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Tóm tắt
Nghị quyết 77/NQ-CP (Nghị quyết 77) của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt
động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 được ban hành ngày
24 tháng 10 năm 2014 đã mang lại những cơ hội cũng như những thách thức mà các trường
đại học công lập sẽ gặp phải. Các trường đại học thực hiện thí điểm được trao nhiều quyền
hơn về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, về tổ chức bộ máy và nhân sự,
về tài chính. Tuy nhiên, khi thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm,
các trường sẽ phải cam kết tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động chi thường xuyên và chi
đầu tư, các chỉ tiêu liên kết đào tạo với cơ sở đào tạo trong và ngoài nước được tính trong
tổng chỉ tiêu tuyển sinh trong bối cảnh chưa hướng dẫn cụ thể về các tiêu chí xác định chỉ
tiêu tuyển sinh chương trình liên kết với nước ngoài. Bên cạnh đó, việc chuyển giao toàn bộ
khoản thu học phí từ Kho bạc sang tài khoản ngân hàng thương mại giúp các trường chủ
động hơn trong việc sử dụng nguồn thu cũng như tận dụng được mọi nguồn thu nhưng điều
này lại dẫn đến những thách thức không nhỏ trong kiểm soát sử dụng nguồn thu. Ngoài ra,
việc tự đưa ra các quyết định dự án đầu tư sử dụng nguồn thu hợp pháp của trường đòi hỏi
tính chuyên nghiệp cao, chuyên môn vững của các bộ phận chức năng trong trường. Để tận
dụng được các cơ hội và vượt qua được những thách thức, Nhà nước cần phải có những
hướng dẫn cụ thể cũng như những ưu đãi đối với các trường tự chủ, đồng thời các trường
cũng phải không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, tính hấp dẫn của các chương
trình đồng thời đổi mới trong công tác quản lý.
Từ khóa: tự chủ đại học, quản trị đại học.
Mã số:104.051214. Ngày nhận bài: 05/12/2014. Ngày hoàn thành biên tập: 21/03/2015. Ngày duyệt đăng: 21/03/2015.

1. Đặt vấn đề
Nghị định 43/2006/NĐ-CP ra đời đã giúp
các trường có được cơ chế chủ động hơn trong
các hoạt động và đặc biệt là chủ động hơn
*
**

trong các vấn đề tài chính. Tuy nhiên, việc
trao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ và tổ
chức bộ máy, biên chế vẫn còn chưa đủ để các
trường có thể chủ động trong việc thực hiện
các nhiệm vụ cũng như xây dựng chiến lược
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phát triển dài hạn. Ngoài ra, xét trên phương
diện tài chính, quyền tự chủ chỉ gắn với chi
cho các hoạt động trong khi các trường đại
học công lập thực hiện tự chủ toàn phần kinh
phí chi thường xuyên lại không được quyền
xây dựng các mức thu. Điều này gây không ít
khó khăn cho các trường thực hiện tự chủ, đặc
biệt là các trường thực hiện tự chủ toàn phần
kinh phí chi thường xuyên, trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ cũng như chiến lược phát
triển trong trung và dài hạn.
Nghị quyết 77/NQ-CP (Nghị quyết 77) của
Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt
động đối với các cơ sở giáo dục đại học công
lập giai đoạn 2014-2017 được ban hành ngày
24 tháng 10 năm 2014 với mục tiêu “nhằm
khuyến khích các cơ sở giáo dục công lập chủ
động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các
nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo
đại học và giảm chi cho Ngân sách nhà nước
đồng thời không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo
dục đại học của sinh viên nghèo, sinh viên là
đối tượng chính sách”. Về cơ bản, Nghị quyết
77 đã đưa ra một cơ chế tự chủ linh hoạt hơn
và phần nào tháo gỡ được những khó khăn,
rào cản trong quá trình thực hiện chức năng,
nhiệm vụ cũng như huy động các nguồn lực tài
chính, qua đó thúc đẩy quá trình đổi mới giáo
dục đại học theo hướng tiên tiến. Tuy nhiên,
để có được các quyền quyết định về thực hiện
nhiệm vụ, về tổ chức và về tài chính như được
đề cập trong Nghị quyết 77, các trường đại
học công lập thực hiện thí điểm tự chủ sẽ phải
chấp nhận những ràng buộc liên quan tới chất
lượng, tổ chức, quản lý và sử dụng nguồn thu.
