
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 

 

 Mã số: Đề tài KHGD/16-20.ĐT.044 

 Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 

 Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Văn Bảo 
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II. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài 

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 cơ sở giáo dục đại học. 

1.1. Nghiên cứu cơ sở khoa học về thực hiện quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học. 

1.1.1. Khái niệm, bản chất năng lực thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội. 

1.1.2. Một số mô hình quản trị đại học và các nội dung cấu thành năng lực thực hiện tự 

chủ và trách nhiệm giải trình. 

1.2. Nghiên cứu 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. 

1.2.1. Các văn bản luật. 

1.2.2. Các văn bản dưới luật. 



1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình 

của các cơ sở giáo dục đại học. 

1.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện quyền tự chủ của các cơ sở giáo 

dục đại học. 

1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện trách nhiệm giải trình của các cơ 

sở giáo dục đại học. 

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 cơ sở GDĐH. 

2.1. Nghiên cứu kinh nghiệm từ Mỹ. 

2.2. Nghiên cứu kinh nghiệm từ châu Âu. 

2.3. Nghiên cứu kinh nghiệm từ Úc. 

2.4. Nghiên cứu kinh nghiệm từ Nhật Bản và Hàn Quốc. 

2.5. Nghiên cứu kinh nghiệm từ Trung Quốc. 

2.6. Nghiên cứu kinh nghiệm từ Đông Nam Á. 

2.7. Phân tích so sánh kinh nghiệm của các nước, nhóm nước. 

2.8. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

Nội dung 3: Nghiên cứu, phân tích thực trạng năng lực tự chủ và trách nhiệm giải 

trình xã hội của các cơ sở giáo dục đại học trong nước. 

3.1. Đánh giá tổng quan các nghiên cứu trước về vấn đề thực trạng năng lực tự chủ và trách 

nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học trong nước. 

3.2. Phân tích, đánh giá thực trạng triển khai tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội tại các 

cơ sở GDĐH trong nước đang thực hiện thí điểm tự chủ. 

3.3. Phân tích, đánh giá thực trạng triển khai tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội tại các 

cơ sở GDĐH trong nước chưa thực hiện thí điểm tự chủ. 

3.4. Phân tích các đặc trưng phân nhóm trường đại học phục vụ đánh giá năng lực tự chủ đại 

học. 

Nội dung 4: Xây dựng bộ chỉ số giám sát, đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm giải 

trình của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. 



4.1. Nghiên cứu xác định phương pháp 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. 

4.2. Nghiên cứu xây dựng khung bộ tiêu chí đánh giá (mục tiêu, danh mục chỉ số) 

4.2.1. Xác định mục tiêu và nội dung bộ chỉ số. 

4.2.2. Nhóm tiêu chí đánh giá năng lực tự chủ tổ chức bộ máy. 

4.2.3. Nhóm tiêu chí đánh giá năng lực tự chủ nhân sự. 

4.2.4. Nhóm tiêu chí đánh giá năng lực tự chủ học thuật. 

4.2.5. Nhóm tiêu chí đánh giá năng lực tự chủ tài chính - tài sản. 

4.2.6. Nhóm tiêu chí đánh giá năng lực thực hiện trách nhiệm giải trình của CSGD 

4.3. Nghiên cứu kỹ thuật đánh giá theo từng tiêu chí (thang đo, nguồn dữ liệu, cách thức xử 

lý số liệu). 

4.3.1. Nhóm tiêu chí đánh giá năng lực tự chủ tổ chức bộ máy. 

4.3.2. Nhóm tiêu chí đánh giá năng lực tự chủ nhân sự. 

4.3.3. Nhóm tiêu chí đánh giá năng lực tự chủ học thuật. 

4.3.4. Nhóm tiêu chí đánh giá năng lực tự chủ tài chính - tài sản. 

4.3.5. Nhóm tiêu chí đánh giá năng lực thực hiện trách nhiệm giải trình của CSGD 

4.4. Phân tích, tổng hợp bộ chỉ số đánh giá. 

4.5. Nghiên cứu khảo sát, phân tích ý kiến chuyên gia và hoàn thiện bộ chỉ số. 

4.6. Thí điểm ứng dụng bộ chỉ số để triển khai đánh giá năng lực thực hiện tự chủ và trách 

nhiệm giải trình xã hội tại một cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. 

