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I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ ÁN 

1 Tên đề án:  

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn 
để sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục Đại 
học 2012 

1a. Mã số của đề án:  

    KHGD/16-20.ĐA.002 

2 Loại đề án: 

-  Thuộc Chương trình 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: 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: 4.450 (triệu đồng), trong đó: 

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 4.450 triệu đồng 

- Từ nguồn tự có của tổ chức: 0 đồng 

- Từ nguồn khác: 0 đồng 

5 Phương thức khoán chi: 

 Khoán đến sản phẩm 
cuối cùng              

    

   Khoán từng phần, trong đó:     

- Kinh phí khoán: 4.100 triệu đồng 

- Kinh phí không khoán: 350 triệu đồng                                                                 

6 Chủ nhiệm đề án:  

  Họ và tên: Vũ Thị Lan Anh 

 Ngày, tháng, năm sinh: 09/02/1969                             Nam/Nữ: Nữ  

 Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật học 

 Chức danh khoa học: Giảng viên cao cấp 

 Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội 

 Điện thoại của tổ chức: (024) 38352630; 

 Nhà riêng: (024) 3719 7333                     Mobile: 0936444150  

 Fax: (024) 38343226             E-mail: lananhlaw@yahoo.com.vn 

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

 Địa chỉ tổ chức: 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 

 Địa chỉ nhà riêng: 56 Ngách 124/22 Đường Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội  



7 Thư ký đề án:  

1. Họ và tên: Cao Thị Oanh 

Ngày, tháng, năm sinh: 17/4/1974                                   Nam/ Nữ: Nữ 

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật học 

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Pháp luật Hình sự 

Điện thoại của tổ chức: (024) 38352630; Fax: (024) 38343226                

Mobile: 0969558998             E-mail: caothioanh@gmail.com 

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

Địa chỉ tổ chức: 87 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội 

Địa chỉ nhà riêng: CH 2204 N07 B1.1 KĐTM Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

2. Họ và tên: Lê Đình Nghị 

Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1972                                Nam/ Nữ: Nam 

Học hàm, học vị: Tiến sỹ Luật học 

Chức vụ: Trưởng phòng Đào tạo 

Điện thoại của tổ chức: (024)38352630; Fax: (024)38343226                                
Nhà riêng: (024) 32008900  Mobile: 0903447272  

E-mail: nghi.ld@gmail.com 

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

Địa chỉ tổ chức: 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 

Địa chỉ nhà riêng: Số 2, Long Khánh, Khu đô thị Vinhomes, Hà Nội 

8 Tổ chức chủ trì đề án:  

 Tên tổ chức chủ trì đề án: Trường Đại học Luật Hà Nội 

 Điện thoại: (024) 38352630                               Fax: (024) 38343226 

 E-mail: info@hlu.edu.vn          Website: www.hlu.edu.vn 

 Địa chỉ: 87 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội  

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Lê Tiến Châu 

 Số tài khoản: 3713.0.1054480.00000 

 Tại: Kho bạc Nhà nước Quận Đống Đa, Hà Nội 

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

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

1. Tổ chức 1: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Điện thoại: (028) 39400989  Fax: (028) 38265291 

Địa chỉ:  Số 2, Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức:  Mai Hồng Quỳ 

Số tài khoản: 9527.1.1055495.0000 

Tại: Kho bạc Nhà nước Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh  



2. Tổ chức 2 : Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Cơ quan  chủ quản: Đại học Quốc gia Hà Nội  

Điện thoại: (024) 3754 7787     Fax: (024) 3754 7081 

Địa chỉ: Nhà E1, 144 Đường Xuân Thủy,  Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Thị Quế Anh 

Số tài khoản: 37131105785600000 Kho bạc Nhà nước Quận Cầu giấy HN 

10  Các cán bộ thực hiện đề án: 

 

TT 
Họ và tên, học hàm,            

học vị 

Tổ chức 

công tác 

Nội dung công 
việc tham gia 

Thời gian 
làm việc 

cho đề án 

(Số tháng 
quy đổi) 

1 PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Chủ nhiệm  

đề án 

18  

2 PGS.TS. Cao Thị Oanh Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Thư ký đề án 11  

3 TS. Lê Đình Nghị  Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Thư ký đề án 6  

4 PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh Khoa Luật - Đại học 
Quốc gia Hà Nội 

Thành viên 
chính 

4  

5 PGS.TS. Trần Hoàng Hải Trường Đại học Luật 
TP. HCM 

Thành viên 
chính 

3  

6 PGS.TS. Nguyễn Văn Quang Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Thành viên 
chính 

4  

7 PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Thành viên 
chính 

3  

8 PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Thành viên 
chính 

6  

9 TS. Đoàn Thị Tố Uyên Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Thành viên 
chính 

3  

10 TS. Hoàng Ly Anh Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Thành viên 
chính 

3  

 

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

11 Mục tiêu của đề án:  



Mục tiêu tổng quát:  

         Xác định cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục 

Đại học năm 2012 và đề xuất các chính sách, nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật này 

phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, phù hợp với thực tiễn giáo dục 

đại học ở Việt Nam nhằm đổi mới toàn diện giáo dục đại học. 

 Mục tiêu cụ thể: 

- Tổng kết những vấn đề lý luận có liên quan làm cơ sở cho việc xây dựng chính 

sách sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục đại học năm 2012; 

- Tham khảo kinh nghiệm pháp luật về giáo dục đại học của  nước ngoài  liên 

quan đến các vấn đề được đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục Đại học 2012  

để đưa ra các khuyến nghị cho Việt Nam; 

- Đánh giá thực trạng thi hành Luật giáo dục đại học năm 2012 để xây dựng Báo 

cáo tổng kết thi hành Luật giáo dục Đại học 2012; 

- Đề xuất những chính sách, nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại 

học năm 2012; 

- Đánh giá tác động của chính sách sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục Đại học 2012; 

- Đề xuất dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục Đại học 

năm 2012 tập trung vào 04 nhóm chính sách; 

- Đề xuất những chính sách mới (nếu có) và đánh giá tác động những chính sách 

đó  

- Đề xuất dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục Đại học (thay thế Nghị 

định 141/2013/NĐ-CP) 

12 Tình trạng đề án:         

   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 án: 

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

 Từ trước đến nay đã có nhiều nghiên cứu về giáo dục đại học (GDĐH) nói 

chung, cũng như từng nội dung đặc thù liên quan đến GDĐH của các học giả trong 

nước và quốc tế. Nhìn chung, những nghiên cứu này đã thể hiện được sự quan tâm, am 

hiểu cũng như tâm huyết của các tác giả khi nghiên cứu về GDĐH. Với mục đích sửa 

đổi, bổ sung Luật GDĐH nhằm gỡ bỏ các nút thắt phát triển đại học, kiến tạo hành 

lang pháp lý vững chắc, thông thoáng, hấp dẫn để thực hiện tốt tự chủ đại học nhằm 

nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến 

khích thu hút các nguồn lực trong nước và quốc tế tham gia phát triển giáo dục đại 

học, nhóm nghiên cứu tập trung nghiên cứu trên 264 đầu tài liệu, bao gồm sách, giáo 

trình, luận văn, luận án, bài báo trong nước và nước ngoài; các tham luận hội thảo, hội 

nghị, báo cáo tổng kết, đặc biệt là những nghiên cứu gần đây của các chuyên gia hàng 

đầu về giáo dục đại học đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học như 



GS. TS. Phùng Xuân Nhạ, GS. TS. Nguyễn Minh Thuyết, TS. Trịnh Ngọc Thạch, GS. 

TSKH Lâm Quang Thiệp, GS. Hoàng Xuân Sính, TS. Phạm Thị Ly… Các nghiên cứu 

tập trung vào những nhóm vấn đề lớn của giáo dục đại học, bao gồm: tự chủ đại học, 

quản trị đại học, quản lý đào tạo và Quản lý nhà nước về GDĐH. Trong số các nghiên 

cứu nêu trên, có thể kể đến một số công trình nghiên cứu tiêu biểu sau đây: 

 1. Về tự chủ đại học 

Tự chủ đại học (university autonomy) là mức độ độc lập cần thiết đối với các 

tác nhân can thiệp bên ngoài mà nhà trường cần có để có thể thực hiện được việc 

quản trị và tổ chức nội bộ, việc phân bổ các nguồn lực tài chính trong phạm vi nhà 

trường, việc tạo ra và sử dụng các nguồn tài chính ngoài ngân sách công, việc tuyển 

dụng nhân sự, việc xây dựng các tiêu chuẩn cho học tập và nghiên cứu, và cuối cùng, 

là quyền tự do trong việc tổ chức thực hiện nghiên cứu và giảng dạy [48b, tr.4]. Tự 

chủ đại học chi phối hầu hết các nội dung của giáo dục đại học và đã thu hút sự quan 

tâm lớn của các học giả trong nước và quốc tế, với nhiều nghiên cứu chuyên sâu.  

 - Các nghiên cứu của nước ngoài: 

 + Sách: “Tương lai của thành phố trí tuệ” (The future of the city of intellect, 

Stanford, 2002) có bài viết “Chuyển đổi đại học: con đường cơ bản để tự chủ và thành 

tựu” (University transformation: Primary Pathways to university autonomy and 

achievement) của tác giả Burton và Clark [50]. Dựa vào những nghiên cứu về hệ thống 

giáo dục đại học ở châu Âu và các trường đại học Mỹ, bài viết đưa ra những cách thức 

cải cách đại học để đạt được tính tự chủ trong thời kì hiện nay. Ở bài viết này, tác giả 

đề cập đến 04 lý do chính khiến đại học phải chịu nhiều áp lực như hiện nay: 1) nhu 

cầu học đại học tăng mạnh; 2) nhiều lĩnh vực việc làm đa dạng khiến các trường phải 

đào tạo các ngành chuyên môn hóa cao; 3) sự thúc giục từ Chính phủ về trợ giúp các 

vấn đề xã hội; 4) sự phát triển kiến thức vượt quá nguồn nhân lực trong các cơ sở giáo 

dục. Tác giả đã đưa ra 05 biện pháp cách tân đối với tự chủ đại học theo hướng doanh 

nghiệp, bao gồm: củng cố bộ máy; tăng cường phát triển bề mặt; nguồn tài trợ phong 

phú; chấp nhận nền văn hoá doanh nghiệp; những cách thức phát triển bổ sung kiểu 

Mỹ. 

 + Sách: “Khám phá lại tự chủ đại học” (Rediscovering university autonomy, 

2016) của các tác giả Romeo V. Turcan, John E. Reilly và Larisa Bugaian [62]. Cuốn 

sách nghiên cứu tự chủ đại học dưới một góc nhìn toàn diện về mối quan hệ phức tạp 

giữa các bên đối tác và chính sách. Tác giả chỉ ra sự phức tạp trong tự chủ đại học, 

phạm vi và độ phức tạp của hệ thống giáo dục đại học hiện thời. Tác giả chỉ rõ mối 

quan hệ giữa chính phủ và các trường đại học, mối liên hệ giữa giáo dục đại học, quản 

trị đại học và tự do học thuật; từ đó nhận định các trường đại học là một ngành kinh 

doanh và là nơi chứa thông tin lưu được sau hàng thế kỷ, và truyền đạt lại cho các thế 

hệ sau để đẩy mạnh tiến bộ loài người. 

 + Sách: “Tự chủ đại học ở Liên bang Nga từ chính sách Perestroyka” 

(University autonomy in the Russian Federation since Perestroika, 2003) của tác giả 



Olga B.Bain [51]. Dựa trên những câu chuyện của ba trường đại học khác nhau đã áp 

dụng những chính sách khác nhau để tích cực tăng cường tính tự chủ của họ nhằm tiến 

tới hệ thống giáo dục đại học phân cấp, tác giả khẳng định tương lai nước Nga phụ 

thuộc một phần lớn vào tính tự chủ của các trường đại học kết hợp giáo dục chất lượng 

cao và nghiên cứu sâu rộng trên phạm vi toàn thế giới. 

 + Sách: “Tự chủ đại học, sự thay đổi của chính phủ và xã hội ở Trung Quốc” 

(University autonomy, the state, and social change in China, Hong Kong University 

Press, 2009) của tác giả Su – Yan Pan [57]. Cuốn sách này miêu tả sự phát triển của tự 

chủ đại học trong khuôn khổ chính quyền và thay đổi xã hội ở Trung Quốc thông qua 

một trong số những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc – Đại học Thanh Hoa 

(Tsinghua University) qua 04 giai đoạn trong lịch sử hiện đại Trung Quốc bằng cách 

tập trung vào mô hình tự chủ, và cách nó trở thành bán độc lập trong mối quan hệ giữa 

trường và Chính phủ Trung Quốc. Bán độc lập ở đây tức là trường đại học có thể tránh 

mọi sự can thiệp từ bên ngoài ở một số khía cạnh nhất định, trong khi Nhà nước vẫn 

chi phối các khía cạnh còn lại. Thậm chí trong các khía cạnh nhà nước chi phối thì 

trường cũng có khả năng sáng tạo và đáp ứng nhu cầu xã hội, miễn sao đúng với 

khuôn khổ mà Nhà nước đề ra. Ngoài ra, trường cũng có khả năng, mặc dù bị giới hạn, 

để bỏ qua hoặc thay đổi so với những chính sách của Nhà nước để đi theo mục tiêu 

riêng. Đặc biệt, tác giả nhấn mạnh sự độc lập của trường phụ thuộc phần lớn vào việc 

trường có nguồn tài chính riêng và quyền được tự quản lý và chi tiêu ngân sách của 

mình hay không. 

 + Bài viết “Tự chủ đại học ở Châu Âu II – Bảng đánh giá” (University 

autonomy in Europe II – The scorecard) của tác giả Thomas Estermann, Terhi Nokkala 

và Monika Steinel [53]. Thông qua bảng đánh giá về tính tự chủ của các trường đại 

học thuộc châu Âu, các tác giả đã phân tích thực trạng tính tự chủ của các cơ sở giáo 

dục, đánh giá và xếp hạng những trường đại học dựa theo mức tự chủ của hệ thống 

quản lý các trường. Phương pháp này đã tạo ra những đột phá mới, nhằm tạo ra một 

cuộc tranh luận có chiều sâu về vấn đề tự chủ và từ đó nâng cao hệ thống giáo dục. Bài 

viết đã đưa ra những thông tin về tính tự chủ của các cơ sở giáo dục, bao gồm: tự chủ 

về tổ chức, tự chủ về tài chính, tự chủ về nhân sự, tự chủ về giảng dạy. Đồng thời các 

tác giả đề cập đến những hạn chế, khó khăn của tính tự chủ như sửa đổi, cải cách các 

chính sách, sự khác biệt giữa tính tự chủ về mặt hình thức và trong thực tiễn, những 

vấn đề tài chính, ngân sách, những yêu cầu về trách nhiệm giải trình, mặt bằng chung 

của tính tự chủ tại các trường đại học. 

 + Bài viết “Đánh giá tính tự chủ và giải trình trong các cơ sở công lập và tư 

thục” (Examining autonomy and accountability in Public and Private Tertiary 

institutions, 2009) của tác giả Reehana Raza trong khuôn khổ các nghiên cứu về phát 

triển nhân loại của Ngân hàng Thế giới [58]. Thông qua nghiên cứu trên diện rộng của 

các trường đại học ở các nước Ấn Độ, Chi – lê, Ka – dắc – xtan, tác giả đã tìm hiểu 

những khía cạnh phức tạp trong mối quan hệ giữa tính tự chủ và trách nhiệm giải trình. 



