
Cần ThiếT PhÂn Tầng Đại họC ở  việT nam
PgS.TS nguYỄn văn nhã

giáo dục đại học việt nam cũng đang 
thay đổi theo yêu cầu của xu thế toàn 
cầu hoá, quốc tế hoá trong cơ chế thị 

trường định hướng XhCn, nhằm cung cấp cho 
sự nghiệp Cnh, hĐh rút ngắn quy trình đào tạo 
nhân lực chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân tài 
cho đất nước, đủ trí tuệ và bản lĩnh khi hội nhập 
WTO và cạnh tranh để phát triển kinh tế - xã hội, 
đưa việt nam sớm thoát khỏi nghèo nàn và lạc 
hậu. 

vì SaO Cần Phải PhÂn Tầng CáC Đại 
họC ở việT nam? 

Để có thể luận bàn về vấn đề phân tầng 
đại học ở việt nam, chúng ta cần trả lời 
một câu hỏi: nền giáo dục đại học việt 
nam đang ở đâu? Để từ đó đưa ra được 
một triết lý giáo dục đúng đắn.

Thứ nhất, nói về số lượng: trong mấy năm 
trở lại đây, Bộ gD&ĐT đã ban hành nhiều 
Quyết định và trình Thủ tướng Chính 

phủ cho phép mở khá nhiều trường Đh và CĐ. 
Từ năm 2005, con số xấp xỉ 300 thì năm 2011 
con số đã xấp xỉ 500 (trong đó có 376 đại học 
và trường đại học). Dự kiến đến năm 2015, việt 
nam sẽ có thêm 115 trường Đh mới và khoảng 
150 trường CĐ mới, phấn đấu đưa tỷ lệ 150 sinh 
viên/ 10 000 dân (gần bằng 1/2 của Thái Lan, 1/3 
của hàn Quốc và một số nước trong aun).

Điều này sẽ giúp cho việc tăng số lượng học sinh 

TrOng Quá Trình PháT Triển, ĐặC BiệT Là TrOng những ThậP niên gần ĐÂY 
hệ Thống giáO DụC Đại họC ở CáC nƯớC Trên Thế giới Đã và Đang Có 

những Biến Đổi SÂu SắC Cả về QuY mô, Cơ Cấu LOại hình, mô hình ĐàO 
TạO v.v... với Xu hƯớng Đa Dạng hOá, ChuYển Từ giáO DụC Tinh hOa ChO 
Số íT Sang nền giáO DụC Đại họC Đại Chúng; Từ TháP ngà Kinh viện Sang 

ThựC TiỄn CuộC Sống với những ThaY Đổi SÂu SắC Cả về mụC Tiêu, nội 
Dung, ChƯơng Trình và Phơng PháP DạY họC, Cơ Chế Quản Lý...
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ThPT sau khi tốt nghiệp vào học các trường Đh 
và CĐ, giảm tình trạng dư thừa sau ThPT, giải 
quyết vấn nạn thiếu chỗ học, đồng thời giảm 
thiểu được các tệ nạn xã hội do sự dư thừa 
nhiều học sinh bị trượt đại học gây nên. Theo 
Vietnamnet đưa tin: năm 2011 cả nước có 1 589 
302 thí sinh dự thi Đh,CĐ thì có tới 600 000 thí 
sinh bị trượt!

Điều này cũng dẫn đến tình trạng khá nhiều 
trường Đh dân lập, tư thục, trường Đh công do 
uBnD Tỉnh quản lý nhiều nơi chưa đủ lực lượng 
cán bộ giảng dạy, chưa hoàn tất cơ sở vật chất, 
và đặc biệt là các điều kiện đảm bảo chất lượng 
đào tạo còn bất cập; nhưng số ngành đào tạo 
thì rất nhiều, các cơ quan quản lý không đủ sức 
kiểm tra chất lượng đào tạo.

như vậy là nhu cầu mở trường là có thực, là 
cần thiết. Tờ báo mỹ Whashington Post ngày 
10/8/2011 viết về nền giáo dục đại học việt nam 
như sau: hệ thống giáo dục đại học việt nam 
chưa phát triển kịp để đáp ứng nhu cầu xã hội. 
với gần 85 triệu dân, việt nam chỉ có gần 500 
trường Đh,CĐ, trong khi đó mỹ có 310 triệu dân 
và có 4 400 trường Đh, CĐ.

