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TÓM TẮT: Tiếp tục xây dựng và định hướng hoàn thiện quản trị nhà nước đối
với cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh chuyển đổi số là một nhiệm vụ quan
trọng và trọng tâm của đổi mới hệ thống giáo dục, đào tạo nước ta hiện nay.
Để đạt được mục tiêu, yêu cầu đặt ra đòi hỏi phải có cách thức tiến hành khoa
học, bài bản và xác định lộ trình tiến hành phù hợp, hiệu quả, khả thi; hướng
tới nhằm xác định, định hướng và những mục tiêu cụ thể cho quản trị nhà nước
đối với cơ sở giáo dục đại học Công an Nhân dân trong bối cảnh chuyển đổi
số. Bên cạnh đó, tác giả nghiên cứu và đề xuất mô hình quản trị nhà nước đối
với 10 cơ sở giáo dục này. Vai trò của quản trị nhà nước được xem là yếu tố
tác động và có ảnh hưởng (can thiệp) rất lớn đối với định hướng, hoạt động
của cơ sở giáo dục đại học Công an Nhân dân trong bối cảnh chuyển đổi số.
Nghiên cứu cũng chỉ ra những thuận lợi và thách thức do xu thế chuyển đổi số
đem lại cho công tác quản trị nhà nước và cho chính các cơ sở giáo dục đại
học Công an Nhân dân.
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1. Đặt vấn đề
1.1. Xu thế chuyển đổi số trong giáo dục đại học
Trước yêu cầu chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ,
ngành Giáo dục - đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học
xác định sứ mệnh tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ
này, góp phần rút ngắn quá trình đổi mới, nâng cao chất
lượng giáo dục, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển
đổi số quốc gia [1]. Đối với giáo dục nói chung, giáo dục
đại học nói riêng, chuyển đổi số mang lại cơ hội áp dụng
công nghệ để tạo ra những thay đổi nhanh chóng về mô
hình, cách thức tổ chức và phương pháp dạy - học. Khi
bàn về chuyển đổi số trong giáo dục cần đề cập đến khái
niệm “giáo dục thông minh”, IBM định nghĩa như sau
[2]: “Một hệ thống giáo dục liên ngành, lấy người học
làm trung tâm, kết nối các cơ sở giáo dục và cung cấp:
1/ Các chương trình học tập thích ứng và điều kiện học
tập tốt cho người học; 2/ Công nghệ dạy - học hợp tác và
tài nguyên số cho giảng viên và người học; 3/ Quy trình
quản trị được tin học hóa, hoạt động trong lớp học được
giám sát và báo cáo; 4/ Thường xuyên cập nhật thông tin
về người học; 5/ Tài nguyên học tập trực tuyến cho người
học ở khắp mọi nơi”.
Tại Việt Nam, trong quản lí giáo dục, toàn ngành đã
triển khai số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung từ
trung ương đến 63 sở giáo dục và đào tạo, 710 phòng
giáo dục và đào tạo, khoảng 53.000 cơ sở giáo dục.

Hiện nay, đã số hóa và định danh dữ liệu của khoảng
53.000 trường học; 1,4 triệu giáo viên; 23 triệu học
sinh. Cơ sở dữ liệu này vừa qua đã hỗ trợ đắc lực công
tác tuyển sinh và thống kê, báo cáo trong toàn ngành;
giúp các cấp quản lí ban hành chính sách quản lí có hiệu
quả, góp phần giải quyết vấn đề thừa thiếu giáo viên ở
các nhà trường theo từng địa phương, môn học. Đối với
các trường đại học, cao đẳng, Việt Nam đã số hóa thông
tin của gần 400 trường với 2,5 triệu sinh viên và hơn
120 ngàn giảng viên; kết nối với các nền tảng giáo dục
và hệ thống báo cáo quốc gia, công bố mở hệ thống mã
định danh, khi dữ liệu của hệ thống Hệ tri thức Việt số
hóa cũng đã được phát triển với cơ sở dữ liệu rất lớn.
Như vậy, với nguồn cơ sở dữ liệu, học liệu lớn như vậy,
nó sẽ tăng được hiệu quả trong đào tạo trực tuyến, trong
chuyển đổi số, đặc biệt là ứng phó rất tốt trong giai
đoạn dịch bệnh COVID-19 trong gần ba năm qua [3].
1.2. Chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học Công
an Nhân dân

