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TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA.
TS Dương Kiều Linh
Viện Nghiên cứu Xã Hội, TP Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước.
Nơi đây do những yếu tố địa - chính trị, địa - văn hóa mà các hoạt động đều chứa
đựng những yếu tố tích cực, nhạy bén, đáp ứng kịp thời những nhu cầu của xã hội.
Nhìn từ lịch sử, hệ thống giáo dục của thành phố đã hình thành những đặc
điểm riêng và mang tính chất năng động của một đô thị trung tâm. Từ trước năm
1975, ngoài các trường công, thành phố còn có các trường tư thuộc các quốc gia như
Mỹ, Pháp, Trung Quốc… của các tổ chức tôn giáo, các tổ chức xã hội, các tổ chức
phi chính phủ, và của tư nhân. Nhìn chung trường phổ thông chỉ có 2 loại là trường
công và trường tư.
Sau ngày Miền Nam giải phóng, do điều kiện khách quan, đã hình thành ở
đây nền giáo dục công lập là chủ đạo, những loại hình khác hầu như còn rất ít và
không được quan tâm phát triển, thậm chí còn có quan điểm, đánh giá không thỏa
đáng và khách quan về loại hình ngoài công lập. Tuy nhiên, do thực tiễn khách quan
và xu thế phát triển của kinh tế - xã hội cùng với sự năng động, kinh nghiệm và quá
trình hoạt động, hệ thống ngoài công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tồn tại và
phát triển, nhất là từ sau đổi mới đến nay.
Nghị quyết Trung ương 2 về đổi mới công tác giáo dục, Nghị quyết 90 của
Đảng cộng sản Việt Nam và Nghị định 73 của Chính phủ về xã hội hóa giáo dục đã
tạo nền tảng lý luận cho giáo dục phổ thông ngoài công lập. Tại Thành phố Hồ Chí
Minh, hoạt động này ngày càng đa dạng về loại hình, phong phú về quy mô và cũng
đồng thời đặt ra những vấn đề nóng bỏng do thực tiễn phát triển. Cho đến nay, có thể
coi hệ thống giáo dục phổ thông ngoài công lập là các trường bao gồm các hình thức
như bán công, công lập tự chủ tài chính, các lớp bán công trong trường công, dân
lập, tư thục…1
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Theo luật giáo dục ban hành năm 2005, chỉ còn 2 loại hình trường phổ thông là công lập và tư thục nhưng
trên thực tế, các loại hình trường kể trên vẫn còn, đến năm 2007, tại TP.HCM mới có văn bản chỉ đạo chỉ còn
loại hình trường công lập tự chủ tài chính (được coi như trường công) không còn tên trường bán công. Với 2
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1.

Qua thời gian khoảng 20 năm, các trường ngoài công lập từ chỗ không được

công nhận đến chỗ thả nổi, theo kiểu cổ vũ chung chung và né tránh khi đánh giá, đã
có những quan tâm và tạo điều kiện để các trường phổ thông ngoài công lập hoạt
động, nhất là về cơ sở pháp lý. Giáo dục nói chung đang chịu những tác động của
nền kinh tế thị trường, hiển nhiên các trường phổ thông ngoài công lập cũng chịu
những tác động đó. Thậm chí có thể nói rằng những trường học phổ thông của hệ
thống này thể hiện khá rõ những vấn đề của bối cảnh toàn cầu hoá.
Mặt khác, chính bức tranh toàn cảnh của giáo dục phổ thông cũng tạo ra
những cách nhìn về lịch sử xã hội và lịch sử văn hóa. Với tính cách là một định chế
xã hội và định chế văn hóa, các trường học nằm ngoài hệ thống trường công lập ở
một thành phố lớn nhất nước như thành phố Hồ Chí Minh.
