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         Biểu B1-2b-TMĐTXH 
    10/2014/TT-BKHCN 

 
 

THUYẾT MINH1 
 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 

 
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

 

1 Tên đề tài:  

Cơ sở khoa học quy hoạch mạng 

lưới cơ sở giáo dục đại học Việt 

Nam giai đoạn 2018-2025, tầm 

nhìn 2035 

1a.   Mã số của đề tài:   

KHGD/16-20.ĐT.021 

2 Loại đề tài: 
Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 

2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn 

bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”.  

Mã số của Chương trình: KHGD/16-20 

3 Thời gian thực hiện: 24 tháng 

 (từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 12 năm 2019) 

4 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 4.950 (triệu đồng), trong đó: 

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 4.950 triệu đồng 

- Từ nguồn tự có của tổ chức : 0 

- Từ nguồn khác: 0 

5 Phương thức khoán chi: 

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng                  

    

  Khoán từng phần, trong đó:     

- Kinh phí khoán: 4.233 triệu đồng 

- Kinh phí không khoán: 717 triệu đồng                                

6 Chủ nhiệm đề tài:  

Họ và tên: Hoàng Minh Sơn 

Ngày, tháng, năm sinh: 25/09/1969                          Nam/ Nữ: Nam 

                                                           
1 Thuyết minh được trình bày và in trên khổ A4 
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Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Chức danh khoa học: Giảng viên cao cấp                         Chức vụ: Hiệu trưởng  

Điện thoại của tổ chức: 02438694242   Nhà riêng: ......   Mobile: 0904292149 

Fax:                                             E-mail: son.hoangminh@hust.edu.vn  

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  

Địa chỉ tổ chức: P216 nhà C1, đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Địa chỉ nhà riêng: B38-TT1, Khu Đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 

7 Thư ký đề tài:  

Họ và tên: PGS.TS. Vũ Văn Yêm 

Ngày, tháng, năm sinh: 29/10/1975               Nam/ Nữ: Nam 

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Chức danh khoa học: Giảng viên cao cấp      Chức vụ: Phó Viện trưởng 

Điện thoại của tổ chức: 02438692115-107   Nhà riêng:   Mobile: 0902280833  

Fax: 02438695319                                        E-mail: yem.vuvan@hust.edu.vn  

Tên tổ chức đang công tác: Viện Đào tạo Sau đại học, Đại học Bách khoa HN 

Địa chỉ tổ chức: Phòng 317 nhà C1, đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, 
Hà Nội 

Địa chỉ nhà riêng: Số 6, Liền kề 13, Đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội 

8 Tổ chức chủ trì đề tài 2:  

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

Điện thoại: 024 38694242           Fax: 024 38694242 

E-mail: hcth@hust.edu.vn           Website: http://hust.edu.vn 

Địa chỉ: Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Hoàng Minh Sơn 

Số tài khoản: 301.01.007.02.16 

      Ngân hàng: Kho bạc nhà nước Hai Bà Trưng, Hà Nội  

Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

9 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài: 

1. Tổ chức 1: Vụ Kế hoạch - Tài chính 

Cơ quan  chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

                                                           
2 Tổ chức chủ trì đăng ký chủ trì đề tài là tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh 
vực chuyên môn của đề tài 
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Điện thoại: 024.38692191                   Fax: 024.36230740 

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Trần Tú Khánh 

2. Tổ chức 2: Trường Đại học Giáo dục 

Cơ quan chủ quản: Đại học Quốc Gia Hà Nội  

Điện thoại: 04.3754.8092                Fax: 04.3754.8092 

Địa chỉ: 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS Nguyễn Quý Thanh 

Số tài khoản: 3713.1.1059416 
Ngân hàng: Kho bạc nhà nước Cầu Giấy 

3. Tổ chức 3: Vụ Giáo dục Đại học 

Cơ quan  chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 024.38692192                    

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. Nguyễn Thị Kim Phụng 

 

10  Các cán bộ thực hiện đề tài:
 

 (Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung 
chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài, không quá 
10 người kể cả chủ nhiệm đề tài. Những thành viên tham gia khác lập danh sách theo 
mẫu này và gửi kèm theo hồ sơ khi đăng ký) 

 
Họ và tên, học 

hàm học vị 
Tổ chức 
công tác 

Nội dung công việc tham gia 

Thời 
gian 
làm 
việc 

cho đề 
tài 
(Số 

tháng 
quy 
đổi5)

 
1 PGS.TS. Hoàng 

Minh Sơn 
ĐHBKHN Chủ nhiệm đề tài, chịu trách 

nhiệm điều phối chung; Nghiên 
cứu cơ sở lý thuyết và xu hướng 
quốc tế trong quy hoạch mạng 
lưới các cơ sở giáo dục đại học; 

12 

                                                           
5 Một (01) tháng quy đổi là tháng làm việc gồm 22 ngày, mỗi ngày làm việc gồm 8 tiếng 
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Nghiên cứu đề xuất bản demo 
quy hoạch và xây dựng; Đề xuất 
các giải pháp về cơ chế chính 
sách để quản lý và thực hiện 
quy hoạch mạng lưới các cơ sơ 
giáo dục đại học 

2 TS. Đặng Văn 
Huấn 

Vụ Giáo dục 
Đại học, Bộ 

GD&ĐT 

Nghiên cứu bối cảnh kinh tế, 
giáo dục, chính trị, xã hội của 
Việt Nam trong mối tương quan 
với quy hoạch mạng lưới giáo 
dục đại học; Đánh giá thực 
trạng mạng lưới các cơ sở giáo 
dục đại học ở Việt Nam hiện 
nay; Nghiên cứu kinh nghiệm 
quốc tế trong quy hoạch mạng 
lưới các cơ sơ giáo dục đại học; 
Nghiên cứu đề xuất bản demo 
quy hoạch mạng lưới các cơ sở 
giáo dục đại học thay thế cho 
Quy hoạch hiện nay. 

14 

3 PGS.TS. Vũ Văn 
Yêm 

Viện Đào tạo 
Sau đại học, 
ĐHBKHN 

Thư ký đề tài 

Nghiên cứu đánh giá thực trạng 
mạng lưới các cơ sở giáo dục 
đại học ở Việt Nam hiện nay; 
Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và 
xu hướng quốc tế trong quy 
hoạch mạng lưới các cơ sở giáo 
dục đại học; Nghiên cứu đề 
xuất bản demo quy hoạch và 
xây dựng, đề xuất các giải pháp 
về cơ chế chính sách để quản lý 
và thực hiện quy hoạch mạng 
lưới các cơ sơ giáo dục đại học 
giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 
2035 

14 

4 PGS.TS. Nguyễn 
Phú Khánh 

Phòng Hợp tác 
Quốc tế, 

ĐHBKHN 

Nghiên cứu xu hướng quốc tế 
trong quy hoạch mạng lưới các 
cơ sơ giáo dục đại học; Bối 
cảnh trong và ngoài nước, cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ 
4 tới quy hoạch mạng lưới các 
cơ sở giáo dục đại học Việt 
Nam; Nghiên cứu cơ sở lý 

13 
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thuyết và xu hướng quốc tế 
trong quy hoạch mạng lưới các 
cơ sở giáo dục đại học.  

5 TS. Nguyễn 
Danh Nguyên 

Viện Kinh tế và 
Quản lý, 

ĐHBKHN 

Bối cảnh kinh tế, giáo dục, 
chính trị, xã hội của Việt Nam 
trong mối tương quan với quy 
hoạch mạng lưới giáo dục đại 
học; Nghiên cứu cơ sở thực tiễn 
trong và ngoài nước cho quy 
hoạch mạng lưới các cơ sơ giáo 
dục đại học Việt Nam 

12 

6 PGS.TS Phạm 
Văn Quyết 

Trường Đại học 
Giáo dục - 
ĐHQGHN 

Bối cảnh trong và ngoài nước, 
cơ sở khoa học và thực tiễn quy 
hoạch mạng lưới các cơ sở giáo 
dục đại học Việt Nam; Xây 
dựng, đề xuất các giải pháp về 
cơ chế chính sách để quản lý và 
thực hiện quy hoạch mạng lưới 
các cơ sơ giáo dục đại học 

8 

7 TS. Phạm Thị 
Thanh Hải 

Trường ĐH 
Giáo dục – 
ĐHQGHN 

Cơ sở khoa học và thực tiễn và 
xu hướng quốc tế trong quy 
hoạch mạng lưới các cơ sơ giáo 
dục đại học; Xây dựng, đề xuất 
các giải pháp về cơ chế chính 
sách để quản lý và thực hiện 
quy hoạch mạng lưới các cơ sơ 
giáo dục đại học 

8 

8 TS. Lê Đình 
Nghị 

Trường Đại học 
Luật Hà Nội 

Đánh giá thực trạng mạng lưới 
các cơ sở giáo dục đại học ở 
Việt Nam; Bối cảnh kinh tế, 
giáo dục, chính trị, xã hội của 
Việt Nam trong mối tương quan 
với quy hoạch mạng lưới giáo 
dục đại học; Đề xuất các giải 
pháp về cơ chế chính sách để 
quản lý và thực hiện quy hoạch 
mạng lưới các cơ sơ giáo dục 
đại học 

9 

9 PGS.TS. Thái 
Thế Hùng 

Viện Sư phạm 
kỹ thuật, 

ĐHBKHN 

Nghiên cứu các tiêu chí đánh 
giá hiệu quả của một mạng lưới 
các cơ sở giáo dục đại học; 
Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và 
xu hướng quốc tế trong quy 

13 
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hoạch mạng lưới các cơ sở giáo 
dục đại học; Đề xuất các giải 
pháp về cơ chế chính sách để 
quản lý và thực hiện quy hoạch 
mạng lưới các cơ sơ giáo dục 
đại học. 

10 TS. Đào Hiền 
Chi 

Vụ Giáo dục 
Đại học, Bộ 

GD&ĐT 

Nghiên cứu đánh giá thực trạng 
mạng lưới các cơ sở giáo dục 
đại học ở Việt Nam hiện nay; 
Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và 
xu hướng quốc tế trong quy 
hoạch mạng lưới các cơ sơ giáo 
dục đại học. 

8 

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
ĐỀ TÀI 

11 Mục tiêu của đề tài:  

- Xây dựng được luận cứ khoa học và thực tiễn về quy hoạch mạng lưới và phát 
triển hệ thống giáo dục đại học; 
- Đánh giá được thực trạng quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học của Việt 
Nam hiện nay; 

- Đề xuất được các giải pháp về cơ chế chính sách để quản lý và thực hiện có hiệu 

quả quy hoạch phát triển giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt 

Nam. 

12 Tình trạng đề tài:         

   Mới       Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

                                     Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

13 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội 
dung nghiên cứu của đề tài: 

13.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 

(Mô tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các 
công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và những kết quả nghiên 
cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài) 

         Đề tài nghiên cứu khoa học“Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về mạng 
lưới đại học và đề xuất giải pháp tổ chức mạng lưới đại học Việt Nam” mã số B98-
52-TĐ-20 (1998-2000) do TS. Phạm Thanh Nghị, Viện Nghiên cứu phát triển giáo 
dục làm chủ nhiệm, trong đó cũng đã nghiên cứu, làm rõ được các khái niệm và quá 
trình xây dựng mạng lưới đại học như công việc quy hoạch mạng lưới đại học, các 
yếu tố tính đến trong quy hoạch, yêu cầu quy hoạch,…; Phân tích mạng lưới đại học 
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một số nước trên thế giới như Anh, Mỹ, Nga.. và phân tích mạng lưới đại học Việt 
Nam; Bước đầu nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng mạng lưới đại học 
như thay đổi kinh tế xã hội, tác động của yếu tố địa lý - vùng miền, chính trị, sự phát 
triển công nghệ... Tuy nhiên nghiên cứu chưa làm rõ các cơ sở khoa học và thực tiễn 
về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh mới như tự 
chủ đại học, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đề tài nghiên cứu khoa học 
“Năng lực lãnh đạo giảng dạy tại các nước Đông Á: một nghiên cứu hợp tác xuyên 
văn hóa (Instructional Leadership in East Asia: A Cross-Cultural Collaborative 
Research Study)” do chủ nhiệm dự án là Philip Hallinger và đồng chủ nhiệm dự án 
tại Việt Nam (khu vực Tp. HCM) là La Thị Thanh Thủy và Nguyễn Thị Hồng Đào, 
Viện Nghiên cứu Giáo dục IRED (2015-2016). Đây là đề tài có nhiều nước Đông Á 
tham gia. Đề tài tập trung vào nghiên cứu năng lực lãnh đạo giảng dạy tại các nước 
Đông Á và Việt Nam. Nghiên cứu về các vấn đề về tổ chức của đại học tư thục tại 
Việt Nam và kinh nghiệm của Hoa Kỳ [1][2]. 

        Việc quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các cơ sở khoa 
học và thực tiễn trong xu hướng hội nhập quốc tế là nhiệm vụ quan trọng trong quản 
lý nhà nước nhằm định hướng cho sự phát triển của hệ thống, đáp ứng nhu cầu 
nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế-xã hội và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư 
cho giáo dục đại học. Trong mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học cần quy hoạch 
các đại học nghiên cứu được xếp hạng cao trong khu vực và trên thế giới theo bảng 
xếp hạng đại học phổ biến trên thế giới [3]. Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng đại 
học đẳng cấp thế giới của một số nước phát triển, đang phát triển là rất quan trọng. 
Kinh nghiệm của 8 nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đức, Pháp, 
Nga, Canada cho thấy các nước đều có dự án xây dựng đại học đẳng cấp thế giới 
khá đa dạng, nhưng nội dung chủ yếu vẫn là tập trung đầu tư kinh phí để đẩy nhanh 
khả năng nghiên cứu khoa học của các trường đại học và các viện nghiên cứu, tập 
trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút nhân tài; xây dựng các 
trường đại học trọng điểm, rồi nâng lên trình độ đẳng cấp thế giới; từ đó nâng cao 
tính cạnh tranh giáo dục đại học trên phạm vi toàn cầu [4]. Trong quy hoạch định 
hướng các trường đại học nghiên cứu thì nghiên cứu khoa học là một trong ba hoạt 
động then chốt của một trường đại học. Một trường đại học có sự phát triển mạnh 
mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng nghiên cứu khoa học mới có sự phát triển nhanh, 
khả năng cạnh tranh cao trong quá trình phát triển của mình trong nước cũng như 
trên toàn cầu. Nghiên cứu khoa học lại càng trở nên quan trọng đối với các trường 
đại học theo hướng nghiên cứu vì nó đem lại một sự phát triển bền vững cho sự 
nghiệp giáo dục của trường đó cũng như của quốc gia. Mô hình một trường đại học 
tiên tiến dựa trên cơ sở nghiên cứu và quy trình, cách thức hoạt động nghiên cứu 
khoa học trong trường đại học cũng đã được nghiên cứu, tổng hợp một cách khá chi 
tiết, bài bản [5]. Trong đó tác giả cũng đã chỉ ra quy trình chung của nghiên cứu 
khoa học cho giảng viên, phân tích 9 nhân tố tác động đến một trường đại học 
nghiên cứu tại Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây cũng là một cơ sở khoa học rất cần 
thiết cho việc quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đặc biệt là 
trong bối cảnh mới, thời kỳ mới. 
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        Đặc biệt trong cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đã tạo ra những tiền đề 
quan trọng để chuyển sang nền kinh tế tri thức. Hội nhập quốc tế sâu rộng thông qua 
dòng chảy toàn cầu hóa đã lôi cuốn nhiều quốc gia và Việt Nam vào sân chơi hợp 
tác và cạnh tranh toàn cầu. Sự bùng nổ thông tin, cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4 trong đó công nghệ thông tin làm nền tảng và việc sản xuất ra những tri thức 
mới, những công nghệ mới cho thấy, những kiến thức được tiếp thu trong các trường 
đại học chỉ là nền tảng sơ khai ban đầu. Các trường đại học ngoài dạy kiến thức nền 
tảng, cần trang bị cho người học phương pháp nghiên cứu, tiếp cận, giải quyết vấn 
đề và đặc biệt phải cung cấp cho người học biết cách học xử lí thông tin thành tri 
thức và phải học suốt đời để có thể đối mặt với sự phát triển vũ bão của khoa học và 
công nghệ [6]. Trong thời đại mới này, nguồn nhân lực nói chung, nguồn nhân lực 
khoa học và công nghệ nói riêng được đào tạo trong các trường đại học là tài 
nguyên quý giá của một quốc gia. Các bất cập trong phát triển nguồn nhân lực khoa 
học và công nghệ trong các trường đại học ở Việt Nam nói chung, ở Đại học Quốc 
Gia Hà Nội nói riêng cũng đã được chỉ ra [7]. Một số giải pháp nhằm định hướng 
phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tại Đại học Quốc gia Hà Nội, cho 
các trường đại học khác của Việt Nam trong việc hoạch định chiến lược phát triển 
nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao cũng đã được đề xuất. Đây cũng 
sẽ là một cơ sở, định hướng rất quan trọng bài toán quy hoạch mạng lưới các cơ sở 
giáo dục đại học.  

        Đề tài nghiên cứu này nằm trong chuỗi tổng thể của chương trình khoa học 
giáo dục. Trong quá trình thực hiện đề tài, chủ nhiệm đề tài cùng các thành viên sẽ 
trao đổi, cộng tác với chủ nhiệm, nhóm nghiên cứu của một số đề tài nghiên cứu 
khoa học liên quan đang triển khai trong chương trình khoa học giáo dục. Một số đề 
tài liên quan có thể kể tới như đề tài “Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới các trường 
sư phạm ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035” do GS.TS. Phạm Hồng Quang 
trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên làm chủ nhiệm. Trong đó sẽ nghiên 
cứu xây dựng luận cứ khoa học, bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn để quy hoạch mạng lưới 
các trường sư phạm; Đề xuất nội dung và phương án quy hoạch tổng thể mạng lưới 
các trường sư phạm ở Việt Nam; Đề xuất, kiến nghị chính sách và các giải pháp để 
thực hiện và quản lý quy hoạch ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035. Đây là 
tài chỉ tập trung vào các trường sư phạm đối tượng nghiên cứu rất đặc thù và bài 
toán quy hoạch các trường sư phạm cũng không hoàn toàn phù hợp với các trường 
đại học khác. Đề tài nghiên cứu “Quản lý về giáo dục đại học: 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. Trong đó có nội dung nghiên cứu đánh giá 
thực trạng quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học của Trung Quốc ở 4 nội dung: 
Chiến lược phát triển giáo dục đại học và quy hoạch mạng lưới các trường đại học; 
Tự chủ đại học; Đảm bảo chất lượng và kiểm định giáo dục đại học; Hỗ trợ sinh 
viên; Đây cũng là một phần tham khảo rất quan trọng, hữu ích cho kinh nghiệm quy 
hoạch các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học 
“Nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực làm cơ sở xây dựng chương trình đào 
tạo đến năm 2025” do PGS.TS. Trần Thị Thái Hà làm chủ nhiệm. Trong đó có nội 
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dung về dự báo nhu cầu nhân lực trình độ đại học đến năm 2025 của Việt Nam phân 
theo ngành kinh tế; Đây là cơ sở, sở cứ quan trọng phục vụ việc quy hoạch mạng 
lưới các cơ sở giáo dục đại học. 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 cơ 
sở giáo dục đại học ở VN giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến 2030” do GS.VS. Đào 
Trọng Thi, Đại học Quốc Gia Hà Nội làm chủ nhiệm. Trong đó tập trung nghiên 
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 cơ sở giáo 
dục đại học Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030; Đề xuất giải pháp, 
nghị tăng cường quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình cho cơ sở giáo dục đại học 
Việt Nam giai đoạn 2018 -2025, tầm nhìn 2030. Đề tài này là một khảng định về bối 
cảnh mới tự chủ đại học, mô hình tự chủ đại học. Nội dung nghiên cứu này làm 
tham khảo trong bài toán quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học trong bối 
cảnh mới- Tự chủ đại học. Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu mô hình trường 
đại học đáp ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (“đại học 4.0”)” do GS.TS 
Nguyễn Hữu Đức, Đại học Quốc Gia Hà Nội làm chủ nhiệm. Trong đó có nội dung 
về các đặc trưng cơ bản về cách mạng công nghiệp 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 quang trọng, một cơ sở hỗ trợ trong bài toán quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo 
dục đại học, đặc biệt trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

13.1.1. Tổng quan về quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH)  

        Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) đóng vai trò quan 
trọng trong định hướng phát triển hệ thống giáo dục đại học của mỗi quốc gia. Ở 
nước ta việc xây dựng quy hoạch mạng lưới các CSGDĐH đã bắt đầu được thực 
hiện từ cuối những năm 1990 và đến 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết 
định số 47/2001/QĐ-TTG ngày 04/4/2001 phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường 
đại học cao đẳng giai đoạn 2001-2010. Gần đây nhất, năm 2007, Thủ tướng Chính 
phủ (TTCP) đã ban hành Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 phê 
duyệt “Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng Việt Nam giai đoạn 
2006 - 2020” và Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013 “Điều chỉnh Quy 
hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020” 
(sau đây gọi tắt là Quy hoạch 121 và Quy hoạch 37). Quy hoạch thể hiện định 
hướng phát triển và mở rộng mạng lưới các trường đại học (bao gồm cả loại hình 
trường công lập và ngoài công lập, trường được đầu tư 100% vốn nước ngoài); định 
hướng phân bố trường theo vùng miền, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo nhằm 
phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của từng vùng kinh tế và tạo 
điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân ở các vùng khó khăn có thêm cơ hội 
tiếp cận với giáo dục đại học.  

Quy hoạch 121 và Quy hoạch 37 tập trung vào việc phát triển mạng lưới các 
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trường đại học giai đoạn 2006 - 2020 theo quy mô, cơ cấu ngành nghề và không 
gian. Qua hơn 10 năm thực hiện, đến thời điểm hiện tại, việc triển khai quy hoạch đã 
đạt được những kết quả nhất định so với những mục tiêu đã đề ra. Cụ thể như sau: 

a. Về số lượng và sự phân bố các CSGDĐH 

Đến năm 2017 cả nước đã có 235 CSGDĐH (không tính các trường đại học 
trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng). Về phát triển số lượng các cơ sở GDĐH, 
trong giai đoạn từ năm 2006 đến tháng 8/2017, cả nước đã có 79 cơ sở GDĐH được 
thành lập mới và nâng cấp, nâng tổng số cơ sở đào tạo trong hệ thống hiện tại lên 
235 trường đại học6 bao gồm 170 trường công lập, 60 trường tư thục và dân lập và 
05 trường 100% vốn nước ngoài, trong đó có 61 trường đại học sư phạm và trường 
đa ngành có đào tạo giáo viên. Đáng chú ý là trong giai đoạn triển khai Quy hoạch 
121, trung bình hằng năm có 10 trường đại học ra đời, trong khi từ năm 2013 đến 
năm 2017, khi mục tiêu quy hoạch các cơ sở GDĐH được điều chỉnh theo Quy 
hoạch 37, số trường đại học được thành lập mới trung bình giảm xuống và chỉ còn 
hơn 02 trường/năm. Điều này cho thấy, quy trình thành lập các cơ sở GDĐH đã bám 
sát hơn chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ, phù hợp với yêu cầu quy 
hoạch chung của cả nước và các địa phương, đáp ứng nhu cầu nhân lực của các bộ, 
ngành và các địa phương trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội ở từng giai đoạn. 

Đối với khối sư phạm, hiện nay, cả nước có 14 trường đại học sư phạm, 33 
trường cao đẳng sư phạm và 33 khoa sư phạm trong các trường đại học. Tuy nhiên, 
theo thông tin tuyển sinh đại học năm 2017-2018, có tới 100 trường đại học, cao 
đẳng tuyển sinh mã ngành sư phạm (Danh sách tại trang web: 
https://thituyensinh.vn). 

