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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài Luận án 

Đối với mỗi Quốc gia, tài sản công là một loại tài sản chung thuộc sở 

hữu toàn dân. Các loại tài sản công được sử dụng với những mục đích và 

nhiệm vụ quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, 

quốc phòng tại địa phương và đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu 

phát triển chung của quốc gia. Việc quản lý tài sản công cũng rất quan trọng 

trong quản lý tài chính và mang lại ý nghĩa thiết thực. 

Tài sản công các cơ sở GDĐH công lập là tiền đề, là yếu tố vật chất 

để Nhà nước có thể tổ chức thực hiện các mục tiêu giáo dục - đào tạo đề ra. 

Nguồn kinh phí ban đầu của các cơ sở GDĐH công lập được Nhà nước cấp 

bằng nguồn vốn NSNN, do vậy công tác quản lý TSC tại các cơ sở GDĐH 

công lập cần đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản kinh phí bằng nguồn 

NSNN; đồng thời đảm bảo cơ chế quản lý các khoản kinh phí bằng nguồn 

kinh phí khác tại các cơ sở GDĐH công lập vừa tạo tự chủ, vừa bảo đảm 

cung cấp các dịch vụ về giáo dục và đào tạo phục vụ cho phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng cao cho xã hội. 

Tài sản công trong các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Quốc 

phòng giữ vai trò quan trọng, quyết định đến chất lượng đào tạo và nghiên 

cứu khoa học của các nhà trường, học viện. Giá trị tài sản công tại các đơn 

vị này khá lớn, hầu hết được đầu tư từ ngân sách nhà nước, tuy nhiên, việc 

quản lý các tài sản này đến nay còn nhiều bất cập, dẫn đến hiệu quả sử 

dụng thấp. 

Từ đó, tác giả chọn đề tài: “Quản lý tài sản công tại các cơ sở giáo 

dục đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng” làm đề tài nghiên cứu luận án 

Tiến sỹ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài “Quản lý 

Tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng” là 

một phần quan trọng trong đề tài nghiên cứu.  

Quá trình phân tích tổng quan chia thành hai nhóm các nghiên cứu (1) 

các nghiên cứu trong nước; (2) các nghiên cứu ở nước ngoài. Ngoài ra, khi 
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phân tích đánh giá sơ bộ các nghiên cứu này cần phải sắp xếp theo trình tự 

logic về thời gian. Trong mỗi nghiên cứu, mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

được chỉ rõ, luận án phải đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu nghiên cứu 

hay không, để từ đó xác định các khoảng trống cần nghiên cứu tiếp theo. 

Các công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nước mà luận án nghiên 

cứu đã có những đóng góp hết sức ý nghĩa khoa học về mặt lý luận và 

thực tiễn, các kết quả nghiên cứu hầu hết tập trung vào một số nội dung 

chính sau: 

Một là, hầu hết các nghiên cứu đã hệ thống hóa những vấn đề cơ bản 

về TSC và quản lý TSC như: khái niệm, đặc điểm, phân loại TSC; nội dung 

quản lý TSC và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý TSC tại các cơ quan, 

đơn vị. 

Hai là, cơ bản các nghiên cứu đều phân tích đặc điểm, mô hình, công 

cụ và cơ chế, chính sách quản lý TSC ở Việt Nam nói chung và tại một số 

loại hình cơ quan, đơn vị cụ thể. 

Ba là, các nghiên cứu dạng như đề tài, luận văn, luận án, đều giới 

thiệu kinh nghiệm về quản lý TSC ở một số quốc gia trên thế giới có mô 

hình và các giải pháp quản lý TSC được đánh giá là hiệu quả như Anh, Mỹ, 

Pháp, Ustralia, Trung Quốc.  

Bốn là, các công trình nghiên cứu đều đánh giá rõ thực trạng quản lý 

TSC nói chung và quản lý TSC trong đơn vị HCSN hoặc ĐVSN hoặc các 

trường đại học thuộc khu vực công lập nói riêng ở Việt Nam trong thời 

gian qua.  

Bên cạnh những giá trị về mặt lý luận và thực tiễn mà các công trình 

nghiên cứu nêu trên đã đạt được, quản lý TSC tại các cơ sở giáo dục trực 

thuộc Bộ Quốc phòng là vấn đề phức tạp cần được nghiên cứu, hoàn thiện 

để phù hợp với những yêu cầu của thực tiễn, riêng đối với đề tài “Quản lý 

tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng” được 

xác định tập trung nghiên cứu làm rõ một số vấn đề sau: 

Một là, kế thừa kết quả nghiên cứu mà các công trình đã công bố đạt 

được, đề tài tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện một số lý luận cơ 
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bản về TSC và quản lý TSC trong các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ 

Quốc phòng.  

Hai là, nghiên cứu một số kinh nghiệm trong nước và quốc tế về quản 

lý TSC các cơ sở giáo dục đại học, nhằm rút ra bài học kinh nghiệm để 

tham khảo cho Bộ quốc phòng Việt Nam. 

Ba là, từ những vấn đề lý luận & thực tiễn đã nghiên cứu, luận án sẽ 

đi sâu phân tích các căn cứ pháp lý, thực trạng quản lý TSC tại các cơ sở 

giáo dục đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng trong giai đoạn 2016 - 2020. 

Bốn là, trên cơ sở xác định quan điểm hoàn thiện quản lý TSC tại các 

cơ sở giáo dục đại học trực thuộc bộ Quốc phòng, luận án đề xuất một số 

giải pháp nhằm tăng cường quản lý TSC các đơn vị này. 

3. Mục tiêu nghiên cứu  

3.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Luận án đề xuất các giải pháp và các kiến nghị nhằm hoàn thiện quản 

lý tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng có 

luận cứ khoa học về lý luận và thực tiễn, có tính khả thi, phù hợp với điều 

kiện thực tế hiện nay và quá trình đổi mới có chế quản lý tài sản công ở 

Việt Nam. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Hệ thống hóa, phân tích làm rõ thêm những vấn đề lý luận về cơ sở 

giáo dục đại học công lập, tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học công 

lập và quản lý tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học công lập. 

- Tổng hợp, phân tích thực trạng quản lý TSC tại các cơ sở giáo dục 

đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2016-2020. 

- Đề xuất quan điểm, định hướng và các giải pháp hoàn thiện quản lý 

tài sản công tại các cơ sở GDĐH trực thuộc Bộ Quốc phòng ở Việt Nam 

trong giai đoạn tới năm 2025. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận về quản lý TSC tại các cơ 

sở giáo dục Đại học công lập và thực tiễn tại các cơ sở giáo dục Đại học 

trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam. 
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4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về nội dung: Quản lý TSC có thể được tiếp cận từ nhiều góc độ khác 

nhau như cơ chế quản lý, bộ máy quản lý... Nghiên cứu trong luận án được 

tiếp cận từ góc độ quản lý TSC trong nội tại các cơ sở GDĐH trực thuộc Bộ 

Quốc phòng. Do đó, phạm vi nội dung quản lý được xác định là những vấn 

đề có liên quan đến quá trình quản lý tài sản công bao gồm: hình thành tài 

sản; khai thác, sử dụng tài sản và kết thúc tài sản. Tài sản ở đây chỉ bao gồm 

10 loại TSCĐ hữu hình mà các cơ sở GDĐH phải tập hợp báo cáo lên Cục 

Tài chính/BQP. 

