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ABSTRACT
In fact, many quality management models have been applied in business and
industry. It is worth noting that the PDCA model (Plan - Do - Check - Act)
was introduced by Dr. Deming to the Japanese in the 1950s. Applying PDCA
model in quality management is essentially continuous and never-ending
improvement. Under the quality management background and conditions of
universities in Vietnam today, the research and application of the PDCA
model in management with all activities in general and scientific research in
particular is important and necessary in order to constantly improve the
quality of the school progressively and to achieve the quality standards of the
area and the world.

1. Mở đầu
Ở các trường đại học (ĐH), nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà
trường, đặc biệt là đối với các ĐH vùng với vị trí, chức năng được xác định: “… đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực các
trình độ của giáo dục ĐH và thực hiện công tác NCKH, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH
của vùng, miền và cả nước” (Bộ GD-ĐT, 2014). Trong bối cảnh nền giáo dục của đất nước đang “Đổi mới căn bản,
toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và
hội nhập quốc tế” theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (2013) thì hoạt động
NCKH của các trường ĐH nói chung và các ĐH vùng nói riêng phải tạo ra động lực phát triển, hướng đến việc đáp
ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường ĐH và được các tổ chức kiểm định chất lượng quốc gia, quốc tế công
nhận cũng như đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chí xếp hạng trường ĐH của quốc tế.
Trong thời gian qua, ở hầu hết các trường ĐH, hoạt động NCKH đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình
độ khoa học của giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời khẳng định vị thế và uy tín của nhà trường với
xã hội. Các trường ĐH luôn quan tâm phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động NCKH, đặc biệt là dần chuẩn hóa
hoạt động NCKH đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động NCKH của quốc gia và quốc
tế được quy định trong các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường ĐH cũng như các tiêu chí xếp hạng trường ĐH ở
phạm vi quốc tế. Tuy nhiên, “nhìn chung chất lượng NCKH của các trường ĐH còn thấp, hiệu quả và hiệu suất chưa
cao, ít tính mới và có ít tính sáng tạo, ít có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục ĐH” (Nguyễn Văn Lê, 2001, tr
209), “số lượng bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế của Việt Nam quá thấp so với các nước trong khu vực”
(Nguyễn Văn Lê, 2001, tr 210).
Kết quả đánh giá và công nhận 80 trường ĐH của Việt Nam (số liệu tính đến ngày 31/3/2017) đạt chất lượng
theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường ĐH do Cục Quản lí chất lượng - Bộ GD-ĐT (2017) ban hành đã thể hiện
hoạt động NCKH của đa số các trường ĐH chưa đạt chất lượng với 126 tiêu chí thuộc tiêu chuẩn “NCKH, ứng dụng,
phát triển và chuyển giao công nghệ ” chưa đạt chất lượng trong tổng số 767 tiêu chí đánh giá, chiếm tỉ lệ 16,4%.
Bên cạnh đó, trong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục ĐH, khả năng sáng tạo tri thức mới của các trường ĐH được thể
hiện thông qua kết quả NCKH được công bố trên các tạp chí quốc tế và chỉ số trích dẫn công trình đã được công bố.
Chỉ số công bố kết quả NCKH trên các tạp chí quốc tế của các trường ĐH ở Việt Nam nói chung còn thấp. Do vậy,
kết quả xếp hạng của các trường ĐH còn khiêm tốn so với các trường ĐH khác trong khu vực và trên thế giới. Theo
kết quả xếp hạng năm 2018 của Webometrics (Bảng xếp hạng học thuật cho các trường dựa trên dung lượng thông
tin cung cấp trên website của trường và mức độ ảnh hưởng của website đối với các đối tác bên ngoài), các trường
ĐH của Việt Nam xếp hạng ở vị trí khá khiêm tốn so với các trường ĐH khác ở khu vực.