Về phân bổ không gian, so với mục tiêu đến năm 2020 của Quy hoạch 37 về 
cơ bản đã xấp xỉ đạt. Việc thành lập mới các cơ sở GDĐH cơ bản đã đáp ứng nhu 
cầu về cơ cấu vùng, miền; đồng thời mở rộng cơ hội được tiếp cận GDĐH của nhân 
dân ở các vùng sâu, vùng xa và vùng khó khăn, góp phần thực hiện chính sách dân 
tộc của Đảng và Nhà nước.  

Về quy mô đào tạo, trong giai đoạn từ 2006-2016, tổng số sinh viên chính quy 
trong các cơ sở GDĐH đã tăng gần gấp đôi và đạt 1.767.879 sinh viên trong năm 
học 2016-2017. 

b. Về cơ cấu ngành nghề đào tạo 

          Về cơ cấu ngành nghề đào tạo, trong tổng số sinh viên hệ chính quy đang học 
tập tại các cơ sở GDĐH trong năm học 2016-2017, tỷ lệ sinh viên  ngành nghề được 
phân bổ theo 07 khối ngành nghề đào tạo là: khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 
(11%), khoa học xã hội và nhân văn (16%); công nghệ, kỹ thuật giao thông, xây 
dựng (32%); kinh doanh, quản lý luật (30%) về cơ bản đã đạt và gần đạt mục tiêu 
theo Quy hoạch 37. Một số cơ sở GDĐH mới được thành lập và nâng cấp đã bước 
đầu tập trung vào đào tạo các khối ngành công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, 

                                                           
6 Không tính các trường thuộc Bộ quốc phòng và Bộ Công an 
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kỹ thuật, sức khỏe, luật, khoa học giáo dục và du lịch đáp ứng sát thực hơn nhu cầu 
nguồn lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đời sống nhân 
dân theo như mục tiêu của Quy hoạch 37.    

c. Về hoạt động kiểm định và đảm bảo chất lượng các CSGDĐH 

Về các điều kiện đảm bảo chất lượng, một số cơ sở GDĐH đã có những cố 
gắng, nỗ lực trong việc mở rộng khuôn viên, tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị, 
phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên cơ hữu. Một số cơ sở GDĐH Việt 
Nam đã có tên trong các bảng xếp hạng đại học trong khu vực, bước đầu khẳng định 
uy tín và thương hiệu của nhà trường trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học 
và hợp tác quốc tế, tạo ra động lực cạnh tranh về chất lượng giữa các cơ sở GDĐH 
để thu hút người học. Cụ thể là, trong 10 năm, số lượng giảng viên đã tăng lên 
72,792 trong năm học 2016-2017 với số giảng viên có trình độ tiến sĩ tăng gần gấp 3 
lần so với năm học 2005-2006. Đến năm học 2017-2018, tỷ lệ giảng viên có trình độ 
tiến sĩ trong các cơ sở GDĐH đã tăng dần theo từng năm và đã đạt mục tiêu cho đến 
2020 của Quy hoạch 37 là 21%. 

Về kiểm định chất lượng, tính đến tháng 8/2017, đã có 53 cơ sở GDĐH được 
đánh giá ngoài, trong đó có 30 cơ sở GDĐH đạt tiêu chuẩn kiểm định theo bộ tiêu 
chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Việt Nam và 4 cơ sở đạt kiểm định bởi tổ 
chức kiểm định của nước ngoài7, chiếm 14% trong tổng số các cơ sở GDĐH. Về 
kiểm định chương trình đào tạo, cả nước đã có 93 chương trình đào tạo đạt kiểm 
định chất lượng, bao gồm: 05 chương trình được đánh giá theo tiêu chuẩn trong 
nước; 88 chương trình được đánh giá theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế8. 

Về xếp hạng đại học quốc tế, vào năm 2013, Việt Nam mới có duy nhất ĐH 
Quốc gia Hà Nội có mặt trong Bảng xếp hạng QS Châu Á (Asia Quacquarelli 
Symonds University Ranking) với kết quả xếp hạng thứ 201-250 nhưng đến năm 
2016 đã có thêm 04 trường ĐH của Việt Nam được xếp hạng trong bảng xếp hạng, 
đó là ĐH Quốc gia TP. HCM, Trường ĐH Cần Thơ, ĐH Huế và Trường ĐH Bách 
Khoa Hà Nội. Đến nay cả nước đã có 03 trường đạt chứng nhận 3 sao của QS Star, 
bao gồm trường ĐH FPT, trường ĐH Nguyễn Tất Thành và Trường ĐH Tôn Đức 
Thắng.     

Riêng trong lĩnh vực đào tạo sư phạm, tính đến tháng 7 năm 2017, toàn quốc 
có 13 cơ sở GDĐH đào tạo chuyên về sư phạm9  và 61 cơ sở GDĐH đa ngành có 
đào tạo sư phạm. Trong năm học 2016, chỉ tiêu đào tạo sư phạm đại học chính quy 
là 22.356.  

13.1.2. Một số hạn chế, bất cập trong quy hoạch mạng lưới các CSGDĐH hiện 
tại 

                                                           
7 Có 04 trường: ĐH Bách khoa HN, ĐH Bách khoa TP HCM, ĐH Bách khoa Đà Nẵng và ĐH Xây dựng mới 
được công nhận kiểm định của tổ chức kiểm định của Pháp tháng 6/2017. 
8 Có 63 chương trình được kiểm định bởi ANU-QA, 20 chương trình bởi tổ chức CTI của Pháp và 2 của ABET 
- Hoa Kỳ. 
9 Hệ thống hiện có trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là trường có tên sư phạm không đào tạo các ngành 
thuộc khối khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên. 
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Mặc dù đã đạt một số kết quả, quá trình triển khai Quy hoạch 121 và Quy 
hoạch 37 đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập nên dù đã có rà soát, điều chỉnh mục tiêu 
và giải pháp để nâng cao chất lượng nhưng đến nay, do nhiều nguyên nhân chủ quan 
và khách quan, việc sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở GDĐH và ĐTGV còn 
rất hạn chế và cơ bản không hiệu quả như mong muốn. 

 

a. Số lượng các cơ sở GDĐH tăng nhanh nhưng chất lượng đào tạo GDĐH chưa 
có nhiều thay đổi 

So với mục tiêu đến năm 2020 của Quy hoạch 37, đến nay tổng số cơ sở 
GDĐH được thành lập hoặc cho phép thành lập đã vượt 11 trường (235/224); nếu 
chia theo không gian địa lý, trong 06 vùng đã có 02 vùng vượt chỉ tiêu quy hoạch, 
01 vùng đạt chỉ tiêu và 03 vùng đã xấp xỉ đạt10. Chỉ trong giai đoạn từ năm 2007 - 
2013, đã có 133 trường đại học, cao đẳng được thành lập; trong số đó, có tới 108 
trường được nâng cấp từ trung cấp lên cao đẳng hoặc từ cao đẳng lên đại học.  

Mặc dù tăng nhanh về số lượng nhưng các cơ sở GDĐH ít được đầu tư để 
tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng. Nhiều trường đại học phải chạy theo 
số lượng tuyển sinh để lấy thu bù chi, không có đủ ngân sách để tái đầu tư cho phát 
triển cơ sở vật chất, nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên và đổi mới chương 
trình đào tạo. Từ đó, chất lượng đào tạo của nhiều trường còn thấp, sinh viên ra 
trường chưa có kỹ năng và năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của thị 
trường lao động. 

Hầu hết các địa phương đều mong muốn có trường đại học của riêng mình để 
đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn. Tuy nhiên, khi thành lập 
trường đại học mới, nhiều địa phương, bộ ngành và nhà đầu tư chưa có những tính 
toán, khảo sát nghiêm túc và khoa học về năng lực tài chính, nhu cầu đào tạo, khả 
năng liên kết vùng và sự dịch chuyển của lực lượng lao động giữa các địa phương. 
Do đó, nhiều trường mới thành lập không được đầu tư đúng mức, không có khả 
năng cạnh tranh với các cơ sở GDĐH đã có bề dày truyền thống trong vùng. Do gặp 
khó khăn trong tuyển sinh cùng với hạn chế về đầu tư từ phía chính quyền địa 
phương và các nhà đầu tư tư nhân nên một số trường trở nên bế tắc, buộc trở thành 
nơi “cho thuê” địa điểm đào tạo hoặc liên kết đào tạo để “bán” chỉ tiêu tuyển sinh 
còn thừa, không tổ chức vận hành theo đúng chức năng và cam kết khi thành lập.  

Phần lớn các trường đại học được thành lập trong thời gian qua là các trường 
cao đẳng (trước đó một số là các trường trung cấp) được nâng cấp, nên quy mô đào 
tạo còn nhỏ, gặp nhiều khó khăn trong tuyển sinh do phải cạnh tranh với các trường 
đại học khác đã có bề dầy truyền thống. Nhiều cơ sở GDĐH có quy mô nhỏ, đào tạo 
đơn ngành nghề, chất lượng đào tạo thấp và khó phát triển11. Nhiều trường không 

                                                           
10 Vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Vùng Tây Nguyên và Vùng Đồng bằng sông Cửu Long tuy chưa vượt 
mục tiêu quy hoạch đến năm 2020, nhưng đến năm 2017, số cơ sở GDĐH đã xấp xỉ mục tiêu đề ra. 
11 Theo BGĐT, trong tổng số 202 cơ sở GDĐH được thống kế về số lượng sinh viên, có tới 79 cơ sở có tổng số 
sinh viên đang học tính đến tháng 12/2016 dưới quy mô 3,000 chiếm đến 40% tổng số cơ sở GDĐH. Các 
trường này chủ yếu là các trường ngoài công lập hoặc trực thuộc các địa phương. 
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tuyển sinh được nên việc duy trì hoạt động đào tạo gặp nhiều khó khăn; một số 
trường đại học thiếu đất xây dựng và mở rộng trường tại các khu đô thị phải thuê 
mướn nhiều cơ sở khác không phải là cơ sở đào tạo đại học hoặc cơ sở bị phân chia 
nhỏ lẻ thành nhiều địa điểm trên cùng địa bàn nên không đảm bảo cảnh quan môi 
trường sư phạm. Điều này đã gây ra sự lãng phí về nguồn lực của nhà nước và xã 
hội cũng như sự phân tán, thiếu tập trung nguồn lực cho phát triển các trung tâm đào 
tạo chất lượng cao, đạt trình độ quốc tế.  

Một số trường đại học được thành lập hoặc cho phép thành lập nhưng chưa 
được giao đất, hoặc có đất nhưng chưa triển khai xây dựng trụ sở và đầu tư trang 
thiết bị mà phải đi thuê địa điểm để tổ chức đào tạo, dẫn đến cơ sở vật chất, khuôn 
viên rất chật hẹp, không có sân chơi, ký túc xá cho sinh viên. Bên cạnh đó, một số 
cơ sở GDĐH không phát huy được nguồn đầu tư ban đầu của địa phương hay bộ 
chủ quản, dẫn đến sự lãng phí về nguồn lực và cơ sở vật chất được đầu tư để nâng 
cấp từ ban đầu. 

b. Các điều kiện đảm bảo chất lượng chưa được đáp ứng ở nhiều cơ sở GDĐH 

Trong khi hệ thống GDĐH phát triển nhanh về số lượng CSGDĐH và quy mô 
đào tạo, thì các điều kiện đảm bảo chất lượng chưa được quan tâm và đầu tư phát 
triển tương xứng (về đất đai, cơ sở vật chất và thiết bị, đội ngũ cán bộ quản lý và 
GV cơ hữu...). Trong thời gian dài, mô hình phát triển GDĐH chú trọng về số lượng, 
chưa chú ý đúng mức đến các điều kiện đảm bảo chất lượng và nhu cầu xã hội; việc 
thành lập nhiều trường CĐ, ĐH ở giai đoạn 2006-2011 trong điều kiện học phí thấp, 
nguồn lực từ ngân sách nhà nước vừa thiếu, vừa dàn trải, mang tính bình quân, 
không gắn kết với chất lượng đào tạo. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo 
của GDĐH và là một trong số các nguyên nhân chính khiến cho sản phẩm của 
GDĐH chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. 

Nhiều trường cao đẳng, đại học tuy được nâng cấp lên từ các trường trung 
cấp, cao đẳng chưa được đầu tư thích đáng để đáp ứng các điều kiện ĐBCL, đặc biệt 
là chất lượng và số lượng đội ngũ giảng viên có trình độ cao và cơ sở vật chất, trang 
thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu, dẫn đến tình trạng một số cơ sở giáo dục mang 
tên là trường đại học, nhưng thực chất mọi điều kiện vẫn chỉ là trường trung cấp 
hoặc cao đẳng, dẫn đến chất lượng đào tạo không đạt trình độ đại học. Sự tăng 
nhanh chóng về số lượng trường đại học thời gian qua đã dẫn đến việc nguồn lực tài 
chính bị phân tán, dàn trải trong khi nhu cầu đầu tư vun cao để tập trung hỗ trợ các 
cơ sở GDĐH trọng điểm và các ngành mũi nhọn ngày càng tăng nhằm tạo ra lợi thế 
cạnh tranh cho GDĐH của Việt Nam.  

Tính chung trong toàn hệ thống, một trong số các tiêu chí quan trọng để đảm 
bảo chất lượng đào tạo là đội ngũ giảng viên vẫn không đáp ứng được yêu cầu. 

Về công tác kiểm định chất lượng và xếp hạng các trường đại học của Việt 
Nam, đến giai đoạn hiện tại không đạt mục tiêu của Quy hoạch 3712 là đến 2015 có 
10 trường đại học, mỗi trường có ít nhất 01 khoa (ngành) hoặc lĩnh vực đào tạo đạt 
                                                           
12 Tính đến tháng 7 năm 2017, mới chỉ có 30 trên tổng số 235 cơ sở GDĐH được thành lập đạt kiểm định chất 
lượng theo bộ tiêu chuẩn trong nước, 4 cơ sở được kiểm định quốc tế, chiếm 15%. 
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tiêu chí chất lượng tương đương so với các trường có uy tín trên thế giới. Mặc dù đã 
có 84 chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng quốc tế theo các chương trình 
kiểm định khác nhau, con số này là rất nhỏ so với tổng số chương trình đào tạo 
trong toàn hệ thống GDĐH. Kết quả kiểm định chất lượng chưa được coi là một 
trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá, phân loại các trường. 

          Việc mở rộng quy mô đào tạo sư phạm dẫn đến sự chênh lệch giữa cung và 
cầu khiến tình trạng sinh viên tốt nghiệp sư phạm không tìm được việc làm tăng lên, 
gây tâm lý lo ngại đối với phụ huynh và sinh viên cũng như không thu hút được các 
thí sinh giỏi đăng ký xét tuyển vào các ngành/trường sư phạm. Việc thiếu kiểm soát 
chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm dựa trên cơ sở dự báo nhu cầu sử dụng giáo viên và tỷ lệ 
sinh viên tốt nghiệp có việc làm tại một số trường sư phạm đã dẫn đến sự lãng phí 
nguồn ngân sách nhà nước cấp bù học phí trong khi các trung tâm đào tạo sư phạm 
lớn như Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh chỉ 
được đầu tư rất hạn chế. Sự bất cập trên xảy ra khi xét toàn bộ hệ thống đào tạo sư 
phạm. 

c. Hệ thống GDĐH chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động 

Do công tác dự báo nhu cầu nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh 
tế xã hội chưa được triển khai đúng mức đã dẫn đến tình trạng mất cân đối giữa các 
ngành nghề đào tạo, chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động. Tiêu chí 
đăng ký, xác nhận chỉ tiêu đào tạo của các trường chủ yếu dựa trên số lượng giảng 
viên và cơ sở vật chất của nhà trường, mà chưa chú trọng đến đánh giá, xác định 
nhu cầu sử dụng nhân lực của thị trường lao động và mối liên kết vùng của các tỉnh 
lân cận trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo. Do đó, số lượng các ngành đào tạo bị 
trùng lặp còn nhiều, dẫn đến một bộ phận sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc 
làm đúng chuyên môn sau khi tốt nghiệp, gây bức xúc trong xã hội và lãng phí 
nguồn lực. 

Để tăng doanh thu và chỉ tiêu tuyển sinh, nhiều cơ sở GDĐH đã thu hút người 
học bằng việc mở mới các ngành/lĩnh vực thực chất đã bão hòa về nhu cầu và ít chi 
phí đầu tư nhưng được đông đảo giới trẻ ưa thích như kinh tế, tài chính, ngân hàng, 
ngoại ngữ (tiếng Anh)13. Với mục tiêu này, một số trường thực chất là đơn ngành 
nhưng chuyển sang đa ngành một cách cơ học, vừa không đảm bảo chất lượng đào 
tạo, vừa tạo nên sự chồng chéo trong đào tạo.  

Trong khi có nhiều ngành nghề đào tạo chồng chéo, dư thừa thì có nhiều 
ngành nghề đáp ứng xu thế và nhu cầu nguồn nhân lực trong hội nhập quốc tế, trước 
hết trong khối các nước ASEAN, lại chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức. 

Đối với đào tạo giáo viên, việc mở rộng các ngành đào tạo sư phạm14 ở các cơ 
sở đa ngành đã dẫn đến sự khó kiểm soát trong quy hoạch các cơ sở ĐTGV. Theo 
mục tiêu tuyển sinh của Quy hoạch 37, tới năm 2020 quy mô đào tạo sư phạm chiếm 

                                                           
13 Theo thống kê từ Bộ GDĐT, tại thời điểm tháng 12/2016, số sinh viên học khối ngành kinh doanh và quản lý, 
pháp luật vẫn chiếm 30% trong tổng số sinh viên ở bậc đại học trở lên. 
14 Theo thông tin tuyển sinh đại học năm 2017-2018, có tới 100 trường đại học, cao đẳng tuyển sinh các ngành 
sư phạm (Danh sách đính kèm - https://thituyensinh.vn). 
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10% trong tổng số sinh viên tuyển mới. Tuy nhiên, từ năm 2013 đến 2016, chỉ tiêu 
tuyển sinh ngành sư phạm luôn cao hơn mục tiêu đề ra. Chất lượng đào tạo giáo 
viên chưa đáp ứng chuẩn đầu ra, thiếu cơ chế sát hạch nghề nghiệp giáo sinh sư 
phạm trước khi ra trường; đặc biệt là các cơ sở đào tạo giáo viên tại địa phương đào 
tạo theo chỉ tiêu tuyển sinh không có kiểm soát tuyển sinh nên chất lượng thấp, đội 
ngũ giảng viên thiếu chất lượng; nhiệm vụ bồi dưỡng chưa đáp ứng được yêu cầu 
đổi mới của chương trình giáo dục giáo dục phổ thông mới. 

d. Sự phân bố các cơ sở GDĐH dàn trải về mặt địa lý nhưng chưa phù hợp 

Do quan điểm trong Quy hoạch 37 dựa nhiều vào hai yếu tố là địa lý và mật 
độ dân cư, trong những năm vừa qua, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã được thành 
lập mới hoặc nâng cấp từ các trường cao đẳng tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. 

Công tác quy hoạch, phát triển hệ thống GDĐH chưa sát với thực tiễn yêu cầu 
phát triển kinh tế xã hội của đất nước và qui mô phát triển dân số khiến cho số cơ sở 
GDĐH phát triển nhanh, không đủ nguồn tuyển; một số ngành nghề đào tạo không gắn 
chặt với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của ngành và của từng địa 
phương khiến sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm gây bức xúc trong dư luận 
xã hội. 

          Hầu hết các địa phương đều mong muốn có trường đại học của riêng mình để 
đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh thành mình. Tuy nhiên, khi lập 
đề án xây dựng trường đại học mới, các nhiều địa phương chưa có khảo sát nghiêm 
túc và khoa học về nhu cầu đào tạo, khả năng đầu tư nguồn lực của địa phương và 
sự dịch chuyển của lực lượng lao động giữa các địa phương. Điều này dẫn đến thực 
trạng “hụt hơi” sau một vài năm khi mới được thành lập, nhiều trường đại học của 
địa phương không đảm bảo được nguồn tài chính bền vững. Thực trạng này cũng 
xảy ra với không ít trường đại học được thành lập mới hoặc nâng cấp lên từ trường 
cao đẳng bởi một số bộ ngành. 

e. Chưa có sự phân loại các cơ sở GDĐH giúp định hướng cho đầu tư trọng điểm 

Trong xu hướng tự chủ đại học và cải cách đầu tư công, nhà nước cần có cơ 
chế đầu tư hiệu quả và xác định được chiến lược đầu tư từ ngân sách nhà nước. Để 
làm được điều này, đòi hỏi có sự phân loại các cơ sở GDĐH trong hệ thống làm căn 
cứ để nhà nước đầu tư trọng điểm, vun cao. Yêu cầu về phân tầng xếp hạng các cơ 
sở GDĐH cũng đã được quy định trong Luật Giáo dục Đại học. Tuy vậy, mạng lưới 
các cơ sở GDĐH của nước ta chưa được phân loại rõ nét theo các định hướng 
nghiên cứu hoặc ứng dụng nhằm xác định tỷ trọng giữa đào tạo/nghiên cứu khoa 
học/dịch vụ, làm căn cứ xác định trọng tâm đầu tư để có sản phẩm chất lượng cao. 
Quá trình quy hoạch chưa tạo ra được cơ chế để phân loại về định hướng phát triển 
và chất lượng giáo dục của các cơ sở, do đó chưa có căn cứ để nhà nước đầu tư ưu 
tiên đối với nhóm CSGDĐH hoạt động hiệu quả, có tiềm năng phát triển ngang tầm 
CSGDĐH tiên tiến thế giới, hoặc đầu tư trọng điểm đối với các ngành nghề đào tạo 
và nghiên cứu thuộc lĩnh vực được Nhà nước ưu tiên, có đóng góp tỷ trọng cao vào 
sự phát triển kinh tế - xã hội và khoa học công nghệ của đất nước. 
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Về xếp hạng quốc tế, chỉ có một số ít các cơ sở GDĐH của Việt Nam được 
xếp hạng mặc dù số lượng các trường đại học của Việt Nam tăng nhanh chóng trong 
những năm qua. Hiện nay, Việt Nam vẫn chưa có CSGDĐH nào trong nhóm 500 đại 
học hàng đầu thế giới (theo một số bảng xếp hạng có uy tín thế giới như bảng xếp 
hạng THE, ARWU hoặc QS World...), chưa có trường đại học nào được xếp trong 
top 100 Châu Á. GDĐH của Việt Nam còn có khoảng cách tương đối xa so với 
GDĐH của các nước trong khu vực trên khía cạnh xếp hạng quốc tế. 

f. Sự tham gia của khối các cơ sở giáo dục ngoài công lập trong phát triển hệ 
thống GDĐH còn hạn chế 

 Đến thời điểm năm 1987, hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam chưa có 
trường đại học NCL nào. Năm 1994, nước ta có 5 trường đại học và đến cuối năm 
2016 đã có 60 trường, chiếm tỷ lệ 25,5% số trường đại học. Mặc dù có sự phát triển 
nhanh chóng về số lượng trường, nhưng quy mô đào tạo của các trường ĐH NCL 
còn thấp hơn nhiều so với mục tiêu và kỳ vọng của Chính phủ là đến cuối năm 2020 
có khoảng 40% sinh viên học tập tại các trường ĐH NCL15. Hiện nay, mạng lưới các 
trường đại học gần như phủ kín toàn quốc, trong đó mạng lưới các trường ĐH NCL 
đã phát triển ở 29/63 tỉnh, thành phố. Dù có sự phát triển nhanh về số lượng, các 
trường ĐH NCL đã và đang gặp nhiều khó khăn cả về nguồn lực (do đầu tư cho giáo 
dục cần nguồn lực lớn) và về cơ chế chính sách khi phải cạnh tranh “không cân sức” 
với các trường đại học công lập có bề dày lịch sử và được Nhà nước hỗ trợ nhiều 
nguồn lực về đất đai, tài chính, trang thiết bị và nhân lực. 

Trong điều kiện ngân sách nhà nước ngày càng hạn hẹp, sự thu hút, huy động 
nguồn lực của xã hội vào đầu tư phát triển GDĐH là rất cần thiết. Tuy vậy, thực tế là 
sự tham của các tổ chức, cá nhân trong đầu tư phát triển các cơ sở GDĐH ngoài 
công lập còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu phát triển. Nhiều 
địa phương có nhu cầu và mong muốn khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển giáo 
dục đào tạo chất lượng cao nhưng chưa có chính sách thực sự ưu đãi về đất đai, 
thuế, nguồn nhân lực cho các nhà đầu tư.  

Việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, thiếu đồng 
bộ; một số văn bản quy phạm pháp luật thiếu tính cụ thể, kém tính khả thi, cản trở 
hoạt động của các trường ngoài công lập.  

g. Hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học còn hạn chế 

Quá trình quy hoạch mạng lưới chưa tạo ra được một khuôn khổ, định hướng 
tổng thể cho quốc tế hóa giáo dục đại học, nên hầu hết các trường đại học Việt Nam 
đang cố gắng tự tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong liên kết đào tạo với nước 
ngoài, xây dựng chiến lược kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế, thực hiện hoạt 
động trao đổi sinh viên và giảng viên, tham gia nghiên cứu liên quốc gia, và xây 
dựng chương trình tiên tiến có yếu tố quốc tế. Việc tìm tòi chỉ dừng lại ở áp dụng 
riêng lẻ các kinh nghiệm cá nhân và hướng tới những mục tiêu riêng biệt mà chưa 

                                                           
15 Nghị quyết số 14 năm 2005 của Chính phủ về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học giai đoạn 2006-
2020 đề ra mục tiêu đến năm 2020, số sinh viên học tại các cơ sở GDĐH NCL là 40% trong tổng số sinh viên 
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có sự gắn kết với nhau trong một chiến lược phát triển nền giáo dục đại học tiên 
tiến, hội nhập quốc tế.  

Hội nhập quốc tế chưa tạo ra được sự kết nối, liên thông giữa các chương 
trình đào tạo trong nước với các chương trình đào tạo của các nước trong khu vực và 
trên thế giới. Do quy hoạch chưa tạo ra được cơ chế cạnh tranh, động lực phát triển, 
nhiều cơ sở GDĐH chưa thực sự quan tâm, chủ động điều chỉnh chương trình đào 
tạo để có sự liên thông, công nhận chuyển đổi tín chỉ với các nước trên thế giới, mà 
trước hết là các nước ASEAN. Hợp tác, liên kết trong nghiên cứu khoa học với nước 
cũng chưa được coi trọng đúng mức.  

         Quy hoạch mạng lưới chưa tạo ra được động lực mạnh mẽ để thu hút các nhà 
đầu tư, các cơ sở giáo dục đào tạo nước ngoài tham gia vào cung cấp các dịch vụ 
giáo dục chất lượng cao. So với dân số và nhu cầu học tập của người dân Việt Nam, 
số cơ sở GDĐH có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hiện nay còn rất hạn chế16.  

13.1.3. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập 

Quá trình phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế trong những năm gần 
đây đã tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ về nhu cầu, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào 
tạo trên thị trường lao động. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang định hình 
lại những lĩnh vực đào tạo mũi nhọn và những kỹ năng quan trọng nhất cần thiết cho 
thế kỷ 21. Trong khi đó khả năng dự báo cung cầu nhân lực ở cấp quốc gia và cấp 
cơ sở đào tạo còn hạn chế và chưa được các cơ sở GDĐH coi trọng đúng mức; thiếu 
hệ thống thông tin quản lý để thúc đẩy công khai, minh bạch thông tin từ phía thị 
trường lao động. Do đó, đã dẫn đến tính trạng mất cân đối trong cung cầu nguồn 
nhân lực. 

Nhu cầu xã hội được tiếp cận GDĐH tăng do Việt Nam đang ở thời kỳ có tỷ 
trọng dân số trong tuổi lao động cao và số học sinh THPT tăng hàng năm. Điều này 
cùng với tâm lý chuộng bằng cấp đã gây ra áp lực tăng quy mô đào tạo đại học và áp 
lực mở trường từ các địa phương trong cả nước, dẫn đến tình trạng quy hoạch dàn 
trải, không cung cấp được đủ nguồn lực cho một số cơ sở GDĐH hay lĩnh vực, 
ngành trọng điểm để đầu tư phát triển tiệm cận với trình độ khu vực và thế giới. 

Cách tiếp cận trong xây dựng Quy hoạch 121 và Quy hoạch 37 đều dựa trên 
các chỉ tiêu về số lượng, không gian mà chưa tập trung vào việc sử dụng các công 
cụ đảm bảo chất lượng để quy hoạch; chưa lấy thông tin về thị trường lao động và 
cơ chế cạnh tranh về chất lượng, thương hiệu làm cơ sở chính để điều chỉnh số 
lượng cơ sở đào tạo, cơ cấu ngành nghề phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực; chưa 
đưa ra được chính sách để quản lý quy hoạch bao gồm việc giám sát các điều kiện 
đảm bảo chất lượng, đánh giá tình hình phát triển của mạng lưới so với nhu cầu của 
thị trường lao động. Do đó, dẫn đến tình trạng một số cơ sở GDĐH được thành lập 
mới hay nâng cấp một cách nhanh chóng, trong khi không được giám sát về các điều 
kiện đảm bảo chất lượng; chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả 
                                                           
16 Trong 5 cơ sở GDĐH có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập cho đến nay, chỉ có Trường Đại học RMIT là 
hoạt động như một trường đại học theo đúng nghĩa. Các trường đại học khác vẫn trong giai đoạn hoàn thiện cơ 
sở vật chất và xin mở ngành đào tạo. 
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thực hiện quy hoạch để có những điều chỉnh kịp thời. Việc triển khai sau quy hoạch 
thiếu sự sẵn sàng về đất đai, vốn đầu tư, nguồn nhân lực, cơ chế-chính sách...,nên 
một số trường sau khi được nâng cấp hoạt động chủ yếu dựa trên các điều kiện cơ sở 
vật chất, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý có sẵn hoặc có đầu tư bổ sung nhưng 
không đáng kể. 

Quá trình cải cách đầu tư công và hạn chế về ngân sách nhà nước đòi hỏi có 
sự tham gia nhiều hơn của khu vực tư nhân trong đầu tư cung cấp các dịch vụ 
GDĐH. Trong khi đó, cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hoá GDĐH lại chưa 
đồng bộ, thông thoáng và chưa đủ mạnh để khuyến khích khối tư nhân tham gia đầu 
tư phát triển GDĐH; chưa có sự bình đẳng thực sự giữa các trường thuộc khối công 
lập và ngoài công lập. Cụ thể là, các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay chưa làm 
rõ cơ chế sở hữu cũng như tính chất không vì lợi nhuận của các loại hình trường ĐH 
NCL; chưa có chính sách khuyến khích đặc biệt để định hướng phát triển trường đại 
học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận… 

13.1.4. Giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh biến đổi và hội nhập quốc tế, 
trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

         Báo cáo của Ngân hàng thế giới 2016 chỉ rõ chuyển đổi cơ cấu là một đặc 
điểm xác định của quá trình phát triển, vừa là nguyên nhân và cũng là ảnh hưởng 
của tăng trưởng kinh tế. Ở cấp độ vĩ mô, chuyển đổi cơ cấu thường có những thay 
đổi nhân khẩu học quan trọng - bao gồm tỷ lệ sinh và tử vong giảm, di cư trong 
nước và đô thị hoá - sự thay đổi về thành phần của nền kinh tế, bao gồm giảm tỷ 
trọng nông nghiệp trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và việc làm, và sự xuất hiện 
của các ngành công nghiệp và dịch vụ hiện đại (World Bank, 2016) [19]. 

         Với bối cảnh chuyển đổi cơ cấu, báo cáo của Ngân hàng thế giới cũng chỉ ra 
sự thiếu hụt về kỹ năng của người lao động và cần phải khắc phục. Báo cáo của 
Ngân hàng thế giới 2014 (World Bank, 2014) về ‘Nâng cao kỹ năng cho Việt Nam: 
Chuẩn bị lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại’ chỉ rõ việc 
trang bị cho người lao động những kỹ năng phù hợp sẽ là một phần quan trọng trong 
nỗ lực của Việt Nam nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và tiếp tục chuyển 
đổi kinh tế. Đánh giá dựa trên kinh nghiệm của các nước láng giềng tiên tiến hơn 
như Hàn Quốc cho thấy Việt Nam có thể hy vọng sự thay đổi về nhu cầu lao động từ 
các công việc cơ bản và thủ công chủ yếu hiện nay sang các công việc phi thủ công 
đòi hỏi kỹ năng chuyên sâu hơn, từ những công việc chủ yếu là các nhiệm vụ lặp đi 
lặp lại sang nhiệm vụ không lặp đi lặp lại, từ công việc truyền thống sang công việc 
hiện đại. Những công việc hiện đại này sẽ đòi hỏi những kỹ năng mới. Báo cáo cho 
thấy các nghề nghiệp hiện đại đều yêu cầu người lao động phải thường xuyên giải 
quyết các vấn đề [20]. 

         Báo cáo của Ngân hàng thế giới (2014) cũng chỉ ra rằng các nhà tuyển dụng 
của Việt Nam đang phải vất vả để tìm được nhân sự phù hợp với những công việc 
hiện đại này. Mặc dù đã có những thành tựu đáng kể về các khả năng đọc và làm 
tính của lao động Việt Nam nhưng nhiều doanh nghiệp Việt Nam cho biết khó khăn 
trong việc tìm kiếm nhân sự có kỹ năng thích hợp là một trở ngại đáng kể cho hoạt 
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động của họ. Đa số người sử dụng lao động nói rằng tuyển dụng lao động mới là 
một thách thức do người xin việc thiếu kỹ năng ("khoảng cách kỹ năng"), hoặc vì 
khan hiếm nhân sự trong một số ngành nghề ("thiếu kỹ năng nghề nghiệp"). Khoảng 
cách kỹ năng đặc biệt gay gắt trong số những người xin việc trong các ngành nghề 
kỹ thuật, chuyên nghiệp và quản lý - những công việc thường yêu cầu nhân viên 
thực hiện các nhiệm vụ phân tích, phi thủ công và không lặp đi lặp lại. Ngược lại, 
nhiều nghề cơ bản thường thiếu kỹ năng hoặc thiếu nhân sự cho một số loại hình 
việc làm cụ thể.  

         Ngân hàng thế giới (2014) cũng phân tích cho thấy việc phát triển các kỹ năng 
chuyên môn liên quan đến công việc qua một hệ thống Giáo dục đại học, đào tạo 
nghề và đào tạo tại chỗ được liên kết chặt chẽ sẽ là những con đường chính để 
người lao động có được các kỹ năng chuyên môn cần thiết cho nghề nghiệp. Giáo 
dục đại học đang bùng nổ ở Việt Nam và được coi là con đường chính để nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực của người dân, các công ty và chính phủ. (Trong năm 
học 2017-2018 có 506 trường đại học, học viện và trường cao đẳng tuyển sinh; 
trong đó có 293 trường Đại học, Học viện; 213 trường cao đẳng).  

         Lợi nhuận từ đầu tư và giáo dục đại học ở Việt Nam là rất lớn, cho thấy nhu 
cầu cao về sinh viên tốt nghiệp đại học. Triển vọng việc làm của sinh viên tốt 
nghiệp từ một trường đại học uy tín ở khu vực thành thị là tốt, nhưng đối với những 
sinh viên tốt nghiệp các trường ở vùng sâu, vùng xa thì kém hơn nhiều (World 
Bank, 2013). Do lợi tức cao từ đầu tư cho giáo dục, số lượng học sinh đã tăng lên 
đáng kể trong thập niên gần đây. 

 

Nguồn: PwC, trích từ số liệu thống kê của Bộ GD&ĐT [13] 

        Tuy nhiên, có nhiều quan ngại về và mối tương thích giữa những điều được học 
với yêu cầu của công việc, quan ngại về chất lượng, đặc biệt là trong bối cảnh quy 
mô đào tạo tăng lên nhanh chóng. Học nghề không thu hút được sự quan tâm như 
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giáo dục đại học, tỷ lệ người từ 19-21 học nghề vẫn còn thấp. 

         Ngân hàng thế giới (2014) chỉ ra rằng hệ thống phát triển kỹ năng của Việt 
Nam ngày nay không đáp ứng được nhu cầu và đang bị “ngắt kết nối” giữa nhà 
tuyển dụng, sinh viên và các trường đại học và các trường dạy nghề. Một hệ thống 
phát triển kỹ năng không đáp ứng, kém hiệu quả là một hệ thống bị ngắt kết nối 
trong đó từng bên lựa chọn, hành động đơn độc và không tương tác với nhau. Các 
trường học và trường đại học có thể cung cấp các chương trình và tạo ra những sinh 
viên tốt nghiệp có kỹ năng không phản ánh đầy đủ nhu cầu của thị trường lao động. 
Học sinh và phụ huynh có thể không đòi hỏi các loại chương trình hoặc phương 
pháp giảng dạy và nội dung có khả năng cung cấp cho họ những kỹ năng mà họ 
hoặc con của họ cần để thành công trong thị trường lao động. Giống như nhiều quốc 
gia trên thế giới, Việt Nam bị ngắt kết nối về hệ thống (Ngân hàng thế giới, 2014). 

         Sự ngắt kết nối do thông tin không hoàn hảo và không đối xứng giữa các bên 
và năng lực không đầy đủ của từng bên và động lực kém không khuyến khich tận 
dụng thông tin. Thiếu hụt thông tin, thiếu sự khích lệ và thiếu hụt năng lực làm cho 
hệ thống kém năng động trong việc đáp ứng nhu cầu về kỹ năng chuyên môn đang 
tăng lên trong nền kinh tế. Điều này phản ánh những gì các nhà kinh tế gọi là “thất 
bại của thị trường” (Almeida, Behrman and Robalino, 2012). Chính phủ đóng một 
vai trò quan trọng trong việc giúp vượt qua những thất bại này của thị trường. 
Nhưng thay vì lập kế hoạch và quản lý hệ thống giáo dục và đào tạo trực từ Trung 
ương và từ trên xuống như trước đây, chính phủ nên giúp vượt qua sự ngắt kết nối 
bằng cách trao quyền cho sinh viên, trường đại học và các trường học và các công ty 
trong việc ra quyết định – bằng cách tạo điều kiện cho thông tin thông suốt, có các 
chính sách khích lệ trường học và trường đại học đáp ứng với thông tin và đầu tư 
thận trọng để nâng cao năng lực cho các đơn vị. Các can thiệp vào ba nhân tố điều 
khiển sự đáp ứng của hệ thống có tác dụng tăng cường lẫn nhau và cần được tiến 
hành song song. 

         Theo ADB (2010) hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam đang trong giai đoạn 
thay đổi nhanh chóng và bền vững. Từ năm 1993, khi Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng tuyên bố giáo dục là một lĩnh vực ưu tiên đầu tư của quốc 
gia, tỷ lệ các nhóm tuổi tham gia giáo dục đại học đã tăng từ 2% lên trên 13% và Hệ 
thống giáo dục đại học bao gồm các cơ sở nhỏ, chuyên biệt đã được chuyển đổi 
thành một hệ thống gồm một số lượng nhỏ các trường đại học hàng đầu lớn, đa 
ngành và dần dần phát triển năng lực nghiên cứu [21]. 

          Theo báo cáo của Công ty kiểm toán PwC (2015), đối với giáo dục đại học, 
vấn đề đầu tiên là tỷ lệ nhập học vẫn thấp mặc dù đã tăng nhanh trong những năm 
qua. Tính đến năm 2013, 25% người Việt Nam ở độ tuổi đại học đã đi học đại học. 
Bộ GD&ĐT dự báo quy mô học sinh cao đẳng, đại học năm học 2016-2017 là 
2.150.000 (nguồn moet.edu.vn). Những con số này dường như chỉ có tính danh 
vọng, nhưng không đáp ứng được nhu cầu lớn về giáo dục đại học của dân số Việt 
Nam. Trong năm 2013, báo cáo của các cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ Giáo dục và 
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Đào tạo cho biết 70% học sinh lớp 12 của Việt Nam muốn học đại học. Tuy vậy số 
chỉ tiêu đại học rất hạn chế, chưa tới một nửa số người tham dự kỳ thi được nhận 
vào đại học. Năm 2013, Việt Nam có 90 triệu dân nhưng chỉ có 400 trường cao đẳng 
và đại học, so với trên 4.400 trường tại Hoa Kỳ (với 320 triệu dân) và gần 500 
trường ở Malaysia (với 30 triệu dân). Nguồn cung trong giáo dục đại học ở Việt 
Nam thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu lớn của đất nước, dẫn đến kết quả tuyển 
chọn cho một số trường đại học của Việt Nam giống như với các trường đại học Ivy 
(trường đại học thuộc nhóm hàng đầu ở Hoa kỳ). 

         Tỷ lệ học đại học của Việt Nam vẫn thấp hơn so với nhiều quốc gia trong 
khu vực như chỉ ra dưới đây: 

 

Nguồn: PwC, trích từ số liệu của Ngân hàng thế giới [22] 

         Tuy nhiên, nguồn cung thiếu chỉ là vấn đề thứ yếu so với những lo ngại về 
chất lượng chung của việc giảng dạy cho sinh viên. Giáo dục đại học Việt Nam đang 
nỗ lực để chuẩn bị cho sinh viên của mình theo yêu cầu của các nhà tuyển dụng 
tương lai của họ. Theo một nghiên cứu do Ngân hàng thế giới công bố năm 2014, 
các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm những người lao động có kỹ năng chuyên môn và 
kỹ thuật đã ước tính rằng hơn 80% người xin việc Việt Nam đang thiếu các kỹ năng 
cần thiết để thực hiện công việc. Cụ thể, người sử dụng lao động chỉ ra những kỹ 
năng chuyên ngành và kỹ năng mềm của sinh viên tốt nghiệp đại học vẫn còn kém. 
Các trường đại học Việt Nam, mặc dù có tỷ lệ tuyển chọn nghiêm ngặt nhưng vẫn bị 
đánh giá rất thấp từ các nhà tuyển dụng. Điều này cũng này được phản ánh trong 
bảng xếp hạng rất thấp của các trường đại học Việt Nam so với các trường khác 
trong khu vực Đông Nam Á (PwC, 2015) [22]. 

Phân bổ không đồng đều về lực lượng có trình độ đào tạo cao giữa các địa 
phương 

Sự phân bổ trường đại học và cao đẳng không đồng đều giữa các địa phương khiến 
cho sự phân bổ lực lượng có trình độ đào tạo cao cũng không đồng đều, chủ yếu tập 
trung tại các thành phố, vùng đô thị lớn, vùng phát triển công nghiệp, nhưng đặc 
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biệt thiếu hụt tại các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

Cấu trúc hệ thống phức tạp, không thống nhất của các trường về sứ mạng, tính 
chất, định hướng, về phân tầng, về tên gọi, nhiều trường đơn lĩnh vực 

Hiện tại ở nước ta, cấu trúc hệ thống các cơ sở giáo dục đại học khá phức tạp với 
nhiều mô hình: 

- Đại học: có 7 ĐH, trong đó có 2 ĐH Quốc gia là ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH 
Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 3 ĐH vùng là ĐH Thái Nguyên, ĐH Huế và ĐH Đà 
Nẵng; 2 ĐH xuất sắc là ĐH Việt - Đức và ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội. 

- Trường ĐH trọng điểm: có 16 ĐH, học viện và trường ĐH bao gồm 2 ĐH Quốc 
gia, 3 ĐH vùng, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, 
Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, Trường 
ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Y Hà 
Nội; Trường ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh; Trường ĐH Cần Thơ; Học viện Kỹ 
thuật Quân sự và Trường ĐH Vinh. 

- ĐH mở: có 2 trường là Viện ĐH Mở Hà Nội và Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí 
Minh. 

- Trường ĐH: có 183 trường, trong đó có 137 trường công lập và 46 trường tư 
thục; 

- Học viện: có 31 học viện có hoạt động đào tạo như một trường ĐH, trong đó có 
các viện nghiên cứu. 

- Hiện có 44 trường đại học và 71 viện nghiên cứu được phép đào tạo trình độ tiến 
sĩ trong đó có 2 Viện Hàn lâm và 53 viện nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực 
và ngành kinh tế thuộc các Bộ chủ quản. 

- Trường cao đẳng: có 215 trường cao đẳng, bao gồm 33 trường cao đẳng sư phạm, 
16 trường cao đẳng cộng đồng; 20 trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật; 6 trường 
cao đẳng kỹ thuật; 13 trường cao đẳng nghệ thuật; 34 trường cao đẳng y, dược và 
43 trường cao đẳng đa ngành. 

         Xét về cơ chế quản lý, hiện có hai Đại học Quốc gia thuộc thẩm quyền quản lý 
(về nhân sự và tài chính) của Văn phòng Chính phủ, nhưng về chuyên môn vẫn 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ GD-ĐT. và Có 45 trường ĐH và các ĐH vùng trực 
thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ GD-ĐT trong lúc các trường ĐH còn lại thì trực 
thuộc các Bộ chủ quản hoặc các UBND tỉnh/thành phố. Mặc dù có một hệ thống 
đa dạng về mô hình, về cơ chế quản lý, nhưng hiện nay ở Việt Nam chưa có trường 
ĐH nghiên cứu đúng nghĩa dựa trên các thước đo và chuẩn mực quốc tế. Hoạt động 
nghiên cứu cũng như ngân sách nghiên cứu của nhà nước vẫn chủ yếu dành cho các 
viện nghiên cứu độc lập với các trường ĐH. Việt Nam cũng chưa có ĐH khoa học 
ứng dụng theo ý nghĩa và các tiêu chuẩn mà thế giới công nhận. Hiên nay tuyên 
ngôn sứ mạng của các trường không nhất quán với hành động và kết quả của họ 
trên thực tế. Rất nhiều trường tuyên bố sứ mạng của mình là trường ĐH định hướng 
nghiên cứu, nhưng trong thực tế thì hầu như toàn bộ nguồn lực được dành cho hoạt 
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động đào tạo, trong lúc ngân sách nghiên cứu rất hạn hẹp và kết quả của hoạt động 
nghiên cứu dựa trên các thước đo và chuẩn mực quốc tế là rất khiêm tốn. Đặc biệt 
hệ thống hiện tại không có sự phân biệt rõ ràng về sứ mạng và tính chất của 
trường. Các đại học quốc gia được kỳ vọng là nơi dẫn đầu về hoạt động nghiên cứu 
thì lại đang đào tạo quá nhiều sinh viên các hệ phi chính quy vốn phải là chức năng 
nhiệm vụ của đại học mở. Bên cạnh đó có quá nhiều trường đại học đơn lĩnh vực 
với quy mô cán bộ và sinh viên ít cũng đang gặp nhiều khó khăn cạnh tranh trong 
thời đại cách mạng công nghiệp và hội nhập quốc tế hiện nay trong xu thế liên 
ngành, đa lĩnh vực. Trong mỗi cơ sở giáo dục đại học, việc đặt tên cũng tùy tiện 
chưa theo chuẩn mực quốc tế (Trong trường có Viện, trong viện có Trường, trong 
university lại có university…). Các tồn tại này do chưa có tiêu chí, tiêu chuẩn của 
một trường đại học chuẩn, chưa có định hướng, quán lý chặt chẽ của nhà nước. 