Về thời gian nghiên cứu: Thực trạng nghiên cứu trong thời gian 5 năm 

từ 2016 đến năm 2020 Quan điểm, định hướng và giải pháp đề xuất đến 

năm 2025, tầm nhìn đến 2030. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp luận: Luận án sử dụng nội dung của chủ nghĩa duy vật 

biện chứng và duy vật lịch sử trong suốt quá trình nghiên cứu và phân tích 

các nội dung nghiên cứu của luận án. 

Phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng phương pháp nghiên 

cứu là phân tích và tổng hợp. Ngoài ra, luận án còn sử dụng các phương 

pháp chuyên ngành như thống kê, so sánh, phương pháp chuyên gia, 

phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp định lượng… Các kết luận 

của luận án được dựa trên suy luận logic và các số liệu tổng hợp, thu thập 

được. Tương ứng từng nội dung, luận án sẽ sử dụng những phương pháp 

nghiên cứu phù hợp. 

Phương pháp thu thập số liệu: các số liệu thứ cấp thu thập từ sách, 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước liên quan đến quản lý 

TSC, các công trình nghiên cứu đã được thực hiện, các báo cáo, kết quả đã 

được công bố từ các cuộc điều tra, kiểm kê tài sản, số liệu nghiên cứu của 

Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng. Các số liệu sơ cấp thu thập từ 

điều tra, khảo sát. 

Phương pháp phân tích số liệu: Phương pháp so sánh: được sử dụng 

để phân tích, đánh giá và so sánh số liệu giữa các thời kỳ với nhau, so sánh 

các chỉ tiêu phản ánh thực trạng. Phương pháp thống kê mô tả: NCS sử 
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dụng các số bình quân, số tương đối, tuyệt đối, bảng biểu, sơ đồ thể hiện các 

nội dung được trình bày. 

6. Đóng góp mới của luận án 

Luận án có những đóng góp mới cả về lý luận và thực tiễn trên những 

góc độ sau: 

Về lý luận: hệ thống hoá, phân tích làm phong phú và rõ thêm một số 

vấn đề lý luận về cơ sở giáo dục đại học công lập và quản lý TSC tại các cơ 

sở GDĐH công lập như khái niệm và nội hàm của cơ sở GDDH công lập, 

đặc điểm TSC tại các cơ sở GDĐH công lập; khái niệm, nguyên tắc và nội 

dung của quản lý TSC tại các cơ sở GDĐH công lập; các nhân tố chủ quan 

và nhân tố khách quan ảnh hưởng nhiều nhất đến quản lý TSC tại các cơ sở 

GDĐH công lập.  

Về thực tiễn: tổng kết, đánh giá và phân tích, minh chứng rõ những kết 

quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng quản lý TSC tại các 

cơ sở GDĐH trực thuộc Bộ Quốc phòng ở Việt Nam giai đoạn 2016- - 2020 

thông qua việc phân tích quá trình vận động của tài sản, từ khâu hình thành, 

sử dụng, khai thác tài sản đến khâu kết thúc sử dụng tài sản. Đổng thời, luận 

án cũng phân tích kinh nghiệm quản lý TSC các trường đại học quân đội ở 

một số quốc gia trên thế giới để rút ra các bài học kinh nghiệm cho Bộ Quốc 

phòng Việt Nam. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo và phụ 

lục, luận án được kết cấu thành 3 chương như sau: 

Chương 1: Lý luận cơ bản về quản lý tài sản công tại các cơ sở giáo 

dục đại học công lập 

Chương 2: Thực trạng quản lý tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại 

học trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý tài sản công tại các cơ sở 

giáo dục đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam 
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Chương 1 

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG 

TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP 

1.1. CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP VÀ TÀI SẢN CÔNG 

TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP 

1.1.1. Cơ sở giáo dục đại học công lập  

Cơ sở giáo dục đại học là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân, thực hiện chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, hoạt động 

khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng. Cơ sở giáo dục đại học có tư cách 

pháp nhân, bao gồm đại học, trường đại học và cơ sở giáo dục đại học có tên 

gọi khác phù hợp với quy định của pháp luật. 

1.1.2. Tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học công lập 

1.1.2.1. Khái niệm tài sản công 

Tài sản công tại các cở giáo dục công lập là những tài sản mà Nhà nước 

giao các cở giáo dục công lập (của Nhà nước) trực tiếp quản lý, sử dụng phục 

vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Theo đó, tài sản công tại 

các cở giáo dục công lập bao gồm: Đất đai (đất sử dụng làm trụ sở làm việc, đất 

xây dựng cơ sở hoạt động sự nghiệp công); nhà, công trình xây dựng khác gắn 

liền với đất đai (nhà làm việc, nhà kho; nhà, công trình đảm bảo cho các hoạt 

động sự nghiệp...); các tài sản khác gắn liền với đất đai; các phương tiện giao 

thông vận tải (ô tô, xe máy, tàu, thuyền...); các máy móc, trang thiết bị, phương 

tiện làm việc và các tài sản khác. Những tài sản trên đây là cơ sở vật chất cần 

thiết để tiến hành các hoạt động quản lý nhà nước, các hoạt động sự nghiệp 

công và các hoạt động xã hội khác. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập không có quyền sở hữu tài sản công mà chỉ có quyền quản lý, sử dụng các 

tài sản này để thực hiện nhiệm vụ được giao. Các cở giáo dục công lập không 

được sử dụng vào mục đích cá nhân, kinh doanh, và mục đích khác, trừ trường 

hợp pháp luật có quy định khác mà phải sử dụng tài sản phải đúng mục đích, 

đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do Nhà nước quy định. 

Trên cơ sở nhận thức về TSC, luận án đưa ra khái niệm tài sản công tại 

các cơ sở giáo dục công lập: là tài sản bằng vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền 

tài sản mà Nhà nước giao cho các cơ sở giáo dục công lập quản lý, sử dụng để 

duy trì hoạt động của bộ máy tổ chức quản lý của cơ sở giáo dục đại học và 

hoạt động cung cấp dịch vụ công của cơ sở giáo dục công lập. 
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1.1.2.2. Đặc điểm của tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học 

công lập 

Nghiên cứu về tài sản công không thể không dựa trên cơ sở khái niệm về 

tài sản công, đồng thời phải phân tích đúng đắn, đầy đủ về đặc điểm cơ bản của 

tài sản công; những đặc điểm cơ bản bao gồm: 

Thứ nhất, tài sản công phong phú về chủng loại; mỗi loại tài sản có tính 

năng, công dụng khác nhau và được sử dụng vào các mục đích khác nhau, được 

đánh giá hiệu quả theo những tiêu thức khác nhau; 

Thứ hai, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, sử 

dụng tài sản công lại không phải là người có quyền sở hữu tài sản do đó, 

nếu không quản lý chặt chẽ sẽ dẫn đến việc sử dụng tài sản lãng phí, thất 

thoát tài sản. 