Cụ thể, tác giả đã chỉ ra sự thay đổi của các trường đại học theo xu hướng được nới 

lỏng: từ tình trạng bị quản lí sang bị giám sát. Và vấn đề mấu chốt của các quốc gia là 

cần cân bằng tính tự chủ và trách nhiệm giải trình của các trường đại học, bằng cách đề 

cao tính tự chủ để đảm bảo cơ sở giáo dục có trách nhiệm và linh hoạt, không bị hạn 

chế bởi các điều luật và quy tắc… 

 + Bài viết “Tự chủ đại học và động lực thay đổi tổ chức” (University autonomy 

and organizational change dynamics, 07/2014) [55] của tác giả Tatiana Fumasoli, Ase 

Gornitzka và Peter Maassen. Trong bài báo này, tự chủ đại học được xem xét dưới 04 

góc độ phân tích khác nhau. Thứ nhất, tự chủ là một khái niệm học thuật trong quản trị 

khu vực công nói chung. Thứ hai, khái niệm tự chủ được xây dựng dựa trên cách tiếp 

cận về mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước và các trường đại học. Thứ ba, tự chủ 

tác động đến cơ cấu tổ chức. Thứ tư, liên quan đến việc giải thích tự chủ hoạt động 

(living autonomy), tác giả đề xuất những cải cách nhằm nâng cao tự chủ đại học trong 

cơ cấu quản trị nội bộ dựa vào nghiên cứu các trường đại học hàng đầu của 08 nước 

châu Âu lục địa. 

 - Các nghiên cứu trong nước: 

 Luật GDĐH năm 2012 đã bước đầu luật hóa tự chủ đại học bằng quy định tại 

Điều 32 và các quy định liên quan đến tự chủ đại học nằm rải rác trong các điều khác 

của Luật GDĐH. Tuy nhiên, để thúc đẩy phát triển một chính sách lớn có ảnh hưởng 

sâu rộng tới toàn bộ hệ thống GDĐH ở nước ta hiện nay như tự chủ đại học, đa số các 

tác giả đều có nhận định chung là cần hoàn thiện Luật GDĐH và các văn bản hướng 

dẫn thi hành cũng như các văn bản luật khác có liên quan nhằm tạo nên sự đồng bộ, 

thống nhất trong hệ thống các văn pháp luật liên quan đến GDĐH, nhằm tạo cơ sở 

pháp lý hoàn chỉnh cho hoạt động tự chủ của các cơ sở GDĐH, đặc biệt đối với các cơ 

sở giáo dục đại học công lập, từ tổ chức bộ máy và nhân sự, đến tài chính và tài sản; từ 

quản lý đào tạo đến kiểm định chất lượng đào tạo; từ hoạt động khoa học công nghệ 

đến hợp tác quốc tế. Trước hết, các nghiên cứu chung về tự chủ đại học, có thể nhắc 

đến các công trình sau đây: 

 + Bài viết “Tăng cường quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo 

dục đại học Việt Nam để nâng cao chất lượng” đăng trên Tạp chí Cộng sản số 112 

tháng 4/2016 của tác giả Phùng Xuân Nhạ [28]. Bài báo đã xác định tăng quyền tự chủ 

và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục là một trong những giải pháp trọng tâm 

để tạo ra những đột phá về chất lượng giáo dục. Nội dung bài viết trình bày về hai vấn 

đề chính, bao gồm: tự chủ đại học là đặc tính tự nhiên của giáo dục đại học và cơ hội 

nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam, những trở ngại và thách thức 

trong quá trình tự chủ ở Việt Nam; từ đó đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị. Tác 

giả đã đưa ra các nhóm giải pháp hướng đến những chủ thể khác nhau gồm Nhà nước, 

xã hội và các cơ sở GDĐH để có sự đồng bộ trong triển khai tự chủ đại học.  

 + Bài viết “Tự chủ đại học: Thực trạng và giải pháp cho đại học Việt Nam, 

tham luận” của tác giả Nguyễn Minh Thuyết tại Hội thảo “Cải cách giáo dục đại học 



VED” (2014) đã phân tích hạn chế hiện tại về thực hiện quyền tự chủ xét từ hạn chế 

của pháp luật và việc thực thi pháp luật của Việt Nam cũng như bất cập từ chính bản 

thân các trường đại học, từ đó đề xuất 04 nhóm giải pháp nhằm tăng cường tự chủ của 

các trường đại học Việt Nam [36]. 

 + Bài viết: “Góp một số ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học” 

(2017) của tác giả Bành Tiến Long [20]. Bài viết đã đánh giá một số kết quả đạt được 

từ khi có Luật GDĐH năm 2012 như hoạt động bảo đảm và kiểm định chất lượng đã 

có những tiến bộ; tự chủ đại học được hình thành; nhiều hoạt động trong cơ sở đại học 

được cải tiến. Bên cạnh đó, tác giả cũng chỉ ra một số hạn chế khi triển khai Luật, đặc 

biệt nội dung tự chủ đại học. Về cơ bản, tác giả đồng ý với quan điểm sửa đổi, bổ sung 

Luật Giáo dục đại học nhưng nhấn mạnh những vấn đề: tự chủ đại học; hội đồng 

trường; thống nhất tiến tới chỉ có Bộ GD&ĐT làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

GDĐH; ưu tiên quyết định của trường trong phân tầng và Nhà nước không can thiệp 

việc xếp hạng. Đi sâu vào các vấn đề cụ thể, tác giả đề nghị sửa đổi, bổ sung vấn đề tự 

chủ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng trường; các quy định về đại học tư thục; đổi 

mới cơ chế tài chính GDĐH. 

 + Chuỗi bài viết của tác giả Phạm Thị Ly: “Tự chủ đại học và trách nhiệm giải 

trình: quan hệ giữa nhà nước, nhà trường và xã hội” [21] đăng trên Tạp chí Phát triển 

Khoa học và Công nghệ, tập 15, số 01/2012; “Tự chủ đại học – Một cái nhìn từ nhiều 

phía” [22] đăng trên báo Tuổi trẻ cuối tuần ngày 06/01/2013; “Tự chủ đại học: Miếng 

bánh khó nuốt” [24] đăng báo Người Lao Động ngày 10/10/2016 thể hiện sự quan tâm 

của tác giả đối với chính sách này. Tác giả đã nêu lên vấn đề về tự chủ đại học và trách 

nhiệm giải trình nằm ở tâm điểm về cải cách quản trị, là cốt lõi của mối quan hệ nhà 

nước, nhà trường và xã hội. Trong bài viết gần đây nhất, khi đặt ra vấn đề sự cạnh 

tranh không công bằng giữa trường công và trường tư, tác giả nhấn mạnh “cần có cái 

chân phanh trách nhiệm giải trình” để cân bằng, đồng thời giải quyết triệt để về cơ chế 

Hội đồng trường trong GDĐH Việt Nam. 

 + Kỷ yếu hội thảo khoa học “Vấn đề tự chủ - tự chịu trách nhiệm ở các trường 

đại học và cao đẳng Việt Nam” do Ban Liên lạc các trường đại học và cao đẳng Việt 

Nam tổ chức với 35 bài viết đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến tự chủ - tự chịu 

trách nhiệm của các trường đại học, như cơ sở lý luận và thực tiễn về thực hiện quyền 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam; kinh nghiệm 

của các nước; tổ chức, quản lý bộ máy cán bộ, sinh viên; các chương trình, nội dung 

đào tạo; hợp tác quốc tế; quản trị, tài chính và hành chính… Có thể đánh giá, đây là 

một hội thảo khoa học đã khai thác khá toàn diện các vấn đề hiện nay của tự chủ đại 

học nói riêng và GDĐH nói chung [7]. 

 + Bài viết “Giải pháp tăng cường tự chủ đại học ở Việt Nam” (Tạp chí Tài 

chính, số 03/2017) của tác giả Hoàng Thị Cẩm Thương là một trong số những bài viết 

mới, cập nhật được thực trạng về tình hình tự chủ của GDĐH nước ta hiện nay. Tác 

giả tập trung khai thác và phân tích số liệu trong tự chủ đại học, bao gồm tài chính, 



nhân sự và đào tạo; từ đó chỉ ra khó khăn, hạn chế và những giải pháp nhằm tăng 

quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các trường đại học. Có thể đánh giá, số liệu 

trong bài viết này khá cập nhật, là cơ sở phản ánh khá chân thực và toàn diện về tình 

hình tự chủ của các cơ sở GDĐH hiện nay [38]. 

 + Bài viết “Chính sách phát triển Giáo dục đại học: Những thành công ở các 

nước phát triển và gợi ý bài học cho Việt Nam” được đăng trên Tạp chí Khoa học của 

Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu Giáo dục, Tập 33, Số 1 (2017) của tác giả Trịnh 

Ngọc Thạch. Bài báo phân tích những thành công trong chính sách phát triển giáo dục 

đại học ở một số nước phát triển trên thế giới, đó là: đa dạng hóa mô hình hệ thống 

giáo dục hướng vào mục tiêu chất lượng và hiệu quả của giáo dục đại học; tập trung 

các nguồn lực để thực hiện đào tạo tài năng một số lĩnh vực mũi nhọn trong các trường 

đại học nghiên cứu; chú trọng công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Từ sự 

phân tích những thành quả đạt được của giáo dục đại học ở các quốc gia phát triển, bài 

báo này gợi ý bài học kinh nghiệm trong chính sách phát triển GDĐH của Việt Nam về 

một số vấn đề như: Đề cao quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở GDĐH; 

Chính sách đầu tư tài chính cho GDĐH theo mô hình “chia sẻ chi phí”; Tăng cường 

liên kết giữa trường Đại học và doanh nghiệp để tạo cơ chế gắn kết giữa đào tạo, 

nghiên cứu khoa học với sản xuất và dịch vụ trong các trường đại học; Đào tạo, bồi 

dưỡng giảng viên để đáp ứng yêu cầu của các chương trình đào tạo chất lượng cao, tạo 

bước đột phá về chất lượng GDĐH; Xây dựng hệ thống tổ chức kiểm định chất lượng 

GDĐH độc lập [34]. 

 Ngoài những nghiên cứu phân tích về tự chủ đại học nói chung, nhiều tác giả 

còn tập trung nghiên cứu các yếu tố liên quan đến tự chủ, đặc biệt về vấn đề tài chính, 

nhân sự của các cơ sở GDĐH như: 

 + Luận án tiến sĩ “Quản lý tài chính tại các trường Đại học công lập trực thuộc 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh trong điều kiện tự chủ” (Học 

viện Tài chính, 2017) của tác giả Trương Thị Hiền đã đưa ra cơ sở khoa học về quản lý 

tài chính công lập trong điều kiện tự chủ; thực trạng quản lý tài chính của các trường 

đại học công lập trực thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 

trong điều kiện tự chủ, từ đó tìm ra các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính 

tại các trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn TP. Hồ 

Chí Minh trong điều kiện hiện nay [13]. 

 + Một loạt các bài viết liên quan đến tự chủ tài chính, mà chủ yếu là tại các cơ 

sở GDĐH công lập như: “Tài chính đối với cơ sở giáo dục đại học công lập: Những 

vấn đề cần tháo gỡ” (Tạp chí tài chính, số 2/2014) của tác giả Bùi Đức Nam [27]; “Tự 

chủ tài chính – chủ trương đường lối mở cửa giáo dục đại học công lập ở Việt Nam” 

(Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục, số 04 (12)/2016) của tác giả Lê Thị Thanh Loan 

[18]; “Tự chủ tài chính đối với đại học Công lập: Lý luận và giải pháp” (Tạp chí Tài 

chính, kỳ II tháng 10/2016) của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Loan [19]; “Vấn đề tự chủ 

tài chính của các trường đại học Việt Nam” (Tạp chí Tài chính kỳ 2, số tháng 2/2017) 



của tác giả Mai Thị Sen [32]… Có thể thấy, đây là một vấn đề được nhiều tác giả quan 

tâm và khai thác dưới nhiều góc độ khác nhau, và nhìn chung, việc tự chủ tài chính tại 

các cơ sở GDĐH, chủ yếu là công lập đặt ra yêu cầu cấp thiết thay đổi nhằm nâng cao 

tính cạnh tranh giữa các trường, tiến tới bình đẳng giữa cơ sở GDĐH công lập và 

ngoài công lập. 

  “Khi nền GDĐH trở thành đại chúng, một khó khăn lớn đối với mọi nước là 

ngân sách quốc gia không thể bao cấp cho GDĐH” [48b, tr.105], vì vậy các trường 

cần nguồn tài chính bổ sung để thực hiện sứ mệnh của mình, từ đó phát sinh quan niệm 

về chia sẻ chi phí GDĐH và vấn đề học phí. Liên quan đến nội dung này có một số bài 

viết: “Chi phí đào tạo và chi phí học tập ở Đại học, Cao Đẳng” (Tạp chí Khoa học số 

1 (14) – 2009) của tác giả Lê Bảo Lâm [17]; “Học phí tăng liệu chất lượng có tăng” 

(Thời Báo Kinh tế Saigon số 37-2014 ra ngày 11.09.2014, trang 70-71) của tác giả 

Phạm Thị Ly [23]. Đây là một trong những nội dung “nóng” liên quan trực tiếp đến tự 

chủ tài chính tại các cơ sở GDĐH, tác giả cho rằng việc tăng học phí khó triển khai tại 

Việt Nam do giáo dục chúng ta vốn thoát thai từ một nền giáo dục bao cấp; đồng thời 

việc tăng học phí lại không đi kèm với nâng cao chất lượng, dẫn đến khó khăn khi 

triển khai nội dung này. 

 + Liên quan đến nhân sự có bài viết: “Quản trị nhân sự trong môi trường tự chủ 

đại học – Từ kinh nghiệm quốc tế suy nghĩ về Việt Nam” của tác giả Trịnh Ngọc Thạch 

[35]. Tác giả mở đầu từ việc khai thác tính tất yếu trong xu thế tự chủ và trách nhiệm 

xã hội của giáo dục đại học; những nội dung cơ bản của xu thế này trong các cơ sở 

giáo dục đại học trên thế giới, trong đó nhấn mạnh đến sự tự quyết và tự do trong quản 

trị nhân sự. Theo quan điểm của tác giả, đây cũng là vấn đề nhiều vướng mắc nhất khi 

thực hiện tự chủ trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam. Bằng cách trình bày 

kinh nghiệm quốc tế (cụ thể là hệ thống GDĐH của Úc), chỉ ra những thách thức trong 

quản trị nhân sự ở các trường đại học Việt Nam (xuất hiện nhiều mô hình mới trong 

giáo dục đại học và sự biến động của đội ngũ giảng viên; cạnh tranh nhân lực chất 

lượng cao còn chậm; cán bộ quản lý trong trường đại học chưa được đào tạo bài bản 

dẫn đến thiếu chuyên nghiệp), tác giả đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm đổi mới 

quản trị nhân sự trong trường đại học. Cụ thể, cần đổi mới tiếp cận quản lý nhà nước 

mà trước hết là xây dựng hệ thống pháp luật liên quan đến tự chủ đại học; thay đổi 

cách tiếp cận quan niệm “nhân sự”; dần trao quyền tự chủ cho các trường về nhân sự; 

nâng cao năng lực quản trị và tăng cường năng lực bộ phận quản lí nhân sự. 

 Một khía cạnh của tự chủ đại học là tự chủ trong hợp tác quốc tế và hội nhập 

quốc tế. Khi mà thế giới ngày càng “phẳng”, Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế 

chung của thế giới, và liên kết, hợp tác quốc tế là vấn đề được Nhà nước quan tâm 

nhằm phát triển và đổi mới GDĐH. Về lĩnh vực này, có thể kể đến: 

 + Kỷ yếu hội thảo “Hội nhập quốc tế trong quá trình đổi mới giáo dục đại học 

Việt Nam” của Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội 

đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực tổ chức ngày 08/6/2014 [43]. 38 bài 



tham luận của các tác giả trong nước và quốc tế trong hội thảo đã có cái nhìn toàn diện 

về thuận lợi cũng như khó khăn trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam; kinh 

nghiệm nước ngoài cũng như kinh nghiệm của một số cơ sở GDĐH trong nước về hợp 

tác quốc tế. 

 Phân tầng, xếp hạng các cơ sở GDĐH cũng là một nội dung được nhiều nhà 

nghiên cứu quan tâm khi nhắc đến tự chủ đại học như: 

 + Kỷ yếu hội thảo “Xếp hạng các trường đại học: Xu thế và các quan điểm” do 

Đại học quốc gia Hà Nội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (11/2008) [44]. 