Giáo dục đại học trong thời kỳ hội nhập quốc tế và trong bối cảnh cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) 

         Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, cùng với những tác động 
mạnh mẽ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), những thách thức 
và cơ hội lớn cho giáo dục đại học là rất rõ ràng. Thách thức đến từ những yêu cầu 
về chuẩn mực quốc tế trong chất lượng trong giáo dục đào tạo; từ những yêu cầu về 
tính tích hợp, linh hoạt, đa dạng trong quy mô và phương thức tổ chức đào tạo; từ 
những tiếp cận và yêu cầu mới trong vận hành và triển khai mô hình đại học thích 
ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; từ những biến động lớn về nhu cầu 
nguồn nhân lực trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4 đã đánh dấu một bước tiến phát triển vượt bậc về khoa học 
công nghệ của nhân loại. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này cũng mang lại những 
thách thức chưa từng có. Cuộc cách mạng 4.0 có thể tạo ra nguy cơ phá vỡ thị 
trường lao động trên cả thế giới và Việt Nam. Trong tương lai, năng lực sẽ trở thành 
nhân tố cốt lõi của nền sản xuất. Điều đó sẽ tạo nên một sự gia tăng trong thị trường 
việc làm và ngày càng phân hóa theo hai nhóm: Nhóm kỹ năng thấp/trả lương thấp 
và nhóm kỹ năng cao/trả lương cao. Điều này sẽ góp phần làm gia tăng những mâu 
thuẫn trong xã hội. Do áp dụng các thành tựu của CMCN 4.0, khi đó nhiều lĩnh vực 
công nghiệp được tự động hóa thay thế con người và các yêu cầu về kỹ năng của 
người lao động sẽ cao. Khi đó nếu người lao động không nâng cao năng lực, kỹ 
năng để thích ứng nhanh với sự thay đổi của sản xuất thì bị loại khỏi thị trường lao 
động. Nhìn chung chất lượng của nguồn nhân lực tại nước ta vẫn ở mức thấp so với 
nhiều nước trong khu vực và trên thế giới: Chất lượng và chỉ số cạnh tranh nguồn 
nhân lực chỉ đạt lần lượt là 3,79/10 điểm (xếp thứ 11/12 nước Châu Á theo bảng 
xếp hạng của WB); tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo nghề chiếm gần 85%; đa số 
doanh nghiệp sử dụng lao động chưa hài lòng về chất lượng lao động, nhất là kỹ 
năng làm việc của người lao động.  

         Hiện nay, không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước đang phát triển trong khu vực 
và thế giới đều đang phải đối mặt với những thách thức lớn về sự thiếu hụt lao động 
có trình độ cao và kỹ năng chuyên nghiệp để đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân 
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lực cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Chính vì vậy, câu hỏi đặt ra không 
chỉ với nền giáo dục Việt Nam mà của cả thế giới là làm thế nào để đào tạo ra nguồn 
nhân lực lao động để đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh mới của thế giới. 

         Các trường đại học (ĐH) Việt Nam vẫn có nhiều hạn chế trong việc đáp ứng 
nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp (DN) về đội ngũ nhân lực có trình độ, đặc 
biệt trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu. Nguồn nhân lực 
chất lượng cao của Việt Nam còn quá mỏng. Mặc dù thời gian qua nước ta đã chú 
trọng đào tạo những công dân toàn cầu nhưng chưa theo kịp nhu cầu phát triển 
nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc 
tế. Muốn hòa nhập vào cuộc CMCN 4.0, vào nền kinh tế số, yếu tố then chốt là 
nguồn nhân lực. Trong bối cảnh này, Việt Nam phải có được nguồn nhân lực chất 
lượng cao hay những công dân toàn cầu để cạnh tranh.  

         Giáo dục Việt Nam cần có những nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò mới 
của mình để đáp ứng được cuộc cách mạng này. Chúng ta cần cải cách hệ thống 
giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng để tạo ra công dân toàn cầu. Do đó, 
nền GD Việt Nam nói chung và các trường đại học, nơi cung cấp cho xã hội nguồn 
nhân lực, lao động sẽ phải đào tạo theo chuẩn GD 4.0 theo hướng bảo đảm khối 
kiến thức nền tảng vững chắc cho người học. 

         CMCN 4.0 sẽ đặt các trường ĐH đứng trước thách thức rất lớn, cạnh tranh 
nguồn lực chất lượng cao không chỉ trong nước mà nó còn mang tính toàn cầu. 
Người lao động lúc này phải có tư duy sáng tạo, có khả năng thích nghi với các 
thách thức và yêu cầu công việc thay đổi liên tục trong thị trường lao động trong 
nước, khu vực và quốc tế, tránh nguy cơ bị mất việc làm. Mô hình phát triển, 
chương trình giáo dục, hình thức tổ chức dạy học ở bậc Đại học phải được cải 
tiến cập nhật thường để phù hợp với đối tượng, đáp ứng được mục tiêu đào tạo. Các 
yêu cầu về kiến thức cũng phải được thay đổi theo các yêu cầu về kĩ năng đáp ứng 
được đòi hỏi của nền kinh tế, văn hóa, xã hội. Ngoài ra phải thay đổi cả tư duy quản 
lý, quản trị đại học. Các cơ sở giáo dục đại học cần xây dựng những công cụ thông 
minh, gồm cả công cụ quản lý đại học phù hợp với thời đại số hóa và đẩy mạnh liên 
kết hợp tác với các doanh nghiệp, hợp tác quốc tế mới đáp ứng nhu cầu và tính cạnh 
tranh cao của nguồn nhân lực cho xã hội và đó mới là xu hướng của thời đại toàn 
cầu. 

         Về mặt quản lý, các cơ sở giáo dục đại học phải chuyển hướng sang tự chủ 
trong tổ chức và hoạt động, chủ động tìm kiếm các nguồn lực đầu tư bên ngoài, mở 
rộng các hoạt động đầu tư liên danh, liên kết trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên 
cứu khoa học. Gỡ bỏ các rào cản để hướng sự đầu tư của các thành phần kinh tế vào 
GD đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển đất nước. 

         Trong xu thế phát triển mới, mô hình giáo dục thông minh đáp ứng yêu cầu 
mới của xã hội cũng đang được đặt ra. Giáo dục 4.0 là một mô hình giáo dục thông 
minh, liên kết chủ yếu giữa các yếu tố nhà trường, nhà quản lý, nhà DN tạo điều 
kiện cho việc đổi mới, sáng tạo và năng suất lao động trong xã hội tri thức. Đặc biệt 
nhất của mô hình này chính là sẽ thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của giảng viên, 
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viên. Giáo dục 4.0 giúp thay đổi tư duy và cách tiếp cận về mô hình ĐH. Trường 
ĐH lúc này không chỉ là nơi đào tạo, nghiên cứu mà còn là trung tâm đổi mới sáng 
tạo, giải quyết các vấn đề thực tiễn, mang giá trị cho xã hội. Trường không chỉ đóng 
khung trong các bức tường của giảng đường, lớp học hay phòng thí nghiệm, mà 
mở rộng kết hợp với các DN, với thị trường lao động để trở thành một hệ sinh thái 
giáo dục. Các chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng đa ngành nên đã đáp 
ứng nhu cầu người lao động có thể làm việc trong môi trường đa ngành. Các cơ sở 
giáo dục đại học cũng phải theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực. Ở nước ta, để đẩy 
mạnh mô hình ĐH 4.0, Bộ GD&ĐT đã thành lập ban soạn thảo, nghiên cứu về mô 
hình ĐH 4.0 và nhanh chóng triển khai để nâng cao chất lượng giáo dục ĐH, góp 
phần thực hiện mục tiêu đến năm 2025 Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp. 
Mặc dù đã bắt đầu có một số cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu triển khai mô hình 
này, tuy nhiên cần có quy hoạch, chiến lược thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ 
thống. Đặc biệt cần phải đổi mới vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong tổ 
chức giáo dục đại học trong điều kiện hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4. 

         Trong bối cảnh mới, yêu cầu mới về phát triển kinh tế xã hội của đất nước 
trong thời đại kinh tế trí thức, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trước nhiều 
hạn chế, bất cập của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam hiện nay trong đó có nhiều 
nguyên nhân khách quan và chủ quan như chỉ ra ở trên, việc tiến hành quy hoạch 
mạng lưới giáo dục đại học là hết sức quan trọng, có ảnh hưởng đáng kể đến sự phát 
triển nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Nghiên cứu cơ sở khoa học của quy 
hoạch mạng lưới giáo dục đại học là tiền đề và điều kiện quyết định cho sự phù hợp 
và tính hiệu quả của việc xây dựng quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học. 

13.1.5. Tình hình nghiên cứu, triển khai và kinh nghiệm quốc tế 

a. Kinh nghiệm trong xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển GDĐH của một số 
nước 

Để định hướng cho sự phát triển của hệ thống GDĐH, một số nước trên thế 
giới đã tiến hành xây dựng kế hoạch phát triển tổng thể quốc gia cho GDĐH, mà 
trong đó trọng tâm là quy hoạch mạng lưới các CSGDĐH. Trong các quốc gia này 
có một số nước thuộc Châu Âu như Ireland, Bulgaria, một số nước Châu Á mà nổi 
bật nhất là Malaysia, một số nước Trung Đông và Châu Phi. Đối với các nước tiên 
tiến có nền tự chủ đại học cao, có một số bang đã xây dựng kế hoạch tổng thể phát 
triển GDĐH như: ở Mỹ có các bang California, Connecticut, hay Pennsylvania; ở 
Úc có bang Tây Úc.  

Các nước/bang sử dụng tên gọi khác nhau cho bản kế hoạch tổng thể (theo 
tiếng Anh): (1) Kế hoạch chiến lược quốc gia (National Strategic Plan) của Nam 
Phi, Bulgaria, Tây Úc, bang Pennsylvania; (2) Chiến lược quốc gia (National 
Strategy) như Ireland; (3) Kế hoạch tổng thể (Master Plan) như các bang 
Connecticut, California của Hoa Kỳ; (4) Kế hoạch chi tiết (Blueprint) như Malaysia 
(sau 2015); hay Kế hoạch hành động (Action Plan) như Malaysia (trước 2015). Dù 
tên gọi khác nhau, nhưng mục tiêu chính của các tài liệu này là giúp chính phủ các 
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nước định hướng phát triển và quy hoạch mạng lưới cho hệ thống GDĐH của mình, 
làm cơ sở cho chính sách đầu tư và quản lý nhà nước về GDĐH. 

Về thời hạn xây dựng kế hoạch, một số nước/bang xác định thời hạn là 10 
năm như Malaysia (2015-2025), bang Connecticut, Hoa Kỳ (2015-2025); thời hạn 
4-5 năm như Nam Phi (2014/15-2019/20), Lesotho (2013/14-2017/18); thời hạn 8 
năm như bang Pensylvania, Hoa Kỳ (2012-2020), bang Tây Úc, Úc (2012-2020); 
thời hạn dài hơn như Cộng hòa Ireland (2011-2030). 

Để xây dựng bản kế hoạch, các nước tiến hành đánh giá tổng thể thực trạng 
GDĐH quốc gia (bao gồm: cơ hội tiếp cận GDĐH, năng lực nghiên cứu, xếp hạng 
quốc tế, mức đầu tư cho GDĐH, hành lang pháp lý, mức độ gắn kết giữa trường đại 
học với doanh nghiệp và cộng đồng); xác định những thách thức đối với hệ thống 
trong hiện tại và tương lai, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa; dự báo nhu cầu 
phát triển nguồn nhân lực; cơ chế xác định trách nhiệm giải trình của CSGDĐH; khả 
năng chi trả cho GDĐH của đại bộ phận người dân.  

b. Kinh nghiệm quy hoạch mạng lưới cơ sở GDĐH của Hàn Quốc 

Đến năm 2011, sau hai thập kỷ phát triển nhanh, hệ thống GDĐH của Hàn 
Quốc đã đối mặt với một số thách thức lớn, đòi hỏi Chính phủ Hàn Quốc tiến hành 
sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới. Thách thức đầu tiên là sự gia tăng học phí một 
cách nhanh chóng (tăng gấp đôi trong vòng 10 năm) tạo ra sự bất bình trong xã hội. 
Mặc dù Chính phủ Hàn Quốc trợ cấp một phần học phí cho sinh viên nhưng mức 
tăng nhanh đã gây ra một làn sóng phản đối từ sinh viên và gia đình. Điều này tạo ra 
sức ép lớn cho Chính phủ phải tăng ngân sách trợ cấp học phí cho sinh viên, đồng 
thời cắt giảm mức học phí, đặc biệt là của các trương tư thục. Thách thức thứ 2 là tỷ 
lệ sinh viên ra trường không có việc làm tăng cao. Năm 2011, có tới 1.2 triệu sinh 
viên Hàn Quốc ra trường không có việc làm trên toàn quốc. Một trong những 
nguyên nhân chính là việc Hàn Quốc có tới hơn 80% học sinh tốt nghiệp THPT 
hàng năm theo học tại các trường đại học và cao đẳng. Thách thức thứ 3 sự sụt giảm 
số lượng học sinh THPT trong khi số cơ sở GDĐH của Hàn Quốc ở mức rất cao. 
Cho đến thời điểm trước năm 2011, Hàn Quốc có 222 trường đại học (trong đó có 
31 trường công cấp tỉnh và quốc gia, 180 trường tư thục), tuyển sinh hơn 2.7 triệu 
sinh viên. Dự báo vào thời điểm đó cho rằng, trong 12 năm tiếp theo, số lượng tuyển 
sinh mới sẽ sụt giảm khoảng 40%. 

Đứng trước những thách thức trên, Chính phủ và Bộ Giáo dục Hàn Quốc (lúc 
đó đứng đầu là Bộ trưởng Lee Ju-Ho) đã xây dựng và triển khai kế hoạch sắp xếp lại 
mạng lưới các cơ sở GDĐH trên toàn quốc. Theo đó, một Ủy ban đánh giá quốc gia 
gồm 20 thành viên đại diện cho các cơ quan chính phủ và phi chính phủ được thành 
lập. Ủy ban này tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn bộ các trường đại học thuộc các 
địa phương.  

Tuy nhiên kinh nghiệm quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học của Hàn 
Quốc vẫn còn nhiều thông tin chưa rõ, cần đầu tư, nghiên cứu để học hỏi kinh 
nghiệm. 
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c. Quá trình sắp xếp, sáp nhập các CSGDĐH của Úc17 

Trong khoảng thời gian từ sau Thế chiến thứ 2 đến cuối những năm 1970, với 
sự đầu tư mạnh mẽ từ ngân sách nhà nước, số lượng các trường đại học, cao đẳng 
của Úc tăng lên một cách nhanh chóng. Đầu tư cho các CSGDĐH từ Chính phủ tăng 
từ 0.22% GDP lên 0.78% từ năm 1957 đến 1974, chi tiêu của Chính phủ cho GDĐH 
cũng tăng từ 0.83% tổng ngân sách lên 2.77% trong thời gian này. Với sự đầu tư của 
nhà nước, hàng loạt trường đại học, cao đẳng và cơ sở đào tạo giáo viên ra đời như: 
Australian National University năm 1946, New South Wales University of 
Technology năm1949; University of New England năm 1954, Monash năm 1958, 
LaTrobe và Macquarie năm 1964, Newcastle năm 1965, Flinders năm 1966, James 
Cook năm 1970, Griffith năm 1971, Murdoch năm 1973, Deakin năm 1974 and 
Wollongong năm 1975. 

Cho đến trước cuối những năm 1980, hệ thống giáo dục sau trung học của Úc 
tồn tại hai tiểu hệ thống là nhóm các trường đào tạo đại học và nhóm các trường cao 
đẳng bao gồm các trường cao đẳng kỹ thuật và cao đẳng sư phạm. Tuy nhiên từ đầu 
những năm 1980, đã có nhiều yếu tố đòi hỏi có sự sáp nhập những trường cao đẳng 
thành những trường đại học. Cụ thể, nhu cầu đào tạo giáo viên đã bão hòa dẫn đến 
việc các trường cao đẳng sư phạm khó tuyển sinh; ngân sách nhà nước đầu tư dàn 
trải cho nhiều trường không hiệu quả; nhiều trường cao đẳng có quy mô nhỏ dẫn 
đến hiệu suất kinh tế đầu tư thấp; các trường có quy mô nhỏ không tạo được điều 
kiện cho giảng viên chuyên sâu vào các lĩnh vực chuyên môn và nâng cao năng lực 
nghiên cứu ứng dụng.  

Năm 1988, Chính phủ Úc đã đề ra một chính sách mới (White Paper) để cấu 
trúc lại hệ thống GDĐH. Đề án xác định rõ yêu cầu sáp nhập để giảm số lượng 
trường đại học, cao đẳng nhưng tăng quy mô đào tạo của các cơ sở. Các trường cao 
đẳng sư phạm buộc phải sáp nhập hay chuyển đổi thành các trường đại học để tăng 
hiệu quả quản lý và đầu tư. Theo quy hoạch, một nhóm gồm 18 trường có số sinh 
viên hơn 2000 được nhận tài trợ của Chính phủ nhưng phục vụ cho những sứ mệnh 
cụ thể mà nhà nước giao, một nhóm các trường có trên 5000 sinh viên tập trung vào 
đào tạo, một nhóm trường có trên 8000 sinh viên tập trung vào nghiên cứu. Những 
trường có số sinh viên từ 2000-5000 được yêu cầu sáp nhập. Kết quả của chính sách 
này là đến năm 1992, cả nước chỉ còn 39 cơ sở GDĐH với số lượng sinh viên trung 
bình là 14.300 so với năm 1982, Úc có 87 trường đại học, cao đẳng với số sinh viên 
trung bình là 3.900. 

Kinh nghiệm phát triển hệ thống GDĐH của Úc cho thấy, căn cứ vào thực 
tiễn phát triển kinh tế-xã hội và GDĐH, Chính phủ có thể đề ra chính sách sáp nhập, 
sắp xếp lại các cơ sở đào tạo để tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao chất lượng GDĐH, 
nhất là đối với các cơ sở GDĐH công lập. Đồng thời, việc cấu trúc lại mạng lưới 
giúp tăng năng lực cạnh tranh quốc tế của các cơ sở GDĐH của Úc trong bối cảnh 
                                                           
17 Nội dung và thông tin của phần này được trích dẫn trong bài viết “THE CHANGING STRUCTURE OF 
HIGHER EDUCATION IN AUSTRALIA, 1949-2003 – Sự thay đổi cấu trúc của hệ thống GDĐH Úc từ năm 
1949-2003” của hai tác giả MALCOLM ABBOTT và CHRIS DOUCOULIAGOS, thuộc trường Đại học 
Deakin University của New Zealand, năm 2003. 
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quốc tế hóa giáo dục đại học diễn ra mạnh mẽ. 

d. Kinh nghiệm phát triển phân tầng các cơ sở GDĐH của Hoa Kỳ  

Ở Mỹ, Bộ GD không quy định phân tầng “cứng” các trường đại học bằng các 
văn bản pháp lý mà chủ yếu được thực hiện thông qua một tổ chức độc lập: 
Carnegie Commission on Higher Education từ năm 1970 bởi Quỹ Carnegie và được 
chuyển về Đại học Indianna từ năm 2014. Đây là mô hình phân tầng được phổ biến 
và công nhận rộng rãi. Sự phân tầng các trường đại học của Mỹ chủ yếu được dùng 
cho tham khảo và nghiên cứu về giáo dục đại học chứ không được quy định cứng; 
phân tầng chủ yếu là dựa vào số lượng các chương trình tiến sỹ, thạc sỹ và đại học 
của một cơ sở giáo dục đại học. 

Đối với xếp hạng (tiếng anh dùng từ ranking) 

Xếp hạng là cách thức để phân thứ bậc cao thấp về chất lượng và đẳng cấp 
giữa các trường (từ 1 đến vài trăm). Nhưng xếp hạng lại do các tổ chức độc lập thực 
hiện theo tiêu chí và phương pháp do từng tổ chức quy định chứ không do cơ quan 
quản lý nhà nước. Ở Mỹ US News Ranking là xếp hạng được tham khảo rộng rãi 
nhất. Xếp hạng lại được chia làm xếp hạng theo trường và xếp hạng theo chương 
trình. 

Ở Mỹ, kiểm định chất lượng không phải và không được dùng cho việc phân 
tầng, xếp hạng mà chủ yếu phục vụ cho việc đảm bảo chất lượng (đối chiếu với 
ngưỡng chuẩn tối thiểu về chất lượng). Để đảm bảo chất lượng, kiểm định chất 
lượng là sự khởi đầu tốt. Nhưng lựa chọn đầu tư thì cần dùng sử dụng kết quả phân 
tầng, xếp hạng.  

Nhà nước khuyến khích kiểm định chất lượng thông qua hai cơ chế sau: (1) 
các sinh viên muốn được vay tiền của nhà nước thì phải học ở các trường và chương 
trình đã được kiểm định chất lượng bởi các tổ chức được công nhận; (2) các trường 
phải công khai về kiểm định chất lượng trên trang web để sinh viên thường lựa chọn 
học ở các trường và chương trình được kiểm định (người học cũng có thể tra thông 
tin kiểm định trên website của các tổ chức kiểm định). 

Đối với một hệ thống và các CSGDĐH được giao quyền tự chủ cao như ở 
Hoa Kỳ, thì nhà nước có thể sử dụng hệ thống thông tin minh bạch thay vì sử dụng 
các công cụ hành chính, mệnh lệnh để quản lý hệ thống.  

 

13.2 Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề 
tài  

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý 
nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hoá mục tiêu và 
những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề tài) 

Như đã trình bày, quy hoạch mạng lưới các cơ sở GDĐH đóng vai trò quan 
trọng trong định hướng phát triển và phân bổ nguồn lực cho hệ thống giáo dục đại 
học của mỗi quốc gia ở từng giai đoạn phát triển nhất định. Triển khai Nghị quyết 
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14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện 
GDĐH giai đoạn 2006-2020, Thủ tướng Chính phủ (TTgCP) đã ban hành các Quyết 
định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới các 
trường đại học và cao đẳng Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020” (Quy hoạch 121) và 
Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013 “Điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới 
các trường đại học và cao đẳng Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020” (Quy hoạch 37). 
Trên cơ sở bối cảnh kinh tế - xã hội của đất nước tại thời điểm ban hành, hai bản 
quy hoạch này tập trung vào phát triển số lượng các cơ sở đào tạo theo phân vùng 
không gian nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận đại học, đáp ứng tỷ lệ dân số trẻ và dân số 
trong độ tuổi lao động cao của Việt Nam. 

Tuy nhiên, quá trình triển khai Quy hoạch 121 và Quy hoạch 37 đã bộc lộ một 
số tồn tại, trong đó nổi bật lên vấn đề quản lý quy hoạch chưa hiệu quả dẫn đến phát 
triển về chất lượng không tương xứng với số lượng; đầu tư dàn trải, thiếu trọng 
điểm;  chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa đào tạo với thị trường lao động; và chưa tạo 
nên sức mạnh tổng hợp cho toàn hệ thống. Những bất cập này đòi hỏi phải có sự 
điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu mới về nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế - xã 
hội, nhất là trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và toàn cầu hóa ngày 
càng có tác động mạnh mẽ đến nước ta.  

 
13.2.1. Quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học để thực hiện những chính sách và 
chiến lược lớn của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực đào tạo, phát triển kinh tế 
xã hội. 

Điều 99 Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định một trong 
các nội dung quản lý nhà nước về giáo dục là “quy hoạch” giáo dục.  

Điều 11 Luật GDĐH 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 quy định khái niệm, 
nguyên tắc và nội dung về “Quy hoạch mạng lưới cơ sở GDĐH” và xác định rõ nội 
hàm của quy hoạch mạng lưới cơ sở GDĐH là: “sự phân bố, sắp xếp hệ thống các 
trường cao đẳng, trường đại học, học viện, đại học, với cơ cấu ngành nghề, trình độ 
đào tạo phù hợp với quy mô dân số, vị trí địa lý, vùng lãnh thổ trên toàn quốc và 
từng địa phương, cho từng thời kỳ, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
và quốc phòng, an ninh của đất nước.”. 

Theo Luật Giáo dục Đại học 2013 “Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại 
học là sự phân bố, sắp xếp hệ thống các trường cao đẳng, trường đại học, học viện, 
đại học, với cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo phù hợp với quy mô dân số, vị trí 
địa lý, vùng lãnh thổ trên toàn quốc và từng địa phương, cho từng thời kỳ, phù hợp 
với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh của đất nước.”. 
Việc quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học không chỉ giúp nâng cao hiệu quả 
và chất lượng giáo dục đại học mà còn là một thành tố quan trọng của kế hoạch tổng 
thể giáo dục quốc gia, đóng góp thiết thực và cụ thể cho việc phát triển kinh tế, xã 
hội của các vùng miền trên cả nước. 

