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Abstract: Private-funded education plays an important role in the education of each country,
contributing to solving the difficulties on investment for the education. Also, private-funded
education meets the diverse needs for learning of people. However, development of private-funded
educational institutions requires management policies of the State. The paper suggests solutions
on policies for development of private-funded schools in Hanoi such as building policies for
encouraging the development of private-funded schools and innovation of management policies
for private schools in Hanoi towards autonomy and accountability.
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1. Mở đầu
Trường tư hay các lớp học tư ở Việt Nam có nguồn
gốc từ xa xưa, suốt thời gian dài, giáo dục Việt Nam gồm
cả giáo dục công lập và tư thục luôn song hành tồn tại.
Nhiều đề tài, dự án, các công trình chuyên khảo… đã đề
cập đến quá trình hình thành và phát triển của trường phổ
thông ngoài công lập (NCL). Tài liệu Quản lí giáo dục
phổ thông trong bối cảnh phân cấp quản lí giáo dục [1]
mặc dù không trực tiếp nói về các nội dung liên quan đến
quản lí giáo phổ thông NCL nhưng kết quả nghiên cứu
là nền tảng quan trọng giúp các nhà khoa học, các nhà
quản lí giáo dục tiếp tục nghiên cứu và bổ sung, hoàn
thiện những nội dung về quản lí giáo dục các trường
NCL. Hay bài viết Một số vấn đề trong công tác tổ chức
quản lí các trường phổ thông bán công [2] nghiên cứu
những vấn đề về trình độ học sinh (HS), thu chi học phí,
cân đối tài chính đảm bảo sự phát triển của loại hình
trường phổ thông bán công. Trong bài viết Xu hướng
phát triển giáo dục phổ thông NCL trên thế giới [3] đã đi
sâu nghiên cứu tình hình phát triển các trường phổ thông
NCL ở các nước: Hoa Kì, Pháp, Hàn Quốc, Thái Lan,
Trung Quốc... Nhìn chung, những công trình nghiên cứu
này đã đi sâu vào các phương diện quản lí nhà nước và
quản trị nhà trường; đưa ra các giải pháp cụ thể trên từng
phương diện quản lí. Tuy nhiên, các công trình nghiên
cứu tính đến thời điểm hiện tại thì nhiều nội dung đã
không còn phù hợp, đặc biệt là trước công cuộc đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục ở nước ta hiện nay.
Hà Nội là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị lớn của
cả nước. Hiện tại, với loại hình trường NCL, thành phố có
40 trường tiểu học, 20 trường trung học cơ sở và 92 trường
trung học phổ thông. Riêng trung học phổ thông, năm
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2013 có hơn 20 nghìn HS vào học lớp 10 dân lập (trường
công lập là 50 nghìn). Giáo dục phổ thông NCL đang đóng
vai trò quan trọng trong giáo dục của Hà Nội; tuy nhiên,
hệ thống này cũng đang gặp nhiều vấn đề cần giải quyết
cấp bách, trong đó có vấn đề về quản lí nhà nước.
Từ tình hình nghiên cứu cũng như thực trạng giáo dục
phổ thông NCL tại Hà Nội, rất cần có những công trình
nghiên cứu, tiếp tục đề xuất các giải pháp quản lí nhà
nước đối với các trường phổ thông dân lập và tư thục
trong bối cảnh hội nhập quốc tế nhằm đảm bảo tính thực
tiễn và tính khả thi.
Bài viết này nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp về
cơ chế chính sách đối với các trường phổ thông dân lập, tư
thục tại Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Hoàn thiện hệ thống chính sách quản lí nhà nước
đối với các trường phổ thông ngoài công lập tại Hà Nội
Giải pháp này sẽ góp phần tạo môi trường pháp lí
thuận lợi, khuyến khích phát triển giáo dục NCL, tăng
cường đóng góp của các trường NCL vào phát triển giáo
dục, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của con em, nhân
dân Thủ đô. Cụ thể:
2.1.1. Hoàn thiện chính sách đối với giáo viên, cán bộ
quản lí trường ngoài công lập
Thực hiện chính sách bình đẳng giữa khu vực công
lập và NCL về thi đua khen thưởng; về công nhận các
danh hiệu Nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp
nhận, thuyên chuyển cán bộ, viên chức từ khu vực công
lập sang NCL và ngược lại.