Dù chỉ với 06 bài tham luận nhưng đây được xem là hội thảo quốc tế có chất lượng khi 

đánh giá khách quan về cách thức xếp hạng các trường đại học trong nước cũng như 

quốc tế; xu hướng của thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Mặc dù hội thảo 

tổ chức trước khu Luật GDĐH được ban hành nhưng những nội dung hội thảo vẫn có 

giá trị tham khảo, đóng góp về mặt lý luận đối với lĩnh vực xếp hạng các trường đại 

học. 

 + Kỷ yếu hội thảo “Đánh giá – Xếp hạng các trường đại học và cao đẳng Việt 

Nam” do Ban liên lạc các trường đại học và cao đẳng Việt Nam (VUN) tổ chức 

(2010). Hội thảo với 36 bài nghiên cứu đã đưa ra những cơ sở lý luận và thực tiễn đánh 

giá – xếp hạng các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam; trình bày kinh nghiệm của 

các nước trong việc thực hiện đánh giá – xếp hạng các cơ sở GDĐH và khả năng áp 

dụng vào Việt Nam. Bên cạnh đó, một số bài viết còn trình bày về vấn đề tổ chức quản 

lý, thực hiện đánh giá – xếp hạng và đảm bảo chất lượng các trường sau được đánh giá 

– xếp hạng. Từ những phân tích này, nhiều giải pháp quản lý, tổ chức, xây dựng tiêu 

chí, tiêu chuẩn để đánh giá – xếp hạng và lộ trình đánh giá – xếp hạng các trường đại 

học và cao đẳng đã được đưa ra làm cơ sở xây dựng các quy định liên quan tại nước ta 

[6]. Tài liệu này cũng có giá trị tham khảo trong bối cảnh mặc dù Luật GDĐH có quy 

định nhưng trên thực tế không triển khai được. 

 Phân tích những nghiên cứu về tự chủ đại học, có thể thấy đây là một nội dung 

được nhiều học giả Việt Nam và nước ngoài quan tâm. Tự chủ đại học có hiệu quả sẽ 

góp phần “xây dựng một vài trường đại học đủ tiêu chuẩn thông thường của đại học 

trong thế giới hiện nay, để định hướng cho toàn bộ nền giáo dục đại học của đất 

nước” [46] và đây cũng là chính sách được ưu tiên khi nghiên cứu sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật GDĐH năm 2012. 

    2. Về quản trị đại học 

 Quản trị đại học là vấn đề đặc biệt quan trọng trong giáo dục đại học. Theo 

cách hiểu thông thường hiện nay, “Quản trị đại học là quá trình xây dựng và tập hợp 

các quy tắc hệ thống nhằm quản lý và kiểm soát tất cả hoạt động của một trường đại 

học” (GS.TS. Nguyễn Đông Phong và TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Quản trị đại học và 

mô hình cho trường đại học khối Kinh tế ở Việt Nam, Tạp chí Phát triển và hội nhập số 

8 (18), 01 – 02/2013) [29]. Đánh giá về tầm quan trong của quản trị đại học, có thể nói, 

“đổi mới hệ thống quản trị trong các trường đại học có ý nghĩa quyết định tới sự phát 



triển của hệ thống GDĐH Việt Nam” (Bùi Anh Tuấn, Góp phần bàn về cải cách giáo 

dục đại học ở Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, số 807, 01/2010) [45]. Thông thường, quản 

trị đại học thường gắn với tự chủ đại học, đặc biệt liên quan đến Hội đồng trường – 

một trong những nội dung còn nhiều tranh cãi trong Luật GDĐH hiện nay. 

 - Các nghiên cứu của nước ngoài: 

 + Bài viết “Xu hướng toàn cầu trong quản trị đại học” (Global Trends in 

University Governance, 3/2008) của tác giả John Fielden [54]. Bài viết tóm lược sự 

phát triển trong quản trị của các hệ thống GDĐH. Bài viết trình bày xu hướng các cơ 

sở và hệ thống giáo dục được hoạch định, quản trị, và giám sát. Các quốc gia được 

xem xét phần lớn thuộc Khu vực thịnh vượng chung, đặc biệt là các nước nói tiếng 

Pháp và các nước Mỹ La-tinh. Phạm vi nghiên cứu bao gồm chiến lược, kinh phí, và 

quản trị. Ngoài ra một số nội dung khác được nhắc đến như đánh giá chất lượng và 

quản trị cơ sở. Từ đó, tác giả chỉ ra hệ thống giáo dục về cơ bản có ba cách quản trị: 

nhà nước quản lý, cơ sở tự quản lý, và nhà nước quản lý nhưng chuyển giao một phần 

quyền kiểm soát cho cơ sở. Đối với việc nhà nước quyết định bàn giao quyền quản trị, 

một số chức năng vẫn cần thuộc về nhà nước. Trong các trường hợp đó, nhà nước cần 

tạo ra nơi nhà nước có thể đặt ra yêu cầu chiến lược và cung cấp vốn, còn việc nhân sự 

và quản lý thì không thuộc chính quyền. Một vấn đề tiếp theo là trách nhiệm giải trình: 

mọi chính quyền đều phải cân bằng giữa sự tự chủ và trách nhiệm. Một cách để làm 

điều này và được nhiều quốc gia sử dụng là cung cấp cho các cơ sở giáo dục những lời 

khuyên và hướng dẫn, trong khi vẫn trao quyền tự chủ cho các cơ sở này. Về vấn đề tài 

chính của các cơ sở giáo dục, tác giả chỉ ra năm cách nhà nước cấp vốn cho các cơ sở 

này, đó là: đặt ngân sách công vụ, đàm phán hằng năm, cung cấp theo số sinh viên, cấp 

vốn theo năng suất, và đấu thầu có cạnh tranh. Những cải cách trong việc quản trị giáo 

dục cấp cao đều do những sức ép nội bộ và nhập ngoại, và thường đi theo một khuôn 

mẫu giống nhau. Những lợi ích của các cải cách được tác giả cho là rất quan trọng, bởi 

chúng sẽ mở ra cánh cửa cho những sáng kiến và tài năng trong các cơ sở giáo dục, 

đồng thời khuyến khích việc các cơ sở gây dựng mối quan hệ mật thiết hơn với các bên 

liên quan.  

 + Bài viết “Quản trị đại học ở Đông Á” (Higher Education Governance in East 

Asia, 04/2010) của tác giả Reehana R. Raza [59]. Qua việc so sánh dữ liệu, tác giả 

nhận định rằng sự tự chủ và tính cạnh tranh là tiền đề cho sự đổi mới. Sự tự chủ làm 

nảy sinh nhu cầu cho các cơ sở giáo dục đại học, đó là nhu cầu tài chính, buộc các cơ 

sở phải thiết lập quan hệ với cộng đồng địa phương. Bài viết trình bày về các xu hướng 

cải cách ở Đông Á, so sánh giữa hai hướng cải cách chính: cải cách bùng nổ (Nhật Bản 

và Singapore), đối lập với cải cách từ tốn (Indonesia, Malaysia, Thái Lan). Tác giá 

nhận định hướng cải cách bùng nổ mang lại sự tự chủ hiệu quả hơn cho các cơ sở giáo 

dục. Tuy nhiên các yếu tố như quyền sở hữu các cơ sở giáo dục trong nước và tính khả 

thi về mặt chính trị trong khu vực cũng cần được xem xét khi lựa chọn hướng cải cách. 

Tác giả cũng nhận định sự tự chủ của các trường đại học cần thực hiện theo hai yêu 



cầu sau: (1) tách biệt sự can thiệp của Chính phủ về mặt nhân sự và tài chính với mặt 

chính sách, và (2) tăng tính tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học về cả mặt nội dung 

và mặt thủ tục. Bài viết cũng nhấn mạnh nhu cầu tăng tính trách nhiệm, để cân bằng 

với sự tự chủ. Sự cân bằng này là điều kiện tất yếu để phân biệt một hệ thống được nhà 

nước dẫn dắt với một hệ thống bị quản lý chặt chẽ. 

 + Sách “Cải cách quản trị và tự chủ đại học ở châu Á” (Governance reforms 

and university autonomy in Asia, International Institute for Educational Planning, 

2013) của tác giả N.V. Varghese và Michaela Martin [63]. Bài nghiên cứu tập trung 

vào vấn đề cải cách tự chủ đại học ở 5 quốc gia châu Á: Campuchia, Việt Nam (quốc 

gia thu nhập thấp), Indonesia, Trung Quốc (quốc gia thu nhập trung bình), và Nhật 

Bản (quốc gia thu nhập cao). Tác giả giới thiệu về sự phổ cập giáo dục đại học trên 

toàn thế giới, về cả số lượng sinh viên đại học và các loại cơ sở giáo dục đại học. Các 

quốc gia được nghiên cứu, trước cải cách, đều có sự điều khiển nghiêm ngặt của chính 

phủ trong trường học, nhất là về vấn đề tài chính. Sau cải cách, các trường đại học đều 

được giao quyền tự chủ nhất định, về việc bổ nhiệm cán bộ nhân viên, điều hành kinh 

phí, v.v… Tuy nhiên, ở các bộ giáo dục, nơi mà các Đảng cầm quyền có quyền can 

thiệp việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao vẫn có sự điều khiển cao trong nền giáo dục, như 

việc đưa ra các kỳ thi, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, đặt mức học phí tối đa của 

trường. Việc tự chủ ở đại học cũng mang đến trách nhiệm cho mỗi trường đại học. Vì 

thế việc lập ra các tổ chức đánh giá cơ sở giáo dục là cần thiết, và các tổ chức này 

được thiết lập nhiều ở những quốc gia như Trung Quốc và Campuchia. Những cải cách 

này đã đem lại cho các cơ sở giáo dục đại học sự tự chủ về nhiều mặt, quan trọng nhất 

là tài chính và nhân sự. Những chuyên gia và cán bộ nhà nước đều thừa nhận việc cải 

cách đã giúp tăng sự hiệu quả của cơ sở giáo dục và giảm tải khối lượng công việc và 

sức ép ở mức độ quốc gia. Tuy nhiên, cuốn sách này chưa cập nhật được đầy đủ các 

thiết chế đánh giá cơ sở GDĐH ở các nước như Việt Nam. 

 + Sách “Tự chủ đại học và hệ thống quản trị” (University Autonomy and the 

Governance System, Universitat Rovira, 04/2013) của tác giả Francesc Xavier Grau 

Vidal [64]. Tác giả đã trình bày về cải cách trong mô hình quản trị của trường đại học, 

từ một cái nhìn toàn diện và thiết thực. Nhiệm vụ khi thiết kế một hệ thống quản trị là 

nhận diện được chức năng mà hệ thống phải thực hiện, điều này cũng dẫn tới câu hỏi 

tại sao các trường đại học phải được tự chủ. Vì lợi ích của xã hội, các cơ sở giáo dục 

đại học phải chắc chắn rằng những tri thức mà họ truyền đạt cho người học không 

nghiêng về lợi ích của một nhóm hay tổ chức nhất định. Họ phải cung cấp một dịch vụ 

cộng đồng có sự tự chủ. Dựa trên các điều trên, bài viết đưa ra một danh sách các yếu 

tố quản trị bao gồm toàn bộ các khía cạnh của sự tự chủ đại học. Tác giả sử dụng hệ 

thống trường đại học ở Catalonia làm ví dụ cho bài viết của mình với nhận định rằng 

Catalonia cần một cái nhìn toàn diện hơn về cải cách quản trị, để không bị lạc hậu về 

tri thức so với toàn bộ châu Âu. Câu hỏi chính không phải là về việc phân tích và cố 

cải thiện hệ thống quản trị đại học, mà là về xác định một hệ thống tri thức là trọng tâm 



của lợi ích xã hội, và lập nên một ban quản trị chung. Do đó các trường đại học cần sự 

tự chủ, và đồng thời phát triển các hệ thống để phân phối tài nguyên, giám sát và kiểm 

soát để tối đa hóa hiệu quả trong nền giáo dục. Theo tác giả, khuôn khổ để cải tiến việc 

quản trị bao gồm: tự chủ về tài chính, tự chủ về tổ chức, tự chủ về hàn lâm, và tự chủ 

về nhân sự. 

 - Các nghiên cứu trong nước: 

 + Kỷ yếu hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển Hội đồng trường ở các 

trường đại học Việt Nam” do Viện Nghiên cứu giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Tp. 

Hồ Chí Minh cùng với Trung tâm Đào tạo khu vực SEAMEO tại Việt Nam tổ chức 

vào ngày 20/02/2004 [48]. Thông qua các bài viết, hội thảo đã giới thiệu quan niệm về 

Hội đồng trường; sứ mệnh, chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng trường; mô hình Hội 

đồng trường của các nước trên thế giới; kinh nghiệm tổ chức và phát triển Hội đồng 

trường và các vấn đề có liên quan đến việc thành lập Hội đồng trường ở các trường đại 

học Việt Nam. 

 + Bài viết “Hướng đi nào cho đổi mới quản trị giáo dục đại học Việt Nam” 

(Báo Giáo dục và thời đại, ngày 27/5/2010) của tác giả Đào Văn Khanh [15]. Đây là 

một bài viết nghiên cứu sâu cả về cơ sở lý luận và thực tiễn trong nước và quốc tế. Bài 

viết đã phân tích một số mô hình và xu hướng quản trị đại học thế giới, đồng thời đề 

xuất một số hướng đi cho việc đổi mới quản trị GDĐH Việt Nam. Cụ thể, bài viết đề 

cập đến vấn đề trường đại học và sứ mạng của trường đại học, sự khác biệt giữa các 

khái niệm quản trị và quản lý; mô hình quản trị, quản lý và một số quan điểm xu 

hướng về đại học và quản trị đại học; vấn đề tự chủ và thể chế và chịu trách nhiệm thể 

chế ở trên thế giới. Từ đó tác giả đề xuất 11 vấn đề: (1) Xác định rõ mối quan hệ, vai 

trò, trách nhiệm giữa Nhà nước và trường đại học; (2) Củng cố và hoàn thiện vai trò, 

chức năng, và quyền hạn của Hội đồng Giáo dục Quốc gia; (3) Xây dựng lộ trình xóa 

bỏ cơ chế bộ chủ quản, đưa đầu mối quản lý nhà nước về giáo dục về Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; (4) Củng cố và xác lập vai trò chủ đạo của nhà nước trong việc đầu tư và hỗ 

trợ cho các trường; (5) Xem xét lựa chọn một số trường đại học lớn có tiềm lực 

mạnh và giao quyền tự chủ; (6) Thành lập Hội đồng trường theo đúng nghĩa thông qua 

giải quyết mối quan hệ và phân định minh bạch vai trò, trách nhiệm giữa Hội đồng 

trường, Đảng ủy và Ban Giám hiệu; (7) Phân loại và phân tầng các trường đại học; (8) 

Giám sát chặt chẽ các trường yếu kém; đóng cửa, sát nhập hoặc giải thể các trường đại 

học, cao đẳng chất lượng kém và không đảm bảo được nguồn lực cần thiết; (9) Đầu tư 

cho GDĐH phải dựa trên cơ sở chia sẻ chi phí giữa Nhà nước, nhà trường và người 

học; (10) Xây dựng Luật GDĐH, theo đó làm rõ cơ chế sở hữu (nhà nước, tư nhân, hay 

cả hai) cũng như lợi nhuận hay phi lợi nhuận hoặc một nửa vì lợi nhuận trong GDĐH 

để tránh hiện tượng trục lợi và thương mại hóa giáo dục từ các nhóm lợi ích; (11) 

nguyên tắc cơ bản khi xây dựng trường đại học xuất sắc là phải bao gồm ba yếu tố (i) 

cơ chế quản trị phù hợp; (ii) nguồn lực tài chính dồi dào; (iii) nơi tập trung những tài 

năng. 



 + Bài viết “Quản trị đại học và mô hình cho trường Đại học khối kinh tế ở Việt 

Nam” (Tạp chí Phát triển và hội nhập số 8 (18) tháng 01 – 02/2013) của GS.TS. 

