫn; đặc biệt các thang điểm cần phù hợp với 
điều kiện bối cảnh giáo dục đại học tại Việt Nam hiện nay. 

f) Bước 6: Xác định trọng số cho các nhóm tiêu chí, tiêu chí và chỉ số đánh giá của 
Bộ chỉ số 

Trong bộ chỉ số đánh giá năng lực, có 3 mức độ cần xác định trọng số: 
 Mức 1: Xác định trọng số giữa các chỉ số trong mỗi tiêu chí đánh giá 
 Mức 2: Xác định trọng số giữa các tiêu chí trong mỗi nhóm tiêu chí đánh giá 
 Mức 3: Xác định trọng số giữa các nhóm tiêu chí đánh giá năng lực. 
(a) Xác định trọng số tại Mức 1 và Mức 2 



69 
 

Tại Mức 1 và Mức 2, trọng số giữa các chỉ số và trọng số giữa các tiêu chí được 
xác định theo phương pháp trọng số đều; theo đó, trọng số của tất cả các chỉ số bằng 
nhau và trọng số giữa các tiêu chí trong cùng một nhóm tiêu chí đánh giá là bằng nhau. 
Trọng số của chỉ số và tiêu chí đánh giá trong phương pháp trọng số đều có thể được 
xác định bằng công thức: 

 
Trong đó n là tổng số chỉ số của mỗi tiêu chí (hay tổng số tiêu chí của mỗi mục 

tiêu) đánh giá năng lực tự chủ. 
(b) Xác định trọng số giữa các nhóm tiêu chí đánh giá năng lực (Mức 3) 

Trọng số giữa các nhóm tiêu chí năng lực tự chủ đại học thành phần được xác 
định bằng kỹ thuật AHP. Đã có 202 ý kiến chuyên gia đánh giá mức độ quan trọng giữa 
các nhóm tiêu chí năng lực tự chủ đại học. 

Đánh giá mức độ quan trọng giữa các nhóm tiêu chí năng lực tự chủ đại học theo 
từng cặp theo thang điểm đánh giá của T.Saaty: 

Mức độ Định nghĩa Giải thích 
1 Quan trọng bằng 

nhau 
Hai nhóm tiêu chí năng lực có đóng góp như nhau vào 

mức độ năng lực tự chủ tổng thể 
3 Quan trọng trội hơn 

một ít 
Nhóm tiêu chí năng lực A có mức độ đóng góp nhiều 
hơn một ít so với Nhóm tiêu chí năng lực B cho năng 

lực tự chủ tổng thể 
5 Quan trọng nhiều 

hơn 
Nhóm tiêu chí năng lực thành phần A có mức độ đóng 

góp nhiều hơn so với Nhóm tiêu chí năng lực B cho 
năng lực tự chủ tổng thể 

7 Rất quan trọng, dễ 
nhận thấy sự khác 

biệt ảnh hưởng 

Nhóm tiêu chí năng lực thành phần A có mức độ đóng 
góp nhiều hơn rất nhiều so với Nhóm tiêu chí năng lực 

B cho năng lực tự chủ tổng thể 
9 Cực kỳ quan trọng, 

lấn át hoàn toàn 
Nhóm tiêu chí năng lực thành phần A có mức độ đóng 

góp vượt trội so với Nhóm tiêu chí năng lực B cho 
năng lực tự chủ tổng thể 

2,4,6,8 Mức trung gian giữa 
các mức độ trên 

Cần sự thỏa hiệp giữa hai mức độ/nhận định 

Thang đánh giá điểm quan trọng: 

1/9 1/7 1/5 1/3 1 3 5 7 9 
Vô 

cùng ít 
quan 
trọng 

Rất ít 
quan 
trọng 

Ít quan 
trọng 
nhiều 
hơn 

Ít quan 
trọng 
hơn 

Quan 
trọng 
bằng 
nhau 

Quan 
trọng 
hơn 

Quan 
trọng 
nhiều 
hơn 

Rất 
quan 
trọng 
hơn 

Vô 
cùng 
quan 
trọng 
hơn 
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Kết quả ma trận so sánh cặp như sau: 

  ND1 ND2 ND3 ND4 ND5 
Nhóm tiêu chí về quản trị và quản lý hiệu 

quả (ND1) 1.00 1.62 1.55 1.78 1.50 
Nhóm tiêu chí về năng lực đào tạo và nghiên 

cứu (ND2) 0.62 1.00 0.67 2.02 2.07 
Nhóm tiêu chí về năng lực phát triển tài 

chính và tài sản bền vững (ND3) 0.65 1.50 1.00 1.80 2.12 
Nhóm tiêu chí về năng lực thực hiện trách 

nhiệm giải trình (ND4) 0.56 0.50 0.50 1.00 0.90 
Nhóm tiêu chí về hiệu quả trong đóng góp 

phát triển kinh tế-xã hội (ND5) 0.67 0.48 0.47 1.11 1.00 
Tổng 3.49 5.10 4.18 7.71 7.59 

Kết quả Chuẩn hóa ma trận so sánh cặp: 

  ND1 ND2 ND3 ND4 ND5 
ND 1 0.286 0.318 0.371 0.231 0.198 
ND2 0.177 0.196 0.159 0.262 0.273 
ND3 0.185 0.294 0.239 0.233 0.279 
ND4 0.161 0.097 0.118 0.130 0.119 
ND5 0.191 0.095 0.113 0.144 0.132 

  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Tính trọng số cho các nhóm tiêu chí đánh giá năng lực tự chủ: 

  ND1 ND2 ND3 ND4 ND5 Trọng số Thứ tự 
ND 1 0.286 0.318 0.371 0.231 0.198 0.281 1 
ND2 0.177 0.196 0.159 0.262 0.273 0.213 3 
ND3 0.185 0.294 0.239 0.233 0.279 0.246 2 
ND4 0.161 0.097 0.118 0.130 0.119 0.125 5 
ND5 0.191 0.095 0.113 0.144 0.132 0.135 4 

  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  
Tiếp theo, thực hiện kiểm tra tính nhất quán trong cách đánh giá của các chuyên 

gia trong suốt quá trình áp dụng phương pháp. T.Saaty chỉ ra rằng tỉ số nhất quán (CR) 
nhỏ hơn hay bằng 10% là ở mức có thể chấp nhận. Nói cách khác, có 10% cơ hội mà 
các chuyên gia trả lời các câu hỏi hoàn toàn ngẫu nhiên. Nếu CR lớn hơn 10% chứng tỏ 
có sự không nhất quán trong đánh giá và cần phải đánh giá và tính toán lại. 