Xu thế chuyển đổi số đã và đang tác động trực tiếp
tới lĩnh vực giáo dục đại học trong Công an Nhân dân.
Hiện nay, trong 10 cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ
Công an, cuộc cách mạng về chuyển đổi số diễn ra rất
mạnh mẽ, tốc độ cao với nhiều nội dung đã, đang và sẽ
ảnh hưởng sâu sắc và toàn diện đến các hoạt động của
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nhà trường. Chính điều này đã đặt ra yêu cầu nghiêm
túc cho Bộ Công an về sự thay đổi trong mục tiêu, nội
dung, phương thức quản trị nhà nước đối với nhóm cơ
sở giáo dục đại học này để định hướng, chỉ đạo và tạo
ra hệ sinh thái thuận lợi cho các cơ sở giáo dục đại học
Công an Nhân dân phát triển trên tinh thần bền vững
và hoạt động hiệu quả. Việc nghiên cứu và hoàn thiện
về quản trị nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học
Công an Nhân dân trong bối cảnh chuyển đổi số là vấn
đề hết sức cấp thiết hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phương pháp nghiên cứu
Bài viết sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên
cứu cụ thể nhằm làm sáng tỏ các luận điểm cần chứng
minh. Để giải quyết những vấn đề mang tính lí luận, sau
đó đưa ra những quan niệm của cá nhân, tác giả sử dụng
phương pháp hệ thống, phân tích, tổng hợp, so sánh
nhằm đưa ra các kết luận cần thiết, Để đánh giá thực
trạng, tác giả sử dụng kết hợp phương pháp phân tích,
tổng hợp lí thuyết và phương pháp đánh giá, tổng kết
thực tiễn thông qua kết quả thống kê, báo cáo; Phương
pháp hệ thống, dự báo, giải thích, diễn dịch, tiếp cận
đa ngành và liên ngành giúp đưa ra những định hướng,
mục tiêu và đề xuất mô hình.
2.2. Một số vấn đề lí luận về quản trị nhà nước đối với cơ sở
giáo dục đại học trong bối cảnh chuyển đổi số
2.2.1. Quản trị nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học