Thứ ba, tài sản công tại các cơ sở giáo dục công lập được giao cho các 

ngành, các tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng; do đó, phải có cơ chế quản lý và 

tổ chức bộ máy quản lý tài sản công cho phù hợp. 

Thứ tư, tài sản công tại các cơ sở giáo dục công lập bao gồm: tài sản phục 

vụ quản lý, tài sản chuyên dùng, tài sản đặc biệt; do đó, cơ chế quản lý và bộ 

máy tổ chức quản lý tài sản phải phù hợp với loại tài sản này, nhưng phải đảm 

bảo thống nhất trong toàn bộ cơ chế quản lý tài sản công. 

1.1.2.3. Phân loại tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học công lập 

a) Phân loại tài sản công theo thời hạn sử dụng 

b) Phân loại tài sản công theo nguồn gốc hình thành 

c) Phân loại tài sản công theo tính chất, đặc điểm hoạt động của tài sản 

d) Phân loại tài sản công theo đối tượng quản lý, sử dụng tài sản; 

1.1.2.4. Vai trò của tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học công lập 

Thứ nhất, tài sản công phản ánh tiềm lực cơ sở vật chất của cơ sở giáo 

dục đại học công lập 

Thứ hai, tài sản công là yếu tố đóng góp quan trọng cho quá trình huấn 

luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học công lập. 

Thứ ba, tài sản công là nguồn vốn tiềm năng cho đầu tư phát triển 

Thứ tư, tài sản công có ý nghĩa đặc biệt với đời sống cán bộ, giáo viên, 

học viên 
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1.2. QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI 

HỌC CÔNG LẬP 

1.2.1. Khái niệm quản lý tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học 

công lập 

Quản lý TSC các cơ sở GDĐH công lập là sự tác động của bộ máy quản 

lý nhà nước đến sự hình thành và vận động của TSC tại các cơ sở GDĐH công 

lập nhằm đảm bảo tài sản công được đầu tư xây dựng, mua sắm, khai thác, sử 

dụng và thanh lý một cách tiết kiệm, hiệu quả trong quá trình thực hiện các 

chức năng, nhiệm vụ được Nhà nước giao. 

Khái niệm này bao gồm những nội dung chủ yếu sau: 

Thứ nhất, đối tượng quản lý là các TSC được Nhà nước giao cho các cơ 

sở GDĐH công lập quản lý, sử dụng trong quá trình các đơn vị này thực thi 

nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; 

Thứ hai, chủ thể quản lý là hệ thống các cơ quan quản lý TSC và các đơn 

vị quản lý TSC được hình thành tại các cơ sở GDĐH công lập được Nhà nước 

giao quản lý, sử dụng TSC; 

Thứ ba, công cụ quản lý TSC tại các cơ sở GDĐH công lập là hệ thống 

cơ chế, chính sách liên quan đến TSC được Nhà nước ban hành dưới dạng văn 

bản Luật, nghị định, thông tư, quyết định. 

Thứ tư, mục tiêu quản lý TSC là đảm bảo TSC tại các cơ sở GDĐH công 

lập được hình thành, sử dụng và xử lý một cách tiết kiệm, hiệu quả nhằm thực 

hiện các chức năng, nhiệm vụ mà Nhà nước đã giao cho các cơ sở đào tạo này. 

1.2.2. Nguyên tắc quản lý tài sản công 

Thứ nhất, thống nhất về cơ chế, chính sách, chế độ quản lý  

Thứ hai, thực hiện quản lý và sử dụng tài sản công theo tiêu chuẩn, 

định mức. 

Thứ ba, thực hiện phân cấp quản lý tài sản công  

Thứ tư, quản lý tài sản công phải gắn với quản lý ngân sách nhà nước. 

1.2.3. Công cụ quản lý tài sản công 

Để thực hiện vai trò quản lý của Nhà nước đối với tài sản công, Nhà nước 

phải sử dụng tổng hợp hệ thống các biện pháp và công cụ để quản lý, bao gồm: 

hành chính, tổ chức, pháp luật kinh tế, kế toán, thống kê, tuyên truyền giáo dục. 

1.2.4. Phân cấp quản lý tài sản công 

Nội dung cơ bản của phân cấp quản lý tài sản công là phân định rõ phạm 

vi, nội dung, quyền hạn, trách nhiệm quản lý tài sản công; theo đó, phân cấp 
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quản lý tài sản công bao gồm hai nội dung cơ bản: (1) là phân cấp về việc xây 

dựng, ban hành cơ chế, chính sách, chế độ quản lý tài sản công; (2) là phân cấp 

về quản lý nhà nước đối với tài sản công (quyền hạn, trách nhiệm quản lý tài 

sản công). 

1.2.5. Nội dung quản lý tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học 

công lập 

1.2.5.1. Quản lý quá trình hình thành tài sản 

a. Đối với tài sản hình thành thông qua đầu tư xây dựng 

Đối với tài sản thuộc các cơ sở giáo dục công lập, việc quyết định chủ 

trương đầu tư tài sản phải căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn sử dụng tài sản 

(trang bị), chế độ quản lý tài sản, nắm vững khả năng và nhu cầu cần đầu tư, 

xây dựng, mua sắm tài sản của từng đơn vị; xác định nhu cầu vốn cho đầu tư 

mua sắm tài sản được ghi vào dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. Sau khi 

có chủ trương đầu tư, mua sắm tài sản, việc thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản 

phải được thực hiện theo quy định về đầu tư và xây dựng, quy định về mua sắm 

tài sản công. 

b. Đối với các tài sản được hình thành thông qua mua sắm 

- Lập kế hoạch mua sắm tài sản 

- Thẩm định và quyết định dự toán mua sắm tài sản 

- Thực hiện mua sắm và thanh, quyết toán 

c. Đối với tài sản hình thành do bàn giao, điều chuyển 

 Căn cứ biên bản bàn giao và các tài liệu khác liên quan đến tài sản, cơ sở 

GDĐH trong quân đội tiến hành lập hồ sơ về tài sản (gồm các thông tin: nguyên 

giá, năm đưa vào sử dụng, giá trị đã hao mòn, giá trị còn lại, hiện trạng tài 

sản…) làm cơ sở ghi chép sổ sách quản lý tài sản, hạch toán kế toán theo quy 

định, làm cơ sở cho việc bố trí khai thác, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng tài sản. 

