
Tổng kết nghiên cứu về phương 
hướng cải tổ đại học ở Việt Nam.!!!
Nhóm Đối thoại giáo dục tập hợp một số nhà khoa học có chuyên môn ở những lĩnh vực khác 
nhau, nhưng cùng có một số nguyên tắc chung trong nghiên cứu khoa học và một ước vọng 
chung về một nền đại học Việt nam mạnh và tiến bộ. Nhóm đã tập trung làm việc từ năm 2013 
về những chuyên mục khác nhau trong một dự án cải cách toàn diện cho nền đại học. Nhóm đã 
tổ chức một Hội thảo trong hè 2014 để chia sẻ, đối chất những suy nghĩ của mình với nhiều 
giảng viên, nhà khoa học cũng như những người làm công tác quản lý. Từ hè 2014 cho đến nay, 
nhóm tiếp tục làm việc về một số chuyên mục chưa được đề cập đến trong Hội thảo và đi đến 
tổng kết. Một số bài viết của nhóm đã được công bố, một số khác đã được gửi trực tiếp đến lãnh 
đạo có thẩm quyền. Mục đích của bài viết này là tổng kết công việc của nhóm. !
Để viết bài này, ngoài những tài liệu do Nhóm tự biên soạn, chúng tôi có sử dụng những đóng 
góp của nhiều người khác, đặc biệt những đóng góp quý báu cho Hội thảo hè 2014. Khi sử dụng 
tài liệu của những người khác, chúng tôi sẽ cố gắng trích dẫn đầy đủ, tuy nhiên những ý kiến 
phát biểu trong bài này là ý kiến của nhóm Đối thoại giáo dục, có thể những không nhất thiết 
trùng với ý kiến của những người được trích dẫn. !
Tài liệu này được soạn theo cấu trúc sau đây. Phần A bao gồm những nhận định chung và 
phương pháp luận.  Phần B liệt kê những phương hướng, đề mục cải cách mà chúng tôi coi là 
mấu chốt.  !!
A. Nhận thức và phương pháp luận. 
!
Sự cần thiết của cải cách hệ thống giáo dục đại học xuất phát từ nhận thức chung của người dân, 
của những người và tổ chức giữ vai trò lãnh đạo xã hội, của những người trực tiếp tham gia 
giảng dạy và quản lý đại học, về sự yếu kém của giáo dục đại học và về nguy cơ hoặc thực trạng 
của sự tụt hậu so với thế giới hoặc thậm chí khu vực.  !
Tuy có nhận thức chung về sự cần thiết của cải cách giáo dục đại học, thực tế cho thấy còn rất 
nhiều bất đồng về phương hướng và mức độ cải cách.  !
Quan điểm chung của nhóm Đối thoại giáo dục là: !
- Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam cần được cải tổ cơ bản và sâu sắc trong nguyên lý và quy 

tắc tổ chức; thay đổi chi tiết thì không đủ.  



- Cải tổ cơ bản và sâu sắc là một quá trình dài hơi, không phải là một đơn thuốc chỉ có toàn 
những phương pháp trị liệu sốc. Cải tổ cơ bản cần tạo ra những vận động tích cực của xã hội, 
phát huy triệt để các động lực tích cực của xã hội, để rồi dựa vào những vận động, động lực đó 
mà tiếp tục cải tổ sâu sắc hơn.  

- Mô hình đại học tiên tiến đã tồn tại và được công nhận ở những nước tiên tiến, không có mô 
hình đại học tiên tiến với đặc thù địa phương. Mặt khác, thực tế và đặc thù của đại học Việt 
nam cần được nhận diện rõ nét để xây dựng lộ trình cải tổ hiệu quả. 

- Tự chủ đại học là động lực lớn nhất của quá trình cải tổ. Vấn đề cần suy nghĩ là hình thành 
khung pháp lý, thiết kế quy tắc quản lý nhà nước và quản trị nội bộ, những cái làm nên nội 
dung của khái niệm “tự chủ đại học”. !