Từ đây có thể thấy sự phân tầng xã hội hiện nay, vấn đề quản lý đô thị, tâm
lý cư dân đô thị, những khẳng định về tính hữu ích của nền kinh tế nhiều thành phần
và những mặt trái của nó, những biến đổi văn hóa xã hội, cũng như vậy vai trò của
nhà trường trong xã hội dân sự, cung cấp những cách hiểu về vai trò của các loại
hình giáo dục hiện nay. Người dân của thành phố lớn nhất nước có tiềm năng đồi dào
về kinh tế xã hội thì ở lĩnh vực giáo dục cũng vậy, trong khi ngành chủ quản còn
đang lúng túng loay hoay không giải quyết đuợc mâu thuẫn giữa nhu cầu thực tế và
khả năng với những đòi hỏi của xã hội với lĩnh vực trường học… thì ở đây đã có
nhiều mô hình mới ra đời đáp ứng được thực tế, có lời giải cho bài toán quá tải về
nhu cầu của người dân. Chính sự phát triển nở rộ của các trường tư (dù cần quản lý
chặt chẽ và kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc) thì vẫn cần những khẳng định mạnh
hơn về vai trò, tiềm năng của người dân thành phố trong lĩnh vực giáo dục. Khi họ
được tự chủ một cách toàn diện, hoạt động trong hành lang pháp lý đầy đủ an toàn và
chịu trách nhiệm dân sự như tất cả các hoạt động kinh doanh khác thì rõ ràng các
trường tư đã phát triển mạnh.
Tuy nhiên cũng cần xác định đây là lĩnh vực kinh doanh đặc biệt. Lại nằm
trong điều kiện của xã hội Việt Nam đang chuyển đổi nên nếu so sánh với các nước
phát triển chỉ là tham khảo. Những câu hỏi về giáo dục có phải là hàng hóa, phải
chăng ta đang có một thị trường giáo dục mà nhà nước và các cơ quan chức năng hay
loại trường dân lập và tư thục cũng chưa có những minh định trong thực tế, nhiều con dấu vẫn gọi là dân lập…
Tháng 12-2007 đã có văn bản hướng dẫn số 234 HD /Bộ GD-ĐT về cách gọi tên trường định rõ cấp học và tên
riêng không cần phải xác định loại hình.Vì thế, hiện nay nhìn trên các biển trên trường của gần 50 trường
ngoài công lập rất khó phân biệt được đâu là dân lập và tư thục (chú thích của tác giả)

2

bản thân xã hội chưa công nhận, nếu đúng là như vậy thì nên kinh doanh giáo dục
như thế nào, quyền lợi của người dạy và người học có những khác biệt gì trên cách
nhìn của lợi ích cộng đồng và phúc lợi xã hội ? Mặt khác, môi trường sư phạm, văn
hóa học đường của Việt Nam cũng đang biến đổi khi những điều kiện kinh tế xã hội
thay đổi…2Đó là những thực tế cần khảo sát và đánh giá cũng như dự báo.
2. Vì vậy, có thể nói trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, cũng như các lĩnh
vực khác của đời sống xã hội, giáo dục cũng đang chịu nhiều tác động mới. Thứ
nhất: đầu tư kinh tế khiến cho giáo dục phổ thông ngoài công lập lại càng được
khẳng định là một hàng hóa đặc biệt (dù người ta vẫn không ngừng tranh cãi) về lĩnh
vực giáo dục nói chung). Thứ hai: thành tựu của cách mạng khoa học kỹ thuật, của
công nghệ thông tin khiến cho việc lựa chọn trường học của nước ngoài và có yếu tố
nước ngoài nở rộ hơn nhiều so với trước đây (từ chỗ chỉ có một vài trường quốc tếdù tên gọi cũng gây nhiều tranh cãi) thì chỉ trong trong vòng hơn 10 năm trở lại đã
có đến 30 trường với rất nhiều loại hình đa dạng) 3. Thứ ba: chính các trường ngoài
công lập trở thành đối trọng, thành một tham chiếu cho các trường công lập. Từ thực
tế khách quan, đã có những trường tư thục vươn lên trung tâm đào tạo học sinh giỏi,
có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp phổ thông và đại học cao, có thương hiệu và rất khó vào học
đã tạo ra những nhận thức mới về trường tư. Điều mà trước đây không phải trường
tư nào cũng làm được và chỉ làm được trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. 4 Tuy
nhiên để thực hiện được điều đó và do thực hiện như vậy mà thực tế lại nẩy sinh các
vấn đề kinh tế, văn hóa và tâm lý cư dân đô thị khác.
