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A.Tổng quan về giáo dục đại học Việt Nam
(Tính đến 6/2014)
Quy mô các trường công lập và
ngoài công lập

Tổng số các truờng ĐH, CĐ là 433, trong đó:
- Số trường công lập là: 347 trường;
- Số trường ngoài công lập là 86 trường.
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Tổng quan về giáo dục đại học Việt Nam
Tổng số HSSV năm 2014 là 1.662.665,
Trong đó:
- Số SV học công lập là 1.407.864
- Số SV học ngoài công lập là 254.801
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Quy mô đào tạo đại học, cao đẳng theo nhóm ngành
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Đầu tư NSNN cho giáo dục giai đoạn 2011-2014
Đơn vị tính: tỷ đồng
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B. Thực trạng và giải pháp đổi mới chính sách
huy động và phân bổ nguồn lực tài chính trong
giáo dục đại học ở Việt Nam

I. Chính sách huy động nguồn lực tài chính ( thu
học phí, thu từ KH&CN, cung cấp dịch vụ,..)
II. Chính sách phân bổ NSNN

I. Thực trạng chính sách huy động
nguồn lực tài chính








Học phí: Là nguồn thu chủ yếu của các cơ sở đào tạo
Quyết định số 70/QĐ-TTg ngày 31/3/1998: Cao đẳng : Từ 40.000
đến 150.000 đồng/th mỗi s/v; Đại học : Từ 50.000 đến 180.000
đồng/th mỗi s/v;
Quyết định số 1310 QĐ-TTg ngày 21/8/2009: Cao đẳng, cao đẳng
nghề: từ 40.000 đến 200.000 đồng/tháng/sinh viên; Đại học: từ
50.000 đến 240.000 đồng/tháng/sinh viên;
Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010: Khoa học xã hội, kinh
tế, luật; nông, lâm, thủy sản (290.000đ đến 550.000đ); Khoa học tự
nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn,
du lịch (310.000đ- 650.000đ); Y dược (340.000đ -800.000đ)
Theo tính toán đến năm 2015 mức thu học phí cũng chỉ đáp ứng
được tù 50% -60% chi phí đào tạo cần thiết.
Thu từ KH&CN, cung cấp dịch vụ: Chiếm tỷ trọng thấp

So sánh thay đổi mức học phí trong mối tương
quan với với thay đổi mức tiền lương cơ bản
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Mức trần học phí đối với các cơ sở đại học công
lập theo nhómngành đào tạo (Đơn vị: nghìn đồng)

Tích cực, hạn chế của chính sách học phí thấp
Tích cực : Tạo cơ hội học tập cho học sinh, sinh viên, tăng quy mô
Hạn chế:
 Mang tính bình quân, không khác biệt nhiều giữa các ngành đào tạo
 Cơ sở đào tạo không có đủ nguồn tài chính cần thiết để bù đắp chi
phí đào tạo, đảm bảo chất lượng và nâng cao chất lượng.
 Do không tăng được mức thu học phí, nên để tăng thu nhập phải
tăng quy mô đào tạo, nhưng việc tăng quy mô không tương xứng
với điều kiện đảm bảo chất lượng (tăng tỷ lệ sinh viên/giảng viên,
tăng tỷ lệ sinh viên/thư viện, phòng thí nghiệm, giảng đường…) ảnh
hưởng đến chất lượng đào tạo.
Cơ sở đào tạo ngoài công lập: Không cạnh tranh được với các cơ
sở đào tạo công lập.
Người học: Học sinh thuộc gia đình có thu nhập cao và học sinh
thuộc gia đình có thu nhập thấp cùng đóng một mức học phí thấp
như nhau, trong khi đó học sinh thuộc các gia đình có thu nhập cao
chiếm tỷ trọng cao trong các cơ sở đào tạo công lập, dẫn đến việc
nhà nước đang trợ cấp ngược cho người có thu nhập cao.

Đề xuất đổi mới chính sách huy động
nguồn tài chính







Khẩn trương sửa đổi chính sách học phí:
Chuyển chính sách học phí sang cơ chế giá dịch vụ:
Học phí tính đủ chi phí đào tạo cần thiết theo chuẩn đầu ra.
Học phí tương xứng với chất lượng đào tạo, thu học phí cao
đối với đào tạo chất lượng cao.
Học phí được tính theo cơ chế thị trường đối với những ngành
học xã hội có nhu cầu cao, có khả năng XHH cao.
Nhà nước tiếp tục hỗ trợ thông qua học phí đối với một số
ngành học xã hội đang thiếu, nhà nước cần
Công khai, minh bạch hóa các nguồn thu tài chính ngoài
học phí:
Tăng nguồn tài chính thông qua gắn kết hoạt động đào tạo
với NCKH, chuyển giao, cung cấp dịch vụ ứng dụng
KH&CN theo nhu cầu xã hội.

II. Thực trạng chính sách phân bổ nguồn NSNN
1. Đối với các cơ sở đào tạo:
 Chỉ các trường đại học công lập mới được tiếp cận nguồn
NSNN để chi đào tạo; Các trường đại học ngoài công lập
không được tiếp cận nguồn NSNN
 Việc giao dự toán NSNN chi thường xuyên được thực hiện
theo cơ chế khoán. Việc giao khoán căn cứ vào dự toán được
giao năm trước và khả năng của ngân sách, để làm căn cứ
giao khoán, không gắn với chỉ tiêu, quy mô, ngành nghề đào
tạo.
 Việc phân bổ NSNN mang tính bình quân, trên cơ sở các yếu
tố đầu vào, chưa gắn với số lượng, chất lượng học sinh ra
trường.