Bài báo nghiên cứu, đề xuất một số biện pháp triển khai quản lí hoạt động NCKH ở các trường ĐH theo mô hình
PDCA (Plan - Do - Check - Act hay Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Cải tiến) nhằm nâng cao chất lượng
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NCKH trong các trường ĐH, qua đó tạo ra động lực phát triển, hướng đến việc đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất
lượng trường ĐH và được các tổ chức kiểm định chất lượng quốc gia, quốc tế công nhận.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Mô hình PDCA của ISO 9001:2015
Mô hình bố cục của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ngoài vẫn trung thành với tiếp cận PDCA còn thể hiện một số
điểm thay đổi đáng kể về quan điểm và cách tiếp cận với Hệ thống quản lí chất lượng (HTQLCL) như sau:
Thứ nhất, bối cảnh của tổ chức với các yếu tố nội bộ và bên ngoài, nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
liên quan đã được bổ sung như một phần “đầu vào yêu cầu” cho HTQLCL bên cạnh yêu cầu khách hàng. Điều này
thể hiện quan điểm nhất quán trong việc nhất thể hóa HTQLCL với các quá trình sản xuất, kinh doanh của tổ chức,
giúp cho đảm bảo HTQLCL phù hợp và triển khai được các yếu tố môi trường nội bộ và bên ngoài doanh nghiệp,
các định hướng chiến lược và nhu cầu, mong đợi của các bên quan tâm liên quan.
Thứ hai, “đầu ra mong đợi” của HTQLCL theo ISO 9001:2015 bên cạnh sản phẩm và dịch vụ cùng với thỏa mãn
khách hàng đã bao gồm kết quả của HTQLCL. Thay đổi này phản ánh tính mục đích và hướng vào kết quả một cách
mạnh mẽ hơn so với phiên bản 2008 và giúp đảm bảo sự nhất quán về tiếp cận quản lí rủi ro đối với chuyển đổi các
“đầu vào yêu cầu” về định hướng chiến lược, nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm liên quan. Sự bổ sung các
yếu tố “đầu vào yêu cầu” và “đầu ra mong đợi” này đã thực sự minh họa rõ và nhất quán hơn yêu cầu trong khái quát
của Lời giới thiệu về “Sự chấp nhận một HTQLCL là một quyết định chiến lược của tổ chức mà có thể giúp cải tiến
tổng thể kết quả hoạt động của mình và cung cấp cơ sở vững chắc cho các sáng kiến phát triển bền vững”.
Thứ ba, trong mô hình HTQLCL theo ISO 9001:2015, yếu tố “Sự lãnh đạo” không nằm trong các bước của chu
trình PDCA mà được đặt ở trung tâm, có mối quan hệ tác động qua lại với các nhóm yếu tố còn lại, bao gồm: “Hoạch
định”, “Hỗ trợ và Tác nghiệp”, “Đánh giá
kết quả thực hiện” và “Cải tiến”. Vị trí
trung tâm thể hiện một cách tự nhiên và rõ
ràng hơn ý nghĩa và ảnh hưởng của yếu tố
“Sự lãnh đạo”, tương ứng với nó là vai trò
và trách nhiệm của lãnh đạo và quản lí các
cấp trong tổ chức, trong định hướng, tạo
môi trường và thúc đẩy HTQLCL.
Thứ tư, mặc dù ISO 9001:2008 được
cho là được xây dựng bố cục và tiếp cận
theo vòng tròn PDCA, việc ghép các yếu
tố như “Trách nhiệm của lãnh đạo”,
“Quản lí nguồn lực”, “Quá trình tạo sản
phẩm” và “Đo lường, Phân tích và Cải
tiến” vào mô hình PDCA có phần khiên
cưỡng và cần “nỗ lực” nhất định trong
nhận thức và thực hiện. Các yếu tố “Hoạch
định”, “Hỗ trợ và Tác nghiệp”, “Đánh giá
kết quả thực hiện” và “Cải tiến” trong mô
hình của ISO 9001:2015 đã loại bỏ đi các
nghi ngờ và các khó khăn trong thấu hiểu
và thực hành PDCA với HTQLCL.