Vì thế giáo dục càng tạo ra những vấn đề nóng bỏng. Dường như toàn xã hội
đang tập trung sự chú ý vào các vấn đề của ngành giáo dục đào tạo, với nguyện vọng
về một nền giáo dục toàn diện, đáp ứng được những đòi hỏi cấp bách của thời kỳ
hội nhập, đổi mới đất nước. Ví dụ: Khi chúng ta vào WTO, trước những cơ hội và
thách thức thì từ tháng 11 năm 2006 cũng như nhiều ngành kinh tế xã hội khác, GDĐT của thành phố phải tự chuyển mình trong nhiều vấn đề cụ thể, mà trong đó việc
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Chúng tôi rất lưu tâm và đã có một số bình luận về vấn đề này trong tham luận Những biến đổi văn hóa trong
nhà trường ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay tại hội thảo khoa học Văn hóa là động lực phát triển trong thời
kỳ toàn cầu hoá do Viện Nghiên cứu xã hội tổ chức tháng 12/2007. Ví dụ có nên đặt chuẩn 3 sao , 3sao của
trường phổ thông như các Khách sạn do Sở GD-ĐT TP.HCM đưa ra, hoặc vấn đề chào cờ và sinh hoạt Đoàn ,
Đội trong các trường Quốc tế…
3
Xin tham khảo các bài viết về các trường của tế ở Thành phố HCM hiện nay trên các báo Tuổi Trẻ, Thanh
Niên, Sài Gòn Giải Phóng trong tháng 5-tháng 10-2007, Báo mạng Viet Nam Net ngày 30-6-2008.
4
Theo báo cáo tổng kết năm học 2007-2008 của Sở GD-ĐT TP. HCM đã có 3 trường DL-TT đạt tỷ lệ 100%
thi đậu tốt nghiệp phổ thông trung học, đó là trường Thanh Bình, Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Khuyến, trong đó
chỉ tiêu phấn đấu của các trường này là 100% học sinh đậu đại học.
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nhận thức về tiềm năng cũng như năng lực tổ chức điều hành có hiệu quả hệ thống
giáo dục ngoài công lập hiện nay để đạt kết quả, chất lượng cao là quan trọng nhất.
Theo cam kết với WTO, đến năm 2009 Việt Nam, mà trong đó thị trường
giáo dục ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đón khoảng trên dưới một trăm tập đoàn đầu
tư vào nhiều hệ trường khác nhau…Giáo dục phổ thông là liên thông, ngay cách tiếp
thị của hàng trăm cơ sở giáo dục quốc tế và các tổ chức khác nhau ồ ạt vào thành
phố đã tạo ra không chỉ trong đời sống giáo dục phổ thông những sinh khí mới mà
buộc những người làm giáo dục không thể đứng ngoài cuộc. Trong năm 2007 và 6
tháng đầu năm 2008, toàn thành phố có 100 cuộc triễn lãm giới thiệu sản phẩm ở các
khách sạn sang trọng và các hội chợ thì lĩnh vực giáo dục đào tạo chiếm hơn 80 % ,
trong đó giới thiệu về du học phổ thông và các trường quốc tế cùng liên kết giáo dục
tại chỗ chiếm 70%5. Chính việc phát triển mạnh và sự quảng bá những hình ảnh
hiện đại, những gọi mời hấp dẫn, những quảng cáo thương hiệu của các đại học nổi
tiếng thế giới là yếu tố kích thích các trường phổ thông ngoài công lập phát triển. Và
ở hệ thống trường quốc tế thì điều này còn như một tiêu chí để học sinh phải đạt. Có
lý do khá ngặt nghèo, học sinh người Việt Nam đã vào học các trường quốc tế ở lớp