Sử dụng trọng số của các tiêu chí và ma trận so sánh cặp để tính tỷ số nhất quán 
CR (Consistency Rate) như sau: 

Ma trận tỷ số nhất quán = Ma trận so sánh cặp x Ma trận trọng số. 

Kết quả thu được Ma trận tỷ số nhất quán CR như dưới: 
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Consistency Rate 
  ND 1 ND 2 ND 3 ND 4 ND 5 

ND 1 0.281 0.455 0.435 0.500 0.421 
ND2 0.132 0.213 0.142 0.431 0.442 
ND3 0.159 0.369 0.246 0.443 0.265 
ND4 0.070 0.062 0.062 0.125 0.121 
ND5 0.090 0.065 0.065 0.150 0.135 

Tính vector nhất quán (Consistency vector): Lấy tổng trọng số của các tiêu chí 
chia cho trọng số của từng tiêu chí: 

  ND 1 ND 2 ND 3 ND 4 ND 5 
Tổng 

trọng số 
Trọng 

số 
Consistency 

vector 
ND 1 0.281 0.455 0.435 0.500 0.421 2.091 0.281 7.450 
ND2 0.132 0.213 0.142 0.431 0.442 1.360 0.213 6.374 
ND3 0.159 0.369 0.246 0.443 0.265 1.482 0.246 6.021 
ND4 0.070 0.062 0.062 0.125 0.121 0.440 0.125 3.524 
ND5 0.090 0.065 0.065 0.150 0.135 0.505 0.135 3.743 

Tính giá trị riêng lớn nhất của ma trận so sánh (Lamdamax). Nếu Lamdamax càng 
gần bằng số tiêu chí so sánh thì tính phù hợp càng cao). Lamdamax được tính là trung 
bình cộng của vector nhất quán. 

Lamdamax= (7.450+ 6.374+ 6.021+ 3.524+ 3.743)/5= 5.422 

Tính chỉ số nhất quán CI (Consistency Index) 

 
Trong đó n là số tiêu chí so sánh cùng cấp: n = 5 
 CI = 0.106 

Tính tỷ số nhất quán CR (Consistency Ratio) 

 
Trong đó:  CI: Chỉ số nhất quán 
RI (Random Index): Chỉ số ngẫu nhiên, được tra cứu theo số tiêu chí so sánh 

trong bảng sau:  Bảng chỉ số ngẫu nhiên ứng với số tiêu chí lựa chọn được xem xét. 

 
Trong ví dụ này số tiêu chí n là 5 nên RI =1.12 

Vậy: 

CR = 0.106/1.12=0.094 (<10%). 
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Như vậy ta có độ nhất quán giữa các chuyên gia trong quá trình đánh giá mức độ 
quan trọng của các Nhóm tiêu chí năng lực tự chủ đại học thành phần lên năng lực tự 
chủ đại học tổng thể. 

4.2.2. Kết quả nghiên cứu 

Bộ chỉ số năng lực tự chủ cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) nhằm mục đích đo 
lường, đánh giá năng lực thực hiện mô hình tự chủ đại học, từ đó làm cơ sở hỗ trợ cơ sở 
giáo dục xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch và quản lý việc thực hiện kế hoạch 
chuyển đổi sang mô hình tự chủ. Từ cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn và dựa trên 
kết quả nghiên cứu chuyên gia, hệ thống bộ chỉ số đánh giá được xác định gồm: 

Nhóm tiêu chí 1: Quản trị và quản lý hiệu quả 

Tiêu chí 1.1. Chất lượng hệ thống tổ chức quản trị, quản lý 

Tiêu chí 1.2. Hiệu quả quản trị, quản lý 

Nhóm tiêu chí 2: Năng lực đào tạo và nghiên cứu 

Tiêu chí 2.1. Năng lực phát triển cơ sở vật chất, học liệu phục vụ đào tạo và 
NCKH 

Tiêu chí 2.2. Năng lực đội ngũ giảng viên và nhà khoa học tham gia đào tạo và 
NCKH 

Tiêu chí 2.3. Năng lực tổ chức tuyển sinh và nâng cao chất lượng đầu vào 

Tiêu chí 2.4. Năng lực xây dựng và phát triển chương trình đào tạo 

Tiêu chí 2.5. Năng lực quản lý, giám sát, hỗ trợ tổ chức đào tạo, NCKH và đổi 
mới sáng tạo 

Tiêu chí 2.6. Hiệu quả đào tạo, NCKH và đổi mới sáng tạo 

Nhóm tiêu chí 3: Năng lực phát triển tài chính và tài sản bền vững 

Tiêu chí 3.1. Năng lực quản lý tài chính và tài sản 

Tiêu chí 3.2. Năng lực thực hiện chính sách thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển 

Nhóm tiêu chí 4: Hiệu quả đóng góp phát triển kinh tế xã hội 

Tiêu chí 4.1. Hiệu quả phát triển kinh tế xã hội 

Tiêu chí 4.2. Năng lực phục vụ cộng đồng 

Nhóm tiêu chí 5: Năng lực thực hiện giải trình xã hội 

Tiêu chí 5.1. Cam kết giải trình xã hội của cơ sở giáo dục 

Tiêu chí 5.2. Năng lực phát triển cơ sở dữ liệu phục vụ giải trình xã hội 
(a) Bộ chỉ số đánh giá Quản trị và quản lý hiệu quả 
(b) Bộ chỉ số đánh giá Năng lực đào tạo và nghiên cứu 
(c) Bộ chỉ số đánh giá năng lực phát triển tài chính và tài sản bền vững  
(d) Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả đóng góp phát triển kinh tế - xã hội 
(e) Bộ chỉ số đánh giá năng lực thực hiện giải trình xã hội 
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Trọng số cho các chỉ số, tiêu chí và mục tiêu đánh giá 
Kết quả trọng số mỗi chỉ số trong từng tiêu chí, trọng số mỗi tiêu chí trong từng 

nội dung và trọng số giữa các nội dung đánh giá được thể hiện trong bảng ở báo cáo 
tổng hợp. 