B. Đề mục cải tổ đại học Việt nam 
!!
1. Cải tổ mô hình quản trị đại học 
!
Để nền đại học Việt nam có sức sống và sức phát triển, cần cải tổ mô hình quản trị đại học.  

!
Phân tích hiện trạng 
!
Các trường đại học công lập là sở hữu toàn dân, được nhà nước đại diện làm chủ sở hữu. Nhà 
nước tiếp tục phân công bộ chủ quản (Bộ giáo dục và đào tạo đối với các trường đại học) thay 
mặt mình thực hiện quyền và trách nhiệm chủ sở hữu. Bộ giáo dục và đào tạo đóng hai vai trò: 
một là vai trò điều tiết thông qua những quy định, quy chế chung cho tất cả các trường đại học, 
hai là vai trò làm chủ thông qua quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt, trong đó có ban giám 
hiệu của các trường đại học. !
Chúng tôi cho rằng làm “chủ” thực sự 400 trường đại học và cao đẳng trên thực tế là một việc 
bất khả thi, và tước đi của các trường đại học những nguồn lực và động cơ đáng kể. Theo một 
nghĩa nào đó, 400 trường đại học và cao đẳng Việt nam chưa có “chủ" thực sự. Định chế được uỷ 
thác trách nhiệm làm chủ một đại học phải hoạt động toàn tâm toàn ý vì sự phát triển, vì lợi ích 
riêng của trường mình đầu tiên, trong khi Bộ giáo dục và đại học có trách nhiệm điều phối, điều 
tiết chung để đảm bảo sự phát triển chung.  !
Tuy tin rằng các trường đại học Việt nam sẽ cần có những người “chủ” thực sự, chúng tôi thấy 
cần dè dặt khi sử dụng thuật ngữ này vì nó có thể bị hiểu nhầm thành chủ sở hữu đất đao và cơ 
sở vật chất. Cần nhấn mạnh hai thuộc tính cơ bản của sở hữu đại học: một là sở hữu đại học 



không sinh ra cổ tức, không trực tiếp sinh ra lợi nhuận, hai là sở hữu đại học không có tính kế 
thừa theo huyết thống. Những người được uỷ thác làm “chủ" một đại học phải làm việc đó vì lợi 
ích của xã hội, hoặc vì lợi ích của địa phương, của ngành nghề mà mình đại diện. !
Hiện tại, hầu hết các đại học Việt nam đã có hội đồng trường, nhưng những hội đồng này hiện tại 
chỉ có trách nhiệm tham vấn. Theo một điều tra được nhắc đến trong bài phát biểu của GS. 
Nguyễn Minh Thuyết, các hội đồng trường hiện tại không có quyền lực thực chất. Trên thực tế, ít 
người biết đến sự tồn tại của các hội đồng trường. !
Khuyến nghị 
!
Chúng tôi cho rằng thay cho các hội đồng trường có vai trò tham vấn, các trường đại học cần có 
Hội đồng uỷ thác (board of trustees) với quyền lực tương tự như hội đồng quản trị của các doanh 
nghiệp. Địa phương và các bộ ngành liên quan thực hiện quyền và trách nhiệm làm “chủ” của 
mình thông qua hội đồng uỷ thác. Mọi quyết định quan trọng tron đó có việc chỉ định ban giám 
hiệu trường và đề ra những phương hướng chính sách lớn liên quan đến quyền lợi và sự phát 
triển của trường phải được thực hiện trong các cuộc họp của hội đồng uỷ thác.  !
Việc thành lập Hội đồng uỷ thác và thiết lập cơ cấu của nó gắn liền với việc nhà nước phân 
quyền làm “chủ” đại học cho địa phương và các bộ, ngành liên quan. Chúng tôi tin rằng chỉ 
những định chế có lợi ích gắn chặt với định mệnh của một trường đại học mới thực hiện tốt vai 
trò làm “chủ”. !
Việc phân quyền làm “chủ” đại học cho địa phương có các thuận lợi sau đây: 

- Tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các tỉnh thành phố trong việc xây dựng đại học của 
mình.  Cần nhận thấy xu thế chung là có một đại học mạnh có tiếng tăm, là một lợi thế 
cạch tranh rất lớn của địa phương. Chỉ có sự cạnh tranh này mới đem lại nguồn lực thực 
sự cho đại học. 

