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Lời giới thiệu 

Tự chủ đại học gắn liền với lịch sử phát triển trường đại học và đã trở thành 

một xu thế của giáo dục đại học trên thế giới ngày nay. Bốn thành phần chính trong 

tự chủ đại học là (i) tự chủ về tổ chức (organisational autonomy) với trọng tâm chính là 

cấu trúc tổ chức và quản trị đại học, (ii) tự chủ về tài chính (financial autonomy) với 

trọng tâm chính là hình thức đa dạng về nguồn thu và phân bổ ngân sách, (iii) tự 

chủ về nhân lực (staffing autonomy) với trọng tâm chính là trách nhiệm công việc (bao 

gồm trách nhiệm của các nhân sự quan trọng), (iv)  tự chủ về học thuật (academic 

autonomy) với trọng tâm chính là chất lượng sinh viên nhập học [Turcan16, 

Lissoni13]. Nhiều công trình nghiên cứu về tự chủ đại học trên thế giới cung cấp 

nhiều bài học kinh nghiệm quý giá đã được công bố, cho thấy một bức tranh đa 

dạng các mô hình tự chủ đại học cũng như sự phức tạp trong chọn lựa và triển khai 

mô hình tự chủ đại học. Trong bối cảnh đa dạng đó, các trường đại học nghiên cứu 

hàng đầu trên thế giới luôn giữ vững một mô hình thẩm quyền truyền thống bền 

vững đảm bảo tự chủ đại học, đồng thời, việc định hướng tới một mô hình đại học 

nghiên cứu sáng nghiệp – đổi mới cũng được quan tâm.  

Tự chủ đại học được Việt Nam quan tâm như một trong những giải pháp về 

giáo dục đại học trong chiến lược hướng mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo 

dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực“. Ngày 19/11/2018, Quốc hội khóa XIV 

đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (viết 

ngắn gọn là “Luật Giáo dục đại học sửa đổi“). Điều 32 về quyền tự chủ và trách nhiệm 

giải trình trong Luật Giáo dục đại học sửa đổi là một bước tiến lớn so với Điều 32 về 

quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học trong phiên bản trước đây. Hơn nữa, Luật Giáo 

dục đại học sửa đổi khẳng định “Đại học quốc gia là đại học công lập thực hiện 

nhiệm vụ chiến lược quốc gia về giáo dục đại học“. Tuy nhiên, tự chủ đại học là một 

vấn đề rất phức tạp cho nên việc xác định và triển khai các mô hình tự chủ đại học 

phù hợp tại Việt Nam còn nhiều gian nan. 

Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) có hai nhiệm vụ chiến lược là (i) Đào tạo 

nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học và bồi dưỡng nhân tài thuộc lĩnh vực 

khoa học, công nghệ, và (ii) Nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ 

đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó “bồi dưỡng nhân tài“ là đặc 

trưng bản sắc trong sứ mạng của Nhà trường. Nhiệm vụ và đặc trưng bản sắc đặt 

cho Nhà trường một sứ mạng của một trường đại học sáng nghiệp tiên phong trong 

hội nhập và cạnh tranh quốc tế về đào tạo nhân lực công nghệ và khoa học ứng 

dụng. Tuy nhiên, trong bối cảnh trình độ kinh tế Việt Nam ở mức rất thấp cả về quy 
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mô và trình độ hội nhập quốc tế so với các nước tiên tiến trong khu vực (Singapore, 

Thái Lan, Malaysia), trình độ tự chủ đại học và đại học sáng nghiệp của Trường 

ĐHCN vẫn còn hạn chế. Việc xây dựng một chiến lược tự chủ đại học và đại học 

sáng nghiệp nhằm nâng cao trình độ hội nhập và cạnh tranh quốc tế trong đào tạo 

và nghiên cứu tại Trường ĐHCN là một yêu cầu cấp bách. Tập tài liệu này trình bày 

một nghiên cứu chiến lược tự chủ đại học tại trường ĐHCN, và qua đó, một số giải 

pháp được đề xuất phục vụ yêu cầu cấp bách trên đây. 

Hướng tới việc xây dựng một chiến lược tự chủ đại học theo mô hình các 

trường đại học nghiên cứu tiên tiến trên thế giới, Trường ĐHCN đã thành lập nhóm 

nghiên cứu về tự chủ đại học nhằm đề xuất một mô hình tự chủ đại học phát triển 

đại học nghiên cứu sáng nghiệp – đổi mới phù hợp và hiệu quả nhất cho Nhà 

trường. Sau một thời gian khảo sát,  nhóm nghiên cứu xây dựng tài liệu báo cáo này 

nhằm làm sáng tỏ câu trả lời đối với một số câu hỏi nghiên cứu sau đây: 

- Tự chủ đại học là gì và bao gồm các nội dung cơ bản nào? Các tiếp cận nào 

và phương thức ra sao trong mỗi tiếp cận để xây dựng và tăng cường một 

đại học tự chủ? Thực tiễn triển khai tự chủ đại học tại các khu vực và quốc 

gia trên thế giới ra sao? Những phát hiện gì tìm được khi khảo sát thực tiễn 

tự chủ đại học trên thế giới? 

- Đại học nghiên cứu sáng nghiệp – đổi mới là gì và bao gồm các nội dung cơ 

bản nào? Các tiếp cận nào và phương thức ra sao trong mỗi tiếp cận để xây 

dựng và tăng cường một đại học nghiên cứu sáng nghiệp – đổi mới? Thực 

tiễn triển khai đại học nghiên cứu sáng nghiệp – đổi mới tại các khu vực và 

quốc gia trên thế giới ra sao? Mối liên hệ ra sao giữa đại học tự chủ và đại 

học nghiên cứu sáng nghiệp – đổi mới trong thời đại công nghệ 4.0 đối với 

một trường đại học công nghệ? 

- Tình hình nghiên cứu và thực hiện chủ trương- chính sách của Nhà nước về 

tự chủ đại học tại Việt Nam ra sao? Những phát hiện gì tìm được khi khảo 

sát thực tiễn tự chủ đại học tại Việt Nam? 

- Cơ hội và thách thức cùng như thế mạnh và điểm yếu của Trường ĐHCN 

trong chiến lược tự chủ đại học là gì? Các giải pháp nào để phát huy lợi thế 

(cơ hội và điểm mạnh), khắc phục hạn chế (thách thức và điểm yếu) cho tự 

chủ đại học tại Trường ĐHCN? 

Tập tài liệu này được bố cục thành sáu chương tương ứng với nội dung trả lời 

cho các câu hỏi nghiên cứu trên đây: 

Chương 1. Lịch sử phát triển trường đại học và tự chủ đại học giới thiệu khái quát 

lịch sử phát triển trường đại học trên thế giới theo cả quan niệm của Phương Tây và 
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Phương Đông và tự chủ đại học trong tiến trình lịch sử đó. Chương này cũng giới 

thiệu khung thể chế tự chủ đại học của châu Âu nhằm cung cấp các yếu tố cơ bản 

nhất về tự chủ đại học. 

Chương 2. Tự chủ đại học trên thế giới trình bày ba nội dung chính. Thứ nhất, quá 

trình tiến hóa bốn giai đoạn về quản trị đại học của Vương quốc Anh trong một thế 

kỷ vừa qua (1919-2016) được giới thiệu. Ngay trong một quốc gia, tự chủ đại học 

luôn là một vấn đề phức tạp với đa dạng mô hình tự chủ đại học được tiến hành. 

Trong bối cảnh vận động và đa dạng đó, các đại học nghiên cứu hàng đầu luôn giữ 

vững một mô hình truyền thống với mô hình thẩm quyền giữ vị thế cao cho thành 

phần hàn lâm, văn hóa và danh tiếng tốt. Thứ hai, một khảo sát tự chủ đại học của 

gần 30 quốc gia châu Âu được giới thiệu nhằm cung cấp sự đa dạng về mô hình tự 

chủ đại học giữa các quốc gia khác nhau mà không thể nói quốc gia nào có tự chủ 

đại học hơn một quốc gia khác.  Thứ ba, một nghiên cứu về tự chủ đại học tại Đại 

học Thanh hoa (Bắc Kinh, Trung Quốc) được giới thiệu. Một số nhận định rút ra từ 

ba nghiên cứu trên đây cũng được đưa ra. 

Chương 3. Đại học sáng nghiệp – đổi mới trình bày các nội dung cơ bản của đại 

học sáng nghiệp, đại học sáng nghiệp – đổi mới và một quy trình xây dựng đại học 

sáng nghiệp – đổi mới, cung cấp các tri thức nền tảng về đại học sáng nghiệp – đổi 

mới để có thể vận dụng vào chiến lược phát triển đại học nghiên cứu sáng nghiệp – 

đổi mới tại Trường ĐHCN. 

Chương 4. Chủ trương giáo dục đại học của Đảng và Nhà nước bao gồm bốn nội 

dung chính. Thứ nhất, báo cáo giới thiệu những nét cơ bản nhất trong định hướng 

phát triển giáo dục đại học Việt Nam tới trình độ tiên tiến trong khu vực vào năm 

2030. Thứ hai, báo cáo giới thiệu về Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 và một 

số văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành luật. Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Giáo dục cùng một số văn bản pháp quy liên quan là nội 

dung thứ ba của chương này. 

Chương 5. Hiện trạng tự chủ đại học tại Việt Nam trình bày hiện trạng tự chủ đại 

học Việt Nam theo bốn khía cạnh là tự chủ về tổ chức, tự chủ về tài chính, tự chủ về 

học thuật và tự chủ về nhân lực. Báo cáo cũng giới thiệu một số nghiên cứu liên 

quan trong và ngoài nước về tự chủ đại học Việt Nam. Một số trao đổi liên quan về 

các hạn chế trong triển khai tự chủ đại học ở Việt Nam được trìn bày ở cuối chương. 

Chương 6. Một chiến lược tự chủ đại học theo mô hình đại học nghiên cứu, sáng 

nghiệp - đổi mới tại Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN) đề cập tới một chiến lược 

phát triển Trường ĐHCN theo mô hình đại học nghiên cứu sáng nghiệp – đổi mới. 

Sứ mạng- tầm nhìn - giá trị cốt lõi, mục đích và các mục tiêu, phân tích môi trường 



7 

 

phát triển một đại học nghiên cứu sáng nghiệp – đổi mới với mô hình tự chủ đại học 

tương xứng được trình bày. 

Nhóm nghiên cứu chân thành cám ơn Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa và các 

phòng ban đã hỗ trợ trong quá trình xây dựng Tập tài liệu này. Nhóm nghiên cứu 

chân thành cám ơn tập thể các nhà khoa học, các nhà quản lý và tập thể cán bộ đã 

cộng tác và đóng góp nhiều ý kiến quý giá vào nội dung báo cáo. Trí tuệ và lao động 

của tập thể Trường ĐHCN là nhân tố chủ chốt đảm bảo công cuộc tự chủ đại học 

của chúng ta tới thành công bền vững. 

Chúng tôi chân thành cảm ơn mọi ý kiến góp ý tiếp tục cho báo cáo. Mọi góp ý 

xin được gửi về Nhóm nghiên cứu về tự chủ đại học tại Trường ĐHCN, ĐHQGHN. 

Nhóm nghiên cứu 
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Chương 1. Lịch sử phát triển trường đại học và tự chủ đại học 

1.1. Lịch sử phát triển trường đại học trên thế giới 

Quá trình ra đời và tiến hóa trường đại học trên thế giới là một nội dung nghiên cứu 

nhận được sự quan tâm của một cộng đồng các nhà nghiên cứu về giáo dục đại học 

trên thế giới. Để có được một khung nhìn toàn diện về tự chủ đại học ngày nay, việc 

tìm hiểu lịch sử phát triển trường đại học trên thế giới là một việc làm hết sức cần 

thiết bởi vì thông qua việc khảo sát lịch sử phát triển trường đại học sẽ cho phép 

nhận diện được sự hình thành và vận động của hoạt động tự chủ đại học trong lịch 

sử phát triển đó. Như E. B. Pruvot và T. Estermann đề cập, lịch sử giáo dục đại học 

trên thế giới là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự tranh luận hiện nay 

về tự chủ đại học [Pruvot17]. 

Trước khi giới thiệu về lịch sử trường đại học trên thế giới, việc tìm hiểu khái 

niệm“trường đại học“ thông qua việc mô tả các yêu cầu cần được đảm bảo của 

trường đại học là điều hết sức cần thiết. Theo một cách hiểu phổ biến, trường đại học 

(university) cần đảm bảo bốn yêu cầu là (i) có giáo sư uy tín chủ trì, (ii) có chương 

trình giảng dạy cơ bản, (iii) có trao bằng cấp cho người tốt nghiệp, thêm nữa, có thể 

cần đảm bảo một yêu cầu bổ sung là (iv) cấp chứng chỉ cho những người đủ điều 

kiện giảng dạy tại các trường đại học khác [Moore19]. Theo một cách hiểu tương tự, 

trường đại học (taixue (大學)) trong thời đại phong kiến phương Đông cần đảm bảo 

các yêu cầu là (i) có thầy giáo có uy tín giảng dạy, (ii) có chương trình giảng dạy cơ 

bản, (iii) người học hướng tới mục đích học để đạt được công danh có giá trị cao khi 

vượt qua các kỳ thi do chính quyền trung ương tổ chức [Gu18]; như vậy, trong thời 

kỳ phong kiến ở phương Đông, có sự phân biệt giữa, một bên là trường đại học (nơi 

cung cấp kiến thức học vấn đủ năng lực tham dự các kỳ thi cử quốc gia) với một bên 

khác là chính quyền (cơ quan cấp bằng xác nhận trình độ học vấn và phân công công 

việc (bổ nhiệm quan lại) cho hầu hết những người đỗ đạt). 

Tồn tại hai xu hướng quan niệm về lịch sử phát triển trường đại học trên thế giới. Xu 

hướng phổ biến hơn quan niệm lịch sử giáo dục đại học thế giới được phản ánh 

trong phạm vi châu Âu và Bắc Mỹ (phương Tây) bởi vì đây là hai vùng khởi thủy 

của hai cuộc cách mạng công nghiệp cơ giới và dây chuyền, dẫn dắt sự chuyển đổi 

từ mô hình giáo dục đại học cổ điển tới mô hình giáo dục đại học hiện đại. Trong khi 

đó, xu hướng còn lại quan niệm rằng để có một khung nhìn toàn diện hơn về lịch sử 

phát triển trường đại học trên thế giới thì phạm vi xem xét nên mở rộng thêm khu 
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vực châu Á (phương Đông, điển hình là Trung Quốc), đặc biệt là lịch sử trường đại 

học trong thời kỳ phong kiến phương Đông hàng thiên niên kỷ. 

Cuốn sách của J. C. Moore [Moore19] là một tài liệu nghiên cứu công phu, cung cấp 

một bức tranh khá toàn diện về lịch sử phát triển trường đại học từ thời cổ đại tới 

hiện đại (lấy mô hình trường đại học hiện đại làm đích), vì vậy, cuốn sách tập trung 

vào lịch sử phát triển trường đại học phương Tây. Tác giả cũng đề cập một số nội 

dung liên quan tới lịch sử phát triển trường đại học phương Đông theo định hướng 

về một sư vận chuyển mô hình đại học phương Tây tới các nước phương Đông. Để 

cung cấp một khung nhìn toàn diện hơn về lịch sử phát triển trường đại học trên thế 

giới, báo cáo này giới thiệu cuốn sách của J. C. Moore [Moore19], đồng thời, bổ sung 

các nội dung phù hợp trong cuốn sách của J. Gu và cộng sự [Gu18] về lịch sử phát 

triển trường đại học ở Trung Quốc phong kiến (có sự tương đồng với lịch sử phát 

triển trường đại học Việt Nam trong thời phong kiến). Nội dung hai mục con sau 

đây giới thiệu những nét khái quát nhất từ hai cuốn sách này. 

1.1.1. Lịch sử phát triển trường đại học phương Tây 

J. C. Moore [Moore19] cho rằng các nhà tư tưởng vĩ đại của thế giới cổ đại, như 

Khổng tử (mất năm 479 trước Công nguyên (TCN)), Đức Phật (thế kỷ thứ năm 

TCN), Socrates (mất năm 399 TCN), Plato (học trò của Socrates, mất năm 347 TCN) 

là những người không tốt nghiệp đại học. 

Trong thời Hy Lạp cổ đại, giáo dục đại học (universitas) phương Tây được hình 

thành khoảng Thế kỷ thứ tư TCN với hai trường đại học điển hình nhất là Học viện 

Plato do Plato thành lập vào khoảng năm 387 TCN và trường Peripatetic do Aristotle 

(học trò của Plato, mất năm 322 TCN) thành lập [Moore19]. Hình thức giáo dục đại 

học phổ biến thời kỳ này là các nhà tư tưởng xuất sắc thu hút nhóm học trò và sau 

đó các học trò này tiếp tục thu hút nhóm học trò thế hệ tiếp theo; có thể quan niệm 

các trường đại học đã thực hiện hai vai trò là một nguồn sáng tạo tri thức (thông qua 

việc truyền bá, thảo luận các tư tưởng về nhận thức thế giới của các nhà tư tưởng 

xuất sắc) và một nguồn cung cấp nhân lực trình độ cao (thông qua việc đào tạo các học 

trò thế hệ tiếp theo thực hiện bổ sung thân tri thức về nhận thức thế giới khách 

quan). Trong suốt thời Hy Lạp cổ đại, chính quyền thành lập các trường đại học để 

phục vụ việc nâng cao tri thức cho những người thuộc đội ngũ phục vụ cho chính 

quyền, đống thời, một số trường đại học tư thục cũng xuất hiện và triển khai hoạt 

động. Nhiều nhà văn Hy Lạp và La tinh đã đóng vai trò quan trọng vào sự phát 

triển trường đại học phương Tây. Tiếp tới thời Đế chế La Mã, mô hình trường đại 

học trên đây vẫn được giữ gìn mà chỉ có một sự thay đổi là việc tăng học phí để đảm 

bảo cho chi tiêu trường đại học tăng thêm. Vào thế kỷ thứ tư, ở phía Tây của Đế chế 
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La Mã, trường đại học bắt đầu mang đặc trưng Cơ đốc giáo chính thống và Đế chế 

La Mã trở thành Cơ đốc giáo vào khoảng năm 400. Vào khoảng Thế kỷ VI (sau Công 

nguyên), các chương trình đào tạo chuyên ngành luật được xuất hiện, đóng góp vào 

việc hình thành Bộ luật La Mã. 

Năm trăm năm đầu tiên của thời Trung cổ (từ năm 500 tới năm 1500), văn hóa châu 

Âu còn ở mức độ thấp, tuy nhiên, nhu cầu giáo dục đại học không bị mất đi trong 

hậu kỳ của Đế quốc La Mã và tiền kỳ của Vương quốc Đức mới. Vào năm 800, Đức 

Giáo Hoàng lên ngôi hoàng đế La Mã và Giáo hội dần trở thành lực lượng có vị thế 

lớn trong xã hội. Các trung tâm giáo hội đóng vai trò của trường đại học triển khai 

dạy học bảy môn học nghệ thuật (liberal arts) gồm một bộ tam (trivium) ba môn học 

cơ bản (ngữ pháp, hùng biện và logic) và một bộ tứ (quadrivium) bốn môn học 

chuyên sâu (số học, địa lý học, âm nhạc và thiên văn học). Việc giảng dạy bảy môn 

học nghệ thuật như trên đã làm cho vai trò sáng tạo tri thức và cung cấp nguồn nhân 

lực trình độ cao của trường đại học được nâng lên một cấp độ mới về chủ đề nghiên 

cứu và đào tạo. Vào cuối Thể kỷ XI - đầu Thế kỷ XII, khi quy mô dân số và kinh tế 

tăng nhanh, thương mại gia tăng và đô thị được mở rộng, nhu cầu nhân lực có giáo 

dục trình độ đại học của cả Giáo hội lẫn bên ngoài thế tục đều tăng nhanh, Hội đồng 

lãnh đạo giáo hội yêu cầu các giám mục cung cấp giáo viên và giáo dục miễn phí 

trong các trường học của Nhà thờ. Không những thế, nhu cầu đào tạo các giáo viên 

có đủ năng lực đảm nhận việc đào tạo người trẻ khao khát trở thành những người có 

học thức cũng ngày càng tăng. Kết quả là, việc thành lập trường đại học không chỉ 

do Giáo hoàng hoặc các nhà vua mà còn do các thị trưởng thành phố; xung đột lợi 

ích giữa tu viện đào tạo giáo XIII, các trường đại học thế tục đào tạo các học giả trẻ 

xuất hiện. Đến đầu Thế kỷ thứ mười ba, khung cấu trúc cơ bản của trường đại học 

được ban hành, các chương trình đào tạo dựa trên bảy môn nghệ thuật (ba môn cơ 

bản, bốn môn chuyên sâu) cùng các môn thần học, luật học và y học. Từ thế kỷ XIII, 

khoa nghệ thuật trở thành "khoa triết học", chú trọng hơn vào triết học tự nhiên 

(khoa học), đạo đức và siêu hình học. Một số môn học mới được bổ sung vào 

chương trình đào tạo như lịch sử, địa lý và thực vật học. Nhiều danh nhân đã đóng 

góp vào sự phát triển giáo dục trong thời Trung cổ ở châu Âu như Gerbert, 

Lanfranc, Constantine, Gratian, Benedictine, Anselm, Irnerius, Peter Abelard, 

Lombard, Martin Luther, John Calvin và những người khác. 

Thời Cận đại (từ năm 1500 tới năm 1789 – thời điểm xảy ra Cách mạng Pháp) chứng 

kiến bảy sự phát triển lớn ở phương Tây, đầu tiên là ảnh hưởng gia tăng của văn học 

nhân văn (literary humanism), phát minh báo in (printing press), bành trướng đại 

dương (expanding oceanic Age), cải cách Tin Lành (Protestant Reformation), tiếp đến là 

cách mạng khoa học (Scientific Revolution), Khai sáng (Enlightenment) và các chính 
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quyền trung ương cường mạnh hơn (đặc biệt là các cường quốc thực dân Anh, Pháp, 

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha). Bảy phát triển lớn này gắn liền với sự phát triển mạnh 

mẽ các trường đại học. Một mặt, hầu hết các nhà đổi mới liên quan tới sự phát triển 

lớn là sản phẩm đào tạo nhân lực của trường đại học và họ thường là giáo sư đại 

học, mặt khác, hầu hết các thế lực cả trong trường đại học (giáo sư, sinh viên, người 

quản trị) lẫn ngoài xã hội (chính quyền, giáo hội, nhà giàu có hảo tâm) đều công 

nhận giá trị to lớn của trường đại học, đều làm việc để duy trì và thúc đẩy trường 

đại học. Hệ thống bằng cấp giáo dục đại học từ thấp lên cao ở thời kỳ này là Cử 

nhân (baccalaureate), Thạc sỹ (master hoặc licentiate) và Tiến sỹ (doctorate) với thời gian 

đào tạo tăng dần. Trong các trường đại học, ba khoa sau đại học phổ biến là thần 

học, luật học và y học, đồng thời, ngành vật lý vũ trụ từng bước được hình thành. 

Mô hình trường đại học thời Trung cổ được sửa đổi, tăng cường hình thức trao đổi, 

thảo luận về nội dung bài giảng trong giờ học. Giáo hội ngày càng mất đi vị thế 

trong xã hội và tương ứng là nhiều cơ sở giáo dục Giáo hội đã chấm dứt hoạt động; 

ngày nay một số trường đại học Giáo hội rất danh tiếng vẫn duy trì hoạt động. Vào 

Thế kỷ 17, tổ chức giáo dục đại học quốc gia (thành viên chủ yếu là các giáo sư từ 

các trường đại học) được thành lập bên ngoài các trường đại học với chức năng để 

thúc đẩy giáo dục đại học theo phạm vi quốc gia. Trong thời đại toàn cầu hóa lần 

thứ nhất, theo cùng các đội quân viễn chinh là việc thành lập các trường đại học kiểu 

phương Tây tại các vùng đất bị xâm chiến (chẳng hạn, trường Harvard ở 

Massachusetts, Mỹ được thành lập vào năm 1636). Nhiều danh nhân khoa học, nổi 

bật nhất là Copernicus, Galileo, Vesalius, Johan Kepler, Newton, René Descartes, 

Anders Celsius, Carl Linnaeus, Francis Bacon, Baruch Spinoza, John Locke và những 

người khác đã có đóng góp đáng kể vào sự phát triển giáo dục đại học thời Cận đại.  

