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Để thiết thực kỷ niệm 10 năm thành 
lập trường, bên cạnh những hoạt động khác, 
có một nội dung mang tính lý luận và khoa 
học được Hội đồng Quản trị rất chú trọng. Đó 
là Hội thảo khoa học về những vấn đề lý luận 
rút ra từ thực tiễn 10 năm hình thành và phát 
triển của nhà trường, được tổ chức vào chiều 
ngày 16-4-2005. Do kỷ niệm lần thứ 10 ngày 
thành lập không trùng với năm kết thúc nhiệm 
kỳ hoạt động nên HĐQT không đặt thành vấn 
đề tổng kết mà chỉ nhân dịp này nhìn lại một 
chặng đường, thống nhất đánh giá những gì 
làm được, những gì còn tồn tại để cùng rút kinh 
nghiệm cho những năm tiếp theo.

Nhận lời mời của HĐQT trường, Văn 
phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục đã hoan 
nghênh và đồng ý bảo trợ cho Hội thảo. Các 
trường ngoài công lập khác cũng nhiệt tình 
hưởng ứng, gửi bài và tham dự Hội thảo. Nhiều 
nhà giáo, nhà nghiên cứu và nhà quản lý giáo 
dục ở các trường công lập và ngoài công lập 
cũng đã tham dự, đọc tham luận và phát biểu 
nhiều ý kiến quý báu. Thành phần tham gia Hội 
thảo được mở rộng, vì thế nội dung thảo luận 
cũng phong phú hơn mục tiêu đặt ra lúc đầu.

Vì khuôn khổ Nội san không cho phép, 
chúng tôi chỉ xin đăng một số tham luận và lược 
ghi một số ý kiến phát biểu. Việc lựa chọn không 
theo tiêu chí nào mà chỉ nhằm giới thiệu những ý 
kiến đa dạng, đa chiều đã được trao đổi cởi mở, 
thẳng thắn và xây dựng trong phạm vi nội bộ 
trường ĐHDL Văn Lang của các thành viên tham 
gia Hội thảo đến từ trong và ngoài trường. Tiêu 
đề của các tham luận và ý kiến do chúng tôi đặt.

Có một số ý kiến có thể còn cần tranh 
luận, như thị trường giáo dục; huy động vốn xây 
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dựng trường từ thị trường chứng khoán; giảng dạy 
bằng tiếng nước ngoài trong trường đại học; kiểm 
định chất lượng cơ sở giáo dục đại học; chương 
trình khung; quản lý tập trung và phân cấp tự chủ;… 
Trong số đó có những nội dung đã được quy định 
trong Luật giáo dục, hoặc đã được đề cập và đang 
được giải quyết ở tầm vĩ mô. Đăng tải những tham 
luận và phát biểu trong Hội thảo ở dạng nguyên 
văn, chúng tôi mong nhận được ý kiến tranh luận 
của bạn đọc, như thế, những gì rút ra từ Hội thảo 
sẽ có chiều sâu hơn.

Xin cảm ơn HĐQT đã gửi cho chúng tôi tài 
liệu của Hội thảo này, bao gồm các tham luận và 
biên bản lược ghi ý kiến phát biểu. 
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