1.2.5.2. Quản lý quá trình khai thác, sử dụng tài sản công 

Quá trình khai thác, sử dụng tài sản công là quá trình diễn ra hết sức phức 

tạp; thời gian khai thác, sử dụng tuỳ thuộc đặc điểm tính chất, độ bền của mỗi 

loại tài sản; quá trình này đều được thực hiện bởi tổ chức, cá nhân được Nhà 

nước giao trực tiếp quản lý khai thác, sử dụng tài sản. 

1.2.5.3. Quản lý tài sản công khi kết thúc quá trình sử dụng 

Một tài sản công khi kết thúc quá trình sử dụng phải được quản lý chặt 

chẽ để tránh lãng phí, thất thoát tài sản. Khi kết thúc sử dụng tài sản phải thực 
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hiện đánh giá hiện trạng tài sản cả về vật chất và giá trị tài sản; thực hiện kiểm 

kê, xác định giá trị hiện tại của tài sản; lập phương án xử lý và thực hiện xử lý 

theo quy định của Pháp luật. 

1.2.5.4. Báo cáo tài sản công 

 Để quản lý có hiệu quả TSC tại các cơ sở GDĐH công lập và giúp các cơ 

quan quản lý nhà nước có thể nắm được tình hình quản lý, sử dụng TSC các cơ 

sở GDĐH công lập; từ đó, tổng hợp tài sản chung của quốc gia, đồng thời, có 

phương án đầu tư mới, điều chuyển, xử lý tài sản một cách kịp thời, hiệu quả, 

các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản công trong các cơ sở GDĐH công 

lập phải thực hiện chế độ báo cáo TSC. 

1.2.5.5. Hoạt động kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản 

công 

Kiểm tra thanh tra là hoạt động rất cần thiết nhằm duy trì thúc đẩy việc 

quản lý, sử dụng tài sản đúng chính sách, chế độ quản lý, sử dụng tài sản; ngăn 

chặn mọi hành vi phạm cơ chế, chính sách, chế độ quản lý, vi phạm tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng tài sản. 

1.2.6. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý tài sản công tại các cơ sở 

giáo dục đại học công lập 

1.2.6.1. Chỉ tiêu định tính 

1.2.6.2. Chỉ tiêu định lượng 

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI 

CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP 

1.3.1. Nhóm nhân tố chủ quan 

1.3.2. Nhóm nhân tố khách quan 

1.4. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC CƠ SỞ 

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC QUÂN ĐỘI TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO 

CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG QUÂN ĐỘI VIỆT NAM 

1.4.1. Quản lý tài sản công một số cơ sở GDĐH quân đội trên thế giới 

1.4.1.1. Kinh nghiệm các trường đại học quân đội ở Trung Quốc 

1.4.1.2. Kinh nghiệm QL TSC các trường đại học trong quân đội 

Australia 

1.4.1.3. Kinh nghiệm QLTSC các trường đại học trong quân đội ở 

Canada 
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1.4.2. Bài học cho các cơ sở giáo dục đại học trong Quân đội ở 

Việt Nam 

 Thứ nhất, sử dụng cơ chế thị trường để nâng cao hiệu quả quản lý TSC 

 Thứ hai, hệ thống thông tin, báo cáo, dữ liệu về TSC được xây dựng đảm 

bảo cho việc quản lý có hiệu quả, tăng cường trách nhiệm giải trình và tính 

minh bạch trong quản lý TSC 

 Thứ ba, nắm lại số lượng, giá trị thông tin về TSC, thực hiện sắp xếp lại 

để sử dụng có hiệu quả.  

 Thứ tư, tổ chức tốt khâu thanh lý TSC khi hết khấu hao hoặc không có 

nhu cầu sử dụng một cách hiệu quả. 

Thứ năm, thay đổi phương thức quản lý tài sản, gắn quản lý tài sản với 

quản lý dự toán ngân sách.  

 

Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC CƠ SỞ  

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG VIỆT NAM 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG 

2.1.1. Giới thiệu các học viện trực thuộc Bộ Quốc phòng 

Hệ thống các cơ sở GDĐH trực thuộc Bộ quốc phòng có 9 đơn vị đào tạo 

bao gồm 6 Học viện lớn và 2 Trường Sĩ quan Lục quân, 1 trường Sĩ quan chính 

trị trực thuộc Bộ Quốc phòng; các học viện, nhà trường còn lại (không trực 

thuộc Bộ Quốc phòng) được biên chế vào các Tổng cục, Quân - binh chủng và 

Bộ Tư lệnh Biên phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ. 

2.1.2. Cơ cấu tổ chức các học viện trực thuộc Bộ Quốc phòng 

Cơ cấu tổ chức của 6 học viện trực thuộc BQP được chia thành 2 nhóm: 

nhóm thực hiện chức năng đào tạo và NCKH bao gồm 5 học viện: Học viện 

Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Lục quân, Học viện Hậu cần, Học 

viện Kỹ thuật quân sự và nhóm thực hiện chức năng đào tạo, NCKH, điều trị là 

Học viện Quân y. 
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Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức 5 học viện trực thuộc Bộ Quốc phòng 

2.2. THỰC TRẠNG TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI 

HỌC TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG 

2.2.1. Về số lượng tài sản công 

Bảng 2.1. Số lượng TSC các cơ sở GDĐH trực thuộc BQP, 2016 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Báo cáo quản lý, sử dụng TSC các nhà trường & Học viện, 2016 - 2020. 

Như vậy, qua sự thay đổi về số lượng TSC tại 9 cơ sở GDĐH trực thuộc 

BQP có thể thấy, nhà cửa, máy móc thiết bị văn phòng, máy móc thiết bị động, 

máy móc thiết bị chuyên dùng và những loại TSCĐ khác là những loại tài sản 

có sự biến động nhiều nhất. Qua đây cho thấy, vì số lượng TSC lớn, giá trị cao 

và nhiều biến động, do vậy quản lý TSC các cơ sở GDĐH trực thuộc Bộ Quốc 

phòng được đặt ra như một yêu cầu mang tính tất yếu. 



 13 

2.2.2. Về cơ cấu tài sản 

Trong số 10 loại TSCĐ tập hợp báo cáo lên Cục Tài chính - BQP thì về 

cơ cấu số lượng tài sản, máy móc thiết bị văn phòng luôn chiếm tỷ lệ lớn nhất 

qua các năm trong giai đoạn 2016 - 2020, khoảng 70%; tiếp theo là đến máy 

móc thiết bị chuyên dùng, chiếm tỷ trọng khoảng 14%; chiếm tỷ lệ thấp nhất 

trong toàn bộ TSCĐ là thiết bị truyền dẫn và máy móc thiết bị động học. 

