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____________ 
 

Từ khi thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với nỗ lực 
to lớn của toàn dân tộc, nước ta đã phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, 
trong đó có giáo dục và đào tạo. Sau 9 năm thực hiện Chiến lược phát triển giáo 
dục 2001 – 2010, giáo dục đại học nước ta đã từng buớc phát triển rõ rệt về quy 
mô, đa dạng về loại hình trường và hình thức đào tạo, nguồn lực xã hội được huy 
động nhiều hơn và đạt được nhiều kết quả tích cực, cung cấp nguồn nhân lực trình 
độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần quan 
trọng tạo nên sự tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng 
và hội nhập quốc tế thắng lợi. 

Tuy nhiên, giáo dục đại học cũng bộc lộ nhiều hạn chế và yếu kém: chất 
lượng đào tạo nhìn chung còn thấp, chưa theo kịp đòi hỏi phát triển kinh tế xã hội 
của đất nước; cơ chế quản lý của Nhà nước đối với hệ thống giáo dục đại học và 
sự quản lý của các trường đại học, cao đẳng còn nhiều bất hợp lý kéo dài, chưa tạo 
ra động lực đủ mạnh để phát huy năng lực sáng tạo và sự tự chịu trách nhiệm của 
đội ngũ giảng viên, các nhà quản lý và sinh viên để đổi mới mạnh mẽ, căn bản 
giáo dục đại học. Tiềm năng đầu tư của xã hội và các nhà đầu tư nước ngoài để 
phát triển giáo dục đại học chưa được phát huy có hiệu quả. Có nhiều nguyên 
nhân của tình hình trên, nhưng nguyên nhân căn bản chính là sự yếu kém trong 
quản lý nhà nước về giáo dục đại học và sự yếu kém trong quản lý của bản thân 
các trường đại học, cao đẳng.  

Trước tình hình đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình hành động về đổi mới quản lý giáo 
dục đại học giai đoạn 2010 – 2012, coi đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng 
và phát triển toàn diện giáo dục đại học, làm tiền đề triển khai hệ thống các giải 
pháp đồng bộ nhằm khắc phục các yếu kém trong ngành, nâng cao chất lượng và 
hiệu quả giáo dục đại học.  
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Việc đổi mới quản lý giáo dục đại học chỉ có thể đạt kết quả thực sự và bền 
vững khi có sự chỉ đạo kiên quyết của các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp; có 
sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể và sự quan tâm của toàn xã hội. Vì vậy, Thủ 
tướng Chính phủ chỉ thị:  

1. Cần quán triệt nhận thức: phát triển quy mô giáo dục đại học phải đi đôi 
với đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo. Kiên quyết chấm dứt tình trạng 
không kiểm soát được chất lượng đào tạo. Cần tạo ra cơ chế và động lực trong 
quản lý nhà nước và quản lý của các cơ sở đào tạo để thực hiện mục tiêu đảm bảo 
và nâng cao chất lượng đào tạo.  

2. Coi việc đổi mới quản lý giáo dục đại học bao gồm quản lý nhà nước về 
giáo dục đại học và quản lý của các cơ sở đào tạo là khâu đột phá để tạo ra sự đổi 
mới toàn diện của giáo dục đại học, từ đó đảm bảo và nâng cao chất lượng đào 
tạo, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học một cách bền vững. 

3. Để triển khai công tác đổi mới quản lý giáo dục đại học, Thủ tướng 
Chính phủ giao: 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: 
1. Phối hợp với Công đoàn giáo dục Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh tổ chức thảo luận trong tất cả các cơ sở giáo dục đại học: vì sao 
phải nâng cao chất lượng đào tạo, làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào 
tạo trong giai đoạn hiện nay. 

2. Trên cơ sở đối chiếu tình hình phát triển hệ thống giáo dục đại học thực 
tế và các chỉ tiêu đã được quyết định trong Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02 
tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại 
học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 và Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 
tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới các trường 
đại học, cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bộ Tài chính để đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch, rà soát lại các chỉ tiêu phát 
triển hệ thống giáo dục đại học đến năm 2020; đồng thời tăng cường công tác dự 
báo để các mục tiêu và chỉ số phát triển giáo dục đại học có tính khả thi, làm cơ sở 
xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020. 