Trong phạm vi nghiên cứu, bài viết phân
tích những cơ hội, thách thức mà các trường
đại học công lập thực hiện thí điểm theo Nghị
quyết 77 sẽ gặp phải và đưa ra một vài kiến
nghị về việc thí điểm đổi mới cơ chế hoạt
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động tại các trường đại học công lập theo
Nghị quyết 77.
2. Cơ hội cho các trường đại học công
lập thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 77/
NQ-CP
Nghị quyết 77 được xây dựng trên Đề án
thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn
2014-2017 đối với 4 trường đại học trực thuộc
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nghị quyết đã mở
ra nhiều cơ hội trong phát triển giáo dục đại
học cho các trường đại học công lập, cụ thể
như sau:
Thứ nhất, với việc thực hiện thí điểm đổi
mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết 77,
các trường đại học công lập sẽ có toàn quyền
quyết định về thực hiện nhiệm vụ đào tạo
và nghiên cứu khoa học, bao gồm: (i) quyết
định mở ngành, chuyên ngành theo nhu cầu
xã hội; (ii) quyết định các hoạt động đào tạo;
(iii) quyết định liên kết đào tạo; (iv) quyết
định hướng nghiên cứu, tham gia các nhiệm
vụ khoa học công nghệ, dịch vụ khoa học
công nghệ, tổ chức hội thảo trong nước và
quốc tế, quyết định sử dụng tài sản, cơ sở vật
chất và giá trị thương hiệu của nhà trường
để liên doanh, liên kết thực hiện cách hoạt
động khoa học công nghệ, tổ chức hoạt động
dịch vụ. Việc gỡ bỏ cơ chế “xin-cho”, trao
cho các trường toàn quyền quyết định về việc
thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu
khoa học sẽ giúp các trường chủ động hơn
trong việc khai thác nguồn lực hiệu quả, linh
hoạt xây dựng các chương trình đào tạo, hoạt
động khoa học công nghệ đáp ứng nhu cầu
xã hội. Nhờ đó, các trường sẽ nắm bắt và tận
dụng được mọi cơ hội để phát triển giáo dục
đại học theo hướng hiện đại, phù hợp với xu
hướng phát triển chung của khu vực và thế
giới.
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Thứ hai, về tổ chức bộ máy, nhân sự, các
trường đại học công lập được quyền: (i) quyết
định thành lập mới, sáp nhập, chia tách, giải
thể; quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế
hoạt động của các tổ chức trực thuộc; (ii) quyết
định cơ cấu và số lượng người làm việc; tuyển
dụng viên chức, nhân viên hợp đồng; ký kết
hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động, quản
lý, sử dụng và chấm dứt hợp đồng lao đồng;
(iii) giao kết hợp đồng lao động với giảng viên,
nhà khoa học là người nước ngoài để bảo đảm
nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Về
cơ bản, nội dung về tổ chức bộ máy và nhân
sự không có nhiều thay đổi so với các quy
định trước đây. Tuy nhiên, việc cụ thể hóa các
quyền, đặc biệt là hợp đồng lao động với giảng
viên, nhà khoa học là người nước ngoài, cũng
giúp cho các trường dễ dàng hơn trong việc
thực thi cơ chế tự chủ. Với cơ chế tự chủ về tổ
chức bộ máy, nhân sự, các trường đại học công
lập có cơ hội thực thi cải tổ tổ chức bộ máy theo
hướng gọn nhẹ, hiệu quả, đáp ứng tiêu chí làm
việc chuyên nghiệp và hiệu quả, tạo tiền đề gia
tăng chất lượng giáo dục đại học.