Bảng 2.2. Cơ cấu số lượng TSC tại các cơ sở GDĐH trực thuộc BQP 

giai đoạn 2016 - 2020 

 

Nguồn: Báo cáo quản lý, sử dụng TSC các CS GDĐH trực thuộc BQP 2016-2020 

2.3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG CÁC CƠ SỞ GIÁO 

DỤC ĐẠI HỌC TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG 

2.3.1. Phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công 

Phân cấp thẩm quyền quyết định về trình tự thủ tục xử lý các TSC là nội 

dung quan trọng bậc nhất trong quy trình quản lý TSC tại các cơ sở GDĐH trực 

thuộc Bộ quốc phòng. Kết quả khảo sát tại các cơ sở cho thấy: 58.5,5 % các ý 

kiến đánh giá phù hợp, 24,6 % cho là tương đối phù hợp, và 2,9% đánh giá rất 

phù hợp, tuy nhiên có đến 14 % các ý kiến đánh giá là chưa phù hợp. 
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2.3.2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công 

* Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp  

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; 

2. Diện tích làm việc của các chức danh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị là 

diện tích sử dụng được xác định cho một chỗ làm việc.  

3. Diện tích làm việc của các chức danh quy định tại Nghị định là diện 

tích tối đa. 

4. Tổng diện tích làm việc của các chức danh được xác định trên cơ sở 

biên chế, số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc theo 

định hướng biên chế, số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt (nếu có) tại thời điểm xác định. 

* Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

Các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của BQP, bao gồm các cơ sở GDĐH 

trực thuộc Bộ quốc phòng phải đảm bảo các nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng máy móc, thiết bị như sau: (i) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị quy định tại Thông tư là căn cứ để lập kế hoạch và dự toán 

ngân sách để mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị theo quy định; (2) Tiêu chuẩn 

định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến theo các chức danh. 

Trường hợp một người giữ nhiều chức danh thì áp dụng định mức trang bị máy 

móc, thiết bị văn phòng phổ biến theo chức danh cao nhất quy định tại Thông 

tư; (3) Số lượng và mức giá của máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến trang bị 

cho các chức danh, phòng làm việc của các chức danh và phòng Văn thư bảo 

mật, phòng Lưu trữ các cơ quan, đơn vị quy định tại Thông tư là mức tối đa cho 

các chức danh; (4) Đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi, 

viện trợ không hoàn lại có quy định cụ thể về chủng loại, số lượng, mức giá của 

máy móc, thiết bị phục vụ công tác quản lý dự án thì thực hiện theo Hiệp định 

đã được ký kết hoặc văn kiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (5) 

Việc mua sắm, đăng ký, quản lý, kiểm tra an ninh, an toàn trang thiết bị đối với 

các loại máy móc, thiết bị quy định tại Thông tư thực hiện theo quy định của 

Nhà nước và Bộ Quốc phòng. 

* Tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện vận tải 

Sỹ quan có cấp bậc quân hàm là Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân 

được sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc, đi công tác với giá 
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mua tối đa là 820 triệu đồng/xe. Nghị định cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng xe tô tô phục vụ công tác chung.  

2.3.3. Thực trạng quản lý quá trình hình thành tài sản công 

 Căn cứ vào các văn bản pháp luật này, Cục Tài chính - BQP có căn cứ bố 

trí cho đầu tư, mua sắm TSC và giúp cơ quan quản lý nắm lại TSC đang sử 

dụng trong các cơ sở GDĐH; trách nhiệm của Bộ Quốc phòng và các cơ sở 

GDĐH trực tiếp sử dụng TSC trong việc đầu tư, mua sắm, bố trí sử dụng và 

quản lý các tài sản được Nhà nước giao được xác định rõ ràng. Giai đoạn 2016-

2020, Bộ Quốc phòng đã phê duyệt Kế hoạch đầu tư, nâng cấp trang thiết bị 

đào tạo ngành nhà trường sử dụng ngân sách quốc phòng thường xuyên và 

NSNN giao đồng thời phân cấp cho các trường trực thuộc Bộ và các đơn vị đầu 

mối quản lý trường.  

Bảng 2.5. Đầu tư trang thiết bị đào tạo cho cơ sở GDĐH trực thuộc BQP  

giai đoạn 2016-2020 

 

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSC các cơ sở 

GDĐH trực thuộc BQP giai đoạn 2016 - 2020 

2.3.4. Thực trạng quản lý quá trình khai thác, sử dụng tài sản công 

2.3.4.1. Chế độ báo cáo kê khai TS và báo cáo tình hình quản lý, sử 

dụng TSC 

1. Đơn vị được giao quản lý, sử dụng TSCĐ có trách nhiệm báo cáo kê 

khai đối với tất cả TSCĐ là đối tượng ghi sổ kế toán quy định tại Khoản 1 Điều 
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13 Thông tư 120/2015/TT-BQP quy định chế độ quản lý, tính hao mòn và chế 

độ báo cáo TSCĐ là tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý tại 

các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.  

2. Các cơ sở GDĐH trực thuộc BQP thực hiện báo cáo kê khai và cập 

nhật thông tin kê khai vào cơ sở dữ liệu về TSCĐ của toàn bộ đơn vị cho đến 

Bộ Quốc phòng đối với những tài sản sau: 

a) Nhà, đất; b) Xe ô tô; c) TSCĐ không phải là nhà, đất, xe ô tô có 

nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản. 

Đối với báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ sở GDĐH 

trực thuộc Bộ Quốc phòng: 

Nội dung chủ yếu của báo cáo gồm 2 phần: 

1. Tình hình quản lý, sử dụng TSCĐ của đơn vị trong kỳ. 

2. Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản 

lý, sử dụng TSCĐ và biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng 

TSCĐ. 

2.3.4.2. Tính hao mòn và trích khấu hao tài sản cố định 

a. Tính hao mòn TSCĐ 

+ Các loại TSCĐ không phải tính hao mòn, gồm: TSCĐ đang sử dụng 

được loại khỏi biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền; TSCĐ bảo 

quản hộ, giữ hộ, cất trữ hộ Nhà nước; TSCĐ là quyền sử dụng đất; TSCĐ đã 

tính hao mòn đủ nhưng vẫn còn sử dụng được; TSCĐ chưa tính hết hao mòn 

mà đã hư hỏng không tiếp tục sử dụng được; 

+ Hao mòn TSCĐ được tính mỗi năm 01 lần vào tháng 12, trước khi khóa 

sổ kế toán hoặc bất thường đối với tất cả TSCĐ hiện có (trừ các TSCĐ quy 

định tại Điểm a Khoản này) tính đến ngày 31 tháng 12 của năm tính hao mòn; 

+ Trường hợp bàn giao, chia tách, sáp nhập, giải thể cơ quan, tổ chức, 

đơn vị hoặc tổng kiểm kê đánh giá lại TSCĐ theo chủ trương của Nhà nước thì 

hao mòn TSCĐ được tính tại thời điểm có quyết định của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. 

b. Trích khấu hao TSCĐ 

- Đối với TSCĐ được sử dụng toàn bộ thời gian vào hoạt động sản xuất, 

kinh doanh dịch vụ, góp vốn liên doanh, liên kết, đơn vị thực hiện chế độ quản 

lý, sử dụng và trích khấu hao theo quy định áp dụng cho doanh nghiệp.  