4.6.1. Phân tích lựa chọn cơ sở giáo dục đại học để tiến hành đánh giá thí điểm. 

4.6.2. Xây dựng kế hoạch khảo sát đánh giá năng lực thực hiện quyền tự chủ và trách 

nhiệm giải trình tại cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn. 

4.6.3. Khảo sát đánh giá năng lực thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình tại 

cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn. 

4.6.4. Xử lý, phân tích kết quả đánh giá năng lực thực hiện quyền tự chủ và trách 

nhiệm giải trình tại cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn. 

4.6.5. Phân tích, đánh giá kết quả thí điểm ứng dụng bộ chỉ số. 



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 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam  

5.1. 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 cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam.  

5.1.1. Nhóm giải pháp về chính sách pháp lý. 

5.1.2. Nhóm giải pháp về lộ trình, kế hoạch. 

5.2. Đề xuất nhóm giải pháp cho các cơ sở giáo dục để thực hiện hiệu quả việc đánh giá 

năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội của họ. 

5.2.1. Nhóm giải pháp ở cấp nhà trường 

5.2.2. Nhóm giải pháp ở cấp bộ phận 

5.2.3. Nhóm giải pháp ở cấp cá nhân 

5.3. Đề xuất việc quy định chi tiết về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo 

dục đại học theo quy định của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý để triển khai Bộ chỉ số giám sát, 

đánh giá. 

5.4. 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 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. 

III. Kết quả và sản phẩm chính của Đề tài  

3.1. Sản phẩm khoa học 

 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 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. 

 Báo cáo kinh nghiệm quốc tế trong việc 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. 

 Báo cáo phân tích thực trạng năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở 

giáo dục đại học trong nước hiện nay.. 

 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 cơ sở giáo dục đại học 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 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.. 

3.2. Sản phẩm xuất bản 



Số 

TT 
Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí 

Năm 

xuất 

bản 

1 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 

Nguyen Quang Minh, 

Vu Thi Hang, Nguyen 

Van Bao, Tran Quang 

Dung, Nguyen Viet 

Phuong 

Báo cáo tham luận tại 

Hội thảo quốc tế: 

Construction 

Digitalisation for 

Sustainable 

Development: 

Transforming 

through Innovation 

(CDSD 2020) 

2020 

2 Global Leadership and 

Management in Higher 

Education - Innovations and 

Best Practices. 

Vu Thi Hang, Nguyen 

Quang Minh, Nguyen 

Van Bao, Nguyen Viet 

Phuong, Tran Quang 

Dung, Hoang Thi Sinh 

Vien 

Báo cáo tham luận tại 

Hội thảo quốc tế 

Kỷ yếu Hội thảo: 

International 

Conference on 

Global Leadership 

and Management in 

Higher Education 

2021 

2021 

3 Một số yếu tố ảnh hưởng 

đến quá trình thực hiện 

quyền tự chủ của các cơ sở 

giáo dục đại học ở Việt Nam 

hiện nay 

Vũ Thị Hằng Tạp chí Giáo dục và 

xã hội, Số đặc biệt kỳ 

I, tháng 12/2019 

2019 

4 Vai trò của Hội đồng trường 

trong tự chủ đại học ở Việt 

Nam hiện nay 

Vũ Thị Hằng, Đinh 

Nguyễn An 

Tạp chí Khoa học 

Giáo dục Việt Nam, 

số 28 tháng 4/2020 

2020 

5 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 

Nguyễn Văn Bảo, Vũ 

Thị Hằng, Đặng Thị 

Minh Hiền 

Tạp chí Khoa học 

Giáo dục Việt Nam, 

số 128(189) tháng 

11/2021 

2021 

6 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 cơ sở giáo dục đại dục 

đại học ở Việt Nam hiện nay 

Vũ Thị Hằng Tạp chí Giáo dục và 

xã hội, số đặc biệt 

tháng 2/2022 

2022 



7 Đánh giá năng lực thực hiện 

tự chủ và trách nhiệm giải 

trình của các cơ sở giáo dục 

đại học: Kinh nghiệm quốc 

tế và bài học kinh nghiệm 

cho Việt Nam 

Vũ Thị Hằng, Phạm Thị 

Thu Hương, Nguyễn 

Hữu Dũng 

Tạp chí Tổ chức và 

quản lý nhà nước 

 

