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Hồ Chí Minh đã nói: “ Giáo dục phải phục vụ 

đường lối chính trị của Đảng và chính phủ, 

gắn liền với sản xuất và đời sống nhân dân”. 

(HCM.TT.T10.tr190).

Như vậy, giáo dục - bao gồm cả giáo dục đại 

học – cần gắn liền với nền kinh tế quốc dân, 

với hệ thống chính trị, và với tổ chức xă hội 

cụ thể trong giai đọan hiện nay.

VỀ KINH TẾ.  Đảng ta đề ra chính sách : 

“Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành 

phần vận động theo cơ chế thị trường, có sự 

quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội 

chủ nghĩa”, gọi tắt là “ Kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa”.

Giáo dục đại học của chúng ta tất yếu 

phải phụ thuộc vào nền kinh tế đó, nghĩa là 

phải tuân thủ những quy luật khắt khe của 

một nền kinh tế thị trường nhưng không 

buông lỏng, không tự phát mà có sự quản lý 

của nhà nước nhằm hướng tới một nền giáo 

dục xã hội chủ nghĩa trong tương lai.

Một nền giáo dục Đại học như vậy phải có 

các nội dung như sau :

1. Về sở hữu : Gồm sở hữu nhà nước 

(các trường công lập). Sở hữu tư nhân  

(trường tư thục) gồm một nhà đầu tư hoặc 

nhóm nhà đầu tư, nhà đầu tư trong nước 

hoặc nhà đầu tư nước ngoài.
2. Về quản lý : Sở hữu thuộc về ai thì 

người đó hoặc tổ chức đó quản lý, điều hành 
và sử dụng  cơ sở vật chất,  tài chính và 
chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo trước 
quốc dân..

3. Về phân phối lợi nhuận :  

Lợi nhuận do chủ đầu tư sử dụng để tái đầu tư 

mở rộng hoặc thu hồi vốn.

VỀ CHÍNH TRỊ. Hồ Chí Minh đã nói:  Giáo dục 

phải phục vụ đường lối chính trị của đất nước, 

phải đào tạo những công dân tốt và cán bộ tốt. 

Những người kế tục xứng đáng sự nghiệp cách 

mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta. Đây chính 

là tiêu chí định hướng xã hội chủ nghĩa trong  

giáo dục đào tạo.

Vì vậy Đảng và nhà nước ta (thông qua Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, và bộ phận điều hành các trường 

đại học ) xây dựng nội dung giảng dạy trong các 

trường sao cho nhà trường đào tạo ra những con 

người có đức có tài, vừa hồng vừa chuyên, những 

con người phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc 

phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Với mục tiêu như vậy, Bộ giáo dục và Đào tạo 

phải quản lý “phần cứng” trong chương trình  

kế hoạch đào tạo của các trường đại học. Phần 

cứng này bao gồm các môn khoa học nhằm giáo 

dục tinh thần yêu nước, giáo dục chính trị  

tư tưởng, giáo dục đạo đức cách mạng và giáo 

dục thể chất cho sinh viên.

VỀ XÃ HỘI. Chủ trương xã hội hóa giáo dục là 

một chính sách lớn của Đảng nhằm đạt các mục 

tiêu sau :

1. Phát triển nhanh chóng đội ngũ trí thức 

trẻ nhằm đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất 

lượng cho cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật -  

công nghệ của đất nước.

2. Tập trung sức mạnh toàn dân tộc để xây 

TS. Nguyễn Đức Đạt
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dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho công tác 

giáo dục đào tạo. Đồng thời khuyến khích tinh 

thần ham học đã có trong truyền thống văn 

hóa của nhân dân ta.

3. Vận dụng tối đa sự hỗ trợ, giúp đỡ của 

quốc tế, của “bên ngoài” nhằm nhanh chóng 

đưa hệ thống giáo dục phát triển ngang tầm  

khu vực và thế giới.

Không thể xây dựng một nền giáo dục 

tăng trưởng nhanh chóng về số lượng và chất 

lượng nếu không huy động tối đa nội lực và 

cả ngoại lực cho một chiến lược phát triển 

lâu dài và bền vững. Giáo dục đại học cần 

phát triển tuần tự và cả bước nhảy vọt.

 Cũng không thể xây dựng một nền giáo 

dục tiên tiến nếu không thực hiện phương 

châm mà Hồ Chí Minh đã nêu là : “Trong việc 

giáo dục và học tập phải chú trọng đủ các 

mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ XHCN, văn 

hóa, kỹ thuật, lao động và sản xuất” (HCM.