Bộ GD-ĐT cũng như Sở GD-ĐT cần ban hành các
quy định cụ thể, kèm theo các hướng dẫn thi hành, chế
tài chi tiết và chặt chẽ dành cho khối các trường NCL để
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hỗ trợ giáo viên (GV) NCL. Đặc biệt, tổ chức giám sát
chặt chẽ việc thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của
trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có
nhiều cấp học loại hình tư thục (Ban hành kèm theo
Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT). Theo đó, GV được hưởng chế
độ tiền công, tiền lương, tiền thưởng do trường chi trả
theo hợp đồng lao động, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế và có quyền tham gia các tổ chức xã hội, đoàn
thể theo quy định của pháp luật; GV được khen thưởng
khi có thành tích theo quy định, nếu có đủ các tiêu chuẩn
theo quy định thì được xét phong tặng các danh hiệu Nhà
giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân và Kỷ niệm chương “Vì
sự nghiệp giáo dục”.
Về chuẩn hóa đội ngũ GV, cán bộ quản lí giáo dục:
Theo quy định, các trường NCL cũng phải thực hiện bồi
dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ GV theo quy định
chung tương tự như các trường công lập. Hàng năm, GV
được bồi dưỡng để phát triển năng lực nghề nghiệp theo
Chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học/trung học; cán bộ quản
lí được bồi dưỡng phát triển năng lực quản lí trường học
theo Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông. Các cơ quan
quản lí có thẩm quyền có kế hoạch chi tiết cho khối các
trường NCL; động viên khuyến khích cũng như xử lí kịp
thời các trường hợp chưa tuân thủ đúng quy định. Vì vậy,
TP. Hà Nội cần có chính sách bồi dưỡng hàng năm hỗ
trợ cho GV, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông
NCL; hỗ trợ kinh phí, miễn phí tham gia chương trình
đào tạo, bồi dưỡng như các cơ sở giáo dục công lập.
2.1.2. Ưu tiên giao đất, cho thuê đất, vay vốn tín dụng ưu
đãi để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân xây dựng
trường ngoài công lập; khuyến khích các cơ sở giáo dục
phi lợi nhuận
Hiện nay, thành phố đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho một
số nhà đầu tư về đất, tín dụng khi phát triển các trường
NCL chất lượng cao. Tuy nhiên, chính sách dành cho các
trường NCL hoạt động không vì mục đích lợi nhuận chưa
được áp dụng, nên chưa thu hút các nhà đầu tư, người
dạy và người học.
- Chính sách về giao đất, cho thuê đất: Căn cứ điều
kiện thực tế và từng trường hợp cụ thể, cơ sở thực hiện
xã hội hóa được UBND thành phố xem xét quyết định
giao đất có thời hạn hoặc cho thuê đất có thời hạn đã hoàn
thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các trường NCL
theo các hình thức sau: + Trường hợp cơ sở công lập
chuyển đổi sang loại hình cơ sở xã hội hóa thì được
UBND thành phố xem xét quyết định cho phép tiếp tục
sử dụng diện tích đất đang sử dụng dưới các hình thức
giao đất không thu tiền sử dụng đất, hoặc giao đất có thu
tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất, hoặc
cho thuê đất miễn thu tiền thuê đất; + Đối với các cơ sở
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giáo dục phi lợi nhuận: Giao đất có thu tiền sử dụng đất
và được miễn tiền sử dụng đất trong thời hạn được
UBND thành phố giao đất; + Đối với cơ sở vì lợi nhuận:
Cho thuê đất và miễn tiền thuê đất trong thời hạn được
UBND Thành phố cho thuê đất.