Giai đoạn Tiền hiện đại (từ năm 1979 “Cách mạng Pháp“ tới năm 1914 “bắt đầu 

Chiến tranh thế giới thứ nhất“ mà J. C. Moore gọi là “Thế kỷ 19“) được đánh giá là 

một trong những thời kỳ quan trọng nhất của lịch sử phát triển trường đại học. Cuộc 

Cách mạng Pháp, mô hình trường đại học nghiên cứu (mô hình Berlin), cách mạng 

công nghiệp (cặp giai cấp lao động vô sản-tư sản thay thế cặp giai cấp nông dân – 

tầng lớp quý tộc) và chủ nghĩa đế quốc mới đã tác động mạnh mẽ tới sự phát triển 

và mở rộng trường đại học, qua đó tạo điều kiện ra đời và phát triển các trào lưu 

dân chủ và chủ nghĩa Mác. Cuộc Cách mạng Pháp xác nhận vai trò chính trị của 

trường đại học, hoạt động của sinh viên mang một màu sắc mới bắt đầu từ mục tiêu 

bảo vệ quyền sinh viên rồi được nâng lên thành một lực lượng chính trị có sức mạnh 

to lớn trong cuộc đấu tranh chống lại bất công xã hội do đặc quyền của nhà vua, 

quan lại triều đình và tầng lớp quý tộc. Hoạt động phổ biến trong trường đại học tới 

thời điểm đó vẫn chỉ là tổ chức giảng dạy. Vào đầu Thế kỷ XIX, tư tưởng về một 
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trường đại học mà thông tin hữu ích không bị thấm nhuần từ chính quyền và nhà 

thờ, cũng không phải đạt được thông qua bất kỳ chương trình giảng dạy quy chuẩn 

nào, mà thay vào đó, thông tin hữu ích đạt được thông qua kết quả từ việc theo đuổi 

tự do sự thật dựa trên hoạt động nghiên cứu cá nhân của các học giả. Đại học Beclin 

được Wilhelm von Humboldt thành lập vào năm 1810 nhằm thực thi tư tưởng nói 

trên với mục đích chính là theo đuổi kiến thức mới (đáng chú ý là khoa học vật lý), 

trong đó, dạy học như một hoạt động phụ trợ sinh viên tiến hành quá trình hiệu quả 

thu nhận kiến thức và kỹ năng nghiên cứu. Các trường đại học Anh (đặc biệt là 

Oxford, Cambridge và Trinity College (Dublin)), giữ được một bản sắc riêng và 

được coi là “bảo thủ hơn” và lại tư do hơn từ chính quyền so với phần châu Âu lục 

địa; nhưng theo thời gian, nghiên cứu tự do (ở Đức) và chương trình giảng dạy đáp 

ứng nhu cầu của nhà nước và xã hội (ở Pháp) được thẩm thấu dần vào các đại học 

lớn của Anh. Nhiều ngành đào tạo cũ tiếp tục được phát triển (luật học ở Pháp và y 

học ở Đức) và nhiều ngành đào tạo mới xuất hiện. Các phòng thí nghiệm, bảo tàng, 

thư viện, lưu trữ, viện khoa học, nhà xuất bản, v.v. được thành lập và mở rộng. Trên 

toàn châu Âu, tư tưởng giáo dục tự do được hình thành bao gồm xác nhận mục tiêu 

của trường đại học là "đào tạo thành viên tốt của xã hội". Cách mạng công nghiệp 

mang lại những thay đổi xã hội lớn, đầu tiên là ở Anh, tiếp đó là ở Đức và Hoa Kỳ, 

và sau đó là ở các quốc gia khác theo nhiều mức độ khác nhau. Xuất hiện sự phân 

hóa trường đại học theo hai hình thức là trường đại học cung cấp hướng dẫn mà 

trong nhiều trường hợp là miễn phí và trường đại học cung cấp kỳ thi và cấp bằng 

(tương tự như giáo dục đại học ở phương Đông phong kiến) với lệ phí cao. Cách 

mạng công nghiệp cũng tạo ra giai cấp công nhân - lương thấp, giờ làm việc nhiều, 

điều kiện sống tồi tàn – tạo điều kiện xuất hiện các trào lưu dân chủ và chủ nghĩa 

Mác. Chủ nghĩa đế quốc mới đẩy nhanh việc xuất khẩu các trường đại học châu Âu 

tới các nước thuộc địa và hình thành chủ nghĩa dân tộc. Xuất hiện sự kết nối giữa các 

trường đại học chính quốc với các trường đại học ở các nước thuộc địa như là thể 

hiện hoạt động quan hệ quốc tế (sau này là hội nhập quốc tế) ở mức sơ khai. Hình 

thức du học xuất hiện, chẳng hạn một lượng lớn sinh viên Mỹ đã du học Đức vào 

thời kỳ đó. Tư tưởng dân chủ ở các nước châu Âu được lan tỏa theo nhiều hình thức 

tới các nước thuộc địa thông qua kênh kết nối giữa các trường đại học và sinh viên 

du học. Nhiều danh nhân khoa học và quản lý, nổi bật nhất là Schleiermacher, 

Newman, William Gladstone, John Dalton, Auguste Comte, Jean-Baptiste Lamarck, 

Karl Marx, John Stuart Mill, Herbert Spencer, Charles Darwin, Gregor Mendel, 

Alexis de Tocqueville, Ivan Pavlov, Johns Hopkins, Leland Stanford và những người 

khác đã có đóng góp vào sự phát triển giáo dục đại học thời Tiền hiện đại. 
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Giai đoạn hiện đại (từ năm 1914 tới hiện nay) diễn ra nhiều sự kiện thế giới trọng 

đại, được bắt đầu bằng cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918, tiếp đó là thời 

kỳ Đại suy thoái, Chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945, chiến tranh lạnh giữa hai 

Khối Liên Xô – Đông Âu và Mỹ - Tây Âu, sự kết thúc của Liên Xô, sự hỗn loạn kinh 

tế và chính trị vào đầu Thế kỷ 21. Ba sự phát triển lịch sử lớn tác động tới lịch sử 

phát triển trường đại học thời hiện đại là (i) sự thu hẹp đế chế toàn cầu châu Âu-Bắc 

Mỹ do người bản địa từ chối “bậc thầy phương Tây“, (ii) chiến tranh lạnh, (iii) tác 

động ngày càng tăng của khoa học và công nghệ, đỉnh cao là vai trò thống trị của 

máy tính trong mọi doanh nghiệp và trong mọi khía cạnh của đời sống con người. 

Tương tự như văn minh phương Tây và các trường đại học phương Tây đã cung cấp 

các mô hình kinh tế, chính trị, khoa học và văn hóa cho thế giới (có lợi cho phần còn 

lại của thế giới) đồng thời với các sai sót và thất bại không thể chối cãi của nó, hệ 

thống xã hội chủ nghĩa đã góp phần vào sự thay đổi của thế giới phương Tây như 

một đối trọng xứng tầm đồng thời với một sai lầm sinh tử là đã không tự thay đổi 

mình hoặc tự thay đổi mình không đủ độ dẫn tới sự sụp đổ của hệ thống Liên Xô - 

Đông Âu vào đầu thập niên 1990. Thế kỷ 20 cũng chứng kiến, tác động của sinh viên 

vào các hoạt động xã hội và chính trị ngày càng tăng. Mối quan hệ quốc tế giữa các 

trường đại học trên thế giới được củng cố và tăng trưởng. Tầm quan trọng không ngừng 

được mở rộng của khoa học và công nghệ nâng cao hơn tầm quan trọng của các 

trường đại học. Tuy nhiên, cần tránh một tiếp cận cực đoan xây dựng chương trình 

đào tạo tập trung thái quá vào STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics) để tránh được các nguy cơ đào tạo ra những cá nhân không toàn diện, 

cực đoan từ giáo dục thuần túy STEM (ví dụ, các kẻ khủng bố vụ 11/9 có trình độ 

STEM cao), chú trọng hơn nữa tính toàn diện của chương trình đào tạo đại học cân 

đối giữa thành phần STEM và thành phần nghệ thuật - nhân văn đảm bảo yêu cầu 

văn hóa cho sinh viên tốt nghiệp. Các trường đại học lớn truyền thống luôn đóng vai 

trò là các trung tâm văn hóa tiếp thu các phương pháp và ý tưởng mới tốt nhất vào 

cấu trúc của mình; văn hóa đã trở thành nền tảng của các trường đại học nghiên cứu 

xuất sắc. 

1.1.2. Lịch sử phát triển trường đại học phương Đông phong kiến 

Ở phương Đông, chế độ phong kiến kéo dài hàng thiên niên kỷ, điển hình là các 

quốc gia Đông Á thuộc khu vực ảnh hưởng của Nho giáo (lấy Trung Quốc làm trung 

tâm), có đủ các điều kiện sớm hình thành trường đại học. 

Theo J. Gu và cộng sự  [Gu18], giáo dục đại học ở Trung Quốc phong kiến bắt nguồn 

từ thời nhà Thương (khoảng các năm 1600-1100 TCN) với mục đích giáo dục tinh 

hoa phục vụ tầng lớp thượng lưu thống trị song chưa có một trường đại học đúng 

nghĩa. Vào thời Xuân-Thu (khoảng các năm 770-485 TCN) và Chiến Quốc (khoảng 



14 

 

các năm 403-221 TCN), xã hội Trung Quốc đã có những thay đổi đáng kể. Giáo dục 

tư nhân xuất hiện, nhận được sự bảo trợ của các vương quốc khác nhau và trường 

đại học trở nên bình dân hơn, không chỉ dành cho con em tầng lớp thượng lưu mà 

còn dành cho con em tầng lớp nghèo ham học hỏi để vươn lên trong cuộc sống. Học 

viện Nho giáo do Khổng Tử thành lập là một trường đại học nổi tiếng thời đó, có hội 

trường (tang) để giảng bài và ký túc xá (nei) cho sinh viên, đã đào tạo được khoảng 

3000 đệ tử trong đó có 70 hiền nhân. Cùng thời với Khổng Tử, Mạnh Tử và nhiều 

học giả vĩ đại khác cũng xây dựng các trường đại học tư thục khác nhau. Học viện tư 

nhân của Khổng Tử, của Mạnh Tử và của các học giả khác nhằm mục đích đào tạo 

được các “ sỹ“ (shi) phục vụ giai cấp thống trị cho nên tập trung vào giảng dạy kiến 

thức chung bậc cao và chuyên môn bậc cao (không bao gồm kiến thức đại cương và 

nghề nghiệp cụ thể). 

Hai hình thức cơ sở giáo dục đại học điển hình nhất thời Trung Quốc phong kiến là 

trường đại học (taixue) và học viện (shuyuan). Việc thành lập trường đại học Tràng 

An vào năm 124 TCN đánh dấu sự khởi đầu của thế chế thống trị trung ương đối với 

giáo dục đại học. Trường đại học Tràng An được coi là trường đại học đầu tiên 

thuộc sở hữu của chính quyền phong kiến ở Trung Quốc phong kiến, cung cấp các 

kiến thức kinh điển Nho giáo và Ngũ kinh. Song hành với các trường đại học là các 

cơ sở giáo dục cho các hoàng tử (guozixue). Các môn học bổ sung là thư pháp 

(shuxue), số học (suanxue) vào thời nhà Tùy (các năm 581-618), luật học (lixue) vào 

thời nhà Đường (các năm 618-907). Học viện Hongdumen ở Lạc Dương được thành 

lập vào năm 178, được coi là học viện đầu tiên của Trung Quốc phong kiến, tiến 

hành các nghiên cứu và giảng dạy về văn học và nghệ thuật. Học viện nhấn mạnh sự 

kết nối giữa nghiên cứu và giảng dạy, tự do giảng dạy, tự do học tập, tạo ưu thế về 

tự học của học sinh. Trong quá trình học tập, giáo viên nhấn mạnh vào sự giác ngộ 

trong giảng dạy và mối quan hệ chặt chẽ giữa học sinh và giáo viên. 

Sự chuyển hóa giáo dục đại học truyến thống Trung Quốc phong kiến sang giáo dục 

đại học hiện đại diễn ra vào thời nhà Thanh, trong khoảng thời gian từ năm 1840 tới 

năm 1911. Có hai loại trường đại học hiện đại điển hình vào cuối triều đại nhà 

Thanh. Loại sớm nhất là yangwu xuetang, một loại hình tổ chức chuyên môn mới 

thuộc sở hữu của chính phủ nhằm đào tạo nhân lực lao động hiện đại mà Trung 

Quốc rất cần vào thời điểm đó. Một loại hình tổ chức giáo dục đại học khác là 

daxuetang, một trường đại học kiểu phương Tây cung cấp các khóa học 4 năm, chủ 

yếu tập trung vào các ngành học thuật chuyên ngành. 

Một bài học quan trọng được đúc kết qua phân tích hệ thống thi cử thời Trung Quốc 

phong kiến. Theo Yong Zhao [Zhao14], nhiều nhà nghiên cứu và chính trị Trung 

Quốc (trong đó có Tôn Trung Sơn) cho rằng hệ thống thi cử quốc gia (kejia) là phát 
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minh vĩ đại thứ năm của Trung Quốc phong kiến, quốc gia được đánh giá là tiên tiến 

nhất và thịnh vượng nhất thế giới vào thiên niên kỷ trước, cùng với bốn phát minh 

vĩ đại khác đóng góp cho nhân loại được thừa nhận rộng rãi là thuốc súng, la bàn, 

giấy và in di chuyển (movable type). Năm phát minh vĩ đại nói trên cùng với các điều 

kiện lãnh thổ đủ lớn và dân số đủ đông của Trung Quốc phong kiến đã hội đủ các cơ 

hội để khởi đầu một cuộc cách mạng công nghiệp ngay từ thời kỳ đầu nhà Minh 

(Thế kỷ XIV), tuy nhiên, Trung Quốc đã bỏ lỡ các cơ hội này và nhanh chóng tụt hậu 

lại vì bị các nước phương Tây vượt qua. Theo Yong Zhao, một số nhà nghiên cứu 

cho rằng hệ thống thi cử quốc gia vừa là một phát minh vĩ đại (như đề cập ở trên) 

song cũng  thất bại của Trung Quốc trong việc khởi động một cuộc cách mạng công 

nghiệp. Đối với các kỳ thi như vậy, chủ đề nội dung và cách đánh giá kết quả thi cử 

theo phạm vi hẹp dù có khía cạnh khuyến khích tư duy sáng tạo song lại không tạo 

điều kiện cho tư duy đổi mới. Không giống như trường đại học phương Tây thời cổ 

đại tập trung vào bảy môn học nghệ thuật (ba môn học cơ bản: ngữ pháp, hùng biện 

và logic, bốn môn học chuyên sâu: số học, địa lý học, âm nhạc và thiên văn học), 

trường đại học phương Đông là tập trung vào nội dung phạm vi hẹp của các kỳ thi. 

Do vậy, nhân tài Trung Quốc phong kiến bị thoát ly hoàn toàn khỏi toán học và các 

khoa học thực nghiệm, vì vậy, các khám phá về hiện tượng tự nhiên chỉ mới dựa 

trên các quan sát nhỏ lẻ và không được nâng cấp thành các khoa học hiện đại trên 

nền tảng toán học và các khoa học thực nghiệm. Kết quả là, các phát minh vĩ đại thời 

phong kiến của Trung Quốc không bao giờ được cải tiến đạt tới mức thay đổi xã hội, 

chẳng hạn, thuốc súng chỉ tới mức để bắn pháo hoa, la bàn chỉ tới mức giúp tìm 

kiếm vị trí xây dựng và chôn cất theo phong thủy.  

1.1.3. Trường đại học thời Việt Nam phong kiến 

Sau chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền vào năm 939 kết thúc một nghìn năm 

Bắc thuộc, Việt Nam lại là một quốc gia độc lập. Chính quyền phong kiến Việt Nam, 

trải qua các biến động trong các triều đại phong kiến mới được xác lập là nhà Đinh – 

nhà Tiền Lê, rồi dần đi vào ổn định bắt đầu từ thời nhà Lý; từ đó trở đi, giáo dục đại 

học bắt đầu được chính quyền phong kiến quan tâm. Quốc tử giám Thăng Long 

được nhà Lý lập ra vào năm 1076, là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên của Việt Nam; 

Vào Thế kỷ XIX thời nhà Nguyễn, kinh thành được chuyển từ Thăng Long (được 

nhà Nguyễn đổi tên là Hà Nội) vào Huế và Quốc tử giám cũng được chuyển theo. 

Giám sinh (sinh viên của Quốc tử giám) là những người đã vượt qua kỳ thị Hương 

trong một hệ thống thi cử ba cấp thi hương – thi hội – thi đình [Quan13]. Giám sinh 

trong Quốc tử giám được nhận học bổng hàng tháng. Thời kỳ đầu, Quốc tử giám chỉ 

thu nhận con cái tầng lớp trên (hoàng tử, hoàng thân, quý tộc, quan lại) sau đó thu 

nhận cả những học sinh xuất sắc là con cái của tầng lớp thường dân. Tại Quốc tử 
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giám, phương pháp học tập của giám sinh chủ yếu là tự học, tự nghiên cứu, nghe 

giảng sách, bình văn, làm văn và tham dự các kỳ kiểm tra hàng tháng (tiểu tập) và 

hàng quý (đại tập); như vậy có nghĩa là phương thức tự học của sinh viên trong đào tạo 

đại học không phải là phương thức mới giờ đây mới có qua du nhập từ các nước khác. Chỉ 

những người được lựa chọn qua kết quả kiểm tra tiểu tập và đại tập mới được xem 

xét để tham dự thi Hội và sau đó là thi Đình. Thí sinh vượt qua các kỳ thi Hương-

Hội-Đình được chính quyền xác nhận là người có vị thế cao trong xã hội và được 

nhà vua bổ nhiệm quan lại. Sự chuyển hóa sang trường đại học hiện đại của Việt 

Nam diễn ra vào đầu Thế kỷ 20 với sự xuất hiện của Đại học Y Hà Nội (năm 1904) và 

Đại học Đông Dương (năm 1906). Đại học Quốc gia Hà Nội xác định là tiếp nối của 

Đại học Đông Dương. 

Do có sự kế thừa từ giáo dục đại học Trung Quốc phong kiến cho nên “tư duy đổi 

mới“ không được chú trọng trong giáo dục đại học Việt Nam phong kiến. Bài học về 

“tư duy đổi mới“ dựa trên toán học và các khoa học thực nghiệm trên đây cần được 

thấm nhuần vào các trường đại học Việt Nam trong thời đại ngày nay. 

1.1.4. Vai trò của trường đại học  

Lịch sử phát triển trường đại học trên thế giới chứng kiến vai trò của trường đại học 

có sự chuyển biến và phát triển từng bước. Trong thời cổ đại, vai trò của trường đại 

học trong xã hội là chưa thật sự tường minh mà được phản ánh qua hai khía cạnh là 

sáng tạo tri thức và cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao. Theo thời gian, vị thế của 

trường đại học ngày càng được nâng cao trong xã hội và vai trò của trường đại học 

dần được mở rộng. Trước hết, sáng tạo tri thức được nâng lên một tầm cao mới với 

sự xuất hiện của mô hình đại học nghiên cứu Bec-lin, hơn nữa, việc sáng tạo tri thức 

còn được chuyển hóa thành các ứng dụng phục vụ phát triển địa phương và đất nước. Cung 

cấp nguồn nhân lực trình độ cao không chỉ cho bộ máy cai trị mà còn cho mọi thực thể 

xã hội khác, không chỉ về các chuyên môn quản trị xã hội thời phong kiến mà còn về 

mọi chuyên môn quản lý, kinh tế, khoa học, công nghệ, v.v. Mối quan hệ giữa sinh 

viên trường đại học chính quốc với sinh viên trường đại học thuộc địa trong thời 

Tiện Hiện đại và Thời Cận đại được nâng cấp thành mối quan hệ toàn diện giữa 

giảng viên-nhà khoa học, sinh viên, nhà trường giữa các trường đại học trên thế giới 

như là một hình thức của vai trò một đầu mối hội nhập quốc tế.  

Xu thế trên đây cho thấy, trường đại học ngày nay cần đảm bảo bốn vai trò chính là  

[Brennan18]: 

(i) một nguồn cung cấp nhân lực trình độ cao,  

(ii) một nguồn sáng tạo tri thức,  
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(iii) một lực lượng dẫn dắt và hạt nhân chủ chốt phát triển sáng tạo – đổi mới 

của địa phương và quốc gia và  

(iv) một đầu mối hội nhập quốc tế quan trọng.  

Vai trò thứ ba trên đây còn được gọi là Sứ mạng thứ ba (Third Mission) 1 của 

trường đại học, vai trò đào tạo được coi là sứ mạng thứ nhất, còn vai trò nghiên cứu 

được coi là sứ mạng thứ hai. Sứ mạng thứ ba của trường đại học có mối liên kết mật 

thiết với mô hình đại học sáng nghiệp.  

Nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ bốn vai trò trên đây, trường đại học ngày 

nay, đặc biệt là các trường đại học trọng điểm quốc gia, cần phát triển thành một 

trường đại học nghiên cứu sáng nghiệp - đổi mới trong xu thế tự chủ đại học. 

1.1.5. Tự chủ đại học trong lịch sử phát triển trường đại học 

Tự chủ đại học còn được gọi là tự trị đại học (university autonomy) là một xu thế phát 

triển của giáo dục đại học trên thế giới hiện nay. Đồng thời, tự chủ đại học đã trở 

thành một chủ đề nghiên cứu nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng nghiên 

cứu, đặc biệt là giới nghiên cứu về quản lý giáo dục đại học. Mục này giới thiệu xu 

thế tự chủ đại học chuyển hóa vị thế trường đại học từ một công cụ phục vụ tầng lớp 

thống trị sang một hệ thống sáng tạo tri thức cho nhân loại và đào tạo nguồn nhân 

lực đáp ứng yêu cầu của mọi thực thể xã hội. 

Theo tổ chức tự chủ đại học châu Âu (University Autonomy in Europe2), tự chủ đại 

học là một khái niệm phức tạp bao gồm các yếu tố khác nhau kết nối nhau, vì vậy, 

không thể nói quốc gia nào có trình độ tự chủ đại học cao nhất. Quản trị trường đại 

học và mối quan hệ giữa nhà nước và tổ chức giáo dục đại học là những vấn đề đã 

gây nhiều tranh cãi và được phản ánh mạnh mẽ trong thập kỷ vừa qua. Tính tự chủ 

về thể chế được coi là một điều kiện tiên quyết quan trọng đối với các trường đại học 

hiện đại để phát triển cấu trúc thể chế và đáp ứng hiệu quả sứ mạng của họ 

[Pruvot17]. 

Như đã trình bày ở trên, trong giai đoạn sơ khai của lịch sử giáo dục đại học, trường 

đại học được thành lập và phát triển vì mục đích phục vụ tầng lớp thống trị xã hội. 

Trong một giai đoạn lịch sử của trường đại học phương Tây, Nhà thờ chính thống là 

một lực lượng có vị thế tối cao trong xã hội, đã thành lập các trường đại học để đào 

tạo và cung cấp nguồn nhân lực phục vụ Giáo hội. Cho đến ngày nay, một số trường 

đại học thuộc hệ thống Nhà thờ vẫn tồn tại và hoạt động tại các nước châu Âu và 

                                                 
1 https://www.igi-global.com/dictionary/academic-entrepreneurship-and-knowledge-transfer-

networks/51708 
2 http://www.university-autonomy.eu/  
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một số nước khác, chẳng hạn như KU Leuven (The Katholieke Universiteit Leuven)3 ở 

nước Bỉ. 

Sau khi đoạt được quyền cai trị từ Giáo hội, chính quyền phong kiến và tư sản châu 

Âu hỗ trợ các trường đại học “thế tục“ hoạt động song song và ngày càng lấn át các 

trường đại học Giáo hội.  Trong thời đại toàn cầu hóa thứ nhất, các nước thực dân – 

đế quốc xâm chiếm các nước khác, họ thành lập các trường đại học tại các nước 

thuộc địa nhằm đào tạo và cung cấp nhân lực phục vụ chính quyền thực dân. Ngoài 

vai trò chính là phục vụ chính quyền thực dân, trường đại học ở các nước thuộc địa 

vừa góp phần vào công cuộc cải thiện dân trí vừa đóng vài trò như một kênh truyền 

bá ngầm các tư tưởng tiến bộ từ chính quốc.  