Nguyễn Đông Phong và TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt [29]. Bài viết phân tích những 

nhân tố tác động đến quản trị đại học, đặc thù của trường đại học khối kinh tế, và đề 

xuất một mô hình nhằm nâng cao hiệu quả quản trị đại học. Bài viết trình bày về quản 

trị đại học và thực tế ở Việt Nam, khẳng định tự chủ và tự chịu trách nhiệm phải là xu 

thế tất yếu. Bài viết cũng chỉ ra cách để phát huy Hội đồng trường và nêu ra những đặc 

thù của trường đại học khối kinh tế. Từ đó các tác giả đề xuất một số giải pháp đối với 

quản trị đại học như xóa bỏ cơ chế chủ quản như hiện tại, đưa đầu mối quản lý nhà 

nước về Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng chính sách hành lang pháp lý trên cơ sở 

trao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình cho các trường; thành lập cơ quan kiểm 

định chất lượng độc lập nhằm kiểm định, xếp hạng, sắp xếp và phân loại/phân tầng các 

trường đại học. 

 + Bài viết “Hội đồng trường trong vấn đề quản trị đại học ở Việt Nam: một góc 

nhìn từ quan điểm doanh nghiệp” (Tạp chí Khoa học giáo dục, (137)/2017, tr.6 - 11) 

của tác giả Phạm Thị Ly [25]. Bài viết này trình bày một cách tiếp cận khác đối với 

vấn đề Hội đồng trường từ góc nhìn của quản trị doanh nghiệp, cụ thể về tổng quan 

Hội đồng trường ở Việt Nam, bao gồm các vấn đề: thuật ngữ, lịch sử, Hội đồng 

trường, Hội đồng quản trị về mặt pháp lý và về mặt thực tế. Tiếp theo, bài viết cũng đề 

cập đến Hội đồng trường, Hội đồng quản trị theo quan điểm doanh nghiệp, từ đó phân 

tích về vấn đề Hội đồng trường/ Hội đồng quản trị trong các trường đại học dưới góc 

nhìn này. 

 + Bài viết “Vai trò của Hội đồng khoa học trong quản trị đại học ở Việt Nam” 

(Tạp chí khoa học Trường HUFLIT, (04)/2017) của tác giả Phạm Thị Ly [26]. Bài viết 

phân tích khung chính sách và thực tiễn hiện nay của Việt Nam đối với Hội đồng khoa 

học, so sánh với một số nước trên thế giới và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện phù 

hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, cụ thể: Củng cố Hội đồng khoa học như một 

thiết chế trong cơ chế đồng quản trị, đồng nghĩa với việc phải xây dựng lại quy chế 

tuyển chọn, bổ nhiệm thành viên dựa trên những tiêu chí về năng lực chuyên môn, về 

uy tín, và dựa trên bầu chọn. Thành viên sẽ chủ yếu là người trong trường, và Chủ tịch 

Hội đồng có thể là hiệu trưởng. Điều quan trọng là, đi cùng thiết chế này là những quy 

định trao quyền cho Hội đồng khoa học ra quyết định trong những vấn đề có tính chất 

nguyên tắc và chính sách về hoạt động chuyên môn. Trong trường hợp chưa thể áp 

dụng cơ chế Hội đồng khoa học như một thiết chế có thẩm quyền quyết định, mà vẫn 

duy trì tính chất tư vấn của Hội đồng khoa học như hiện nay, thì các nhà khoa học có 

uy tín ngoài trường phải là một thành phần quan trọng nếu không nói là chủ yếu của 

Hội đồng.  

 + Bài viết “Góp ý về việc sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục đại học” (2017) của 

tác giả GS. TSKH. Nguyễn Ngọc Trân [41]. Bài viết đưa ra quan điểm cần giải quyết 

tình trạng Hội đồng trường (công lập)/Hội đồng đại học mang tính hình thức, không có 



thực quyền ảnh hưởng đến việc thực hiện tự chủ đại học tại các cơ sở giáo dục đại học 

công lập như hiện nay. Tác giả không đồng tình với đề xuất quy định Hội đồng quản trị 

của một cơ sở giáo dục tư thục hoạt động phi lợi nhuận là cơ quan quyền lực cao nhất 

vì nó tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực. Giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng cần 

theo hướng đào tạo con người làm chủ thay vì đào tạo ra người làm công. 

 Đối với quản trị các cơ sở giáo dục ngoài công lập, có nhiều quan điểm được 

các tác giả đưa ra, như:  

 + Bài viết “Quan điểm, phương hướng sửa đổi, bổ sung quy định về trường đại 

học tư thục” (2017) của tác giả Đặng Văn Định, đã chỉ ra những điểm hạn chế của quy 

định về khối giáo dục đại học tư thục trong Luật Giáo dục đại học năm 2012 như tiền 

chênh lệch thu chi; thành phần Hội đồng quản trị; việc thực hiện chuyển các trường đại 

học dân lập sang đại học tư thục. Từ đó, tác giả đưa ra một số quan điểm và phương 

hướng sửa đổi, bổ sung các quy định về đại học tư thục, ưu tiên định vị lại các loại 

hình đại học (công, tư) và làm rõ các mô hình, đảm bảo sự bình đẳng [10]. 

 + Bài viết “Tài chính đại học và vấn đề của các trường đại học ngoài công lập” 

(2017)] của tác giả Hoàng Xuân Sính, chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học Thăng Long 

– một trong số những trường đại học tư thục tại Việt Nam [33. Tác giả đã chỉ ra nguồn 

tài chính cho các trường đại học trên thế giới và so sánh với các trường đại học công 

lập và ngoài công lập tại Việt Nam. Trước thực trạng suy giảm số lượng sinh viên cũng 

như hoạt động khó khăn của các trường đại học tư thục, tác giả đã chỉ ra nguyên nhân 

cốt lõi từ quy định của Luật, cụ thể khoản 3, 4 Điều 66 và khoản 3 Điều 17 Luật Giáo 

dục đại học. Từ đó, tác giả đã đưa ra một số kiến nghị tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

và Chính phủ để khắc phục thực trạng hiện nay. 

 3. Về quản lý đào tạo 

 Đào tạo là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của GDĐH. Để quản lý đào tạo tốt, 

cần có quy định phù hợp về thời gian đào tạo, chương trình đào tạo, tổ chức quản lý 

đào tạo… Tìm hiểu về nội dung này, có thể thấy phần lớn các nghiên cứu chỉ tập trung 

vào một nội dung nhất định trong quản lý đào tạo mà rất ít có nghiên cứu mang tính 

bao quát, tổng thể về nội dung quản lý đào tạo.  

 - Các nghiên cứu của nước ngoài: 

 + Bài viết “Liệu giáo dục đại học đã sẵn sàng cho quản lí tri thức” (Is higher 

education ready for knowledge management?, 2000) của tác giả Jennifer Rowley [60]. 

Bài viết này đã xem xét khả năng áp dụng các mô hình về quản lý tri thức đối với các 

cơ sở giáo dục đại học ở Vương quốc Anh. Đồng thời, tác giả xác định một số cơ sở, 

hệ thống hoặc dự án tập trung vào quản lí tri thức trong giáo dục đại học, như thư viện, 

tài liệu học tập điện tử, mạng lưới thư điện tử liên lạc và các hệ thống quản lí thông tin 

cung cấp dữ liệu hồ sơ sinh viên. Tác giả xem xét các thách thức liên quan đến việc tạo 

ra một môi trường tri thức trong giáo dục đại học và tìm ra các cơ hội được cung cấp 

bằng cách xem kiến thức như một tài sản. Từ đó, bài viết khẳng định rằng: mặc dù tri 

thức phụ thuộc vào các tổ chức, tuy nhiên quan trọng nhất phải thông qua quản lí tri 



thức. Quản lí tri thức hiệu quả đòi hỏi thay đổi đáng kể văn hóa và giá trị, cơ cấu tổ 

chức và hệ thống khen thưởng.  

 + Bài viết “Quản lý chất lượng tổng thể trong các cơ sở giáo dục đại học tại 

Anh” (Total quality management in UK higher education institutions, 2010) của các tác 

giả Gopal K.Kanji, Abdul Malek và Bin A. Tambi [56]. Theo đó, quản lý chất lượng 

tổng thể (total quality management – TQM) là một quá trình quản lí đã được đưa vào 

các cơ sở giáo dục đại học (higher education institutions - HEIs) ở nhiều nước phát 

triển. Bài báo này dựa trên kết quả một cuộc khảo sát gần đây về TQM ở các trường 

đại học tại Anh. Các tác giả xem xét các nguyên tắc của TQM và các giá trị cốt lõi có 

thể được đo như thế nào để cung cấp một công cụ đánh giá chất lượng của các cơ sở 

trong rất nhiều lĩnh vực nội bộ của chúng. Việc đo lường các nguyên tắc TQM và các 

giá trị cốt lõi thể hiện chất lượng của tổ chức giáo dục đó, đồng thời cũng cung cấp 

thông tin đến cấp quản lí cao nhất của cơ sở về chất lượng trong từng thời kỳ và trong 

sự so sánh với các cơ sở khác. Bài viết đã chỉ ra được cách thức vận dụng TQM trong 

giáo dục đại học ở Anh nói riêng và trên thế giới nói chung. 

 + Bài viết “Dân chủ hóa quản lí cho chất lượng giáo dục đại học” 

(Democratization of University Management for Quality Higher Education, 2012) của 

các tác giả Asim Sen, Kamil Erkan Kabak, Fatih Tuysuz và Dilek Kuzalie [61]. Mục 

tiêu của bài báo này là nhìn nhận việc phát triển một trường đại học chất lượng cao 

thông qua dân chủ hóa các phương pháp quản lý trường đại học hiện tại. Trường đại 

học chất lượng cao thường có các chương trình học thuật chất lượng, các giảng viên và 

sinh viên chất lượng để thiết lập các tiêu chuẩn giáo dục cao. Giảng viên của các 

trường đại học chất lượng cao tham gia nghiên cứu chất lượng cao và làm sản sinh các 

tri thức tốt về chất lượng và nhiều về số lượng, cho ra đời các ấn phẩm mới. Sinh viên 

tốt nghiệp của các trường đại học chất lượng cao thường đạt được vị trí công việc 

chuyên môn chất lượng cao. Họ cũng kiếm được các nguồn lực vật chất và tài chính 

cần thiết cho bản thân. Các trường đại học phát triển với những đặc điểm này cung cấp 

một nền giáo dục chất lượng cao. Trong nghiên cứu này, quá trình dân chủ hóa bao 

gồm quyền sở hữu, thực tiễn chia sẻ quyền hạn và trách nhiệm, quyết định theo số 

đông, cơ cấu tổ chức theo chiều ngang và quản lý dài hạn trường đại học. Các trường 

đại học sử dụng các phương thức này và cùng nhau hành động một cách thống nhất thì 

có thể đạt được chất lượng giáo dục cao và trở thành các trường đại học chất lượng. 

Quá trình dân chủ hóa cũng sẽ giúp các bên liên quan của trường đại học thiết lập quan 

hệ hợp tác chặt chẽ với các tổ chức của nhà nước và tư nhân để tài trợ cho trường đại 

học. 

 - Các nghiên cứu trong nước: 

 + Kỷ yếu hội thảo “Đảm bảo chất lượng năm 2014” do Trường Đại học Khoa 

học xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 

20/6/2014, thông qua 22 bài viết, đã tập trung vào 04 nhóm nội dung lớn gồm: Chương 

trình đào tạo; Khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan; Đảm bảo chất lượng dạy 



và học; Đảm bảo chất lượng bên trong. Ngoài ra, một số bài viết đã đưa ra những 

phương pháp mới trong triển khai công tác đào tạo, nâng cao hơn chất lượng dạy và 

học trong các cơ sở GDĐH [42]. 

 + Bài viết “Bài toán chất lượng giáo dục trong xây dựng xã hội học tập ở Việt 

Nam” (Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 98, tháng 11/2013) của tác giả Phạm Đỗ Nhật 

Tiến [39]. Bài viết bàn về vấn đề chất lượng giáo dục trong xây dựng xã hội học tập ở 

Việt Nam, theo đó, tác giả tập trung phân tích các vấn đề: 1) Chất lượng giáo dục Việt 

Nam từ những góc nhìn khác nhau; 2) Tiếp cận hệ thống để nâng cao chất lượng giáo 

dục; 3) Cải cách đào tạo giáo viên trong trường sư phạm. Theo tác giả, để giải quyết 

bài toán nâng cao chất lượng giáo dục, chúng ta thường áp dụng cách tiếp cận đơn yếu 

tố. Cách tiếp cận này có thể góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên một phương 

diện nào đó nhưng lại thường bị hóa giải bởi tác động của các yếu tố khác. Điều đó 

khiến giáo dục Việt Nam đứng trước một nhiệm vụ cấp bách hiện nay là đổi mới căn 

bản và toàn diện. Nhìn bài toán nâng cao chất lượng giáo dục trong bối cảnh đó thì một 

tiếp cận hệ thống là hết sức cần thiết. Việc đảm bảo sự đồng bộ về chính sách trong 

các thành tố cơ bản tạo nên chất lượng giáo dục là yêu cầu tiên quyết. Các phân tích 

trong bài viết này mới chỉ đề cập đến bước đầu đến một số điểm thiếu đồng bộ trong 

hệ thống chính sách Việt Nam nói chung, chính sách giảng viên nói riêng. 

 + Kỷ yếu hội thảo “Vai trò của hoạt động kiểm tra – đánh giá trong đổi mới 

giáo dục ở Việt Nam” do Viện Nghiên cứu giáo dục – Đại học sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh tổ chức [47]. Việc kiểm tra, đánh giá là một trong những cơ sở để xem xét chất 

lượng đào tạo. Mặc dù hội thảo đi sâu vào phân tích thực tiễn về kiểm tra, đánh giá 

trong trường phổ thông, tuy nhiên, vẫn có những hạt nhân hợp lí có thể tham khảo khi 

áp dụng đối với GDĐH, đặc biệt liên quan đến tuyển sinh đại học. 

 Liên quan đến quản lí đào tạo, phương thức đào tạo học theo tín chỉ trong 

GDĐH cũng là một nội dung có nhiều nghiên cứu: 

 + Luận án tiến sĩ “Quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong các trường đại 

học địa phương ở Việt Nam” của nghiên cứu sinh Trần Văn Chương (2016) đã đưa ra 

cơ sở lý luận về đào tạo và quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong các trường đại 

học; nghiên cứu về thực trạng đào tạo và quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ bằng 

phương pháp khảo sát; từ đó đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo theo hệ thống tín 

chỉ trong các trường đại học địa phương ở Việt Nam [8]. 

 + Bài viết “Phương thức đào tạo theo học chế niên chế và tín chỉ: Những khác 

biệt căn bản và đề xuất bảo đảm chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn AUN” của tác giả 

Lê Sĩ Hải [12]. Bài viết này chỉ ra những khác biệt căn bản giữa phương thức đào tạo 

theo niên chế và theo tín chỉ, đồng thời đề xuất đảm bảo chất lượng đào tạo dựa trên 

tiêu chuẩn AUN-QA, là tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dành cho mạng lưới các 

trường đại học thuộc khối ASEAN (ASEAN University Network – Quality 

Assurance). Bộ tiêu chuẩn của AUN gồm có 15 tiêu chuẩn, trong phạm vi bài viết này 

tác giả đã chọn ra 05 tiêu chuẩn mà ở đó có sự khác nhau cơ bản giữa hai phương thức 



đào tạo để so sánh, đó là: 1) Kết quả học tập mong đợi; 2) Cấu trúc và nội dung 

chương trình đào tạo; 3) Chiến lược dạy và học; 4) Kiểm tra đánh giá người học và 5) 

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ người học. 