12 dù muốn hay không cũng phải chọn con đường du học nước ngoài hoặc tại chỗ
(thậm chí đạt bằng cấp do trường nước ngoài công nhận nhưng không thể lấy bằng
tốt nghiệp PTTH Việt Nam).6 Vì thế những trường đại học có vốn đầu tư 100% nước
ngoài phải tính đến cơ sở từ phổ thông ngoài công lập để đón đầu như trường Đại
học Tư thực Á Châu (trụ sở đặt ở đường Nguyễn Trọng Tuyển quận Phú Nhuận
TP.Hồ Chí Minh, trường được xây dựng theo khuynh hướng đa ngành, tập trung đào
tạo sinh viên theo tiêu chuẩn quốc tế và sẽ là trường đại học ngoài công lập đầu tiên
của Việt Nam tổ chức giảng dạy và điều hành quản lý hoàn toàn bằng tiếng
Anh7)…Như vậy, đối với hệ thống giáo dục đào tạo ngoài công lập ở TP Hồ CHí
Minh đã thực sự bước vào cuộc chạy đua, cuộc cạnh tranh có tuyên bố và có luật
chơi rất cụ thể.
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Tham luận tại hội thảo Toàn cầu hóa văn hóa – Trường Đại học KHXHNV phối hợp cùng Học Viện Quan hệ
Quốc tế tháng 7-2008.
6
Bởi vì ở loại trường quốc tế loại 1 chỉ dành cho con em người nước ngoài và một số HS Việt Nam học toàn
bộ chương trình phổ thông nước ngoài, tiếng Việt và lịch sử chỉ chiếm một phần rất nhỏ, hiển nhiên không thể
thi tốt nghiệp PTTH chương trình Việt Nam. Còn loại hình quốc tế học chương trình nửa nứơc ngoài nửa Việt
Nam là một thử thách lớn, liên thông từ lớp 1 đến lớp 12, có thể đậu tốt nghiệp nhưng không có lựa chọn đại
học trong nước, mà không phải tất cả đều có khả năng du học để học đại học… như vậy có một số rơi vào dơ
dang…(chú thích của tác giả.)
7
Công báo-Education-VN Expers cập nhật 17-12-2006.
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Nếu xem xét và so sánh một số những cam kết của Việt Nam khi vào WTO
chúng ta có nhận xét là cam kết về GD-ĐT là phức tạp và khó khăn, nhiều phụ lục
nhất. Trên bình diện chung của ngành GD-ĐT của cả nước, các nhà quản lý GD
ngoài công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh cần nhận thức đầy đủ về cơ hội và thách
thức. Ví dụ những cam kết về Giáo dục như sau :
Trong số 150 nước thành viên của WTO chỉ có 48 nước có cam kết trong GATS về
giáo dục, trong đó có 39 nứơc cam kết trong lĩnh vực ĐH. Nhiều nước e ngại vấn đề
này, trong khi VN đã có những cam kết sau:
Phương thức 1:
Về vấn đề cung ứng xuyên biên giới (xuất nhập khẩu chương trình GD) VN
không cam kết mà trước mắt chỉ chủ động lựa chọn những chương trình thích hợp.
Phương thức 2:
Về tiêu thụ ngoài nước (đưa người ra nứơc ngoài học tập nghiên cứu) VN cam kết
không kèm theo điều kiện ràng buộc nào.
Phương thức 3:
Về hiện diện thương mại (Các cơ sở GD của các nước thành viên WTO đến
VN) VN cam kết có điều kiện. Trước mắt chỉ cam kết cho các cơ sở GD nước ngoài
vào VN hoạt động theo phương thức liên kết đào tạo với trường của VN. Đến năm
2009 mới mở rộng việc cho mở trường có 100% vốn nước ngoài tại VN.