 

                                                 
3 https://www.kuleuven.be/english/about-kuleuven/  

 
Hình 1. Phân bổ đóng góp cho chi tiêu trường đại học của 36 nước trên thế giới. Giá trị số 

cạnh tên nước chỉ số % GDP của nước đó cho chi tiêu trường đại học, chẳng hạn, 

nước Mỹ sử dụng 2.80% GDP cho chi tiêu trường đại học [Sarrico17] 
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Các cuộc cách mạng công nghiệp có tác động to lớn làm cho kinh tế thế giới phát 

triển, nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao không chỉ xuất phát từ chính quyền mà 

còn được đòi hỏi từ khu vực công nghiệp và các khu vực khác. Để đáp ứng nhu cầu 

đó, hệ thống các trường đại học được phát triển nhanh chóng và mối quan hệ giữa 

các bên liên quan và trường đại học. Dù một số thành phần của tự chủ đại học (đặc 

biệt là tự chủ học thuật) đã tồn tại trong các trường đại học qua hàng thế kỷ, trong 

bối cảnh kinh tế và hệ thống giáo dục đại học phát triển, tự chủ đại học một cách 

toàn diện đã trở thành xu thế trên thế giới. Tự chủ đại học đã trở thành một vấn đề 

chiến lược quốc gia về giáo dục và một chủ đề nghiên cứu được quan tâm. Hai nội 

dung được quan tâm nghiên cứu là quản trị đại học và đầu tư cho chi tiêu của 

trường đại học. Nội dung về tài liệu nghiên cứu công phu về quản trị đại học, về tự 

chủ đại học ở châu Âu, Vương quốc Anh và Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh, Trung 

Quốc) sẽ được giới thiệu ở Chương 2. Dưới đây sẽ trình bày về một số nội dung liên 

quan tới chi tiêu trường đại học và phân bổ đóng góp đáp ứng yêu cầu chi tiêu đó. 

Hình 1 cung cấp một số thông tin về đầu tư cho chi tiêu trường đại học tại ba 

mươi sáu quốc 

gia trên thế 

giới như tổng 

đầu tư cho chi 

tiêu trường đại 

học tính theo 

phần trăm 

GDP, phần 

đóng góp từ 

chính phủ, 

đóng góp của 

gia đình sinh 

viên, đóng góp 

tư ngoài gia 

đình sinh viên 

và mọi nguồn đóng góp tư kể cả việc thanh toán từ chính phủ cho các trường đại 

học [Sarrico17]. Trung bình chi tiêu trường đại học tại các nước thuộc Tổ chức hợp 

tác và phát triển kinh tế (Organization for Economic Co-operation and Development: 

OECD) là trên 1,5% GDP, trong đó mức chi tiêu thấp nhất là Lúc-xăm-bua là gần 

0,5% GDP và mức chi tiêu cao nhất là Mỹ vào khoảng 2,8% GDP. Ngoại trừ bốn 

nước Phần Lan, Na Uy, Áo và Lúc-xăm-bua chi tiêu công chiếm gần 100% chi tiêu 

trường đại học, các nước còn lại đều có một tỷ lệ đóng góp đáng kể từ gia đình sinh 

Hình 2. Tăng ngân sách chính phủ Hàn Quốc cho giáo dục giai đoạn 

1963-2005. Giá trị thực năm 2005 bằng 29 lần năm 1963 

(tính theo ngang giá năm 2000), tỷ lệ ngân sách giáo dục 

trong tổng ngân sách tăng từ mức khoảng 15% vào thập 

niêm 1960 lên 20% vào thập niên 2000 [Suh07] 



20 

 

viên và các nguồn tư nhân khác. Trong số này, sáu quốc gia có tỷ lệ đóng góp của 

chính phủ cho chi tiêu đại học ở mức dưới 50% là Úc, Cô-lôm-bi-a, Mỹ,  Chi-lê, Nhật 

Bản và Hàn Quốc. Tỷ lệ đóng góp của chính phủ chiếm khoảng khoảng 30% tổng chi 

tiêu trường đại học Hàn Quốc (là thấp nhất trong số các quốc gia được xem xét), 

tương ứng, khu vực tư nhân ở Hàn Quốc đóng góp tới gần 2/3 trong tổng chi phí 

đào tạo đại học chiếm tới 2,35 % GDP (Hình 2 cung cấp thông tin về đầu tư Chính 

phủ Hàn Quốc cho giáo dục trong giai đoạn 1963-2005 chỉ ra rằng đầu tư công của 

Hàn Quốc cho giáo dục có xu thế tăng trong giai đoạn dài, đồng thời, đầu tư tư cho 

giáo dục có tốc độ tăng nhanh hơn, trong đó các hộ gia đình Hàn Quốc chi cho giáo 

dục nhiều hơn 20% so với hầu hết các nước OECD [Suh07]). 

Đầu tư công cho chi tiêu trường đại học của các nước được khảo sát dều trên 

0.50% GDP (ngoại trừ Luc-xam-bua có đầu tư công tương ứng khoảng 0.45% GDP), 

trong đó đầu tư tương ứng tại Phần Lan, Áo, Na-uy, Thụy Điển đều trên 1.5% GDP 

[Sarrico17]. Nói riêng, đầu tư công cho chi tiêu trường đại học tại nước Mỹ chiếm 

khoảng 1.40% GDP trong tổng đầu tư cho chi tiêu trường đại học là 2.80% GDP cao 

nhất thế giới; điều này giải đáp một phần (đây có thể chưa phải là yếu tố quan trọng 

nhất so với một số yếu tố khác, chẳng hạn như trình độ khoa học-công nghệ  trong 

kinh tế – xã hội rất cao, văn hóa trường đại học, v.v.) cho câu hỏi của GS. TSKH. 

Nguyễn Hữu Việt Hưng là "Vì sao hệ thống đại học của Mỹ có thể đào tạo các sinh viên có 

trình độ ở đầu vào nói chung không cao, thành những chuyên gia giỏi chỉ trong vòng 4 năm 

(đối với cử nhân) hoặc 8 năm (đối với tiến sĩ"4. 

Theo C. Sarrico và cộng sự, đầu tư công cho chi tiêu đại học tại hầu hết các 

quốc gia được khảo sát đều tăng nhằm hai mục tiêu chính (i) tăng cường nền kinh tế 

tri thức (nhờ tăng khả năng tiếp cận và tỷ lệ hoàn thành trình độ đại học cho lực 

lượng lao động) và (ii) đảm bảo sự ổn định tài chính của hệ thống giáo dục quốc gia. 

Như vậy, tự chủ đại học và tăng đầu tư công cho chi tiêu trường đại học là song 

hành trong thời đại ngày nay tại các nước trên thế giới (điển hình là các nước thuộc 

OECD). 

Đầu tư công cho giáo dục đại học Việt Nam khoảng 0,33 % GDP5 đạt 21,29% 

mức trung bình đầu tư công cho giáo dục đại học của các OECD (Hình 1) đòi hỏi Bộ 

GD-ĐT, các đại học, trường đại học cần sử dụng hiệu quả nguồn tài chính quý giá 

này cho công cuộc phát triển kinh tế tri thức Việt Nam. 

                                                 
4 http://tiasang.com.vn/-giao-duc/dao-tao-theo-tin-chi-muon-lam-phai-tri-tu-goc-1559. Truy cập tháng 

12/2019. 
5 https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/033-gdp-dau-tu-cho-giao-duc-dai-hoc-thap-nhat-the-

gioi-20190913060417019.htm 
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1.2. Một khung thể chế tự chủ đại học 

Theo khung nhìn về các khu vực chức năng trong một trường đại học, tự chủ đại học 

bao gồm bốn thành phần là (i) tự chủ về tổ chức (organisational autonomy) với trọng 

tâm chính là cấu trúc tổ chức và quản trị đại học, (ii) tự chủ về tài chính (financial 

autonomy) với trọng tâm là các hình thức đa dạng về nguồn thu và phân bổ ngân 

sách, (iii) tự chủ về nhân lực (staffing autonomy) với trọng tâm là trách nhiệm công 

việc của đội ngũ nhân lực trong nhà trường, bao gồm trách nhiệm của nhân viên 

quan trọng, (iv)  tự chủ về học thuật (academic autonomy) với các hoạt động trọng tâm 

là xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, số lượng 

và chất lượng sinh viên nhập học [Turcan16, Lissoni13]. 

S.-Y. Pan [Pan09] nhận định rằng khái niệm tự chủ đại học liên quan tới mối quan hệ 

giữa trường đại học với chính quyền và tồn tại trong quan niệm về ba khung tự chủ 

đại học là (i) tự trị có nghĩa là độc lập (independence), (ii) tự trị có nghĩa là tự chủ (self-

mastery) và (iii) tự trị có nghĩa là bán độc lập (semi-independence). Hình 3 trực quan 

hóa ba quan niệm về 

tự chủ đại học độc lập 

(trái), tự chủ (giữa) và 

bán độc lập (phải). 

Thực tiễn lịch sử phát 

triển trường đại học 

trên thế giới cho thấy 

không tồn tại một mô 

hình tự chủ đại học 

độc lập hoàn toàn với 

sự điều khiển và can 

thiệp của Nhà nước. 

 

Hình 4. Khung thể chế tự chủ đại học bốn chiều, năm giao 

diện [Turcan16] 

 
Hình 3. Ba khung quan niệm về tự trị đại học: độc lập (trái), tự chủ (giữa) và bán độc lập 

(phải) [Pan09] 
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Theo khung nhìn về cấu trúc các bên liên quan và các mối quan hệ giữa các bên liên 

quan đối với một trường đại học, tự chủ đại học được xem xét trong một khung thể 

chế bốn chiều với năm giao thức (Hình 4) mà mối giao thức cần được thấm nhuần 

bốn thành phần tự chủ nói trên, tuy nhiên, mỗi giao thức lại được tập trung vào một 

vài trong bốn thành phần tự chủ. Tự chủ đại học được coi là một đặc trưng của đại 

học sáng nghiệp - đổi mới phù hợp với CMCN4.0 và nội dung năm giao diện trong 

khung thế chế tự chủ đại học đã được mô tả trong các đặc trưng cũng như các hoạt 

động của một đại học sáng nghiệp - đổi mới. Dưới đây giới thiệu sơ bộ các khía cạnh 

trong bốn chiều tự trị của trường đại học theo khung nhìn của Tổ chức tự chủ đại 

học châu Âu6.  

Tự chủ về tổ chức đề cập tới khả năng tự quyết định của trường đại học về tổ chức 

nội bộ (chẳng hạn như lãnh đạo điều hành, các cơ quan ra quyết định, các thực thể 

pháp lý và các cấu trúc học thuật nội bộ, v.v.). Tầm quan trọng của người đứng đầu 

trường đại học được nhấn mạnh trong bảy tiêu chí tự chủ về tổ chức 

(i) Thủ tục lựa chọn người đứng đầu, 

(ii) Tiêu chuẩn lựa chọn người đứng đầu, 

(iii) Miễn nhiệm người đứng đầu, 

(iv) Nhiệm kỳ của người đứng đầu, 

(v) Các thành viên bên ngoài tham gia cơ quan quản lý trường đại học, 

(vi) Năng lực quyết định cấu trúc học thuật (định hướng lĩnh vực),  

(vii) Năng lực thành lập thực thể pháp nhân (tổ chức bộ máy). 

Tự chủ về tài chính đề cập tới khả năng tự quyết định các vấn đề về tài chính nội bộ 

của trường đại học phục vụ việc xác định và thực hiện mục tiêu chiến lược của Nhà 

trường. Tự chủ về tài chính được thể hiện qua các tiêu chí sau  

(i) Độ dài vòng đời ngân sách Nhà nước, 

(ii) Kiểu ngân sách, 

(iii) Khả năng vay tiền,  

(iv) Khả năng giữ tiền dư,  

(v) Mức học phí sinh viên đại học trong nước/ngoài nước; 

(vi) Mức học phí học viên cao học trong nước/ngoài nước; 

(vii) Mức học phí Nghiên cứu sinh trong nước/ngoài nước. 

Tự chủ về nhân lực đề cập tới khả năng tự quyết định của trường đại học về các vấn 

đề liên quan tới quản lý tài nguyên con người, bao gồm tuyển dụng, mức lương, sa 

thải và thăng tiến. Tự chủ về nhân lực được thể hiện qua các tiêu chí: 

                                                 
6 http://www.university-autonomy.eu/  
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(i) Thủ tục tuyển dụng giảng viên bậc cao;  

(ii) Thủ tục tuyển dụng nhân viên hành chính bậc cao, 

(iii) Tiền lương cho giảng viên bậc cao; 

(iv) Tiền lương cho nhân viên hành chính bậc cao, 

(v) Sa thải giảng viên bậc cao, 

(vi) Sa thải nhân viên hành chính bậc cao, 

(vii) Thăng chức giảng viên bậc cao, 

(viii) Thăng chức nhân viên hành chính bậc cao. 

Tự chủ về học thuật đề cập tới khả năng tự quyết định đến một loạt vấn đề về 

học thuật như tuyển sinh, nội dung học thuật, đảm bảo chất lượng, ban hành các 

chương trình đào tạo và ngôn ngữ giảng dạy. Khả năng tự quyết định quy mô sinh 

viên và tiêu chuẩn tuyển sinh là các khía cạnh cơ bản của tự chủ học thuật. Tự chủ 

về học thuật được thể hiện qua các tiêu chí sau: 

(i) Quy mô sinh viên, 

(ii) Thủ tục tuyển sinh sinh viên đại học,  

(iii) Thủ tục tuyển sinh học viên cao học, 

(iv) Ban hành các chương trình đào tạo trình độ cử nhân, 

(v) Ban hành các chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ, 

(vi) Ban hành các chương trình đào tạo trình độ Tiến sỹ, 

(vii) Chấm dứt các chương trình đào tạo cấp bằng Cử nhân, Thạc sỹ và Tiến 

sỹ,  

(viii) Ngôn ngữ giảng dạy bậc Cử nhân, 

(ix) Ngôn ngữ giảng dạy bậc Thạc sỹ,  

(x) Lựa chọn cơ chế đảm bảo chất lượng, 

(xi) Lựa chọn nhà cung cấp đảm bảo chất lượng, 

(xii) Khả năng thiết kế các chương trình đào tạo cấp bằng. 

E. B. Pruvot và T. Estermann [Pruvot17] cung cấp các phân tích chi tiếu và sâu 

sắc về bốn chiều tự chủ đại học như giới thiệu sơ bộ trên đây. Nhiều cuốn sách đã 

được xuất bản giới thiệu về bốn chiều tự chủ đại học, trong đó có [Turcan16, 

Lissoni13]. 
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Chương 2. Tự chủ đại học trên thế giới 

Chương này trình bày một số nội dung điển hình trong ba báo cáo nghiên cứu 

về tự chủ đại học tại Anh Quốc, tại Châu Âu và Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh, 

Trung Quốc).  

2.1. Tiến hóa bốn giai đoạn tự chủ đại học tại Anh Quốc 

M. Shattock [Shattock17]7 cung cấp một nghiên cứu khái quát về quản trị đại 

học tại Vương quốc Anh trong gần một thế kỷ vừa qua (1919-2016); năm 1919 là một 

năm mang dấu ấn quan trọng trong lịch sử giáo dục đại học Anh vì nó đánh dấu sự ra đời 

của Ủy ban tài trợ trường đại học (University Grants Committee’s: UGC) và sự chấp nhận 

mang tính nguyên tắc là để hệ thống đại học tồn tại, các trường đại học phải nhận được sự 

trợ cấp tài chính thường xuyên từ Nhà nước. Tác giả không chỉ phân tích về quản trị đại 

học, với nội dung then chốt là dòng phân phối thẩm quyền nội tại trường đại học, 

mà còn khảo sát về mối quan hệ và tác động từ chính quyền cùng các bên liên quan 

khác tới trường đại học. M. Shattock chỉ ra sự chuyển đổi quản trị đại học Vương 

quốc Anh qua bốn giai đoạn được giới thiệu sau đây: 

(i) Giai đoạn từ năm 1919 (và nhiều năm trước đó) tới giữa thập niên 1950 với 

đặc trưng nổi bật là bộ phận quản lý cao cấp chiếm ưu thế. Ngoại trừ hai đại học 

tinh hoa (Đại học Oxford và Đại học Cambridge, gọi chung là Oxbridge) có mô hình 

quản trị đại học hướng học thuật hoàn toàn, bộ máy quản lý của các trường đại học 

Anh và xứ Uyên gồm có một pháp viện (court), một hội đồng trường (council), một 

hội đồng học thuật (senate), các hội đồng khoa (faculty boards) và các bộ môn 

(departments). Hội đồng trường kiểm soát hình dạng và chiến lược trường đại học, 

kiểm soát tài chính (đến năm 1946 thì Nhà nước quản lý tài chính trường đại học) và 

bổ nhiệm phó chủ tịch huy động ngân sách (vice-chancellor) của trường. Thành viên 

hội đồng trường phần lớn là các giáo sư. Các giáo sư cũng bầu Trưởng khoa lãnh 

đạo Hội đồng khoa. Tới những năm 1950, hội đồng trường bao gồm một tỷ lệ đủ 

nhỏ các thành viên không học thuật. Về tài chính, Nhà nước cung cấp ngân sách cho 

trường đại học như một khoản trợ cấp thiếu hụt là phần bù theo tính toán của Ủy 

ban tài trợ trường đại học giữa ngân sách cần có so với tổng nguồn thu ngoài ngân 

sách từ đóng góp của tư nhân (hộ gia đình sinh viên và các đóng góp tư nhân khác).  

                                                 
7 https://www.timeshighereducation.com/blog/four-ages-uk-university-governance. truy cập ngày 

03/01/2020. 
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(ii) Giai đoạn từ giữa thập niên 1950 tới 1980 chứng kiến một thời “hoàng kim” 

(golden age) từ giữa thập niên 1960 tới năm 1973 với điểm nổi bật trong quản trị đại 

học là quyền lực của hội đồng trường bị giảm sút đáng kể trong khi hội đồng học 

thuật lại có quyền lực đỉnh cao và tự chủ học thuật (vai trò của đội ngũ giáo sư-phó 

giáo sư) ở mức cao. Hội đồng học thuật có khả năng can thiệp vào các vấn đề kiểm 

soát tài chính, quản lý tài nguyên, xây dựng kế hoạch, đầu tư và kinh doanh và các 

vấn đề hành chính nói chung. Ở các trường đại học Anh trong giai đoạn này, tồn tại 

một ngầm định nguyên tắc rằng các nhân viên học thuật đều có quyền tham gia vào 

việc quản trị trường đại học của họ. Như một kết quả của các hoạt động của sinh 

viên, xuất hiện vị trí thành viên sinh viên ở hội đồng trường, hội đồng học thuật, hội 

đồng khoa. Ủy ban tài trợ trường đại học được cải tổ định hướng phục vụ học thuật. 

Nhà nước đảm nhận tài trợ cho hệ thống đại học làm cho vai trò tạo nguồn lực bị lại 

bỏ một cách hiệu quả.  

(iii) Giai đoạn “cắt giảm ngân sách – thắt lưng buộc bụng” từ năm 1980 tới năm 

2000 với đặc trưng nổi bật là thi hành đánh giá nghiên cứu, thay đổi vai trò phó chủ 

tịch huy động ngân sách với sự kiện công bố báo cáo Jarratt (Jarratt report) [Jarratt85]8 

vào năm 1985, 

(iv) Giai đoạn bất ổn chính sách đi kèm gia tăng thị trường hóa giáo dục đại 

học, hình thành văn hóa bảng xếp hạng (league table culture) từ năm 2000 tới năm 

2016 với đặc trưng nổi bật là phát triển đội điều hành đầy quyền lực do phó chủ tịch 

huy động ngân sách đứng đầu. Nhiều trường đại học không chỉ tin rằng bảng xếp 

hạng giải đấu ảnh hưởng đến tuyển sinh viên mà quan trọng hơn là họ có được uy 

tín thể chế nói chung 

Tổng kết khảo sát, M. Shattock nhận định rằng các trường đại học ở Anh đã 

phát triển một loạt các cách tiếp cận quản trị đại học khác nhau và hiện nay không có 

dấu hiệu cho thấy xu hướng đa dạng hóa quản trị đại học sẽ dừng lại. Tác giả cũng 

cho rằng, trong bối cảnh đa dạng đó, có thể nhận diện được ba cụm mô hình quản trị 

đại học hiện nay.  

Cụm thứ nhất bao gồm các trường đại học không xu thời với xu hướng bên 

ngoài, là các trường đại học nghiên cứu chuyên sâu thuộc Nhóm Russell9, điển hình 

là  Oxford và Cambridge. Với các trường đại học nghiên cứu, tình đồng nghiệp và sự 

ổn định của các quy trình quản trị không phải là dấu hiệu của sự tự mãn khi đối mặt 

với sự thay đổi bên ngoài mà là sự tự tin về thể chế và một niềm tin rằng những gì 

đã làm việc cho họ không thay đổi theo hoàn cảnh bên ngoài. Cách tiếp cận quản trị 

                                                 
8 http://www.educationengland.org.uk/documents/jarratt1985/index.html  
9 https://russellgroup.ac.uk/ 
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đại học của cụm các trường này nên được xem xét khi hình hành mô hình quản trị 

đại học của Trường ĐHCN (nói riêng) và ĐHQGHN (nói chung). 

Cụm thứ hai bao gồm một lượng đáng kể các trường đại học có các mô hình 

quản trị từ trên xuống mạnh mẽ trong đó cộng đồng học thuật bị loại trừ khỏi bất kỳ 

câu hỏi lớn nào về chính sách thể chế. Việc loại bỏ đội ngũ giảng viên có trình độ cao 

(Giáo sư, Phó giáo sư) ra khỏi “đội ngũ cán bộ chủ chốt” của một trường đại học là 

một biểu hiện của một trường đại học thuộc cụm này. 

Cụm thứ ba nằm giữa hai cụm trên đây gồm các trường đại học có các nhóm 

văn hóa nghiên cứu trong các lĩnh vực học thuật cụ thể nhưng lại dựa lưng vào áp 

lực quốc gia để tập trung nghiên cứu, để duy trì mức độ tuyển sinh viên và có lẽ, 

hầu hết họ, để giữ lại hoặc phát triển một hình ảnh thương hiệu sẽ giúp họ giữ vị trí 

trong các bảng xếp hạng quốc gia và quốc tế. 

Nghiên cứu của M. S.-Barrioluengo và cộng sự [Barrioluengo19] về tiến hóa đại 

học sáng nghiệp tại Anh Quốc trong một thập kỷ vừa qua cũng cho một khung ba 

nhóm các trường đại học sáng nghiệp. Điều đó thể hiện mối liên hệ giữa quản trị đại 

học (tự chủ đại học) với triển khai mô hình đại học sáng nghiệp. 

2.2. Tự chủ đại học ở các nước châu Âu 

E. B. Pruvot và T. Estermann [Pruvot18] thực hiện một phân tích khung pháp 

lý của 29 hệ thống giáo dục đại học châu Âu để đánh giá mức độ tự chủ của các 

trường đại học trong các hệ thống đó. Hai cơ quan quản trị trường đại học (cơ quan 

thẩm quyền ra quyết định) là Hội đồng hàn lâm đại học (senate-type) và Hội đồng 

trường đại học (board-type). Hội đồng hàn lâm (HĐHL) có xu hướng thẩm quyền chủ 

yếu đối với các vấn đề học thuật, quy mô tương đối lớn và bao gồm các thành viên 

học thuật. Hội đồng trường (HĐT) có xu hướng thẩm quyền về các quyết định thể 

chế chiến lược (thường bao gồm các khía cạnh tài chính),  thường có quy mô thành 

viên nhỏ hơn song đa dạng hơn so với Hội đồng hàn lâm. Qua khảo sát các hệ thống 

giáo dục châu Âu, các tác giả nhận diện được hai mô hình quản trị hiện hành là mô 

hình quản trị đơn nhất (unitary governance) và mô hình quản trị kép (dual governance). 

Mô hình quản trị kép lại được chia thành mô hình quản trị kép truyền thống 

(traditional) và mô hình quản trị kép bất đối xứng (asymmetric). 

Mô hình đơn nhất đề cập tới cấu trúc quản trị của trường đại học do chỉ một 

cơ quan quản trị trường đại học (hoặc là Hội đồng hàn lâm hoặc là Hội đồng trường) 

đảm nhận, thực thi quyền hạn ra quyết định trong trường. Mô hình kép đề cập tới 

cấu trúc quản trị của trường đại học do cả Hội đồng hàn lâm và Hội đồng trường 

cùng đảm nhận, thực thi quyền hạn ra quyết định trong trường. Mô hình kép truyền 
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thống đề cập tới mỗi cơ quan quản trị đảm nhận một danh mục các trách nhiệm 

riêng biệt nhau song không hơn kém về độ quan trọng; nhìn chung, Hội đồng hàn 

lâm thường phụ trách các vấn đề học thuật và hội đồng thường thường phụ trách 

các vấn đề giám sát chiến lược và phân bổ ngân sách và có một số vấn đề cần phải có 

sự quyết định của hai hội đồng này. Mô hình kép bất đối xứng đề cập tới một hội 

đồng có tiếng nói quyết định hơn hội đồng còn lại. Có bốn kiểu thành viên có thể 

tham gia vào hai hội đồng này là giảng viên (nhà khoa học), nhân viên khác của 

trường, sinh viên và các thành viên bên ngoài. Bảng 1 tổng hợp thông tin liên quan 

tới 22 hệ thống đại học châu Âu về kiểu quản trị, kiểu thành viên của Hội đồng hàn 

lâm và Hội đồng trường; thông tin về một hội đồng bị bỏ trống trong các hệ thống 

đại học theo kiểu mô hình quản trị đơn nhất.  