Để tránh lợi dụng chính sách ưu đãi đối với các cơ sở
giáo dục NCL, cần có các quy định, chế tài; đặc biệt phải
tăng cường kiểm tra và giám sát chặt chẽ, cụ thể: + Cơ sở
giáo dục phổ thông NCL phải sử dụng đất đúng mục đích
và phù hợp với quy hoạch. Trường hợp cơ sở giáo dục
NCL sử dụng đất không đúng mục đích được giao sẽ bị
thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai; đồng thời
phải nộp vào ngân sách Nhà nước toàn bộ số tiền sử dụng
đất được miễn từ thời điểm giao đất đến thời điểm thu hồi
đất theo giá thuê tại thời điểm có quyết định thu hồi, phải
nộp ngân sách Nhà nước những khoản mà cơ sở giáo dục
NCL được ưu đãi theo quy định và phải nộp phạt vì đã sử
dụng sai mục đích; + Trường hợp cơ sở giáo dục NCL thực
hiện dự án đầu tư không đáp ứng đầy đủ về loại hình, tiêu
chí quy mô, tiêu chuẩn, kĩ thuật, tiến độ được xác định
trong Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc văn bản cam kết
riêng) thì nhà đầu tư không được miễn tiền sử dụng, tiền
thuê đất mà phải nộp tiền sử dụng đất theo giá do UBND
thành phố quyết định tại thời điểm có quyết định xử lí của
cấp có thẩm quyền, hoặc nộp tiền thuê đất theo quy định
của UBND thành phố từ thời điểm cho thuê đất theo giá
tại thời điểm có quyết định xử lí và phải nộp vào ngân sách
Nhà nước những khoản mà cơ sở thực hiện xã hội hóa đã
được ưu đãi theo quy định; + Cơ sở giáo dục NCL được
Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng, giao đất được
miễn tiền sử dụng, cho thuê nhưng miễn tiền thuê đất…
phải thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật
Đất đai; không được tính giá trị quyền sử dụng đất đang
sử dụng vào giá trị tài sản của dự án đầu tư và không được
dùng để thế chấp làm tài sản vay vốn; + Cơ sở giáo dục
NCL không được chuyển nhượng đất đã được giao để thực
hiện dự án xã hội hóa. Trường hợp cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền quyết định cho phép chuyển nhượng, cơ sở
thực hiện xã hội hóa thì phải bảo đảm việc chuyển nhượng
không làm thay đổi mục đích sử dụng đất phục vụ hoạt
động xã hội hóa. Trong trường hợp này, việc thu hồi lại
đất đã giao cho chủ đầu tư cũ để giao đất hoặc cho thuê đối
với chủ đầu tư mới sẽ được thực hiện theo quy định của
pháp luật hiện hành.
- Chính sách ưu đãi về tín dụng: UBND thành phố đã
có cơ chế phối hợp tháo gỡ khó khăn cho người dân,
doanh nghiệp, tăng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng.
Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành,
chính quyền các cấp phối hợp với những ngân hàng trên
địa bàn đánh giá, nhận diện khó khăn của người dân,
doanh nghiệp, hợp tác xã; từ đó có giải pháp cụ thể, thiết
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thực nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn của khách hàng;
đẩy mạnh thực hiện và phát huy hiệu quả hoạt động của
các quỹ phát triển, quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh
nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương. Hỗ trợ, tạo điều kiện
cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện mở rộng
tín dụng có hiệu quả, đi đôi với kiểm soát chất lượng tín
dụng, hạn chế tối đa việc phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn;
đơn giản hóa các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận
lợi cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực giáo dục. Cần có
những ưu đãi cụ thể đối với các nhà đầu tư vào lĩnh vực
giáo dục phổ thông; ngoài ra, ngân hàng cũng nên tính
đến việc cho các nhà đầu tư vào giáo dục vay tín chấp
thay vì thế chấp tài sản bảo đảm.
- Đề xuất chính sách hỗ trợ tiền lãi suất vay đầu tư cơ
sở giáo dục NCL: UBND thành phố, Sở GD-ĐT cần kịp
thời quan tâm để cơ sở giáo dục NCL được hỗ trợ lãi suất
đối với số tiền thực vay với mức tối đa không vượt quá
100% giá trị đầu tư. Mức hỗ trợ lãi suất vay có thể điều
chỉnh tùy theo từng khu vực khuyến khích phát triển giáo
dục NCL. Ví dụ: + Khu vực các huyện Thạch Thất, Sơn
Tây, Sóc Sơn được hỗ trợ 70% lãi suất vay trong 5 năm; +
Khu vực các huyện còn lại được hỗ trợ 50% lãi suất vay
trong 5 năm; + Khu vực các quận được hỗ trợ 30% lãi suất
vay trong 5 năm (mức lãi suất áp dụng theo kì hạn 01 năm
của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển trên địa bàn).