 4. Quản lí nhà nước về giáo dục đại học 

Quản lí nhà nước về giáo dục “là việc nhà nước thực hiện quyền lực công để 

điều hành, điều chỉnh toàn bộ các hoạt động giáo dục trong phạm vi toàn xã hội nhằm 

thực hiện mục tiêu giáo dục quốc gia” (Giáo trình Giáo dục đại học Việt Nam và thế 

giới - 2010) của tác giả Trần Khánh Đức [11, tr.78]. Đây là một nội dung mang tính vĩ 

mô, có tính định hướng cho sự phát triển giáo dục nói chung và GDĐH nói riêng.  

 - Các nghiên cứu của nước ngoài: 

 + Bài viết “Quản lí theo hệ tư tưởng – trường hợp chủ nghĩa quản lý mới trong 

giáo dục đại học” (Management as ideology: the case of “new managerialism” in 

higher education, 2007) của tác giả Rosemary Deem và Kevin J. Brehony [52]. Bài 

viết nghiên cứu các khái niệm thuộc về tư tưởng của quản lí, đặc biệt “chủ nghĩa quản 

lí mới” và vai trò của chúng trong việc cải cách giáo dục đại học. Báo cáo bắt đầu từ 

các khái niệm tư tưởng; chỉ ra các hình thức quản lí trong các dịch vụ cộng đồng; 

chứng minh chủ nghĩa tư tưởng quản lí mới thể hiện sự quan tâm của những người 

quản lí và cách thức thực hiện. Các lập luận trong bài được minh họa bằng dữ liệu từ 

một dự án về quản lý giáo dục đại học ở Anh. 

 + Sách “Giáo dục đại học Hoa Kỳ trong thế kỷ 21: Những thách thức về xã hội, 

chính trị và kinh tế” (American higher education in the twenty – first century – Social, 

political and economic challenges, 2011) của các tác giả Philip G. Altbach, Patricia J. 

Gumport và Robert O. Berdahl [49]. Đây là một cuốn sách chất lượng mang tính dự 

báo về giáo dục đại học Hoa Kỳ trong thế kỷ 21, được các tác giả tập trung phân tích 

dựa vào nhiều yếu tố như tài chính, công nghệ số, thậm chí cả tiếp thị. Đáng lưu ý, liên 

quan đến quản lý nhà nước về GDĐH, cuốn sách đã có một chương riêng phân tích các 

mối quan hệ giữa chính phủ liên bang với GDĐH, quan hệ giữa các bang với GDĐH, 

môi trường pháp lý và ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài đến GDĐH. 

 - Các nghiên cứu trong nước:  

 + Sách “Giáo trình Giáo dục đại học Việt Nam và thế giới” (2010) của tác giả 

Trần Khánh Đức trong chương IV đã đưa ra khái niệm về giáo dục đại học, nhiệm vụ 

cũng như công cụ quản lý nhà nước về giáo dục. Sau đó, tác giả đi sâu vào phân tích 

quản lý nhà trường đại học, với các mô hình quản lý trên thế giới và chỉ ra đặc thù 

trong quản lý GDĐH tại Việt Nam [11]. 

 + Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại 

học và cao đẳng Việt Nam” do Ban liên lạc các Trường Đại học và Cao đẳng Việt 

Nam tổ chức tháng 10/2010, với 43 bài tham luận đã đi sâu vào 05 nội dung lớn, gồm: 

1) Các vấn đề về quản lý giáo dục đại học; 2) Các yếu tố quyết định chất lượng quản lý 

giáo dục đại học; 3) Kinh nghiệm thế giới và kinh nghiệm các trường; 4) Các vấn đề 

liên quan đến quản lý giáo dục đại học; 5) Các văn bản pháp quy [5]. 



 + Luận án tiến sĩ “Quản lý Nhà nước về chất lượng giáo dục đại học” của 

nghiên cứu sinh Đoàn Văn Dũng (2015) là một trong những nghiên cứu chuyên sâu 

nhất hiện nay về vấn đề quản lý nhà nước trong giáo dục đại học [9]. Theo đó, trong 

luận án của mình, tác giả đã đưa ra những cơ sở khoa học về quản lý nhà nước về 

GDĐH. Từ kinh nghiệm của một số quốc gia, đánh giá thực trạng quản lý Nhà nước về 

chất lượng giáo dục ở Việt Nam, tác giả đã đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao 

năng lực quản lý của nhà nước về chất lượng giáo dục đại học. 

 + Bài viết “Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, vấn đề then chốt của đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục Việt Nam” (Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, số 01/2014) 

của tác giả Nguyễn Vinh Hiển [14]. Bài viết tập trung trả lời câu hỏi tại sao đổi mới cơ 

chế quản lý giáo dục là khâu then chốt và cách thức đổi mới cơ chế quản lý giáo dục. 

Cơ chế quản lý là phương thức mà qua đó Nhà nước tác động, định hướng nền giáo 

dục phát triển theo mục tiêu đã định. Từ cơ chế quản lý đề ra mục tiêu, nội dung, 

phương pháp và nguyên tắc quản lý hiệu quả, tạo động lực cho công cuộc đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục Việt Nam thành công. Theo đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo 

dục là phải đồng bộ: trước hết là thể chế hóa pháp luật về quản lý giáo dục; phân cấp 

giao quyền; phân định rõ quản lý Nhà nước về giáo dục với quản lý Nhà trường; thực 

hiện tốt nguyên tắc dân chủ, công khai, đảm bảo quyền và trách nhiệm giám sát, phản 

biện của nhân dân, của các thành viên trong cơ quan đơn vị; coi trọng việc nghiên cứu, 

áp dụng các thành tựu khoa học quản lý nói chung và quản lý giáo dục nói riêng vào 

thực tiễn giáo dục. Mặc dù không đi sâu vào phân tích quản lý nhà nước đối với 

GDĐH, tuy nhiên bài viết vẫn có giá trị tham khảo đáng kể khi nghiên cứu về chính 

sách này. 

 + Bài viết “Tìm hiểu mô hình GDĐH ở một số nước trên thế giới” (Tạp chí Lý 

luận chính trị, 07/2015) của Thạc sỹ Nguyễn Thị Lan [16]. Bằng việc khai thác mô 

hình GDĐH của các quốc gia có nền giáo dục phát triển như Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, 

Singapore, tác giả đã chỉ ra được xu hướng phát triển GDĐH của từng quốc gia cũng 

như vai trò và sự can thiệp trong quản lý GDĐH của từng quốc gia. 

 + Bài viết “Sửa đổi Luật Giáo dục đại học phù hợp với quyền tự chủ đại học” 

(2017) của các tác giả GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết và ThS. Nguyễn Phương Thảo 

[37]. Trên cơ sở phân tích những điểm bất hợp lý trong quy định của Luật GDĐH ảnh 

hưởng đến quyền tự chủ và quản trị đại học, các tác giả đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật 

GDĐH về quản lí nhà nước theo hướng: bỏ quy định về phân tầng đại học; bỏ quy định 

cơ quan quản lý nhà nước xếp hạng cơ sở giáo dục đại học; bỏ cơ chế bộ chủ quản; 

chấm dứt việc giao cho UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo 

dục đại học. Theo các tác giả, cần nghiên cứu giải quyết mối quan hệ giữa Hội đồng 

trường (Hội đồng quản trị) với tổ chức, cá nhân có liên quan, trước hết là với đảng uỷ 

ở trường công lập và nhà đầu tư ở trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; 

chuyển đổi cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước sang phân bổ theo tiêu chí đầu ra gắn 

với kết quả kiểm định chất lượng đào tạo và xếp hạng, ưu tiên đầu tư theo kết quả xếp 



hạng trong 5 năm gần nhất. Nhà nước đặt hàng đối với một số ngành nghề đặc thù, mũi 

nhọn mà Nhà nước và xã hội cần nhưng khó thực hiện xã hội hoá công tác đào tạo; cấp 

học bổng tương xứng với chi phí đào tạo đối với sinh viên thuộc diện được hưởng 

chính sách xã hội, sinh viên giỏi, sinh viên theo học một số ngành nghề đặc biệt theo 

yêu cầu đặc biệt của Nhà nước. Cần sửa quy định về cơ sở giáo dục đại học tư thục và 

cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận theo 

quy định tại Điều lệ trường đại học; cơ sở giáo dục đại học hoạt động không vì lợi 

nhuận không tổ chức Đại hội cổ đông; Hội đồng quản trị đại diện cho quyền sở hữu 

chung của cộng đồng nhà trường theo hướng đây là cơ quan quyền lực cao nhất của 

nhà trường, đại diện cho các thành viên góp vốn chiếm không quá 20% tổng số thành 

viên của Hội đồng quản trị. Bên cạnh đó, cần quy định cụ thể hơn về trách nhiệm giải 

trình của cơ sở giáo dục đại học, bao gồm các nghĩa vụ cung cấp thông tin, lý giải và 

chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của nhà trường.  

 + Bài viết “Về một số bất cập và nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung trong Luật 

Giáo dục đại học” (2017) của tác giả Phạm Đỗ Nhật Tiến [40]. Trên cơ sở chỉ ra bất 

cập lớn giữa mong muốn của Luật GDĐH với thực tế triển khai, tác giả đề xuất sửa 

đổi, bổ sung một số quy định của Luật GDĐH nhằm bảo đảm tính chỉnh thể của hệ 

thống giáo dục đại học, chuyển việc phân tầng và xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học 

sang cho cộng đồng đại học, các tổ chức xã hội tình nguyện thực hiện hoặc thực hiện 

theo đơn đặt hàng của Nhà nước; quy định các điều kiện thực hiện quyền tự chủ đại 

học, thể chế hoá trách nhiệm giải trình; bỏ cơ chế chủ quản hoặc phân định công tác 

quản lý nhà nước với quản trị của cơ sở giáo dục và đào tạo; đổi mới cơ chế tài chính 

của cơ sở giáo dục đại học.  

 Đánh giá chung: 

 Đánh giá tình hình nghiên cứu những nội dung liên quan đến Luật GDĐH năm 

2012, có thể thấy, mặc dù có rất nhiều công trình khác nhau về các khía cạnh của 

GDĐH nhưng chưa có công trình nghiên cứu tổng thể, một cách hệ thống những vấn 

đề lý luận và thực tiễn về GDĐH để có thể sử dụng làm căn cứ sửa đổi, bổ sung Luật 

GDĐH và các quy phạm pháp luật liên quan, cụ thể: 

 - Thứ nhất, chưa có nghiên cứu nào đưa ra đầy đủ lập luận để xây dựng một mô 

hình GDĐH phù hợp với điều kiện và thực tiễn tại Việt Nam. 

 Trong một số nghiên cứu, mô hình GDĐH của nhiều quốc gia trên thế giới hiện 

nay đã được giới thiệu, hoặc xu hướng phát triển của GDĐH của quốc tế đã được đề 

cập tới. Tuy nhiên, Việt Nam, với những đặc thù về địa lí, lịch sử, kinh tế, chính trị và 

xã hội, cần một mô hình GDĐH phù hợp với những đặc điểm riêng có có thể giải 

quyết cơ bản những vướng mắc hiện nay.  

 - Thứ hai, phần lớn các tác giả chỉ nghiên cứu đơn lẻ từng khía cạnh của 

GDĐH, ít có sự đối chiếu các quy định của Luật GDĐH với chủ trương, chính sách 

mới của Đảng, Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác. 

 Theo quan điểm sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH, cần “Rà soát tất cả các điều của 



Luật GDĐH hiện hành đề phân loại những nội dung trong các điều còn hợp lý, bất 

cập và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung phù hợp đảm bảo tính tổng thể các 

điều của Luật sau khi được sửa đổi, bổ sung” [66]. Như vậy, việc nghiên cứu để sửa 

đổi, bổ sung Luật GDĐH không chỉ trên cơ sở từng điều luật hoặc từng chính sách mà 

phải rà soát toàn bộ các nội dung để có sự hài hòa, thống nhất trong tất cả các chính 

sách, từ đó mới đảm bảo tính tổng thể trong Luật nói riêng và hệ thống pháp luật nói 

chung. Đây là vấn đề mà các nghiên cứu hiện nay chưa đáp ứng được.  

 - Thứ ba, phần lớn các đề xuất được đưa ra trên cơ sở lí luận nhưng chưa được 

đánh giá tác động về kinh tế, văn hóa, xã hội... có thể phát sinh khi triển khai trong 

thực tiễn. 

 Trong hầu hết các bài nghiên cứu ở Việt Nam, các tác giả đều tâm huyết khi đề 

xuất những giải pháp khắc phục hạn chế của Luật GDĐH hiện nay. Tuy nhiên, một 

chính sách hoặc một quy định muốn đi vào thực tiễn có hiệu quả không chỉ cần bản 

thân chính sách/quy định đó tốt, mà còn cần sự đối sánh, đánh giá tác động để xem liệu 

nó có phù hợp khi triển khai trên thực tế hay không và dự kiến những hiệu quả hoặc 

hạn chế mà nó mang lại. Đây là một trong những thiếu sót phổ biến của các nghiên cứu 

liên quan đến các chính sách về GDĐH hiện nay. Bên cạnh đó, một số chính sách mặc 

dù đã được thực hiện thí điểm (như chính sách về tự chủ đại học theo Nghị quyết số 

77/NQ-CP ngày 24/10/2014) nhưng chưa có tổng kết rút kinh nghiệm.  

 -Thứ tư, một số nội dung liên quan đến GDĐH chưa có nhiều nghiên cứu.  

 Có thể thấy, một số chính sách liên quan đến GDĐH được nhiều tác giả quan 

tâm như về tự chủ đại học, quản trị đại học, quản lý đào tạo, quản lý Nhà nước về 

GDĐH; tuy nhiên các nghiên cứu hiện nay vẫn còn bỏ ngỏ những vấn đề cấp thiết cần 

được sửa đổi như tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, hợp 

tác quốc tế… 

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

đề án  

(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 án, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hoá mục tiêu và 

những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề án) 

Trong Tuyên bố của Hội nghị quốc tế về Giáo dục đại học năm 1998 do 

UNESCO tổ chức đã khẳng định: “Sứ mệnh của giáo dục đại học (GDĐH) là góp 

phần vào yêu cầu phát triển bền vững và phát triển xã hội nói chung”. Trong lịch sử 

phát triển, không thể phủ nhận vai trò của GDĐH trong đời sống xã hội cũng như khoa 

học công nghệ của các quốc gia. Các cơ sở GDĐH không chỉ đào tạo nhân lực phục vụ 

cho nhu cầu của xã hội mà còn là những trung tâm nghiên cứu lớn tạo ra tri thức mới. 

Không những thế, tại nhiều nước phát triển như Hoa Kỳ, Anh, Nhật Bản hay một số 

quốc gia trong khu vực như Singapore, Malaysia…, giáo dục được coi là một ngành 

dịch vụ tri thức, đóng góp đáng kể vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của những quốc 

gia này.  



Trong xu thế phát triển của GDĐH các nước trên thế giới, Việt Nam đang dần 

có những bước chuyển mình để đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội và phù hợp hơn với 

thông lệ quốc tế. Sự ra đời của Luật Giáo dục đại học năm 2012 đã tạo một hành lang 

pháp lý quan trọng cho hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, sau 5 

năm thi hành, Luật GDĐH năm 2012 đã bộc lộ một số điểm hạn chế, chưa đồng bộ 

với một số văn bản pháp luật hiện hành, nhất là những văn bản pháp luật ra đời sau 

khi Luật Giáo dục đại học được ban hành; chưa bắt kịp với nhu cầu thực tiễn như 

chưa quy định về phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài ở Việt Nam hay 

các hình thức đào tạo từ xa, đào tạo điện tử (e-learning); một số quy định chưa rõ ràng 

nên khó triển khai như quy định về Hội đồng trường, mối quan hệ giữa Hội đồng 

trường và Đảng ủy, Ban giám hiệu; chưa tháo bỏ những rào cản cho sự phát triển của 

các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập, đặc biệt là các cơ sở không vì lợi nhuận…. 