Bảng 1. Mô hình quản trị và thành phần các hội đồng quản trị đại học đại học của 

các nước châu Âu [Pruvot18]. Chú thích: Hà Lan (+): Cả hai cơ quan quản trị đều là Hội 

đồng trường (HĐT) và thành phần của chúng là được tổng hợp; Vương quốc Anh (*): Trường 

đại học có quyềm quyết định kiểu và thành phần của các cơ quan quản trị, các yếu tố trong 

bảng thể hiện thông lệ chung; DE-NRW(0#): Luật pháp không quy định về thành viên bên 

ngoài của HĐHL, nhứng trong thực tế, HĐHL không có thành viên ngoài  
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Bảng 1 cho thấy có 9 hệ thống đại học có mô hình quản trị đơn nhất: ba hệ 

thống Ét-tô-ni-a, Ai-len, Ba Lan theo mô hình quản trị đơn nhất HĐHL, sáu hệ thống 

Bỉ-Flander, Đan Mạch, Ai-xơ-len, Na-uy, Bồ-đào-nha, Thụy Điển theo mô hình đơn 

nhất HĐT. Hệ thống đại học của Ba Lan có dạng khép kín với hội đồng quản trị 

không có thành viên bên ngoài; đại diện ngoài trường tham gia vào các cơ quan tư 

vấn. Hệ thống của Ét-tô-ni-a gồm sáu trường đại học, luật chung áp dụng cho bốn 

trường đại học; hai trường còn lại được điều chỉnh theo luật cụ thể có cơ quan kiểu 

Hội đồng trường bên cạnh HĐHL tạo nên một mô hình quản trị kép. Trong các hệ 

thống đơn nhất HĐT, Thủy Điển có một khác biệt là một vài trường đại học vẫn duy 

trì mô hình quản trị HĐHL theo truyền thống.  

Các hệ thống đại học Áo, Đức (Tây-Bắc Mu-ních), Ý, Anh, Xéc-bi, Xơ-lô-va-ki-a 

và Xờ-lô-ven-ni-a hoạt động theo mô hình quản trị kép truyền thống, còn các hệ 

thống đại học châu Âu còn lại (chưa được đề cập) hoạt động theo mô hình quản trị 

kép bất đối xứng. Hệ thống đại học Pháp đã chuyển từ mô hình đơn nhất sang mô 

hình kép bất đối xứng theo một Đạo luật được thông qua vào năm 2013, Hội đồng 

trường tập trung vào 

vấn đề chiến lược và 

hội đồng hàn lâm tập 

trung vào vấn đề 

nhân sự.  

Đối với hệ 

thống đại học châu 

Âu, ba phương thức 

can thiệp của chính 

quyền về quy mô và 

thành phần tham gia 

vào hai cơ quan quản 

trị đại học là (i) 

“không có quy 

định”: trường đại 

học được toàn quyền 

chủ động, (ii) “quy 

định một phần”: 

chính quyền chỉ quy 

định về quy mô tối thiểu/quy mô tốt đa và tỷ lệ giữa các nhóm thành viên của một 

hoặc cả hai hội đồng, (iii) “quy định đầy đủ”: chính quyền chỉ định chính xác số 

lượng thành viên tham gia vào các hội đồng quản trị. Hình 5 cho một mô tả về số 

 
Hình 5. Tổng hợp mô hình hội đồng quản trị đại học tại các 

nước châu Âu [Pruvot18] 
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lượng nhóm thành viên trong hai hội đồng quản trị trường đại học (HĐHL và HĐT). 

Về phổ biến, số lượng thành viên HĐHL từ 9 người (Hung-ga-ry) tới 40 người (Et-

xờ-tô-ni-a, Ai-len); trường hợp đặc biệt, một số trường đại học Tây-ban-nha cho 

phép HĐHL lên tới 300 người. Về phổ biến, số lượng thành viên HĐT từ 3-5 người 

(Hà Lan) tới 35 người (Bồ-đào-nha); trường hợp đặc biệt, một số trường đại học Tây-

ban-nha cho phép HĐT lên tới 50 người. Bảng 1 cũng cho biết các nhóm thành viên 

tham gia vào HĐHL và HĐT. Một số thông tin chi tiết về các kiểu thành viên trong 

các hội đồng quản trị trường đại học được phân tích chi tiết trong [Pruvot18]. 

E. B. Pruvot và T. Estermann [Pruvot18] chỉ ra một xu thế phổ biến của các hệ 

thống đại học châu Âu là trao quyền nhiều hơn cho HĐT, tuy nhiên, các mô hình 

quản trị khác nhau tiếp tục cùng tồn tại, đôi khi trong cùng một hệ thống đại học. 

2.3. Tự chủ đại học tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc  

Như đã được đề cập trong nghiên cứu của M. Shattock [Shattock17], trong các 

trường đại học nghiên cứu hàng đầu, tự chủ đại học gắn liền với mô hình đại học 

sáng nghiệp và mô hình trao quyền. Nhiều công trình nghiên cứu về tự chủ đại học 

đã được công bố với nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, đặc biệt là các kinh nghiệm 

trong tự chủ đại học tại các nước khu vực Đông Á. Trong [Pan09]. S.-Y. Pan cung cấp 

các phân tích chuyên 

sâu và toàn diện các 

yếu tố chính trị, 

truyền thống và xã 

hội liên quan tới sự 

chuyển động mô hình 

tự chủ đại học (tập 

trung vào mối quan 

hệ Đại học Thanh 

Hoa – Chính phủ 

Trung Quốc) từ khi 

thành lập tới nay.  

Đại học Thanh 

Hoa được nhóm 

nghiên cứu lựa chọn 

theo ba lý do chính. 

Thứ nhất, Đại học 

Thanh Hoa có một số điểm tương đồng với Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). 

Đầu tiên, Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia vừa thuộc vùng ảnh hưởng của 

 

Hình 6. Mối quan hệ trường đại học – Nhà nước theo khái 

niệm tự chủ nửa độc lập của Thanh Hoa qua các 

giai đoạn [Pan09] 
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Nho giáo [Son12] vừa là hai nước xã hội chủ nghĩa hiện nay. Thứ hai, Đại học Thanh 

Hoa (thành lập năm 1911) tương đồng thời điểm xuất hiện với ĐHQGHN (thành lập 

năm 1906) và cũng trải qua các giai đoạn có thể được coi là tương đồng nhau. Như 

vậy, đây là hai trường đại học ở phương Đông được thành lập thông qua việc vận 

chuyển mô hình đại học phương Tây với một điểm khác biệt là Đại học Đông Dương 

(tiền thân của ĐHQGHN) do Chính quyền thực dân Pháp thành lập. Như vậy, Đại 

học Thanh Hoa và ĐHQGHN có lịch sử phát triển trong một thế kỷ, là hai trường 

đại học “trẻ hơn nhiều“ so với nhiều trường đại học nghiên cứu hàng đầu truyền 

thống ở phương Tây. Thứ ba, Đại học Thanh Hoa hiện nay thuộc nhóm các trường 

đại học hàng đầu thế giới (xếp hạng ARWU thuộc nhóm 151-200 giai đoạn 2010-

2013, thuộc nhóm 101-150 giai đoạn 2014-2015, hạng 58 năm 2016, hạng 48 năm 2017, 

hạng 45 năm 2018 và hạng 43 năm 201910) và như vậy Đại học Thanh Hoa là một đại 

học xứng tầm để học tập (nếu không nói là ở tầm rất cao). Một số sản phẩm khoa 

học- công nghệ của Đại học Thanh Hoa ở một trình độ khoa học – công nghệ rất tiên 

tiến, chẳng hạn kỹ thuật trích xuất thông tin của Hệ thống ArnetMiner (AMiner)11 

cho độ chính xác rất cao. 

Hình 6 mô tả mối quan hệ Đại học Thanh Hoa – Chính phủ Trung Quốc trong 

bốn giai đoạn từ khi thành lập tới nay. Trong hai giai đoạn đầu tiên (1911-1929 và 

1929-1948), sự điều khiển và can thiệp của Chính phủ Quốc dân Đảng đối với Đại 

học Thanh Hoa là tăng theo thời gian, tương ứng với khu vực chịu sự điều khiển và 

can thiệp của Nhà nước ngày càng lấn át khu vực sáng kiến và tự do của trường đại 

học từ điều khiển bên ngoài. Trong hai giai đoạn gần đây thì lại diễn biến theo chiều 

ngược lại, theo thời gian, khu vực điều khiển và can thiệp của Chính phủ Trung 

Quốc giảm dần, khu vực tự do quyết định của Đại học Thanh Hoa tăng lên. Nhận 

được sự đầu tư của Nhà nước ngày càng cao và độ tự chủ đại học ngày càng rộng 

mở là một trong điều kiện quan trọng tạo nên sự thăng tiến của Đại học Thanh Hoa 

trong hàng ngũ các đại học tiên tiến trên thế giới. Bài học này là rất hữu ích đối với 

thực hiện cơ chế tự chủ đại học tại Trường ĐHCN và ĐHQGHN. 

Một thực tiễn đáng quan tâm về mối liên hệ giữa sinh viên đại học, học viên 

cao học và nghiên cứu sinh Tiến sỹ và Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại học Thanh 

Hoa là 40% sinh viên, 50% học viên – nghiên cứu sinh  tốt nghiệp ra trường đã là 

đảng viên cộng sản12. Thực tiễn này cho thấy, tại Đại học Thanh Hoa, mối liên hệ 

mật thiết giữa người học với Đảng Cộng sản Trung Quốc có tác động tích cực mà 

                                                 
10 http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Tsinghua-University.html 
11 https://www.aminer.cn/ 
12 https://www.tienphong.vn/the-gioi/chuyen-la-o-dai-hoc-so-1-trung-hoa-846237.tpo 
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không cản trở sự phát triển sự nghiệp của cá nhân người học cũng như của trường 

đại học. 

2.4. Một số trao đổi 

Một vài nhận xét sau đây được rút ra từ khảo sát ba công trình nghiên cứu về 

quản trị đại học trên đây, . 

Thứ nhất, không tồn tại “một mô hình quản trị đại học quốc tế” bởi vì trên thế 

giới tồn tại đa dạng các mô hình quản trị đại học. Hơn nữa, không tồn tại “một mô 

hình quản trị đại học quốc tế tiên tiến” bởi vì các hệ thống đại học được coi là tiên 

tiến nhất thế giới (khi xem xét hệ thống đó có các trường đại học đỉnh cao thế giới) 

cũng sử dụng các mô hình quản trị đại học khác nhau. Ngộ nhận tồn tại một mô 

hình quản trị đại học “quốc tế” dẫn tới kỳ vọng xây dựng một mô hình quản trị 

chung cho tất cả các trường đại học Việt Nam là không phù hợp. Như vậy, về mặt 

quản lý nhà nước, chính quyền chỉ nên luật hóa các chỉ số then chốt nhất (key 

indicator) về “quản trị đại học” cũng như “tự chủ đại học”, xác định được các độ đo 

phù hợp đối với các chỉ số đó làm nền tảng cho các phương pháp đo lường khả thi 

nhất đánh giá mức độ vi phạm luật định về “quản trị đại học” và “tự chủ đại học”. 

Đồng thời, mỗi trường đại học cần chọn cho mình một mô hình quản trị đại học (tự 

chủ đại học) tuân thủ các quy định pháp luật và phù hợp với từng trường về sứ 

mạng và hoàn cảnh của mỗi trường.  

Thứ hai, cần xây dựng một đội ngũ chuyên gia hàng đầu về quản trị đại học đủ 

năng lực tham gia xây dựng các quy định pháp luật về quản trị đại học Việt Nam 

hiệu quả nhất để tạo điều kiện cho các trường đại học Việt Nam phát triển nhanh. 

Đội ngũ chuyên gia nói trên có thể tư vấn, hỗ trợ mô hình quản trị đại học phù hợp 

nhất với từng trường đại học Việt Nam. Hơn nữa, “mô hình quản trị đại học”cần 

được tiến hóa theo thời gian, vì vậy, việc tiến hành các nghiên cứu dự báo dài hạn về 

sự tiến hóa đó để con đường tiến hóa đó ít chông gai nhất có thể được. 



32 

 

Chương 3. Đại học sáng nghiệp – đổi mới 

Trường đại học ngày nay đóng vai trò là một lực lượng dẫn dắt và hạt nhân 

chủ chốt phát triển sáng tạo – đổi mới của địa phương và quốc gia. Mô hình đại học 

sáng nghiệp - đổi mới là một mô hình vận hành có ưu thế để một trường đại học 

nghiên cứu trọng điểm hoàn thành tốt vai trò đó.  

Mục đầu tiên của chương giới thiệu về đại học sáng nghiệp, tiếp đó là đại học 

sáng nghiệp – đổi mới được giới thiệu trong mục thứ hai, và mục cuối cùng trình 

bày một khung quy trình xây dựng một đại học sáng nghiệp – đổi mới. 

3.1. Đại học sáng nghiệp 

Tập công trình nghiên cứu của C. Sarrico và cộng sự [Sarrico17] cung cấp một 

bức tranh về giáo dục đại học trên thế giới trong năm học 2015-2016, trong đó, tập tài 

liệu đã làm sáng tỏ đổi mới (innovation) và sáng nghiệp (entrepreneurship) là trọng 

tâm của kinh tế tri thức toàn cầu và vai trò ngày càng quan trọng và then chốt của 

trường đại học trong hệ sinh thái đổi mới và sáng nghiệp của nền kinh tế tri thức. 

Theo A. D. Latorre [Sarrico17], đổi mới là khái niệm được dùng để chỉ loại hoạt động 

có tính phổ biến và liên tục diễn ra trong toàn bộ nền kinh tế nhằm tận dụng các cơ 

sở tri thức toàn cầu hiện có và tận dụng tốt khả năng của con người để mở rộng 

phạm vi tác động của các "bí quyết" (“know-how”), đưa đến các sản phẩm, dịch vụ và 

quy trình mới, thúc đẩy tiến bộ xã hội và phát triển kinh tế; đổi mới là thành phần 

then chốt trong chương trình nghị sự của nhiều thực thể xã hội. Sáng nghiệp là khái 

niệm được dùng để chỉ loại hoạt động mang chuyển đổi mới tới thị trường và xã hội, 

tạo ra giá trị gia tăng bằng cách giúp các cá nhân và tổ chức xác định và hành động 

theo các cơ hội, do đó góp phần vào tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế. Theo C. 

Hampden-Turner [Turner09], đặc điểm chính (giá trị) của đổi mới là nhằm giải 

quyết các tình huống khó xử mà con người đang đối mặt hiện thời còn đặc điểm (giá 

trị) của sáng nghiệp là cung cấp các quyết định từ đổi mới tới khách hàng mua sắm 

và việc kết hợp hai kiểu giá trị tương phản này là quý giá hơn và hữu ích hơn việc 

tách biệt chúng. Giáo dục đại học đóng một vai trò quan trọng trong các hệ sinh thái 

đổi mới và sáng nghiệp mạnh mẽ, năng động và bền vững. 

Năm 2013, Hội đồng Cố vấn về đổi mới và sáng nghiệp quốc gia (National 

Advisory Council on Innovation and Entrepreneurship) thuộc Bộ Thương mại Mỹ nhận 

định rằng đại học đổi mới và sáng nghiệp (Innovative and Entrepreneurial University) 

là sự đồng hành của giáo dục đại học, đổi mới và sáng nghiệp của nước Mỹ trong 

thời đại ngày nay [Case13]. Trong một báo cáo của Liên minh châu Âu đề cập tới 
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thời cơ đổi mới trong thời đại số hóa với các sáng kiến công nghiệp mới (CN4.0 của 

Đức hay “công nghiệp trong tương lai” (Industrie du Futur) của Pháp), Robert 

Madelin và David Ringrose [Madelin16] xác định trường đại học là một hệ sinh thái 

sáng nghiệp (Entrepreneurial Ecosystem). D. Kochetkov và V. Larionova 

[Kochetkov16] chỉ ra rằng, đại học sáng nghiệp là một mô hình đào tạo nghiên cứu 

chính yếu của giáo dục đại học đáp ứng CN4.0. Đại học này có trách nhiệm đào tạo 

nguồn nhân lực sáng tạo, thực hiện các hoạt động nghiên cứu và đào tạo không chỉ 

phục vụ các doanh nghiệp mà còn là nơi sáng tạo ra các ngành công nghệ mới, phát 

triển nhân lực và các ngành nghề trong lĩnh vực công nghệ cao. Như vậy, mô hình 

trường đại học sáng nghiệp được nhận diện là mô hình trường đại học đáp ứng 

CMCN4.0 hiện nay. 

Đại học sáng nghiệp là mô hình đại học được nhiều học giả quan tâm và 

nghiên cứu một cách toàn diện về viễn cảnh, sứ mệnh, giá trị, cơ cấu tổ chức, quản lí, 

các hoạt động đào tạo và nghiên cứu và chuyển giao thương mại hóa sản phẩm. 

Nhiều công trình nghiên cứu về đại học sáng nghiệp đã được công bố, chẳng hạn 

như [Gibb06, Rothaermel07, Gibb12, Hannon13, Gibb13, Fayolle14, Guerrero15, 

Jameson15, Kalar15, Audretsch16, Brown16, Guerrero16, Guerrero16a, Rouse16]. 

Theo dòng nghiên cứu đa dạng và phong phú về đại học sáng nghiệp, nhiều 

thuật ngữ đã được các tác giả sử dụng khi đề cập tới đại học sáng nghiệp và các khía 

cạnh của đại học sáng nghiệp. Ngoài “đại học sáng nghiệp” (entrepreneurial 

university), một số thuật ngữ phổ biến nhất là “đổi mới học thuật” (academic 

innovation), “đổi mới trường đại học” (university innovation), “sáng nghiệp học thuật” 

(academic entrepreneurship) [Ortiz17].  

Theo A. Fayolle và D. T. Redford [Fayolle14], đại học sáng nghiệp 

(Entrepreneurial university; thuật ngữ tiếng Việt “đại học sáng nghiệp” lấy từ [Duc13], 

còn được một số tác giả gọi là “đại học doanh nghiệp” [Dat16]) là trường đại học 

đóng vai trò của một lực lượng trung tâm dẫn dắt đổi mới, sáng tạo và tăng trưởng 

kinh tế trong một nền kinh tế tri thức hiện đại. Vai trò “trung tâm dẫn dắt” xác định 

tầm vóc của trường đại học sáng nghiệp tương quan với các thực thế liên quan trong 

xã hội. Trong vai trò trung tâm dẫn dắt đó, các sáng kiến từ các nghiên cứu tại 

trường đại học sáng nghiệp phải đạt mức dẫn dắt được sự sáng tạo, đổi mới của nền 

kinh tế (nói chung) và của các doanh nghiệp (nói riêng); các sáng kiến này cần thể 

hiện được tinh thần thương mại hóa nghiên cứu (commercialization of research). 

Theo A.A. Gibb và P. Hanon [Gibb06], đai học sáng nghiệp là trường đại học 

hướng tới việc đào tạo những người học sáng nghiệp (những người khởi nghiệp dựa 

trên các ý tưởng kinh doanh mới và tạo ra các hình thức kinh doanh mới), việc giảng 
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dạy bằng các phương pháp tích cực như thực hành sáng nghiệp, khám phá và thử 

nghiệm, có bầu không khí khuyến khích sự sáng tạo, có người lãnh đạo sáng tạo, có 

các chương trình đào tạo người sáng nghiệp… Các tác giả A.A. Gibb và P. Hanon 

nhấn mạnh tầm quan trọng của đại học sáng nghiệp trong bối cảnh ngày nay đối với 

mỗi quôc gia, đất nước [Gibb12, Gibb13, Hannon13]. 

Trong khung khái niệm 

mô hình đại học sáng nghiệp 

được trình bày tại Hình 7 

[Rothaermel07], đại học sáng 

nghiệp cần phù hợp với bối 

cảnh môi trường chứa các 

mạng đổi mới nói lên khả 

năng linh hoạt của trường đại 

học sáng nghiệp. Như vậy, 

mô hình đại học sáng nghiệp 

có tính bền vững, nó được tùy 

chỉnh để phù hợp với sự biến đổi theo CMCN4.0. Sự tùy chỉnh đó liên quan tới cách 

thức trường đại học sáng 

nghiệp tiếp cận với các 

công nghiệp đột phá trong 

CMCN4.0 theo các phương 

diện chương trình, nội 

dung và phương pháp đào 

tạo và nghiên cứu trong 

trường đại học. Nói riêng 

về hoạt động đào tạo, các 

khía cạnh môi trường học 

ảo (Virtual Learning 

Environments), di chuyển 

và quốc tế hóa sinh viên 

(Student Mobility and 

Internationalization), vòng 

đời sinh viên (Student 

Lifecycle) và kỹ năng chuyên nghiệp (Professional Skills) là những nội dung nhận 

được sự quan tâm đặc biệt [Frerich16].  

Tổng hợp nội dung 173 bài báo về tinh thần sáng nghiệp đại học (university 

entrepreneurship), Frank T. Rothaermel và cộng sự [Rothaermel07] chỉ ra bốn dòng 

 

 Hình 7. Một khung đại học sáng nghiệp [Rothaermel07] 

 

 Hình 8. Đại học đổi mới sáng nghiệp trong một hệ sinh 

thái đổi mới [Madelin16] 
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nghiên cứu là i) đại học nghiên cứu sáng nghiệp, (ii) năng suất của cơ quan chuyển 

giao công nghệ, (iii) khởi tạo doanh nghiệp mới, và (iv) bối cảnh môi trường chứa 

các mạng đổi mới. Các tác giả cung cấp một khung nhìn về các mối liên quan giữa 

các yếu tố nội tại trường đại học (hệ thống khuyến khích, loại hình trường, địa điểm 

tọa lạc, văn hóa, giảng viên, bộ phận trung gian, chính sách, kinh nghiệm, vị trí-định 

danh được xác định, công nghệ) và các yếu tố bên ngoài (điều kiện công nghiệp, 

chính sách của chính quyền) tới hoạt động sáng nghiệp của trường đại học (Hình 8). 

Robert Madelin và David Ringrose [Madelin16] cung cấp một khung nhìn đại học 

đổi mới sáng nghiệp trong một hệ sinh thái đổi mới (Hình 8). Tập các chiều (thuộc 

tính) trong mỗi yếu tố được giới thiệu và hình thành tổng cộng một tập 74 chiều liên 

quan tới hoạt động sáng nghiệp trong đại học nghiên cứu sáng nghiệp. 

A. Gibb [Gibb12] giới thiệu một khung mô hình về hoạt động trong đại học 

sáng nghiệp được thể hiện trong Hình 9. Tác giả cung cấp một bộ các tiêu chí đánh 

giá năng lực 

sáng nghiệp của 

trường đại học 

sáng nghiệp 

theo 11 tiêu 

chuẩn với 108 

tín chỉ là: (i) 

Khái niệm chiến 

lược tầm nhìn, 

sứ mạng 

(Concept vision, 

mission 

strategy) có 12 

tiêu chí,  (ii) 

Quản trị 

(Governance) có 

10 tiêu chí, (iii) 

Cơ cấu tổ chức 

(Organisation design) có 05 tiêu chí, (iv) Tính đa ngành, liên ngành (Multidiscipline 

transdiscipline) có 6 tiêu chí, (v) Tính đòn bẩy (Leverage) có 4 tiêu chí, (vi) Giá trị 

công sự tham gia của các bên liên quan (Public value and stakeholder engagement) 

có 17 tiêu chí, (vii) Cựu sinh viên (Alumni) có 3 tiêu chí, (viii) Chuyển giap tri thức 

(Knowledge transfer) có 3 tiêu chí, (ix) Vườn ươm, đầu tư spin-offs ở mọi bộ môn 

(Incubation, across all departmenta spin offs venture funding) có 16 tiêu chí, (x) 

 

Hình 9. Một khung mô hình hoạt động của đại học sáng nghiệp 

[Gibb12] 
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Quốc tế hóa (Internationalisation) có 15 tiêu chí, (xi) Giáo dục sáng nghiệp doanh 

nghiệp (Enterprise entrepreneurship education) có 32 tiêu chí. Những bộ tiêu chí 

đánh giá các trường đại học trong [Madelin16, Gibb12] nên được chọn là các bộ tiêu 

chuẩn tham khảo khi xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá Đại học 4.0. 