a. Quản trị nhà nước
Cuốn sách “Educational Administration and History:
The state of the field” của tác giả Tanya Fitzgerald,
Helen Gunter, xuất bản năm 2009 tổng hợp các bài báo
của học giả hàng đầu trong lĩnh vực quản trị giáo dục
nhằm đưa ra những phân tích về quản trị giáo dục hiện
đại, lịch sử và chính sách cũng như tác động của điều
này đối với giáo viên, lãnh đạo, trường học và ngành
Giáo dục, đồng thời cũng cung cấp cho độc giả một cái
nhìn sâu sắc có giá trị về các quan điểm lí luận, phương
pháp luận và tác động mạnh của quá trình quản trị nhà
nước đối với giáo dục.
Siran Mukerji (Indira Gandhi National Open
University, India) và Purnendu Tripathi (Indira
Gandhi National Open University, India) trong Sổ tay
“Handbook of Research on Administration, Policy, and
Leadership in Higher Education” xuất bản năm 2017
là một nguồn tài liệu tham khảo về vấn đề quản trị nhà
nước đối với cơ sở giáo dục, thực hiện khung chính
sách và duy trì quản lí hiệu quả.
Ở Việt Nam, trong cuốn sách “Quản lí Nhà nước về
Giáo dục Đại học: Kinh nghiệm của Trung Quốc và
khuyến nghị đối với Việt Nam” của tác giả Mai Ngọc
Anh được xuất bản năm 2020. Cuốn sách đã cho chúng
ta cái nhìn tổng thể về tổng quan hệ thống chính sách
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đối với giáo dục đại học và kết quả thực hiện chính
sách phát triển giáo dục đại học của Trung Quốc từ năm
1978 đến nay; phân tích thực trạng chiến lược, chính
sách đối với phát triển giáo dục đại học của Việt Nam
thời gian qua.
Đề tài “Nghiên cứu mô hình đại học tự chủ và các
giải pháp tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của
các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam giai đoạn 2018
-2025, tầm nhìn 2030” do Trường Đại học Giáo dục,
Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì, Đào Trọng Thi làm
chủ nhiệm đã cung cấp luận cứ khoa học, tham mưu
cho các cơ quan hoạch định chính sách trong việc ban
hành các chính sách về tự chủ, trách nhiệm giải trình
của các cơ sở giáo dục đại học hướng tới việc nâng cao
hiệu quả, hiệu lực sử dụng nguồn ngân sách nhà nước
cho giáo dục.
Từ các quan niệm trên, có thể hiểu: Quản trị nhà nước
đối với cơ sở giáo dục đại học “Là sự tác động có tổ
chức, điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đến các quá
trình, quan hệ xã hội và hành vi hoạt động của cơ sở giáo
dục đại học, thông qua các hoạt động: chiến lược, tổ
chức, lãnh đạo, kiểm tra và sử dụng các nguồn lực nhằm
đạt được mục tiêu của Nhà nước đối với cơ sở giáo dục
đại học, thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ
của nhà nước, duy trì sự tồn tại và phát triển của Nhà
nước, xây dựng và định hướng hoàn thiện hệ thống quản
trị, phục vụ cho sự nghiệp giáo dục đại học” [4].
b. Vai trò của quản trị nhà nước
Nhà nước trong quan niệm hiện đại là tổ chức đặc
biệt của xã hội, bao gồm một lớp người được tách ra từ
xã hội nhằm tổ chức và quản trị xã hội phục vụ lợi ích
chung của toàn xã hội cũng như lợi ích của lực lượng
cầm quyền trong xã hội. Nhà nước là sản phẩm của sự
phát triển xã hội. Nhà nước sinh ra từ xã hội. Xã hội là
nền tảng, là cơ sở tồn tại và phát triển của Nhà nước.
Bất kì nhà nước nào ra đời, tồn tại và phát triển cũng
đều có hai vai trò, chức năng cơ bản là: chức năng quản
trị và chức năng xã hội (hay chức năng phục vụ). Đồng
thời, Nhà nước có vai trò là chủ thể quản trị xã hội, duy
trì sự tồn tại và phát triển xã hội. Như vậy, vai trò của
quản trị nhà nước là vai trò cố hữu, cơ bản, chủ yếu của
Nhà nước. Vai trò của quản trị nhà nước thể hiện ở chỗ
nó quyết định sự tồn tại và phát triển của Nhà nước.
Peter Drucker đã khẳng định: Quản trị, năng lực quản