Những quy định mới của Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 
27/11/2014 trong việc xác định vị trí của các trường cao đẳng, từ chỗ thuộc hệ thống 
CSGDĐH sang thuộc hệ thống dạy nghề cũng đòi hỏi “Quy hoạch mạng lưới các 
trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020” của Thủ tướng Chính phủ được 
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điều chỉnh để phù hợp với Luật này.   
 Nghị quyết 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa và hội nhập quốc tế đã đặt ra mục tiêu “Hoàn thiện mạng lưới các cơ sở 
GDĐH, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển 
nhân lực quốc gia; trong đó, có một số trường và ngành đào tạo ngang tầm khu vực 
và quốc tế”.  

Nghị quyết số 44/NQ-CP về ban hành Chương trình hành động của Chính 
phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, cũng chỉ ra nhiệm vụ “Rà soát việc thực 
hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở GDĐH và cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo cơ cấu 
ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia, 
đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động trong nước và tham gia thị trường 
lao động quốc tế; ưu tiên đầu tư phát triển một số trường và ngành đào tạo chất 
lượng cao”. Như vậy việc rà soát lại quy hoạch mạng lưới các CSGDĐH là phù hợp 
với yêu cầu của Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44/NQ-CP. 

Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ ban hành Chương 
trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XII của Đảng, và thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 đã đặt ra yêu cầu xây dựng Đề án Quy hoạch lại 
mạng lưới CSGDĐH do Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ trì soạn thảo. 

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21/4/2017 quy 
định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đã giao Bộ Giáo dục 
và Đào tạo rà soát Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các cơ sở GDĐH, cao đẳng giai 
đoạn 2006-2020 để xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch 
mạng lưới các cơ sở GDĐH giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn 2030. 

Ngoài ra, việc quy hoạch mạng lưới các CSGDĐH cũng nhằm đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngành, vùng, địa phương; bảo đảm cơ 
cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ và cơ cấu vùng miền; đáp ứng nhu cầu học tập của 
nhân dân được xác định trong các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm: 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, Chiến lược Phát triển bền vững 
Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; trong các chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam, 
bao gồm: Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020, Quy hoạch 
phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020, và Chiến lược phát triển giáo 
dục 2011-2020. 

13.2.2. Khắc phục những hạn chế, bất cập của quy hoạch hiện hành 

 Quy hoạch mạng lưới các cơ sở GDĐH và ĐTGV trong giai đoạn tới đây 
nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong phát triển hệ thống GDĐH được phân 
tích ở trên. Trước hết, quy hoạch để hạn chế sự phát triển nhỏ lẻ, manh mún của một 
số cơ sở GDĐH, hạn chế việc đầu tư ngân sách nhà nước một cách dàn trải. Tiến tới 
chấm dứt các cơ sở giáo dục yếu kém không có khả năng đáp ứng yêu cầu của thị 
trường lao động đang đòi hỏi chất lượng ngày càng cao. 
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 Quy hoạch để tạo ra sự phân tầng, xếp loại rõ nét trong hệ thống các cơ sở 
GDĐH và ĐTGV dựa trên sứ mạng, chất lượng và tính sở hữu. Điều này một mặt 
giúp cho các cơ sở định hình được vị trí của mình trong hệ thống, đáp ứng nhu cầu 
đa dạng của thị trường lao động. Đồng thời, giúp cho nhà nước có chính sách đầu tư 
tập trung và hiệu quả ngân sách nhà nước. 
 Quy hoạch để tạo điều kiện cho các cơ sở GDĐH có sự điều chỉnh, sắp xếp lại 
ngành nghề đào tạo, hạn chế sự chồng chéo, thiếu hiệu quả trong đào tạo, đáp ứng 
sát thực yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh mới.  
 Trong điều kiện đầu tư của nhà nước khó khăn thì cần phải khuyến khích 
được các tổ chức, cá nhân đầu tư, đáp ứng các phân khúc chất lượng khác nhau 
trong thị trường lao động, để ngân sách nhà nước tập trung đầu tư cho các cơ sở, 
ngành nghề trọng điểm quốc gia, theo hướng giao nhiệm vụ. Do đó, quy hoạch để 
tạo ra sự đột phá trong khuyến khích và thu hút các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 
nước tham gia vào đầu tư, phát triển hệ thống giáo dục đại học.  
 Quy hoạch để tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học thông qua 
việc công nhận văn bằng, chứng chỉ và trình độ đào tạo; thu hút được nguồn lực tài 
chính, khoa công nghệ, kinh nghiệm quản lý và chương trình đào tạo từ các nước 
tiên tiến trên thế giới cho phát triển các cơ sở GDĐH và các chương trình đào tạo 
đạt tiêu chuẩn quốc tế. 
 
13.2.3. Đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong bối cảnh mới 

Mặc dù việc triển khai quy hoạch bước đầu đã có những thành công nhất 
định, hệ thống GDĐH hiện tại đang bộc lộ những bất cập cần được giải quyết và 
tháo gỡ như: Sự phát triển về số lượng CSGDĐH và quy mô đào tạo chưa tương 
đồng và phù hợp với các điều kiện đảm bảo chất lượng; Chất lượng đào tạo chưa 
tương xứng với phát triển số lượng; Cơ cấu ngành, nghề đào tạo mất cân đối; Chưa 
hình thành cơ chế phân loại các CSGDĐH; Đóng góp của GDĐH ngoài công lập 
còn hạn chế… Những vấn đề này chỉ có thể được giải quyết rốt ráo nếu như việc 
quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học được triển khai trên các cơ sở khoa học và 
thực tiễn vững chắc.  

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, cùng với những tác động 
mạnh mẽ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, những thách thức và cơ hội lớn 
cho giáo dục đại học là rất rõ ràng. Thách thức đến từ những yêu cầu về chuẩn mực 
quốc tế trong chất lượng trong giáo dục đào tạo; từ những yêu cầu về tính tích hợp, 
linh hoạt, đa dạng trong quy mô và phương thức tổ chức đào tạo; từ những tiếp cận 
và yêu cầu mới trong vận hành và triển khai mô hình đại học thích ứng với cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ 4; từ những biến động lớn về nhu cầu nguồn nhân 
lực trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Quy hoạch mạng lưới các cơ 
sở GDĐH và ĐTGV để đáp ứng được Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của Đảng 
và Nhà nước, trong đó xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba khâu 
đột phá. Yêu cầu từ mục tiêu đổi mô hình tăng trưởng, hướng tới nền kinh tế tri thức 
cùng với sự diễn ra của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 những năm gần đây đòi 
hỏi nhiều kỹ năng lao động và ngành nghề mới trên thị trường lao động. Cụ thể là, 
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Cuộc CMCN lần thứ 4 được đặc trưng bởi sự tích hợp không có ranh giới của nhiều 
lĩnh vực với nền tảng phát triển của công nghệ, của Internet vạn vật (Internet of 
Thing - IOT), trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, các dạng sensor và tự động hóa. Với đặc 
trưng này, công nghệ và phương thức sản xuất sẽ được thay đổi. Theo đó yêu cầu về 
kỹ năng, trình độ của lực lượng lao động cũng sẽ thay đổi theo. Nhiều ngành nghề 
mũi nhọn mới sẽ hình thành trong khi nhiều ngành nghề sẽ được thay thế bởi robot 
và tự động hóa. 

Với sự phát triển nhanh chóng của những công nghệ mới này, trong đó trọng 
tâm là công nghệ thông tin, tốc độ phát triển của cuộc CMCN lần thứ 4 sẽ theo cấp 
số nhân thay vì cấp số cộng như các cuộc CMCN trước đây18 và tác động sâu rộng 
đến kinh tế, xã hội, môi trường ở tất cả các quốc gia. Do vậy, quy hoạch mạng lưới 
các cơ sở GDĐH cần hướng tới việc đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực để Việt Nam 
có thể tham gia bình đẳng và khai thác được những lợi ích của Cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 trong những năm tới. 
 
13.2.4. Tăng cường sự kết nối, liên thông ngang và liên thông dọc  

Hiện nay, hệ thống thông tin thị trường lao động còn thiếu và chậm cập nhật, 
chưa đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp cho học sinh, nhất là đối với học 
sinh THCS trong bối cảnh tâm lý “chạy theo” bằng cấp còn nặng nề. Việc phối hợp 
giữa các bên liên quan trong việc hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh THCS, 
THPT ở nhiều nơi vẫn thụ động và chưa thực sự hiệu quả. Do đó, quy hoạch mới 
cần tăng cường sự kết nối, liên thông giữa các bậc học, loại hình đào tạo để tạo điều 
kiện linh hoạt cho người học lựa chọn chương trình đào tạo và cho các cơ sở GDĐH 
dễ dàng điều chỉnh các ngành nghề đào tạo phù hợp với sự thay đổi của thị trường 
lao động. 

Một mặt quy hoạch giúp tạo ra một mạng lưới cơ sở GDĐH và ĐTGV có khả 
năng đáp ứng đa dạng nhu cầu học tập của người dân và sự đa dạng của nguồn nhân 
lực trên thị trường lao động. Trong mạng lưới hình thành những cụm cơ sở GDĐH 
và GDNN có sự liên thông, gắn kết về chương trình đào tạo, để người học có khả 
năng nâng cao trình độ theo năng lực và khả năng tài chính, đáp ứng linh hoạt nhu 
cầu học tập suốt đời của người dân. Mặt khác, trong các cụm, chuỗi đại học, sẽ hình 
thành những cơ sở trung tâm, có năng lực đào tạo chuyên sâu, nghiên cứu mạnh làm 
nòng nốt, có sự liên kết với những cơ sở đào tạo vệ tinh, giống như mô hình các 
trường đại học bang và cao đẳng cộng đồng ở Hoa Kỳ19. 
 
13.2.5. Đáp ứng tự chủ đại học 

Tự chủ đại học là một xu hướng tất yếu trong phát triển GDĐH. Tuy nhiên, cơ 
sở pháp lý về tự chủ đại học hiện nay còn chưa vững chắc và thiếu đồng bộ nên việc 
triển khai còn nhiều vướng mắc, chưa thống nhất; một số nội dung cam kết của 

                                                           
18 Lần thứ nhất khởi đầu bằng cơ khí hóa với máy chạy bằng thủy lực và hơi nước – 1784; lần thứ hai khởi đầu 
bằng động cơ điện và dây chuyền sản xuất hàng hóa – 1871 đến 1914; lần thứ 3 bắt đầu bằng kỷ nguyên máy 
tính và tự động hóa – 1969 
19 Tại Hoa Kỳ, ở mỗi bang thường có một số trường đại học nghiên cứu (research university) và một số trường 
cao đẳng cộng đồng tập (community college) trung đào tạo kỹ năng nghề nghiệp. Sinh viên các trường cao đẳng 
cộng động có thể dễ dạng học lên cao tại các trường đại học nghiên cứu trong bang và trên toàn quốc. 
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Chính phủ (theo tinh thần của Nghị quyết 77) chậm thực hiện (cơ chế đặt hàng, giao 
nhiệm vụ đào tạo và NCKH, hỗ trợ lãi suất vay) gây khó khăn cho nhiều cơ sở 
GDĐH. Tự chủ chưa thực sự gắn liền với đổi mới quản trị đại học20 và trách nhiệm 
giải trình xã hội. Do đó, quy hoạch mạng lưới cần tạo ra sự phân tầng, xếp loại làm 
cơ sở vững chắc cho việc giao quyền tự chủ cho các cơ sở GDĐH, đồng thời tăng 
cường cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình của các cơ sở. 

Quy hoạch đảm bảo không can thiệp vào công việc quản trị nội bộ của các cơ 
sở giáo dục, ví dụ như việc xác định quy mô sinh viên tối đa được quy định trong 
Quy hoạch 37. Thay vào đó, quy hoạch để xây dựng một mạng lưới các cơ sở 
GDĐH có tính tự chủ cao, hoạt động theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dựa trên 
chất lượng và thương hiệu. Các cơ sở GDĐH sẽ hoạt động và vận hành theo quy 
luật cung cầu của thị trường lao động. Nhà nước sẽ chỉ can thiệp để đảm bảo công 
bằng xã hội đối với đồng bào dân tộc, miền núi, đối tượng gia đình chính sách, 
những lĩnh vực nghiên cứu, ngành nghề đào tạo đòi hỏi có sự đầu tư của nhà nước. 

         Như vậy, nghiên cứu cơ sở khoa học của quy hoạch mạng lưới giáo dục đại 
học Việt Nam nhằm giải quyết các vấn đề cốt yếu để xây dựng Kế hoạch tổng thể 
phát triển giáo dục đại học Việt Nam, cụ thể là: làm rõ thực trạng mạng lưới các cơ 
sở giáo dục đại học Việt Nam hiện nay; nhận diện và dự báo nhu cầu nguồn nhân 
lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao trong vòng 5 - 10 năm tới; nghiên cứu mô 
hình hoạt động của các trường đại học tiên tiến trên thế giới; nghiên cứu và xây 
dựng được chuẩn/quy chuẩn của các trường đại học trong bối cảnh hội nhập và đổi 
mới; xác định được tiêu chí để lựa chọn một số trường đại học Việt Nam có thể phát 
triển lên đẳng cấp quốc tế. Thông qua việc nghiên cứu và làm rõ cơ sở khoa học của 
quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học, đề tài sẽ hướng đến đề xuất các giải pháp về 
cơ chế chính sách để quản lý và thực hiện quy hoạch một cách hệ thống, khoa học, 
hiện đại, hiệu quả và phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. 

 

14 Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài 
nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan: 
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trích dẫn)  
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15 Nội dung nghiên cứu của đề tài: 

(Xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logíc, phù hợp cần 
thực hiện  để đạt mục tiêu đề ra; ghi rõ các chuyên đề nghiên cứu cần thực hiện 
trong từng nội dung) 

Nội dung 1: Nghiên cứu bối cảnh kinh tế, giáo dục, chính trị, xã hội của Việt 
Nam và thế giới trong mối tương quan với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo 
dục giáo dục đại học Việt Nam 

      Trong nội dung nghiên cứu này, nhóm sẽ tập trung các nội dung sau: 

 1.1. Nghiên cứu ảnh hưởng, tác động của bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội ở 
Việt Nam và nhu cầu nguồn nhân lực đối với việc quy hoạch mạng lưới 
các cơ sở giáo dục đại học. 

 1.2. Nghiên cứu bối cảnh kinh tế, giáo dục, xã hội của khu vực và thế giới 
trong mối tương quan với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học 
Việt Nam. 

 1.3. Nghiên cứu, phân tích bối cảnh phát triển, cạnh tranh và đầu tư trong giáo 
dục đại học hiện nay.  

 1.4. Nghiên cứu ảnh hưởng, tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới 
việc quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học Việt Nam. 

Nội dung 2: Nghiên cứu cơ sở thực tiễn trong và ngoài nước cho quy hoạch 
mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam 

      Trong nội dung nghiên cứu này, nhóm sẽ tập trung các nội dung sau: 

2.1. Nghiên cứu, phân tích về nhu cầu, cơ cấu nguồn nhân lực theo cách tiếp 
cận cung - cầu tới quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Việt 
Nam. 
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2.2. Nghiên cứu về phân khúc thị trường lao động, về xu hướng di chuyển 
nguồn nhân lực quốc tế, thị trường lao động toàn cầu. 

2.3. Vai trò của doanh nghiệp trong việc tham gia thị trường đào tạo nguồn 
nhân lực. Nghiên cứu sự tương tác của doanh nghiệp, thị trường lao động 
tới sự phát triển nguồn nhân lực theo chiều sâu. 

2.4. Nghiên cứu xu hướng phát triển của các đại học và tầm nhìn trong tương 
lai. 

2.5. Nghiên cứu về phân tầng chất lượng, xếp hạng các đại học. 

2.6. Nghiên cứu về xu hướng xã hội hóa giáo dục, vai trò của nhà nước, thị 
trường và ảnh hưởng tới quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học 
Việt Nam. 

2.7. Nghiên cứu kinh nghiệm quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học của 
một số nước trên thế giới. 

Nội dung 3: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và xu hướng quốc tế trong quy hoạch 
mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học 

      Trong nội dung nghiên cứu lớn này, nhóm sẽ tập trung nghiên cứu cơ sở lý 
thuyết, nguyên lý, cơ sở xây dựng các tiêu chuẩn một trường đại học, các tiêu chí 
đánh giá hiệu quả mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và các kinh nghiệm quy 
hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học của một số nước trong thời kỳ mới. Các 
nội dung cụ thể như sau: 

3.1. Nghiên cứu làm rõ sứ mệnh, mục đích, mục tiêu của giáo dục đại học trong 
bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng và chịu sự 
tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

3.2. Nghiên cứu, khảo sát mô hình hệ thống các cơ sở giáo dục đại học trên thế 
giới. 

3.3. Nghiên cứu cơ sở, luận cứ khoa học, lý thuyết về hệ thống, mô hình, cấu 
trúc hệ thống các cơ sở giáo dục đại học. 

3.4. Nghiên cứu xây dựng bộ tham số đặc trưng, bộ chỉ số chính của hệ thống 
các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

 
3.5. Nghiên cứu xây dựng mô hình, thuật toán tối ưu hệ thống cơ sở giáo dục đại 

học.
 

3.6. Nghiên cứu xây dựng chương trình mô phỏng, bộ công cụ tối ưu hệ thống cơ 
sở giáo dục đại học.

 
3.7. Nghiên cứu các tiêu chí đánh giá hiệu quả của một mạng lưới các cơ sở giáo 

dục đại học. 

3.8. Nghiên cứu xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, tiêu chí cho quy hoạch 
mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam 

 



  37

Nội dung 4: Nghiên cứu đánh giá thực trạng mạng lưới các cơ sở giáo dục đại 
học ở Việt Nam hiện nay  

Để có cơ sở xây dựng các nhóm giải pháp về cơ chế chính sách để quản lý và 
thực hiện quy hoạch mạng lưới các cơ sơ giáo dục đại học, cần phải nghiên cứu 
đánh giá thực trạng mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học ở nước ta trong bối cảnh 
hội nhập quốc tế và đổi mới. Trong nội dung nghiên cứu lớn này, nhóm nghiên cứu 
sẽ tập trung vào phân tích, đánh giá hiệu quả của Quy hoạch 37 để rút ra các bài 
học, kinh nghiệm về quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học. Nghiên cứu, 
khảo sát hiện trạng, đánh giá năng lực, quy mô, chất lượng đào tạo của hệ thống các 
trường đại học. Nội dung nghiên cứu cụ thể là: 

4.1. Nghiên cứu đánh giá về quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học 
(Quy hoạch 37 - năm 2013). 

4.2. Nghiên cứu đánh giá thực trạng mạng lưới, năng lực hệ thống các cơ sở giáo 
dục đại học Việt Nam trong việc đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực của đất 
nước. 

4.3. Nghiên cứu hiện trạng quy hoạch các trường đại học theo cụm lĩnh vực đào 
tạo và không gian (vùng, miền) và khả năng đáp ứng các định hướng quy 
hoạch tại Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học hiện hành. 

4.4. Nghiên cứu đánh giá thực trạng điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của 
các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam theo các định hướng triển khai quy 
hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học hiện hành. 

4.5. Nghiên cứu đánh giá năng lực quản trị đại học tại các cơ sở giáo dục đại học 
và khả năng triển khai quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học ở cấp 
cơ sở. 

4.6. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng phân bố các cơ sở giáo dục đại học ở Việt 
Nam và mức độ đáp ứng với các định hướng quy hoạch tại Quy hoạch mạng 
lưới các cơ sở giáo dục đại học hiện hành. 

4.7. Nghiên cứu đánh giá thực trạng chất lượng và quy mô đào tạo đại học ở Việt 
Nam và khả năng đáp ứng các định hướng quy hoạch tại Quy hoạch mạng 
lưới các cơ sở giáo dục đại học hiện hành. 

Nội dung 5: Nghiên cứu đề xuất bản demo quy hoạch và xây dựng, đề xuất các 
giải pháp về cơ chế chính sách để quản lý và thực hiện quy hoạch mạng lưới 
các cơ sơ giáo dục đại học giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2035 

Trên cơ sở các nội dung nghiên cứu từ 1 đến 4, nhóm sẽ tập trung nghiên cứu 
đề xuất bản demo quy hoạch, xây dựng các giải pháp về cơ chế chính sách để quản 
lý và thực hiện quy hoạch. Nội dung nghiên cứu cụ thể như sau: 

5.1. Nghiên cứu hệ thống thông tin địa lý GIS và ứng dụng trong quy hoạch mạng 
lưới các cơ sở giáo dục đại học. 

5.2. Nghiên cứu phân tích, tối ưu mô hình hệ thống cơ sở giáo dục đại học theo 
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một số kịch bản và đề xuất bản demo quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục 
đại học Việt Nam giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2035. 

5.3. Nghiên cứu đề xuất những quy định và hướng dẫn triển khai quy hoạch mạng 
lưới các cở sở giáo dục đại học. 

5.4. Nghiên cứu đề xuất những quy định tự chủ đại học để tăng cường tự chủ và 
trách nhiệm giải trình của các cơ sở GDĐH giúp cho các cơ sở phát huy được 
sự năng động, sáng tạo, đổi mới, phục vụ quy hoạch mạng lưới các cơ sở 
giáo dục đại học. 

5.5. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp về tăng cường đảm bảo chất lượng và tiêu 
chuẩn hóa hiệu quả hoạt động của trường đại học phục vụ thực hiện quy 
hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học. 

5.6. Nghiên cứu đề xuất yêu cầu nội dung thông tin theo dõi, thống kê, giám sát, 
đánh giá hiệu quả hoạt động của các trường đại học. 

5.7. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ 
sở GDĐH trong việc triển khai thực thiện quy hoạch. 

5.8. Nghiên cứu, phối hợp đề xuất các nhóm giải pháp về tài chính và đầu tư nhà 
nước cho các cơ sở giáo dục đại học. 

5.9. Nghiên cứu đề xuất các nhóm giải pháp khuyến khích và thu hút nguồn lực 
đầu tư. 

5.10. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ 
quản lý, lãnh đạo giáo dục đại học phục vụ triển khai quy hoạch mạng lưới 
các cơ sở giáo dục đại học. 

5.11. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp về truyền thông và xúc tiến quy hoạch 
mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học. 

5.12. Nghiên cứu đề xuất giải pháp về thiết lập hạ tầng kỹ thuật phục vụ thực hiện 
quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. 

 

16 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài: 

(giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của 
đề tài) 

16.1. Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính) 

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu sẽ mua một số tài liệu, 
sách, tạp chí phục vụ cho việc nghiên cứu. Có thể kể đến một số tài liệu sau: 

Almeida, Behrman and Robalino (eds) (2012), The Right Skills For the Job: 
Rethinking Training Policies for Workers, Human Development Perspectives, World 
Bank. 

Sheridan, G. (2010). Viet Nam: Preparing the Higher Education Sector 
Development Project (HESDP). Technical Assistance Consultant’s Report, 
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Prepared for the Higher Education Sector Development Project–Developing New 
Model Universities (NMUs) in Vietnam, Vietnam Higher Education Sector Analysis, 
Project, ADB (4207901). 

Stephen Gaskill & Nguyen Luong Hien (2014). Vietnamese education: good 
results, yet still much to do. PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Ltd.  

World Bank. (2013). Skilling up Vietnam: preparing the work force for a 
modern market economy (Vol. 2). Vietnam development report 2014. Main report 
(English). Washington DC; World Bank.  

World Bank. (2016). Transforming Vietnamese agriculture: gaining more from 

less. Vietnam development report 2016. Washington, D.C.: World Bank Group.  

World Bank. (2008) Vietnam: Higher education and skills for Growth 

Higher Education system performance framework 2014-2016 

Một số tài liệu, sách, tạp chí chuyên ngành về Khoa học giáo dục... dự kiến 

tổng số 500 trang tài liệu nghiên cứu được dịch. 

16.2. Hội thảo/toạ đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu):  

16.2.1. Tổ chức hội thảo khoa học  

Tổ chức 4 hội thảo với các học giả, nhà quản lý trong và ngoài nước nhằm thu thập 

ý kiến chuyên gia về giáo dục, quy hoạch, kiến trúc, kinh tế - xã hội, luật, văn hóa 

và thảo luận với đông đảo cộng đồng khoa học và các tổ chức liên quan về cơ sở 

khoa học và thực tiễn quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học, với các nội dung cụ 

thể sau: 

Hội thảo 1: Tổ chức tại Hà Nội, dự kiến 100 đại biểu, tổ chức trong 2 buổi.   