- Địa phương mới là người có khả năng vận động sự ủng hộ xã hội lớn nhất cho trường. 
Nhiều doanh nghiệp, cá nhân sẽ sẵn sàng đóng góp tiền của xây dựng đại học, nếu đại 
học đó là của địa phương mình. !

Lộ trình  
!
Việc giao đại học về địa phương có thể bắt đầu từ các tỉnh thành phố nộp ngân sách nhiều. Có 
thể xem xét việc giảm mức nộp ngân sách cho một địa phương nếu địa phương cam kết bảo trợ 
tài chính cho đại học mà mình nhận làm chủ. Ngược lại, nhà nước sẽ bớt trách nhiệm đảm bảo tài 
chính cho việc vận hành trường. !



Với việc cải tổ quản trị đại học như ở trên, vai trò của các Bộ chủ quản sẽ được tập trung vào 
điều phối, điều tiết ở tầm quốc gia.  !!
2. Cải tổ tài chính trong giáo dục đại học Việt nam !!
Một nền giáo dục đại học dù được thiết kế tốt đến đâu nhưng không đủ nguồn lực tài chính hoặc 
nguồn lực không được phân bổ và sử dụng một cách hiệu quả sẽ không thể hoàn thành được 
những mục tiêu mà xã hội giao phó. Hiện trạng tài chính của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam 
đang đối mặt với ba vấn đề lớn: thiếu kinh phí, bất bình đẳng và thiếu tự chủ tài chính. Trong 
phần này chúng tôi sẽ phân tích ba vấn đề nói trên, và đề xuất một một môt hình dài hạn cùng 
với lộ trình thực hiện phù hợp với hoàn cảnh ở Việt Nam. 

Phân tích hiện trạng  
!
Ba thách thức tài chính lớn trong giáo dục đại học Việt Nam hiện nay là: !
• Các trường đại học thiếu kinh phí một cách trầm trọng: !
Thứ nhất, mức đầu tư của nhà nước cho các trường công còn rất thấp. Theo số liệu của Ngân 
hàng Thế giới năm 2010, đầu tư cho giáo dục đại học của Việt Nam chiếm 14% đầu tư của ngân 
sách nhà nước cho giáo dục. So với GDP thì tỷ lệ đầu tư công cho giáo dục là 0,9%. Trong khi 
đó mức trung bình đầu tư công cho GDĐH của các nước OECD là là 1% GDP (cộng với 0,5% từ 
khu vực tư nhân thành 1,5%). Ở châu  u mức chi của nhà nước cho ĐH trung bình là 1,1% GDP, 
cộng với 0,2% từ khu vực tư nhân). Mỹ thì đang chi 2% GDP cho đại học (1% từ nhà nước). 
Tính theo số tuyệt đối (khoảng 5-6 triệu/sinh viên/năm tại phần lớn các chương trình chính, 
không tính chương trình tài năng, chất lượng cao, tiên tiến), đầu tư của nhà nước cho GDĐH ở 
Việt Nam thấp hơn rất nhiều vì GDP Việt Nam còn thấp. !
Thứ hai, mức học phí cho các trường công cũng rất thấp. Phần lớn các trường đại học công ở 
Việt Nam (trừ một số trường tự chủ tài chính) đang đặt mức học phí theo quy định tại Nghị định 
49/2010/NĐ-CP trong đó học phí bị chặn trần ở mức quá thấp (từ 5.5 triệu - 8 triệu/sinh viên/
năm cho năm học 2014-2015). Nếu lấy mức học phí trung bình của các trường đại học Mỹ xấp xỉ 
bằng GDP đầu người thì học phí ở Việt Nam sẽ cần tăng lên khoảng 40 triệu VND /năm. Ngay cả 
nếu lấy mức học phí của đại học Bắc Kinh (26-30,000 NDT/năm) tương đương 60-70% GDP 
đầu người của TQ thì học phí của ĐH Việt Nam cũng cần tăng lên khoảng 25-30 triệu VND/năm 
theo thời giá hiện tại. !
Thứ ba, các nguồn thu khác như nguồn thu từ dịch vụ, nguồn thu từ dịch vụ khoa học - công 
nghệ, từ viện trợ, tài trợ, hiến tặng cũng quá thấp, trung bình chỉ khoảng 3% tổng nguồn thu hiện 
nay của các trường đại học Việt Nam. 