Thứ hai, nói về chất lượng: Thực tế cho thấy, 
cứ sau một mùa tuyển sinh khá nhiều trường 
Đh, CĐ lại kiến nghị với Bộ gD&ĐT giảm điểm 
sàn xuống dưới 13 điểm (nếu cộng các ưu tiên, 
chế độ chính sách mà Bộ đã ban hành thì có 
đến 5 điểm) chẳng lẽ 8 điểm thi 3 môn vẫn cần 

giảm tiếp điểm sàn, nếu không một số trường 
sẽ không tuyển nổi sinh viên, sẽ phải đóng cửa. 
Trong khi đó điểm sàn vào một số đại học, như 
ĐhQghn không thể dưới 17 điểm! một số 
ngành của ĐhQghn năm nào cũng chỉ tuyển 
trên 20 điểm trở lên. Xét về học lực thì cứ hơn 
nhau 5 điểm đã thuộc đẳng cấp khác rồi chứ 
không thể còn là may rủi!

Thứ ba, nói về sứ mạng: Đảo qua các trang web 
của các đại học thì thấy sứ mạng ( sứ mệnh) 
được các đại học tuyên bố khác nhau lắm, cả về 
tiêu chí xét chọn vào học, lẫn chuẩn đầu ra của 
các ngành đào tạo (ngay cả 3 công khai theo 
yêu cầu của Bộ gD&ĐT cho dù không ai kiểm 
tra, thẩm định xác thực) cũng khác nhau lắm. 
Trên báo Tiền Phong, số ra thứ Tư, 30/11 có bài 
“Quyền tự chủ cho các trường đại học – Không 
thể giao tràn lan” (trang 4, pv hồ Thu), hơn 170 
đại biểu dự hội thảo Đổi mới cơ chế tài chính đối 
với các cơ sở giáo dục đại học công lập tại hà nội 
hôm 29/11. Thứ trưởng Bùi văn ga kết luận: Sự 
cào bằng trong phân bổ ngân sách không tạo ra 
thế cạnh tranh...

Thứ tư, nhìn ra thế giới: Các nước tiên tiến đều 
chú trọng xây dựng nền giáo dục đại học chất 
lượng cao và thu hút nhiều người đến học. Đặc 
biệt là mỹ, số sinh viên việt nam du học ở mỹ 3 
năm gần đây tăng rất nhanh, đứng thứ 12 trong 
số các lưu học sinh các nước du học ở mỹ. Con 
số sinh viên nước ngoài du học ở việt nam chưa 
nhiều, mới chủ yếu là sinh viên Trung Quốc.
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nên PhÂn Tầng CáC Đại họC ở việT 
nam Thế nàO?

mục tiêu của giáo dục đại học là đào tạo ra 
những con người có đủ năng lực làm chủ 
bản thân và làm chủ xã hội ( nói cụ thể là 
có phẩm chất đạo đức, nhân cách tốt, lý trí 
và kiến thức vững vàng, năng lực làm việc 
và kỹ năng sống lành mạnh...). Đôi khi vì bị 
ảnh hưởng của cơ chế thị trường mà mục 
tiêu đào tạo bị đẩy xô lệch. Các chương 
trình đào tạo kinh tế, quản trị kinh doanh 
chủ yếu dạy người ta làm giàu hơn là phục 
vụ cộng đồng; các chương trình Luật dạy 
người ta cách thắng kiện hơn là tính trung 
thực; còn các chương trình Y, Dược thì dạy 
người ta cách khám chữa bệnh nhiều hơn 
là sống sao cho lành mạnh...vì thế việc xuất 
hiện những đại học chỉ cần mục tiêu cung 
cấp nguồn nhân lực cho địa phương hơn là 
đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất 
lượng cao, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài; 
còn những đại học lớn, tầm cỡ thì đang 
kiên quyết giữ ổn định quy mô đào tạo vừa, 
tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất 
lượng đào tạo, hội nhập quốc tế. hai loại 
hình trường đại học đó không thể và không 

nên coi là giống nhau.

mỗi nước lại có các cách đi khác nhau: ở 
mỹ, số lượng các trường tư nhiều hơn các 
trường công lập, trong khi đó ở Pháp lại 
không cho phép có trường đại học tư thục 
nào.