Hơn thế nữa, sau thời điểm Luật GDĐH có hiệu lực, hàng loạt những văn kiện, văn 

bản quan trọng của Đảng và Nhà nước được ban hành như Hiến pháp năm 2013, Nghị 

quyết số 29-NQ/TW ngày 04/01/2013 (Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013) của Hội 

nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 

142/2016/QH13 ngày 12/4/2016 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm 2016 – 2020; Nghị quyết số 64/NQ-CP, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22 

tháng 7 năm 2016 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 Nghị quyết của Quốc hội 

về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020.  

 Hiến pháp năm 2013 [30] ghi nhận quyền và nghĩa vụ học tập của công dân 

(Điều 39), và khẳng định “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao 

dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” (khoản 1 Điều 61). Cụ thể, đối 

với GDĐH, khoản 2 Điều 61 chỉ rõ “Nhà nước… phát triển giáo dục đại học, giáo dục 

nghề nghiệp, thể hiện chính sách học bổng, học phí hợp lí”. Như vậy, Hiến pháp 2013 - 

văn bản pháp lý có giá trị cao nhất khẳng định phát triển GDĐH là nhiệm vụ ưu tiên của 

nước ta.  

Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013 [1] đã chỉ rõ mục tiêu cụ thể đối với GDDH, 

“tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và 

năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học. Hoàn thiện mạng lưới 

các cơ sở giáo dục đại học, 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. Đa dạng hóa các cơ sở đào tạo phù hợp với nhu cầu 

phát triển công nghệ và các lĩnh vực, ngành nghề; yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 

và hội nhập quốc tế”. Nghị quyết số 142/2016/QH13 [31] nhấn mạnh vào mục tiêu 

nâng cao nguồn nhân lực và tiềm lực khóa học, công nghệ trong GDĐH, cụ thể 

“…phát huy tư duy tự chủ, sáng tạo, năng lực tự nghiên cứu ở bậc đại học. Đổi mới 



nội dung, hình thức kiểm tra, thi và đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo. Phát 

triển hợp lý và từng bước bảo đảm bình đẳng giữa giáo dục công lập và giáo dục 

ngoài công lập. Ngoài việc tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tập 

trung cải thiện chất lượng đào tạo nghề, cung cấp đủ nguồn lao động có tay nghề bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, thích ứng với yêu cầu hội nhập, tận dụng thời 

kỳ cơ cấu dân số vàng và tăng khả năng nắm bắt các cơ hội việc làm của người dân”. 

Cụ thể hóa những nội dung này, Nghị quyết số 64/NQ-CP, Nghị quyết số 63/NQ-CP 

[2] đã chỉ ra những nhiệm vụ chủ yếu liên quan đến GDĐH, tiêu biểu như xây dựng cơ 

chế chính sách phân luồng giáo dục, đào tạo gắn với GDĐH, hoàn chỉnh phân cấp 

quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo; tiếp tục giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

và nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục và đào tạo; tăng cường kiểm 

soát chất lượng đầu ra của các cơ sở GDĐH; công khai thông tin về các điều kiện đảm 

bảo chất lượng của nhà trường; đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục, trên 

cơ sở đó thực hiện phân tầng, xếp hạng các cơ sở GDĐH; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, 

đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đào tạo… 

 Bên cạnh các văn bản mang tính định hướng như trên, một số văn bản có liên 

quan trực tiếp một số hoạt động của các cơ sở GDĐH đã được ban hành, đặc biệt liên 

quan đến nội dung tự chủ như Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 [3] của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó quy định về 

tự chủ tài chính, thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và hội đồng quản lý hay 

Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 [4] của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ 

chế hoạt động đối với các cơ sở GDĐH công lập giai đoạn 2014-2017 đã mở rộng giao 

quyền tự chủ toàn diện và mức độ tự chủ cao hơn so với quy định hiện hành của Luật 

GDĐH cho các cơ sở GDĐH công lập. Đây cũng được xem là một trong những nhiệm 

vụ được ghi nhận trong Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013. 

 Ngoài ra, một số đạo luật chuyên ngành có liên quan đến Luật GDĐH mới được 

ban hành trong thời gian gần đây như Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014; Luật Đầu 

tư năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện năm 2016; Luật Doanh nghiệp năm 2014; Luật Phí và lệ phí năm 

2015… Những văn bản quy phạm pháp luật này quy định một số nội dung liên quan 

đến Luật GDĐH như về đào tạo trình độ cao đẳng, về đầu tư trong lĩnh vực GDĐH, về 

học phí,… 

  Trước thực tế đó, yêu cầu cấp bách đặt ra là cần sớm sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật GDĐH năm 2012 để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước về GDĐH, tạo ra sự thống nhất, đồng bộ với các văn bản pháp luật khác; 

đồng thời tạo cơ sở pháp lý giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đặt ra đối với hoạt 

động giáo dục đại học. 

Từ những đánh giá trên đây, chúng tôi nhận thấy việc nghiên cứu, đánh giá cơ 

sở lý luận và cơ sở thực tiễn để sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH năm 2012 là hết sức cần 

thiết. Về mặt lý luận, Đề án nghiên cứu một cách toàn diện những vấn đề lý luận về 



giáo dục đại học nói chung và về các chế định liên quan trong Luật Giáo dục đại học 

năm 2012 nói riêng, đặc biệt tập trung vào các vấn đề lý luận về tự chủ đại học, quản 

trị đại học, quản lý đào tạo và quản lý Nhà nước về giáo dục đại học. Đề án kế thừa 

những kết quả nghiên cứu trong nước và nước ngoài, phát triển, dựa vào các cơ sở lý 

luận và thực tiễn để đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học. Những 

nghiên cứu lý luận sẽ có nhiều đóng góp về mặt khoa học, kết quả nghiên cứu sẽ được 

công bố trên các tạp chí khoa học uy tín, được dự thảo thành sách chuyên khảo làm tài 

liệu nghiên cứu, tham khảo rộng rãi. 

 Về mặt thực tiễn, Đề án xây dựng những luận cứ lý luận và thực tiễn để sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH năm 2012. Đây sẽ là những căn cứ quan 

trọng phục vụ trực tiếp việc sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH đã được khởi động. Những 

kết quả nghiên cứu được chuyển giao kịp thời sẽ có ý nghĩa lớn trong quá trình sửa 

đổi, bổ sung Luật GDĐH Việt Nam phù hợp với hệ thống pháp luật trong nước, đáp 

ứng được nhu cầu thực tiễn đặt ra cũng như xu hướng phát triển của GDĐH trên thế 

giới trong thời kỳ hội nhập. Không chỉ phục vụ hoạt động xây dựng Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật GDĐH năm 2012, Đề án còn đề xuất những nội dung cần 

tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về GDĐH sau khi ban 

hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH (2018), nhằm mục tiêu hoàn 

thiện hơn nữa pháp luật về GDĐH hiện hành, tiến tới xây dựng Luật GDĐH mới thay 

thế. 

14 Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài 
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15 Nội dung nghiên cứu của đề án: 

Nội dung 1: TỔNG QUAN VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC  
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1.2. Nghiên cứu khái niệm giáo dục đại học 
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1.4. Khái quát về hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam  

1.5. Nghiên cứu chính sách phát triển giáo dục đại học trong điều kiện hội nhập 
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1.7. Tự chủ đại học và chính sách tự chủ đại học ở Việt Nam 

1.8. Quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học trong điều kiện của Việt Nam 
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2.3. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về các chức danh giảng viên 

và cơ chế bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư 

2.4. Nghiên cứu cơ chế và chính sách tuyển dụng, sử dụng giảng viên; chế độ 

làm việc của giảng viên trong điều kiện tự chủ đại học  



2.5. Nghiên cứu cơ chế giảng viên làm việc theo hợp đồng lao động 

2.6. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền và nghĩa vụ của 

giảng viên 

Nội dung 3: NGHIÊN CỨU NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ 

TỰ CHỦ ĐẠI HỌC TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, TÀI SẢN 

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

chính của các cơ sở giáo dục đại học công lập (nguồn thu, sử dụng nguồn 

thu và trích lập các Quỹ, học bổng; chính sách học bổng, học phí; đầu tư...) 

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

chính của các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập  

3.3. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội hóa trong lĩnh vực 

giáo dục đại học 

3.4. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về tự chủ trong quản lý, sử 

dụng tài sản của các cơ sở giáo dục đại học công lập  

3.5. Nghiên cứu những ưu đãi về tài chính, tài sản đối với cơ sở giáo dục đại 

học tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận 

3.6. Nghiên cứu chính sách tín dụng sinh viên. 

Nội dung 4: NGHIÊN CỨU NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ 

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 

4.1. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền tự chủ trong hoạt 

động đào tạo (mở ngành đào tạo, quy mô đào tạo và tuyển sinh; tổ chức đào 

tạo; liên kết đào tạo của các cơ sở giáo dục đào tạo) 

4.2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về trình độ đào tạo và hệ 

thống văn bằng, chứng chỉ của giáo dục đại học 

4.3. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về hình thức đào tạo của giáo 

dục đại học 

4.4.  Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức và quản lý hoạt 

động đào tạo hướng tới tự chủ đại học (tuyển sinh, thời gian đào tạo, quyết 

định chương trình, giáo trình đào tạo; cấp phát và in ấn văn bằng, chứng 

chỉ; quản lý đào tạo; ngôn ngữ trong đào tạo...) 

4.5. Kiểm định chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học  

4.6. Quản lý chất lượng đào tạo trong điều kiện tự chủ đại học 

Nội dung 5: NGHIÊN CỨU NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ 

TỔ CHỨC VÀ QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC 

5.1. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về thành lập, sáp nhập, hợp 

nhất, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở giáo dục đại học, phân 

hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài ở Việt Nam 

5.2. Thành lập và quản lý doanh nghiệp trong cơ sở giáo dục đại học 

5.3. Cơ sở pháp lý của việc thành lập cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam ở 

nước ngoài và những vấn đề cần lưu ý đối với các nhà đầu tư Việt Nam 



5.4. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị đại học và những 

đặc thù đối với cơ sở giáo dục đại học công lập  

5.5. Hội đồng trường của các cơ sở GDĐH công lập  

5.6. Hiệu trưởng trong các cơ sở giáo dục đại học 

5.7. Lựa chọn mô hình quản trị cơ sở giáo dục đại học tư thục  

5.8. Quản trị các cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài 

Nội dung 6: NGHIÊN CỨU NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ 

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, CÔNG 

NGHỆ, HỢP TÁC QUỐC TẾ  

6.1. Hoạt động khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học và các yêu 

cầu đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước 

6.2. Tổ chức và quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và kết nối doanh nghiệp 

trong điều kiện tự chủ đại học (mục tiêu và nội dung hoạt động khoa học, 

công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học...) 

6.3. Nghiên cứu cơ chế ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa 

học, công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học 

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

học (các hình thức hợp tác, liên kết đào tạo với nước ngoài...) 

Nội dung 7: NGHIÊN CỨU NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC  

7.1. Nội dung quản lý Nhà nước về giáo dục đại học  

7.2. Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đại học và mối quan hệ giữa Bộ 

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

tạo công lập.  

7.3. Nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý cơ sở giáo dục đại học trong điều kiện 

mở rộng tự chủ đại học  

7.4. Quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước 

ngoài 

7.5. Hoạt động thanh tra trong giáo dục đại học 

7.6. Nghiên cứu các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về giáo dục đại học 

Nội dung 8: NGHIÊN CỨU KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI VỀ GIÁO DỤC 

ĐẠI HỌC VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM 

8.1. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ về giáo dục đại học 

8.2. Kinh nghiệm của Úc về giáo dục đại học 

8.3. Kinh nghiệm của Đức về giáo dục đại học 

8.4. Kinh nghiệm của Pháp về giáo dục đại học 

8.5. Kinh nghiệm của Nhật Bản về giáo dục đại học 

8.6. Kinh nghiệm của Liên bang Nga về giáo dục đại học 

8.7. Kinh nghiệm của Trung Quốc về giáo dục đại học 

8.8. Kinh nghiệm của Singapore về giáo dục đại học 



8.9. Kinh nghiệm của Thái Lan về giáo dục đại học 

Nội dung 9: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THI HÀNH LUẬT 

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM 2012 

9.1. Đánh giá về Luật Giáo dục Đại học năm 2012 

9.2. Đánh giá tổng quan về tình hình thi hành Luật Giáo dục Đại học  

9.3. Thực trạng thi hành Luật Giáo dục Đại học trong lĩnh vực tự chủ đại học và 

những đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục Đại học  

9.4. Thực trạng thi hành Luật Giáo dục Đại học trong lĩnh vực quản lý đào tạo 

và những đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục Đại học  

9.5. Thực trạng thi hành Luật Giáo dục Đại học trong lĩnh vực quản trị đại học 

và những đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục đại học  

9.6. Thực trạng thi hành Luật Giáo dục Đại học trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

về giáo dục đại học và những đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục Đại 

học 

Nội dung 10: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH 

ĐƯỢC ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM 

2012 

10.1. Bối cảnh, mục tiêu xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giáo dục Đại học và các chính sách cần đánh giá tác động 

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

chủ đại học 

10.3. Đánh giá tác động của chính sách đổi mới quản trị đại học 

10.4. Đánh giá tác động của chính sách đổi mới quản lý đào tạo  

10.5. Đánh giá tác động của chính sách quản lý Nhà nước về giáo dục đại học. 

Nội dung 11: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM 2012 THEO 4 NHÓM 

CHÍNH SÁCH 

11.1. Mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả tự chủ đại học 

11.2. Đổi mới quản trị đại học 

11.3. Đổi mới quản lý đào tạo 

11.4. Đổi mới quản lý nhà nước trong điều kiện tự chủ đại học 

Nội dung 12: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN 

THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC  

Dự thảo Nghị định tập trung quy định những nội dung chưa được cụ thể, chi tiết 

của Luật, được Luật cho phép Chính phủ quy định chi tiết nhằm thay thế Nghị 

định số 141//2013/NĐ-CP. 

 

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

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

* Sưu tầm, biên dịch một số nghiên cứu về giáo dục đại học, trong đó tập trung 



vào vấn đề tự chủ đại học, tổ chức và quản trị đại học, quản lý nhà nước về giáo dục 

* Sưu tầm, biên dịch một số đạo luật giáo dục đại học của các quốc gia như: 

Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Liên bang Nga và các nước khác, cụ thể: 

+ Luật Giáo dục đại học Trung Quốc 

+ Luật xúc tiến giáo dục tư thục của Trung Quốc 

 + Các quy định pháp luật của Nhật Bản về giáo dục đại học 

  + Các quy định về giáo dục đại học trong Luật giáo dục Liên bang Nga 

+ Một số quy định về giáo dục đại học của Hoa Kỳ, Úc, Đức, Pháp, Singapore, 

Thái Lan... 

Dự kiến tổng số trang tài liệu dịch là 350 trang  

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

Đề án sẽ tổ chức Hội thảo/tọa đàm khoa học với các chuyên gia, các nhà hoạch 

định chính sách; các nhà quản lý giáo dục đại học, các nhà khoa học nhằm trao đổi, 

tham vấn và góp ý đối với từng nội dung nghiên cứu chuyên sâu của Đề án, cụ thể: 

* 03 Hội thảo cấp quốc gia được tổ chức tại Hà Nội với thời lượng 02 buổi/hội 

thảo, mỗi hội thảo gồm 120 đại biểu. 

 Hội thảo 1 “Tự chủ đại học ở Việt Nam và những đề xuất nâng cao hiệu quả 

tự chủ đại học”  

 Hội thảo 2 “Đổi mới quản trị đại học”  

 Hội thảo 3 “Đổi mới quản lý nhà nước trong điều kiện tự chủ đại học”  

+ Mục đích tổ chức hội thảo: Xin ý kiến đối với kết quả nghiên cứu của Đề án, 

tổng hợp ý kiến để viết báo cáo cuối cùng của Đề án cũng như các bài báo trong 

và ngoài nước là sản phẩm nghiên cứu của Đề án.  

+ Thành phần tham dự: Các nhà lập pháp, các nhà hoạch định chính sách cho 

giáo dục đại học, các nhà quản lý giáo dục, các chuyên gia, đặc biệt chuyên gia 

về giáo dục đại học và Luật giáo dục đại học, ….  