Trong bài tổng hợp số đặc biệt của tạp chí Research Policy nhân dịp 30 năm 

luật Bayh-Dole của Mỹ về sở hữu trí tuệ phát sinh từ các nghiên cứu được chính 

quyền liên bang tài trợ, R. Grimaldi và cộng sự [Grimaldi11] trình bày một phân tích 

đối với “sáng nghiệp học thuật” (academic entrepreneurship) và mô tả sự tiến hóa vai 

trò của trường đại học qua thương mại hóa nghiên cứu. Các khía cạnh khác nhau tại 

ba mức xem xét là mức hệ thống, mức trường đại học và mức cá nhân nhà khoa học 

đã được phân tích. Bài báo cũng thảo luận và đánh giá tác động của việc cải cách 

pháp luật của một số nước trong Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) tới sáng 

nghiệp học thuật. Bài báo trình bày một khung tích hợp phát triển năng lực sáng 

nghiệp học thuật của trường đại học bao gồm các hình thức sáng nghiệp học thuật, 

các yếu tố tác động tới việc phát triển năng lực sáng nghiệp học thuật ở mức hệ 

thống, mức trường đại học và mức cá nhân nhà khoa học. Vấn đề ước tính giá trị và 

chất lượng của hoạt động sáng nghiệp học thuật và khó khăn trong đo lường tác 

động của chính sách nhà nước tới việc phát triển sáng nghiệp học thuật cũng được 

đề cập. 

M. Guerrero và cộng sự [Guerrero16] đề xuất một khung khái niệm về mối liên 

quan giữa các yếu tố môi trường (chính thức và không chính thức) của đại học sáng 

nghiệp tác động tới hoạt động sáng nghiệp từ trường đại học đóng góp vào năng lực 

cạnh tranh và phát triển kinh tế vùng. Sử dụng mô hình phương trình cấu trúc kiểm 

chứng trên tập dữ liệu từ 102 trường đại học tọa lạc tại 56 vùng lãnh thổ thuộc 12 

nước châu Âu cho thấy ba giả thuyết đặt ra cho khung khái niệm đề xuất là phù 

hợp. 

Việc chuyển giao công nghệ từ đại học sáng nghiệp tới xã hội theo các cơ chế 

chính thức và không chính thức sau đây [Brown16]: 

- Nghiên cứu được tài trợ: Trường đại học nhận nguồn kinh phí thực hiện một 

dự án nghiên cứu thông qua một hợp đồng, 

- Mẫu sáng chế: Quyền hợp pháp được sử dụng các mẫu sáng chế tài sản trí tuệ 

của trường đại học, 

- Công ty spin-off: Một doanh nghiệp mới được hình thành từ nghiên cứu của 

giảng viên hoặc từ mẫu sáng chế của trường đại học [Stagars15], 
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- Khởi nghiệp sinh viên: Được phát sinh từ cựu sinh viên mà không dựa trên tài 

sản trí tuệ của trường đại học, 

- Tài nguyên con người: Tuyển dụng sinh viên từ trường đại học, đặc biệt là các 

sinh viên làm việc theo các dự án được tài trợ. 

P. D. Hannon [Hannon13] nhận định rằng vai trò quan trọng như một động lực 

chính củng cố công cuộc đổi mới của đại học sáng nghiệp đã được công nhận rộng 

rãi. Theo tác giả, việc đánh giá đại học sáng nghiệp có thể được thực thi trực tuyến 

dựa trên việc sử dụng các công cụ trực tuyến theo bảy cột trụ là: (i) Lãnh đạo và 

quản trị, (ii) Năng lực tổ chức, con người và các chính sách khuyến khích, (iii) Phát 

triển sáng nghiệp trong dạy và học, (iv) Quan hệ đại học-doanh nghiệp/môi trường 

bên ngoài đại học trong trao đổi tri thức, (v) Mô hình đại học sáng nghiệp như một 

tổ chức quốc tế, (vi) Lộ trình phát triển sáng nghiệp và (vii) Đo lường tác động của 

đại học sáng nghiệp. Bảy cột trụ phát triển đại học sáng nghiệp sẽ được giới thiệu 

chi tiết hơn ở mục 3.4 sau đây.  

3.2. Đại học sáng nghiệp và đổi mới 

Như đã được giới thiệu, tinh thần sáng nghiệp định hướng tương tác giữa 

trường đại học với các doanh nghiệp và các bên liên quan khác. Ở mức cao hơn 

trong vai trò lực lượng dẫn dắt và hạt nhân sáng tạo - đổi mới của địa phương và 

quốc gia, tinh thần sáng nghiệp cần được tích hợp với yếu tố đổi mới. Mô hình sáng 

nghiệp và đổi mới tương ứng với mức độ “đại học sáng nghiệp nhất“. 

Đại học Twente (University of Twente), Hà Lan được đánh giá “đại học sáng 

nghiệp nhất“ Hà Lan13 theo bốn chỉ tiêu:  

 Số lượng đủ nhiều doanh nghiệp đột phá (spin-off) chỉ dẫn số lượng phát minh 

khoa học thực sự khởi tạo doanh nghiệp khởi nghiệp. Hàng năm, có khoảng 

15-25 doanh nghiệp đột phá được sinh ra tại Đại học Twente. 

 Số lượng đủ nhiều các bằng sáng chế tương ứng với số lượng phát minh được 

bảo vệ bản quyền để không bị sao chép ý tưởng. 

 Tiềm lực tốt về tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp đột phá tiến hành các phá 

trong lộ trình tiến vào cộng đồng công nghiệp. 

 Quy mô đủ lớn các công việc khoa học, nơi diễn ra việc phát sinh các ý tưởng, 

việc làm do đổi mới, các công ty hình thành và phát triển. 

Bốn chiến lược sau đây đã giúp Đại học Twente đạt được thành công về sáng 

nghiệp: 

                                                 
13 https://www.utwente.nl/en/business/most-entrepreneurial-university/ 
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 Đại học Twente có một truyền thống xây dựng được kế hoạch sáng nghiệp 

“tuyệt vời“ hỗ trợ đắc lực để chuyển các kết quả khoa học thành các cơ hội kinh 

tế. Tại đại học Twente, tư tưởng xây dựng kế hoạch sáng nghiệp tốt đã được 

tiến hành gần 40 năm trước. 

 Đại học Twente có một cơ sở tài chính vững chắc. Kế hoạch sáng nghiệp tốt tạo 

điều kiện để Đại học Twente được tham gia vào các nguồn quỹ tiền hạt giống 

(pre-seed funds) và quỹ hạt giống (seed funds) và dự định được chính xác việc 

cung cấp tài chính đủ phù hợp cho các giai đoạn tiếp theo (phát triển sản 

phẩm, nghiên cứu thị trường, thiết lập hoạt động kinh doanh hoặc các vấn đề 

pháp lý như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ) của các công ty khởi nghiệp. 

 Đại học Twente có một sinh thái tri thức nền tảng với số lượng lớn các hoạt 

động chuyên sâu về tri thức với sự tham gia tích cực của các nhà khoa học, học 

giả và doanh nhân thành công. Được trải nghiệm trong một môi trường sáng 

nghiệp, sinh viên dám nghĩa, dám làm cho khởi nghiệp. 

 Đại học Twente có các tấm gương tốt dẫn đường. Các nhà khoa học và sinh 

viên dám nghĩa dám làm thành công của Đại học Twente khuyến khích và 

truyền cảm hứng cho những người đi sau. 

3.3. Xây dựng đại học sáng nghiệp và đổi mới 

Hình 10 mô tả một khung xây dựng một đại học sáng nghiệp do Nhóm nghiên 

cứu của Tổ chức hợp tác phát 

triển kinh tế và Ủy ban châu 

Âu đề xuất [EC-OECD12]. 

Khung hướng dẫn này chỉ ra 

bảy bước thực hiện 41 hoạt 

động của quá trình xây dựng 

trường đại học sáng nghiệp.  

3.3.1. Lãnh đạo và quản trị 

 Xác định sáng nghiệp là 

một phần quan trọng 

trong chiến lược phát 

triển nhà trường. 

 Cam kết ở mức cao để 

thực hiện chiến lược 

sáng nghiệp. 

 Xây dựng mô hình điều phối và tích hợp các hoạt động sáng nghiệp vào mọi 

cấp trong toàn trường. 

Hình 10. Một khung xây dựng đại học sáng nghiệp 

[EC-OECD12] 
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 Các khoa và đơn vị trong trường là các đơn vị tự chủ hành động. 

 Là một lực lượng dẫn dắt phát triển sáng nghiệp trong phạm vi khu vực, xã hội 

và cộng đồng trong phạm vi địa phương miền tác động. 

3.3.2. Năng lực tổ chức, con người và chính sách khuyến khích 

 Xây dựng chiến lược tài chính bền vững nhằm hỗ trợ phát triển sáng nghiệp 

 Các mục tiêu sáng nghiệp của trường đại học được nhiều nguồn/đầu tư tài 

chính khác nhau (bao gồm đầu tư của các bên liên quan bên ngoài) hỗ trợ, 

 Có cơ chế để phá vỡ định kiến truyền thống và thúc đẩy các mối quan hệ mới - 

đưa các bên liên quan nội tại (giảng viên và sinh viên) xây dựng sự đồng tâm 

hiệp lực vào hoạt động sáng nghiệp. 

 Xây dựng môi trường đại học mở để tuyển dụng và huy động sự tham gia của 

các nhân tài có thái độ, hành vi và kinh nghiệm sáng nghiệp. 

 Có chính sách đầu tư phát triển giảng viên hỗ trợ chương trình nghị sự sáng 

nghiệp trường đại học. 

 Có chính sách ưu đãi và khen thưởng rõ ràng cho giảng viên tích cực ủng hộ 

chương trình nghị sự sáng nghiệp. 

 Định vị và công nhận các bên liên quan khác góp phần vào chương trình nghị 

sự sáng nghiệp của nhà trường. 

3.3.3. Phát triển sáng nghiệp trong giảng dạy và học tập 

 Trường đại học được cấu trúc theo cách để nó kích thích và hỗ trợ phát triển tư 

duy và kỹ năng sáng nghiệp 

 Giảng viên thi hành tiếp cận sáng nghiệp để giảng dạy ở mọi bộ môn, thúc đẩy 

tính đa dạng và đổi mới trong giảng dạy và học tập. 

 Hành vi sáng nghiệp được hỗ trợ xuyên suốt trải nghiệm trường đại học; từ tạo 

ra nhận thức và kích thích ý tưởng cho tới phát triển và thực thi. 

 Xác nhận các kết quả học tập sáng nghiệp.  

 Sự cộng tác và tham gia với các bên liên quan bên ngoài là một thành phần 

then chốt trong việc phát triển dạy và học tại một trường đại học sáng nghiệp. 

 Kết quả nghiên cứu được tích hợp vào giáo dục và đào tạo về sáng nghiệp. 

3.3.4. Lộ trình sáng nghiệp 

 Nâng cao nhận thức về giá trị và tầm quan trọng của việc phát triển năng lực 

sáng nghiệp trong giảng viên và sinh viên. 

 Tích cực khuyến khích các cá nhân trở thành doanh nhân sáng nghiệp. 

 Cung cấp cơ hội để trải nghiệm sáng nghiệp 

 Cung cấp sự hỗ trợ cho các cá nhân và các nhóm để chuyển từ ý tưởng sáng 

nghiệp thành hành đọng sáng nghiệp. 
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 Sẵn sàng nhân sự cố vấn về học thuật và công nghiệp hướng sáng nghiệp. 

 Tạo điều kiện tiếp cận nguồn tài chính tư nhân cho các dự án sáng nghiệp tiềm 

năng. 

 Cung cấp dịch vụ ươm tạo kinh doanh. 

3.3.5. Mối quan hệ trường đại học – kinh doanh/bên ngoài để trao đổi tri thức 

 Cam kết trao đổi tri thức với công nghiệp, xã hội và khu vực công. 

 Minh chứng sự tham gia tích cực với nhiều bên liên quan đối tác và quan hệ. 

 Có mối liên hệ chặt chẽ với vườn ươm, công viên khoa học và các sáng kiến 

bên ngoài khác, tạo cơ hội trao đổi tri thức năng động 

 Cung cấp cơ hội cho giảng viên và sinh viên tham gia các hoạt động sáng 

nghiệp với môi trường kinh doanh/ bên ngoài. 

 Hỗ trợ đặc biệt cho giảng viên và sinh viên luân chuyển giữa học thuật và công 

nghiệp và môi trường bên ngoài. 

 Liên kết các hoạt động nghiên cứu, giáo dục và công nghiệp (cộng đồng rộng 

hơn) với nhau để tác động tới toàn bộ hệ sinh thái tri thức. 

3.3.6. Quốc tế hóa hoạt động sáng nghiệp 

 Quốc tế hóa là thành phần quan trọng trong chiến lược sáng nghiệp của trường 

đại học, trong đó tiếp cận giảng dạy theo các chuẩn đảm bảo chất lượng quốc tế 

được thi hành trong thực tiễn. 

 Hỗ trợ giảng viên và sinh viên (bao gồm cả nghiên cứu sinh) tăng cường giao 

lưu quốc tế. Tìm kiếm và thu hút nhân tài quốc tế tham gia vào hoạt động sáng 

nghiệp của trường. 

 Trường đại học, các khoa và các đơn vị trực thuộc hoạt động tích cực trong các 

tổ chức nghề nghiệp quốc tế (về học thuật, về chuyển giao tri thức và công 

nghệ). 

3.3.7. Đo lường tác động của đại học sáng nghiệp 

 Định kỳ đánh giá tác động của chiến lược sáng nghiệp trên toàn bộ trường. 

 Nội dung đánh giá trên phạm vi toàn trường bao gồm mức độ tham gia vào 

dạy - học sáng nghiệp, tác động của việc dạy - học sáng nghiệp, trao đổi tri 

thức với quốc tế, với chính quyền, với khu vực công nghiệp và với các đối tác 

khác, tác động của hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp. 

3.4. Một vài trao đổi 

Tinh thần đại học sáng nghiệp nhấn mạnh vai trò của trường đại học như một 

một lực lượng dẫn dắt, một hạt nhân phát triển sáng tạo – đổi mới của địa phương 
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và quốc gia. Tinh thần đại học sáng nghiệp-đổi mới là xa lạ, khác biệt hoàn toàn với 

tiếp cận trường đại học “hướng thị trường” theo một mô hình doanh nghiệp. 

Để dẫn dắt được công cuộc sáng tạo – đổi mới của địa phương và quốc gia, đại 

học sáng nghiệp – đổi mới phải có được nền tảng khoa học và công nghệ ở một trình 

độ cao hơn so với trình độ của địa phương và quốc gia. Vị thế dẫn dắt đó cần được 

đảm bảo trong tiếp cận “định hướng doanh nghiệp”. 
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Chương 4. Chủ trương giáo dục đại học của Đảng và Nhà 

nước 

4.1. Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII xác định đổi mới căn bản 

và toàn diện giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực 

chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược nhằm nâng cao chất lượng tăng 

trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế nhằm mục tiêu phấn 

đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại 

[ĐH_12]. 

Tiếp nối chủ trương về phát triển nguồn nhân lượng chất lượng cao từ Nghị 

quyết số 29-NQ/TW [BCHTW11_29], Nghị quyết số 05-NQ/TW tại Hội nghị lần thứ 

IV Ban chấp hành Trương ương Đảng khóa XII [BCHTW12_5] xác định: 

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển và hội 

nhập của đất nước. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo theo đúng tinh thần của 

Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu 

đổi mới mô hình tăng trưởng. Thực hiện tốt cơ chế, chính sách, pháp luật về phát triển giáo 

dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; coi trọng đào tạo đại học và trên đại học, cao đẳng và dạy 

nghề theo chuẩn khu vực và quốc tế. Tạo chuyển biến nhanh và rõ nét trong phát triển 

nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành, lĩnh vực có tiềm 

năng, lợi thế; nâng cao năng lực, trình độ quản lý nhà nước và quản trị doanh nghiệp. Đẩy 

mạnh xã hội hoá, giao quyền tự chủ cho các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề công lập; 

khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề. 

Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng số 29-NQ/TW ngày 

04/11/2013 “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" đã xác định Mục tiêu tổng quát là: 

- Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; 

đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu 

học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và 

phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia 

đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. 

- Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý 

tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học 
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tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân 

chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ 

vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 

2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. 

Chủ trương của Đảng ta về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một 

nội dung trong định hướng chiến lược của Đảng hiện thực hóa“khát vọng về một cuộc 

sống có trời xanh, nước sạch, không ngừng cải thiện về điều kiện vật chất; một xã hội lành 

mạnh, dân chủ và công bằng, có trình độ văn hóa cao; một nhà nước hiệu quả và có trách 

nhiệm giải trình ... giành lại vị thế của mình trong cộng đồng các quốc gia” 

[BKHĐT_NHTG16]. 

Luật giáo dục đại học [QH13_8] quy định “Cơ sở giáo dục đại học tự chủ trong các 

hoạt động chủ yếu thuộc các lĩnh vực tổ chức và nhân sự, tài chính và tài sản, đào tạo, khoa 

học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học. Cơ sở giáo dục đại 

học thực hiện quyền tự chủ ở mức độ cao hơn phù hợp với năng lực, kết quả xếp hạng và kết 

quả kiểm định chất lượng giáo dục.“ 

Chỉnh phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các nghị quyết, nghị định và 

quyết định về giáo dục đại học nhằm đưa chủ trương của Đảng về giáo dục-đào tạo 

và phát triển nguồn nhân lực và Luật giáo dục đại học vào thực tiễn hoạt động giáo 

dục đại học Việt Nam. Muc con tiếp theo sẽ giới thiệu về các nghị quyết, nghị định 

và quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chính sách tự 

chủ giáo dục đại học Việt Nam. 

4.2. Luật giáo dục đại học và văn bản hướng dẫn của Chính phủ về tự 

chủ đại học 

4.2.1. Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 

Ngày 18 tháng 06 năm 2012, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng đã ký 

Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13, Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2019; sau đây 

gọi là Luật 08/2012/QH13.  

Luật 08/2012/QH13 có 73 điều được tổ chức thành 12 chương được giới thiệu khái 

quát như sau: 

- Chương I. Những quy định chung gồm 13 điều (1-13), trong đó (i) 4 điều đầu 

tiên về Phạm vi điều chỉnh, Đối tượng áp dụng, Áp dụng Luật giáo dục đại học 

và Giải thích từ ngữ, (ii) 7 điều tiếp theo cung cấp một khung luật định về Mục 

tiêu của giáo dục đại học, Trình độ và hình thức đào tạo của giáo dục đại học, Cơ 

sở giáo dục đại học, Đại học quốc gia, Phân tầng cơ sở giáo dục đại học, Ngôn 

ngữ dùng trong cơ sở giáo dục đại học, Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại 
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học, Chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học và Tổ chức Đảng 

Cộng sản Việt Nam, đoàn thể và tổ chức xã hội trong cơ sở giáo dục đại học. 

- Chương II. Tổ chức cơ sở giáo dục đại học gồm 14 điều (14-27) được tổ chức 

thành hai mục: (i) Mục 1. Cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục đại học gồm 8 điều, 

(ii) Mục 2. Thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục đại học; cho 

phép, đình chỉ hoạt động đào tạo gồm 6 điều. 

- Chương III. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học gồm 5 điều (28-

32) bao gồm 4 điều về nhiệm vụ và quyền hạn của (i) trường cao đẳng, trường 

đại học, học viện, (ii) đại học, (iii) viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo 

trình độ tiến sĩ, (iv) hạn của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài và 

Điều 32. Quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học.  

- Chương IV. Hoạt động đào tạo gồm 6 điều (33-38) về (i) Mở ngành, chuyên 

ngành đào tạo, (ii) Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh, (iii) Thời gian đào 

tạo, (iv) Chương trình, giáo trình giáo dục đào tạo, (v) Tổ chức và quản lý đào 

tạo, (vi) Văn bằng giáo dục đại học. 

- Chương V. Hoạt động khoa học và công nghệ gồm 4 điều (39-42) về (i) Mục tiêu 

hoạt động khoa học và công nghệ, (ii) Nội dung hoạt động khoa học và công 

nghệ, (iii) Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học trong hoạt động 

khoa học và công nghệ, (iv) Trách nhiệm của Nhà nước về phát triển khoa học và 

công nghệ. 

- Chương VI. Hoạt động hợp tác quốc tế gồm 6 điều (43-48) về (i) Mục tiêu hoạt 

động hợp tác quốc tế, (ii) Các hình thức hợp tác quốc tế của cơ sở giáo dục đại 

học, (iii) Liên kết đào tạo với nước ngoài, (iv) Văn phòng đại diện, (v) Nhiệm vụ 

và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học trong hoạt động hợp tác quốc tế, (vi) 

Trách nhiệm của Nhà nước về hợp tác quốc tế. 

- Chương VII. Đảm báo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học 

gồm 5 điều (49-53) về (i) Mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng kiểm định chất lượng 

giáo dục đại học, (ii) Trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học trong việc đảm bảo 

chất lượng giáo dục đại học, (iii) Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại 

học về kiểm định chất lượng giáo dục đại học, (iv) Tổ chức kiểm định chất lượng 

giáo dục, (v) Sử dụng kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học.  

- Chương VIII. Giảng viên gồm 5 điều (54-58) về (i) Giảng viên, (ii). Nhiệm vụ và 

quyền của giảng viên, (iii) Chính sách đối với giảng viên, (iv) Giảng viên thỉnh 

giảng và báo cáo viên, (v) Các hành vi giảng viên không được làm. 

- Chương IX. Người học gồm 5 điều (59-63) về (i) Người học, (ii) Nhiệm vụ và 

quyền của người học, (iii) Các hành vi người học không được làm, (iv) Chính 

sách đối với người học, (v) Nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự điều động của 

Nhà nước 
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- Chương X. Tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học gồm 4 điều (64-67) về (i) 

Nguồn tài chính của cơ sở giáo dục đại học, (ii) Học phí, lệ phí tuyển sinh, (iii) 

Quản lý tài chính của cơ sở giáo dục đại học, (iv) Quản lý và sử dụng tài sản của 

cơ sở giáo dục đại học. 

- Chương XI. Quản lý Nhà nước về giáo dục đại học gồm 4 điều (68-71) về (i) Nội 

dung quản lý nhà nước về giáo dục đại học, (ii) Cơ quan quản lý nhà nước về 

giáo dục đại học, (iii) Thanh tra, kiểm tra, (iv) Xử lý vi phạm. 

- Chương XII. Điều khoản thi hành gồm hai điều (72-73) về (i) Hiệu lực thi hành, 

(i) Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành giao cho Chính phủ, cơ quan có thẩm 

quyền quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong 

Luật. 

Liên quan tới chiến lược tự chủ của Trường ĐHCN, hai nội dung đáng chú ý 

nhất trong Luật 08/2012/QH13 là Điều 8. Đại học Quốc gia và Điều 32. Quyền tự chủ 

của cơ sở giáo dục đại học. Điều 8 có bốn nội dung mang tính nguyên tắc về vị trí 

của đại học quốc gia (bao gồm “được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển“), về 

quyền chủ động cao của đại học quốc gia, về ba vị trí lãnh đạo của đại học quốc gia 

(chủ tịc hội đồng đại học quốc gia, giám đốc, phó giám đốc) do Thủ tướng Chính 

phủ bổ nhiệm và Chính phủ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

đại học quốc gia. Điều 32 có hai nội dung mang tính nguyên tắc về quyền tự chủ của 

cơ sở giáo dục đại học Việt Nam là (1) Cơ sở giáo dục đại học tự chủ trong các hoạt 

động chủ yếu thuộc các lĩnh vực tổ chức và nhân sự, tài chính và tài sản, đào 

tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học. 

Cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ ở mức độ cao hơn phù hợp với năng 

lực, kết quả xếp hạng và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục và (2) Cơ sở giáo 

dục đại học không còn đủ năng lực thực hiện quyền tự chủ hoặc vi phạm pháp luật 

trong quá trình thực hiện quyền tự chủ, tùy thuộc mức độ, bị xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

4.2.2. Nghị định số 141/2013/NĐ-CP 

Ngày 24/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2013/NĐ-

CP của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

giáo dục đại học. Nghị định có 11 điều trong đó có một số điều đáng chú ý là Điều 3. 