Thứ năm, bắt kịp sự phát triển trong
quản trị doanh nghiệp mặc dù vẫn đảm
bảo mục đích đánh giá (auditable), bố cục
và thuật ngữ được sử dụng trong mô hình
HTQLCL ở phiên bản 2015 đã trở nên tự
nhiên và gần gũi hơn với thực tế doanh
nghiệp. So với những “Trách nhiệm của
lãnh đạo”, “Quản lí nguồn lực”, “Quá
Sơ đồ 1. Quy trình xây dựng kế hoạch chiến lược NCKH
trình tạo sản phẩm” và “Đo lường, Phân
(Nguồn: tác giả)
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tích và Cải tiến” thì tên các phần “Hoạch định”, “Hỗ trợ và Tác nghiệp”, “Đánh giá kết quả thực hiện” và “Cải tiến”
gắn sát hơn với các hoạt động quản trị sản xuất kinh doanh của tổ chức và khuôn khổ tri thức của các lĩnh vực quản
lí khác. Đây có thể là một cơ sở để tin tưởng rằng các nhận thức, niềm tin và các thực hành về HTQLCL là công cụ
và một phần trong hệ thống quản lí chung của tổ chức sẽ được xác lập và củng cố.
2.2. Một số biện pháp quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của các trường đại học theo mô hình PDCA
2.2.1. Xây dựng kế hoạch chiến lược khoa học công nghệ phù hợp sứ mệnh nghiên cứu, đạt chất lượng quốc gia và
tiếp cận chất lượng quốc tế
Lập kế hoạch chiến lược là đưa ra những định hướng lớn, thể hiện hình ảnh hiện thực trong tương lai mà trường
ĐH mong muốn đạt đến và các giải pháp chiến lược để đạt được trên cơ sở khả năng hiện tại.
Để định hướng quản lí chất lượng NCKH, đòi hỏi phải xây dựng kế hoạch chiến lược, chính sách chất lượng của
nhà trường. Việc lập kế hoạch chiến lược phát triển trường ĐH có áp dụng PDCA, nghiên cứu đề xuất một quy trình
bao gồm các bước theo những chỉ dẫn như sơ đồ 1 (trang trước).
2.2.2. Xây dựng các quy trình quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học đáp ứng chuẩn đầu ra
Các quy trình quản lí hoạt động NCKH, được thực hiện theo các chức năng quản lí chất lượng của chu trình
PDCA, với các bước được mô tả trong sơ đồ 2.
2.2.3. Tổ chức tập huấn và áp dụng đồng bộ các quy trình quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học ở nhà trường
Trên cơ sở các kế hoạch về quy trình quản lí hoạt động NCKH ở nhà trường, ban lãnh đạo tổ chức có hiệu quả
các kế hoạch theo mục tiêu đã định sẵn. Kế hoạch có được đưa vào thực tế hay không, có được triển khai một cách
hiệu quả hay không phụ thuộc vào quá trình tổ chức, thực hiện kế hoạch.
Việc tổ chức thực hiện quản lí hoạt động NCKH ở nhà trường tập trung vào việc loại bỏ hoặc chỉnh sửa các bước
không phù hợp với thực trạng quản lí hoạt động NCKH hiện nay, xây dựng mới và phát huy các giá trị phù hợp với
văn hóa tại nhà trường. Bên cạnh đó, tập huấn và áp dụng cần phải có sự đồng bộ, xác định rõ vai trò, vị trí của người
lãnh đạo, quản lí; vai trò, vị trí của người chủ trì thực hiện; vai trò, vị trí của người phối hợp thực hiện.
Nội dung tổ chức việc quản lí hoạt động NCKH chủ yếu được thực hiện trên một số hoạt động sau đây: Thông báo
kế hoạch tới các cá nhân, tổ chức thực hiện NCKH; Phân công nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị, bộ phận, cá nhân trong
trường tham gia NCKH;
Xác lập cơ chế phối hợp
giữa các bộ phận tham gia
NCKH; Tổ chức bồi
dưỡng, tập huấn quản lí
hoạt động NCKH cho các
đơn vị, bộ phận cá nhân
trong cơ sở giáo dục; Chỉ
đạo giải quyết các tình
huống phát sinh trong quá
trình thực hiện…
Một trong những điều
quan trọng nhất khi thực
hiện dự án NCKH là tài
liệu hướng dẫn. Các mục
trong ghi chú về các bước
cần đầy đủ để giúp người
NCKH thực hiện được.