+ Nội dung: Trao đổi, tham vấn và góp ý đối với từng nội dung nghiên cứu 

chuyên sâu của Đề án và dự thảo Luật. 

* 40 tọa đàm khoa học: được tổ chức sau khi hoàn thành sơ bộ từng nội dung 

nghiên cứu. Mục đích của các tọa đàm này nhằm xin ý kiến đóng góp, tư vấn để hoàn 

thiện từng nội dung nghiên cứu. 

16.3. Khảo sát/điều tra thực tế trong nước (quy mô, địa bàn, mục đích/yêu cầu, 

nội dung, phương pháp): 

            Đề án dự kiến tiến hành khảo sát trực tiếp 2000 cá nhân tại các địa bàn Hà Nội, 

Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, tương ứng 2000 phiếu khảo sát, gồm 

các nhóm đối tượng sau: 

+ Nhóm cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên tại các trường đại học, đại diện 

cho các trường thuộc tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, 

Cần Thơ.       

+ Nhóm cán bộ quản lý giáo dục đại học của các Bộ chủ quản; 



+ Nhóm cán bộ quản lý giáo dục đại học của các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

* Đồng thời, nhóm nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp từ các cơ quan có thẩm quyền 

như Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục đại học, số liệu thống kê về xã hội học từ 

Tổng cục Thống kê và kết quả một số nghiên cứu của các đề tài do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quản lý. 

16.4. Khảo sát nước ngoài:  

           + Đoàn khảo sát gồm 5 thành viên nghiên cứu sẽ khảo sát tại Hoa Kỳ trong 6 

ngày (không tính thời gian đi lại) 

+ Lý do lựa chọn khảo sát tại Hoa Kỳ: Hoa Kỳ là quốc gia có nền giáo dục đại 

học tiên tiến, chất lượng hàng đầu thế giới. Mô hình giáo dục đại học của Hoa Kỳ đã 

được nhiều quốc gia trên thế giới học tập kinh nghiệm. Mô hình hội đồng trường/Hội 

đồng quản trị ở Hoa Kỳ rất phát triển, cần học tập để nâng cao hiệu quả tự chủ đại học. 

+ Mục đích khảo sát: Khảo sát về giáo dục đại học tại cơ quan quản lý nhà nước 

về giáo dục đại học của bang và cơ sở giáo dục đại học về tự chủ đại học, quản trị đại 

học, quản lý đào tạo đại học, mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước và trường. 

+ Nội dung khảo sát: Kinh nghiệm quản lý nhà nước bang về giáo dục đại học; 

kinh nghiệm thực hiện tự chủ đại học, cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị trường (Hội 

đồng trường/Hội đồng quản trị...), cách thức quản lý đào tạo, cách thu hút nguồn xã 

hội hóa để phát triển trường... 

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

Cách tiếp cận:  

(i) Từ việc tổng kết những nội dung lý luận về giáo dục đại học tập trung vào 

các nội dung về tự chủ đại học, quản trị đại học, quản lý đào tạo và quản lý nhà nước 

về giáo dục đại học, đối chiếu với kinh nghiệm pháp luật của nước ngoài về giáo dục 

đại học đối với từng nội dung cụ thể dự kiến nghiên cứu nhằm học hỏi tối đa từ những 

thành công và thất bại của các nước; đánh giá thực trạng thi hành Luật giáo dục Đại 

học 2012, Đề  án đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục Đại học 

2012 và kiến nghị việc hoàn thiện pháp luật về giáo dục đại học của Việt Nam trong 

thời gian tới sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học 

được thông qua.  

(ii) Đề án nghiên cứu đánh giá tác động của các chính sách được đề xuất sửa 

đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học. 

Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:  

(i) Tổng quan tư liệu 

- Tổng hợp và phân tích các vấn đề lí luận về tự chủ đại học, quản trị đại học, 

quản lý đào tạo, quản lý nhà nước về giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam; 

- Phân tích các nghiên cứu, kết quả công bố về thực tiễn thi hành Luật giáo dục 

đại học 2012 liên quan tập trung vào các nội dung liên quan đến tự chủ đại học, quản trị 

đại học, quản lý đào tạo, quản lý nhà nước về giáo dục đại học; 

- Tập hợp các văn bản pháp luật về giáo dục đại học của các nước dự định 



nghiên cứu; 

- Phân tích các nghiên cứu liên quan đến kinh nghiệm pháp luật giáo dục đại 

học của nước ngoài; 

 - Tập hợp các bài viết từ các nguồn về vấn đề tự chủ đại học, tổ chức và quản 

trị đại học, quản lý nhà nước về giáo dục đại học.  

(ii) Phân tích và so sánh 

 Phân tích và so sánh tự chủ đại học, quản trị đại học, quản lý đào tạo, quản lý nhà 

nước về giáo dục đại học trong quy định pháp luật và thực tiễn thi hành ở Việt Nam và 

một số quốc gia trên thế giới. 

(iii) Phương pháp thu thập thông tin 

* Phân tích tài liệu  

- Tài liệu sơ cấp: Sử dụng phương pháp thu thập tư liệu sơ cấp nhằm thu thập 

các dữ liệu định tính (ý kiến chuyên gia, nhà nghiên cứu) thông qua thảo luận nhóm 

nghiên cứu, phỏng vấn cá nhân. 

- Tài liệu thứ cấp:  Các văn bản, báo cáo của các Bộ, ban ngành; các báo cáo 

khảo sát; cơ sở dữ liệu thống kê… về các vấn đề liên quan đến các nội dung nghiên 

cứu của đề tài.  

* Khảo sát xã hội học 

- Đối tượng khảo sát:  

04 mẫu khảo sát dự kiến tiến hành trên các nhóm đối tượng với ước tính quy mô 

như sau (với sai số ước tính là 2-3% và độ tin cậy là 95% cho mỗi nhóm): 

Nhóm 1: Người học: 800 người 

Nhóm 2: Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học: 400 người 

Nhóm 3: Giảng viên: 700 người 

Nhóm 4: Cán bộ quản lý bộ ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 100 người 

Phương pháp chuyên gia: 

- Đề án sẽ xin ý kiến các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực giáo dục đại học, 

nhà quản lý giáo dục đại học, khoa học công nghệ và các chuyên gia về xây dựng văn 

bản luật. 

- Đề án dự kiến tổ chức 3 hội thảo quốc gia và 40 tọa đàm khoa học tham vấn ý 

kiến chuyên gia trong nước và quốc tế về các nội dung của Đề án. 

(iv) Phương pháp phân tích thông tin  

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 án 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 hình hóa, phân tích tương quan, phân hồi quy đa biến, phân tích 

đường dẫn (với phần mềm AMOS), v.v. 



(vi) Công cụ nghiên cứu 

Công cụ nghiên cứu là bộ bảng hỏi (phiếu khảo sát) và bảng phỏng vấn bán 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. 

(vii) Phạm vi khảo sát 

Đề tài dự kiến tiến hành khảo sát tại các trường đại học trong hệ thống giáo dục 

Việt Nam theo các nhóm (i) Đại học Quốc gia; Đại học vùng; (ii) các trường đại học 

công lập; (iii) các trường đại học tư thục; (iv) các trường đại học có vốn đầu tư nước 

ngoài. 

(viii) Tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo: 

Việc xây dựng Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật GDĐH 2012 và đề 

xuất hoàn thiện pháp luật giáo dục đại học trong thời gian tới được thực hiện trên cơ sở 

nghiên cứu một cách hệ thống những vấn đề lý luận về giáo dục đại học, kết hợp tổng 

kết, đánh giá thực thực tiễn thi hành, và tổng kết đánh giá kinh nghiệm pháp luật nước 

ngoài. Lần đầu tiên thực hiện nghiên cứu đánh giá tác động chính sách sửa đổi, bổ 

sung Luật GDĐH 2012. 

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

18.1. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh: 

- Cử chuyên gia có kinh nghiệm và trình độ tham gia nghiên cứu chính trong các 

nhiệm vụ nghiên cứu của Đề án; 

- Cung cấp các thông tin, tư liệu có liên quan để thực hiện Đề án;  

- Phối hợp để tổ chức hội thảo, tọa đàm. 

18.2. Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội: 

- Cử chuyên gia có kinh nghiệm và trình độ tham gia nghiên cứu chính trong các 

nhiệm vụ nghiên cứu của Đề án; 

- Cung cấp các thông tin, tư liệu có liên quan để thực hiện Đề án;  

- Phối hợp để tổ chức hội thảo, tọa đàm. 

19 Phương án hợp tác quốc tế:  

- Thông qua các hội thảo, tọa đàm mời các chuyên gia nước ngoài đang 
công tác tại các cơ sở đào tạo đại học ở nước ngoài và Việt Nam; 

- Thông qua việc tham vấn chuyên gia nước ngoài; 

- Thông qua việc khảo sát học tập kinh nghiệm ở nước ngoài tại Hoa Kỳ. 

20 Kế hoạch thực hiện: 

 
Các nội dung, công việc 

 chủ yếu cần được thực hiện,  
các mốc đánh giá chủ yếu 

Kết quả phải đạt 
Cá nhân,  
tổ chức  

thực hiện* 

Dự kiến  
kinh phí 

Nội dung 1: Tổng quan về giáo dục đại học 



1 

 

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu triết lý giáo dục 

đại học và xác định mục tiêu 

của giáo dục đại học Việt 

Nam 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

1. PGS.TS. Vũ 
Thị Lan Anh  

2. PGS.TS. Cao 
Thị Oanh  

3. TS. Lê Đình 
Nghị 

4. PGS. TS. 
Trần Hoàng 
Hải  

5. TS. Phạm 
Thị Giang Thu  

6. PGS. TS 
Nguyễn Quang 
Tuyến 

7. TS. Hoàng 
Ly Anh 

  

267.215 

Nghiên cứu khái niệm giáo 

dục đại học 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Nghiên cứu các mô hình giáo 

dục đại học, quản trị đại học 

trên thế giới  

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Khái quát về hệ thống giáo 

dục đại học ở Việt Nam  

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Nghiên cứu chính sách phát 

triển giáo dục đại học trong 

điều kiện hội nhập 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Nghiên cứu chính sách phát 

triển đại học ngoài công lập và 

các điều kiện thực thi chính 

sách ở Việt Nam 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Tự chủ đại học và chính sách 

tự chủ đại học ở Việt Nam 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Quy hoạch mạng lưới giáo dục 

đại học trong điều kiện của 

Việt Nam 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Lý luận và thực tiễn về cơ sở 

giáo dục đại học, phân hiệu 

của cơ sở giáo dục đại học 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Phân tầng, xếp hạng cơ sở 

giáo dục đại học trong điều 

kiện của Việt Nam 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Nội dung 2: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về tự chủ đại học trong 
lĩnh vực tổ chức bộ máy và nhân lực 

2 Nghiên cứu những vấn đề lý 

luận và thực tiễn về cơ chế và 

thực hiện tự chủ trong lĩnh 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

1. PGS. TS. Vũ 
Thị Lan Anh  

2. PGS. TS. 

178.308 



vực tổ chức bộ máy và nhân 

sự của các cơ sở giáo dục đại 

học 

Nguyễn Thị 
Quế Anh 

3. PGS.TS. Cao 
Thị Oanh  

4. TS. Lê Đình 
Nghị 

 

Nghiên cứu những vấn đề lý 

luận và thực tiễn về chính 

sách đối với giảng viên trong 

điều kiện tự chủ đại học 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Nghiên cứu những vấn đề lý 

luận và thực tiễn về các chức 

danh giảng viên và cơ chế bổ 

nhiệm giáo sư, phó giáo sư 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Nghiên cứu cơ chế và chính 

sách tuyển dụng, sử dụng 

giảng viên; chế độ làm việc 

của giảng viên trong điều kiện 

tự chủ đại học  

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Nghiên cứu cơ chế giảng viên 

làm việc theo hợp đồng lao 

động 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Nghiên cứu những vấn đề lý 

luận và thực tiễn về quyền và 

nghĩa vụ của giảng viên 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Nội dung 3: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về tự chủ đại học trong 
lĩnh vực tài chính, tài sản 

3 Nghiên cứu những vấn đề lý 

luận và thực tiễn về tự chủ 

trong lĩnh vực tài chính của 

các cơ sở giáo dục đại học 

công lập 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

1. PGS. TS. Vũ 
Thị Lan Anh  

2. PGS.TS. 
Phạm Thị 
Giang Thu  

3. PGS.TS. Cao 
Thị Oanh  

4. TS. Lê Đình 
Nghị 

 

  

151.736 

Nghiên cứu những vấn đề lý 

luận và thực tiễn về tự chủ 

trong lĩnh vực tài chính của 

các cơ sở giáo dục đại học 

ngoài công lập  

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Nghiên cứu những vấn đề lý 

luận và thực tiễn về xã hội hóa 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 



trong lĩnh vực giáo dục đại 

học 

Nghiên cứu những vấn đề lý 

luận và thực tiễn về tự chủ 

trong quản lý, sử dụng tài sản 

của các cơ sở giáo dục đại học 

công lập  

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Nghiên cứu những ưu đãi về 

tài chính, tài sản đối với cơ sở 

giáo dục đại học tư thục và có 

vốn đầu tư nước ngoài hoạt 

động không vì lợi nhuận 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Nghiên cứu chính sách tín 

dụng sinh viên. 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Nội dung 4: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý đào tạo và 
quản lý chất lượng đào tạo 

4 Nghiên cứu những vấn đề lý 

luận và thực tiễn về quyền tự 

chủ trong hoạt động đào tạo  

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

1. PGS. TS. Vũ 
Thị Lan Anh 

2. PGS. TS. 
Nguyễn Thị 
Quế Anh 

3. PGS.TS. Cao 
Thị Oanh  

4. TS. Lê Đình 
Nghị 

 

172.614 

Nghiên cứu những vấn đề lý 

luận và thực tiễn về trình độ 

đào tạo, hình thức đào tạo và 

hệ thống văn bằng, chứng chỉ 

của giáo dục đại học 

Chuyên đề hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Nghiên cứu những vấn đề lý 

luận và thực tiễn về hình thức 

đào tạo của giáo dục đại học 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Nghiên cứu những vấn đề lý 

luận và thực tiễn về tổ chức và 

quản lý hoạt động đào tạo 

hướng tới tự chủ đại học  

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Kiểm định chất lượng đào tạo 

của các cơ sở giáo dục đại học  

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Quản lý chất lượng đào tạo 

trong điều kiện tự chủ đại học 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 



trang A4) 

Nội dung 5: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức và quản trị 
đại học 

5  Nghiên cứu những vấn đề lý 

luận và thực tiễn về thành lập, 

sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, 

đình chỉ hoạt động, giải thể cơ 

sở giáo dục đại học, phân hiệu 

của cơ sở giáo dục đại học 

nước ngoài ở Việt Nam 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

1. PGS. TS. Vũ 
Thị Lan Anh 

2. PGS. TS. 
Nguyễn Thị 
Quế Anh 

3. PGS.TS. Cao 
Thị Oanh  

4. TS. Lê Đình 
Nghị 

 

240.084 

Thành lập và quản lý doanh 

nghiệp trong cơ sở giáo dục 

đại học 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Cơ sở pháp lý của việc thành 

lập cơ sở giáo dục đại học của 

Việt Nam ở nước ngoài và 

những vấn đề cần lưu ý đối 

với các nhà đầu tư Việt Nam 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Nghiên cứu những vấn đề lý 

luận và thực tiễn về quản trị 

đại học và những đặc thù đối 

với cơ sở giáo dục đại học 

công lập  

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Hội đồng trường của các cơ sở 

GDĐH công lập  

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Hiệu trưởng trong các cơ sở 

giáo dục đại học 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Lựa chọn mô hình quản trị cơ 

sở giáo dục đại học tư thục   

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Nghiên cứu những vấn đề lý 

luận và thực tiễn về quản trị 

các cơ sở giáo dục đại học có 

vốn đầu tư nước ngoài 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Nội dung 6: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức và quản lý 
hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế 



6 Hoạt động khoa học công 

nghệ trong các cơ sở giáo dục 

đại học và các yêu cầu đặt ra 

đối với công tác quản lý nhà 

nước 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

1. PGS. TS. Vũ 
Thị Lan Anh 

2. PGS. TS. 
Nguyễn Thị 
Quế Anh 

3. TS. Hoàng 
Ly Anh  

4. TS. Lê Đình 
Nghị 

5. PGS. TS 
Nguyễn Văn 
Quang 

 

135.174 

Tổ chức và quản lý hoạt động 

khoa học, công nghệ và kết 

nối doanh nghiệp trong điều 

kiện tự chủ đại học  

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Nghiên cứu cơ chế ứng dụng 

và thương mại hóa kết quả 

nghiên cứu khoa học, công 

nghệ trong cơ sở giáo dục đại 

học 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 

giáo dục đại học trong điều 

kiện tự chủ đại học  

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Nội dung 7: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước về 

giáo dục đại học 

 

 

7 

 

 

 

Nội dung quản lý Nhà nước về 

giáo dục đại học  

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

1. PGS. TS. Vũ 
Thị Lan Anh  

2. TS. Đoàn 
Thị Tố Uyên  

 3. PGS. TS. 
Nguyễn Quang 
Tuyến  

4. PGS.TS. Cao 
Thị Oanh  

5. TS. Lê Đình 
Nghị 

 

 

248.378 

Cơ quan quản lý nhà nước về 

giáo dục đại học và mối quan 

hệ giữa Bộ Giáo dục và Đào 

tạo với các bộ, ngành, địa 

phương chủ quản các cơ sở 

đào tạo công lập.  