Phương pháp luận xây dựng quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học trong 
thời kỳ công nghiệp hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Mục đích hội thảo: Xây dựng, làm rõ được phương pháp luận cho bài toán quy 
hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp 
hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.  

Kết quả hội thảo: Báo cáo hội thảo, báo cáo về phương pháp luận quy hoạch mạng 
lưới cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. 
 

Hội thảo 2: Tổ chức tại Đà Nẵng, dự kiến 100 đại biểu, tổ chức trong 2 buổi.  

Các tiêu chuẩn của một trường đại học, mối quan hệ giữa quy hoạch mạng lưới 

trường và nhu cầu thị trường lao động; Mô hình trường đại học trong bối cảnh hội 

nhập và đổi mới. 
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Mục đích hội thảo: Xây dựng tiêu chuẩn một trường đại học, bộ công cụ, tiêu chí, cơ 

sở dữ liệu, mô hình trường đại học. 

Kết quả hội thảo: Báo cáo hội thảo, báo cáo về tiêu chuẩn, mô hình trường đại học.  

Hội thảo 3: Tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến 100 đại biểu, tổ chức 
trong 2 buổi. 

Thiết kế, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam 

Mục đích hội thảo: Phương pháp thiết kế, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại 
học. 

Kết quả hội thảo: Báo cáo hội thảo. 
 

Hội thảo 4: Tổ chức tại Hà Nội, tổng kết các nội dung nghiên cứu trước khi nghiệm 

thu cấp cơ sở. 

Bản demo quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 

2018-2025, tầm nhìn 2035 và hệ thống các giải pháp về cơ chế, chính sách để quản 

lý và thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học. 

Mục đích hội thảo: Bản demo quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Việt 
Nam giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn 2035. 

Kết quả hội thảo: Báo cáo hội thảo, bản demo và báo cáo các giải pháp về cơ chế, 
chính sách để quản lý và thực hiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học. 
16.2.2. Tổ chức các tọa đàm khoa học:  

Tổ chức 14 tọa đàm khoa học với các chủ đề khác nhau tại Hà Nội, Thành Phố Hồ 

Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và một số khu vực khảo sát, đánh giá hiện trạng cơ sở 

giáo dục đại học. 

Tổ chức 01 tọa đàm với nhóm chuyên gia quốc tế tại ĐHBK HN 

- Thời gian: 01 ngày 

- Đại biểu nước ngoài: 02 người. 

- Đại biểu trong nước: 30 người. 

Tổ chức 02 Tọa đàm với các chuyên gia và doanh nhân trong nước  

- Tọa đàm 1, tại Hà Nội, số đại biểu 30 người x 1 ngày. 

- Tọa đàm 2, tại thành phố Hồ Chí Minh, số đại biểu 30 người x 1 ngày. 

Tổ chức Tọa đàm với các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, giảng viên, nhà quản lý 

và doanh nhân trong nước tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ 

và một số cơ sở khảo sát, đánh giá. 
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 Tọa đàm kéo dài 1 ngày, với số đại biểu 30 người. 

Chủ đề các buổi tọa đàm: 

- Các nguyên lý, cơ sở lý thuyết trong quy hoạch và phát triển mạng lưới giáo dục 

đại học. 

- Chia sẻ kinh nghiệm và xu thế quốc tế trong quy hoạch mạng lưới giáo dục đại 

học. 

- Bối cảnh kinh tế, giáo dục, chính trị, xã hội của Việt Nam trong mối tương quan 
với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục giáo dục đại học Việt Nam. 

- Ảnh hưởng, tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới giáo dục đại học và 
tới quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học Việt Nam. 

- Vai trò và ý nghĩa thực tiễn của vấn đề quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học với 
việc thực hiện các yêu cầu về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của quốc gia 
trong mỗi giai đoạn phát triển. 

- Các tiêu chí đánh giá hiệu quả của một mạng lưới giáo dục đại học, bộ chỉ số KPI 

đánh giá hiệu quả hoạt động của một cơ sở giáo dục đại học tự chủ. 

- Phân tầng chất lượng, xếp hạng các đại học. 

- Xu hướng xã hội hóa giáo dục, vài trò của nhà nước, thị trường và ảnh hưởng tới 

quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. 

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn của một trường đại học, mối quan hệ giữa quy hoạch 
mạng lưới trường và nhu cầu thị trường. 

- Mô hình các trường đại học trong bối cảnh hội nhập và đổi mới. 

- Đánh giá hiệu quả của Quy hoạch 37 (năm 2013) và các bài học kinh nghiệm về 
quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học 

- Đánh giá thực trạng chất lượng và quy mô đào tạo đại học ở Việt Nam và khả năng 
đáp ứng các định hướng quy hoạch tại Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại 
học hiện hành. 

- Đánh giá thực trạng năng lực của hệ thống giáo dục đại học trong việc đáp ứng yêu 
cầu về nguồn nhân lực của đất nước và các định hướng quy hoạch tại Quy hoạch 
mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học hiện hành. 

- Hiện trạng quy hoạch các trường đại học theo cụm lĩnh vực đào tạo và không gian 
(vùng, miền) và khả năng đáp ứng các định hướng quy hoạch tại Quy hoạch mạng 
lưới các cơ sở giáo dục đại học hiện hành. 

- Đánh giá thực trạng điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục 
đại học Việt Nam theo các định hướng triển khai quy hoạch mạng lưới các cơ sở 
giáo dục đại học hiện hành. 

- Đánh giá năng lực quản trị đại học tại các cơ sở giáo dục đại học và khả năng triển 
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khai quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học ở cấp cơ sở. 

16.3. Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu thực tế            

Khảo sát/điều tra thực tế trong nước (quy mô, địa bàn, mục đích/yêu cầu, nội 
dung, phương pháp) 
        Đề tài thực hiện khảo sát các trường đại học nhằm thu thập thông tin và dữ liệu 
về thực trạng năng lực chung của nhà trường đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất 
lượng, nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng; 
năng lực quản trị đại học; năng lực tự chủ;  

Mục đích để đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của địa 
phương/khu vực nơi đặt địa điểm của trường và quốc gia làm tiền đề cho bài toán 
quy hoạch. 

Về quy mô và địa điểm: 
+ Quy mô khảo sát: khoảng 40 trường đại học. 

+ Địa bàn khảo sát: Đề tài dự kiến thực hiện khảo sát tại các trường đại học 

thuộc bốn vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam, bao phủ hết 6 khu vực địa lý trong 

cả nước, trong đó trọng tâm khảo sát là hai thành phố lớn ở hai khu vực miền Bắc, 

miền Nam và các tỉnh thành, theo các nhóm sau: 

a) Nhóm Đại học Quốc gia 

b) Nhóm Đại học vùng; 

c)  Nhóm trường đại học thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo; 

d)  Nhóm trường đại học thuộc các Bộ/Ngành; 

đ)  Nhóm trường đại học thuộc UBND thành phố trực thuộc Trung ương; 

e)  Nhóm trường đại học ngoài công lập; 

f)  Nhóm trường đại học do đối tác nước ngoài góp vốn; 

Cụ thể:  

Vùng Tây Bắc: Tuyên Quang. 

Đông Bắc: Hải Phòng 

Đồng bằng sông Hồng: Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình 

Bắc Trung Bộ: Nghệ An, Hà Tĩnh 

Nam Trung Bộ và duyên hải miền Trung: Đà Nẵng 

Tây Nguyên:  Quy Nhơn, Đắc Lắk 

Đông Nam Bộ: Thành phố Hồ Chí Minh 

Tây Nam Bộ:  Cần Thơ 

 

        Đề tài thực hiện khảo sát trong toàn hệ thống giáo dục đại học nhằm cung cấp 

bức tranh thực trạng về mạng lưới giáo dục đại học và căn cứ thực tiễn cho việc xây 

dựng các chỉ tiêu và nội dung quy hoạch hệ thống giáo dục đại học, cụ thể: 
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+ Mức độ trùng lắp trong đào tạo các ngành/lĩnh vực đào tạo giữa các cơ sở 

giáo dục đại học. Xác định căn cứ điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành ở các cơ sở 

giáo dục đại học. 

+  Tỷ lệ sinh viên theo học ở từng lĩnh vực và xu hướng biến động trong 5 năm 

từ 2012-2017. Xây dựng căn cứ dự báo quy hoạch quy mô đào tạo đối với  từng lĩnh 

vực theo nhu cầu phát triển kinh tế địa phương/khu vực và quốc gia. 

+ Tình trạng tuyển sinh của các ngành/chuyên ngành đào tạo và thông tin phục 

vụ cho việc phân tích nguyên nhân của tình trạng này nhằm đánh giá mức độ đáp 

ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của ngành/chuyên ngành; đánh giá năng lực 

đào tạo của cơ sở giáo dục đại học; mức độ cần thiết của ngành/lĩnh vực đối với 

phát triển kinh tế, xã hội và sự phát triển của lĩnh vực đào tạo đó trong khoa học.  

+ Đánh giá về vốn đầu tư và tài sản cố định của các trường đại học (bao gồm 

đất đai, cơ sở vật chất, máy móc thiết bị trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học). 

+ Tổng số sinh viên và mức đầu tư cho giáo dục đại học; mức chi trung bình 

(bao gồm nhà nước tài trợ và học phí)/sinh viên/năm. 

+ Tỷ lệ sinh viên trên 10,000 dân; tỷ lệ sinh viên trên tổng số người trong độ 

tuổi đi học đại học (18-24) và số người trong độ tuổi đi học đại học (18-24) trong 

giai đoạn 2020 - 2025 tầm nhìn 2030. 

+ Một số thông tin khác: về nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế… 

Đối tượng khảo sát: người học, giảng viên, cán bộ quản lý cấp khoa, phòng, ban, 

lãnh đạo trường. 

Tổng số phiếu khảo sát dự kiến: khoảng 1800 phiếu bao gồm 1440 phiếu cá nhân, 

360 phiếu tổ chức. 

Phân tích thông tin  

        Phân tích thông tin nhằm đưa ra những căn cứ định tính và định lượng cho các 

nội dung và chỉ tiêu quy hoạch. 

 - Các thông tin định tính sẽ được phạm trù hóa, phân loại, xây dựng các luận 

điểm và mô hình. Các hình thức trích xuất thông tin như lập bảng, xây dựng các sơ 

đồ, hộp, v.v. sẽ được sử dụng. 

- Các thông tin định lượng sẽ được sử dụng để khái quát hóa. Đề tài sẽ sử dụng  

phần mềm phân tích thống kê chuyên dụng cho khoa học xã hội và kinh tế là SPSS. 

Các chiến lược phân tích thống kê chính gồm thống kê mô tả, thống kê suy luận, các 

phương pháp mô hinh hóa, phân tích tương quan, phân hồi quy đa biến, phân tích 

đường dẫn. 

Công cụ nghiên cứu 

Công cụ nghiên cứu là bộ Bảng hỏi (Phiếu khảo sát) và Bảng phỏng vấn bán 



  44

cấu trúc, các biểu mẫu thống kê sẽ được thiết kế và thử nghiệm và sử dụng cho các 

nhiệm vụ khảo sát - điều tra trong Đề tài nghiên cứu. 

Đối tượng khảo sát: 06 đối tượng:  

Đối tượng 1: Tổ chức cấp trường/học viện 

Đối tượng 2: Tổ chức cấp Phòng/Ban 

Đối tượng 3: Tổ chức cấp Khoa/Viện nghiên cứu thành viên/Trung tâm nghiên 

cứu 

Đối tượng 4: Cán bộ quản lý 

Đối tượng 5: Giảng viên 

Đối tượng 6: Người học 

Số lượng phiếu khảo sát trên mỗi đối tượng là 6 mẫu phiếu dành cho 6 nhóm 

đối tượng khác nhau. Mỗi mẫu phiếu có 30 chỉ tiêu cần khảo sát. 

 

16.4: Khảo sát, trao đổi học thuật, kinh nghiệm và tham dự hội thảo quốc tế 

        Đề tài đi khảo sát thực tế kinh nghiệm xây dựng quy hoạch mạng lưới giáo dục 

đại học tại Mỹ, cụ thể tại bang California và bang Texas. Nội dung đoàn đi sẽ khảo 

sát, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm xây dựng quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học 

của nước ngoài. 

- Mục đích khảo sát nước ngoài: Trao đổi trực tiếp với chính quyền bang và 

một số trường đại học về phân tầng, quy hoạch mạng lưới các đại học tại bang 

California và bang Texas. 

- Kết quả dự kiến đạt được: Báo cáo kinh nghiệm, bài học quy hoạch mạng lưới 

các cơ sở giáo dục đại học tại bang California và bang Texas.  

- Số lượng người: 3 người, trong 11 ngày.  

        Trong đó, đoàn đi nước ngoài sẽ trao đổi kinh nghiệm, phương pháp xây dựng 

quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và bài học kinh nghiệm từ mô hình đến 

thực tế vận hành. Đặc biệt đoàn sẽ trao đổi về bản quy hoạch mạng lưới các trường 

đại học bang California, bang Texas để học hỏi kinh nghiệm, mô hình cũng như các 

phương pháp xây dựng, quy hoạch. 

 

16.5. Mời chuyên gia quốc tế tham dự tọa đàm, thuê tư vấn, phản biện 

Tham vấn, thuê tư vấn chuyên gia quốc tế về giáo dục đại học, quy hoạch 
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mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học… nhằm tận dụng tối đa, hiệu quả kinh 

nghiệm, kiến thức của chuyên gia đóng góp cho đề tài là rất quan trọng. Ngoài ra, 

trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm thực hiện đề tài sẽ phối hợp chặt chẽ với các 

chuyên gia của Ngân hàng thế giới, sẽ tổ chức các hội thảo, tọa đàm mời các chuyên 

gia nghiên cứu đến tham dự, trao đổi và báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm, quan điểm.  

Kinh phí đoàn vào, thuê chuyên gia cho 01 chuyên gia (Châu Âu/Mỹ) vào nghiên 
cứu và dự tọa đàm ở Việt Nam (03 ngày). 

17 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự 
kiến sử dụng gắn với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp 
giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp 
sử dụng) 

17.1. Cách tiếp cận  

Từ nghiên cứu lý thuyết về hệ thống giáo dục đại học, lý thuyết về quy hoạch, 

kinh nghiệm quy hoạch hệ thống giáo dục đại học của các hệ thống giáo dục trong 

khu vực và thế giới, các vấn đề thực trạng của hệ thống giáo dục Việt Nam và hiệu 

quả của quy hoạch hệ thống giáo dục đại học năm 2013, các tiêu chí đánh giá hiệu 

quả của một mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, Đề tài để xây dựng chuẩn quy hoạch 

mạng lưới cơ sở giáo dục và các mô hình giáo dục trong bối cảnh hội nhập và đổi 

mới làm căn cứ khoa học và thực tiễn cho quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học 

Việt Nam 

- Tiếp cận hệ thống: Tiếp cận các vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, tài 
liệu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, đối tượng áp dụng… vừa có tính hệ thống để 
đảm bảo tính khách quan, toàn diện và khả năng khái quát vừa có tính thống nhất 
trong đa dạng để đảm bảo khả năng phân tích sâu, áp dụng cho lĩnh vực và loại hình 
cơ sở giáo dục đại học có quan tâm riêng. 

- Tiếp cận liên ngành: Giáo dục đại học có sứ mạng đào tạo lực lượng sản xuất có 
trình độ cao cho đất nước, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của từng vùng, 
miền, ngành. Giáo dục gắn với sự tích hợp của nhiều lĩnh vực, nhiều công nghệ; 
phương thức sản xuất, làm việc; quan hệ trong sản xuất, kinh doanh trên nền tảng 
toàn cầu hóa cao độ. Nhiều ngành nghề phi truyền thống có tính liên ngành cao xuất 
hiện. Tiếp cận này cần phải được áp dụng triệt để, một mặt để tránh các phân tích, 
đoán nhận phiến diện, mặt khác để quan tâm huy động một đội ngũ các nhà khoa 
học liên ngành, từ nhiều đơn vị, lĩnh vực tham gia giải quyết các nội dung nghiên 
cứu của đề tài. 

- Tiếp cận kế thừa - phát triển - áp dụng: Kỳ vọng nghiên cứu để phát hiện những 
vấn đề khoa học mới của đề tài này không phải là mục đích cuối cùng, ngược lại 
mục tiêu khái quát đầy đủ, đúng đắn các hiểu biết và nhận thức về mạng lưới giáo 
dục đại học để hướng tới khả năng vận dụng cho hệ thống các trường đại học của 
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Việt Nam nhằm thích ứng với các chuyển biến trong xã hội. Đây cũng là phương 
thức đảm bảo tính lan tỏa, phổ biến các kết quả nghien cứu của đề tài đến các đối 
tượng quan tâm. 

- Tiếp cận hội nhập về quản trị và đo lường: Phương pháp và bộ chỉ số đo lường, 
đánh giá, xếp hạng các trường đại học luôn đồng hành và phản ánh khá toàn diện xu 
thế phát triển của các đặc trưng và chất lượng của các trường đại học. Do đó, tiếp 
cận này cũng sẽ được áp dụng để vừa ủng hộ và vừa kiểm chứng các luận điểm 
nghiên cứu lý luận. Tiếp cận này không chỉ áp dụng về các tiêu chí đánh giá mà cả 
các chỉ số có tính hội nhập quốc tế cao. Đây là quan điểm cơ bản, đảm bảo tính bền 
vững cho việc áp dụng các sản phẩm nghiên cứu của đề tài trong chiến lược phát 
triển của các trường đại học. 

- Tiếp cận người dùng: Sản phẩm của đề tài không chỉ hướng đến việc tư vấn cho 
các nhà quản lý cấp vĩ mô, đề tài còn hướng đến việc hỗ trợ việc quản lý chiến lược 
của các trường đại học, hướng đến phục vụ người học nói riêng và cộng đồng nói 
chung. 

17.2 Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

17.2.1. Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu (Document analysis) 

Phân tích tài liệu là một hình thức nghiên cứu định tính trong đó các nhà 
nghiên cứu giải thích các tài liệu để đưa ra quan điểm và ý nghĩa xung quanh một 
chủ đề được đánh giá (Bowen, 2009)21. Đây là một phương pháp nghiên cứu xã hội 
học được sử dụng như một công cụ để thu thập các bằng chứng tài liệu có liên quan 
để làm rõ và xác nhận các dữ kiện được nêu trong một nghiên cứu, đặc biệt là trong 
chương của tổng quan tài liệu. Phân tích tài liệu theo chuyên đề là xác định các lớp 
nghĩa trên một bộ dữ liệu tập hợp từ các câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu đang 
được giải quyết. Các lớp nghĩa được xác định thông qua một quy trình chặt chẽ từ 
đồng bộ hóa dữ liệu, mã hóa dữ liệu, đến phát triển chủ đề và sửa đổi. 

 Nghiên cứu phân tích tài liệu bao gồm đọc phân tích và xem xét nhiều nguồn 

tài liệu viết khác nhau. Trong nghiên cứu này nguồn tài liệu được thu thập lại qua 

báo cáo phân tích các vấn đề lí luận về hệ thống giáo dục đại học; quy hoạch hệ 

thống giáo dục đại học, các tư liệu, tài liệu, nghiên cứu, công bố về vai trò của 

trường đại học trong phát triển kinh tế xã hội đất nước và quy hoạch hệ thống giáo 

dục đại học đáp ứng nhu cầu trong phát triển kinh tế xã hội đất nước, các văn bản 

pháp lí về đổi mới, chính sách phát triển hệ thống sách giáo dục đại học liên quan; 

chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục đại học, vấn đề tự chủ, trách nhiệm giải 

trình đối với các lĩnh vực đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học, tổ chức cán bộ, tài 

chính và cơ sở vật chất trong giáo dục đại học, báo cáo đánh giá về giáo dục đại học 

Việt Nam của các tổ chức quốc tế, các sách, bài báo khoa học, công trình nghiên 

cứu trong và ngoài nước,… để tiến hành phân tích, tổng hợp các tài liệu, công trình 
                                                           
21Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative 
research journal, 9(2), 27-40. 
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nghiên cứu có liên quan đến quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học; các bài học kinh 

nghiệm; các khung tiêu chuẩn chất lượng và xếp hạng giáo dục đại học phổ biến; 

các nghiên cứu đánh giá về tiêu chí và chỉ số đánh giá chất lượng trường ĐH … 

Những nội dung trong đề tài nghiên cứu được sử dụng gồm nội dung nghiên cứu 1, 

2 và 3. 

17.2.2. Phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp (Secondary data analysis)   

 Dữ liệu thứ cấp là dữ liệu đã có sẵn, đã được công bố nên dễ thu thập, ít tốn 
thời gian, tiền bạc trong quá trình thu thập (Vartanian, T. P., 2010)22. Trong đề tài 
này dữ liệu thứ cấp được phục vụ để nghiên cứu đối sánh tìm ra mô hình đại học 
sáng nghiệp 4.0 và xây dựng Bộ tiêu chuẩn và chỉ số đánh giá chất lượng. Dữ liệu 
thu thập được phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, phù hợp việc nhận diện vấn đề 
nghiên cứu nghiên cứu. Tính cụ thể đòi hỏi sự rõ ràng về nguồn thu thập dữ liệu 
cũng như hiệu quả của dữ liệu. Trong nghiên cứu này, dữ liệu thứ cấp được chọn lọc 
từ dữ liệu thống kê và báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục thống kê, 
Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển châu Á, các Trung tâm kiểm định chất 
lượng trong nước, phương pháp phân tích CSDL thứ cấp sẽ bổ sung thêm một 
phương pháp nghiên cứu mới có đặc trưng của thời đại và rất hiệu quả. Nội dung 
trong đề tài nghiên cứu được sử dụng là nội dung nghiên cứu số 4. 

17.2.3. Phương pháp chuyên gia 

Phương pháp chuyên gia là kỹ thuật thông tin liên lạc có cấu trúc, có nguồn 
gốc từ phương pháp dự đoán đối xứng và dự báo tương tác dựa trên bảng trả lời câu 
hỏi của các chuyên gia (Linstone, H. A., & Turoff, M., 1975)23. Phương pháp này 
nhằm thu thập các thông tin, ý kiến đánh giá của các chuyên gia nghiên cứu về đối 
tượng dữ liệu, xác lập các tiêu chí, các ngưỡng đánh giá mức độ, cấp độ. Ngoài thu 
thập thông tin, phương pháp này còn cho phép xác minh, kiểm tra độ tin cậy của các 
tài liệu - sự kiện được thu thập qua các phương pháp khác. 

Trong đề tài này, phương pháp chuyên gia được sử dụng để thu thập thông tin, 
ý kiến đóng góp làm sáng tỏ Khung Quy hoạch trường đại học. 

Đề tài sẽ thực hiện phỏng vấn sâu các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục đại 
học; Đề tài dự kiến tổ chức 10 hội thảo và tọa đàm khoa học tham vấn ý kiến chuyên 
gia trong nước và quốc tế để tham vấn các nội dung của Đề tài cho phù hợp với bối 
cảnh Việt Nam. Phương pháp này được sử dụng trong nội dung nghiên cứu 2, 3, 4 
và 5.  

Quy trình thu thập dữ liệu: Phương pháp được tiến hành theo bốn giai đoạn 
thời gian giữa hai giai đoạn khoảng hai tháng, trong mỗi giai đoạn chuyên gia sẽ 
được tham khảo ý kiến qua của mình dưới dang trả lời phỏng vấn và tham gia hội 
thảo. 

                                                           
22Vartanian, T. P. (2010). Secondary data analysis. Oxford University Press 
23Linstone, H. A., & Turoff, M. (Eds.). (1975). The Delphi method: Techniques and 
applications (Vol. 29). Reading, MA: Addison-Wesley. 
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• Giai đoạn 1: Các chuyên gia trả lời phỏng vấn sâu theo các nội dung trao đổi 
đã được các nhà phân tích chuẩn bị sẵn. Các chuyên gia dự báo cũng có thể bổ sung 
hoặc gạch bớt các sự kiện trong danh mục đó. Sau khi trưng cầu, các nhà nghiên cứu 
phân tích các nội dung trả lời. 