TT.T10.tr190). Nghĩa là đào tạo nên những 

con người giỏi chuyên môn, những con người 

vừa biết sống “Cần, kiệm, liêm, chính” lại vừa 

biết sống có mục tiêu, có lý tưởng cao đẹp.

Sự thống nhất biện chứng giữa ba yếu 

tố : kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa, một nền chính trị tiên tiến và 

một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 

trong nền giáo dục Đại học là sự thống nhất  

đầy mâu thuẫn. Bởi lẽ đất nước ta còn  

nghèo còn lạc hậu, lại vừa trải qua ba mươi 

năm chiến tranh cho nên điểm xuất phát cho 

một chiến lược phát triển giáo dục so với các 

nước trong khu vực và trên thế giới là rất 

thấp, nhưng lại buộc phải đuổi kịp nền giáo 

dục tiên tiến trong vòng vài thập niên.

Mâu thuẫn của quá trình phát triển đi lên 

là tất yếu, mâu thuẫn giữa thuận lợi và thách 

thức giữa các yếu tố tích cực và tiêu cực cũng 

là tất yếu. Vấn đề là nhận thức và giải quyết 

mâu thuẫn này như thế nào?

Hồ Chí Minh đã nói : Thắng đế quốc và 

phong kiến là tương đối dễ, thắng bần cùng lạc 

hậu còn khó hơn nhiều. Rằng cuộc đấu tranh 

chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng để tạo ra 

những cái mới mẻ, tốt tươi  là  một cuộc chiến 

đấu khổng lồ.

Vì vậy chúng ta không sợ mâu thuẫn xuất 

hiện trong quá trình xây dựng và phát triển mà 

chỉ sợ rằng cái mới, cái tích cực chưa đủ mạnh, 

chưa đủ sức chiến thắng cái tiêu cực, cái cũ, 

cái chủ nghĩa cá nhân mà thôi.

Qua thực tế 10 năm xây dựng và phát 

triển các trường Đại học tư thục – dân lập trên 

cả nước “cuộc đấu tranh” giải quyết mâu thuẫn 

đã đạt được một số kết quả khả quan. Kết quả 

đó được đánh giá bởi ba tiêu chí sau đây :

Tiêu chí thứ nhất.  Cơ sở vật chất mà  

nhà trường tạo ra cho học tập, giảng dạy và  

nghiên cứu khoa học ở mức độ nào?  Bao 

nhiêu mét vuông lớp học, phòng thí nghiệm, 

nhà xưởng, … cho một sinh viên ? Bao nhiêu 

sách ở thư viện, bao nhiêu máy tính, và hệ 

thống mạng thông tin được trang bị đến đâu 

..v.v.. Nói tóm lại là “đồng tiền bát gạo” mà 

nhân dân chắt chiu cho giáo dục được sử 

dụng như thế nào? Ở đây mâu thuẫn giữa 

tiêu dùng hiện tại và đầu tư lâu dài là một 

mâu thuẫn gay gắt buộc các trường phải  

giải quyết.
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Trong nền kinh tế thị trường, nhà đầu 

tư muốn có lãi và thu hồi vốn là một yêu cầu 

chính đáng, không thể dùng khái niệm “thương 

mại hóa giáo dục” để lảng tránh nguyện vọng 

đó, và nếu không xem xét đến nguyện vọng 

đó thì ai còn bỏ vốn cho chúng ta xây dựng và 

phát triển các trường ngoài công lập? Vì vậy 

tỷ lệ của việc “hưởng lãi” và tái đầu tư vào  

cơ sở vật chất cho trường là một bài toán 

khó. Bài toán này không những cần trí tuệ 

mà còn cần cả lương tâm mới giải được. 

Việc đánh giá sự phát triển lành 

mạnh của một trường tư thục - dân lập trước 

hết phải kể đến cơ sở vật chất mà nhà trường 

tạo ra cho học tập, giảng dạy và nghiên cứu 

khoa học đến mức nào. Chưa nói đến chất 

lượng việc dạy và hoc, chỉ riêng việc một số 

trường  trong mấy chục năm qua thường 

xuyên đi thuê phòng học, buổi này học nơi 

này buổi khác học nơi khác, cũng đã gây 

không ít khó khăn cho thầy và trò.

 Qua mười năm xây dựng và phát 

triển Trường Đại học Dân lập Văn Lang, chúng 

tôi thấy rằng để “tự túc” được giảng đường, 

phòng thí nghiệm, thư viện…cho hơn 8.000 

sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường  như 

ngày hôm  nay thì “việc đấu tranh” với chính 

mình để dành ưu tiên cơ sở vật chất cho giảng 

dạy và học tập không hề “êm dịu” chút nào. 