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Nghiên cứu đổi mới cơ chế 

quản lý cơ sở giáo dục đại học 

trong điều kiện mở rộng tự 

chủ đại học 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Quản lý nhà nước đối với các 

cơ sở giáo dục đại học có vốn 

đầu tư nước ngoài 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Hoạt động thanh tra trong giáo Báo cáo hoàn 



dục đại học chỉnh (10 -20 
trang A4) 

Nghiên cứu các chế tài xử lý 

vi phạm pháp luật về giáo dục 

đại học 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

 Nội dung 8: Nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài về giáo dục đại học và các 
khuyến nghị cho Việt Nam 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh nghiệm của Hoa Kỳ về 
giáo dục đại học 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

1. PGS. TS. Vũ 
Thị Lan Anh 

2. PGS. TS. 
Nguyễn Văn 
Quang 

3. PGS.TS. Cao 
Thị Oanh  

4. TS. Lê Đình 
Nghị 

 

284.063 

Kinh nghiệm của Úc về giáo 
dục đại học 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Kinh nghiệm của Đức về giáo 
dục đại học 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Kinh nghiệm của Pháp về giáo 
dục đại học 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Kinh nghiệm của Nhật Bản về 
giáo dục đại học 

Chuyên đề hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Kinh nghiệm của Liên bang 
Nga về giáo dục đại học 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Kinh nghiệm của Trung Quốc 
về giáo dục đại học 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Kinh nghiệm của Singapore 
về giáo dục đại học 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Kinh nghiệm của Thái Lan về 
giáo dục đại học 

 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Nội dung 9: Nghiên cứu đánh giá thực trạng thi hành Luật giáo dục Đại học năm 
2012 

9 

 

 

 

Đánh giá về Luật Giáo dục 

Đại học năm 2012 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

1. PGS. TS. Vũ 
Thị Lan Anh 

2. PGS.TS. Cao 
Thị Oanh  

3. TS. Lê Đình 

188.955 

Đánh giá tổng quan về tình 

hình thi hành Luật Giáo dục 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đại học  trang A4) Nghị 

 Thực trạng thi hành Luật Giáo 

dục đại học trong lĩnh vực tự 

chủ đại học và những đề xuất 

sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục 

Đại học  

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Thực trạng thi hành Luật Giáo 

dục đại học trong lĩnh vực 

quản lý đào tạo và những đề 

xuất sửa đổi, bổ sung Luật 

giáo dục Đại học  

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Thực trạng thi hành Luật Giáo 

dục đại học trong lĩnh vực 

quản trị đại học và những đề 

xuất sửa đổi, bổ sung Luật 

giáo dục Đại học 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Thực trạng thi hành Luật Giáo 

dục đại học trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước về giáo dục 

đại học và những đề xuất sửa 

đổi, bổ sung Luật giáo dục 

Đại học 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

 Nội dung 10: Nghiên cứu đánh giá tác động của các chính sách được đề xuất sửa 
đổi, bổ sung Luật giáo dục đại học năm 2012 

10 Bối cảnh, mục tiêu xây dựng 

Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giáo dục đại 

học và các chính sách cần 

đánh giá tác động 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

1. PGS. TS. Vũ 
Thị Lan Anh  

2. PGS. TS 
Phạm Thị 
Giang Thu  

3. PGS. TS Cao 
Thị Oanh  

4. TS. Lê Đình 
Nghị  

 

169.195 

Đánh giá tác động của chính 

sách mở rộng phạm vi và nâng 

cao hiệu quả tự chủ đại học 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Đánh giá tác động của chính 

sách đổi mới quản trị đại học 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Đánh giá tác động của chính 

sách đổi mới quản lý đào tạo 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 



trang A4) 

Đánh giá tác động của chính 

sách quản lý Nhà nước về giáo 

dục đại học. 

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

Nội dung 11: Nghiên cứu đề xuất dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật giáo dục Đại học năm 2012 

11 Nghiên cứu đề xuất dự thảo 

luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật giáo dục đại học 

năm 2012 theo 4 nhóm chính 

sách  

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

1. PGS. TS. Vũ 
Thị Lan Anh  

2. PGS. TS 
Phạm Thị 
Giang Thu  

3. PGS. TS Cao 
Thị Oanh  

4. TS. Lê Đình 
Nghị  

50.141 

Nội dung 12: Nghiên cứu đề xuất dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật 
giáo dục Đại học 

12 Nghiên cứu đề xuất dự thảo 

nghị định hướng dẫn thi hành 

Luật giáo dục đại học  

Báo cáo hoàn 
chỉnh (10 -20 

trang A4) 

1. PGS. TS. Vũ 
Thị Lan Anh  

2. PGS. TS Cao 
Thị Oanh 

96.694 

III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ ÁN 

21 Sản phẩm chính của đề án và yêu cầu chất lượng cần đạt:  

21.1. Dạng I: Báo cáo khoa học của đề án (báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo 

cáo kiến nghị); dự thảo cơ chế chính sách; kết quả dự báo; mô hình; quy trình, quy 

phạm; phương pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản 

phẩm khác. 

TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt  
Ghi 
chú 

1 Báo cáo về cơ sở lý luận và cơ 

sở thực tiễn cho việc sửa đổi, bổ 

sung Luật Giáo dục đại học 2012 

Đảm bảo tính khoa học và ứng dụng 

thực tiễn, hệ thống, logic; phản ánh 

đầy đủ các nội dung nghiên cứu; đề 

xuất chính sách, giải pháp phù hợp, 

khả thi về những nội dung sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Giáo 

dục đại học 2012 

 

2 Báo cáo đánh giá thực trạng thi 

hành Luật Giáo dục đại học 2012 

Trung thực, khách quan, khoa học, 

chính xác, toàn diện 

 

3 Báo cáo tổng kết kinh nghiệm 

pháp luật nước ngoài về giáo dục 

Bảo đảm tính chính xác, cô đọng, 

trung thực với các kết quả nghiên 

 



đại học và các khuyến nghị cho 

Việt Nam 

cứu. Các khuyến nghị phù hợp với 

bối cảnh Việt Nam và có tính khả thi 

cao. 

4 Báo cáo đánh giá tác động của 

04 nhóm chính sách đã đề xuất 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục đại học 2012 

Trung thực, khách quan, khoa học, 

chính xác, đáp ứng đầy đủ các yêu 

cầu pháp luật đề ra. 

 

5 Bản đề xuất dự thảo Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục đại học 2012 

Bảo đảm tính khoa học, rõ ràng, 

minh bạch, phản ánh trung thực các 

kết quả nghiên cứu. 

 

6 Bản đề xuất dự thảo Nghị định 

hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Giáo dục đại học 2012 

(thay thế Nghị định số 

141/2013/NĐ-CP) 

Bảo đảm tính khoa học, rõ ràng, 

minh bạch, phản ánh trung thực các 

kết quả nghiên cứu. 

 

7 Bản đề xuất những nội dung cần 

tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện 

hệ thống chính sách pháp luật về 

giáo dục đại học sau khi ban 

hành Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục đại 

học 2012 

Bảo đảm tính khoa học, rõ ràng, 

minh bạch, phản ánh trung thực các 

kết quả nghiên cứu. 

 

21.2. Dạng II: Bài báo; các sản phẩm khác 

TT Tên sản phẩm 
Yêu cầu khoa học cần 

đạt 

Dự kiến nơi công 

bố (Tạp chí, Nhà 

xuất bản) 

Ghi 

chú 

1 

 

Bài báo khoa học công 

bố trên tạp chí khoa 

học của Hội đồng chức 

danh Giáo sư Nhà nước 

03 bài báo có phương 

pháp luận nghiên cứu rõ 

ràng,  có giá trị ứng 

dụng cao trong thực tiễn, 

được một tạp chí có uy 

tín hàng đầu chấp nhận 

cho công bố 

Lựa chọn các tạp 

chí: Tạp chí Luật 

học, Nhà nước và 

Pháp luật, Nghiên 

cứu khoa học pháp 

lý, Dân chủ và 

Pháp luật, Khoa 

học giáo dục 

 

2 Đào tạo 02 học viên 

cao học 

Học viên nhận quyết 

định nghiên cứu luận 

văn, luận án có liên quan 

đến đề tài 

Trường Đại học 

Luật Hà Nội 

 

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



22.1 Lợi ích của đề án:  

a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc hoạch định và thực hiện 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 của Đề  án này sẽ góp phần quan trọng cho việc thực hiện chủ 

trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học. Báo cáo tổng kết về cơ 

sở lý luận và cơ sở thực tiễn cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học 

2012 của Đề án góp phần quan trọng cho việc hoạch định và thực hiện chính 

sách, pháp luật về giáo dục đại học phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục đại 

học trong thời gian tới để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu 

cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế. 

Kết quả Đề án dự kiến sẽ cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn để 

cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học 2012 và đề xuất những nội 

dung cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về giáo 

dục đại học sau khi ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo 

dục đại học 2012. 

b) Góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông 

qua tham gia thực hiện đề án, đào tạo sau đại học (số người được đào tạo thạc 

sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành đào tạo) 

Đề án “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để sửa đổi, bổ sung Luật 

Giáo dục đại học 2012” phù hợp với định hướng nghiên cứu của Trường Đại 

học Luật Hà Nội và các đơn vị phối hợp, trong bối cảnh các Trường đang tích 

cực đẩy mạnh nghiên cứu phục vụ đắc lực cho việc triển khai nhiệm các hoạt 

động thực tiễn, gắn kết hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động 

thực tiễn. Thực hiện Đề án này là cơ hội tốt cho nhóm nghiên cứu có điều kiện 

tìm hiểu sâu hơn về chính sách, pháp luật về giáo dục đại học, thực tiễn thi 

hành pháp luật về giáo dục đại học, kinh nghiệm quốc tế về pháp luật giáo dục 

đại học, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật của Việt Nam 

trong lĩnh vực này. Đặc biệt, thông qua việc thực hiện Đề án này, các nhà khoa 

học của Trường và các đơn vị phối hợp nghiên cứu có cơ hội được cọ sát trực 

tiếp với thực tiễn xây dưng pháp luật (phân tích chính sách, đánh giá tác động 

chính sách, xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật), qua đó tích lũy 

được kinh nghiệm thực tiễn để phục vụ trực tiếp cho công việc giảng dạy và 

nghiên cứu của mình. 

Là một cơ sở đào tạo đại học và sau đại học có uy tín ở Việt Nam về luật 

học, thông qua Đề án này, Trường Đại học Luật Hà Nội dự kiến hỗ trợ đào tạo 

02 thạc sỹ luật học có hướng nghiên cứu phù hợp với nội dung nghiên cứu của 

Đề án nhằm nghiên cứu chuyên sâu những vấn đề liên quan đến việc xây dựng 



và thực hiện pháp luật về giáo dục đại học – lĩnh vực còn nhiều vấn đề cần 

được quan tâm nghiên cứu ở góc độ chuyên ngành. 

22.2 Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

Các thông tin nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu của Đề án đã nêu trên 

sẽ được được chuyển giao theo tiến độ thực hiện đề án cho Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Ban soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 

đại học sử dụng làm tài liệu phục vụ cho hoạt động xây dựng Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2012. Ngoài ra, các kết quả 

nghiên cứu của Đề án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho Ủy ban 

Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng và các cơ quan khác 

của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong quá trình xây dựng Luật này. 

Các sản phẩm khác của Đề án như bài báo khoa học sẽ được chuyển giao 

phục vụ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các tài liệu này có thể phục vụ các Bộ 

ngành có liên quan (Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 

Khoa học và Công nghệ…), các cơ sở đào tạo để nghiên cứu phục vụ cho việc 

hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật về giáo dục đại học, giảng dạy, 

nghiên cứu các vấn đề liên quan đến giáo dục đại học và pháp luật về giáo dục 

đại học. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VÀ NGUỒN KINH PHÍ  

 

Đơn vị tính: triệu đồng 

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

TT Nguồn kinh phí Tổng số 

Trong đó 

Trả công 

lao động 

Thuê 

chuyên 

gia 

Nguy

ên, 

vật 

liệu, 

năng 

lượng 

Xây 

dựng, 

sửa 

chữa 

nhỏ 

Chi khác 

 Tổng kinh phí 4.450,000 2.300,103 185,000   1.964,897 

 Trong đó:       

1 Ngân sách SNKH: 

- Năm thứ nhất: 

- Năm thứ hai: 

 

3.008.330 

1.441,670 

 

1.223,430 

1.076,673 

 

185,000 

 

   

1.599,900 

364,997 

2 Nguồn khác (vốn 

huy động, ...) 

      

 
Ngày       tháng 12 năm 2017 

             
        Ngày      tháng 12 năm 2017 

Chủ nhiệm đề án 

 

 

                Văn phòng Chương trình KHGD 

 

 

 

Ngày      tháng 12 năm 2017             Ngày     tháng 12 năm 2017 

Tổ chức chủ trì đề án 

 

 

 

 

 

                Bộ Giáo dục và Đào tạo 
            TL. Bộ trưởng 

             Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ 
             và Môi trường 

 

 
 
 
 
 



 

Biểu I.1 

DANH SÁCH CÁN BỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
 

  
Họ và tên, 

học hàm, học vị 

Chức danh thực 

hiện 
Tổ chức công tác 

I Thành viên thực hiện chính 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

II Thành viên thực hiện 

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     



23.     

24.     

25.     

III Kỹ thuật viên, hỗ trợ khác 

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

Hà Nội, ngày      tháng 12 năm 2017 Hà Nội, ngày      tháng 11 năm 2017  

CHỦ NHIỆM ÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ ĐỀ ÁN 

 

 

 

 

 

 



Biểu I.2 

 

 

PHƯƠNG ÁN THUÊ CHUYÊN GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
 

1. Thuê chuyên gia trong nước 

Stt 
Họ và tên, học 

hàm, học vị 

Thuộc tổ 

chức 

Lĩnh vực 

chuyên 

môn 

Nội dung thực hiện và 

giải trình lý do cần 

thuê 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

quy đổi 

(tháng) 

1.       

2.       

3.       

 

 

 

 

 

 

 

       

Hà Nội, ngày      tháng 12 năm 2017 Hà Nội, ngày      tháng 11 năm 2017  

CHỦ NHIỆM ĐỀ ÁN 

 

 

 

 

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ ĐỀ ÁN 

 

 

 

 

 

 
 