!
Bên cạnh đó, tình hình tài chính với các đại học tư cũng không khả quan hơn đại học công. Trừ 
một số các trường tư có tầm nhìn và nguồn lực cho phép, phần lớn các trường tư ở Việt Nam 
hiện nay cũng chỉ dựa vào nguồn thu từ học phí và mức học phí  mặc dù cao hơn so với mức 
trung bình của đại học công nhưng về cơ bản cũng tương đối thấp (trung bình 8 - 12 triệu/năm). 
Hệ quả của các vấn đề nêu trên là chất lượng đào tạo suy giảm, cơ sở vật chất không đáp ứng yêu 
cầu và xuống cấp, các trường phải tăng số lượng sinh viên và mở rộng các hệ đào tạo phi chính 
quy làm giảng viên quá tải, không còn đủ thời gian dành cho nghiên cứu khoa học. !
• Bất bình đẳng trong cơ hội tiếp cận giáo dục đại học giữa người giàu và người nghèo !
Cách tiếp cận của chúng ta hiện nay là giữ học phí thấp để người nghèo có thể tiếp cận. Cách tiếp 
cận này là sai lầm và dẫn đến bất bình đẳng hơn vì hai lý do sau. Thứ nhất, học phí thấp làm cho 
các trường không có đủ nguồn thu để cấp học bổng cho sinh viên nghèo. Trên thức tế, 65% sinh 
viên trên cả nước đến từ 40% gia đình có thu nhập cao nhất. 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 này lại được nhà nước bao 
cấp là chủ yếu. !
Một giải pháp cho vấn đề này là phải có chương trình học bổng và tín dụng cho sinh viên nghèo. 
Học bổng cho sinh viên nghèo ở nước ta hiện nay hầu như không đáng kể. Về tín dụng, từ năm 
2007 Nhà nước đã ban hành chương trình tín dụng sinh viên theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg 
và giảm được một phần gánh nặng cho một số sinh viên nghèo. Tuy vậy, nhước điểm của chương 
trình này là mức cho vay thấp, chỉ đủ chi trả một phần chi phí sinh hoạt, học phí của sinh viên; 
đồng thời, đối tượng cho vay dàn trải, chưa áp dụng hình thức điều chỉnh mức cho vay theo khả 
năng tài chính và năng lực học tập của sinh viên dẫn đến việc cho vay thiếu hiệu quả vì không 
đúng đối tượng. Hệ quả là Chương trình 157 chưa thực sự hỗ trợ được sinh viên nghèo, có học 
lực có đủ khả năng chi trả cho việc đi học đại học. !
• Cơ chế tự chủ và trách nhiệm giải trình về mặt tài chính còn nhiều bất cập !
Nghị định 43/2006/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV bước đầu trao 
nhiều quyền tự chủ nói chung và tự chủ tài chính nói riêng, nhưng vẫn chưa đủ mạnh và linh 
động giúp các trường có khả năng chủ động tự điều chính chính sách của mình nhằm đáp ứng 
với yêu cầu phát triển và sự biến động nhanh chóng của thực tiễn quản lý. Ngay cả đối với những 
trường được thí điểm có tự chủ về phần “thu” như Đại học Ngoại thương, Đại học Hà Nội nhưng 
vẫn bị hạn chế rất nhiều phần “chi”, ví dụ như quyền quyết định lương bổng cho giảng viên, cán 
bộ, quyền; quyền quyết định chi các hoạt động tái đầu tư, liên doanh, hợp tác, mua sắm tài sản, 
trang thiết bị …. !
Về phía các trường, vẫn còn nhiều thói quen ỷ lại, chờ bao cấp từ phía nhà nước. Về phía các nhà 
quản lý nhà nước thì còn e ngại, chưa dứt khoát trao quyền tự chủ nói chung và tự chủ tài chính 