Thứ ba, điểm nổi bật nhất trong Nghị quyết
77 là các trường được quyền quyết định mức
học phí tối đa cao hơn mức trần học phí do
Nhà nước quy định. Đây là lần đầu tiên Nhà
nước mở cho các trường đại học thực hiện tự
chủ toàn bộ kinh phí chi thường xuyên cơ hội
để có quyền quyết định mức học phí cao hơn
so với các trường đại học công lập khác. Điều
này sẽ giúp cho các trường thực hiện thí điểm
đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết 77
chủ động tăng nguồn thu học phí thay vì sử
dụng nguồn thu sự nghiệp khác để bù đắp cho
thâm hụt kinh phí đào tạo do mức học phí thấp
mang lại. Việc cho phép các trường quy định
mức học phí cao hơn so với mức học phí trần
do Nhà nước quy định sẽ giúp các trường gia
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tăng nguồn kinh phí đào tạo, đảm bảo nguồn
lực bền vững để nâng cao chất lượng giáo dục
đại học.
Hiện nay, các trường đại học thực hiện
tự chủ toàn phần kinh phí chi thường xuyên
không được quy định mức học phí cao hơn so
với mức học phí trần của Nhà nước trong khi
không được cấp ngân sách kinh phí chi thường
xuyên để bù đắp cho thâm hụt kinh phí đào tạo.
Thực tế cho thấy các trường thực hiện tự chủ
hiện đang phải nỗ lực gia tăng nguồn thu sự
nghiệp khác để bù đắp cho thâm hụt kinh phí
đào tạo đại học chính quy. Tuy nhiên, giải pháp
này không phải là giải pháp lâu dài vì chương
trình đào tạo có thật sự phát triển bền vững hay
không phải xuất phát từ nguồn lực nội tại của
mỗi chương trình. Việc phát triển các hoạt động
sự nghiệp khác quá nhanh sẽ làm giảm nguồn
lực dành cho các chương trình đào tạo chính
quy, các chương trình vốn được xem là chương
trình huyết mạch tại các trường đại học học
công lập. Chính bởi vậy, việc đổi mới cơ chế
cho phép trường được chủ động xây dựng các
mức học phí của các chương trình đào tạo đại
trà cao hơn so với mức học phí trần của Nhà
nước là vô cùng cần thiết, tạo cơ hội cho các
trường thực hiện thí điểm phát triển bền vững
các chương trình đào tạo chính quy, chương
trình huyết mạch của nhà trường.
Thứ tư, ngoài quy định mở về mức học phí
của các chương trình đại trà, Nghị quyết 77 còn
cho phép các đơn vị sự nghiệp được quyền quy
định cụ thể và công khai những khoản thu sự
nghiệp ngoài học phí theo nguyên tắc bảo đảm
bù đắp chi phí và tích lũy hợp lý. Đây thật sự là
quy định mở cho các trường đại học công lập
thực hiện thí điểm. Hiện nay, mặc dù không có
bất cứ quy định nào về việc thu các khoản lệ
phí ngoài học phí đối với các chương trình đào
tạo chính quy nhưng trên thực tế do hạn hẹp về
Soá 71 (03/2015)

GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO

nguồn lực tài chính nhiều trường đại học công
lập đã buộc phải thực hiện thu thêm các khoản
lệ phí ngoài học phí để đảm bảo đủ nguồn kinh
phí cho các chương trình đào tạo chính quy.
Việc cho phép các trường được quy định cụ
thể các khoản thu sự nghiệp ngoài học phí sẽ
trút bỏ được gánh nặng cho các trường trong
việc thực thi các quy định của Nhà nước về các
nguồn thu. Các trường sẽ chủ động hơn trong
việc xây dựng các dịch vụ gắn với quá trình đào
tạo tại trường cho sinh viên, qua đó, từng bước
nâng cao chất lượng đào tạo.