trị, tính nhất quán của quản trị và việc thực hiện quản trị
có ý nghĩa quyết định đối với cả nước Mĩ và các nước
khác trong các thập niên tới [4].
Thực tiễn cho thấy, các nước phát triển như: Mĩ, Đức,
Pháp, Nhật Bản, Xinh-ga-po đều có hệ thống quản trị
nhà nước tiên tiến và hiện đại. Trong điều kiện phát
triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ và hội
nhập quốc tế mạnh mẽ, yếu tố con người và trí thức
trở thành yếu tố chủ yếu của năng lực cạnh tranh quốc
gia thì quản trị nhà nước nói chung, quản trị nhà nước
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đối với cơ sở giáo dục đại học nói riêng có vai trò quan
trọng hơn bao giờ hết. Đó là vai trò chung, vai trò chủ
yếu của quản trị nhà nước [5].
Quản trị nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học còn
có các vai trò như định hướng, dẫn đường cho các hoạt
động giáo dục - đào tạo, giúp giáo dục - đào tạo phát
triển nhanh và bền vững; tổ chức, vai trò này thể hiện rõ
ở chức năng tổ chức của quản trị nhà nước. Chức năng
tổ chức là chức năng cơ bản, chức năng quan trọng của
quản trị nhà nước. Vai trò tổ chức của quản trị nhà nước
thể hiện ở chỗ nó có sứ mệnh thiết lập bộ máy quản trị tối
ưu, quản trị sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực làm việc
trong bộ máy quản trị nhà nước và tổ chức triển khai thực
hiện có hiệu quả chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể
chế, chính sách vào thực tiễn cuộc sống; lãnh đạo, điều
hành phối hợp các hoạt động trong quản trị nhà nước đối
với cơ sở giáo dục đại học, khích lệ, động viên truyền
cảm hứng, tạo động lực làm việc cho các chủ thể, các cá
nhân tổ chức tham gia quản trị và các đối tượng quản trị
nhà nước. Quản trị nhà nước cần có sự giám sát kiểm tra
các hoạt động của các cá nhân, tổ chức tham gia quản trị
và các đối tượng của quản trị nhà nước để giữ gìn trật tự
công, lợi ích công, lợi ích của người dân và kịp thời phát
hiện các sai sót, vi phạm trong quản trị nhà nước, giúp
quản trị nhà nước đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra
với hiệu quả cao nhất [6].
c. Đặc điểm, tính chất của quản trị nhà nước
Đặc điểm, tính chất của quản trị nhà nước bị chi phối
bởi bản chất, vai trò của Nhà nước. Mục tiêu, mục đích
của quản trị nhà nước là duy trì trật tự công, phục vụ
lợi ích công, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
(người dân). Quản trị nhà nước không vì mục tiêu lợi
nhuận (phi lợi nhuận). Quản trị nhà nước là một dạng
quản trị xã hội mang tính quyền lực, sử dựng quyền
lực nhà nước để diều chỉnh các quan hệ xã hội và hành
vi hoạt động của người dân, phù hợp với các quy luật
khách quan và theo mục tiêu, ý chí của chủ thể quản trị
nhà nước. Thực chất, bản chất của quản trị nhà nước là
hoạt động mang tính chấp hành và điều hành của chính
quyền hành pháp, hành chính nhà nước. Cụ thể, đó là
quyền chấp hành, thực thi pháp luật và quyền quản trị
tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, các lĩnh
vực đối nội và đối ngoại của Nhà nước [6].
Chủ thể quản trị nhà nước là các cơ quan nhà nước có
thẩm quyền, bao gồm cơ quan lập pháp, cơ quan hành
pháp và cơ quan tư pháp, trong đó cơ quan có chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền trực tiếp quản trị
nhà nước là cơ quan hành pháp, đứng đầu là chính phủ.
Quản trị nhà nước mang tính chính trị, phục vụ chính trị,
nhưng cũng có tính độc lập tương đối ở tính khoa học,
tính chuyên môn, nghiệp vụ, kĩ thuật, yếu tố bảo đảm
hiệu lực, hiệu quả cao của quản trị nhà nước [4].
Quản trị nhà nước mang tính khoa học, tính chuyên
môn, nghiệp vụ, kĩ thuật. Tính chuyên môn, nghiệp vụ,
kĩ thuật yêu cầu thực hiện, giải quyết các chức năng,