nói riêng cho các trường đại học một phần là do vẫn thiếu những cơ chế quy định trách nhiệm 
giải trình mà các đại học tiên tiến trên thế giới đang áp dụng như cơ chế quản trị chia sẻ (shared 
governance) - thể hiện qua quy định về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng trường hoặc Hội đồng 
khoa học; hoặc cơ chế đánh giá hiệu quả thực sự hoạt động của trường đại học như sự hài lòng 
của sinh viên và các nhà tuyển dụng. !
Khuyến nghị 
!
Theo chúng tôi, cải tổ tài chính cho hệ thống các trường đại học Việt Nam 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 và chia thành ba kênh như trong mô hình nêu dưới đây. !
Cần lưu ý rằng tăng tự chủ không có nghĩa là Nhà nước giảm hỗ trợ cho giáo dục đại học. Ngược 
lại, Nhà nước cần ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực này, nhất là ưu tiên đầu tư về nghiên cứu khoa học, 
vì đây là một đầu tư quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam. Tăng tự chủ là một phương 
thức giúp nhà nước phân bổ ngân sách hỗ trợ cho đại học một cách hiệu quả hơn thay vì cào 
bằng hay theo một số chỉ tiêu tuỳ tiện. !
Cơ chế thị trường cần được coi là động lực mạnh mẽ nhất để nâng cao chất lượng giáo dục đại 
học, huy động nguồn thu và sử dụng nguồn lực hiệu quả. Dùng thị trường làm động lực có nghĩa 
là tăng tự chủ, tạo điều kiện cho các trường (công và tư) cạnh tranh với nhau về chất lượng giáo 
dục, mức học phí, và số lượng tuyển sinh, và qua đó, phục vụ xã hội tốt hơn. !
Song song, Chính phủ cần can thiệp để giảm thiểu các khiếm khuyết chính sau của thị trường: i) 
Bất công bằng trong giáo dục: chỉ người giàu mới đủ tiền đi học; ii) Thiếu thông tin về chất 
lượng của các trường để người đi học lựa chọn đúng đắn; iii) Các trường chỉ tập trung đào tạo 
những ngành dân có nhu cầu đi học, và không đào tạo một số ngành khác có lợi cho xã hội. !
Chúng tôi đề xuất một mô hình dài hạn : !
Các trường được toàn quyền quyết định các vấn đề như số lượng tuyển sinh, mức học phí, 
chương trình và chất lượng đào tạo, chi tiêu từ lương đến các khoản chi và đầu tư khác ở mức thị 
trường, tiền hỗ trợ từ các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ. !
- Có cơ chế giám sát nội bộ và từ bên ngoài để chống các lạm dụng quyền tự chủ này  
- Có cơ chế cung cấp thông tin cho người dân lựa chọn trường. 
- Quy định từng trường phải trích một phần nhất định từ doanh thu làm học bổng cho sinh nghèo 

và giỏi: Chính phủ có thể chọn một mức phù hợp cho Việt Nam trong thời điểm trước mắt và 
điều chỉnh dần cho hợp lý. (Ví dụ ở nước ngoài: ĐH Duke của Mỹ dành khoảng 24%  chi phí 
hoạt động của niên khoá 2012-2013 cho các dạng trợ giúp tài chính cho sinh viên. Hiện tại ở 