Bảng 4.1. Trọng số mỗi tiêu chí đánh giá 
Tiêu chí Trọng số Tiêu chí Trọng số 

Nhóm tiêu chí 1: Năng lực quản trị, quản lý Nhóm tiêu chí 3: Năng lực tự chủ trong tài 
chính và tài sản 

Tiêu chí 1.1 1/2 Tiêu chí 3.1 1/3 
Tiêu chí 1.2 1/2 Tiêu chí 3.2 1/3 

Nhóm tiêu chí 2: Năng lực tự chủ học thuật và 
hoạt động chuyên môn 

Tiêu chí 3.3 1/3 

Tiêu chí 2.1 1/6 Nhóm tiêu chí 4: Hiệu quả phục vụ phát 
triển kinh tế xã hội và đóng góp cộng 

đồng 
Tiêu chí 2.2 1/6 Tiêu chí 4.1 1/2 
Tiêu chí 2.3 1/6 Tiêu chí 4.2 1/2 
Tiêu chí 2.4 1/6 Nhóm tiêu chí 5: Năng lực giải trình xã 

hội 
Tiêu chí 2.5 1/6 Tiêu chí 5.1 1/2 
Tiêu chí 2.6 1/6 Tiêu chí 5.2 1/2 

Trọng số các Nhóm tiêu chí năng lực tự chủ đại học thành phần như sau: 
 Nội dung năng lực Trọng số 

Nhóm tiêu chí 1 (ND1): Năng lực tự chủ trong tổ chức và nhân sự 0.281 
Nhóm tiêu chí 2 (ND2): Năng lực tự chủ học thuật và hoạt động chuyên môn 0.213 

Nhóm tiêu chí 3 (ND3): Năng lực tự chủ trong tài chính và tài sản 0.246 
Nhóm tiêu chí 4 (ND4): Hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đóng 

góp cộng đồng 0.125 
Nhóm tiêu chí 5 (ND5): Năng lực giải trình xã hội 0.135 

Phân bậc mức độ đánh giá năng lực tự chủ tại cơ sở giáo dục đại học 

Điểm Mức 
Dưới 2 điểm Thấp 

Từ 2.0 điểm đến dưới 3.5 điểm Khá 
Từ 3.5 điểm đến dưới 4.5 điểm Tốt 

Từ 4.5 điểm đến 5 điểm Rất tốt 
4.3.  Đánh giá thí điểm năng lực tự chủ đại học tại cơ sở Trường Đại học Xây dựng 
Hà Nội 
 (a) Nhóm tiêu chí 1: Quản trị và quản lý hiệu quả 

Tiêu chí 1:  
Tiêu chí 1.1. Chất lượng hệ thống tổ chức quản trị, quản lý 

Chỉ số Điểm đánh giá Trọng số Điểm thành phần Điểm chung 
1 5 0.33 1.67 

5.000 2 5 0.33 1.67 
3 5 0.33 1.67 
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Tiêu chí 1.2. Hiệu quả quản trị, quản lý 

Chỉ số Điểm đánh giá Trọng số Điểm thành phần Điểm chung 
1 5 0.08 0.42 

2.58 

2 3 0.08 0.25 
3 5 0.08 0.42 
4 5 0.08 0.42 
5 3 0.08 0.25 
6 3 0.08 0.25 
7 3 0.08 0.25 
8 3 0.08 0.25 
9 0 0.08 0.00 
10 0 0.08 0.00 
11 0 0.08 0.00 
12 1 0.08 0.08 
 

Điểm nhóm tiêu chí 1 Trọng số Điểm đóng góp 
3.792 0.281 1.065 

(b) Nhóm tiêu chí 2: Năng lực đào tạo và nghiên cứu 
Tiêu chí 2.1. Năng lực phát triển cơ sở vật chất, học liệu phục vụ đào tạo và NCKH 
Chỉ số Điểm đánh giá Trọng số Điểm thành phần Điểm chung 

1 4 0.2 0.8 

3.6 
2 3 0.2 0.6 
3 4 0.2 0.8 
4 4 0.2 0.8 
5 3 0.2 0.6 

 
Tiêu chí 2.2. Năng lực đội ngũ giảng viên và nhà khoa học tham gia đào tạo và NCKH 

Chỉ số Điểm đánh giá Trọng số Điểm thành phần Điểm chung 
1 3 0.25 0.75 

2.25 2 4 0.25 1 
3 2 0.25 0.5 
4 0 0.25 0 

 
Tiêu chí 2.3. Năng lực tổ chức tuyển sinh và nâng cao chất lượng đầu vào 

Chỉ số Điểm đánh giá Trọng số Điểm thành phần Điểm chung 
1 5 0.083 0.417 

3.417 

2 5 0.083 0.417 
3 3 0.083 0.250 
4 3 0.083 0.250 
5 3 0.083 0.250 
6 3 0.083 0.250 
7 2 0.083 0.167 
8 4 0.083 0.333 
9 3 0.083 0.250 
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10 5 0.083 0.417 
11 0 0.083 0.000 
12 5 0.083 0.417 
 

Tiêu chí 2.4. Năng lực xây dựng và phát triển chương trình đào tạo 
Chỉ số Điểm đánh giá Trọng số Điểm thành phần Điểm chung 

1 5 0.125 0.625 

3.375 

2 5 0.125 0.625 
3 5 0.125 0.625 
4 5 0.125 0.625 
5 1 0.125 0.125 
6 0 0.125 0.000 
7 3 0.125 0.375 
8 3 0.125 0.375 
 

Tiêu chí 2.5. Năng lực quản lý, giám sát, hỗ trợ tổ chức đào tạo, NCKH và đổi mới sáng tạo 
Chỉ số Điểm đánh giá Trọng số Điểm thành phần Điểm chung 