Phương thức 4:
Về hiện diện thể nhân ( người nứơc ngoài vào VN hoạt động trong lĩnh vực
GD ) VN cam kết nhưng với điều kiện đã quy định trong Nghị định 6 và Nghị định
18 đã ban hành . Theo đó người nứơc ngoài vào hoạt động GD ở VN phải có trình
độ, kinh nghiệm về quản lý , giảng dạy và vào VN trong một thời hạn đựơc xác định
cụ thể… 8
Chính vì vậy, các nhà quản lý GD-ĐT thuộc loại hình ngoài công lập cần nhanh
chóng chuyển đổi không chỉ là nhận thức mà còn trong mục tiêu và phương thức đào
tạo quản lý, ở tất cả các cấp học. Bởi vì, nhìn đại thể những cơ hội mà Việt Nam có
được sau sự kiện WTO là theo nguyên tắc Việt Nam sẽ phải đối xử bình đẳng với tất
cả các nước thành viên khi họ muốn vào Việt Nam. Chính các nhà quản lý GD-ĐT
của hệ thống này phải có những đối sách hợp lý, nếu không sẽ có thể bị gánh rủi ro.
Vì cùng đầu tư vào thị trường giáo dục của thành phố có thể sẽ có những đối tác
8
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không tốt. Nếu không đảm bảo việc hình thành một hệ thống kiểm định chất lượng
GD sẽ rất dễ xảy ra một thị trường chất lượng giả bên cạnh thị trường chất lượng
thật, có thể xuất hiện những tổ chức giáo dục chương trình giáo dục lừa đảo người
học …
Trong bối cảnh hội nhập, nhất là ở một nơi sôi động, thị trường giáo dục đầy
tiềm năng như TP Hồ Chí Minh các đối tác nước ngoài vào dồn dập nhưng cũng sẽ
có hiện tượng chỉ nhắm đến những nhu cầu cầu ở tầm ngắn hạn, trung hạn trong
việc đào tạo nhân lực và chỉ quan tâm đến một vài ngành nghề ở một bậc học nào đó.
Vì thế nếu các nhà quản lý xuôi theo tác động khách quan mà không nghĩ đến một
chiến lược về nguồn nhân lực cho thành phố với những đặc điểm riêng…không bao
lâu sẽ xảy ra tình trạng mất cân đối trong cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề, không
đáp ứng đựơc nhu cầu về nguồn lực của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ
hội nhập … Thậm chí chênh lệch giàu nghèo sẽ càng rõ nếu các cơ sở đào tạo nhân
lực chỉ nhắm vào đối tượng đi học có nhiều tiền, điều này đã diễn ra ở đây khi các
sự cố của giáo dục đào tạo có yếu tố nước ngoài trứơc thời điểm Việt Nam vào WT0.
Hiện tại, các trường học nói chung của Việt Nam dù ở bất kỳ loại hình nào,
bản chất kinh tế như thế nào cũng vẫn nằm trong bối cảnh của toàn cầu hóa. Giáo
dục phổ thông ngoài công lập cũng vậy, phải đối mặt với rất nhiều vấn đề vì giáo
dục là lĩnh vực cam kết có điều kiện, tuy thời gian không gấp như kinh tế xã hội
nhưng nếu như cách tư duy cũ, sẽ dễ dàng bị loại ra khỏi cuộc chơi.