Việt Nam Đại học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội cũng trích 20% tiền thu được từ học phí 
cho các quĩ học bổng.) 
!
Hỗ trợ của Nhà nước cần được chia theo 3 kênh chính là: !
1. 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 (xem ví dụ Phụ lục 2 về mức đầu tư trên đầu sinh viên và học phí theo của Chính phủ 
Australia cho sinh viên bản địa). Tiền hỗ trợ của chính phủ hàng năm nếu không được sử dụng 
hết có thể được chuyển vào endowment fund chứ không phải trả về ngân sách. !
2. 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 dựa trên đánh giá năng lực tài chính của sinh 
viên (mean-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 !
3.  Hỗ trợ thông qua tài trợ nghiên cứu khoa học: Vấn đề này chúng tôi sẽ phân tích trong một 
bài riêng về chủ đề nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở các trường đại 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. !
Lộ trình  
!
Trong ngắn hạn, để tránh gây thay đổi đột ngột, Chính phủ có thể vẫn khống chế mức học phí 
trần (ví dụ mỗi năm học phí được tăng tối đa 25%), đồng thời cho phép tăng dần mức trần này 
theo từng năm cho đến khi chính thức chuyển sang mô hình dài hạn. Mức trần trong ngắn hạn có 
thể gắn với GDP cho linh hoạt và phù hợp với tình hình kinh tế (ví dụ trần học phí bằng 100% 
GDP). 



!
Các chính sách khác cần triển khai áp dụng ngay theo mô hình dài hạn và có điều chỉnh theo 
từng năm theo tình hình thực tế. Trong ba kênh hỗ trợ chính của nhà nước, cần chuyển dần từ 
kênh thứ nhất (hỗ trợ trực tiếp cho các trường) sang 2 kênh kia (học bổng, tín dụng sinh viên và 
tài trợ nghiên cứu khoa học). !!!!
3. Nghiên cứu khoa học và giảng dạy ở đại học 
!
Sứ mệnh của đại học là truyền đạt kiến thức cho thế hệ trẻ và là sáng tạo những kiến thức mới. 
Tất cả những cố gắng cải tô mô hình quản trị và tài chính của đại học cũng chỉ hướng đến một 
mục đích đó là nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và giảng dạy. !
Phân tích hiện trạng  
!
Chúng tôi cho rằng vấn đề nổi cộm nhất trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy ở đại học Việt 
nam là sự lựa chọn giữa chất lượng và số lượng. Có thể thấy vấn đề này thể hiện ở nhiều bình 
diện khác nhau: !
• Khả năng nghiên cứu khoa học 
Khả năng nghiên cứu khoa học của giảng viên đại học ở Việt Nam là một thách thức lớn. Không 
khó nhận ra nhiều nguyên nhân khác nhau mà tiêu biều là: 
- Quá trình nâng cấp gần đây của nhiều trường từ trung cấp, cao đẳng lên đại học có thể đã quá 

vội vàng.  
- Trong việc tuyển dụng giảng viên đại học, khả năng nghiên cứu khoa học chưa được coi là ưu 

tiên hàng đầu. 
- Trong quá trình làm việc, giảng viên đại học thiếu điều kiện và động cơ để phát triển khả năng 

nghiên cứu vốn có. 
Bên cạnh những thách thức nêu trên, có thể nhận thấy có một đội ngũ (không quá lớn) những nhà 
khoa học Việt nam có trình độ đã được khẳng định, và một đội ngũ (khá lớn) những nhà khoa 
học trẻ, đã tu nghiệp và tiếp cận với nghiên cứu khoa học ở những đại học tiên tiến. Tuy vậy, vẫn 
còn rất thiếu những người có khả năng làm đầu tầu. !
• Tài trợ nghiên cứu khoa học của nhà nước 
Nafosted, quỹ tài trợ nghiên cứu khoa học cơ bản, đã có hiệu ứng rất tích cực, đặc biệt lên số 
lượng công bố quốc tế. Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng tài trợ nghiên cứu khoa học của nhà 
nước còn quá giàn trải, trên 60% ngân sách nghiên cứu khoa học được phân bổ về các địa 
phương, các bộ ngành, mà ở đó chưa thực đánh giá được khả năng và chất lượng nghiên cứu 