Vừa phục hồi sau cơn “đau đẻ” trường, lớp ; 

nay được biết nhà trường đang nghĩ đến một 

sân vận động và một bể bơi cho sinh viên, 

quả là một ý tưởng lãng mạn cách mạng!

Tiêu chí thứ hai là số lượng sinh viên 

thi hoặc đăng ký vào trường mỗi một khóa là 

bao nhiêu? Nhân dân tinh lắm, chỉ cần sau một 

hai khóa đào tạo ra trường ( 4 - 5 năm) là họ biết 

chất lượng nhà trường, họ biết những gì mà nhà 

trường dành cho con em họ. Họ biết có thể gửi 

gắm con em họ vào trường nào.

Tiêu chí thứ ba là sản phẩm của trường 

đào tạo ra đã được xã hội chấp nhận chưa, chấp 

nhận đến mức nào?

Đã có một thời kỳ các cơ sở sản xuất và 

kinh doanh tuyển sinh viên tốt nghiệp đại học đăt 

tiêu chuẩn hàng đầu phải là trường công lập. Tiêu 

chuẩn đó ngày nay không còn hấp dẫn nữa bởi 

hai lẽ : Cung thấp hơn cầu, số sinh viên ra trường 

không đáp ứng đủ số lượng cho sự phát triển kinh 

tế quốc dân. Thứ hai là chất lượng sản phẩm là 

một “hàm số” biến đổi theo thời gian và điều kiện 

của từng trường, từng con người cụ thể . Chất 

lượng đầu vào và đầu ra không phải là một con 

số bất biến. Vì vậy không ít sinh viên tốt nghiệp 

trường ngoài công lập xin được việc làm, mà làm 

việc còn tốt hơn sinh viên của trường công lập. 

 Dựa trên ba tiêu chí trên, qua kinh nghiệm 

xây dựng các trường tư thục - dân lập chúng tôi 

thấy rằng để nhà trường phát triển bền vững cần 

ba yếu tố sau : 

1. Công tác xây dựng và phát triển Đảng 

trong nhà trường phải được quan tâm hàng đầu. 

Đảng bộ trường có vững, các Chi bộ có vững, có 

đoàn kết và đấu tranh mạnh mẽ thì Đảng trong 

nhà trường, tổ chức quần chúng trong nhà trường  

mới đẩy lùi được tiêu cực. Phát triển Đảng, kết 

nạp Đảng viên mới trong thanh niên sinh viên và 

cán bộ trẻ là một yếu tố quan trọng trong xây dựng 

Đảng ở các trường đại học. 

2. Tổ chức quần chúng phải đồng đều và 
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mạnh. Đoàn thanh niên cộng sản, Công đoàn, 

Hội sinh viên phải sinh hoạt thường xuyên và 

có hiệu quả.

3. Bộ máy lãnh đạo trường, Khoa, Phòng 

ban và giảng viên cơ hữu có đủ số lượng và 

luôn nâng cao chất lượng. 

Cần có những người cán bộ quản lý 

có năng lực. Nếu lấy chính trị tư tưởng làm 

cốt, lấy chuyên môn làm nền thì nhất định 

trường Đại học sẽ phát triển bền vững. 

Xây dựng đội ngũ thầy cô giáo ở các 

trường Đại học có ý nghĩa chiến lược lâu dài, 

nhưng xây dựng đội ngũ thầy cô giáo cơ hữu 

ở các trường tư thục – dân lập là “việc lớn” 

cần quan tâm, cần đầu tư nhiều hơn nữa. 

Tiêu chuẩn đầu tiên của thầy cô giáo ở các 

trường Đại học là tâm huyết với nghề, là có đạo đức 

tốt và chuyên môn giỏi. Phẩm chất đạo đức và năng 

lực phải đi đôi với nhau. Hồ Chí Minh đã nói: Cán bộ 

tốt có năng lực thì việc gì cũng xong.   

Con đường trước mắt của các truờng ĐH 

ngoài công lập còn dài và rộng thênh thang. Cần có 

nhiều con người có tâm huyết và có nghề “đầu quân” 

cho hệ thống giào dục này. Và trước hết là cần có sự 

quan tâm và đầu tư nhiều hơn nữa của xã hội và của 

nhà nước thì nhất định tương lai của nó là tươi sáng 

và vẻ vang.

TS. Nguyeãn Ñöùc Ñaït
Chuû nhieäm  boä moân khoa hoïc Maùc- Leânin

Tröôøng ÑHDL Vaên Lang