Theo chúng tôi, để trụ vững được, trường tư thục phải chấp nhận mọi sự đánh
đổi, có thể phải chấp nhận không tăng học phí, thậm chí giảm quy mô để tăng chất
lượng (Điều này rất khó trong tình hình giá cả và trong một vài lĩnh vực của quản lý
xã hội còn bất cập và thậm chí yếu kém như cơ sở hạ tầng giao thông đô thị, quy
hoạch đất đai xây trường ở các khu đô thị mới, phát triển kinh tế xã hội các khu dân
cư để giãn dân ra khỏi vùng nội thành…) thì các trường tư muốn phát triển không
thể đầu tư vào một số khu vực như trước đây 10 năm. Nếu cứ chăm chăm vào lợi
nhuận trong khi chưa hề tạo được danh tiếng thì dễ bị phá sản. 9 Trong cuộc cạnh
tranh này các trường tư của ta có nhiều điều yếu hơn hay là mạnh hơn cũng chưa thể
biết được ngay mặc dù trường tư có vốn đầu tư nước ngoài hoặc chỉ có yếu tố nước
ngoài hoặc hoàn toàn vốn của các nhà đầu tư trong nứơc đã có bề dày hoạt động
nhiều năm, có thế mạnh hơn là” đá bóng ngay trên sân nhà “nhưng vấn đề là ở chỗ

9

Các trường tư thục phải đánh đổi… Báo Thể thao Văn hóa số ra ngày thứ bảy 16-12-2006.

6

các trường của thành phố có tận dụng được thế mạnh đó không, có tranh thủ được
lực lượng hậu thuẫn ủng hộ mình theo kiểu “ngườiViệt dùng hàng Việt” không?
Nhất là sự trong vọng ngoại vốn đã có sẵn trong tâm lý tiêu dùng của các cư dân đô
thị thành phố Hồ Chí Minh cần được lưu ý trong quan niệm hệ giáo dục cũng là hàng
hóa, là thị trường. Chúng tôi cho rằng đây là những thách thức rất lớn cho các nhà
quản lý hệ thống trường tư thục dân lập của thành phố hiện nay.
3. Nhìn lại, thơi gian qua, thành phố còn khá lúng túng trong việc tìm ra một
định hướng phù hợp cho hệ thống giáo dục ngoài công lập. Mặc dù đã có đường lối,
các chủ trương, chính sách về giáo dục đào tạo, điều này thể hiện nhận thức ngày
càng sâu sắc về chiến lược phát triển con người, thực sự coi Giáo dục là quốc sách
hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết Trung ương 2 về đổi mới công tác giáo
dục, Nghị quyết 90 và Nghị định 73 của Chính phủ về xã hội hóa giáo dục và cả
Luật Giáo dục mới ban hành… đã tạo nền tảng lý luận cho các hoạt động giáo dục
phổ thông ngoài công lập.
Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, một số vấn đề của hệ thống giáo dục
phổ thông ngoài công lập lại chưa được làm rõ. Có những vấn đề thuộc phạm vi
quản lý của ngành chức năng, nhưng cũng có những vấn đề thuộc quan điểm, nhận
thức về bản chất của hệ thống này. Giáo dục đào tạo vốn đựơc toàn xã hội quan tâm
chú ý do tầm quan trọng và chức năng cao cả của nó đối với cuộc sống, nhưng còn
được thôi thúc hơn bởi sức mạnh của hệ giá trị dân tộc, tâm thức người Việt Nam,
nên đã trở thành các vấn đề xã hội rất nhạy cảm.
Các trường phổ thông ngoài công lập của TP Hồ Chí Minh đã khá phát triển
do những điều kiện lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội. Nó ra đời và vận hành khi thực
tế khách quan đòi hỏi và đã đáp ứng phần nào, nhưng sự công nhận của xã hội về vai
trò, hiệu qủa, những tác dụng và đóng góp của nó còn khá hạn chế, còn chưa thỏa
đáng. Trong thời kỳ chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường và
cách quản lý xã hội từ nhà nước hóa sang cách quản lý của xã hội dân sự với cách
định chế văn hóa giáo dục cụ thể thì tất yếu có những hình thức và tính cách quá độ,
và ít nhiều mang tính thể nghiệm, nhưng nhìn chung vấn đề đã tồn tại khá lâu và cần
nhanh chóng có sự nhận thức lại để từ đó có các chính sách phát triển và biện pháp
quản lý cho phù hợp. Trong cơn bão lốc của toàn cầu hoá, nếu không nhanh chóng
có cách nhìn thỏa đáng và các biện pháp thích hợp trong quản lý điều hành và đưa ra
những mô hình thích hợp thì chất lượng và quy mô giáo dục đào tạo sẽ không đựơc
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đáp ứng, có nguy cơ bị thả nổi nhiều năm mà còn bỏ qua những nhân tố rất tích cực
về nguồn lực và tiềm năng đầu tư của người dân vào lĩnh vực này.