 17 

- Đối với những TSCĐ vừa sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh 

dịch vụ, góp vốn liên doanh, liên kết; vừa sử dụng vào hoạt động theo chức 

năng nhiệm vụ của đơn vị thì thực hiện như sau: 

+ Đơn vị tính toán, xác định tổng giá trị hao mòn trong năm của TSCĐ 

vừa sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, góp vốn liên doanh, 

liên kết; vừa sử dụng vào hoạt động theo chức năng nhiệm vụ theo tỷ lệ hao 

mòn TSCĐ quy định tại Thông tư 120/2015/TT-BQP 

+ Căn cứ tình hình sử dụng TSCĐ (thời gian sử dụng, tần suất sử dụng 

hoặc khối lượng công việc hoàn thành); đơn vị tính toán phân bổ số khấu hao 

TSCĐ và số hao mòn TSCĐ trong tổng giá trị hao mòn TSCĐ đã xác định 

+ Đơn vị thực hiện phân bổ số khấu hao TSCĐ đã đăng ký hạch toán kế 

toán vào chi phí cung ứng dịch vụ công, chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ 

cho phù hợp; thực hiện hạch toán kế toán hao mòn TSCĐ đối với số hao mòn 

đã đăng ký. 

2.3.4.3. Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản 

Thủ trưởng cơ sở GDĐH trực thuộc BQP được giao quản lý, sử dụng tài 

sản quyết định việc bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo kế hoạch và dự 

toán ngân sách được giao. 

2.3.5. Thực trạng quản lý quá trình kết thúc sử dụng tài sản công 

a. Thu hồi tài sản  

Thủ tướng Chính phủ quyết định thu hồi đối với tài sản gắn liền với đất; 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định 

thu hồi đối với tài sản còn lại.  

b. Điều chuyển tài sản công 

Tài sản công tại các cơ sở GDĐH trực thuộc BQP được điều chuyển 

trong các trường hợp: Khi có sự thay đổi về cơ quan quản lý, cơ cấu tổ chức, 

phân cấp quản lý; Từ nơi thừa sang nơi thiếu theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

tài sản công do cơ quan, người có thẩm quyền quy định; Việc điều chuyển tài 

sản mang lại hiệu quả sử dụng cao hơn; Đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài 

sản nhưng không có nhu cầu sử dụng thường xuyên; Trường hợp khác theo quy 

định của pháp luật.  

c. Bán tài sản công 

- Tài sản công bị thu hồi được xử lý theo hình thức bán; 

- Thực hiện sắp xếp lại việc quản lý, sử dụng TSC; 

- Tài sản công được thanh lý theo hình thức bán.  
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d. Thanh lý tài sản công 

- Tài sản công hết hạn sử dụng theo quy định của pháp luật; 

- Tài sản công chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa 

chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả; 

- Nhà làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ theo quyết 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC 

CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG 

2.4.1. Các kết quả đạt được  

Hệ thống cơ chế quản lý TSC các cơ sở GDĐH thuộc khối quân đội trong 

đó bao hàm các trường trực thuộc Bộ Quốc phòng đã bao quát hết các công 

đoạn từ khâu đầu tư, mua sắm đến quá trình quản lý, sử dụng và cuối cùng là 

thu hồi, thanh lý những tài sản không có nhu cầu sử dụng hoặc không còn sử 

dụng được.  

Hệ thống cơ chế quản lý TSC đối với các trường quân đội thực sự trở 

thành cơ sở pháp lý để Nhà nước, Bộ Quốc phòng kiểm tra, giám sát tình hình 

quản lý, sử dụng TSC các cơ sở GDĐH trực thuộc Bộ.  

Tài sản công hiện có của các cơ sở GDĐH trực thuộc Bộ Quốc phòng cơ 

bản được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.  

Tài sản công tại các cơ sở GDĐH trực thuộc BQP cơ bản được khai thác 

và sử dụng đúng mục đích. Ngoại trừ nhà các loại đã được phân tích ở những 

phần trên, các tài sản còn lại của các cơ sở GDĐH trực thuộc BQP được sử 

dụng đúng mục đích. Như vậy, một trong những yêu cầu và cũng là mục tiêu 

quản lý TSC các cơ sở GDĐH căn bản đã được thực hiện. 

Các cơ sở GDĐH trực thuộc BQP đã thực hiện tương đối đầy đủ các quy 

định về quản lý, sử dụng TSC.  

2.4.2. Những hạn chế 

Một là, Bộ Quốc Phòng chậm ban hành cơ chế chính sách về quản lý 

TSC theo hướng dẫn của Nhà nước. 

Hai là, các tiêu chuẩn, định mức để quản lý TSC tại các cơ sở GDĐH 

trực thuộc Bộ Quốc Phòng còn thiếu nhiều hoặc chưa phù hợp với tình hình 

thực tế. 

Mặc dù đã có quy định chi tiết về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản 

trong các cơ sở GDĐH trực thuộc Bộ Quốc phòng, theo kết quả khảo sát ở các 
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cơ sở GDĐH trực thuộc Bộ Quốc phòng, hiện nay tiêu chuẩn, định mức đáp 

ứng cho các chức danh hoặc các hoạt động còn thiếu nhiều so với quy định về 

tiêu chuẩn, định mức, trong đó chủ yếu là tiêu chuẩn, định mức về trụ sở làm 

việc: 55,1% các ý kiến đánh giá là không phù hợp & rất không phù hợp; chỉ có 

44,9 cho là hệ thống các tiêu chuẩn, định mức hiện hành là phù hợp. 

Ba là, Bộ Quốc Phòng chưa có cơ chế khuyến khích các cơ sở GDĐH 

khai thác nguồn thu tận dụng nguồn lực dôi dư. 

Bốn là, hệ thống cơ sở dữ liệu còn thiếu chưa cập nhật kịp thời 

Chưa xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu tài sản trong toàn hệ thống. 

Để quản lý tốt TSC thì một trong những yêu cầu là phải có hệ thống thông tin 

đầy đủ. Theo khảo sát thực tế tại các đơn vị, 33,33 % đánh giá là các cơ sở 

tương đối chủ động cập nhật thông tin dữ liệu và có đến 21,73 % đánh giá chưa 

chủ động cập nhật thông tin dữ liệu. 

2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế 

2.4.3.1. Nguyên nhân chủ quan 

Thứ nhất, nhận thức về tầm quan trọng của các hoạt động trong quá trình 

quản lý, sử dụng TSC của các cơ sở GDĐH trực thuộc Bộ Quốc phòng chưa 

cao. Trong hoạt động tại các đơn vị cơ sở, lãnh đạo, chỉ huy các cơ sở chủ yếu 

tập trung vào việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao mà chưa quan tâm đến 

các vấn đề khác.  