1 4 0.111 0.444 

4.111 

2 5 0.111 0.556 
3 3 0.111 0.333 
4 5 0.111 0.556 
5 5 0.111 0.556 
6 3 0.111 0.333 
7 5 0.111 0.556 
8 4 0.111 0.444 
9 3 0.111 0.333 

 
Tiêu chí 2.6. Hiệu quả đào tạo, NCKH và đổi mới sáng tạo 

Chỉ số Điểm đánh giá Trọng số Điểm thành phần Điểm chung 
1 4 0.077 0.308 

3.615 

2 4 0.077 0.308 
3 4 0.077 0.308 
4 3 0.077 0.231 
5 3 0.077 0.231 
6 3 0.077 0.231 
7 2 0.077 0.154 
8 2 0.077 0.154 
9 3 0.077 0.231 
10 5 0.077 0.385 
11 5 0.077 0.385 
12 4 0.077 0.308 
13 5 0.077 0.385 

 
Điểm nhóm tiêu chí 2 Trọng số Điểm đóng góp 

3.395 0.213 0.72307 
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(c) Nhóm tiêu chí 3: Năng lực phát triển tài chính và tài sản bền vững 

Tiêu chí 3.1. Năng lực quản lý tài chính và tài sản 
Chỉ số Điểm đánh giá Trọng số Điểm thành phần Điểm chung 

1 4 0.111 0.444 

3.000 

2 3 0.111 0.333 
3 3 0.111 0.333 
4 2 0.111 0.222 
5 3 0.111 0.333 
6 3 0.111 0.333 
7 3 0.111 0.333 
8 3 0.111 0.333 
9 3 0.111 0.333 

 
Tiêu chí 3.2. Năng lực thực hiện chính sách thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển 

Chỉ số Điểm đánh giá Trọng số Điểm thành phần Điểm chung 
1 3 0.500 1.500 3.000 2 3 0.500 1.500 
 

Điểm nhóm tiêu chí 3 Trọng số Điểm đóng góp 
3.167 0.246 0.779 

 (d) Nhóm tiêu chí 4: Hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đóng góp cộng 
đồng 

Tiêu chí 4.1. Hiệu quả phát triển kinh tế xã hội 
Chỉ số Điểm đánh giá Trọng số Điểm thành phần Điểm chung 

1 5 0.167 0.833 

3.333 

2 3 0.167 0.500 
3 3 0.167 0.500 
4 3 0.167 0.500 
5 3 0.167 0.500 
6 3 0.167 0.500 

 
Tiêu chí 4.2. Năng lực phục vụ cộng đồng 

Chỉ số Điểm đánh giá Trọng số Điểm thành phần Điểm chung 
1 3 0.333 1.000 

4.333 2 5 0.333 1.667 
3 5 0.333 1.667 

 
Điểm nhóm tiêu chí 4 Trọng số Điểm đóng góp 

3.833 0.125 0.479167 
(e) Nhóm tiêu chí 5: Năng lực thực hiện giải trình xã hội 

Tiêu chí 5.1. Cam kết giải trình xã hội của cơ sở giáo dục 
Chỉ số Điểm đánh giá Trọng số Điểm thành phần Điểm chung 
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1 5 0.200 1.000 

5.000 
2 5 0.200 1.000 
3 5 0.200 1.000 
4 5 0.200 1.000 
5 5 0.200 1.000 

 
Tiêu chí 5.2. Năng lực phát triển cơ sở dữ liệu phục vụ giải trình xã hội 

Chỉ số Điểm đánh giá Trọng số Điểm thành phần Điểm chung 
1 3 0.167 0.500 

3.167 

2 3 0.167 0.500 
3 3 0.167 0.500 
4 4 0.167 0.667 
5 3 0.167 0.500 
6 3 0.167 0.500 

Điểm nhóm tiêu chí 5 Trọng số Điểm đóng góp 
3.972 0.135 0.53625 

Đánh giá chung về năng lực tự chủ của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội hiện nay: 

 
Điểm năng lực tự chủ của Trường ĐHXDHN Mức 

3.583 Tốt 
4.4. Khung bộ chỉ số đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội của 
các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam 

Nhóm nghiên cứu sau khi triển khai đánh giá thí điểm và tiếp thu các ý kiến đóng 
góp của Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ, đã chỉnh sửa và hoàn thiện Bộ chỉ số theo hướng 
rút gọn số lượng các chỉ số và rà soát nội dung của từng chỉ số để đảm bảo tính khả thi, 
đánh giá đúng năng lực tự chủ, trách nhiệm giải trình xã hội.  

 Dự thảo Khung Bộ chỉ số đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình của 
CSGD ĐH gồm 65 chỉ số, được ghép vào 14 tiêu chí thuộc 5 nhóm, bao gồm: 1. Quản 
trị và quản lý hiệu quả; 2. Năng lực đào tạo và nghiên cứu; 3. Năng lực phát triển tài 
chính và tài sản bền vững; 4. Năng lực thực hiện trách nhiệm giải trình và 5. Hiệu quả 
trong đóng góp phát triển kinh tế-xã hội. 
  

0
1
2
3
4
5

Nội dung 1: Năng lực 
quản trị, quản lý

Nội dung 2: Năng lực 
tự chủ học thuật và 
hoạt động chuyên …

Nội dung 3: Năng lực 
tự chủ trong tài chính 

và tài sản

Nội dung 4: Hiệu quả 
phục vụ phát triển 
kinh tế xã hội và …

Nội dung 5: Năng lực 
giải trình xã hội

Trường ĐHXDHN
Trường ĐHXDHN
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 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ VIỆC ĐÁNH 

GIÁ NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH XÃ HỘI CỦA 

CÁC CSGDĐH VIỆT NAM 

Các giải pháp, kiến nghị đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội 
của các CSGDĐH giai đoạn từ nay đến năm 2025 và tầm nhìn 2030 nhằm mục tiêu phát 
triển và hoàn hiện mô hình tự chủ đại học ở nước ta trong giai đoạn này, cần bám sát 
định hướng đến các mục tiêu và đáp ứng một số yêu cầu như sau:  

Thứ nhất, giải pháp, kiến nghị phải tuân thủ nghiêm chỉnh và đầy đủ các quy định 
của pháp luật, trực tiếp là Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục hiện hành. Các giải 
pháp, kiến nghị cần dựa trên các bằng chứng khoa học và phản ánh được các vấn đề cấp 
thiết đặt ra đối với thực tiễn đổi mới, hoàn thiện và thực hiện các quy định pháp luật về 
tự chủ đại học trên các cấp độ vĩ mô đến vi mô.  