Thứ năm, Nghị quyết 77 cho phép các
trường được chuyển toàn bộ khoản thu học
phí và các khoản thu sự nghiệp khác gửi ngân
hàng thương mại thay vì gửi Kho bạc Nhà
nước. Với quy định này, các trường sẽ được
chủ động sử dụng nguồn thu, tránh lãng phí
nguồn lực. Việc chuyển toàn bộ học phí từ
Kho bạc sang Ngân hàng thương mại sẽ tạo ra
một nguồn thu không nhỏ từ lãi tiền gửi ngân
hàng cho các trường, qua đó bổ sung thêm
nguồn kinh phí dành cho giáo dục đại học.
Thứ sáu, các trường thực hiện thí điểm
đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết 77
được quyền quyết định các dự án đầu tư sử
dụng nguồn thu hợp pháp của nhà trường và
các nguồn thu hợp pháp khác do trường tự huy
động. Đây thật sự là điểm khác biệt so với quy
định hiện nay, khi mà toàn bộ các hoạt động
mua sắm, sửa chữa từ 100 triệu trở lên đều phải
được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Thực
tế cho thấy, quá trình phê duyệt qua các cấp dẫn
đến tình trạng các trường thiếu chủ động trong
việc xây dựng các phương án hiện đại hóa cơ
sở vật chất, trang thiết bị và do đó không đảm
bảo điều kiện cơ sở vật chất cho phát triển giáo
dục đại học theo hướng tiên tiến. Ngoài ra, các
quyết toán của hoạt động đầu tư mua sắm, sửa
chữa trang thiết bị từ 100 triệu trở lên cũng phải
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do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trong khi
tài sản chỉ được ghi nhận khi có quyết toán.
Điều này dẫn đến tình trạng nhiều tài sản được
ghi nhận trong sổ sách sau khi đã được đưa vào
sử dụng trên thực tế và do đó việc ghi nhận tài
sản trên sổ sách không phản ánh đúng thực tế
quá trình sử dụng tài sản.
3. Thách thức đối với các trường đại học
công lập thực hiện thí điểm theo Nghị quyết
77/NQ-CP
Như đề cập trên đây, mặc dù Nghị quyết 77
mang lại nhiều cơ hội cho các trường đại học
công lập thực hiện thí điểm trong quá trình
phát triển giáo dục đại học nhưng để thực thi
được các quyền mang lại theo Nghị quyết 77,
các trường sẽ phải đối mặt với không ít thách
thức về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên
cứu khoa học, về tổ chức bộ máy và đặc biệt
là về tài chính.
Thứ nhất, để được trao quyền theo Nghị
quyết 77 các trường đại học công lập sẽ phải
cam kết tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động
chi thường xuyên và chi đầu tư. Nhà nước chỉ
tiếp tục bố trí vốn để hoàn thành các dự án đang
triển khai từ nguồn ngân sách nhà nước. Như
vậy, các trường đang thực hiện tự chủ toàn bộ
kinh phí chi thường xuyên sẽ bị cắt giảm nguồn
ngân sách cấp cho chi đầu tư, bao gồm chi nâng
cấp cơ sở vật chất hàng năm và chi cho các dự
án đầu tư tăng cường cơ sở vật chất. Đây thật sự
là thách thức lớn với các trường trong bối cảnh
học phí được giới hạn bởi mức tối đa bằng mức
trần học phí do Nhà nước quy định cộng với
khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước
cấp bình quân cho mỗi sinh viên công lập trong
cả nước. Hiện nay, các trường đại học công lập
không thực hiện tự chủ tài chính, ngoài phần
học phí quy định theo khung học phí của Nhà
nước, đều được cấp ngân sách cho kinh phí
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chi thường xuyên hàng năm cùng với kinh phí
dành cho nâng cấp cơ sở vật chất hàng năm
cũng như nguồn kinh phí cho các dự án đầu tư
tăng cường cơ sở vật chất. Như vậy, câu hỏi đặt
ra cho các trường thực hiện thí điểm là mức học
phí tối đa theo Nghị quyết 77 có đủ để trang
trải chi phí thường xuyên, đáp ứng kinh phí cần
thiết cho nâng cấp cơ sở vật chất hàng năm và
tích lũy cho các dự án đầu tư tăng cường cơ sở
vật chất hay không. Trong trường hợp đủ tích
lũy, các trường thực hiện thí điểm có thể duy trì
khả năng cạnh tranh, sức hút với người học hay
không khi mà mức học phí được xác định cao
hơn các trường không thực hiện thí điểm.