nhiệm vụ của quản trị nhà nước đòi hỏi các chủ thể
quản trị nhà nước phải có kiến thức, kĩ năng và phương
pháp, nghệ thuật quản trị nhất định. Nói cách khác,
đặc điểm, tính chất này yêu cầu quản trị nhà nước phải
dựa trên cơ sở và vận dụng sáng tạo các quy luật, các
nguyên tắc, các phương pháp của các chuyên ngành
khoa học: Quản trị, hành chính, tổ chức, pháp lí, chính
sách công, tâm lí học, xã hội học và điều khiển học…
Trong đó, khoa học quản trị hay quản trị học đóng vai
trò chủ yếu và quyết định [4].
Quản trị nhà nước có đặc điểm khác với quản trị các
tổ chức tư ở chỗ quản trị nhà nước sử dụng các công cụ
đặc thù như: quyền lực công, thể chế, chính sách công,
các nguồn lực công. Các công cụ đặc thù này chỉ có chủ
thể quản trị nhà nước mới có. Quản trị nhà nước mang
tính phi lợi nhuận, còn quản trị các tổ chức tư vì mục
tiêu lợi nhuận. Sở dĩ quản trị nhà nước, hoạt động quản
trị nhà nước mang tính phi lợi nhuận vì quản trị nhà
nước sử dụng các công cụ đặc thù như: quyền lực công
- quyền lực Nhà nước và tài chính công. Nhưng, quyền
lực công - quyền lực nhà nước là quyền lực của Nhân
dân, còn tài chính công lại chủ yếu do thuế và công sức
của nhân dân đong góp mà có. Nên quản trị nhà nước
không thể chạy theo lợi nhuận [5].
d. Nghiên cứu về tự chủ đại học của các cơ sở giáo
dục đại học
Báo cáo tổng quan về xu thế quản trị đại học trên
thế giới của World Bank (2008) khái quát bốn mô hình
quản trị đại học với các mức độ tự chủ khác nhau: mô
hình Nhà nước kiểm soát hoàn toàn (state control) như
ở Malaysia; mô hình bán tự chủ (semi - autonomous)
như ở Pháp và New Zealand; mô hình bán độc lập
(semi-independent) ở Singapore và mô hình độc lập
(independent) ở Anh, Úc. Trong mô hình Nhà nước
kiểm soát thì cơ sở giáo dục đại học vẫn được hưởng
một mức độ tự chủ nhất định vì những lí do tài chính và
thực tiễn. Nhà nước không thể kiểm soát được tất cả các
hoạt động của cơ sở giáo dục đại học và ngay trong mô
hình độc lập thì vẫn có những mặc định ngầm về quyền
của Nhà nước nắm giữ một số kiểm soát về mặt chiến
lược và có quyền yêu cầu tính giải trình cao ở các cơ
sở giáo dục đại học. Neave (1988) đưa ra một hệ thống
phân loại khác về các hình thức tự chủ: mô hình Kant,
trong đó Nhà nước chỉ can thiệp vào một số vấn đề nhất
định; mô hình Humboldt, trong đó vai trò Nhà nước là
vai trò hỗ trợ; mô hình Napolean quan niệm rằng, vai
trò đại học rõ ràng phải phụ thuộc vào nhà nước; mô
hình Anh, trong đó các tập đoàn học giả có tài sản được
nhà nước hỗ trợ mà không can thiệp [7].
Hiệp hội Đại học Châu Âu đã chỉ ra bốn yếu tố cần
thiết giúp cho trường đại học có khả năng ra quyết định
về các vấn đề của mình trong Tuyên bố Lisbon (2007),
bao gồm: Tự chủ về cơ cấu, tổ chức, quy trình ra quyết
định lựa chọn hiệu trưởng/người đứng đầu, hội đồng
Tập 18, Số 05, Năm 2022