Sổ bảo đảm chất lượng sẽ
ghi lại tuần tự suy nghĩ,
việc làm và sự phát triển
của vấn đề trong suốt quá
trình thực hiện NCKH.
Sổ tay bảo đảm chất
lượng có thể được chia
Sơ đồ 2. Quy trình áp dụng PCDA chung trong quản lí hoạt động NCKH
thành 4 phần:
ở trường ĐH (Nguồn: tác giả)
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- Phần 1: Bắt đầu bằng việc gợi ý cách thức và phương pháp nghiên cứu, tìm kiếm những ý tưởng bằng cách liệt
kê các chủ đề hoặc vấn đề mà nhóm nghiên cứu có thể điều tra, suy nghĩ về từng thể loại.
- Phần 2: Ghi chép về các cách thức tiến hành, thiết kế NCKH, các kế hoạch nghiên cứu.
- Phần 3: Ghi chép về thí nghiệm hoặc cách thiết kế kĩ thuật, thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu.
- Phần 4: Gợi ý, hướng dẫn cách đánh giá, kiểm tra và trình bày kết quả, thảo luận hoặc giải thích. Hướng dẫn
trình bày ứng dụng của nghiên cứu.
Cuốn sổ tay phải ghi lại tất cả các bước nghiên cứu một cách khoa học, từ khi khởi đầu đến khi hoàn thành. Sổ
tay bảo đảm chất lượng bao gồm nghiên cứu tổng quan và thực nghiệm; sự phát triển của ý tưởng hoặc sản phẩm và
các đánh giá cũng như tất cả các tính toán trong suốt quá trình nghiên cứu.
2.2.4. Giám sát, đo lường, đánh giá chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học vận hành ở nhà trường
Từ tháng 5/2017, Bộ GD-ĐT đã ban hành bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường ĐH theo Thông tư số
12/2017/TT-BGDÐT bao gồm 25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí. Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường ĐH được
xây dựng theo mô hình PDCA, trong đó các tiêu chuẩn được thiết lập theo nội dung các bước từ kế hoạch đến thực
hiện, tiếp đến là kiểm tra và cuối cùng là cải tiến. Các tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn được phân loại theo nội hàm thể
hiện yêu cầu mức độ đáp ứng theo chu trình Lập kế hoạch - Thực hiện - Rà soát, đánh giá - Cải tiến (Plan - Do Check - Act: PDCA) với các yêu cầu cụ thể trong quy trình đã được xác định.
P
Cơ sở giáo dục có kế hoạch thực hiện đảm bảo chất lượng liên quan đến yêu cầu của tiêu chí
Cơ sở giáo dục triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng liên quan đến yêu cầu của tiêu chí theo kế
D
hoạch
Cơ sở giáo dục rà soát, đánh giá việc thực hiện đảm bảo chất lượng liên quan đến yêu cầu của tiêu
C
chí so với kế hoạch
Cơ sở giáo dục điều chỉnh kế hoạch, cải tiến chất lượng việc thực hiện đảm bảo chất lượng liên quan
A
đến yêu cầu của tiêu chí
Cơ sở giáo dục có kế hoạch thực hiện đảm bảo chất lượng liên quan đến yêu cầu của tiêu chí; các kế
PDCA
hoạch này được triển khai thực hiện; rà soát, đánh giá và cải tiến chất lượng sau khi rà soát, đánh giá
Trong bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường ĐH có Tiêu chuẩn 5 và Tiêu chuẩn 18 về hoạt động NCKH ở
trường ĐH, bao gồm các tiêu chí được xác định theo mô hình PDCA và mỗi tiêu chí tương ứng với từng bước của
mô hình PDCA (Bộ GD-ĐT, 2017).