• Giai đoạn 2: Các nhà phân tích xây dựng các nội dung hội thảo từ kết quả của 
phỏng vấn sâu trong giai đoạn 1. Các chuyên gia được mời tham gia hội thảo có thể 
đưa ý kiến trao đổi để làm rõ các vấn đề đã phát hiện trong giai đoạn 1. Kết quả thu 
được lại được các nhà nghiên cứu phân tích xử lý. 

• Giai đoạn 3: Các chuyên gia đánh giá lại được thông báo các thông tin từ giai 
đoạn hai mang lại và tiếp tục đánh giá trên cơ sở các thông tin cập nhật đó. Những ý 
của đa số sẽ được thuyết minh quan điểm, luận chứng cung cấp thông tin bổ sung. 

17.2.4. Phương pháp dân tộc học (Ethnography) 

Nghiên cứu theo phương pháp dân tộc học sử dụng kỹ thuật quan sát một cách 
tự nhiên để ghi lại một cách hệ thống hành vi, đặc trưng của đối tượng nghiên cứu 
trong môi trường riêng của nó. Những phương pháp thu thập thông tin gồm có 
phương pháp quan sát (observation), phương pháp phỏng vấn sâu (in-depth 
interview). Đề tài tổ chức các chuyến thăm quan thực tế các trường đại học ở các 
nước trên thế giới để tìm hiểu Quy hoạch hệ thống giáo dục đại học của các quốc gia 
trong khu vực ASEAN (Thái Lan), châu Á (Hàn Quốc) và quốc gia tiên tiến khác 
trên thế giới (Đức, Anh, Úc, Mỹ).  

Từ việc quan sát hoạt động và những đặc trưng của nó, cùng với việc phỏng 
vấn những bên liên quan sẽ giúp đề tài phát hiện ra Quy hoạch mạng lưới giáo dục 
đại học phù hợp với bối cảnh của Việt Nam.  

Phương pháp quan sát: Đây được xem là một quá trình mà nhà nghiên cứu thiết lập 
và duy trì một mối quan hệ nhiều mặt phù hợp với một nhóm người trong bối cảnh 
tự nhiên của họ, nhằm mục đích phát triển một cách hiểu khoa học xã hội về nhóm 
đó (Lofland, J. và Lofland, L.H, 2006, tr. 17)24. Nói cách khác, quan sát định tính là 
việc nhà nghiên cứu đi vào một môi trường cụ thể, tiếp xúc với một hay một số 
người là đối tượng nghiên cứu, xây dựng, phát triển và duy trì mối quan hệ với họ 
để cùng trải nghiệm cái họ đang trải qua, nhằm tìm hiểu và lý giải được sâu sắc vấn 
đề nghiên cứu. Quan sát trong nghiên cứu định tính theo nghĩa tương đương với các 
thuật ngữ như: “quan sát tham gia (participant observation), công việc thực địa 
(fieldwork), quan sát định tính (qualitative observation), quan sát trực tiếp (direct 
observation) và nghiên cứu điền dã (field research)” (Patton, 2002, tr. 262)25. Từ 
những quan sát thực tế, ghi chép để học hỏi kinh nghiệm từ các nước trên thế giới. 

Phương pháp phỏng vấn sâu: Phỏng vấn sâu, còn được gọi là phỏng vấn phi cấu 
trúc, là một loại cuộc phỏng vấn mà các nhà nghiên cứu sử dụng để thu thập thông 

                                                           
24Lofland, J., & Lofland, L. H. (2006). Analyzing social settings. Belmont, CA: Wadsworth 
Publishing Company. 
25Patton, M. Q. (2002). Fieldwork strategies and observation methods. Qualitative research and evaluation 
methods, 3, 259-338. 
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tin nhằm đạt được một sự hiểu biết toàn diện về quan điểm hoặc tình hình của người 
được phỏng vấn; phương pháp này cũng có thể được sử dụng để khám phá các vấn 
đề thú vị để điều tra thêm. Loại cuộc phỏng vấn này bao gồm hỏi các câu hỏi mở 
cho người cung cấp thông tin, và thăm dò bất cứ nơi nào cần thiết để có được dữ 
liệu được nhà nghiên cứu cho là hữu ích. Vì phỏng vấn sâu thường liên quan đến dữ 
liệu định tính nên còn được gọi là phỏng vấn định tính (Berry, 1999)26. Patton 
(1987)27 đề xuất ba cách tiếp cận cơ bản để tiến hành phỏng vấn định tính: (i) phỏng 
vấn phi chính thức; (2) phỏng vấn có hướng dẫn; (3) phỏng vấn mở chuẩn hóa. 
Trong nghiên cứu này, dựa trên kết quả phỏng vấn các bên liên quan để đưa ra 
những gợi ý cho mô hình và các tiêu chí đánh giá hiệu quả của trường đại học trong 
bối cảnh mới.  

17.2.5. Phương pháp nghiên cứu trường hợp (Case study) 

 Nghiên cứu trường hợp là phương pháp được sử dụng phổ biến trong xã hội 

học, có tính ứng dụng cao, nhất là trong nghiên cứu thực địa về một tổ chức, một 

thiết chế, một nhóm xã hội, một cộng đồng, hoặc một sự kiện, một quyết định,..Theo 

Yin (2013)28 “nghiên cứu trường hợp trong khoa học xã hội là khảo sát, đánh giá 

một hiện tượng xã hội đang diễn ra trong bối cảnh đời sống thực tế”. Nghiên cứu 

tình huống có thể sử dụng những phương pháp khảo sát, đánh giá khác nhau.  Đề tài 

này sẽ nghiên cứu trường hợp Quy hoạch mạng lưới giáo dục của một số tỉnh thành 

trong cả nước: Hà Nội, t.p. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Nguyên để 

xác định các quy hoạch phù hợp cho quy mô cấp tỉnh, thành phố và xây dựng quy 

hoạch mạng lưới cho cả nước. Những nội dung trong đề tài nghiên cứu được sử 

dụng gồm nội dung nghiên cứu 2, 3, 4 và 5. 

17.3. Tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo 

Lần đầu tiên, các cơ sở khoa học và thực tiễn của việc quy hoạch hệ thống giáo 
dục đại học được xây dựng, phân tích và nhìn nhận một cách toàn diện từ góc độ 
khoa học giáo dục hiện đại, từ những căn cứ thực tiễn và hiểu biết sâu sắc về bối 
cảnh kinh tế, xã hội Việt Nam.  

Các phát hiện và khuyến nghị của đề tài xuất phát từ các luận cứ, luận chứng 
khoa học chặt chẽ, từ các quan điểm và lý thuyết về quản trị đại học, kiểm định chất 
lượng giáo dục đại học. 

Việc quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học được tiếp cận trên 
phương diện lý thuyết hệ thống, với các bộ chỉ số hệ thống và phương pháp khai phá 
dữ liệu giáo dục. 

Cách tiếp cận, giải quyết vấn đề từ lý thuyết, mô hình hệ thống với các điều 
                                                           
26Berry, R. S. (1999). Collecting data by in-depth interviewing. Trích từ website: 
http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/000001172.htm 
27Patton, M. Q. (1987). How to Use Qualitative Methods in Evaluation. California: Sage 
Publications, Inc. 
28Yin, R. K. (2013). Case study research: Design and methods. Sage publications. 
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kiện ràng buộc. Ngoài ra việc sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu lớn cũng là 
một tính sáng tạo, độc đáo của đề tài.  

 

18 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 

[Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện 
đề tài (kể cả tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội dung công việc tham gia trong 
đề tài; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính - nếu có]  

18.1. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

         Phối hợp với cơ quan chủ trì trong việc nghiên cứu bối cảnh kinh tế, giáo dục, 

chính trị, xã hội của Việt Nam trong mối tương quan với quy hoạch mạng lưới giáo 

dục đại học, đánh giá thực trạng mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam 

hiện tại, tham gia đề xuất quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học Việt Nam. 

         Xây dựng nhóm giải pháp về tài chính và đầu tư nhà nước cho các cơ sở 
GDĐH. 

         Nhóm giải pháp khuyến khích và thu hút nguồn lực đầu tư. 

18.2. Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 

         Phối hợp với cơ quan chủ trì trong việc nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thực tiễn 

trong và ngoài nước trong quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học Việt Nam. 

         Nghiên cứu xây dựng các báo cáo đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách 

để quản lý và thực hiện quy hoạch. 

         Nghiên cứu nhóm giải pháp về tăng cường dự báo nguồn nhân lực. 

         Đào tạo sau đại học, viết và công bố bài báo khoa học. 

18.3. Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

         Phối hợp với cơ quan chủ trì trong việc nghiên cứu bối cảnh kinh tế, giáo dục, 

chính trị, xã hội của Việt Nam trong mối tương quan với quy hoạch mạng lưới giáo 

dục đại học, đánh giá thực trạng mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam 

hiện tại, tham gia đề xuất quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học Việt Nam. 

         Xây dựng đề xuất bản demo quy hoạch và xây dựng, đề xuất các giải pháp về 
cơ chế chính sách để quản lý và thực hiện quy hoạch mạng lưới các cơ sơ giáo dục 
đại học giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2035: 

         Nghiên cứu xây dựng quy định tự chủ đại học để tăng cường tự chủ và trách 
nhiệm giải trình của các cơ sở GDĐH giúp cho các cơ sở phát huy được sự năng 
động, sáng tạo, đổi mới, phục vụ quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học. 

         Hệ thống giải pháp về tăng cường đảm bảo chất lượng; Giải pháp tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát cơ sở GDĐH trong việc triển khai thực thiện quy hoạch. 
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         Ngoài 02 đơn vị phối hợp chính, khi triển khai đề tài chủ nhiệm đề tài cùng 

nhóm nghiên cứu cũng sẽ phối hợp với các chuyên gia về quy hoạch, kiến trúc, về 

kinh tế - xã hội ở các đơn vị trong, ngoài nước. 

19 Phương án hợp tác quốc tế: (nếu có) 

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác- đối 
với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; 
hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác 
động của hợp tác đối với kết quả của đề tài) 

         Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu sẽ phối hợp, cộng tác với 
nhóm nghiên cứu, chuyên gia của Ngân hàng thế giới để triển khai một số nội dung 
như kinh nghiệm về quy hoạch các cơ sở giáo dục đại học của một số nước trên thế 
giới, bản demo quy hoạch. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần trong việc xây dựng kế 
hoạch tổng thể (Master Plan) cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. 

 

20 Kế hoạch thực hiện: 

TT 

Các nội dung, 
công việc chủ yếu 

cần được thực 
hiện;  

các mốc đánh giá 
chủ yếu 

 Kết quả phải 
đạt     

Thời 
gian 
(bắt 
đầu, 
 kết 

thúc) 

Cá nhân,  
tổ chức  

thực hiện* 

Dự kiến  
kinh 
phí 

(triệu 
đồng)

 

 Xây dựng thuyết 

minh nhiệm vụ 

KH&CN; Xây 

dựng báo cáo tổng 

quan vấn đề cần 

nghiên cứu 

Thuyết minh 
đề tài được 
duyệt. 

Thuyết minh 

đề cương đề tài 

gồm các phụ 

lục và dự toán 

kinh phí chi 

tiết. 

7/2017-

11/2017 

Hoàng Minh Sơn, 
Vũ Văn Yêm, 
Đào Hiền Chi 
 

47,255 

1 Nội dung 1: 
Nghiên cứu bối 
cảnh kinh tế, giáo 
dục, chính trị, xã 
hội của Việt Nam 
và thế giới trong 
mối tương quan 
với quy hoạch 
mạng lưới các cơ 

Báo cáo bao 
gồm các nội 
dung 1.1 đến 
1.4 

 

1/2018-
10/2018 

Hoàng Minh Sơn, 
Đặng Văn Huấn 
Vũ Văn Yêm 
Nguyễn Phú 
Khánh 
Nguyễn Danh 
Nguyên 
Phạm Văn Quyết 
Phạm Thị Thanh 

267,748 
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sở giáo dục giáo 
dục đại học Việt 
Nam  

Hải 
Lê Đình Nghị 
Thái Thế Hùng 

 

1.1 Nghiên cứu ảnh 
hưởng, tác động 
của bối cảnh kinh 
tế, chính trị, xã hội 
ở Việt Nam và nhu 
cầu nguồn nhân lực 
đối với việc quy 
hoạch mạng lưới 
các cơ sở giáo dục 
đại học  

Báo cáo ảnh 
hưởng, tác 
động của bối 
cảnh kinh tế, 
chính trị, xã 
hội ở Việt 
Nam và nhu 
cầu nguồn 
nhân lực đối 
với việc quy 
hoạch mạng 
lưới các cơ sở 
giáo dục đại 
học  

   

1.2 Nghiên cứu bối 
cảnh kinh tế, giáo 
dục, xã hội của khu 
vực và thế giới 
trong mối tương 
quan với quy 
hoạch mạng lưới 
các cơ sở giáo dục 
đại học Việt Nam 

Báo cáo ảnh 
hưởng, tác 
động của tình 
hình kinh tế, 
xã hội thế giới 
và khu vực đối 
với việc quy 
hoạch mạng 
lưới các cơ sở 
giáo dục đại 
học Việt Nam 

   

1.3 Nghiên cứu, phân 
tích bối cảnh phát 
triển, cạnh tranh và 
đầu tư trong giáo 
dục đại học hiện 
nay 

Báo cáo phân 
tích bối cảnh 
phát triển, 
cạnh tranh và 
đầu tư trong 
giáo dục đại 
học hiện nay  

   

1.4 Nghiên cứu ảnh 
hưởng, tác động 
của cách mạng 
công nghiệp lần 
thứ 4 tới việc quy 
hoạch mạng lưới 

Báo cáo ảnh 
hưởng, tác 
động của cách 
mạng công 
nghiệp lần thứ 
4 tới việc quy 
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giáo dục đại học 
Việt Nam  

hoạch mạng 
lưới các cơ sở 
giáo dục đại 
học Việt Nam 

2 Nội dung 2: 
Nghiên cứu cơ sở 
thực tiễn trong và 
ngoài nước cho 
quy hoạch mạng 
lưới các cơ sở giáo 
dục đại học Việt 
Nam  

Báo cáo bao 
gồm các nội 
dung 2.1 đến 
2.7 

 

1/2018- 

11/2018 

Hoàng Minh Sơn 
Đặng Văn Huấn 
Vũ Văn Yêm 
Nguyễn Phú 
Khánh 
Nguyễn Danh 
Nguyên 
Phạm Văn Quyết 
Phạm Thị Thanh 
Hải 
Lê Đình Nghị 
Thái Thế Hùng 
Đào Hiền Chi 

514,020 

2.1 Nghiên cứu, phân 
tích về nhu cầu, cơ 
cấu nguồn nhân lực 
theo cách tiếp cận 
cung - cầu tới quy 
hoạch mạng lưới 
các cơ sở giáo dục 
đại học Việt Nam 

Báo cáo phân 
tích về nhu 
cầu, cơ cấu 
nguồn nhân lực 
theo cách tiếp 
cận cung - cầu 
tới quy hoạch 
mạng lưới các 
cơ sở giáo dục 
đại học Việt 
Nam 

   

2.2 Nghiên cứu về 
phân khúc thị 
trường lao động, về 
xu hướng di 
chuyển nguồn nhân 
lực quốc tế, thị 
trường lao động 
toàn cầu 

Báo cáo về 
phân khúc thị 
trường lao 
động, phân tích 
về xu hướng di 
chuyển nguồn 
nhân lực quốc 
tế, thị trường 
lao động toàn 
cầu 

   

2.3 Vai trò của doanh 
nghiệp trong việc 
tham gia thị trường 
đào tạo nguồn 
nhân lực. Nghiên 

Báo cáo về vai 
trò của doanh 
nghiệp trong 
việc tham gia 
thị trường đào 
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cứu sự tương tác 
của doanh nghiệp, 
thị trường lao động 
tới sự phát triển 
nguồn nhân lực 
theo chiều sâu 

tạo nguồn 
nhân lực, sự 
tương tác của 
doanh nghiệp, 
thị trường lao 
động tới sự 
phát triển 
nguồn nhân 
lực 

2.4 Nghiên cứu xu 
hướng phát triển 
của các đại học và 
tầm nhìn trong 
tương lai 

Báo cáo về xu 
hướng phát 
triển của các 
đại học và tầm 
nhìn trong 
tương lai 

   

2.5 Nghiên cứu về 
phân tầng chất 
lượng, xếp hạng 
các đại học 

Báo cáo về 
phân tầng chất 
lượng, xếp 
hạng các đại 
học 

   

2.6 Nghiên cứu về xu 
hướng xã hội hóa 
giáo dục, vai trò 
của nhà nước, thị 
trường và ảnh 
hưởng tới quy 
hoạch mạng lưới 
các cơ sở giáo dục 
đại học Việt Nam 

Báo cáo phân 
tích xã hội hóa 
giáo dục, vài 
trò của nhà 
nước, thị 
trường và ảnh 
hưởng tới quy 
hoạch mạng 
lưới các cơ sở 
giáo dục đại 
học Việt Nam 

   

2.7 Nghiên cứu kinh 
nghiệm quy hoạch 
mạng lưới cơ sở 
giáo dục đại học 
của một số nước 
trên thế giới 

Báo cáo về 
kinh nghiệm 
quy hoạch 
mạng lưới cơ 
sở giáo dục đại 
học của một số 
nước trên thế 
giới (Mỹ, Hàn 
Quốc, 
Malaysia) 

   

3 Nội dung 3: Báo cáo bao 1/2018- Hoàng Minh Sơn 721,032 
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Nghiên cứu cơ sở 
lý thuyết và xu 
hướng quốc tế 
trong quy hoạch 
mạng lưới các cơ 
sở giáo dục đại 
học 

gồm các nội 
dung 3.1 đến 
3.8 

 

1/2019 Đặng Văn Huấn 
Vũ Văn Yêm 
Nguyễn Phú 
Khánh 
Nguyễn Danh 
Nguyên 
Phạm Văn Quyết 
Phạm Thị Thanh 
Hải 
Lê Đình Nghị 
Thái Thế Hùng 
Đào Hiền Chi 

3.1 Nghiên cứu làm rõ 
sứ mệnh, mục đích, 
mục tiêu của giáo 
dục đại học trong 
bối cảnh đất nước 
bước vào giai đoạn 
hội nhập quốc tế 
sâu rộng và chịu sự 
tác động mạnh mẽ 
của cuộc cách 
mạng công nghiệp 
lần thứ 4

 

Báo cáo làm rõ 
sứ mệnh, mục 
đích, mục tiêu 
của giáo dục 
đại học trong 
bối cảnh đất 
nước bước vào 
giai đoạn hội 
nhập quốc tế 
sâu rộng và 
chịu sự tác 
động mạnh mẽ 
của cuộc cách 
mạng công 
nghiệp lần thứ 
4
 

   

3.2 Nghiên cứu, khảo 
sát mô hình hệ 
thống các cơ sở 
giáo dục đại học 
trên thế giới 

Khảo sát mô 
hình hệ thống 
các cơ sở giáo 
dục đại học 
trên thế giới 

   

3.3 Nghiên cứu cơ sở, 
luận cứ khoa học, 
lý thuyết về hệ 
thống, mô hình, 
cấu trúc hệ thống 
các cơ sở giáo dục 
đại học 

Cơ sở, luận cứ 
khoa học, lý 
thuyết về hệ 
thống, mô 
hình, cấu trúc 
hệ thống các 
cơ sở giáo dục 
đại học 

   

3.4 Nghiên cứu xây Bộ chỉ số chính    
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dựng bộ tham số 
đặc trưng, bộ chỉ 
số chính của hệ 
thống các cơ sở 
giáo dục đại học 
Việt Nam 

của hệ thống 
các cơ sở giáo 
dục đại học 

3.5 Nghiên cứu xây 
dựng mô hình, 
thuật toán tối ưu hệ 
thống cơ sở giáo 
dục đại học 

Thuật toán tối 
ưu hệ thống 

   

3.6 Nghiên cứu xây 
dựng chương trình 
mô phỏng, bộ công 
cụ tối ưu hệ thống 
cơ sở giáo dục đại 
học

 

Chương trình 
mô phỏng 

   

3.7 Nghiên cứu các 
tiêu chí đánh giá 
hiệu quả của một 
mạng lưới các cơ 
sở giáo dục đại học

 

Các tiêu chí 
đánh giá hiệu 
quả của một 
mạng lưới các 
cơ sở giáo dục 
đại học 

   

3.8 Nghiên cứu xây 
dựng các quy 
chuẩn, tiêu chuẩn, 
tiêu chí cho quy 
hoạch mạng lưới 
các cơ sở giáo dục 
đại học Việt Nam  

Các quy chuẩn, 
tiêu chuẩn, tiêu 
chí cho quy 
hoạch mạng 
lưới các cơ sở 
giáo dục đại 
học Việt Nam

 

   

4 Nội dung 4: 
Nghiên cứu đánh 
giá thực trạng 
mạng lưới các cơ 
sở giáo dục đại 
học ở Việt Nam 
hiện nay  

Báo cáo bao 
gồm các nội 
dung 4.1 đến 
4.7 

 

6/2018- 

5/2019 

Hoàng Minh Sơn 
Đặng Văn Huấn 
Vũ Văn Yêm 
Nguyễn Phú 
Khánh 
Nguyễn Danh 
Nguyên 
Phạm Văn Quyết 
Phạm Thị Thanh 
Hải 
Lê Đình Nghị 
Thái Thế Hùng 

453,960 
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4.1 Nghiên cứu đánh 
giá hiệu quả của 
Quy hoạch 37 
(năm 2013) và các 
bài học kinh 
nghiệm về quy 
hoạch mạng lưới 
các cơ sở giáo dục 
đại học 

Báo cáo: Đánh 
giá hiệu quả 
của Quy hoạch 
37 và các bài 
học kinh 
nghiệm về quy 
hoạch mạng 
lưới các cơ sở 
giáo dục đại 
học.