2022 

8 A Full Set of Indicators for 

Evaluation of University 

Autonomy Levels in 

Vietnam for the Transitional 

Years 2025 – 2030,  

Nguyen Quang Minh, 

Dang Thi Minh Hien, 

Nguyen Van Bao, Tran 

Quang Dung, Nguyen 

Viet Phuong, Vu Thi 

Hang, Hoang Thi Sinh 

Vien, Nguyen Phuong 

Thao 

International Journal 

of Evaluation and 

Research in 

Education 

2022 

 

3.3. Sản phẩm đào tạo 

3.3.1 Tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Tâ 

 Tên luận văn/luận án: Quản lý các chương trình hỗ trợ tài chính cho sinh viên trong 

bối cảnh tự chủ đại học ở Việt Nam 

 Quyết định công nhận tên đề tài luận án: QĐ số 97/QĐ-VKHGDVN ngày 18/2/2020 

 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Phan Văn Kha, TS. Đặng Thị Minh Hiền 

 Cơ sở đào tạo NCS: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam. 

3.3.2 Tên học viên cao học: Nguyễn Hoàng Dịu 

 Tên luận văn/luận án: Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục và ý nghĩa của nó đối 

với giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay 

 Năm tốt nghiệp: 2021 

 Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Thị Hằng 

 Cơ sở đào tạo NCS: Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. 

3.3.3 Tên học viên cao học: Trần Thị Lan 

 Tên luận văn/luận án: Quản lý hoạt động truyền thông cho công tác tuyển sinh của 

Trường Đại học Y Hà Nội theo hướng tự chủ 

 Năm tốt nghiệp: 2020 

 Người hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Thị Minh Hiền; 



 Cơ sở đào tạo NCS: Học viện quản lý giáo dục. 

3.3.4 Tên học viên cao học: Nguyễn Trọng Bình 

 Tên luận văn/luận án: Quản lý hoạt động tuyển sinh tại trường cao đẳng nghề Việt 

Xô số 1 theo hướng tiếp cận thị trường 

 Năm tốt nghiệp: 2020 

 Người hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Thị Minh Hiền 

 Cơ sở đào tạo NCS: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

IV. Đóng góp chính của Đề tài 

4.1. Đóng góp khoa học  

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 cơ sở GDĐH 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 cơ sở GDĐH; 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 cơ sở khoa học để nghiên cứu xây dựng, ban 

hành các các văn bản 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 cơ sở 

GDĐH; 



Cùng với 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 GDĐH sẽ giúp cơ quan nhà nước xây dựng quy 

hoạch mạng lưới cơ sở GDĐH phù hợp, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực; xây dựng hài 

hòa hệ thống GDĐH công lập và tư thục; phát triển cơ sở GDĐH 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. 

4.2. Đóng góp thực tiễn 

Đối với mỗi cơ sở GDĐH, nghiên cứu này sẽ cung cấp công cụ để các cơ sở GDĐH tự 

đánh giá đúng năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình trong bối cảnh riêng của từng cơ sở, 

từ đó làm cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai quyền tự chủ phù hợp với năng lực hiện có và 

điều kiện môi trường bên ngoài. 

V. Hiệu quả của Đề tài 

5.1. 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 cơ sở giáo dục đại học, 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 cơ sở GDĐH.  

5.2. 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 cơ sở GDĐH Việt 

Nam; Nâng cao năng lực thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của mỗi cơ sở 

GDĐH; Hỗ trợ trong việc phát triển mạng lưới cơ sở GDĐH 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 cơ sở GDĐH; hoàn chỉnh, bổ 

sung và thống nhất các văn bản quản lý điều hành tạo thuận lợi cho các cơ sở GDĐH 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 cơ sở GDĐH 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. 

 

 