Hiện nay, hoạt động của hệ thống giáo dục phổ thông ngoài công lập của
thành phố rất đa dạng, phong phú về loại hình, số lượng trường phổ thông ngoài
công lập nhiều nhất nước, có quá trình hình thành và phát triển sớm nhất, hoạt động
rất sôi nổi vì người dân vốn năng động, tha thiết với sự nghiệp trồng người, có
truyền thống dám nghĩ dám làm, có tiềm năng kinh tế, được thúc bởi nguồn tài
nguyên nhân văn dồi dào…nhưng từ thực tiễn sôi động này cũng đang đặt ra nhiều
vấn đề. Bởi vì, có thể do những cách áp dụng chủ trương xã hội hóa giáo dục đang
được thực thi khác nhau từ các cơ sở trường lớp, cũng có thể do những chủ trương
cụ thể của Sở Giáo dục đào tạo, do nhận thức khác nhau về các biện pháp quản lý,
điều hành, tổ chức hoạt động mà nhiều khi dư luận xã hội không đồng tình, phụ
huynh học sinh gặp khó khăn, giáo viên bị phân hóa. Có thể nói, trong khi hệ thống
giáo dục phổ thông ngoài công lập đang vận hành theo những điều kiện kinh tế xã
hội đang rất cần một hành lang pháp lý chặt chẽ để đạt được hiệu quả mong muốn thì
chính bản thân hệ thống trường công, một hệ thống tưởng như ổn định với tất cả điều
kiện vốn có như luật pháp, như quá trình lịch sử, như tâm thức xã hội… thì dường
như lại đang xáo trộn, có nhiều biến thái khó hiểu, gây một số nghi ngại cho dư luận
xã hội .
Khi đã vào WT0, để đứng vững, các trường dân lập và tư thục phải nhanh
chóng chuyển đổi để có thương hiệu- hiểu theo nghĩa chất lượng giáo dục. Và đối
với các chủ đầu tư, nếu như trước đây gặp rào cản về pháp lý, xin mở trường còn khó
khăn thì nay những đòi hỏi về thủ tục pháp lý đã được cải tiến và giảm bớt khá
nhiều. thậm chí là khá thuận lợi. Nhưng hiện nay vẫn cần làm rõ, như vấn đề chủ sở
hữu với chủ quản lý một cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập, giữa quy chế quản
lý các trường ngoài công lập với nhau, giữa các hình thức chủ sở hữu và quyền lợi
kinh tế … và cả mối quan hệ, những tác động của các trường phổ thông ngoài công
lập đã được xác định tên gọi với các trường công…hoặc vấn đề cấp đất để xây dựng
trường, vấn đề tìm địa điểm cho các trường phổ thông tư thục ở các cấp tiểu học,
trung học cơ sở và trung học phổ thông. Trong khi nhu cầu lập trường ở nội thành
cao hơn ngoại thành nhưng quỹ đất thành phố có thể cấp lại tập trung ở ngoại thành
hoặc các quận ven là chủ yếu thì các nhà đầu tư giáo dục và cơ quan quản lý nhà
nứơc về giáo dục sẽ giải quyết ra sao? Và khi phải cạnh tranh với các nhà đầu tư giáo
dục nước ngoài khi họ đấu thầu giá thuế đất cao hơn, giá đền bù đất cao hơn thì liệu
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các nhà đầu tư giáo dục của thành phố có cạnh tranh nổi không? Hay chúng ta lại
phải chịu cảnh các trường cá mập nuốt trường tư nhỏ bé yếu thế hơn như lịch sử đã
từng diễn ra tại thành phố Sài Gòn vào những năn 60-70 của thế kỷ trước, chỉ khác
trứơc ở chỗ hiện nay đối thủ cạnh tranh là các tập đoàn trên thế giới.