Thứ hai, giải pháp, kiến nghị báo cáo hướng đến việc bổ sung, hoàn thiện hệ thống 
pháp luật về tự chủ đại học, trước mắt là ban hành các quy định dưới luật liên quan, tiến 
tới sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học (2018) và các luật có liên quan đến việc thực 
hiện, đánh giá năng lực tự chủ và giao quyền tự chủ đại học đối với từng CSGDĐH.  

Thứ ba, giải pháp, kiến nghị cần hướng đến hỗ trợ các CSGDĐH tự đánh giá năng 
lực tự chủ đại học của cơ sở mình và xây dựng kế hoạch, điều kiện, mục tiêu nhằm tăng 
cường năng lực nhằm đáp ứng các điều kiện thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải 
trình.  

Thứ tư, các giải pháp, kiến nghị cần đặc biệt quan tâm tháo gỡ vướng mắc trong 
việc thực hiện tự chủ đại học trên các lĩnh vực: tổ chức, nhân sự; tài chính, tài sản và 
hoạt động chuyên môn, học thuật của các CSGDĐH công lập, bao gồm cả các đại học 
quốc gia, đại học vùng và các nhóm cơ sở giáo dục ở các mức độ tự chủ khác nhau. 

Trên cơ sở khoa học và thực tiễn, phân tích thực trạng đánh giá năng lực tự chủ 
của các trường đại học ở Việt Nam, đề tài đã đề xuất các nhóm giải pháp thực hiện quy 
hoạch bao gồm: Nhóm giải pháp về chính sách pháp lý; nhóm giải pháp đối với các 
CSGDĐH để thực hiện hiệu quả việc đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình 
xã hội của họ; nhóm giải pháp đề xuất việc quy định chi tiết về quyền tự chủ và trách 
nhiệm giải trình của CSGDĐH theo quy định của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý để triển 
khai Bộ chỉ số giám sát, đánh giá; và Dự thảo xây dựng Sổ tay hướng dẫn sử dụng Bộ 
chỉ số đánh giá năng lực thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội của các 
CSGDĐH Việt Nam. 

 Đề xuất nhóm giải pháp cho cơ quan quản lý Nhà nước về chính sách pháp 
lý liên quan, về lộ trình, kế hoạch để thực hiện hiệu quả việc giám sát, đánh giá 
năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội của các CSGDĐH ở Việt Nam.  

 Nhóm giải pháp về chính sách pháp lý. 

Hiện nay, việc thực hiện tự chủ của các cơ sở giáo dục ở Việt Nam đang là vấn 
đề được xã hội quan tâm, từng bước được hiện thực hóa trên cơ sở của Luật Giáo dục 
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đại học (năm 2018) và Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết, cụ thể. Do đó, 
trong quá trình thực hiện đã đạt được những kết quả đáng kể, nhưng đây là một vấn đề 
mới, liên quan đến nhiều lĩnh vực, cơ quan, tổ chức và các văn bản quy định nên cần 
tiếp tục hoàn thiện về mặt văn bản pháp lý. 

• Đổi mới mô hình quản trị đại học: Xóa bỏ cơ chế bao cấp trong quản trị đại học. 
• Tiếp tục hoàn thiện cơ chế sự can thiệp của cơ quan chủ quản đối với các 

CSGDĐH  
• Ban hành chính sách, thông tư triển khai đánh giá năng lực thực hiện tự chủ, trao 

quyền tự chủ theo từng lộ trình, giai đoạn cụ thể 
• Thúc đẩy CSGDĐH định hướng nghiên cứu tập trung đào tạo sau đại học, liên 

kết quốc tế, kiểm định chất lượng quốc tế, nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ 
quản lý lãnh đạo (đặc biệt Hội đồng trường, Đảng ủy, Ban giám hiệu).  

• Ban hành văn bản pháp luật về nhiệm vụ đặt hàng, giao nhiệm vụ, đầu tư với các 
đối tác trong giáo dục đại học 

• Chính sách để xây dựng mô hình kết nối chặt chẽ giữa Đại học – Doanh nghiệp 
– Viện nghiên cứu 

• Đổi mới quy định về công tác tuyển sinh  
• Ban hành chính sách, kế hoạch đầu tư trọng tâm, trọng điểm vào ngành đào tạo 

mũi nhọn, các trường trọng điểm  
• Ban hành chính sách tăng cơ hội tiếp cận nguồn vốn đầu tư cho các CSGDDH và 

tiếp cận gói vay cho sinh viên  
• Ban hành chính sách tăng đầu tư công cho giáo dục đại học cùng tăng và mở rộng 

quyền tự chủ đại học. 
• Ban hành chính sách đầu tư cho CSGDĐH theo các gói cam kết chuẩn đầu ra. 
• Tăng cường đầu tư tài chính cho người học  
• Hoàn thiện chính sách phân bổ, tái cơ cấu chi để tăng kinh phí cho các hoạt động 

thực hiện nghiên cứu.  

 Nhóm giải pháp về lộ trình, kế hoạch. 

 Nhóm giải pháp về lộ trình  
• Giai đoạn 2021-2025  
– Hoàn thiện hành lang pháp liên quan đến thực hiện tự chủ đại học và trách nhiệm 

giải trình. 
– Tiến hành đánh giá năng lực thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của từng 

CSGDĐH và sắp xếp theo các mức độ tự chủ. 
– Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển các CSGDĐH trọng tâm, trọng điểm. 
– Sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất và giải thể các CSGDĐH không đủ năng lực tự chủ 

đại học, không tuyển sinh được. 
– Đầu tư phát triển một số CSGDĐH vùng, địa phương đáp ứng sự phát triển kinh 

tế xã hội. 
– Đầu tư phát triển một số ngành, nhóm ngành mũi nhọn đón đầu xu hướng phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước. 
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• Giai đoạn 2026-2030 
– Tiếp tục đánh giá năng lực thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của từng 

CSGDĐH và tăng số lượng các CSGDĐH tự chủ lên mức cao hơn theo tỷ lệ nhất 
định. 