Thứ hai, trình độ của một bộ phận cán bộ, nhân viên làm công tác tài sản 

- tài chính trong các cơ sở GDĐH trực thuộc Bộ Quốc phòng chưa tốt, khả năng 

tham mưu, đề xuất về xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý TSC còn rất hạn 

chế. Hầu hết các nhà trường và học viện đều chưa chuẩn hóa đội ngũ cán bộ 

tham gia quản lý TSC, rất nhiều trường hợp kiêm nhiệm, trái chuyên môn 

nghiệp vụ. Đây cũng là một trong nhưng nguyên nhân chính là giảm hiệu quả 

quản lý các TSC. 

Thứ ba, nhiều khâu trong quá trình quản lý và sử dụng TSC ở các đơn 

vị cơ sở còn mang nặng tính hình thức, chưa thực sự đảm bảo vai trò trong 

việc duy trì công năng sử dụng của tài sản dẫn đến việc có những tài sản 

chưa hết khấu hao đã hỏng hóc, có tài sản dùng liên tục với cường độ cao nên 

nhanh hỏng.  

Thứ tư, chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSC các cơ sở GDĐH 

trực thuộc BQP chưa được thực hiện tốt. Nhiều cơ sở GDĐH trực thuộc Bộ 
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Quốc phòng chưa thực sự chủ động trong việc cập nhật dữ liệu về tài sản tại 

đơn vị, gây khó khăn cho cơ quan quản lý để nắm bắt thực tế tài sản của cơ sở 

GDĐH trực thuộc Bộ Quốc phòng. Chế độ báo cáo tài sản của các cơ sở 

GDĐH trực thuộc Bộ Quốc phòng lên các cơ quan quản lý chưa được chủ động 

thực hiện.  

Thứ năm, các cơ sở GDĐH trực thuộc BQP mới chỉ mở sổ sách theo dõi 

kế toán tổng hợp tài sản tại phòng Tài vụ còn việc mở sổ chi tiết theo dõi đối 

với từng loại tài sản, số lượng, chất lượng, chủng loại tại nơi sử dụng hầu hết 

đều thực hiện chưa tốt.  

Thứ sáu, đặc thù của sản phẩm hoạt động giáo dục đào tạo tại các cơ sở 

GDĐH trực thuộc BQP là tính xã hội hóa không cao, chủ yếu phục vụ nhu cầu 

sử dụng trong Bộ Quốc phòng. Do đó, nhiều thông tin cần bảo mật ảnh hưởng 

nhất định đến việc hoàn thiện cơ chế quản lý TSC, đặc biệt là tăng cường công 

khai, minh bạch trong việc phân bổ, quản lý, sử dụng TSC. 

 2.4.3.2. Nguyên nhân khách quan 

Thứ nhất, cơ quan quản lý tài sản chưa thực sự chủ động trong nghiên 

cứu, ban hành cơ chế quản lý TSC phù hợp với đặc thù hoạt động giáo dục đào 

tạo trong các cơ sở GDĐH trực thuộc BQP dẫn đến cơ chế quản lý TSC còn 

thiếu đồng bộ, nhiều quy định về quản lý chưa thực sự phù hợp.  

Thứ hai, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng 

như Cục Tài chính, Cục Doanh trại, các Tổng cục với các cơ sở GDĐH trực 

thuộc BQP trong xây dựng cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng TSC chưa 

tốt. Cơ chế quản lý TSC hầu như được xây dựng một chiều: Cục Tài chính xây 

dựng, ban hành cơ chế, các đơn vị thực hiện, ít tham gia (gần như không tham 

gia) vào quá trình xây dựng chính sách. 

Thứ ba, hệ thống quy định pháp luật (gồm Luật, nghị định của Chính phủ, 

các loại thông tư hướng dẫn của các Bộ, các loại quyết định của các cơ quan 

chủ quản) chưa bao quát được tổng thể các loại TSC cũng như quá trình quản lý 

và sử dụng chúng trong các cơ sở GDĐH trực thuộc Bộ Quốc phòng. 

Thứ tư, công tác hạch toán kế toán TSC tại Luật chưa có quy định về việc 

xây dựng hệ thống thông tin và CSDL về TSC.   
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Chương 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG 

TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRỰC THUỘC 

BỘ QUỐC PHÒNG VIỆT NAM 

3.1. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, 

ĐÀO TẠO TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRỰC THUỘC BỘ 

QUỐC PHÒNG 

3.1.1. Quan điểm chỉ đạo về phát triển các trường trong quân đội 

Một là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

đối với nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo trong Quân đội. 

Hai là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn 

lực, xây dựng hệ thống nhà trường Quân đội chính quy, mẫu mực, hiện đại. 

Ba là, tích cực đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng chuẩn 

hóa, hiện đại hóa, hướng tới mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính 

quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

Bốn là, gắn kết chặt chẽ công tác đào tạo với nghiên cứu khoa học, xây 

dựng một số chuyên ngành mũi nhọn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về đào tạo. 

3.1.2. Quan điểm chỉ đạo và mục tiêu chiến lược về giáo dục đào tạo 

đối với các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng đến năm 2025 

3.1.2.1. Quan điểm chỉ đạo về phát triển giáo dục và đào tạo trong các 

cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng 

 Một là, thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân 

Việt Nam  

 Hai là, giáo dục và đào tạo trong các cơ sở GDĐH trực thuộc BQP 

phát triển  

 Ba là, giáo dục và đào tạo trong các cơ sở GDĐH trực thuộc BQP phải 

có chất lượng, hiệu quả góp phán tích cực vào phát triển nguồn nhân lực 

quốc gia 

 Bốn là, đưa giáo dục và đào tạo trong các cơ sở GDĐH trực thuộc BQP 

từng bước phát triển đạt trình độ tiên tiến, mang truyền thống dân tộc, nghệ 

thuật quân sự Việt Nam 
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3.1.2.2. Mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong các cơ 

sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng 

(1) Đào tạo cán bộ cấp chiến lược (2) Đào tạo cán bộ cấp chiến dịch (3) 

Đào tạo cán bộ cấp chiến thuật, cán bộ quân sự địa phương (4) Đào tạo sau đại 

học (5) Đào tạo hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật (6) Đào tạo học 

viên quốc tế. 

3.1.3. Định hướng hoàn thiện quản lý tài sản công các co sở giáo dục 

đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng 

Một là, đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, 

cán bộ quản lý giáo dục theo hướng gắn kết chặt chẽ với định hướng xây dựng, 

phát triển Quân đội và nền giáo dục quốc dân  

Hai là, đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp 

dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, sát thực tiễn, mục tiêu xây dựng 

Quân đội hiện đại 

 Ba là, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo; đầu 

tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học một cách hiệu quả. 