2.1.3. Khuyến khích và bảo hộ các quyền, lợi ích hợp
pháp của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam
định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu
tư cho giáo dục, mở các cơ sở giáo dục chất lượng cao
Hiện nay, việc kiểm soát mức thu học phí của người
học nhằm bảo đảm tương xứng với chất lượng giáo dục và
có cập nhật phần bù trừ sự hỗ trợ của Nhà nước dành cho
người học thông qua chính sách đất đai, tín dụng… vẫn
chưa được cơ quan có trách nhiệm làm rõ. Hiện tượng một
số trường NCL đưa ra mức thu học phí quá cao mà chưa
có sự kiểm định chất lượng của các cơ quan chức năng,
chưa làm rõ sự bù trừ phần trách nhiệm của Nhà nước,
khiến nhiều phụ huynh phản ứng gay gắt. Vì vậy, ngành
Giáo dục phải kiểm soát việc thu học phí của các trường
NCL; phân loại và xác định rõ loại trường hoạt động theo
hình thức vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận để có chính sách
hỗ trợ và quản lí kịp thời, phù hợp; giám sát chặt chẽ việc
đưa ra mức học phí có tương xứng với chất lượng mà nhà
trường cam kết hay không. Cần có quy định chặt chẽ về
công khai lộ trình phát triển của trường NCL và lộ trình
tăng học phí, cam kết thực hiện các quy định. Giám sát
chặt chẽ quy trình và lộ trình đó, tạo sự an tâm và tin tưởng
của cộng đồng, giúp các trường phát triển đúng hướng.
Hơn nữa, cần tăng cường kiểm định chất lượng giáo dục
của các cơ sở giáo dục NCL và công khai các kết quả kiểm
định cho nhân dân biết.
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2.1.4. Đổi mới chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài (FDI) vào giáo dục phát triển Thủ đô
Nhu cầu học chương trình quốc tế của HS hiện nay
đang tăng lên rất nhanh. Theo khảo sát, mỗi năm Việt
Nam dành 3 tỉ USD cho giáo dục tại nước ngoài. Trong
khi đó, cơ chế, chính sách thu hút vốn đầu tư FDI vào
giáo dục phổ thông Thủ đô chưa phù hợp dẫn đến nhiều
nhà đầu tư nước ngoài gặp khó khăn trong việc mở
trường quốc tế tại Việt Nam. Theo Luật Đầu tư, giáo
dục được khuyến khích đầu tư cao, các cam kết WTO và
văn bản hướng dẫn khác cũng cho phép tỉ lệ sở hữu của
nước ngoài trong lĩnh vực lên đến 100%. Ngoài ra, cần
đơn giản hóa khâu cấp phép thành lập cho các trường
NCL. Hiện nay, nhà đầu tư nước ngoài phải xin đủ 3 giấy
phép là: đầu tư, giấy phép thành lập, giấy phép hoạt động;
trong đó, khó khăn nhất là việc xin giấy phép thành lập.
Vì vậy, nên bãi bỏ chỉ để lại 01 bộ hồ sơ duy nhất thông
qua việc phê duyệt Đề án đầu tư và hoạt động, với các
nội dung tích hợp các hoạt động đầu tư, thành lập và hoạt
động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.
2.2. Đổi mới cơ chế quản lí đối với các trường phổ
thông ngoài công lập ở thành phố Hà Nội theo hướng
tăng tính tự chủ và trách nhiệm giải trình
Giải pháp này nhằm quản lí và sử dụng nguồn lực cho
giáo dục có hiệu quả trên cơ sở nâng cao tính tự chủ của
các cơ sở giáo dục, đảm bảo tính công khai, minh bạch
và trách nhiệm đối với Nhà nước, người học và xã hội;
thực hiện kiểm định và công bố công khai kết quả kiểm
định chất lượng giáo dục của tất cả các cơ sở giáo dục
NCL trên địa bàn Thủ đô. Cụ thể:
2.2.1. Điều chỉnh quy định tuyển sinh ở trường ngoài
công lập được linh hoạt, tùy theo nhu cầu của người học
và khả năng của nhà trường
Hiện nay, quy định về tuyển sinh của Sở GD-ĐT Hà
Nội yêu cầu tất cả các trường từ mầm non đến THPT
không được tuyển sinh sớm hơn quy định của Sở đã ban
hành. Điều này tạo nên sự kém linh hoạt cho các nhà
trường NCL trong khi tuyển sinh không theo địa bàn mà
trong toàn thành phố. Vì vậy, cần có hướng dẫn và giám
sát các trường NCL thực hiện công tác tuyển sinh đảm
bảo các trường có chính sách tuyển sinh được công bố rõ
ràng, phù hợp với các quy định chung; tuy nhiên được
phép linh hoạt về thời gian và cam kết thực hiện đúng
theo nội dung đã công bố.