– Tiếp tục sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất và giải thể các CSGDĐH hoạt động kém 
hiệu quả, không đảm bảo năng lực tự chủ đại học như đã cam kết. 

– Tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư phát triển các CSGDĐH trọng điểm và đẩy 
mạnh các CSGDĐH có xếp hạng quốc tế 

– Tiếp tục đầu tư phát triển một số ngành, nhóm ngành đón đầu các xu hướng phát 
triển đáp ứng sự phát triển kinh tế của đất nước. 

 Nhóm giải pháp về các mức độ tự chủ  
• Giải pháp đối với nhóm CSGDĐH tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư 

hoặc tự đảm bảo chi thường xuyên. 
• Giải pháp đối với nhóm CSGDĐH tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và chi 

đầu tư. 
• Giải pháp đối với nhóm CSGDĐH chưa tự đảm bảo một phần chi thường xuyên 

và chi đầu tư. 

 Nhóm giải pháp về kế hoạch 
• Vừa tăng quyền tự chủ vừa hoàn thiện cơ chế, chính sách và các văn bản hướng 

dẫn chi tiết về tự chủ đại học trên cơ sở đánh giá năng lực tự chủ của các nhóm 
CSGDĐH. 

• Tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật và truyền thông tăng cường nhận 
thức đầy đủ về tự chủ đại học  

• Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình xã 
hội của từng CSGDĐH  

Việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực tử chủ và trách nhiệm giải trình xã 
hội của từng CSGĐH nhằm mục đích nâng cao hiệu quả của việc giao quyền tự chủ đối 
với các nhóm CSGDĐH (Đề xuất Bộ tiêu chí ở Chương 4 của Báo cáo), thực hiện tự 
chủ đi đôi với trách nhiệm giải trình thông qua các bộ chỉ số. 

Mô hình tự chủ là hướng đi để các CSGDĐH nâng cao năng lực quản trị và hiệu 
quả hoạt động. Để tự chủ được cần có Bộ chỉ số lượng hóa để đánh giá năng lực và theo 
dõi chất lượng các khía cạnh hoạt động của CSGDĐH, đồng thời Bộ chỉ số này cần 
được công khai, minh bạch và giải trình với xã hội. 

Sau khi các CSGDĐH đã nhận thức rõ tự chủ là tất yếu trong xu thế phát triển 
giáo dục đại học hiện nay, các CSGDĐH cần bám sát Bộ chỉ số để đánh giá năng lực 
thực hiện tự chủ của cơ sở mình. Tuy nhiên, cần có công cụ để thu thập dữ liệu, Bộ 
GD&ĐT cần yêu cầu các cơ sở tổng hợp dữ liệu trong 5 năm 2015-2019, tự đánh giá 
kết quả của mình và báo cáo kết quả này lên hệ thống, các cơ sở tiến hành thu thập và 
báo cáo dữ liệu từ năm 2021 trở đi theo mẫu, chuyên nghiệp, đồng bộ, có hệ thống. 

Mục đích của công tác tự đánh giá nhằm giúp các CSGDĐH chủ động xác định 
điểm mạnh, điểm yếu của cơ sở mình, tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng CSGDĐH 
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thực hiện mục tiêu, kế hoạch đặt ra đảm bảo hiệu quả và có tính khả thi. Ngoài việc tự 
đánh giá bên trong, còn có hệ thống đánh giá bên ngoài về những lĩnh vực như tài chính, 
nhân sự, quản trị, v.v. 

Bộ GD&ĐT cần thành lập các tổ chuyên gia, tư vấn, đánh giá, kiểm định chất 
lượng cũng như năng lực tự chủ của các nhóm CSGDĐH ở các lĩnh vực, để từ đó thực 
hiện việc trao quyền tự chủ cho mỗi CSGDĐH hiệu quả, đảm bảo mục tiêu đề ra.  

Sau khi tổ chuyên gia và Bộ GD&ĐT đã hoàn thiện công tác đánh giá hiệu quả 
hoạt động của các CSGDĐH, kết quả này cần được công khai, minh bạch để phục vụ 
mục đích thông tin và chiến lược của nhiều bên liên quan.  

 Đề xuất nhóm giải pháp cho các CSGDĐH để thực hiện hiệu quả việc đánh 
giá năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội của họ 

Tự chủ ĐH còn rất nhiều nội hàm cần hiểu cho đúng. Theo GS.TS Nguyễn Hữu 
Đức: “Tự chủ không phải đơn thuần là tập trung vào yếu tố tự chủ cho CSGDĐH, tăng 
quyền cho Hiệu trưởng mà cần trao thêm quyền tự chủ cho các nhà khoa học, cho giảng 
viênv.v. để giải phóng năng lực của họ, từ đó CSGDĐH mới là nơi sáng tạo ra tri thức 
mới”. 

 Nhóm giải pháp ở cấp CSGDĐH 

 Về bộ máy tổ chức và đội ngũ nhân sự 

 Về tài chính, tài sản 

 Nhóm giải pháp ở cấp bộ phận 

Để thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội, các bộ phận (Khoa, Bộ môn, 
Phòng, Ban..) đều được phân cấp và chịu trách nhiệm về các lĩnh vực: nhân sự, chuyên 
môn, học thuật và tài chính, tài sản.  

 Nhóm giải pháp ở cấp cá nhân 

Mỗi giảng viên hay chuyên viên, cán bộ quản lý đều tập trung chủ yếu hai nhiệm 
vụ: Chuyên môn (đào tạo) và nghiên cứu khoa học. 
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KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 
Sau thời gian nghiên cứu trong giai đoạn 2019-2021, trong điều kiện kinh phí cấp 

chậm, tiết kiệm, cắt giảm, và các khó khăn do tác động của dịch Covid-19, nhóm nghiên 
cứu đã cố gắng nỗ lực hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu và các sản phẩm yêu 
cầu theo thuyết minh đã ký, đáp ứng mục tiêu nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đánh giá 
và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc đánh giá năng lực tự chủ và trách 
nhiệm giải trình xã hội của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. 