Cuối năm 2009, Bộ gD&ĐT có xây dựng 
một Đề án đổi mới giáo dục đại học ở việt 
nam và đề nghị các trường cho ý kiến đóng 
góp. Trong bản góp ý của ĐhQghn đã nêu 
rõ: Đề án không đề cập đến việc phân loại 
hoặc xếp loại các trường đại học. ở mỹ, các 
trường đại học được phân thành 8 loại: đại 
học nghiên cứu i, đại học nghiên cứu ii, đại 
học đào tạo tiến sĩ i, đại học đào tạo tiến 
sĩ ii, đại học đào tạo thạc sĩ i, đại học đào 
tạo thạc sĩ ii,... mỗi loại đều có tiêu chuẩn 
cụ thể.

việc xếp loại các trường đại học sẽ làm cho: 
việc đầu tư của nhà nước và xã hội cho các 
trường đại học có hiệu quả; Các trường đại 
học lựa chọn và xác định được chính xác 
nhu cầu của xã hội và mục tiêu đào tạo của 
nhà trường hơn; Sinh viên dễ dàng lựa chọn 
trường đại học phù hợp để theo học.

mụC Tiêu CỦa giáO DụC 
Đại họC Là ĐàO TạO ra 
những COn ngƯời Có ĐỦ 
năng LựC Làm ChỦ Bản 
ThÂn và Làm ChỦ Xã hội 
( nói Cụ Thể Là Có Phẩm 
ChấT ĐạO ĐứC, nhÂn 
CáCh TốT, Lý Trí và Kiến 
ThứC vững vàng, năng 
LựC Làm việC và Kỹ năng 
Sống Lành mạnh...).
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Trong thực tế đang tồn tại hai loại hình đại 
học công lập và đại học ngoài công lập. 
Các đại học, cao đẳng ngoài công lập có 
hiệp hội do gS. Trần hồng Quân, nguyên 
Bộ trưởng bộ gD&ĐT làm chủ tịch hiệp hội 
và trong một lần hội nghị vun (việt nam 
universities net) đã có ý kiến hợp nhất các 
đại học trong và ngoài công lập thành một 
tổ chức hiệp hội các đại học và cao đẳng 
việt nam, nhưng chưa trở thành hiện thực!

Bộ gD&ĐT thì đã coi 2 ĐhQg và các đại 
học Thái nguyên, vinh, huế, Đà nẵng và 
Cần Thơ ( gọi chung là các đại học vùng) 
là các đại học lớn, trên thực tế thì đang có 
khái niệm Đại học trọng điểm quốc gia việt 
nam. Đó là những đại học (cấp vùng và cấp 
quốc gia), trường đại học, và học viện hàng 
đầu của quốc gia, được chính phủ ưu tiên 
giao quyền tự chủ như: được tự in và cấp 
bằng tiến sĩ; được toàn quyền cử cán bộ đi 
học nước ngoài, trừ những trường hợp du 
học bằng ngân sách nhà nước; được chủ 
động mời và tiếp nhận giảng viên, sinh viên 
nước ngoài đến học và giảng dạy; được đề 
xuất mở những ngành đào tạo chưa có 
trong danh mục đào tạo. Bên cạnh đó, hiệu 
trưởng sẽ quyết định phân bổ ngân sách 

đầu tư thiết bị và xây dựng cơ bản mà không 
phải thông qua Bộ gD&ĐT. 

hiện nay, ở việt nam có 16 cơ sở giáo dục 
đại học được chọn xây dựng thành đại học 
trọng điểm quốc gia bao gồm 2 đại học 
quốc gia, 5 đại học vùng theo lãnh thổ, và 
9 trường đại học, học viện theo các lĩnh vực 
và ngành trọng điểm quốc gia (sư phạm, y - 
dược, kinh tế, nông - lâm - ngư nghiệp, công 
nghệ, kỹ thuật quân sự).

Theo kế hoạch của chính phủ, sẽ xây dựng 
20 trường đại học nghiên cứu trọng điểm 
quốc gia có trình độ đào tạo và nghiên cứu 
tiên tiến làm đầu tàu cho sự phát triển mạng 
lưới các trường đại học việt nam. về đội 
ngũ giảng viên sẽ có trình độ tiến sĩ >75%. 
(nguồn Bách khoa toàn thư Wikipedia).

như thế có thể phân loại, phân tầng các 
đại học đã “tự phát” sinh ra, chỉ có điều Bộ 
gD&ĐT chưa nêu rõ tiêu chí, tiêu chuẩn, 
quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của các đại 
học này khác với các đại học khác mà thôi.

việC XếP LOại CáC TrƯờng 
Đại họC Sẽ Làm ChO: việC 
Đầu TƯ CỦa nhà nƯớC và 
Xã hội ChO CáC TrƯờng 
Đại họC Có hiệu Quả; CáC 
TrƯờng Đại họC Lựa Chọn 
và XáC Định ĐƯợC Chính 
XáC nhu Cầu CỦa Xã hội 
và mụC Tiêu ĐàO TạO CỦa 
nhà TrƯờng hơn; Sinh 
viên DỄ Dàng Lựa Chọn 
TrƯờng Đại họC Phù hợP 
Để ThEO họC.
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