2.2.2. Điều chỉnh Quy định thực hiện chương trình giáo
dục, cho phép các trường phát triển chương trình nhà
trường dựa theo khung chương trình và chuẩn đầu ra
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
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Hiện nay, các trường phổ thông NCL vẫn thực hiện
đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo
khoa theo quy định chung. Tuy nhiên, gần đây Bộ GDĐT đã cho phép một số trường phổ thông thí điểm xây
dựng chương trình nhà trường trên cơ sở Chuẩn năng lực
của HS. Cần cho phép tất cả các trường NCL thực hiện
phát triển chương trình nhà trường để đáp ứng nhu cầu
học tập đa dạng của HS, đặc biệt là các trường có chương
trình quốc tế. Mỗi trường học phải xây dựng chương
trình phù hợp với điều kiện từng địa phương, khai thác
tối đa điều kiện văn hóa - lịch sử… cụ thể của địa
phương. Sở và Phòng GD-ĐT tổ chức cấp phép, giám sát
việc thực hiện các chương trình liên kết, việc phát triển
chương trình nhà trường có đảm bảo quy định và đề án
của nhà trường hay không.
Ngoài ra, có quy định và giám sát các trường NCL tổ
chức tiết học ngoài nhà trường, tiết học trải nghiệm; đẩy
mạnh giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học trong nhà
trường, trong HS... Đối với hoạt động đổi mới kiểm tra,
đánh giá cần phù hợp với phương pháp dạy học, công khai,
công bằng. Tập cho HS phương pháp tự học, tự nghiên
cứu; nâng cao việc rèn luyện đạo đức và giúp các em được
chơi ít nhất 1 môn thể thao. Sở GD-ĐT cũng cần định
hướng các trường thực hiện đúng chương trình mỗi khối,
không dạy tồn, dạy trước chương trình. Đối với các trường
học 1 buổi/ngày, phải thực hiện theo kế hoạch dạy học và
chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình, không tăng
giảm tiết chính khóa, không xếp lớp theo hình thức thi.
Việc dạy thêm, học thêm phải thực hiện đúng quy định,
trên tinh thần tự nguyện của HS; các nhóm/lớp dạy thêm
phải hoạt động tách biệt với chương trình chính khóa. Đối
với các trường học 2 buổi/ngày, hoạt động tổ chức cân đối,
thực hiện đúng quy định thời lượng dạy học, nhóm/lớp dạy
thêm - học thêm hoạt động đúng thời gian. Bên cạnh việc
đổi mới chuyên môn, các trường cũng phải rút kinh
nghiệm từ những năm học trước. Cần có hướng dẫn cho
phép các trường được chủ động, linh hoạt tổ chức các hoạt
động chuyên môn; khuyến khích giao lưu, trao đổi và giúp
đỡ chuyên môn trong khối các trường NCL và giữa các
trường công lập và NCL.
2.2.3. Tăng cường trách nhiệm giải trình của nhà trường
Sở và Phòng GD-ĐT có quy định và hướng dẫn rõ
mỗi trường học NCL đều phải công khai mọi quy trình,
thủ tục để cơ quan quản lí, cha mẹ HS và toàn xã hội
tham gia giám sát, đánh giá hoạt động giáo dục và các
kết quả giáo dục HS. Xây dựng quy chế công khai về
tuyển sinh, tổ chức dạy học, giáo dục; học phí, quản lí tài
chính, nhân sự, quan hệ với cha mẹ HS và cộng đồng của
nhà trường và cam kết thực hiện. Nhà trường phối hợp
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với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, cha mẹ HS giáo dục
toàn diện HS.
3. Kết luận
Giáo dục phổ thông NCL tại TP. Hà Nội hiện đã đáp
ứng một phần nhu cầu học tập của nhân dân Thủ đô ngày
càng tăng mạnh mà hệ thống trường công lập không đáp
ứng kịp. Đồng thời, còn “gánh đỡ” một phần về mặt tài
chính cho ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, các trường
đang gặp phải một số khó khăn về mặt bằng xây dựng
trường, những quy định cụ thể về pháp luật, về vốn, GV...
Chính quyền TP. Hà Nội cần kịp thời có những giải pháp
trong quản lí Nhà nước đối với hệ thống các trường phổ
thông NCL. Trong đó, cần hoàn thiện hệ thống chính
sách quản lí Nhà nước đối với GV, cán bộ quản lí; ưu tiên
giao đất, cho thuê đất, vay vốn ưu đãi; khuyến khích các
cơ sở giáo dục phi lợi nhuận; khuyến khích và bảo hộ các
quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước,
ngoài nước đầu tư cho giáo dục; tiếp tục đổi mới cơ chế
quản lí đối với các trường phổ thông NCL ở TP. Hà Nội
theo hướng tăng tính tự chủ về quy định tuyển sinh, quy
định thực hiện chương trình giáo dục; tăng cường trách
nhiệm giải trình của nhà trường.
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