3. Tiến hành rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm 
pháp luật đã ban hành; đồng thời xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản quy 
phạm pháp luật mới về thành lập trường, tuyển sinh, tổ chức đào tạo, quản lý tài 
chính, quản lý chất lượng, tuyển dụng, trong đó làm rõ trách nhiệm và chế độ của 
nhà giáo trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, quan hệ giữa Ban Giám hiệu, Hội 
đồng trường, Đảng ủy, các đoàn thể ở trường để từ đó các trường đại học, cao 
đẳng thực hiện quyền tự chủ và nghĩa vụ tự chịu trách nhiệm trước xã hội và nhà 
nước theo quy định của Luật Giáo dục. 
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4. Triển khai Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của 
Quốc hội khóa XII về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính 
trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015. 
Hướng dẫn và kiểm tra các trường áp dụng mức trần học phí mới theo hướng tăng 
học phí phải gắn liền với các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đào tạo. 
Thực hiện tốt các chính sách miễn giảm học phí, chính sách tín dụng sinh viên và 
việc cấp bù học phí được miễn giảm cho các trường. 

5. Phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai xây dựng và thực hiện Quy hoạch 
xây dựng các đại học trong các tỉnh, thành phố; quy hoạch và xây dựng ký túc xá 
sinh viên. Triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, 
cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh. Triển khai 
thực hiện đề án xây dựng ký túc xá sinh viên các trường đại học, cao đẳng với 
mục tiêu đến năm 2011 tạo thêm khoảng 200.000 chỗ ở cho sinh viên. 

6. Tham mưu cho Chính phủ phân công, phân cấp quản lý các trường đại 
học, cao đẳng theo hướng làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước giữa Bộ Giáo dục 
và Đào tạo và các Bộ, ngành quản lý trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố. Tăng cường bộ máy giúp việc cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để thực 
hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. 

Triển khai việc phân cấp mạnh mẽ cho các cơ sở giáo dục đại học, đồng 
thời phát huy cao độ tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự kiểm soát bên trong của 
các trường, trên cơ sở các quy định của nhà nước và của các trường, tăng cường 
công tác giám sát và kiểm tra của nhà nước, của xã hội và của bản thân các cơ sở. 

7. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết của các trường đại học, cao 
đẳng trong đề án thành lập trường về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, chương 
trình, giáo trình nhằm bảo đảm và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo; có cơ 
chế xử lý nghiêm khắc đối với các trường sau 3 năm thành lập không đáp ứng đủ 
các tiêu chí, điều kiện của một trường đại học, cao đẳng như cam kết của các nhà 
đầu tư. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo theo hình 
thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. 

8. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương đào tạo theo nhu cầu xã hội; 
tổ chức sơ kết, đánh giá 3 năm (2008 - 2010) việc triển khai thực hiện đào tạo theo 
nhu cầu xã hội và xây dựng kế hoạch đào tạo theo nhu cầu xã hội cấp quốc gia, tại 
mỗi địa phương và mỗi cơ sở đào tạo. 
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9. Đẩy mạnh việc đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo 
hướng đẩy nhanh tiến độ tự đánh giá của các trường đại học và cao đẳng, triển 
khai từng bước việc kiểm định các trường đại học, cao đẳng; xây dựng tiêu chuẩn 
và hình thành một số cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục đại học độc lập. 

10. Nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 
các trường đại học, cao đẳng thông qua xây dựng tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch 
cán bộ lãnh đạo trường giai đoạn 2010 - 2015 và tổ chức bồi dưỡng về quản lý 
giáo dục đại học. 

11. Nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học ở 
các trường đại học, góp phần tích cực nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội. 

12. Hướng dẫn và kiểm tra các trường đại học, cao đẳng xây dựng chiến 
lược phát triển nhà trường giai đoạn 2011 - 2015, đáp ứng đòi hỏi của sự phát triển 
đất nước và của giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay. 

- Các Bộ, ngành: 

Chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục 
đại học trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động về 
đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012, xây dựng (hoặc rà soát 
điều chỉnh) chiến lược phát triển trường giai đoạn 2011 - 2015; theo chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ, ngành nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các cơ chế và 
chính sách quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển của toàn hệ thống giáo dục đại học; 
thông báo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện để tổng hợp, báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ quan quản lý 
giáo dục và các cơ sở giáo dục đại học do địa phương quản lý xây dựng và thực 
hiện Chương trình hành động về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 
- 2012; phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành để thực 
hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục đại học theo phân cấp của Thủ tướng 
Chính phủ; thông báo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện để tổng hợp, 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

- Bộ Thông tin và Truyền thông: 

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên 
truyền, hỗ trợ việc triển khai đổi mới quản lý giáo dục đại học. 
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- Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam: 

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo mở chuyên mục tuyên truyền định kỳ 
về thực hiện Chương trình hành động đổi mới quản lý giáo dục đại học. 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 
trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp tình hình và 
định kỳ hàng năm báo cáo Chính phủ kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này của 
các Bộ, ngành và các địa phương trong cả nước./. 
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