47

Nghiêm Xuân Dũng

quản trị/hội đồng trường; Tự chủ tài chính; Tự chủ về
học thuật (đào tạo và khoa học công nghệ); Tự chủ về
nguồn nhân lực là việc tự quyết định tuyển dụng và điều
hành nguồn nhân lực sao cho phù hợp với lợi ích của
trường. Về quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học,
tổ chức AUCC (Canada) đã đề xuất một danh sách tự
chủ đại học gồm các quyền lựa chọn và bổ nhiệm cán
bộ; lựa chọn, xét tuyển và kỉ luật sinh viên; thiết lập và
kiểm soát chương trình đào tạo; ban hành các quy định
tổ chức để triển khai hoạt động khoa bảng; xây dựng
chương trình và nguồn tài nguyên bổ trợ trực tiếp; xác
nhận hoàn tất chương trình và cấp phát văn bằng. Khái
niệm này có quá nhiều khía cạnh mà mỗi người ở một
góc nhìn khác nhau lại có một sự nhấn mạnh khác nhau.
Khi so sánh giữa các quốc gia, có thể thấy mức độ tự
chủ không giống nhau [8].
Tuy nhiên, sự phân định về vai trò quản trị nhà nước
đối với các cơ sở giáo dục đại học chỉ có tính chất tương
đối vì ngay trong mô hình Nhà nước kiểm soát hoàn
toàn thì Nhà nước cũng không thể hoàn toàn kiểm soát
được tất cả các nội dung, hoạt động của cơ sở giáo dục
đại học và trong mô hình độc lập vẫn có sự can thiệp
của Nhà nước. Lịch sử phát triển giáo dục đại học của
thế giới và khu vực cho thấy: Vai trò quản trị của Nhà
nước không chỉ đi liền với mức độ tự chủ của các đại
học mà còn gắn liền với việc tạo ra các điều kiện thuận
lợi, xây dựng hệ sinh thái để phát triển hệ thống giáo
dục đại học. Điển hình là thực tiễn phát triển tại đại
học Havard (của Mĩ) và đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa
(Trung Quốc). Ở Đại học Havard, vai trò và sự can
thiệp của Nhà nước đối với sự phát triển của đại học
này là rất mờ nhạt. Các học giả cho rằng, cơ quan quản
lí Nhà nước về giáo dục của Hoa Kì gần như không làm
gì cho sự phát triển của đại học này ngoài việc thực
hiện các hợp đồng nghiên cứu có tổng trị giá 15% trong
số nguồn thu của Havard; 85% còn lại từ nguồn học
phí (20%); quỹ hiến tặng (34%); nghiên cứu khoa học
với các tổ chức, doanh nghiệp (4%); quà tặng (7%) và
nguồn khác (20%) [9].
e. Khoảng trống nghiên cứu
Việt Nam đã ban hành đầy đủ hệ thống văn bản quy
phạm pháp luật về vấn đề chuyển đổi số đối với các cơ
sở giáo dục đại học Việt Nam nói chung. Tuy nhiên,
chưa có nhiều văn bản quy định, điều chỉnh vấn đề này
trong các cơ sở giáo dục đại học Công an Nhân dân. Dữ
liệu tin cậy về các công bố trong nước và quốc tế cho
thấy, tỉ lệ các công bố nghiên cứu về hệ thống giáo dục
đại học trong Công an Nhân dân so với hệ thống giáo
dục đại học của Việt Nam rất thấp, đặc biệt là các công
bố quốc tế. Thực trạng này xuất phát từ nhiều nguyên
nhân chủ quan và khách quan khác nhau. Cho đến nay,
số nghiên cứu về quản trị nhà nước đối với cơ sở giáo
dục đại học Công an Nhân dân trong bối cảnh chuyển
đổi số vẫn còn ít, cần được tập trung nghiên cứu và định
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hướng hoàn thiện.

2.3. Thực trạng quản trị nhà nước đối với các cơ sở giáo dục
đại học Công an Nhân dân trong bối cảnh chuyển đổi số

Theo quy định của Luật Giáo dục Đại học ngày 18
tháng 6 năm 2012, Điều lệ trường đại học ban hành kèm
theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12
năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc
thành lập hội đồng trường trong các trường đại học, học
viện công lập, hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại
diện quyền sở hữu của nhà trường. Các cơ sở giáo dục
công lập ngoài Công an Nhân dân là đơn vị được giao
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong nhiều lĩnh vực.
Do đó, việc thành lập hội đồng trường tại các trường
đại học, học viện công lập để giám sát việc thực hiện
quyền tự chủ, quyền sử dụng các nguồn lực dành cho nhà
trường, gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, đảm
bảo thực hiện mục tiêu giáo dục là phù hợp. Tuy nhiên,
các cơ sở giáo dục đại học Công an Nhân dân không tổ
chức thành lập hội đồng trường, cụ thể như sau:
Theo quy định của Bộ Công an, các cơ sở giáo dục
đại học Công an Nhân dân là các đơn vị trực thuộc Bộ
Công an. Do đó, tổ chức và hoạt động của các cơ sở
giáo dục đại học Công an Nhân dân phải phù hợp với
quy định của Luật Giáo dục và Luật Công an Nhân dân,
Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm
2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và văn bản
khác của Bộ Công an. Luật Công an Nhân dân quy định
Công an Nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực
tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống
lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lí nhà nước
của Chính phủ và sự chỉ huy trực tiếp của Bộ trưởng
Bộ Công an. Bộ trưởng Bộ Công an là người chỉ huy
cao nhất trong Công an Nhân dân. Chỉ huy Công an cấp
dưới chịu trách nhiệm trước chỉ huy công an cấp trên
về tổ chức và hoạt động của đơn vị công an được giao
phụ trách. Mặt khác, Điều lệnh nội vụ Công an Nhân
dân quy định: Công an Nhân dân tuân thủ “Thực hiện
nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân
phụ trách, chế độ một người chỉ huy và quy chế hoạt
động của cấp ủy đảng”. Do đó, việc thành lập Hội đồng
trường trong các cơ sở giáo dục đại học Công an Nhân
dân là mâu thuẫn với nguyên tắc tổ chức, hoạt động của
Công an Nhân dân.
Tính tự chủ trong các cơ sở giáo dục đại học Công an
Nhân dân còn hạn chế: Do đặc thù bảo mật trong Công
an Nhân dân, Học viện chịu sự điều chỉnh của Luật
Công an Nhân dân và sự quản lí nhà nước của Bộ Công
an nên tính tự chủ trong giáo dục đại học tại Học viện
còn thật sự chưa cao, mặc dù theo Thông tư số 38/2010/
TT-BGDĐT và Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT việc
thẩm định điều kiện thực tế (giảng viên, cơ sở vật chất)
thuộc thẩm quyền của cơ sở giáo dục đào tạo và việc
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Bộ GD&ĐT
QTNN Tự chủ về học
thuật, nhân sự, tổ chức