Tiêu chuẩn 5: Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng
- Tiêu chí 5.1: Có hệ thống để xây dựng các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng (P).
- Tiêu chí 5.2: Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách được cụ thể hóa bằng văn bản, phổ biến và thực hiện
(D).
- Tiêu chí 5.3: Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được rà soát thường xuyên (C).
- Tiêu chí 5.4: Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được cải tiến nhằm tăng hiệu quả hoạt
động của cơ sở giáo dục, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan (A).
Tiêu chuẩn 18: Quản lí NCKH
- Tiêu chí 18.1: Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát và rà soát các hoạt động nghiên
cứu, chất lượng cán bộ nghiên cứu, các nguồn lực và các hoạt động liên quan đến nghiên cứu (P).
- Tiêu chí 18.2: Chiến lược tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu, thúc đẩy nghiên cứu, phát kiến khoa
học, hợp tác và nghiên cứu đỉnh cao được triển khai để đạt được tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục (D).
- Tiêu chí 18.3: Các chỉ số thực hiện chính được sử dụng để đánh giá số lượng và chất lượng nghiên cứu (C).
- Tiêu chí 18.4: Công tác quản lí nghiên cứu được cải tiến để nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát kiến khoa
học (A).
Riêng đối với Tiêu chuẩn 23 trong bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường ĐH được xây dựng theo mô hình
PDCA, trong đó mỗi tiêu chí bao hàm tất cả các bước của mô hình PDCA.
Tiêu chuẩn 23: Kết quả NCKH
- Tiêu chí 23.1: Loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu được xác lập,
giám sát và đối sánh để cải tiến (PDCA).
- Tiêu chí 23.2: Loại hình và khối lượng nghiên cứu của người học được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến
(PDCA).
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- Tiêu chí 23.3: Loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm cả các trích dẫn được xác lập, giám sát và
đối sánh để cải tiến (PDCA).
- Tiêu chí 23.4: Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến (PDCA).
- Tiêu chí 23.5: Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến
(PDCA).
- Tiêu chí 23.6: Kết quả nghiên cứu và sáng tạo, bao gồm việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành
lập các đơn vị khởi nghiệp,… được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.
2.2.5. Cải tiến chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học đáp ứng chuẩn đầu ra
Điều chỉnh, cải tiến là toàn bộ những hoạt động nhằm tạo ra sự phối hợp đồng bộ, khắc phục các tồn tại và đưa
chất lượng sản phẩm lên mức cao hơn trước khi giảm dần khoảng cách giữa những mong muốn của khách hàng và
thực tế chất lượng đạt được, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng ở mức cao hơn. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá
chất lượng hoạt động NCKH, nhà trường tiến hành lập kế hoạch điều chỉnh, tiến hành điều chỉnh kế hoạch, quá trình
triển khai thực hiện cũng như kiểm tra, đánh giá hoạt động NCKH.
Ban lãnh đạo nhà trường chỉ đạo văn phòng và bộ phận quản lí cơ sở vật chất, xây dựng xem xét các phòng
nghiên cứu, phòng làm việc, các phòng chức năng phục vụ NCKH để xác định mức độ xuống cấp của chúng. Cần
xác định rõ các hạng mục cần chỉnh sửa, xây dựng mới. Các bộ phận giúp việc cần xây dựng kế hoạch kinh phí tu
bổ, sửa chữa, xây dựng mới về các phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng để ban lãnh đạo nhà trường quyết
định phê duyệt, đưa vào kế hoạch xây dựng của nhà trường.
Bên cạnh đó, nhà trường cần lưu tâm chỉ đạo các tổ chức và bộ phận rà soát lại các giá trị tinh thần, trong đó có
các giá trị cốt lõi, tác phong làm việc, cách thức ứng xử giữa người lãnh đạo với cán bộ, giảng viên, giữa người lãnh
đạo, cán bộ quản lí và giảng viên với sinh viên, nghiên cứu sinh để xem những khía cạnh nào, những biểu hiện nào
không phù hợp để chỉnh sửa, loại bỏ, xác định những giá trị tinh thần mới cần xây dựng để đáp ứng yêu cầu NCKH
của nhà trường trong hiện tại và tương lai.