II. Thực trạng chính sách phân bổ nguồn NSNN
2. Đối với học sinh, sinh viên:
Sinh viên sư phạm được miễn thu học phí
Chính sách cử tuyển
Chính sách miễn, giảm học phí đối với học sinh diện chính
sách
Chính sách tín dụng sinh viên
Sinh viên học tại các trường công lập đều nhận được hỗ trợ
của NSNN thông qua việc đóng học phí thấp hơn chi phí
3. Đối với giáo viên:
Khung tiền lương cao trong hệ thống thang bảng lương Nhà nước
Áp dụng hệ số đứng lớp
Âp dụng hệ số phụ cấp khi công tác ở vùng có điều kiện khó khăn
Được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên

Tích cực, hạn chế của chinh sách phân bổ NSNN
Tích cực: Duy trì sự hoạt động ổ định của các cơ sở đào tạo
công lập; đảm bảo nguồn tài chính để thực hiện chính sách
tiền lương đối với giáo viên, trợ cấp học tập với sinh viên,…
Hạn chế:
 Mang tính bình quân (các ngành học, các cơ sở đào tạo,…)
 Phân bổ NSNN chưa gắn với kết quả số lượng, chất lượng đào

tạo, chưa tạo động lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng.
 Còn nặng về bao cấp, chưa tạo động lực để khuyến khích cơ
sở đào tạo tự chủ về kinh phí hoạt động, tự đảm bảo toàn bộ
kinh phí hoạt động thường xuyên, không nhận NSNN.
Cơ sở đào tạo ngoài công lập
 Chưa bình đẳng giữa cơ sở đào tạo công lập và ngoài công lập,
 Chưa có cơ chế để nguồn lực công được phân bổ cho những cơ

sở đào tạo có khả năng sử dụng hiệu quả nhất, cho những học
sinh có khả năng nhất.

Đề xuất đổi mới chính sách phân bổ NSNN









Đối với các cơ sở đào tạo công lập
Thay đổi việc phân bổ NSNN theo các tiêu chí đầu vào, sang việc
phân bổ NSNN theo tiêu chí đầu ra, gắn với các hệ thống định mức
kinh tế kỹ thuật, định mức phân bổ chi phí có tính khoa học.
Gắn việc phân bổ kinh phí với các kết quả đánh giá, kiểm định về
chất lượng đào tạo.
Thay đổi việc hỗ trợ NSNN đối với tất cả các ngành học, sang việc
chỉ hỗ trợ đối với một số ngành học XH mất cân đối.
Thay đổi việc hỗ trọ NSNN cho cơ sở đào tạo sang hỗ trợ trực tiếp
cho đối tượng thụ hưởng.
Đối với cơ sở đào tạo công lập, ngoài công lập
Thực hiện chính sách nhà nước đặt hàng đối với một số ngành đào
tạo khoa học cơ bản, khoa học xã hội nhân văn, nông nghiệp nông
thôn, y tế, năng lượng nguyên tử… phù hợp với nhu cầu sử dụng
của Nhà nước.
Từng bước thực hiện việc đấu thầu kinh phí đào tạo từ NSNN, theo
đó nguồn lực từ NSNN sẽ được giao cho những cơ sở đào tạo có
chất lượng, hiệu quả và chi phí hợp lý Thực hiện cạnh tranh làm
mạnh giữa các cơ sở đào tạo, không phân biệt cơ sở công lập,
ngoài công lập trong việc tiếp cận NSNN cho đào tạo.

Đề xuất đổi mới chính sách phân bổ NSNN
Đối với học sinh, sinh viên:
Thay đổi phương thức miễn thu học phí đối với học sinh sư phạm
hiện nay bằng cách Nhà nước tạo điều kiện cho học sinh theo học
ngành sư phạm được vay tín dụng. Sau khi tốt nghiệp, nếu công tác
trong lĩnh vực sư phạm sẽ được xóa nợ cả gốc và lãi;
Thay đổi việc hỗ trợ qua học phí đối với tất cả sinh viên công lập
như hiện nay bằng việc xây dựng tiêu chí để cấp học bổng Chính
phủ đối với học sinh tài năng, học sinh học một số ngành nghề đặc
biệt theo yêu cầu của Nhà nước.
Điều chỉnh, tăng mức hỗ trợ tương xứng với chi phí đào tạo đối với
học sinh là đối tượng chính sách xã hội, thay đổi phương thức hỗ
trợ thông qua cơ sở đào tạo bằng phương thức hỗ trợ trực tiếp cho
học sinh để học sinh dùng kinh phí hỗ trợ đóng trực tiếp cho các cơ
sở đào tạo.

C. Kết luận
Với những quan điểm, giải pháp đề xuất nêu trên cho thấy
việc thay đổi chính sách thu học phí, thay đổi chính sách
phân bổ NSNN theo các tiêu chí đầu vào sang các tiêu chí
theo kết quả đầu ra, tiến tới đặt hàng, đấu thầu việc sử dụng
kinh phí đào tạo từ NSNN gắn với kiểm định chất lượng đào
tạo; đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện cho các cơ sở ngoài
công lập phát triển bình đăng thực sự với các cơ sở đào tạo
công lập thì trong điều kiện nguồn NSNN cho giáo dục đại
học không tăng, nhưng thông qua việc thay đổi phương thức
hỗ trợ, thay đổi, tái cơ cấu chi của NSNN chúng ta vẫn hoàn
toàn có có thể xây dựng được một hệ thống giáo dục đại học
có chất lượng, gắn với mục tiêu công bằng và hiệu quả.