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo 

dục, đào tạo. 

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC 

CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG 

Như phân tích trên, việc hoàn thiện và tăng cường năng lực quản lý TSC 

tại các cơ sở GDĐH trực thuộc Bộ Quốc phòng có liên quan đến nhiều chủ thể 

khác nhau. Việc tìm ra những hạn chế trong quản lý TSC tại các cơ sở GDĐH 

trực thuộc Bộ Quốc phòng và xác định các nguyên nhân của vấn đề không chỉ 

có chủ thể là các cơ sở đào tạo GDĐH trực thuộc Bộ quốc phòng mà còn có cả 

các cơ quan Nhà nước cấp trên. Do đó, đề xuất các giải pháp cần phải xuất phát 

từ thực tế này. Trong chương ba của luận án tập trung vào giải pháp của chủ thể 

chính và các kiến nghị đối với cơ quan nhà nước chủ quản. 

3.2.1. Theo dõi chặt chẽ quá trình hình thành, mua sắm tài sản công  

Thứ nhất, khai thác tốt nguồn lực để hình thành TSC 

Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mua sắm công 

3.2.2. Đối với quá trình khai thác tài sản công 

3.2.3. Tăng cường tính minh bạch và công khai trong quản lý tài sản 

công tại các cơ sở giáo dục Đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng 

Cần phải mở rộng ở cấp độ công khai, minh bạch tối thiểu là công khai, 

minh bạch trong nội bộ thì cơ chế hiện nay vẫn chưa thực sự hiệu quả. 
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3.2.4. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và giao dịch điện tử về tài sản 

công trong hệ thống các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng 

Thống nhất quan điểm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung về TSC 

trong khối các nhà trường, học viện trực thuộc bộ, hướng tới số hóa hệ thống 

TSC tất cả các đơn vị đào tạo trong hệ thống nhà trường quân đội. 

3.2.5. Thiết kế quy trình chuẩn về quản lý TSC tại các đơn vị theo 

hướng thực tế xóa bỏ tính hình thức 

Quy trình quản lý TSC cho dù có khác nhau ở mỗi nhà trường, học viện 

nhưng vẫn phải đảm bảo nguyên tắc về các bước: theo trình tự: Đầu tư mua 

sắm; khai thác, sử dụng; thanh lý tài sản. 

3.2.6. Thực hiện mã hóa, cập nhật, kiểm kê thường xuyên, báo cáo 

định kỳ tình hình TSC 

Cập nhật thông tin về TS, thống kê phân tích tình hình tài sản định kỳ cũng 

là những nội dung quản lý quan trọng, tác động đến hiệu quả quản lý TSC. 

3.2.7. Nâng cao năng lực hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý tài 

sản công 

Hoạt động kiểm soát nội bộ được thiết kế nhằm hình thành một cơ chế 

phòng ngừa sai phạm trong quản lý TSC 

3.2.8. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý tài sản công tại các 

cơ sở GDĐH trực thuộc bộ Quốc phòng 

 Để nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý TSC, việc đào tạo và bồi 

dưỡng cán bộ công chức quản lý TSC của bản thân các cơ sở GDĐH trực thuộc 

Bộ cần phải được quan tâm thực hiện đúng mức độ. 

3.3. KIẾN NGHỊ VỚI BỘ QUỐC PHÒNG  

3.3.1. Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công 

3.3.2. Nâng cao năng lực quản lý tài sản công cho các cơ quan đơn vị 

thuộc Bộ Quốc phòng 

3.3.3. Tăng cường phân cấp thẩm quyền quyết định trong quyết định 

đầu tư, mua sắm tài sản 

3.3.4. Phối hợp chặt chẽ, duy trì mối quan hệ thường xuyên giữa các 

cơ quan Bộ Quốc phòng trong quản lý TSC 

3.3.5. Xây dựng cơ chế đặc thù cho các cơ sở GDĐH trực thuộc BQP 

phục vụ các hoạt động làm kinh tế gắn với nhiệm vụ chính trị  
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KẾT LUẬN 

Quản lý TSC các cơ sở GDDH trực thuộc Bộ Quốc phòng là vấn đề 

tương đối phức tạp, liên quan đến nhiều chủ thể khác nhau. Luận án bám sát 

mục đích, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và vận dụng tổng hợp các 

phương pháp nghiên cứu, luận án đã có những đóng góp sau đây: 

Luận án hệ thống hoá, phân tích làm phong phú và rõ thêm một số vấn đề 

lý luận về cơ sở giáo dục đại học công lập và quản lý TSC tại các cơ sở GDĐH 

công lập như khái niệm và nội hàm của cơ sở GDDH công lập, đặc điểm TSC 

tại các cơ sở GDĐH công lập; khái niệm, nguyên tắc và nội dung của quản lý 

TSC tại các cơ sở GDĐH công lập; các nhân tố chủ quan và nhân tố khách 

quan ảnh hưởng đến quản lý TSC tại các cơ sở GDĐH công lập. Có thể khẳng 

định, việc thống nhất về cơ chế, chính sách, chế độ quản lý; thực hiện tiêu 

chuẩn, định mức; thực hiện phân cấp trong quản lý TSC là những yêu cầu bắt 

buộc, giúp cho việc quản lý được hiệu quả hơn.  

Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích các quy định về khung pháp lý, các 

nguồn tài liệu của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các nguồn khác, luận án, đánh 

giá và phân tích, minh chứng rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên 

nhân của thực trạng quản lý TSC tại các cơ sở GDĐH trực thuộc Bộ Quốc 

phòng ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 thông qua việc phân tích quá trình vận 

động của tài sản, từ khâu hình thành, sử dụng, khai thác tài sản đến khâu kết 

thúc sử dụng tài sản. Đổng thời, luận án cũng phân tích kinh nghiệm quản lý 

TSC các trường đại học quân đội ở một số quốc gia trên thế giới để rút ra các 

bài học kinh nghiệm việc quản lý TSC tại các nhà trường và học viện trực thuộc 

Bộ Quốc phòng Việt Nam. 

Đề xuất các quan điểm định hướng và một số giải pháp nhằm nhằm hoàn 

thiện quản lý TSC tại các cơ sở GDĐH trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam và 

nhóm các kiến nghị với Bộ Quốc phòng phù hợp với quan điểm quản lý TSC 

nói chung và quản lý TSC các cơ sở GDĐH trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt 

Nam nói riêng. Nhóm giải pháp tập trung vào quá trình quản lý TSC từ khâu 

hình thành, khai thác và kết thúc sử dụng TSC tại các cơ sở giáo dục đại học 

trực thuộc Bộ Quốc Phòng. Nhóm các kiến nghị thuộc về các đơn vị quản lý 

của Bộ Quốc Phòng với tư cách là các đơn vị quản lý nhà nước trực tiếp đối với 

các cơ sở GDDH trực thuộc Bộ Quốc Phòng. 
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