khoa học. Ở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, và cả cấp bộ, ta có thể thấy tính “cấp bách” của 
đề tài có trọng số cao hơn so với thành tích khoa học của chủ đề tài. !
• Môi trường trao đổi và hợp tác   
Môi trường khoa học để trao đổi tương tác giữa các trường đại học khác nhau, giữa đại học và 
công nghiệp, còn rất thiếu. Hầu hết các trường tuyển dụng sinh viên cũ của mình làm giảng viên, 
thay vì tích cực đi tìm tài năng từ những nguồn khác. Quan hệ giữa các trường đại học bị chi 
phối bởi những cạnh tranh mang tính chất lịch sử và cá nhân, thay vì hợp tác và cạnh tranh lành 
mạnh về chất lượng nghiên cứu.  !
Liên hệ của đại học với công nghiệp nếu có thường chỉ dừng ở mức độ quan hệ cá nhân chứ 
không được thể chế hoá. Sự thiếu tin tưởng và hợp tác giữa đại học và công nghiệp là nguyên 
nhân chính cho sự non yếu của nghiên cứu triển khai ở Việt nam, cả về số lượng và chất lượng. !
• Số môn học và số giờ lên lớp  
Học trình ở đại học Việt Nam về số lượng nặng hơn nhiều so với đại học ở các nước tiên tiến. Để 
lấy vis dụ, nếu so sánh học trình toán ở Đai học quốc gia TPHCM và Đại học Chicago, ta nhận 
thấy số môn học (toán) ở ĐHQGTPHCM nhiều gấp hai số môn học (toán) ở Đại học Chicago. 
Nhìn chung, sinh viên ở Đại học Việt nam học nhiều môn hơn, nhưng vì ít làm đề án, bài tập nên 
mức độ hiểu biết không sâu. So với sinh viên ở đại học các nước tiên tiến, kỹ năng tự học và 
nghiên cứu yếu hơn nhiều.  !
Số lượng giờ đứng lớp của giảng viên hiện tại là quá lớn, vì lý do thu nhập và vì số lượng môn 
học quá nhiều và có ảnh hưởng tiêu cực chất lượng đến nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh 
viên tìm tòi khám phá. !!!
Khuyến nghị 
  
Từ phân tích phân tích hiện trạng chất lượng nghiên cứu khoa học và giảng dạy như trên, chúng 
tôi đi đến một số khuyến nghị như sau: !
• Khả năng nghiên cứu khoa học 
- Lấy trình độ nghiên cứu khoa học làm ưu tiên hàng đầu cho việc tuyển chọn giảng viên.  
- Thiết lập các ghế giáo sư đặc biệt với điều kiện làm việc và đãi ngộ đặc biệt, để tạo ra những 
đầu tầu trong nghiên cứu khoa học cơ bản và nghiên cứu triển khai. 
!
• Tài trợ nghiên cứu khoa học của nhà nước 
- Tập trung tài trợ nghiên cứu khoa học của nhà nước về các quỹ hoạt động theo mô hình Nafos-

ted. 



- Lấy thành tích khoa học và mức độ công nhận quốc tế làm chỉ tiêu hàng đấu trong việc xét 
duyệt đề tài. 

- Tăng cường sự tham vấn của các nhà khoa học quốc tế trong việc xét duyệt đề tài. 
- Hỗ trợ cho những đề tài có khả năng làm tiền đề cho việc hình thành các mạng lưới trong 

nghiên cứu. 
!
• Môi trường trao đổi và hợp tác 
- Làm thông thoáng thị trường lao động khoa học, khuyến khích việc luân chuyển từ trường này 

sang trường khác, từ đại học sang công nghiệp và ngược lại. 
- Hỗ trợ cho những đề tài có khả năng làm tiền đề cho việc hình thành các mạng lưới trong 