hiện kiểm soát tại đơn vị sẽ chuyển qua Kho
bạc thực hiện kiểm soát chi trước khi tiền được
chuyển để thanh toán. Như vậy, mặc dù việc
kiểm soát chi qua Kho bạc kéo dài thời gian
thực hiện các hoạt động của trường nhưng
lại giúp đơn vị thực hiện việc kiểm soát các
khoản chi một cách chặt chẽ hơn. Một khi việc
chuyển giao học phí từ Kho bạc sang tài khoản
tại ngân hàng thương mại, các trường thực hiện
thí điểm sẽ phải xây dựng được một hệ thống
kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo về cả chuyên môn
cũng như quy trình kiểm soát nhằm tránh tình
trạng thất thoát, sử dụng nguồn thu kém hiệu
quả và không đúng quy định.

Thứ hai, mặc dù các trường được toàn
quyền quyết định liên kết đào tạo với các cơ
sở đào tạo trong nước và nước ngoài nhưng
chỉ tiêu liên kết đào tạo được tính trong tổng
chi tiêu đào tạo do nhà trường tự xác định theo
quy định. Hiện nay, Nhà nước chưa có quy
định cụ thể nào về tiêu chí xác định chỉ tiêu
tuyển sinh của các chương trình liên kết với
nước ngoài. Nếu việc xác định chỉ tiêu tuyển
sinh của hoạt động liên kết với nước ngoài
được xây dựng tương tự như chỉ tiêu tuyển
sinh chính quy, các trường thực hiện thí điểm
sẽ phải chia sẻ chỉ tiêu giữa đào tạo chính quy
và đào tạo liên kết. Điều này mang lại thách
thức không nhỏ cho các trường thực hiện thí
điểm trong việc xây dựng định hướng chiến
lược phát triển của nhà trường.

Thứ tư, việc cho phép các trường thực hiện
thí điểm đưa ra các quyết định dự án đầu tư
sử dụng nguồn thu hợp pháp của trường đòi
hỏi tính chuyên nghiệp cao, chuyên môn vững
của các bộ phận chức năng trong trường. Điều
này thật sự là thách thức không nhỏ khi mà
tại phần lớn các trường đại học công lập hiện
nay đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu về lĩnh
vực đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản còn
rất mỏng. Điều này đòi hỏi các trường phải
nghiêm túc tăng cường khả năng chuyên môn
của đội ngũ cán bộ nhằm đảm bảo tính hiệu
quả của các dự án, đặc biệt là các dự án có giá
trị đầu tư lớn.

Thứ ba, mặc dù việc chuyển giao toàn bộ
khoản thu học phí từ Kho bạc sang tài khoản
ngân hàng thương mại giúp các trường chủ
động hơn trong việc sử dụng nguồn thu cũng
như tận dụng được mọi nguồn thu nhưng điều
này lại dẫn đến những thách thức không nhỏ
trong kiểm soát sử dụng nguồn thu. Hiện nay,
toàn bộ nguồn thu học phí đều được kiểm soát
thông qua Kho bạc, các trường sau khi thực
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Thứ năm, các trường thực hiện thí điểm
phải thực hiện hỗ trợ chênh lệch giữa mức hỗ
trợ của Nhà nước với mức học phí của nhà
trường cho các đối tượng chính sách và toàn
bộ lãi tiền gửi ngân hàng của khoản học phí và
các khoản thu sự nghiệp khác gửi ngân hàng
thương mại đều được sử dụng để hỗ trợ sinh
viên. Như vậy, so với quy định hiện nay, các
trường sẽ không còn được sử dụng khoản thu
từ lãi ngân hàng của các khoản thu sự nghiệp
khác để trang trải cho chi phí đào tạo. Do đó,
gánh nặng đối với học phí sẽ bị gia tăng.