Trên cơ sở quá trình và kết quả nghiên cứu, nhóm nghiên cứu rút ra một số kết 
luận như sau: 

Tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội là hai vấn đề song hành và cũng là hai vấn 
đề thời sự, hai yêu cầu cấp thiết đặt ra cho các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam hiện 
nay xem xét cho sự phát triển tương lai. 

Mục đích chủ yếu của việc giao quyền tự chủ cho các CSGDĐH là các CSGDĐH 
này có thể hoạt động một cách hiệu quả, nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng tốt 
nhất những đòi hỏi của xã hội trong giai đoạn phát triển mới, bắt kịp với xu thế quốc tế 
hóa giáo dục và hội nhập sâu rộng hơn về giáo dục.  

Thể chế tự chủ hoàn toàn là yếu tố then chốt tạo nên sự thành công của các cuộc 
cải cách đại học, đặc biệt là những cuộc cải cách nhằm đa dạng hóa và sử dụng các 
nguồn lực một cách có hiệu quả, và tính cạnh tranh trong giáo dục ngày càng mạnh mẽ 
như một xu thế tất yếu. Bên cạnh đó, giải trình xã hội là cách thức để một CSGDĐH sau 
khi tự chủ chứng minh nỗ lực thực hiện cam kết trước đó thông qua kết quả thực hiện 
cam kết đó khi xã hội yêu cầu công khai minh bạch. 

Tự chủ đại học đã được thực hiện khá phổ biến trên thế giới nhiều thập kỷ qua, 
nhất là tại các nước có nền giáo dục tiên tiến như ở Bắc Mỹ, Tây Âu, Úc, Nhật Bản, ... 
Tự chủ đại học giúp các CSGDĐH chủ động hơn nữa trong việc điều chỉnh các hoạt 
động để đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người học và đòi hỏi của thực tiễn xã 
hội, sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực hiện có để đạt được mục tiêu, tầm nhìn, sứ 
mệnh và triết lý giáo dục. Có bốn mô hình - mức độ tự chủ đại học trên thế giới, từ thấp 
đến cao là: 1. Nhà nước kiểm soát hoàn toàn; 2. Bán tự chủ; 3. Bán độc lập và 4. Độc 
lập. 

Về cơ bản, có ba cột trụ của tự chủ đại học là: 1. tự chủ nhân sự và tổ chức (có 
một số học giả tách tự chủ nhân sự và tự chủ tổ chức thành hai nhánh song song), 2. tự 
chủ học thuật và 3. tự chủ tài chính / tài sản. Trong thực tiễn áp dụng, ba nội dung chính 
ấy được chia nhỏ ra thành nhiều khía cạnh để cụ thể hóa thành những hoạt động (thuận 
lợi cho việc thực hiện) và thuận lợi cho việc đánh giá, kiểm soát.  

Nhiều kinh nghiệm quốc tế hay đã được tổng kết về cách thức thành lập và vận 
hành cũng như phân định trách nhiệm của Hội đồng Trường, xây dựng CSGDĐH thành 
vườn ươm sáng tạo - tài năng và khởi nghiệp, thiết lập các tiêu chí và bộ chỉ số để đánh 
giá mức độ tự chủ và đo đạc năng lực tự chủ của các CSGDĐH, tuyển sinh và quản lý 
môn học, mở ngành đào tạo mới, lập nhóm nghiên cứu mạnh, hợp tác quốc tế, chuyển 
giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, … thực sự là những bài học quý để các nước đi 
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sau như Việt Nam tham khảo và vận dụng. Tại Việt Nam, xét theo bốn mức độ tự chủ 
của thế giới, thì đại đa số các CSGDĐH đang ở mức 1 (Nhà nước kiểm soát hoàn toàn, 
hay phụ thuộc hoàn toàn). Chỉ có khoảng 10% cơ sở đạt được mức độ 2 hoặc 3, trong 
khi mục đích hướng đến là mức độ 4. Như vậy, có nghĩa là chặng đường tự chủ của các 
CSGDĐH của Việt Nam còn dài và nhiều thách thức cần phải vượt qua. 

Hiện nay, việc triển khai tự chủ đại học có nhiều điểm thuận lợi đó là hệ thống 
văn bản pháp lý đang được hoàn thiện, đặc biệt là sự ra đời Luật Giáo dục Đại học sửa 
đổi năm 2018 đã quy định rõ những điều kiện để thực hiện tự chủ đối với một CSGDĐH, 
cùng một loạt các văn bản dưới luật như thông tư, Nghị định, … hỗ trợ khác. Đã có 
nhiều đề tài nghiên cứu làm rõ nội hàm của tự chủ đại học, phân tích thuận lợi, khó khăn 
cho các CSGDĐH của Việt Nam nếu áp dụng mô hình tự chủ, tổng kết kinh nghiệm thế 
giới cũng như kinh nghiệm của một số CSGDĐH đi tiên phong trong tự chủ tại Việt 
Nam, và trình bày một số góc nhìn chuyên gia đối với một số điểm nổi bật trong số các 
vấn đề có liên quan đến tự chủ đại học, chẳng hạn như tự chủ tài chính, tự chủ nhân sự 
cấp cao, tự chủ nghiên cứu, tự chủ hợp tác quốc tế, …  Bên cạnh đó là những bài học 
kinh nghiệm, tổng kết sau khi thực hiện thí điểm của 23 CSGDĐH theo Nghị quyết 77. 
Những số liệu thống kê quan trọng mang tính so sánh trước và sau tự chủ của một số 
CSGDĐH trong nước như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia, Đại học Tôn 
Đức Thắng, Đại học Duy Tân, … như: Tỷ lệ giảng viên có học hàm - học vị, đầu tư cho 
nghiên cứu, số lượng công bố quốc tế, thu nhập của giảng viên, xếp hạng đại học, … đã 
cho thấy hiệu quả khả quan của mô hình tự chủ đại học, và sẽ là động lực để các 
CSGDĐH này tiếp tục thực hiện và các CSGDĐH khác có kế hoạch, phương án chuẩn 
bị các điều kiện để áp dụng. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam vẫn đang thiếu bộ chỉ số 
đánh giá năng lực thực hiện cũng như mức độ tự chủ / trách nhiệm giải trình xã hội, sổ 
tay hướng dẫn các CSGDĐH thực hiện cho thống nhất và bài bản. Không có những 
chuẩn và chỉ số này, các CSGDĐH, nhất là các CSGDĐH chưa áp dụng, sẽ rất lúng túng 
trong công tác chuẩn bị. 