nghiên cứu. 
- Thể chế hoá sự liên kết giữa đai học và công nghiệp thông qua: việc đại diện của công nghiệp 

tham gia Hội đồng uỷ thác của trường, Hội đồng khoa học của các khoa, đại diện của công 
nghiệp tham gia vào việc thiết kế học trình, nội dung môn học và hướng dẫn sinh viên thực tập 
và việc thiết lập các ghế giáo sư đặc biệt do công nghiệp tài trợ. 
!
• Số môn học và số giờ lên lớp  
- Giảm số giờ dạy, giảm số môn bắt buộc, giảm số giờ lên lớp. 
- Tăng số giờ thực tập, thực hành, làm đề tài và làm bài tập. 
!
!
Lộ trình 
!
Chúng tôi cho rằng sẽ rất khó có thể cải tổ về cơ bản chế độ tuyển dụng nhân lực khoa học, đặc 
biệt là thiết lập các ghế giáo sư đặc biệt, nếu không có cải tổ về quản trị và tài chính đại học như 
đã nêu ở các mục trên.  !!

4. Dân chủ nội bộ và tự do học thuật 
!
Sức mạnh và uy tín của các trường đại học trong xã hội không chỉ phụ thuộc vào tiềm năng tài 
chính và chất lượng nghiên cứu khoa học và giảng dạy mà còn phụ thuộc vào các định chế dân 
chủ nội bộ, cũng như khả năng duy trì đạo đức và tự do trong học thuật. Bản thân chất lượng 
nghiên cứu khoa học và giảng dạy cũng bị chi phối nhiều bởi khả năng duy trì đạo đức và tự do 
trong học thuật. Môi trường học tập và nghiên cứu khoa học trong các trường đại học có lành 
mạnh hay không cũng phục thuộc vào sức mạnh của các định chế dân chủ nội bộ. !



!
Phân tích hiện trạng  
!
Các định chế dân chủ nội bộ trong các trường đại học Việt nam còn thiếu hoặc nếu có thì còn khá 
sơ sài. Có thể nhận thấy qua các biểu hiện sau đây: !
- Giảng viên đại học, thậm chí giáo sư, cảm thấy vị trí của mình thấp hơn các bộ phận quản lý vì 

tiếng nói của họ không được lãnh đạo nhà trường lắng nghe. 
- Sinh viên thiếu kênh chính thức để phát biểu nguyện vọng của mình về học trình, phương pháp 

giảng dạy của giáo viên, cũng như đời sống sinh viên. 
- Những mâu thuẫn tất yếu phải có trong một tập thể lớn như một trường đại học thiếu định chế 

dân chủ nội bộ để giải quyết qua đối thoại minh bạch. Mâu thuẫn nội bộ được giải quyết thông 
qua các định chế dân chủ nội bộ, bằng đối thoại thẳng thắn và minh bạch, luôn tốt hơn cho uy 
tín của nhà trường so với thông qua báo chí, hoặc các kênh truyền thông không chính thức. 

- Những vi phạm đạo đức khoa học đáng ra phải được phân xử ở các định chế dân chủ của đại 
học trước, thì nhiều khi lại phải mượn tới báo chí và công luận, làm mất uy tín của trường. 

- Các trường đại học chưa có tự do học thuật thực sự vì còn nhiều môn học bắt buộc. 
!
!
Khuyến nghị 
!
- Thiết lập nghị trường giảng viên có vai trò tham vấn về mọi vấn đề liên quan đến giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học trong trường trong đó có việc đưa ra tiếng nói chung của giảng viên đối 
với các hiện tượng vi phạm đạo đức khoa học hoặc tự do học thuật. Nghị trường giảng viên 
bầu đại diện để tham vấn ban giám hiệu nhà trường. 

- Sinh viên bầu đại diện của mình để tham vấn ban giám hiệu nhà trường. 
- Các trường đại học được tự chủ trong việc thiết lập ưu tiên trong nghiên cứu khoa học và học 

trình giảng dạy. 
!
   