Soá 71 (03/2015)
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4. Một số kiến nghị về đổi mới cơ chế
hoạt động tại các trường đại học công lập
 Kiến nghị đối với Nhà nước:
Nghị quyết 77 đã căn bản thể hiện được
quan điểm đổi mới về cơ chế hoạt động đối
với các cơ sở giáo dục đại học công lập. Tuy
nhiên, để Nghị quyết phát huy được hiệu quả,
đảm bảo được mục tiêu đề ra, Nhà nước cần
phải có những quy định cụ thể để khuyến
khích các trường thực hiện thí điểm đổi mới.
Để giúp các trường thực hiện thí điểm đảm
bảo được điều kiện về nguồn lực đầu vào cho
giáo dục đại học, Nhà nước cần phải xây dựng
mức trần học phí đủ bù đắp phần chênh lệch
giữa chi phí đào tạo thường xuyên và phần chi
thường xuyên ngân sách nhà nước cấp, đồng
thời phải đảm bảo tích lũy cho các hoạt động
đầu tư phát triển sự nghiệp. Mức trần học phí
theo NĐ49 hiện nay chưa thật sự đảm bảo được
tích lũy đủ cho hoạt động đầu tư của các trường
đại học công lập và về cơ bản các trường sẽ
không thể tự lo chi đầu tư để mở rộng khuôn
viên, tăng cường cơ sở vật chất, đáp ứng yêu
cầu chất lượng của giáo dục đại học.
Như đề cập trên đây, việc buộc các trường
thực hiện thí điểm cam kết tự đảm bảo toàn
bộ chi thường xuyên và chi đầu tư là thách
thức thật sự lớn đối với các trường thực hiện
thí điểm. Mục tiêu “giảm chi cho Ngân sách
Nhà nước” không có nghĩa là là chuyển giao
mọi gánh nặng cho các trường trong khi sự hỗ
trợ từ Nhà nước vẫn thật sự là cần thiết đối
với các trường công lập trong quá trình đổi
mới. Chính bởi vậy, Nhà nước cần tiếp tục cấp
ngân sách cho các dự án đầu tư xây dựng cơ
bản, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất trong
thời gian trước mắt. Bên cạnh đó, Nhà nước
cần phải xây dựng một cơ chế cho vay ưu đãi
dài hạn với lãi suất thấp hoặc phi lãi suất cho
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các trường thực hiện thí điểm đối với các dự
án đầu tư tăng cường cơ sở vật chất nhằm đáp
ứng yêu cầu phát triển giáo dục đại học theo
hướng toàn diện, bắt kịp với nhịp phát triển
giáo dục của khu vực và thế giới.
Bên cạnh đó, Nhà nước cũng cần phải có
những quy định cụ thể liên quan tới chỉ tiêu
tuyển sinh của các chương trình liên kết với
các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để giúp
các trường có định hướng rõ hơn trong chiến
lược phát triển của mình.
 Kiến nghị đối với các trường đại học
công lập thực hiện thí điểm: trao quyền
nhiều hơn đồng nghĩa với trách nhiệm của
các trường thực hiện thí điểm sẽ phải cao
hơn. Chính bởi vậy, khi quyết định thực hiện
thí điểm, các trường sẽ phải nghiêm túc giải
quyết các hạn chế về tổ chức bộ máy, về thực
hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa
học và về tài chính.
Trước hết, các trường sẽ phải xây dựng
được những chuyên ngành đào tạo, những
chương trình đào tạo hấp dẫn và có tính triển
vọng lâu dài, thu hút được người học chấp
nhận trả học phí ở mức cao hơn so với học
phí của các trường không thực hiện thí điểm.