Đại học vùng, Điều 5. Tài sản, giá trị tài sản của cơ sở giáo dục đại học tư thục, Điều 6. 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, Điều 7. Chính sách ưu tiên đối với 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, Điều 9. Kéo dài 

thời gian làm việc đối với giảng viên đủ tuổi nghỉ hưu. Ngoài Điều 9, các điều còn lại 

trong danh sách trên tập trung vào các nội dung liên quan tới đại học tư thực và đại 
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học có vốn đầu tư nước ngoài. Cụm từ “vốn đầu tư“ cho chỉ dấu của giáo dục đại học 

không chỉ là một dịch vụ công mà còn là một dịch vụ được đầu tư không vì lợi 

nhuận. 

4.2.3. Nghị quyết số 77/NQ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP 

Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 “Về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động 

đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 – 2017” quy định quyền hạn và 

trách nhiệm tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học công lập khi cam 

kết tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư. Nghị 

quyết đưa ra các nội dung cụ thể về quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các 

trường đại học trong phạm vi của Nghị quyết về (i) thực hiện nhiệm vụ đào tạo và 

nghiên cứu khoa học, (ii) tổ chức bộ máy, nhân sự, (iii) Tài hính, (iv) chính sách học 

bổng, học phí đối với đối tượng chính sách, (v) đầu tư, mua sắm, (vi) và các các nội 

dung tự chủ khác theo quy định của pháp luật có liên quan ngoài các nội dung quy 

định tại Nghị quyết này. Các nội dung tự chủ được nêu trong Nghị quyết phủ được 

đủ bốn chiều tự chủ đại học theo mô hình “tự chủ“ trong khuôn khổ chính sách của 

Nhà nược như đã được đề cập. Nghị định dành riêng mộc mục về chính sách học 

bổng, học phí đối với đối tượng chính sách thể hiện sự tiến bộ trong nội dung tự chủ 

đại học của nước ta. 

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP về quy định cơ chế tự chủ đối với tất cả các loại 

hình đơn vị sự nghiệp công lập nói chung, trong đó có các trường đại học không 

thuộc phạm vi quy định của Nghị quyết 77/NQ-CP. Trường ĐHCN là một đơn vị sự 

nghiệp công lập được quyền tự chủ trong phạm vi của Nghị định này. 

4.2.4. Nghị định số 86/NĐ-CP 

Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối 

với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học 

phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021. Một nội 

dung đáng quan tâm trong Nghị định đối với giáo dục đại học công lập là: 

Học phí của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường 

xuyên và chi đầu tư theo quy định của Chính phủ được xác định trên cơ sở định mức kinh tế 

- kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí 

đào tạo. Học phí của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo 

đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định của Chính phủ được xác định trên cơ sở 

tính toán có sự cân đối giữa hỗ trợ của Nhà nước và đóng góp của người học, thực hiện theo 

lộ trình giảm dần bao cấp của Nhà nước“ và “Cơ sở giáo dục công lập thực hiện chương 

trình chất lượng cao được thu học phí tương xứng để bù đắp chi phí đào tạo. Cơ sở giáo dục 

ngoài công lập tự quyết định mức thu học phí.“. Mức trần học phí đối với các chương 
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trình đào tạo đại trà trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm kinh 

phí chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc các khối ngành trong đó có kỹ thuật công 

nghệ tăng từ 2.050.000 đồng/tháng vào năm học 2015-2016 lên 2.400.000 đ/tháng vào 

năm học 2020-2021. Đối với các trường đại học công lập chưa tự bảo đảm kinh phí 

chi thường xuyên và chi đầu tư thì mức tăng từ 720.000 đ/tháng vào năm học 2015-

2016 lên 1.170.000 đ/tháng vào năm học 2020-2021. 

4.2.4. Ý  kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần giải đáp ba câu hỏi để làm cơ sở xác 

định được mức độ giao quyền tự chủ phù hợp với các trường đại học: (i) Tự chủ về 

cái gì ? (ii) Giao tự chủ cho cơ sở giáo dục đại học nào và giao đến đâu? (iii) Làm sao 

có thể giám sát được việc thực hiện cam kết của trường đại học khi nhận tự chủ? 

Phó Thủ tướng khẳng định chủ trương đầu tư đầu tư của Nhà nước trong bối 

cảnh tự chủ đại học là Nhà nước vẫn phải tiếp tục hỗ trợ và điều quan trọng là Nhà 

nước sẽ tạo ra công cụ kiểm tra chất lượng giàm sát việc thực hiện những quy định 

pháp luật tại trường đại học. Phó Thủ tướng cũng nêu kinh nghiệm từ các “công ty 

đại học quốc gia“ của Nhật Bản, trong đó Nhà nước thực hiện chức năng đánh giá 

chất lượng, thành lập hay đóng của trường đại học và cung cấp nguồn ngân sách cần 

thiết cho mỗi “công ty đại học quốc gia“ dựa trên đánh giá của bên thứ ba. 

4.3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các 

nghị quyết, nghị định hướng dẫn của Chính phủ 

Tự chủ đại học, đặc biệt tự chủ đại học đối với các cơ sở giáo dục công lập, đã trở 

thành một chủ đề nóng ở nước ta trong một vài năm gần đây. Hiệp hội các trường 

đại học và cao đẳng Việt Nam, các cơ sở giáo dục đại học đã tổ chức các hội thảo 

khoa học, đề xuất các kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền. Qua thực tiễn, Luật 

08/2012/QH13 cần được bổ sung, sửa đổi để dẫn dắt các cơ sở giáo dục đại học Việt 

Nam. 

4.3.1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 

Ngày 19 tháng 11 năm 2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Luật số 

34/2018/QH14, về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 

08/2012/QH13, Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2019; sau đây gọi là Luật 

34/2018/QH14 [QH14_6].  

Luật 34/2018/QH14 có ba điều (i) Điều 1 về việc sửa đổi, bổ sung đối với 37 điều 

trong Luật 08/2012/QH13, (ii) Điều 2 về việc thay thế, bỏ một số từ, cụm từ tại một số 

điều, khoản của Luật Giáo dục đại học, (iii) Điều 3 về điều khoản thi hành. Một số 
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nội dung đáng chú ý nhất trong Luật 08/2012/QH13 liên quan tới chiến lược tự chủ 

của Trường ĐHCN như giới thiệu sau đây. 

Thứ nhất, Điều 12. Chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học có nội dung 

“... 3. Ưu tiên đầu tư phát triển một số cơ sở giáo dục đại học, ngành đào tạo mang 

tầm khu vực, quốc tế và cơ sở đào tạo giáo viên chất lượng cao; phát triển một số 

ngành đặc thù, cơ sở giáo dục đại học có đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ chiến 

lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước. Khuyến khích quá trình sắp 

xếp, sáp nhập các trường đại học thành đại học lớn; ứng dụng công nghệ trong giáo 

dục đại học...)“. ĐHQGHN (trong đó có Trường ĐHCN) sẽ được ưu tiên đầu tư phát 

triển mang tầm khu vực, quốc tế để hoàn thành sứ mạng thực hiện nhiệm vụ chiến 

lược quốc gia. 

Thứ hai, Điều 16. Hội đồng trường của trường đại học công lập có nội dung " 1. Hội 

đồng trường của trường đại học công lập là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại 

diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan...". Như vậy, Điều này của Luật 

đã quy định các trường đại học công lập Việt Nam thực hiện tự chủ đại học theo mô 

hình quản trị “đơn nhất HĐT“. Hơn nữa, sử dụng cụm từ “chủ sở hữu và các bên có lợi 

ích liên quan“ thay thế cho “Nhà nước“ có khả năng làm mất vai trò và trách nhiệm 

của Nhà nước cũng như có chỉ dấu mang quản trị doanh nghiệp vào quản trị trường 

đại học. Những nội dung còn lại của Điều 16 cho thấy một cơ chế can thiệp cứng của 

cơ quan công quyền vào các hội đồng quản trị trường đại học. 

4.2.3. Nghị định số 99/2019/NĐ-CP 

Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. 

Nghị định có 20 điều song có thể thấy một bộ phận đáng chú ý là các điều “Điều 3. 

Chuyển đổi cơ sở giáo dục đại học tư thục sang cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động 

không vì lợi nhuận, Điều 6. Tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học thành lập 

theo hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên ký 

kết nước ngoài, Điều 8. Thủ tục thành lập hội đồng trường, công nhận hội đồng 

trường; công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng trường, công nhận hiệu 

trưởng của trường đại học tư thục và trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, 

Điều 17. Chuyển nhượng vốn và rút vốn đầu tư vào cơ sở giáo dục đại học“. Chỉ dấu “tư 

thục“, “vì lợi nhuận“ thể hiện trong nội dung các điều này. 
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Nghị định mới được công bố song đã có một số ý kiến khác nhau của một số 

chuyên gia về giáo dục đại học, đáng chú ý là ý kiến nhận xét của TS. Lê Viết 

Khuyến "Nghị định hướng dẫn đã làm vô hiệu hóa vai trò Hội đồng trường"14. 

 

 

 

                                                 
14 Linh Hương. Nghị định hướng dẫn đã làm vô hiệu hóa vai trò Hội đồng trường. 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/nghi-dinh-huong-dan-da-lam-vo-hieu-hoa-vai-tro-hoi-dong-
truong-post205862.gd, ngày  03/01/2020. 
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Chương 5. Hiện trạng tự chủ đại học tại Việt Nam 

Tự chủ đại học là một vấn đề rất khó và rất phức tạp, đặc biệt đối với Việt 

Nam có lịch sử phát triển các trường đại học chưa đủ dài từ một nước thuộc địa-nửa 

phong kiến, có trình độ khoa học và công nghệ của nền kinh tế còn thấp do phải trải 

qua nhiều năm đấu tranh chống thực dân – đế quốc, nhiều năm bị cấm vận.  

5.1. Hội đồng trường và tự chủ về tổ chức 

Như đã trình bày ở Chương 4, hội đồng trường và tự chủ về tổ chức của 

trường đại học ở Việt Nam là một nội dung chiếm một dung lượng đáng kể trong 

hai luật và các nghị định của Chính phủ. Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng 

Việt Nam đã và đang có nhiều kiến nghị liên quan tới nội dung này trong nội dung 

và thực hiện các văn bản pháp quy trên đây. 

Chúng tôi cho rằng quy định mô hình tự chủ đơn nhất HĐT và quy định cứng 

về quy mô và thành phần hội đồng trường đại học cho tất cả các trường đại học Việt 

Nam không phân biệt sứ mạng, điều kiện hoàn cảnh của từng loại trường nên được 

xem xét, đánh giá công phu. 

5.1.1. Hội thảo “Tự chủ đại học: cơ hội và thách thức“ ngày 30/9/2016 

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam [PTTCU_17], tới tháng 9/2016 đã có 14 

trường đại học được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện cơ 

chế tự chủ. Ngày 30/9/2016, Hội thảo “Tự chủ đại học: cơ hội và thách thức“ do Hiệp 

hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức đã được tiến hành và Phó Thủ 

tướng Vũ Đức Đam đã có bài phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo. Tài liệu hội thảo 

[HiepHoi17] bao gồm một số báo cáo trao đổi về mô hình đại học tự chủ trên thế giới 

và Việt Nam, một số báo cáo trình bày và đánh giá tình hình triển khai hoạt động tự 

chủ đại học tại 12 trường đại học nói trên, và Phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng 

Vũ Đức Đam (đã được giới thiệu ở phần trên). Tiêu đề “Tự chủ đại học: cơ hội và thách 

thức“ của Hội thảo đã cung cấp nội dung tóm tắt về tình hình triển khai hoạt động tự 

chủ đại học tại Việt Nam. Mười một kiến nghị sau đây đã được trình bày tại Hội 

thảo [Thanh17]: 

 Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể Nghị quyết 77 theo hướng tiếp tục giao 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao hơn cho nhà trường trong việc quyết 

định các mức chi phù hợp điều kiện cụ thể của trường, hướng dẫn về quản lí 

tài chính và hạch toán các nội dung có tính chất kinh doanh phát sinh tại các 
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đơn vị sự nghiệp công gồm: Hoạt động liên doanh, liên kết, hoạt động đầu tư 

tại các đơn vị sự nghiệp tự chủ. 

 Đề xuất cần có chính sách miễn thuê thu nhập doanh nghiệp đối với nguồn thu 

lãi từ tiền gửi ngân hàng được sử dụng để lập quỹ hỗ trợ sinh viên, nguồn thu 

từ các hoạt động dịch vụ, từ các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn nhằm tạo điều 

kiện cho các trường bổ sung nguồn thu đảm bảo nhu cầu chỉ tiêu nhằm nâng 

cao chất lượng đào tạo. 

 Đề nghị được ngân sách nhà nước đầu tư cho phát triển hoạt động khoa học 

công nghệ và đào tạo chuyên gia, được hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn ODA cho 

đầu tư phát triển. Cần có chính sách hỗ trợ lãi vay đối với các khoản vay của 

các tổ chức tín dụng để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. 

 Đề nghị bổ sung quy định về quản lí tài chính của các đơn vị sự nghiệp tự đảm 

bảo toàn bộ kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư được thực hiện giống như 

doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp được 

quản lí như nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách. 

  Xem xét, nghiên cứu, áp dụng tỷ lện nhất định đối với các đội ngũ giảng viên, 

thỉnh giảng để làm căn cứ xác định chỉ tiêu tuyển sinh vì đội ngũ này đóng góp 

rất nhiều kinh nghiệm thực tế trong quá trình giảng dạy. 

 Năm 2015, công tác tuyển sinh dựa vào kết quả của kì thi Trung học phổ thông 

Quốc gia, việc xét tuyển vào ĐH chính quy như hiện nay khiến cho các trường 

ĐH thí điểm tự chủ gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh. Điều này đòi hỏi 

các trường cần cân nhắc có phương án xét tuyển riêng, phù hợp với đặc điểm 

của ngành đào tạo. Đề nghị Bộ GD&ĐT có đơn vị chuyên môn đảm nhận cung 

cấp dịch vụ đề thi, tổ chức thi lấy kết quả nhiều đợt trong năm. 

 Đề nghị Bộ GD&ĐT sớm hoàn thành và công bố việc xếp hạng các trường ĐH 

để người học và xã hội thấy sự khác biệt giữa các trường từ đó đồng thuận mức 

thu học phí của các trường ĐH tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư. 

 Các trường ĐH tự chủ được tự quyết định mở ngành, chuyên ngành đào tạo 

khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các 

trường hiện nay còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ 

giảng viên đối với các ngành, chuyên ngành mới. Đề nghị xem xét, cân nhắc, 

điều chính yêu cầu về trình độ tiến sĩ khi mở ngành mới trong quy định mở 

ngành. 

 Đề nghị có hướng dẫn cho các trường ĐH công lập hoạt động theo mô hình 

không có cơ quan chủ quản. 

 Xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo đầu ra thay vì đầu vào. 
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Đề nghị Chính phủ cho phép các trường kĩ thuật được tự chủ học phí 

trong  một số năm và tăng cường đầu tư về cơ sở. 

5.1.2. Kiến nghị của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam   

Ngày 16/12/2019, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có văn bản 

kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc thực hiện Luật số 

34/2018/QH14 và công nhận hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học15, với hai 

kiến nghị sau đây: 

 Chính phủ sớm ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật giáo dục đại học (Luật số 34/2018/QH14) đặc biệt là 

các chi tiết liên quan đến Hội đồng trường. 

 Xem xét, điều chỉnh chính sách tiến tới xóa bỏ cơ chế cơ quan chủ quản trên 

tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW, Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành 

trung ương Đảng Khóa 12, Nghị quyết 14/2005/NQ-CP và Nghị quyết số 

89/NQ-CP của Chính phủ. 

Hai kiến nghị trên đây của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam 

nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà nhiều trường đại học đang gặp phải 

như chậm trễ công nhận Hội đồng trường, sự can thiệp quá sâu của cơ quan chủ 

quản (cấp Bộ và cấp tỉnh). 

5.2. Tự chủ về tài chính 

5.2.1.Một số nghiên cứu trong nước 

Tự chủ về tài chính tại Việt Nam hiện nay gặp nhiều thách thức và không ít bài 

viết nghiên cứu chuyên ngành tài chính đã được công bố về chủ đề này [Ngoc16, 

Loan16, Giang17, Sen17, Thuong17]. Dưới đây giới thiệu sơ lược một số nội dung 

nổi bật của hai bài báo trong số đó [Loan16, Thuong17] 

Trong [Loan16], N. T. N. Loan nhận định “Việc duy trì mức học phí thấp, dẫn đến 

các cơ sở giáo dục ĐHCL không có đủ nguồn để cải thiện thu nhập cho giảng viên từ nguồn 

học phí chính quy, không thu hút và giữ được những giảng viên có trình độ tham gia giảng 

dạy“. Tác giả cũng đưa ra ba kiến nghị với nội dung chính sau đây 

 Nhà nước cũng cần đổi mới phương pháp phân bổ kinh phí NSNN cho các cơ 

sở giáo dục đại học theo kết quả đầu ra; giao ngân sách gắn với nhiệm vụ và 

sản phẩm cuối cùng; giao ngân sách gắn với các hệ thống định mức kinh tế kỹ 

thuật trong đào tạo, định mức phân bổ chi phí đào tạo, có sự phân biệt giữa cơ 

                                                 
15 Thùy Linh. Hiệp hội kiến nghị Thủ tướng về việc thực hiện Luật Giáo dục đại học, ngày 20/12/2019. 

http://avnuc.vn/hiep-hoi-kien-nghi-thu-tuong-ve-viec-thuc-hien-luat-giao-duc-dai-hoc/ 
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sở hoạt động có chất lượng hiệu quả với cơ sở kém chất lượng, không hiệu quả, 

đồng thời, thực hiện cơ chế đặt hàng đối với đào tạo đại học. 

 Trao nhiều quyền tự chủ về mức thu hơn nữa cho các trường ĐHCL, trước hết 

là thu học phí, lệ phí. Các cơ sở giáo dục ĐHCL được phép tính đủ chi phí tiền 

lương và chi phí hoạt động thường xuyên trong giá dịch vụ của đơn vị sự 

nghiệp công lập trên cơ sở khung giá do Nhà nước quy định, chi phí khấu hao 

tài sản cố định trong học phí của cơ sở giáo dục ĐHCL, đảm bảo nguyên tắc lấy 

thu đủ bù đắp chi phí đào tạo trong học phí. 

 Song song với việc tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực tự chủ tài chính, Nhà nước 

cần ban hành đầy đủ các quy định về chuẩn mực chất lượng đào tạo và tiêu chí 

kiểm định chất lượng đào tạo. Các quy định này cần từng bước tiếp cận với 

tiêu chuẩn khu vực, quốc tế và định kỳ thực hiện kiểm định chất lượng đào tạo 

của các cơ sở đào tạo. 

Một trong sáu giải pháp được H. T. C. Thương [Thuong17]  đề xuất là “các 

trường cần thực hiện phân cấp cho các đơn vị trong trường; mở rộng nguồn thu và khoán 

chi; hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ; quy định trách nhiệm giải trình về tài chính giữa các 

cấp trong trường; tổ chức hoạt động kiểm soát nội bộ và công khai tài chính; đào tạo nâng cao 

năng lực quản lý tài chính cho các đơn vị trong trường“. Một kiến nghị đáng quan tâm 

của tác giả là “Đầu tư mạnh và đúng chỗ cho giáo dục, tăng lương cho cán bộ quản lý và 

cán bộ giảng dạy, đổi mới phương pháp, nội dung chương trình đào tạo và trên hết là giao 

quyền tự chủ cho các trường đại học thông qua cơ chế giám sát chặt chẽ từ xã hội, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và Hội đồng trường“. 

H. T. C. Thương [Thuong17] nhận định “Bình quân các trường đại học tự đảm bảo 

cân đối chi thường xuyên được khoảng 75% từ nguồn thu sự nghiệp. Tuy nhiên, với tỷ lệ 

chi thường xuyên này vẫn chưa thể đảm bảo đủ nguồn lực để tăng cường đầu tư cơ sở vật 

chất và đảm bảo thu nhâp tăng thêm cho cán bộ, giảng viên hàng năm“.  

5.2.2. Báo cáo của nhóm đối thoại giáo dục 

Báo cáo tổng kết của Nhóm Đối thoại giáo dục (do GS. Ngô Bảo Châu đứng 

đầu) [ĐTGD15] đưa ra một số nhận định về tự chủ tài chính đối với các trường đại 

học Việt Nam. Về mức học phí, các tác giả cho rằng cách tiếp cận giữ học phí thấp để 

người nghèo có thể là một tiếp cận  sai lầm và nó có thể dẫn đến bất bình đẳng hơn 

vì hai lý do. Thứ nhất, học phí thấp làm cho các trường đại học không có đủ nguồn 

thu để cấp học bổng cho sinh viên nghèo. Thứ hai, học phí thấp dẫn đến đa số 

nguồn lực của trường phải dựa vào ngân sách nhà nước. Vì hai lý do này, chỉ sinh 

viên từ gia đình khá giả mới đi học đại học được, và chi phí đào tạo các sinh viên 
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này lại được nhà nước bao cấp là chủ yếu (Tham luận này cho rằng, học phí thấp không 

tạo ra được một sức ép cần thiết tới một bố phận sinh viên cần cố gắng học tập). 

Về hỗ trợ ngân sách Nhà nước tới các trường đại học, Báo cáo tổng kết khuyến 

nghị cần tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên sau: i) Tăng đầu tư toàn xã hội vào hệ 

thống đại học, bao gồm cả tài trợ từ ngân sách lẫn đóng góp của xã hội; ii) Tự chủ tài 

chính cho các đại học; iii) Thay đổi cách phân bổ ngân sách cho từng trường theo 

một mô hình ba kênh. Nội dung chính của mô hình ba kênh hỗ trợ ngân sách Nhà 

nước như sau: 

 Hỗ trợ trực tiếp cho từng trường: Hỗ trợ của Chính phủ cho từng trường cần 

được tính một cách minh bạch và ổn định dựa trên các tham số sau: tổng số 

sinh viên, số đầu sinh viên trong từng ngành mà Chính phủ ưu tiên và thị 

trường không tự đáp ứng, vùng miền và các địa phương khó khăn.  

 Hỗ trợ thông qua học bổng và tín dụng sinh viên: Chính phủ hỗ trợ cho giáo dục 

đại học thông qua học bổng và tín dụng sinh viên do Chính phủ thực hiện. 

Riêng với tín dụng sinh viên, xây dựng chương trình tín dụng mới hiệu quả 

hơn thay thế cho chương trình tín dụng 157 hiện nay, trong đó: (i) Quy định 

nhiều định mức cho vay tương ứng với từng loại sinh viên thay vì một định 

mức chung như hiện nay; trong đó có thể cho vay đủ để trang trải cả tiền học 

phí và sinh hoạt phí; (ii) Căn cứ định mức cho vay dựa trên đánh giá năng lực 

tài chính của sinh viên (means-tested) và kết quả học tập; (iii) Có thể áp dụng 

hình thức trả nợ theo mô hình tín dụng tuỳ theo thu nhập (income contingent 

loan): chỉ bắt đầu trả nợ khi sinh viên tốt nghiệp đi làm có mức lương trên 

ngưỡng tối thiểu; mức trả nợ tỷ lệ với thu nhập hàng tháng; (iv) Có thể áp 

dụng quy định chỉ cho sinh viên học tại các chương trình đã được kiểm định 

đăng ký vay học phí nhằm khuyến khích các trường tham gia kiểm định chất 

lượng. 

  Hỗ trợ thông qua tài trợ nghiên cứu khoa học:. Ngoài ra, nhà nước có thể hỗ trợ 

qua một số kênh khác như chính sách ưu đãi thuế, quyền sử dụng đất, tạo điều 

kiện cho các trường tiến hành liên doanh, liên kết với các đại học và tổ chức 

nước ngoài để có thêm nguồn lực đầu tư cho đại học, và khuyến khích chính 

quyền các địa phương đầu tư thêm cho các đại học trong địa bàn của mình. Hỗ 

trợ từ nhà nước tuân thủ theo nguyên tắc là tổng số hỗ trợ cho giáo dục đại học 

cả nước (chứ không phải từng trường) không được giảm, đảm bảo bù trượt giá, 

và cần tăng lên trong điều kiện có thể bằng hoặc cao hơn mặt bằng quốc tế tính 

theo GDP đầu người hoặc phần trăm GDP chi cho đại học. 
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5.3. Tự chủ về học thuật 

Một số nhận định khác nhau về tự chủ về học thuật tại Việt Nam. Bài viết của 

tác giả Lệ Thu16 tổng hợp ý kiến thảo luận của các nhà quản lý và các chuyên gia tại 

buổi giao lưu trực tuyến chủ đề “Tự chủ đại học - Xu thế phát triển tất yếu” do báo 

điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 

25/10/2018 tại Hà Nội cung cấp một phần quan niệm về tự chủ học thuật hiện nay. 