 

   

4.2 Nghiên cứu đánh 
giá thực trạng năng 
lực của hệ thống 
giáo dục đại học 
trong việc đáp ứng 
yêu cầu về nguồn 
nhân lực của đất 
nước và các định 
hướng quy hoạch 
tại Quy hoạch 
mạng lưới các cơ 
sở giáo dục đại học 
hiện hành 

Báo cáo đánh 
giá thực trạng 
năng lực của 
hệ thống giáo 
dục đại học 
trong việc đáp 
ứng yêu cầu về 
nguồn nhân lực 
của đất nước 
và các định 
hướng quy 
hoạch tại Quy 
hoạch mạng 
lưới các cơ sở 
giáo dục đại 
học

 

   

4.3 Nghiên cứu hiện 
trạng quy hoạch 
các trường đại học 
theo cụm lĩnh vực 
đào tạo và không 
gian (vùng, miền) 
và khả năng đáp 
ứng các định 
hướng quy hoạch 
tại Quy hoạch 
mạng lưới các cơ 
sở giáo dục đại học 
hiện hành 

Báo cáo: Hiện 
trạng quy 
hoạch các 
trường đại học 
theo cụm lĩnh 
vực đào tạo và 
không gian 
(vùng, miền) 
và khả năng 
đáp ứng các 
định hướng 
quy hoạch tại 
Quy hoạch 
mạng lưới các 
cơ sở giáo dục 
đại học hiện 
hành
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4.4 Nghiên cứu đánh 
giá thực trạng điều 
kiện đảm bảo chất 
lượng giáo dục của 
các cơ sở giáo dục 
đại học Việt Nam 
theo các định 
hướng triển khai 
quy hoạch mạng 
lưới các cơ sở giáo 
dục đại học hiện 
hành 

Báo cáo đánh 
giá thực trạng 
điều kiện đảm 
bảo chất lượng 
giáo dục của 
các cơ sở giáo 
dục đại học 
Việt Nam theo 
các định hướng 
triển khai quy 
hoạch mạng 
lưới giáo dục 
đại học hiện 
hành

 

   

4.5 Nghiên cứu đánh 
giá năng lực quản 
trị đại học tại các 
cơ sở giáo dục đại 
học và khả năng 
triển khai quy 
hoạch mạng lưới 
các cơ sở giáo dục 
đại học ở cấp cơ sở 

Báo cáo đánh 
giá năng lực 
quản trị đại học 
tại các cơ sở 
giáo dục đại 
học và khả 
năng triển khai 
quy hoạch 
mạng lưới giáo 
dục đại học ở 
cấp cơ sở

 

   

4.6 Nghiên cứu đánh 
giá hiện trạng phân 
bố các cơ sở giáo 
dục đại học ở Việt 
Nam và mức độ 
đáp ứng với các 
định hướng quy 
hoạch tại Quy 
hoạch mạng lưới 
các cơ sở giáo dục 
đại học hiện hành 

Báo cáo đánh 
giá hiện trạng 
phân bố các cơ 
sở giáo dục đại 
học ở Việt 
Nam và mức 
độ đáp ứng với 
các định hướng 
quy hoạch tại 
Quy hoạch 
mạng lưới giáo 
dục đại học 
hiện hành

 

   

4.7 Nghiên cứu đánh 
giá thực trạng chất 
lượng và quy mô 
đào tạo đại học ở 

Báo cáo đánh 
giá thực trạng 
chất lượng và 
quy mô đào tạo 
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Việt Nam và khả 
năng đáp ứng các 
định hướng quy 
hoạch tại Quy 
hoạch mạng lưới 
các cơ sở giáo dục 
đại học hiện hành 

đại học ở Việt 
Nam và khả 
năng đáp ứng 
các định hướng 
quy hoạch tại 
Quy hoạch 
mạng lưới các 
cơ sở giáo dục 
đại học hiện 
hành 

5 Nội dung 5: 
Nghiên cứu đề 
xuất bản demo 
quy hoạch và xây 
dựng, đề xuất các 
giải pháp về cơ 
chế chính sách để 
quản lý và thực 
hiện quy hoạch 
mạng lưới các cơ 
sơ giáo dục đại 
học giai đoạn 
2018-2025, tầm 
nhìn 2035 

Báo cáo bao 
gồm các nội 
dung 5.1 đến 
5.12 

 

12/2018
- 

10/2019 

Hoàng Minh Sơn 
Đặng Văn Huấn 
Vũ Văn Yêm 
Nguyễn Phú 
Khánh 
Nguyễn Danh 
Nguyên 
Phạm Văn Quyết 
Phạm Thị Thanh 
Hải 
Lê Đình Nghị 
Thái Thế Hùng 

Đào Hiền Chi 

642,360 

5.1 Nghiên cứu hệ 
thống thông tin địa 
lý GIS và ứng 
dụng trong quy 
hoạch mạng lưới 
các cơ sở giáo dục 
đại học

 

Cơ sở dữ liệu 
bảo đồ số và 
GIS và ứng 
dụng trong quy 
hoạch mạng 
lưới các cơ sở 
giáo dục đại 
học 

   

5.2 Nghiên cứu phân 
tích, tối ưu mô 
hình hệ thống cơ 
sở giáo dục đại học 
theo một số kịch 
bản và đề xuất bản 
demo quy hoạch 
mạng lưới các cơ 
sở giáo dục đại học 
Việt Nam giai đoạn 
2018-2025, tầm 

Bản demo quy 
hoạch mạng 
lưới các cơ sở 
giáo dục đại 
học Việt Nam 
giai đoạn 
2018-2025, 
tầm nhìn 2035 
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nhìn 2035
 

5.3 Nghiên cứu đề xuất 
những quy định và 
hướng dẫn triển 
khai quy hoạch 
mạng lưới các cở 
sở giáo dục đại học 

Quy định và 
hướng dẫn 
triển khai quy 
hoạch mạng 
lưới các cơ sở 
giáo dục đại 
học 

   

5.4 Nghiên cứu đề xuất 
những quy định tự 
chủ đại học để tăng 
cường tự chủ và 
trách nhiệm giải 
trình của các cơ sở 
GDĐH giúp cho 
các cơ sở phát huy 
được sự năng 
động, sáng tạo, đổi 
mới, phục vụ quy 
hoạch mạng lưới 
các cơ sở giáo dục 
đại học 

Quy định về tự 
chủ đại học để 
tăng cường tự 
chủ và trách 
nhiệm giải 
trình của các 
cơ sở GDĐH 

 

   

5.5 Nghiên cứu đề xuất 
các giải pháp về 
tăng cường đảm 
bảo chất lượng và 
tiêu chuẩn hóa hiệu 
quả hoạt động của 
trường đại học 
phục vụ thực hiện 
quy hoạch mạng 
lưới các cơ sở giáo 
dục đại học 

Giải pháp về 
tăng cường 
đảm bảo chất 
lượng và tiêu 
chuẩn hóa hiệu 
quả hoạt động 
của trường đại 
học phục vụ 
thực hiện quy 
hoạch mạng 
lưới các cơ sở 
giáo dục đại 
học 

   

5.6 Nghiên cứu đề xuất 
yêu cầu nội dung 
thông tin theo dõi, 
thống kê, giám sát, 
đánh giá hiệu quả 
hoạt động của các 
trường đại học 

Giải pháp tăng 
cường công tác 
kiểm tra, giám 
sát cơ sở 
GDĐH trong 
việc triển khai 
thực thiện quy 
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hoạch 

5.7 Nghiên cứu đề xuất 
các giải pháp tăng 
cường công tác 
kiểm tra, giám sát 
cơ sở GDĐH trong 
việc triển khai thực 
thiện quy hoạch 

Giải pháp tăng 
cường công tác 
kiểm tra, giám 
sát cơ sở 
GDĐH trong 
việc triển khai 
thực thiện quy 
hoạch 

   

5.8 Nghiên cứu, phối 
hợp đề xuất các 
nhóm giải pháp về 
tài chính và đầu tư 
nhà nước cho các 
cơ sở giáo dục đại 
học 

Giải pháp về 
tài chính và 
đầu tư nhà 
nước cho các 
cơ sở giáo dục 
đại học 

   

5.9 Nghiên cứu đề xuất 
các nhóm giải pháp 
khuyến khích và 
thu hút nguồn lực 
đầu tư 

Giải pháp 
khuyến khích 
và thu hút 
nguồn lực đầu 
tư 

   

5.10 Nghiên cứu đề xuất 
các giải pháp nâng 
cao năng lực quản 
trị cho đội ngũ 
quản lý, lãnh đạo 
giáo dục đại học 
phục vụ triển khai 
quy hoạch mạng 
lưới các cơ sở giáo 
dục đại học 

Giải pháp nâng 
cao năng lực 
quản trị cho 
đội ngũ quản 
lý, lãnh đạo 
giáo dục đại 
học phục vụ 
triển khai quy 
hoạch mạng 
lưới các cơ sở 
giáo dục đại 
học 

   

5.11 Nghiên cứu đề xuất 
các giải pháp về 
truyền thông và 
xúc tiến quy hoạch 
mạng lưới các cơ 
sở giáo dục đại học 

Giải pháp về 
truyền thông 
và xúc tiến quy 
hoạch mạng 
lưới các cơ sở 
giáo dục đại 
học 

   

5.12 Nghiên cứu đề xuất giải pháp về    
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giải pháp về thiết 
lập hạ tầng kỹ 
thuật phục vụ thực 
hiện quy hoạch 
mạng lưới các cơ 
sở giáo dục đại học 
Việt Nam 

thiết lập hạ 
tầng kỹ thuật 
phục vụ thực 
hiện quy hoạch 
mạng lưới các 
cơ sở giáo dục 
đại học Việt 
Nam 

7 

Khảo sát, trao đổi 

học thuật, kinh 

nghiệm quốc tế 

  
Tất cả các thành 
viên 

 

7.1 

- Công việc 1: Trao 

đổi khoa học, kinh 

nghiệm với một tổ 

chức quản lý giáo 

dục bang 

California và bang 

Texas - Hoa Kỳ  

3 người x 11 
ngày 

2018 

Thành viên nhóm 
nghiên cứu 
 
 
 

450,00 

7.2 

Công việc 2: Khảo 
sát thực tiễn 
+ Quy mô khảo sát: 
khoảng 40 trường 
đại học. 
+ Địa bàn khảo sát: 
Đề tài dự kiến thực 
hiện khảo sát tại 
các trường đại học 
thuộc bốn vùng 
kinh tế trọng điểm 
của Việt Nam, bao 
phủ hết 6 khu vực 
địa lý trong cả 
nước, trong đó 
trọng tâm khảo sát 
là hai thành phố 
lớn ở hai khu vực 
miền Bắc, miền 
Nam (tại các tỉnh 
thành: Tuyên 
Quang; Hải Phòng; 
Thái Nguyên; Hà 
Nội và Nam Định; 

  

 

545,050 
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Nghệ An; Đà 
Nẵng;  Quy Nhơn, 
Đắc Lắk; Thành 
phố Hồ Chí Minh 
và Cần Thơ) 

8 
Tổ chức tọa đàm, 

hội thảo 

  
Tất cả thành viên 

613,600 

8.1 

- Công việc 1: Tổ 
chức tọa đàm với 
nhóm chuyên gia 
quốc tế tại ĐHBK 
HN; Tổ chức 02 
Tọa đàm với các 
chuyên gia và 
doanh nhân trong 
nước (01 tọa đàm 
tại Hà Nội, 01 tại 
TP Hồ Chí Minh) 
và các tọa đàm 
khoa học khác tại 
Đà Nẵng, Cần Thơ, 
Hà Nội, TP Hồ Chí 
Minh… 

- Thời gian: 01 

ngày/ tọa đàm 

- Đại biểu 

trong nước: 30 

người, nước 

ngoài: 02 

người. 

- Các tọa đàm 

khoa học tại 

Hà Nội, TP Hồ 

Chí Minh, Cần 

Thơ, Đà Nẵng, 

Các tỉnh thành 

đến khảo sát: 

số đại biểu 30 

người x 1 

ngày/tọa đàm. 

2018, 
2019  

 

8.2 

- Công việc 2: Tổ 

chức 4 Hội thảo 

với các chuyên gia, 

nhà nghiên cứu, 

nhà quản lý và 

doanh nhân trong 

nước 

- 02 Hội thảo 

tại Hà Nội, 01 

hội thảo tại TP 

Hồ Chí Minh, 

01 hội thảo tại 

Đà Nẵng, số 

đại biểu tham 

dự khoảng 100 

người x 1 

ngày/Hội thảo. 

2018, 
2019  

 

9 Dịch tài liệu 

Tài liệu được 
mua bản quyền 
và chọn dịch 
sang tiếng Việt 
phục vụ nghiên 

2018 

Vũ Văn Yêm, 
Phạm Thị Thanh 
Hải, Lê Đình 
Nghị, Thái Thế 
Hùng, Nguyễn 

60 
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cứu  Phú Khánh 

10 Viết báo cáo đề tài  2019 
Hoàng Minh Sơn, 
Vũ Văn Yêm 

53,625 

10.1 
- Công việc 1: 
Soạn thảo Báo cáo  
 

Báo cáo đầy đủ 
nội dung theo 
cấu trúc dự 
kiến  

2019 

 

 

10.2 
- Công việc 2: 
Thẩm định báo cáo  

Báo cáo được 
hoàn thiện theo 
ý kiến thẩm 
định 

2019  

* Chỉ ghi những cá nhân có tên tại Mục 10 
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S
T
T 

Nội dung công việc 

  
T1-

2018  

  
T2-

2018 

  
T3-

2018 

  
T4-

2018 

  
T5-

2018 

  
T6-

2018 

  
T7-

2018 

  
T8-

2018 

  
T9-

2018 

  
T10-
2018 

  
T11-
2018 

  
T12-
2018 

  
T1-

2019 

  
T2-

2019 

  
T3-

2019 

  
T4-

2019 

  
T5-

2019 

  
T6-

2019 

  
T7-

2019 

  
T8-

2019 

  
T9-

2019 

  
T10-
2019 

  
T11-
2019 

  
T12- 
2019 

                                               

1 

Nội dung 1: Nghiên cứu bối cảnh 
kinh tế, giáo dục, chính trị, xã hội 
của Việt Nam trong mối tương quan 
với quy hoạch mạng lưới các cơ sở 
giáo dục giáo dục đại học Việt Nam 

            
 

                                  

2 

Nội dung 2: Nghiên cứu cơ sở thực 
tiễn trong và ngoài nước cho quy 
hoạch mạng lưới các cơ  sở giáo dục 
đại học Việt Nam 

                  
 

                            

3 

Nội dung 3: Nghiên cứu cơ sở lý 
thuyết và xu hướng quốc tế trong 
quy hoạch mạng lưới các cơ  sở giáo 
dục đại học 

                                                

4 
Nội dung 4: Nghiên cứu đánh giá 
thực trạng mạng lưới các cơ sở giáo 
dục đại học ở Việt Nam hiện nay 

                              
 

                

5 

Nội dung 5: Nghiên cứu đề xuất bản 
demo quy hoạch và xây dựng, đề 
xuất các giải pháp về cơ chế chính 
sách để quản lý và thực hiện quy 
hoạch mạng lưới các cơ sơ giáo dục 
đại học giai đoạn 2018-2025, tầm 
nhìn 2035 

                                                

6 
Khảo sát, trao đổi học thuật, kinh 
nghiệm và tham dự hội thảo quốc tế 

                                                

7 Tổ chức tọa đàm, hội thảo                                                 

8 
Tổng hợp, xây dựng các báo cáo, 
hoàn thiện tài liệu 

                                                



  66

III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 
 

21 Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt: (liệt kê theo 
dạng sản phẩm)  

21.1 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 

(ghi rõ tên từng sản 
phẩm )

 

Yêu cầu khoa học cần đạt  Ghi chú 

1 Báo cáo: Tổng quan về 
quy hoạch mạng lưới 
giáo dục đại học 

- Bao quát cả tình hình nghiên cứu trong 
nước và trên thế giới 

- Nội dung: Đạt yêu cầu. 

 

2 Báo cáo nghiên cứu 
luận cứ khoa học để quy 
hoạch mạng lưới các cơ 
sở giáo dục đại học 

- Tích hợp được nội dung các báo cáo 
chuyên đề liên quan và 01 báo cáo khảo 
sát nước ngoài. 

- Nội dung: Đạt yêu cầu 

 

3 Các báo cáo đánh giá 
thực trạng mạng lưới 
các cơ sở giáo dục đại 
học ở Việt Nam hiện 
nay 

- 07 báo cáo hướng vào các nội dung 
sau: 

BC1: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của 
Quy hoạch 37 (năm 2013) và các bài 
học kinh nghiệm về quy hoạch mạng 
lưới giáo dục đại học. 

BC 2: Nghiên cứu đánh giá thực trạng 
năng lực của hệ thống giáo dục đại học 
trong việc đáp ứng yêu cầu về nguồn 
nhân lực của đất nước và các định 
hướng quy hoạch tại Quy hoạch mạng 
lưới giáo dục đại học hiện hành. 

BC 3: Nghiên cứu hiện trạng quy hoạch 
các trường đại học theo cụm lĩnh vực 
đào tạo và không gian (vùng, miền) và 
khả năng đáp ứng các định hướng quy 
hoạch tại Quy hoạch mạng lưới giáo dục 
đại học hiện hành. 

BC 4: Nghiên cứu đánh giá thực trạng 
điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục 
của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam 
theo các định hướng triển khai quy 
hoạch mạng lưới giáo dục đại học hiện 
hành. 
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BC 5: Nghiên cứu đánh giá năng lực 
quản trị đại học tại các cơ sở giáo dục 
đại học và khả năng triển khai quy 
hoạch mạng lưới giáo dục đại học ở cấp 
cơ sở. 

BC 6: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng 
phân bố các cơ sở giáo dục đại học ở 
Việt Nam và mức độ đáp ứng với các 
định hướng quy hoạch tại Quy hoạch 
mạng lưới giáo dục đại học hiện hành. 

BC 7: Nghiên cứu đánh giá thực trạng 
chất lượng và quy mô đào tạo đại học ở 
Việt Nam và khả năng đáp ứng các định 
hướng quy hoạch tại Quy hoạch mạng 
lưới giáo dục đại học hiện hành. 

- 01 báo cáo tổng thể đánh giá thực 
trạng mạng lưới giáo dục đại học trên cơ 
sở nguồn dữ liệu được khảo sát chính 
xác, khách quan. Nội dung: Đạt yêu cầu. 

 

4 Báo cáo đề xuất các 
giải pháp về cơ chế 
chính sách để quản lý 
và thực hiện quy hoạch: 
mạng lưới trường đến 
2025, mối quan hệ giữa 
các trường đại học 

Đảm bảo tính vĩ mô ở mức độ ngành, 
phù hợp với thực tiễn Việt Nam. 

Nội dung: Đạt yêu cầu 

 

21.2 Dạng  II:  Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác 

TT 

Tên sản phẩm 

(ghi rõ tên từng sản 
phẩm )

 

Yêu cầu khoa 
học cần đạt 

Dự kiến nơi công bố 
(Tạp chí, Nhà xuất 

bản) 
Ghi chú 

1 

Báo cáo khoa học tại 
hội nghị, hội thảo khoa 
học trong nước 

Nêu được một 
số vấn đề về 
hướng tiếp cận, 
phương pháp 
và định hướng 
quy hoạch giáo 
dục đại học 
Việt Nam 

Báo cáo hội thảo 
Số 
lượng: 
02 

2 Bài báo khoa học trong 
nước 

Nêu được các 
kết quả nghiên 
cứu mới của đề 

Tạp chí Khoa học 
thuộc danh mục của 
Hội đồng CDGSNN 

Số 
lượng: 
02 
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tài 

3 

Hỗ trợ đào tạo nghiên 
cứu sinh và học viên 
cao học 

Học viên cao 
học tham gia 
nghiên cứu đề 
tài và được kế 
thừa nội dung, 
số liệu, phương 
pháp nghiên 
cứu đề tài để 
viết luận văn 
tốt nghiệp 

Đại học Bách Khoa 
Hà Nội, Trường Đại 
học Giáo dục – 
ĐHQGHN, .... 
 
 

Số 
lượng: 
02 
HVCH 

22 Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

22.1 Lợi ích của đề tài:  
a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp 
luật hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối với 
ngành, lĩnh vực khoa học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua 
các công trình công bố ở trong và ngoài nước) 

- Kết quả khoa học dưới dạng các báo cáo chuyên đề và bài báo khoa học (bản 

in và bản điện tử) về quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học có thể chuyển giao cho 

Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và các bộ ngành khác sử dụng trong việc hoạch định chính sách và chiến lược phát 

triển cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. 

- Bộ tiêu chuẩn và các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục 

đại học có thể chuyển giao cho Bộ GD&ĐT (Vụ Giáo dục Đại học và Cục Quản lý 

chất lượng), làm cơ sở để ban hành các hướng dẫn đánh giá hiệu quả hoạt động của 

các cơ sở giáo dục đại học cũng như giám sát được hiệu quả của việc triển khai quy 

hoạch mạng lưới giáo dục đại học. 

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực 
hiện đề tài, đào tạo sau đại học 

- Nghiên cứu khoa học, Khoa học giáo dục là một trong những yêu cầu trọng tâm 
của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Giáo dục- ĐHQGHN. 
Đề tài “Cơ sở khoa học quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học Việt Nam 
giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2035” sẽ góp phần phát triển nền tảng lý thuyết và 
thực tiễn cho nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực quy hoạch mạng lưới giáo dục 
đại học. Việc thực hiện đề tài này giúp các cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu của 
Trường có cơ hội phát triển kỹ năng nghiên cứu và tìm hiểu sâu các chính sách, 
công cụ, giải pháp về quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học, căn cứ vào kết quả 
khảo sát, đề xuất các chính sách, giải pháp và công cụ để triển khai, xúc tiến và 
đảm bảo hiệu quả công tác quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học của Việt Nam 
hiện nay.  

- Đề tài cũng là cơ hội để Chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia nâng cao 
khả năng tổ chức và triển khai những công việc mang tính hệ thống, liên ngành,  
yêu cầu sự phối kết hợp, phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cá nhân, nhóm nghiên cứu, 
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nhiều bên đối tác hoạt động khoa khoa, lĩnh vực quy hoạch mạng lưới giáo dục 
đại học Việt Nam hoặc lĩnh vực liên quan. 

- Thông qua thực hiện đề tài, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học 
Giáo dục - ĐHQG Hà Nội hỗ trợ đào tạo sau đại học cụ thể là đào tạo 02 thạc sĩ 
theo hướng nghiên cứu của đề tài.  

- Đề tài cũng là cơ hội để ĐHBK Hà Nội mở rộng hợp tác nghiên cứu với các cơ sở 
trong và ngoài nước. Đơn vị chủ trì sẽ triển khai một số tọa đàm, hội thảo seminar 
về nghiên cứu có thu hút sự tham gia, đóng góp của các chuyên gia về quy hoạch 
mạng lưới giáo dục đại học, quy hoạch kiến trúc, chuyên gia kinh tế, luật, chuyên 
gia về văn hóa trong và ngoài nước. 

 
22.2 Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

(Nêu rõ tên kết quả nghiên cứu; cơ quan/tổ chức ứng dụng; luận giải nhu cầu của 
cơ quan/ tổ chức ứng dụng; tính khả thi của phương thức chuyển giao kết quả 
nghiên cứu) 

    Cơ quan ứng dụng chính kết quả nghiên cứu của đề tài là Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 

    Toàn bộ kết quả nghiên cứu chính của Đề tài (Báo cáo tổng hợp kết quả 
nghiên cứu; báo cáo tóm tắt và kiến nghị; hệ thống thông tin theo dõi, thống kê, 
giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các trường đại học và mạng lưới giáo 
dục đại học) được chuyển giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Đại học, 
Vụ Kế hoạch - Tài chính,..) sử dụng làm tài liệu tham khảo, luận cứ khoa học khi 
xây dựng chính sách và triển khai quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học nói riêng 
và xây dựng Kế hoạch tổng thể (Master plan) giáo dục đại học Việt Nam; đồng 
thời cung cấp công cụ quản lý dựa trên nền tảng công nghệ và dữ liệu số nhằm đảm 
bảo tính kịp thời và chính xác trong công tác quản lý và triển khai quy hoạch mạng 
lưới giáo dục đại học. 

           Ngoài ra, các sản phẩm của Đề tài còn được sử dụng bởi cơ quan quản lý 
Nhà nước khác như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan hoạch định 
chính sách Trung ương, bộ ngành… 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 trong việc triển khai quy hoạch 
mạng lưới giáo dục đại học Việt Nam, 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. 
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IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ  

(Giải trình chi tiết trong phụ lục kèm theo) 

Đơn vị tính: triệu đồng 
 

23 
Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi: 

  Nguồn kinh phí Tổng số 

  Trong đó 

Trả công 
lao động 

(khoa học, 
phổ 

thông)  

Thuê 
chuyên 

gia  

Nguyên, 
vật liệu, 

năng 
lượng 

Thiết 
bị, máy 

móc 

Xây 
dựng, 
sửa 

chữa 
nhỏ 

Chi khác 

  Tổng kinh phí               

  Trong đó:               

1 

Ngân sách SNKH: 4.950 2.700 60   267   1.923 

- Năm thứ nhất*: 3.213 1.672     67   1.474 

- Năm thứ hai*: 1.737 1.028 60   200   449 

2 
Nguồn khác 

              
(vốn huy động, ...) 

 

Ngày     tháng  12  năm 2017 Ngày     tháng 12 năm 2017 

Chủ nhiệm đề tài 
(Họ tên và chữ  ký) 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng Chương trình KHGD  
(Họ tên, chữ  ký và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

Ngày       tháng  12 năm 2017 Ngày     tháng 12 năm 2017 

Tổ chức chủ trì đề tài 
(Họ tên, chữ  ký và đóng dấu) 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
TL. Bộ trưởng 

Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ 
Và Môi trường 

(Họ tên , chữ  ký và đóng dấu) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