Bên cạnh nguồn thu học phí, các trường thực
hiện thí điểm cần tăng cường các nguồn thu
từ hoạt động nghiên cứu khoa học. Hoạt động
đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học là
hai hoạt động bổ trợ và không thể tách rời,
việc phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học
cùng với các chương trình đào tạo sẽ giúp cho
chất lượng đào tạo của các chương trình gia
tăng. Các trường thực hiện thí điểm cần tăng
cường khai thác tài sản, cơ sở vật chất và giá
trị thương hiệu trong các hoạt động làm tăng
nguồn thu sự nghiệp, qua đó tạo nguồn lực
cho phát triển giáo dục đại học.
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Các trường cần phải xây dựng lộ trình tăng
học phí hợp lý để một mặt vừa đảm bảo kinh
phí cho hoạt động thường xuyên và có tích
lũy, mặt khác không làm cản trở khả năng tiếp
cận đại học của người học. Trong điều kiện
hạn hẹp về ngân sách nhà nước cấp cho giáo
dục đại học duy trì ở thấp, việc tăng học phí
là điều tất yếu. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống
hỗ trợ tài chính cho sinh viên của nước ta còn
hạn chế, khả năng tiếp cận hỗ trợ tài chính của
sinh viên trong một chừng mực nào đó vẫn
còn khó khăn, việc các trường đưa ra mức học
phí cao sẽ cản trở khả năng tiếp cận giáo dục
đại học của những người học thật sự có năng
lực trình độ.
Bên cạnh việc xây dựng lộ trình tăng học
phí hợp lý, các trường cần phải tăng cường các
hoạt động hỗ trợ tài chính cho sinh viên song
hành cùng với việc gia tăng học phí nhằm đảm
bảo duy trì khả năng tiếp cận các chương trình
đào tạo của người học. Theo Nghị quyết 77 và
các quy định hiện hành, các trường có thể sử
dụng tiền lãi của khoản học phí và các khoản
thu sự nghiệp khác từ tiền gửi ngân hàng cùng
với một phần học phí để thực hiện các chính
sách học bổng, miễn giảm học phí, cho vay
học phí... Ngoài ra, các trường cũng cần phải
tích cực huy động các nguồn lực từ các tổ
chức để tăng cường cho các hoạt động hỗ trợ
tài chính cho sinh viên bên cạnh chính sách
cho vay ưu đãi của Nhà nước đối với sinh viên
của các trường được giao tự chủ.
Như phân tích trên đây, việc được trao quyền
sử dụng, kiểm soát nguồn thu và ra quyết định
đầu tư đòi hỏi các trường thực hiện xây dựng
được hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ, không
ngừng nâng cao trình độ chuyên môn của các
bộ phận chức năng, xây dựng quy trình quản
lý hiệu quả. Ngoài ra, các trường cũng cần phải
thực hiện tổ chức lại bộ máy nhằm khai thác
128

Taïp chí KINH TEÁ ÑOÁI NGOAÏI

được tối đa các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu đặt
ra của đổi mới cơ chế hoạt động.
5. Kết luận
Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ đã
phần nào đáp ứng được mong mỏi của các
trường đại học công lập, đặc biệt là các trường
tự đảm bảo toàn bộ kinh phí chi thường xuyên.
Nghị quyết đã giải quyết cơ bản các vấn đề còn
tồn tại trong cơ chế tự chủ, hướng tới khuyến
khích các cơ sở giáo dục đại học công lập chủ
động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các
nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo đại
học và giảm chi cho ngân sách nhà nước đồng
thời không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục
đại học của sinh viên nghèo, sinh viên là đối
tượng chính sách.
Tuy nhiên, để được hưởng các quyền theo
Nghị quyết, các trường đại học công lập thực
hiện thí điểm phải đối mặt với không ít thách
thức. Việc chuyển giao toàn bộ gánh nặng về
đầu tư phát triển, về thực hiện hỗ trợ các đối
tượng chính sách trong thời gian ngắn thật sự
chưa phải là giải pháp tối ưu cho phát triển
giáo dục đại học. q
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