Đó là chưa kể những vấn đề liên quan đến chất lượng đào tạo và nội dung
nhạy cảm mà các nhà quản lý cần nắm bắt kịp thời. Trong đó lực lượng cán bộ quản
lý giáo dục dành riêng cho loại hình trường này cũng rất quan trọng. Nếu như trước
đây, thành phố Sài Gòn đã có một hệ thống trường tư hoạt động mạnh trong ngành
giáo dục, đi đôi là một đội ngũ những chủ trường đầy kinh nghiệm, và cả đội ngũ
giám thị chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, có mức lương riêng hợp lý và được xã
hội công nhận… thì nay đứng trước mạng lưới trường tư được Nhà nước và ngành
khuyến khích phát triển và dần dần được xã hội công nhận thì chính đội ngũ quản lý
và điều hành cũng phải có kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng. Nhất là khi
các đối tác, các nhà đầu tư giáo dục hiện nay là những người nước ngoài vốn có tinh
thần và ý thức làm việc chuyên nghiệp và ý thức pháp luật, người ta quản lý và điều
hành trường học theo pháp luật chứ ít khi theo các Nghị định như cách làm xưa nay
của chúng ta cho nên bản thân các chủ trường tư phải theo kịp và chuyển biến cùng
xu thế phát triển hiện tại.
Chúng ta đang mong muốn điều gì ở các trường phổ thông ngoài công lập?
Có lẽ là sự phân biệt với trường công về sau này chỉ dành cho các nhà làm lịch sử
giáo dục, còn bản thân trường nên tồn tại trong ý thức của người dân là tốt hay chưa
tốt ? là họ lựa chọn hay không? Lý do gì họ đưa con em vào học… và cùng nhau xây
dựng một xã hội bình đẳng về phúc lợi, tốt đẹp để thế hệ sau làm chủ đất nứơc vững
vàng, tự tin trong hội nhập quốc tế. Bởi như đã nói, trong cơn bão lốc của hội nhập
kinh tế quốc tế, của toàn cầu hoá trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội,
giáo dục tạo ra những con người Việt Nam mới phát triển toàn diện, có đủ năng lực,
phẩm chất bản lĩnh và trí tuệ đưa đất nứơc đạt tầm cao mới… chính là mục đích cuối
cùng.
Tóm lại, hệ thống giáo dục đào tạo ngoài công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh
trong điều kiện và bối cảnh mới của nhu cầu giáo dục mũi nhọn chứ không còn ở
giai đoạn đại trà và xác định trọng tâm chương trình và đẩy mạnh xã hội hóa giáo
dục: “ Thành phố xây dựng chương trình hành động cho ngành trong những năm
tiếp theo,giáo dục thành phố cần vượt chuẩn chung của cả nước, thành phố sẽ có
quyết định hợp lý về học phí, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu nhà trường
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để tăng thu nhập giáo viên, nghiên cứu những mô hình trường lớp áp dụng chương
trình chuẩn quốc tế về hợp tác giữa nhà nước và tư nhân trong việc phát triển giáo
dục, cần động viên cả vốn trí tuệ và công nghệ quản lý của nhiều thành phần khác
đầu tư vào giáo dục bằng cách mời tư nhân tham gia quản lý trường của Nhà nước
qua hình thức hội đồng quản trị, mời góp vốn điều hành bởi những tập thể tư
nhân…thành phố cần chủ động linh hoạt chọn lọc chương trình sách giáo khoa từ
chương trình chuẩn của Bộ để xây dựng một chương trình riêng phù hợp với đặc thù
của thành phố và hấp dẫn học sinh ”10. Như vậy hệ thống giáo dục ngoài công lập sẽ
có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong định hướng phát triển của ngành và của thành
phố trong bối cảnh toàn cầu và hội nhập/
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