Qua quan sát thực tiễn tại một số trường đại học trọng điểm quốc gia, chúng 

tôi nhận định rằng các trường đại học này cơ bản đã được tự chủ về học thuật dù 

còn có phân vân về một số học phần chung theo quy định. Khi tìm hiểu rõ hơn về 

các chuẩn đánh giá quốc tế chương trình đào tạo (chẳng hạn như CDIO) hoặc các 

xuất bản về chủ nghĩa Mác hiện đại, trong đó có chủ nghĩa Mác với trí tuệ nhân tạo 

và kinh tế số thì phân vân như vậy sẽ được tháo gỡ. 

5.4. Tự chủ về nhân lực 

Ở Việt Nam, tự chủ đại học về nhân lực được thi hành thông qua công tác cán 

bộ đối với giảng viên và nhân viên. Một số trao đổi sau đây về tự chủ nhân lực trong 

các trường đại học. 

Thứ nhất, chức danh giáo sư, phó giáo sư trong các trường đại học là một nội 

dung được thảo luận, thậm chí là bàn cãi, trong các đợt xét, phong các chức danh 

này. Rất nhiều ý kiến trao đổi được đưa ra, trong đó có các ý kiến về “chuẩn mực 

quốc tế” về giáo sư, phó giáo sư. Tương tự như không có một “mô hình tự chủ đại 

học chuẩn mực quốc tế” thì cũng không có “chuẩn mực quốc tế” về giáo sư, phó 

giáo sư. Có thể có thông lệ quốc tế, phong giáo sư, phó giáo sư là công việc nội bộ 

của trường đại học, một số quốc gia (chẳng hạn, Ba Lan, Hung-ga-ri-a) chức danh 

Giáo sư do Nhà nước phong tặng.  

Thứ hai, một số quy định cứng là giảng viên phải có trình độ Tiến sỹ nên được 

xem linh hoạt hơn. Chính sách tuyển dụng các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc thành 

giảng viên cơ hữu ngay là một thể hiện của sự linh hoạt đó. 

5.6. Một số trao đổi 

Tự chủ đại học như một yếu tố của giáo dục đại học thế giới trong lịch sử hàng 

nhìn năm phát triển. Ngày nay, tự chủ đại học được nhìn nhận như là một xu thế 

của nhiều quốc gia trên thế giới. Dù đã có một vài khung quan niệm được các cộng 

                                                 
16 Lệ Thu. Tự chủ học thuật là khâu yếu nhất của không ít trường đại học?  Ngày 26/10/2018. 

https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/tu-chu-hoc-thuat-la-khau-yeu-nhat-cua-khong-it-
truong-dai-hoc-20181026062015585.htm 
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đồng quốc gia (chẳng hạn, OECD, cộng đồng Châu Âu) công bố, tuy nhiên, quan 

niệm và mô hình về tự chủ đại học trên thế giới vẫn còn rất đa dạng. Thậm chí, trong 

một quốc gia (chẳng hạn, Vương quốc Anh [Shattock17]), sự phát triển đa dạng các 

mô hình tự chủ đại học đã, đang và sẽ còn tiếp diễn. Điều đó có nghĩa là mọi cố gắng 

nhằm đưa ra một mô hình tự chủ đại học chung cho tất cả các trường đại học của 

một quốc gia đều là cách làm không phù hợp. Mỗi một phương án của mô hình tự 

chủ đại học chung như vậy luôn tạo ra các cản trở tới tự chủ đại học của một bộ 

phận các trường đại học của đất nước đó. 

Tự chủ đại học ở Việt Nam đang là vấn đề nghiên cứu và triển khai nóng trong 

một thập kỷ vừa qua. Một đánh giá chung từ các hội thảo khoa học, các hội nghị 

tổng kết hoạt động tự chủ, các bài báo công bố trong và ngoài nước là tự chủ đại học 

ở Việt Nam chưa đạt được kết quả thực sự tích cực, chưa tạo nên động lực cho sự 

phát triển của giáo dục đại học Việt Nam. Thực tế như vậy là không tốt, tuy nhiên, 

vấn đề nghiên cứu và thi hành mô hình tự chủ đại học là một vấn đề giáo dục đại 

học phức tạp trên thế giới, và nó càng trở nên phức tạp và khó khăn hơn ở Việt 

Nam, một đất nước đã phải trải qua ba mươi năm chiến tranh, gần hai mươi năm bị 

cấm vận trong gần tám mươi năm vừa qua. Trao đổi về một số vấn đề về nhận thức 

và hành động nhằm góp phần vào sự phát triển giáo dục đại học Việt Nam, trong đó 

có tự chủ giáo dục đại học Việt Nam là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa. 

5.6.1. Về triết lý giáo dục đại học 

Một số hội thảo về triết lý giáo dục và triết lý giáo dục đại học Việt Nam đã 

được tổ chức, cung cấp một bộ các ý kiến rất đa dạng song lại cũng phân tán về triết 

lý giáo dục đại học Việt Nam. Chủ đề về triết lý giáo dục đại học Việt Nam cũng 

được trao đổi trên các chuyên mục giáo dục của một số trang báo điện tử cũng phản 

ánh sự đa dạng và phân tán dẫn đến ý kiến cho rằng không cần một triết lý giáo dục 

đại học Việt Nam. Theo suy nghĩa của chúng tôi, sự đa dạng và phân tán trong trao 

đổi về triết lý giáo dục đại học Việt Nam trong thời gian qua là chúng ta mong muốn 

xây dựng một triết lý giáo dục “toàn diện” bao gói mọi thứ của giáo dục đại học trên 

thế giới và bao gói mọi vấn đề của thực tế rất đa dạng giáo dục đại học Việt Nam.  

Xác định triết lý giáo dục đại học Việt Nam là rất cần thiết vì triết lý giáo dục 

đại học đóng vai trò dẫn dắt nhận thức và hoạt động giáo dục đại học Việt Nam 

trong chiến lược giáo dục đại học của Nhà nước, trong hoạt động quản lý Nhà nước 

về giáo dục đại học của Bộ Giáo dục – Đào tạo, trong chiến lược và chiến thuật của 

các cơ sở giáo dục đại học ở mọi loại hình (đại học, trường đại học, v.v.) và trong suy 

nghĩ và hành động của giảng viên, cán bộ và sinh viên. 
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Việt Nam cũng In-đô-nê-si-a và Ma-lay-si-a được nhận diện là các quốc gia 

đang có một nền giáo dục đại chúng; đối với Việt Nam thì vấn đề nâng cao chất 

lượng giáo dục đại học cần được chú trọng. 

Triết lý giáo dục đại học Việt Nam là yếu tố cốt lõi nhất làm nền tảng cho niềm 

tin về giáo dục đại học Việt Nam. Vì vậy, triết lý giáo dục đại học Việt Nam cần 

được cô đọng nhất có thể được vừa phù hợp với các thành phần tinh hoa nhất trong 

giáo dục đại học hiện đại lại vừa phù hợp nhất với truyền thống văn hóa, bản sắc 

con người và định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Bốn cột trụ giáo dục trong tuyên ngôn của UNESCO về mục đích giáo dục “học 

để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình” được coi như 

một thành phần cốt lõi của triết lý giáo dục của mọi quốc gia trên thế giới. Trong quá 

khứ, chúng ta từng nhận thức về “vừa hồng vừa chuyên” trong triết lý giáo dục đại 

học Việt Nam.  

5.6.2. Về chất lượng quản lý nhà nước về giáo dục và giáo dục đại học 

P. Sahlberg [Sahlberg12] mô tả trào lưu “chính thống hóa” (orthodoxy) giáo dục 

toàn cầu (ông đặt tên là “Phong trào cải cách giáo dục toàn cầu”, tiếng Anh “Global 

Educational Reform Movement”, viết tắt là GERM) như một bệnh dịch vi-rút lan truyền 

và lây nhiễm qua các học giả, phương tiện truyền thông và chính trị gia. Theo P. 

Sahlberg, GERM cổ xúy tư tưởng “giáo dục định hướng thị trường“, thúc đẩy tư 

nhân hóa và tiếp thị hệ thống giáo dục rộng lớn hơn. Các triệu chứng của GERM là 

cạnh tranh nhiều hơn (hậu quả là cộng tác ít hơn), tăng cường khả năng chọn trường 

bằng cách bổ sung các trường tư nhân (hậu quả là suy giảm kết quả học tập và gia 

tăng phân biệt trường học), tạo sức ép trách nhiệm mạnh hơn tới trường học, giáo 

viên và tăng kiểm tra tiêu chuẩn hóa với học sinh (hậu quả là gia tăng kiểu bài giảng 

đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chuẩn, thu hẹp chương trình giảng dạy, chuyển hoạt 

động giảng dạy từ nghệ thuật sự phạm sang hướng dẫn cơ học), sử dụng các 

phương thức quản lý doanh nghiệp vào hệ thống giáo dục. Hệ thống giáo dục của 

một quốc gia vay mượn chính sách của hệ thống giáo dục của một quốc gia khác đã 

bị bệnh và bị lây nhiễm. Theo bài báo giới thiệu số tạp chí “Educational Review, 

71:1” của K. Fuller và H. Stevenson [Fuller19], tư nhân hóa và thị trường hóa là đặc 

điểm nổi bật nhất của GERM, gây ra các hậu quả bi quan cho giáo dục. Kết quả 

nghiên cứu này cũng phù hợp với kết luận của F. Adamson [Adamson16] là đầu tư 

công cho giáo dục như một lợi ích công cộng mang lại kết quả giáo dục công bằng và 

cao, trong khi đó, tư nhân hóa giáo dục dựa trên thị trường dẫn tới học sinh có kết 

quả học tập thấp và không đồng đều, giáo viên thiếu chuyên môn và công chúng 

không hài lòng. 
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Với vai trò cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo cần thể hiện một năng lực cao để giúp hệ thống giáo dục Việt Nam vừa hội 

nhập quốc tế đúng đắn và hiệu quả vừa không bị lây nhiễm bệnh dịch GERM một 

cách cố ý hoặc vô tình. Một số hiện tượng trong giáo dục Việt Nam có biểu hiện bị 

lây nhiễm GERM. Chẳng hạn, có hay không biểu hiện “thị trường hóa” trong việc 

cung cấp sách giáo khoa cho học sinh17; nên chăng Bộ Giáo dục – Đào tạo đề xuất 

chính sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí sách giáo khoa cho trường học. Hoặc là có hay 

không biểu hiện “tăng kiểm tra tiêu chuẩn hóa với học sinh” của GERM trong sự 

việc gần 3000 học sinh lớp 9 của Quận Thanh Xuân phải thi lại môn Toán18. 

Trong thời gian gần đây, một số chương trình, dự án cải cách giáo dục đại học 

như tuyển sinh đầu vào, tổ chức đào tạo và đánh giá đầu ra đối với giáo dục đại học 

được Bộ GD-ĐT tổ chức triển khai mà việc phân tích đánh giá kết quả không được 

thực hiện thực sự khoa học và phù hợp với bối cảnh đầu tư công cho giáo dục đại 

học Việt Nam còn thấp. 

Kế hoạch tới năm 2010, chuyển đổi toàn bộ hệ thống giáo dục đại học từ theo 

niên chế sang tín chỉ là một trong những ví dụ đầu tiên. Khi lập kế hoạch, các nhà 

quản lý đã coi nhẹ việc tiến hành một nghiên cứu khoa học công phu về mối quan hệ 

giữa hoàn cảnh kinh tế, xã hội, truyền thống, tâm lý của người Việt Nam với việc 

triển khai học chế tín chỉ (bao gồm cả việc tham khảo ý kiến từ những “người trong 

cuộc“ tại nước Mỹ, chẳng hạn, cố giáo sư Đỗ Quốc Phóng ở Đại học Ohio, Mỹ19), 

phương thức đào tạo theo tín chỉ đã được phát động và triển khai một cách vội vàng 

theo tiếp cận từ trên – xuống, không những không đưa ra được các mục tiêu thuyết 

phục để đánh giá kết quả mà còn phá bỏ đi một số lợi điểm vốn có của giáo dục đại 

học Việt Nam trong việc phát huy hỗ trợ nhiều mặt từ tập thể lớp (đặc biệt là ban 

cán sự và ban chấp hành chi đoàn lớp) đối với từng sinh viên cả về học tập lẫn về tu 

dưỡng và cuộc sống, trong việc phát huy sự cộng tác của tập thể lớp với giảng viên 

khi tổ chức dạy-học từng môn học (học phần), trong việc hình thành và vun đắp mối 

quan hệ cuộc đời “đồng môn đại học“ cho mỗi cựu sinh viên. 

Một số nhà khoa học đại diện cho Hội toán học Việt Nam đã có ý kiến phản 

biện (theo hướng phản đối) việc sử dụng hình thức thi trắc nghiệm đối với môn 

                                                 
17 https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/nha-xuat-ban-ban-chiu-sach-giao-khoa-cho-cac-

truong-de-chon-sach-604423.html 
18 https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/ha-noi-khoang-3-nghin-hoc-sinh-lop-9-phai-thi-lai-

mon-toan-20191219213128447.htm 
19 http://dt.ussh.edu.vn/noi-dung-khac/thay-dien-thuyet-tro-nghe-van-co-chat-luong-cao có nguồn từ  

http://vietnamnet.vn/giaoduc/2008/03/771341/ 14:02' 02/03/2008 (GMT+7). 
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Toán học20, một số trao đổi về hậu quả tác hại của hình thức thi trắc nghiệm đối với 

môn Toán học đã xuât hiện21. Rất cần một tấm lòng, một thái độ cầu thị của các nhà 

quản lý trong việc tổ chức một nghiên cứu khoa học công phu, đánh giá nghiêm túc 

về mặt thành công và không thành công qua thực tiễn sử dụng hình thức thi trắc 

nghiệm môn Toán học để đưa ra các giải pháp hữu ích, phát huy mặt thành công, 

khắc phục mặt hạn chế nhằm tránh được các hậu quả không mong muốn mang tói 

cho giáo dục Việt Nam. 

                                                 
20 http://dangcongsan.vn/khoa-giao/hoi-toan-hoc-viet-nam-phan-doi-thi-trac-nghiem-toan-nam-2017-

407146.html 
21 https://www.mathvn.com/2019/11/10-hau-qua-tac-hai-en-hoc-sinh-sau-3.html?m=1 
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Chương 6. Một chiến lược tự chủ đại học theo mô hình đại 

học nghiên cứu, sáng nghiệp - đổi mới tại Trường 

Đại học Công nghệ (ĐHQGHN) 

6.1. Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN)  

Ngày 25/05/2004, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 92/2004/QĐ-TTg 

thành lập Trường Đại học Công nghệ trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và giao 

cho nhà trường hai nhiệm vụ là (i) Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại 

học và bồi dưỡng nhân tài thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ; (ii). Nghiên cứu và 

triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội. Đây là kết quả của một quá trình năm năm (1999-2004) nỗ lực phấn đấu xây 

dựng và phát triển của tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Công nghệ trực thuộc 

ĐHQGHN (được thành lập theo quyết định số 1348/TCCB ngày 18/10/1999 của 

Giám đốc ĐHQGHN) dưới sự lãnh đạo sáng suốt của GS. VS. Nguyễn Văn Hiệu, là 

kết quả quá trình xây dựng và phát triển 

Bồi dưỡng nhân tài là đặc trưng bản sắc của Trường Đại học Công nghệ, được 

hình thành qua quá trình phát triển của các đơn vị tiền thân. Nhằm nâng bản sắc bồi 

dưỡng nhân tài ở một tâm thế mới, ngay trong năm 2004, Trường ĐHCN xác định 

bảy nhóm giải pháp chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo – nghiên cứu sau đây: 

1. chuẩn hóa trình độ đội ngũ giảng viên theo trình độ tiên tiến của khu vực 

và quốc tế; 

2. xây dựng nội dung, chương trình đào tạo theo chuẩn khu vực và quốc tế;  

3. xây dựng và thực hiện hệ thống kiểm định và tổ chức đánh giá chất lượng 

đào tạo;  

4. tăng cường cơ sở vật chất cho đào tạo, bao gồm hệ thống phòng thí 

nghiệm trang thiết bị hiện đại;  

5. nghiên cứu và áp dụng công nghệ dạy-học tiên tiến, chuyển việc giảng 

dạy kiến thức sang giảng dạy phương pháp tư duy, hệ thống nhằm tăng 

cường năng lực sáng tạo cho sinh viên;  

6. kết hợp với các cơ sở đào tạo-nghiên cứu-triển khai trong và ngoài nước, 

hình thành một môi trường trao đối học tập - nghiên cứu cho sinh viên;  

7. khơi dậy và phát triển phong trào say sưa học tập và nghiên cứu sáng tạo, 

bồi dưỡng lòng yêu nước và ý chí rèn luyện đạo đức và tài năng trong 

sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. 
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Tới nay, Nhà trường đã phát triển vượt bậc về đội ngũ cán bộ (cả về số lượng 

và chất lượng), về cơ cấu ngành-nghề và các đơn vị trực thuộc (năm khoa, một bộ 

môn trực thuộc, hai viện và ba phóng nghiên cứu trọng điểm), về chương trình đào 

tạo và về quy mô sinh viên. Đặc biệt, Trường ĐHCN đã và đang hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ bồi dưỡng nhân tài: (i) hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện-bồi dưỡng đội 

tuyển học sinh Việt Nam dự thi Olympic tin học quốc tế, (ii) chín lần (2007 - 2009, 

2015 - 2020) tham dự vòng thi chung kết toàn cầu ACM/ICPC và ở khu vực Đông 

Nam Á thì chỉ có Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Công nghệ Nanyang 

(Singapore) có được thành công như vậy; hơn nữa, đội tuyển sinh viên của Trường 

Đại học Công nghệ (ĐHQGHN) nhiều năm đạt thứ hạng cao, sánh ngang với các 

trường đại học công nghệ hàng đầu thế giới, chẳng hạn, đội tuyển sinh viên của 

Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN) đạt hạng 14 vào năm 2018. 

6.2. Phân tích môi trường 

6.2.1. Điểm mạnh – điểm yếu 

Dù gặp không ít khó khăn của một trường đại học mới được thành lập từ năm 

2004, đặc biệt là Nhà trường không có quỹ đất có gia trị chuyển đổi cao, tuy nhiên, 

Trường ĐHCN, ĐHQGHN cũng có những lợi thế đáng kể sau đây trong công cuộc 

xây dựng đại học tự chủ phát triển một trường đại học đổi mới - sáng nghiệp: 

- Trường ĐHCN trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có lợi thế về cơ chế tự 

chủ của một trường đại học thành viên thuộc đại học quốc gia, vì vậy, cần 

nhận thức đầy đủ về lợi thế này trong chiến lược xây dựng tự chủ đại học 

đựa trên phát triển đại học sáng nghiệp của Nhà trường. 

- Trường ĐHCN được Chính phủ giao nhiệm vụ (i) Đào tạo nguồn nhân lực 

trình độ đại học, sau đại học và bồi dưỡng nhân tài thuộc lĩnh vực khoa học, 

công nghệ; (ii) Nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ đáp 

ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực khoa học – công nghệ 

trọng điểm lấy CNTT-TT phù hợp cách mạng Công nghiệp 4.0 và nhiệm vụ 

bồi dưỡng nhân tài tạo nên một lợi thế chính trị quan trọng trong chiến lược 

xây dựng tự chủ đại học đựa trên phát triển đại học sáng nghiệp của Nhà 

trường. 

- Trường ĐHCN được ĐHQGHN tập trung, ưu tiên đầu tư phát triển như 

một khâu quan trọng thúc đẩy tiến trình phát triển chung của ĐHQGHN 

theo Kết luận của Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn ngày 19/6/2017 

[GĐĐQGHN_17[. 

- Trường ĐHCN đã xây dựng và giữ vững được một nền tảng văn hóa 

Trường ĐHCN để hình thành và phát triển một đội ngũ giảng viên có trình 
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độ cao, một chất lượng đào tạo đầu vào và đầu ra ngày càng được khẳng 

định. 

Trường ĐHCN cần tích hợp hiệu quả các lợi thế quan trọng trên đây vào việc xây 

dựng một cơ chế tự chủ đại học phát triển đại học sáng nghiệp - đổi mới đáp ứng 

CMCN4.0 thực hiện vai trò một trung tâm dẫn dắt đổi mới và sáng nghiệp trong nền 

kinh tế tri thức Việt Nam. Các nội dung được trình bày dưới đây là các ý kiến đóng 

góp vào việc xây dựng một cơ chế tự chủ đại học phát triển đại học nghiên cứu sáng 

nghiệp - đổi mới tại Trường ĐHCN. 

Dù gặp không ít khó khăn của một trường đại học mới được thành lập mới 

được 15 năm, đặc biệt là không có quỹ đất có gia trị chuyển đổi cao, tuy nhiên, 

Trường ĐHCN, ĐHQGHN cũng có những lợi thế không nhỏ sau đây trong xây 

dựng cơ chế tự chủ đại học dựa trên phát triển đại học sáng nghiệp: 

- Trường ĐHCN trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có lợi thế về cơ chế tự 

chủ của một trường đại học thành viên thuộc đại học quốc gia, vì vậy, cần 

nhận thức đầy đủ về lợi thế này trong chiến lược xây dựng tự chủ đại học 

đựa trên phát triển đại học sáng nghiệp của Nhà trường. 

- Trường ĐHCN được Chính phủ giao nhiệm vụ (i) Đào tạo nguồn nhân lực 

trình độ đại học, sau đại học và bồi dưỡng nhân tài thuộc lĩnh vực khoa học, 

công nghệ; (ii) Nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ đáp 

ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực khoa học – công nghệ 

trọng điểm lấy CNTT-TT phù hợp cách mạng Công nghiệp 4.0 và nhiệm vụ 

bồi dưỡng nhân tài tạo nên một lợi thế chính trị quan trọng trong chiến lược 

xây dựng tự chủ đại học đựa trên phát triển đại học sáng nghiệp của Nhà 

trường. 

- Hình thành và duy trì ổn định được một đội ngũ giảng viên có trình độ và 

một chất lượng đào tạo đầu ra cũng là một lợi thế không nhỏ của Nhà 

trường. 

Những lợi thế trên đây cho phép Nhà trường định hướng một cơ chế tự chủ đại học 

mức độ cao nhất “định hướng học thuật”  trong một trường đại học công lập thực 

hiện nhiệm vụ chiến lược đất nước của ĐHQGHN trong các lính vực công nghệ 

trọng điểm quốc gia. Mô hình quản trị đại học của các trường đại học hàng đầu tại 

các nước có trình độ kinh tế và giáo dục đại học tiên tiến (như được đề cập ở 

Chương 2) cần được nghiên cứu công phu hơn để có thêm các thông tin hữu ích 

trong việc xây dựng mô hình đại học tự chủ. 
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6.2.2. Thời cơ và thách thức 

Trường ĐHCN là trường thành viên của ĐHQGHN về các lĩnh vực công nghệ 

trọng điểm đã và đang là các công nghệ đột phá của Thế kỷ 21, vì vậy, nhu cầu sáng 

tạo tri thức, nguồn nhân lực về các lĩnh vực chuyên môn của Nhà trường luôn ở mức 

cao không chỉ ở trong nước và còn trên thế giới. Vì vậy, tạo cơ hội để Trường ĐHCN 

thực hiện tốt vai trò đầu mối hội nhập quốc tế của đất nước về các lĩnh vực công 

nghệ trọng điểm. 

Tuy đã có một số doanh nghiệp (chẳng hạn, Tập đoàn VinGroup) đã thể hiện 

quyết tâm về yêu cầu sản phẩm khoa học-công nghệ-đào tạo chất lượng cao, tuy 

nhiên, nền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn ở trình độ thấp về khoa học-công nghệ vì 

vậy nhu cầu của kinh tế Việt Nam về nhân lực trình độ cao, giải pháp công nghệ 

trọng điểm tiên tiến vẫn còn ở mức độ thấp. Chẳng hạn, Công nghiệp CNTT Việt 

Nam đang phát triển nóng, một bộ phận không ít các doanh nghiệp tuyển dụng các 

sinh viên chưa tốt nghiệp phục vụ yêu cầu công việc trước mắt của họ, tạo nên các 

tác động không có lợi cho mục tiêu đào tạo chất lượng cao.  