Bộ chỉ số đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình của CSGD ĐH gồm 
65 chỉ số, được tích hợp vào 14 tiêu chí thuộc 5 nhóm, bao gồm: 1. Quản trị và quản lý 
hiệu quả; 2. Năng lực đào tạo và nghiên cứu; 3. Năng lực phát triển tài chính và tài sản 
bền vững; 4. Năng lực thực hiện trách nhiệm giải trình và 5. Hiệu quả trong đóng góp 
phát triển kinh tế-xã hội. Trong số đó ba nhóm 1, 2 và 3 bám rất sát tinh thần của Luật 
Giáo dục đại học 2018 và phù hợp với các văn bản dưới luật hướng dẫn, nhóm 4 là vấn 
đề đi kèm với tự chủ đại học và có sự tương thích cao, còn nhóm 5 được đưa vào là từ 
thực tiễn tham khảo kinh nghiệm của nước ngoài, hướng tới triết lý giáo dục vì con 
người, vì cộng đồng. 

Việc phân định 5 nhóm thành 14 tiêu chí gồm 65 chỉ số theo một cách có hệ thống 
dựa trên sự phối hợp của sáu phương pháp nghiên cứu, trong đó phương pháp tham vấn 
ý kiến chuyên gia đóng vai trò quan trọng nhất. Với 65 chỉ số, bảng đánh giá đã phủ 
sóng toàn bộ các khía cạnh của tự chủ đại học và giải trình xã hội tại Việt Nam, trong 
điều kiện riêng và bối cảnh đặc thù của Việt Nam, đủ chi tiết để đánh giá một cách toàn 
diện. Nhằm tăng cường tính khoa học, các chỉ số này còn được đánh giá theo thang điểm 
có trọng số được nghiên cứu kỹ lưỡng, giúp việc đánh giá và so sánh được cụ thể, chính 
xác và khách quan. Bộ chỉ số này cho phép tạo ra sự minh bạch của thông tin, phục vụ 
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công tác quản lý nhà nước của Bộ ngành, góp phần đưa ra các lựa chọn sáng suốt cho 
thí sinh, các nhà sản xuất muốn tìm đối tác để liên kết và cả các nhà tuyển dụng, đồng 
thời nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực kinh tế - xã hội. 

Kèm theo Bộ chỉ số là Sổ tay hướng dẫn sử dụng Bộ chỉ số đánh giá năng lực 
thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội của các CSGDĐH Việt Nam. Sổ tay 
hướng dẫn sử dụng Bộ chỉ số này với thang điểm cụ thể và hướng dẫn rõ ràng khi áp 
dụng thống nhất cho các CSGDĐH trong toàn quốc sẽ là tài liệu cần thiết để các 
CSGDĐH có thể tự đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội.  

Mặc dù nghiên cứu được thực hiện khá quy mô, sử dụng nhiều phương pháp 
nghiên cứu khác nhau, nhất là khảo sát thực tiễn trong và ngoài nước trên phạm vi rộng 
để xây dựng Bộ tiêu chí. Nhưng việc mới chỉ thí điểm áp dụng tại 01 cơ sở giáo dục đại 
học công lập có thể dẫn tới cần phải tiếp tục hiệu chỉnh thêm, nhất là trọng số các tiêu 
chí. Việc áp dụng Bộ chỉ số đòi hỏi nguồn lực nhất định về con người, thời gian và sự 
vào cuộc của CSGDĐH. 

Bộ chỉ số với các trọng số được xác định trong nghiên cứu này chỉ nên được áp 
dụng cho các CSGDĐH công lập. Đối với các CSGD ngoài công lập cần có hiệu chỉnh 
để áp dụng; đối với các CSGDĐH hoạt động đào tạo trong các lĩnh vực đặc thù, như: 
nghệ thuật, thể dục thể thao, v.v… cần được nghiên cứu bổ sung để có các trọng số phù 
hợp. 

2. Kiến nghị 
Cần tiếp tục nghiên cứu kỹ kinh nghiệm tự chủ đại học trên thế giới, nhất là của 

các quốc gia có điều kiện tương đồng với Việt Nam, để có thể áp dụng thành công trong 
thực tiễn, tiết kiệm thời gian, kinh phí và các nguồn lực xã hội, nhằm nâng cao đáng kể 
chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam và có được sự công nhận của thế giới cũng 
như hội nhập quốc tế. 

Tham vấn Vụ GDĐH và tiếp thu ý kiến Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện Bộ chỉ số 
và Sổ tay hướng dẫn theo hướng tinh gọn, khả thi, dễ áp dụng. Trên cơ sở đó, Bộ Giáo 
dục & Đào tạo triển khai thí điểm áp dụng và nhân rộng. 

Bộ chỉ số nên được áp dụng bởi các CSGDĐH đang có kế hoạch thực hiện quyền 
tự chủ hoặc các CSGDĐH đang triển khai quyền tự chủ nhưng muốn được trao quyền 
tự chủ nhiều hơn, ở mức độ cao hơn. 

Các cơ quan QLNN có thể yêu cầu các CSGĐĐH áp dụng Bộ chỉ số và cập nhật 
kết quả định kỳ hàng năm; từ đó làm cơ sở xây dựng các quy định, chính sách, chương 
trình, giải pháp hỗ trợ  thúc đẩy chuyển đổi thực hiện mô hình tự chủ đại học; đồng thời 
nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai quyền tự chủ và trách 
nhiệm giải trình xã hội của các CSGDĐH. 
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