Để thực hiện biện pháp này đòi hỏi sự đồng thuận cao trong ban lãnh đạo, Đảng ủy, các phòng ban, các khoa,
nhóm NCKH. Cần có sự đồng thuận cao của tất cả các giảng viên, cán bộ quản lí, sinh viên và nghiên cứu sinh, ở
đây không chỉ cần sự đồng thuận mà còn có những hành động tích cực và thiết thực để xây dựng, phát triển và cải
tiến chất lượng hoạt động NCKH đáp ứng chuẩn đầu ra.
2.2.6. Xây dựng văn hóa chất lượng trong nghiên cứu khoa học của nhà trường
Văn hóa chất lượng đòi hỏi mọi thành viên tham gia NCKH phải cam kết tự mình là người quản lí chất lượng
công việc được giao, luôn cải tiến để nâng cao chất lượng, làm hài lòng khách hàng của mình và đó là văn hóa chất
lượng trong tổ chức. Như vậy, muốn thành công trong NCKH phải xây dựng được một nền văn hóa chất lượng và
văn hóa chất lượng được hình dung như là việc tạo dựng môi trường bền vững cho việc thực hiện những mục tiêu
chất lượng của tổ chức.
Định hình hệ thống các giá trị cốt lõi và xây dựng văn hóa chất lượng. Qua quá trình xây dựng và phát triển
NCKH, nhà trường đã tạo ra những giá trị văn hoá nào đó. Cần có những khảo sát đánh giá các chuẩn mực, các giá
trị văn hoá đang tồn tại trong nhà trường; thu thập ý kiến của mọi người để định rõ những chuẩn mực, giá trị văn hóa
đích thực, cốt lõi có tính đặc trưng của nhà trường cần phải tập trung chăm lo, phát triển.
Trên cơ sở định hình hệ thống các giá trị văn hóa cốt lõi của nhà trường, hiệu trưởng định hướng những vấn đề
liên quan đến quản lí chất lượng và cùng giảng viên hiện thực hóa các chuẩn mực, các giá trị này trong giao tiếp, ứng
xử hàng ngày, trong thực hiện quy trình quản lí hoạt động NCKH, trong quá trình thực hiện kế hoạch năm học và kế
hoạch chiến lược phát triển của trường.
3. Kết luận
Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, chất lượng giáo dục của các trường ĐH Việt
Nam không chỉ đơn thuần đạt được chuẩn quốc gia mà cần hướng đến đạt các chuẩn mực của khu vực và thế giới.
Muốn vậy, các trường ĐH phải thực sự có những đổi mới trong công tác quản lí nhà trường theo hướng chuẩn hóa.
Trong đó, việc lựa chọn áp dụng các mô hình quản lí chất lượng phù hợp với điều kiện thực tiễn và nền tảng quản lí
chất lượng của trường ĐH được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng
của nhà trường, đồng thời góp phần đổi mới quản lí giáo dục ĐH ở Việt Nam hiện nay.
Song song với đào tạo, nhằm làm tốt công tác quản lí hoạt động NCKH, các trường ĐH cũng cần phải quan tâm
một số công tác sau: Xây dựng kế hoạch chiến lược khoa học công nghệ phù hợp sứ mạng nghiên cứu, đạt chất lượng
quốc gia và tiếp cận chất lượng quốc tế; Xây dựng các quy trình quản lí hoạt động NCKH đáp ứng chuẩn đầu ra; Tổ
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chức tập huấn và áp dụng đồng bộ các quy trình quản lí hoạt động NCKH ở nhà trường; Giám sát, đo lường, đánh
giá chất lượng hoạt động NCKH vận hành ở nhà trường; Cải tiến chất lượng hoạt động NCKH đáp ứng chuẩn đầu
ra; Xây dựng văn hóa chất lượng trong NCKH của nhà trường; Tình hình địa phương, quốc gia và những nhân tố,
bối cảnh khác.
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