Lợi thế tự chủ đại học của các đại học quốc gia đang giảm sút (trong bối cảnh 

nhiều trường đại học ngoài đại học quốc gia được thực hiện cơ chế tự chủ đại học 

theo Nghị quyết số 77/NQ-CP), chính sách hỗ trợ tài chính đảm bảo các đại học quốc 

gia hoàn thành nhiệm vụ chiến lược của đất nước chưa rõ ràng (trong bối cảnh, một 

số đại học ngoài công lập như FPT, đại học nước ngoài hoạt động tại Việt Nam huy 

động được nguồn thu tài chính đủ lớn từ cơ chế “Cơ sở giáo dục ngoài công lập tự 

quyết định mức thu học phí” gấp hàng chục lần học phí của trường đại học công lập để 

duy trì một chất lượng đào tạo phù hợp). 

Hai đại học quốc gia, Bộ Giáo dục và các cơ quan liên quan cần đề xuất một 

Nghị định về đại học quốc gia mới với cơ chế tự chủ đại học đặc biệt để thực hiện 

nhiệm vụ chiến lược quốc gia, bao gồm Nhà nước đảm bảo hỗ trợ tài chính để tổng 

nguồn thu chi tiêu đại học quốc gia không nhỏ thua các đại học ngoài công lập như 

FPT hoặc các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài. 

6.3. Định hướng tự chủ đại học phát triển đại học sáng nghiệp - đổi 

mới 

6.3.1. Định hướng đại học nghiên cứu, sáng nghiệp - đổi mới 

Trường ĐHCN định hướng tự chủ đại học theo mô hình đại học đổi mới - sáng 

nghiệp như thể hiện ở Hình 11. 
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Mô hình này trình bày sáu yếu tố cốt lõi của một trường đại học đổi mới - sáng 

nghiệp là văn hóa, nhân tài, tri thức, đổi mới, sáng nghiệp giá trị và một vòng đời 

quan hệ của sáu yếu tố cốt lõi này. 

 Từ ngày thành lập tới nay, nền tảng văn hóa Trường ĐHCN dựa trên giá trị 

của tinh thần dân chủ và đặc trưng bản sắc bồi dưỡng nhân tài đã được hình thành 

(có thể kể đến các khẩu hiệu hành động “văn hóa chất lượng”, “văn hóa thời hạn”, 

v.v. trong thời kỳ đầu tiên xây dựng trường) và giữ vững. Văn hóa của trường 

ĐHCN đã được phát huy vào việc hình thành và phát triển một đội ngũ giảng 

viên có trình độ cao, một chất lượng đào tạo đầu vào và đầu ra ngày càng được 

khẳng định. Văn hóa Trường ĐHCN được thấm nhuần vào hoạt động giảng 

dạy, nghiên cứu và tự phát triển của giảng viên như một lẽ đươc nhiên cũng 

như được thấm nhuần vào hoạt động nghiệp vụ của cán bộ quản lý. Tuy nhiên, 

văn hóa Trường ĐHCN chưa thấm nhuần được vào hoạt động toàn diện trong 

toàn trường, vì vậy, một số nội dung công tác của Nhà trường không đạt chất 

Hình 11. Môt khung nhìn đại học nghiên cứi, sáng nghiệp và đổi mới tại Trường ĐHCN 

 

Hình 12. Một mô hình lưới của văn hóa tổ chức [Alvesson15] (trái)  

và năm cấu phần của văn hóa tổ chức [Mattone16] (phải) 
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lượng cao. Nhà trường cần xây dựng và thực hiện cách chính sách làm cho văn 

hóa Trường ĐHCN tích hợp được hệ thống giá trị của Việt Nam “tính cần cù, kỷ 

luật và tiết kiệm mang lại mức sống cao hơn, không bị xói mòn và được duy trì trong 

suốt chặng đường, cũng như những giá trị về công bằng, nhân đạo, hiếu thuận, tôn 

trọng các chuẩn mực xã hội và pháp luật, kính trọng người già và tôn sư trọng đạo” 

[BKHĐT_NHTG16] với ý thức cộng tác tạo giá trị (value co-creation) lấy mệnh 

đề giá trị cùng nhận giá trị (win-win) có tổng dương (larger non-zero-sum games) 

của thời đại. Mô hình văn hóa của Trường ĐHCN cần được cải tiến, định hình 

lại dựa trên năm cấu phần và được triển khai theo một một hình lưới như mô 

tả ở Hình 12.  

 Hình thành được một đội ngũ giảng viên trình độ cao, thu hút được đầu vào và 

cung cấp đầu ra chất lượng cao là kết quả thực hiện nhiệm vụ “bồi dưỡng nhân 

tài” của Trường ĐHCN. Nguồn nhà khoa học có trình độ Tiến sỹ của Việt Nam 

hạn chế, lợi thế thu hút Tiến sỹ của Trường ĐHCN bị cạnh tranh làm cho việc 

phát triển đội ngũ giảng viên không theo kịp với sự phát triển nhiệm vụ như 

kỳ vọng. Nguồn tài chính hạn hẹp dẫn đến quy mô hoạt động thu hút giảng 

viên và sinh viên quốc tế tới trường làm việc và học tập còn  rất nhỏ bé. Các 

thực tế trên đây cũng sẽ trở thành nguy cơ thu hút đầu vào chất lượng cao 

trong tương lai gần. Các thách thức trước mắt và trong tương lai gần nêu trên 

đòi hởi Trường ĐHCN phải không quá coi trọng một số thành công đã đạt 

được chuyển mình theo một mô hình hoạt động mới. Mô hình đại học tự chủ 

cao phát triển đại học sáng nghiệp - đổi mới có tiềm năng thành công cao. 

 Trường ĐHCN đã thể hiện là một tổ chức tích hợp tri thức, sáng tạo tri thức và 

bảo vệ tri thức. Thành công của Nhà trường trong hơn 10 năm vừa qua thể hiện 

việc phát huy trí tuệ và công sức của tập thể giảng viên, nhân viên trong 

trường là kết quả tự nhiên của hoạt động bồi dướng nhân tài của Nhà trường. 

Các thách thức trong việc thu hút nhân tài đã tác động không nhỏ có nguy cơ 

dần tới sự trì trệ trong hoạt động  tích hợp tri thức – sáng tạo tri thức – bảo vệ 

tri thức trong Trường ĐHCN. Trên cơ sở nền văn hóa Trường ĐHCN, cùng với 

việc xây dựng và thực hiện các chính sách nhân tài, nhà trường cần xây dựng 

và thực hiện các chính sách phát huy quyền làm chủ tập thế ở mọi cấp trong 

trường để Nhà trường thực sự là một tổ chức tri thức cao. 

 Tri thức là nền tảng cho đổi mới và sáng nghiệp, tổ chức tri thức cao có tiềm 

năng đổi mới và sáng nghiệp cao. Quan hệ mật thiết của đổi mới và sáng 

nghiệp làm cho tri thức của từng giảng viên, từng bộ môn, từng khoa – đơn vị 

trực thuộc và toàn trường tạo nên giá trị lớn cho xã hội và Nhà trường. Đặc 

trưng và hoạt động sáng nghiệp trong mô hình trường đại học sáng nghiệp - 

đổi mới đã được giới thiệu trong báo cáo tham luận trước đây. Để thực hiện 
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đúng vai trò của một trung tâm dẫn dắt đổi mới và sáng nghiệp cho Hà Nội và 

đất nước, Trường ĐHCN cần chú trọng quốc tế hóa khoa học – công nghệ của 

trường, tăng cường hoạt động cộng tác triển khai khoa học– công nghệ với các 

trường đại học tiên tiến, các công ty công nghệ cao (quan tâm tới các công ty 

vừa và nhỏ) tại các nước có nền công nghiệp tiên tiến để thương mại hóa hoạt 

động khoa học - công nghệ quốc tế và trong nước, chuyển giao công nghệ tiên 

tiến vào Việt Nam. 

 Giá trị (kinh tế, công nghệ, văn hóa, xã hội) nhận được tự kết quả của hoạt 

động đổi mới – sáng tạo nhân được góp phần tăng cường tài nguyên vật chất 

và phi vật chất cho Trường ĐHCN, làm tăng niềm tin của đội ngũ giảng viên, 

nhân viên vào sự phát triển của Nhà trường,  gia tăng nền tảng văn hóa truyền 

thống và tinh thần cộng tác tạo giá trị vào chu trình sáng nghiệp - đổi mới tiếp 

theo.  

Một số nội dung về giải pháp tăng cường tự chủ đại học phát triển mô hình đại 

học sáng nghiệp - đổi mới tại Trường ĐHCN được trình bày trong các mục con tiếp 

theo.  

6.3.2. Mô hình thể chế tự chủ đại học tại Trường ĐHCN 

Như đã được đề cập, là trường đại học thành viên của ĐHQGHN được 

ĐHQGHN tập trung, ưu tiên đầu tư phát triển như một khâu quan trọng thúc đẩy 

tiến trình phát triển chung của ĐHQGHN, Trường ĐHCN cần xác định hình thức tự 

chủ đại học phù hợp nhất để phát huy được các lợi thế, vượt qua các thách thức, 

giám thiểu được các hạn chế để hiện thực hóa một trường đại học sáng nghiệp - đổi 

mới tiên tiến.  Hình 13 mô tả một khung đề xuất thể chế đại học tự chủ tại Trường 

ĐHCN, ĐHQGHN. 

Khung thể chế tự chủ đại học này có một điểm bổ sung so với khung thể chế tự 

chủ chung như trình báy tại Hình 3, ở đó mọi tổ chức trong Trường đại học được tụ 

hội vào thực thể “Trường đại học“. Bối cảnh của Trường ĐHCN (và của giáo dục đại 

học Việt Nam nói chung) cho thấy sự cần thiết cần bổ sung thực thể “Khoa/Đơn vị 

trực thuộc trường“ và thay thế giao diện 2 bằng hai giao diện 2a và 2b trong đó giao 

diện 2a từ thực thể trường đại học tới khoa/Đơn vị trực thuộc và giao diện 2b từ 

Khoa/Đơn vị trực thuộc tới Giảng viên/Nhân viên. Tự chủ đại học tại Trường ĐHCN 

cần tạo cơ chế tốt phân cấp nhiệm vụ-điều kiện thực hiện nhiệm vụ hiệu quả nhất có 

thể. 
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Tại Trường ĐHCN, hai chiều trường đại học-doanh nghiệp và trường đại học- quốc 

tế hóa (giao diện 4 và giao diện 5) có độ giao nhau lớn, có nghĩa là yếu tố quốc tế hóa 

(giao diện 5) chiếm tỷ trọng lớn trong giao diện với doanh nghiệp (giao diện 4) trong 

Trường ĐHCN theo một số phân tích sau đây: 

 Trường ĐHCN cần giao diện trực tiếp với doanh nghiệp công nghệ cao hoạt 

động tại các nước có nền công nghiệp hàng đầu thế giới theo nội dung của giao 

diện 4 để tiếp thu trực tiếp với trình công nghiệp tiên tiến thế giới để thực hiện 

tốt vai trò đi tiên phong và dẫn dắt. Trường ĐHCN – doanh nghiệp tại nước 

ngoài (quan tâm tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ). Ban Giám hiệu tạo cơ chế 

ủng hộ các sáng kiến của các Khoa trong thi hành giao diện này 

 Nhấn mạnh rằng, tất cả các ngành đào tạo thuộc tất cả các khoa thuộc Trường 

ĐHCN đều có cơ hội ngang nhau trong hoạt động này. Nếu giao diện Trường 

ĐHCN - công nghiệp cao quốc tế chỉ ở mức trường sẽ không khai thác được cơ 

hội đa dạng của các ngành khác nhau tới các khoa –đơn vị trực thuộc khác 

nhau trong trường, không tạo được khí thế thi đua – cạnh tranh sáng nghiệp - 

đổi mới giữa các khoa và các đơn vị trực thuộc, tiềm năng của tình trạng trì trệ. 

Cần xây dựng các cơ chế (về con người, về đòn bẩy kinh tế) để các khoa tạo các 

trung tâm liên kết công nghiệp hiệu quả bao gồm cung cấp nguồn nhân lực 

chất lượng cao tới các công ty hoạt động tại các nước có nền công nghiệp tiên 

tiến. 

 Bối cảnh Việt Nam, hầu hết các doanh nghiệp còn thiếu tầm nhìn chiến lược 

chung, chiến lược nâng cấp sản phẩm và nguồn nhân lực cần thiết cho đổi mới 

-sáng tạo [BKH-DT_NHTH16], vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam trong giai 

 

Hình 13. Khung đề xuất thể chế tự chủ tại Trường ĐHCN, ĐHQGHN 
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đoạn hiện nay chưa đủ điều kiện hoàn thành đầy đủ vai trò của mình theo xác 

định của giao diện 4. Trong tương lai, sách lược này có thể thay đổi, 

 Giao diện Trường ĐHCN – doanh nghiệp định hướng ưu tiên 1 tới doanh 

nghiệp tại Nhật Bản. Từ mối quan hệ chiến lược toàn diện giữa hai nhà nước, 

từ mối quan hệ của các giảng viên trường ĐHCN với các học viện và doanh 

nghiệp Nhật Bản v.v. Sau đó là các nước Đông Bắc Á khác như Hàn Quốc, 

Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc). 

6.4. Xác định tầm nhìn – sứ mạng – tập giá trị của Trường ĐHCN 

6.4.1. Về tầm nhìn của Trường ĐHCN: 

Tầm nhìn của Trường ĐHCN cần thể hiện đầy đủ và toàn diện nhiệm vụ chiến 

lược quốc gia của ĐHQGHN trong Luật 34/2018/QH14, đặc trưng “bồi dưỡng nhân 

tài” trong Quyết định thành lập Trường ĐHCN của Thủ tướng Chính phủ. “Bồi 

dưỡng nhân tài” phản ánh vai trò đi tiên phong, dẫn dắt của Trường ĐHCN trong 

hội nhập và cạnh tranh quốc tế về nhân lực chất lượng cao của Việt Nam. Một 

phương án tuyên bố tầm nhìn “Trường ĐHCN trở thành một đại học nghiên cứu 

sáng nghiệp đổi mới hàng đầu khu vực vào năm 2030”, trong tầm nhìn này tập 

trung vào các tiêu chí “dân chủ, nhân tài, sáng tạo, đổi mới ” mà không phải toàn bộ 

các tiêu chí nói chung (trong đó có mặt bằng, khu vui chơi-thể thao sinh viên v.v.). 

6.4.2. Về sứ mạng: 

“Bồi dưỡng nhân tài” nên được phản ánh trong tuyên bố sứ mạng của Nhà 

trường. Một phương án tuyên bố sứ mạng “Một môi trường khuyến khích đổi mới 

sáng tạo, bồi dưỡng nhân tài về các lĩnh vực công nghệ trọng điểm trên nền tảng tích 

hợp – sáng tạo tri thức của giảng viên và sinh viên v.v.” … 

6.4.3. Về giá trị cốt lõi 

Tập giá trị của Trường ĐHCN cần phát huy được tập giá trị vốn có của Nhà 

trường, cần phản ánh được hệ thống giá trị của dân tộc Việt Nam về “tính cần cù, kỷ 

luật và tiết kiệm mang lại mức sống cao hơn, không bị xói mòn và được duy trì 

trong suốt chặng đường, cũng như những giá trị về công bằng, nhân đạo, hiếu 

thuận, tôn trọng các chuẩn mực xã hội và pháp luật, kính trọng người già và tôn sư 

trọng đạo.” [BKH-DT_NHTG2035] và tích hợp được tinh thần cộng tác tạo giá trị của 

thời đại. 
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6.5. Xem xét bốn chiều tự chủ 

6.5.1.Tự chủ về tổ chức và dòng thẩm quyền 

Như đã được đề cập, Trường ĐHCN cần lựạ chọn phương án tự chủ phù hợp 

nhất với chủ trương ĐHQGHN tập trung, ưu tiên đầu tư phát triển như một khâu 

quan trọng thúc đẩy tiến trình phát triển chung của ĐHQGHN và ý kiến chỉ đạo của 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam [PTTCP_17] về đầu tư Ngân sách Nhà nước đối với các 

trường đại học thực hiện cơ chế tự chủ. Phương án mô hình tự chủ đại học của một 

trường đại học nghiên cứu hạng 1 với sự tích hợp mô hình tự chủ đại học của Đại 

học Thanh Hoa (Trung Quốc) [Pan09] và mô hình trường đại học bảo đảm toàn bộ 

kinh phí hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư theo Nghị quyết số 77/NQ-CP 

ngày 24/10/2014 của Chính phủ nên được xem xét. 

Một trong những điểm cốt lõi nhất trong chiều tự chủ về tổ chức là tự chủ đại 

học tại Trường ĐHCN cần tạo cơ chế tốt phân cấp nhiệm vụ-điều kiện thực hiện nhiệm vụ 

hiệu quả nhất có thể như đã được đề cập. Nhà trường cần tạo sự thi đua (cạnh tranh 

lành mạnh) giữa các khoa/đơn vị trong triển khai giao diện các khoa thuộc triển khai 

mọi hoạt động nghiên cứu trình độ cao, sáng nghiệp - đổi mới của từng khoa – đơn 

vị trực thuộc và toàn trường. 

Chính sách tự chủ đại học đối với giảng viên cần tham khảo kinh nghiệm từ 

các ý kiến trao đổi của nhóm Đối thoại giáo dục [ĐTGD15] và các nhà khoa học 

người Việt đang công tác tại nước ngoài [VED14, Hưng14, Dũng14, Văn14, Tiệp14]. 

Phương châm “lấy giảng viên làm trung tâm“ trong trường đại học sáng nghiệp - 

đổi mới cần được thực thi bằng chính sách tự chủ đại học về tổ chức trong Nhà 

trường. Hài hòa dòng thẩm quyền của bộ máy quản lý và đội ngũ học thuật theo 

định hướng các đại học nghiên cứu truyền thống theo hướng “phẳng hóa dòng thẩm 

quyền trong nhà trường“.  

6.5.2. Tự chủ về tài chính 

Nguồn thu của Trường ĐHCN là nhỏ bé so vói nhiều trường đại học trong 

nước và càng nhỏ bé so với mục tiêu xây dựng một trường đại học đổi mới – sáng 

tạo đáp ứng CMCN4.0. Cơ chế tài chính đặc thù của Trường Đại học Khoa học – 

Công nghệ Hà Nội [TTCP-QĐ78 cần được Trường ĐHCN nghiên cứu để đề xuất 

ĐHQGHN và Chính phủ cho phép áp dụng để nâng cao năc lực thu hút các nhà 

khoa học trình độ cao từ các cơ sở đào tạo – nghiên cứu tiên tiến trên thế giới tới làm 

việc tại trường.  
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Tham khảo các khuyến nghị của các chuyên gia tài chính trong nước, của nhóm 

Đối thoại giáo dục (mục 4), hai nội dung trao đổi sau đây cần được xem xét về 

nguồn thu của Trường ĐHCN để đảm bảo thực hiện hai nhiệm vụ: 

 Nhiệm vụ thứ nhất là nhiệm vụ được Nhà nước và ĐHQGHN giao về bồi 

dưỡng nhân tài, đào tạo chất lượng cao, đảm báo chính sách xã hội của Nhà 

nước và nhiệm vụ khoa học – công nghệ định hướng. Nhiệm vụ này được đảm 

bảo từ nguồn ngân sách Nhà nước từ ĐHQGHN giao cho Trường ĐHCN ổn 

định theo từng chu kỳ ba năm. Liên quan tới học phí sinh viên, đề nghị chuyển 

đổi khái niệm “miễn giảm học phí” bằng khái niệm “cấp học bổng chính sách nhà 

nước”. Như vậy, chính sách miễn-giảm học phí trước đây được thay thế bằng 

chính sách cấp học bổng Nhà nước cho các đối tượng được thụ hưởng. Việc 

chuyển đổi này có hai ý nghĩa (i) chế độ nộp học phí là đồng nhất, (ii) làm rõ 

hơn về số lượng ngân sách mà Nhà nước cấp cho từng sinh viên đối tượng 

chính sách cũng như nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho Trường ĐHCN; trong 

trường hợp như vậy, sinh viên diện chính sách nhận thức đầy đủ và trực tiếp 

hơn về số kinh phí mà Nhà nước đã cấp cho họ. 

 Nhiệm vụ thứ hai là nhiệm vụ chung theo quyết định thành lập trường ngoài 

nhiệm vụ trên đây. Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ này là nguồn học phí từ sinh 

viên nộp. Nhà trường trích một khoản trong nguồn thu học phí đê tạo quỹ học 

bổng khuyến khích học tập, trong đó, theo kết quả học tập, sinh viên được cấp 

học bổng theo các mức khác nhau có thể quy đổi theo mức học phí. 

6.5.3. Tự chủ về học thuật 

Tự chủ về học thuật đã được thực hiện trong khung tự chủ học thuật chung 

của ĐHQGHN. Trường ĐHCN nâng cấp tự chủ về học thuật lên một mức cao hơn 

theo định hướng của ĐHQGHN như chỉ đạo của Giám đốc ĐHQGHN 

[GĐĐHQGHN_17]. Tự chủ về học thuật tại Trường ĐHCN được triển khai một cách 

toàn diện theo mọi khía cạnh đặc trưng và hoạt động của mô hình đại học sáng 

nghiệp - đổi mới như đã được mô tả trong báo cáo trước đây. 

6.5.4. Tự chủ về nhân lực 

Cải tiến cơ chế tự chủ về nhân lực hiện đang được triển khai tại Trường ĐHCN 

đáp ứng yêu cầu theo chủ trương của Lãnh đạo ĐHQGHN [GĐĐHQGHN_17] và 

phát triển mô hình đại học sáng nghiệp - đổi mới đáp ứng CMCN4.0. 
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Kết luận và kiến nghị 

Tự chủ đại học là vấn đề đi liền với lịch sử phát triển trường đại học trên thế giới, 

hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quản lý và nghiên cứu về 

giáo dục đại học. Tự chủ đại học được quan niệm bao gồm bốn thành phần là tự chủ 

về tổ chức, tự chủ về học thuật, tự chủ về nhân sự và tự chủ về tài chính. Trên thế 

giới, rất nhiều mô hình tự chủ đại học đang được vận hành, đa dạng theo các hệ 

thống giáo dục đại học, đa dạng theo các trường đại học trong cùng một hệ thống 

giáo dục đại học. Xác định một mô hình tự chủ đại học phù hợp nhất cho hệ thống 

giáo dục đại học Việt Nam, cho một trường đại học Việt Nam là công việc rất khó 

khăn và phức tạp. Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường đại học đã dành 

nhiều công sức và thời gian cho công việc này song vẫn còn quá nhiều vấn đề cần 

được tiếp tục nghiên cứu. 

Tự chủ đại học là một yếu tố đảm bảo trường đại học hiện đại thực hiện tốt bốn vai 

trò là (i) một nguồn cung cấp nhân lực trình độ cao, (ii) một nguồn sáng tạo tri thức,  

(iii) một lực lượng dẫn dắt và hạt nhân chủ chốt phát triển sáng tạo – đổi mới của địa 

phương và quốc gia và (iv) một đầu mối hội nhập quốc tế quan trọng. Tự chủ đại 

học là một thành tố trong một mô hình đại học sáng nghiệp (ở mức cao hơn là mô 

hình đại học sáng nghiệp-đổi mới). 

Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ chiến 

lược của đất nước về (i) Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học và bồi 

dưỡng nhân tài thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ; (ii). Nghiên cứu và triển khai 

ứng dụng khoa học, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Một mô 

hình phát triển theo vòng đời Văn hóa  Nhân tài  Tri thức  (Sáng nghiệp, Đổi 

mới)  Giá trị  Văn hóa với một cơ chế tự chủ đại học “hướng hàn lâm” của một 

số trường đại học tiên tiến trên thế giới (chẳng hạn, Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh, 

Trung Quốc), Đại học Cambridge (Vương quốc Anh)) cho một Trường Đại học Công 

nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)  nghiên cứu, sáng nghiệp - đổi mới là một trong các 

mô hình phù hợp. 

Để Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ chiến lược của đất nước về đào tạo - nghiên cứu – đổi mới về các lĩnh vực 

công nghệ trọng điểm, cần có một Nghị định về đại học quốc gia đảm bảo các điều 

kiện nguyên lý cho sứ mạng chiến lược đất nước của đại học quốc gia, mô hình tự 

chủ trong Trường ĐHCN phát huy tốt nhất nên văn hóa của Nhà trường dựa trên 

tinh thần dân chủ và bẳn sắc bồi dưỡng nhân tài. 
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