Internet of things

Bộ Công an
Cơ sở Giáo dục đại học
Công an nhân dân

Artificial Intelligent

QTNN Tự chủ về tài chính, cơ
sở vật chất, trang thiết bị

Big data

Bối cảnh chuyển đổi số

Hình 1: Mô hình quản trị nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học Công an Nhân dân trong bối cảnh chuyển đổi
số (Nguồn: Tác giả thiết kế)
thẩm định chương trình đào tạo thuộc quyền tự chủ của
cơ sở đào tạo. Theo đó, cơ sở đào tạo tự chủ về kiểm
tra và thống kê điều kiện thực tế, xây dựng, thẩm định,
ban hành chương trình đào tạo và đảm bảo chất lượng
đào tạo. Do nhiều yếu tố đặc thù, việc xếp hạng trường
đại học trong Bộ Công an khó để thực hiện. Ví dụ, một
số tiêu chí về công trình nghiên cứu khoa học chỉ lưu
hành nội bộ, bài báo quốc tế không liên quan đến lĩnh
vực nghiệp vụ an ninh, tỉ lệ biên chế giảng viên/học
viên phụ thuộc vào biên chế của Bộ Công an; Về mức
độ tuyển dụng, học viên ra trường được tuyển dụng và
phân công nhiệm vụ theo quy định của Bộ Công an.
2.4. Đề xuất định hướng, mục tiêu và mô hình quản trị nhà
nước đối với cơ sở giáo dục đại học Công an Nhân dân trong
bối cảnh chuyển đổi số

a. Hoàn thiện thể chế làm yếu tố nền tảng trong quản
trị nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học Công an
Nhân dân trong bối cảnh chuyển đổi số
Xây dựng chiến lược, chính sách quốc gia về chuyển
đổi số trong giáo dục đại học; Hoàn thiện hệ thống pháp
luật về quản trị nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học
Công an Nhân dân trong bối cảnh chuyển đổi số; Xây
dựng cơ chế, chính sách khuyến khích và bảo vệ sự
đổi mới sáng tạo của tổ chức, cá nhân trong các cơ sở
đào tạo; Tập trung phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng
tạo, có chính sách để phát triển mạnh đối với đề án,
chương trình cấp thiết về chuyển đổi số trong giáo dục
đại học; Xây dựng hệ thống chính sách khuyến khích
cơ sở giáo dục đại học lựa chọn, tiếp nhận những công
nghệ tiên tiến của thế giới; Rà soát lại các chiến lược,
chương trình hành động, đề xuất xây dựng kế hoạch và
các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch ngắn hạn, trung
hạn và dài hạn để triển khai phù hợp với xu thế phát
triển trong bối cảnh chuyển đổi số; Xây dựng chiến
lược chuyển đổi số, nền quản trị thông minh, ưu tiên
phát triển công nghệ số trong các cơ sở giáo dục đại học
Công an Nhân dân.
Nghiên cứu, đề xuất hướng hoàn thiện khung pháp lí
về vấn đề quản trị nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại

học Công an Nhân dân trong bối cảnh chuyển đổi số...
Rà soát, xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành về
vấn đề liên quan đến chuyển đổi số trong giáo dục đại
học để đánh giá một cách toàn diện các quy định của
pháp luật hiện hành.
Định hướng và mục tiêu quản trị nhà nước đối với cơ
sở giáo dục đại học Công an Nhân dân trong bối cảnh
chuyển đổi số
Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay,
Nhà nước cần: Chuyển đổi mô hình quản lí từ kiểm
soát sang giám sát; Tăng tính hiệu lực, hiệu quả của
quản lí Nhà nước, giảm sự can thiệp của Nhà nước đối
với các đại học. Đồng thời, Nhà nước cần triển khai
nhanh chóng kế hoạch giao quyền tự chủ đại học cho
các trường đại học theo lộ trình khoa học và hợp lí, bảo
đảm nhiệm vụ chính trị đối với các cơ sở giáo dục đại
học đặc thù này; trên cơ sở đó tiến hành phân hạng đại
học dựa trên nền tảng của văn hóa chất lượng do mỗi
trường đại học cam kết và tạo ra. Mục tiêu quản trị nhà
nước đối với cơ sở giáo dục đại học Công an Nhân dân
trong bối cảnh chuyển đổi số là: Tạo ra hệ sinh thái cho
cơ sở giáo dục đại học Công an Nhân dân phát triển ổn
định và bền vững; Hội nhập với các cơ sở giáo dục đại
học trong nước, khu vực và quốc tế, thực hiện tốt nhiệm
vụ quốc phòng, an ninh.
b. Mô hình quản trị nhà nước đối với cơ sở giáo dục
đại học Công an Nhân dân trong bối cảnh chuyển đổi số
Từ những phân tích nêu trên, tác giả đề xuất Mô hình
quản trị nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học Công
an Nhân dân trong bối cảnh chuyển đổi số được thể
hiện như sau (xem Hình 1).
3. Kết luận
Hiểu đúng về chuyển đổi số trong quản trị, quản lí
giáo dục đại học, quản trị nhà nước đối với các cơ sở
giáo dục đại học nói chung và cơ sở đại học Công an
Nhân dân nói riêng sẽ đánh giá đúng thực trạng, xác
định và dự báo đúng các thách thức và vấn đề đặt ra để
xây dựng lộ trình thực hiện quản trị nhà nước đối với cơ
sở giáo dục đại học trong bối cảnh chuyển đổi số hợp lí
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nhằm nhanh chóng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào
tạo có ý nghĩa rất quan trọng với cơ sở giáo dục đại học
trong giai đoạn hiện nay. Quản trị nhà nước hoạt động
chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục đại học cần được
xem là giải pháp lâu dài, mang tính chiến lược, gắn với
những cải cách mạnh mẽ, triệt để trong giảng dạy, học
tập và quản lí đào tạo chứ không phải là giải pháp tình

huống ứng phó với COVID. Trong quản trị nhà nước,
hoạt động chuyển đổi số đối với giáo dục đại học thì
quan trọng nhất chính là quyết tâm chính trị cao của
người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học và nhận thức sẵn
sàng thay đổi của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong cơ sở
giáo dục đại học của ngành Công an.
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ABSTRACT: It’s an important and central mission of innovating the education
and training system of Vietnam today is to continue building and orienting in
order to perfect the state management of higher educational institutions in
the context of digital transformation. To achieve the goals and requirements,
there should be a scientific, methodical course of action as well as a feasible,
suitable and effective pathway, aiming at identifying specific goals for the state
management of higher educational institutions of the People’s Public Security
(PPS) forces. Furthermore, the author studies and proposes a model of state
management of 10 given institutions. Besides, the state management plays
the role of immensely interfering the orientation and operation of PPS higher
educational institutions in the context of digital transformation. The paper also
indicates the advantages and challenges offered by the digital transformation
to the state management operations and to PPS higher educational institutions.
KEYWORDS: State management, higher education, higher education institutions, People’s
Public Security, digital transformation.
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