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Đại học phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam: 
Giáo dục khai phóng sẽ dẫn dắt đại học Fulbright Việt Nam 
 
Đầu giờ chiều ngày 25.5.2016, tại Khách sạn Rex, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao 
Quyết định số 819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học Fulbright Việt Nam (FUV) 
đến Ông Bob Kerrey, Chủ tịch Hội đồng Tín thác FUV, trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ 
John Kerry, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, đại diện bộ Giáo dục và đào tạo và một số tổ chức, cá nhân 
hữu quan. Theo đó, FUV trở thành trường đại học phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam, dự kiến tổ chức tuyển sinh 
khóa thạc sĩ chính sách công đầu tiên vào cuối năm nay.  
 

 
ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM trao Quyết định thành lập trường đại học Fulbright Việt Nam cho ông Bob 
Kerrey, Chủ tịch Hội đồng Tín thác FUV. Ảnh: Trung Dũng 
 
Trao đổi với báo chí, bà Đàm Bích Thủy - hiệu trưởng sáng lập ĐH FUV, cho biết điểm khác biệt căn bản của FUV 
với các đại học nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam: “FUV là trường đại học Việt Nam, hoạt động tại Việt Nam 
với đẳng cấp nước ngoài mà cụ thể là giáo dục Hoa Kỳ”. 
 
Nhấn mạnh tinh thần giáo dục khai phóng, bà Thủy phân tích, ngay cả trong nền giáo dục Hoa Kỳ, những sinh viên 
năm nhất cũng chưa biết phù hợp với ngành nào. Với mô hình FUV, các em sẽ có tối thiểu từ 18 đến 24 tháng sau 
khi nhập học để tiếp xúc với những môn học khác nhau để xác định được niềm đam mê thực sự. Những đại học 
hàng đầu tại Hoa Kỳ như: Havard, Yale, Stanford… đều phát triển theo mô hình khai phóng. Tỷ lệ cao sinh viên tốt 
nghiệp những trường khai phóng tìm được việc làm đã được chứng minh ở nhiều thị trường. Đấy là bởi giáo dục 
khai phóng tập trung vào kỹ năng cứng, thí dụ như cách tính toán, suy luận, lập luận, tranh luận, làm việc nhóm 
đồng thời có tác dụng quan trọng là xây dựng tính cách con người. 
 
Tiết lộ đã đạt được nhiều thỏa thuận nhận định về tự do học thuật cũng như quyền tự chủ trong hoạt động và xây 
dựng chương trình, bà Thủy thừa nhận: “Tất nhiên chúng tôi biết rằng điều này (giáo dục khai phóng - PV) cần thử 
thách của thời gian để đạt được sự tin cậy từ hai phía. Nhà trường nỗ lực chứng minh rằng FUV là địa chỉ tin cậy 
để đưa ra những đổi mới phương pháp giảng dạy và cách tiếp cận kiến thức. Ngược lại, phía Chính phủ Việt Nam 
tin rằng FUV đủ tin cậy để thực hiện sứ mệnh đó”. 
 

 
Bà Đàm Bích Thủy và ông Bob Kerrey trả lời tại họp báo. Ảnh: Trung Dũng 
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Trả lời Người Đô Thị về việc FUV – là trường đại học Việt Nam, đẳng cấp nước ngoài mà cụ thể là giáo dục Hoa 
Kỳ – có giảng dạy những môn có thể gọi là “bắt buộc” gồm Lịch sử Đảng, Triết học Mác - Lênin… như những 
trường ĐH của Việt Nam đang thực hiện, nữ hiệu trưởng sáng lập ĐH FUV, cho biết điểm này khiến “chúng tôi suy 
nghĩ rất nhiều và cũng có trao đổi thẳng thắn với bộ Giáo dục và đào tạo và Chính phủ Việt Nam và chúng tôi nghĩ 
rằng đạt được sự hiểu biết lẫn nhau về quan điểm giáo dục”. Không cho rằng những môn học này đáng bị gọi là 
“bắt buộc” và mang theo nghĩa tiêu cực nhưng bà cho rằng cần phải nhìn nhận lại cách dạy từ xưa đến nay, tài 
liệu sử dụng khiến chúng trở thành khô khan, thiếu hấp dẫn và những thông tin này đều có thể được trình bày, 
được dạy, được kết hợp thành môn học. 
 
“Nếu chúng tay dạy lịch sử Đảng trong hoàn cảnh lịch sử phát triển của Việt Nam, tôi nghĩ rất nhiều bạn quan tâm 
tại thời điểm đó đã xảy ra những gì. Mác, Lênin là những nhà tư tưởng bên cạnh những tư tưởng khác ở châu Âu. 
Tại sao không đặt họ vào bối cảnh và từng giai đoạn phát triển của xã hội. Chúng tôi mong muốn các sinh viên 
FUV cảm thấy (những môn học này) không còn là môn học bắt buộc mà là kiến thức cần thiết được tích hợp trong 
chương trình”, bà Thủy nói. 
 
Về phương thức tuyển sinh, FUV tiếp cận cách làm của giáo dục đại học Hoa Kỳ. Theo đó trường không chỉ nhìn 
vào bảng điểm hoặc qua một kỳ thi tập trung, mà còn quan tâm đến cách các thí sinh trình bày nguyện vọng, 
những hoạt động xã hội, cộng đồng mà các em tham gia… “Chúng tôi không mong muốn những sinh viên học 
gạo, điểm rất cao mà không quan tâm đến các vấn đề xã hội” – bà Thủy nói. 
 
Là đại học Việt Nam, cấp bằng Việt Nam nhưng phía FUV cho biết sẽ phấn đấu đạt kiểm định chất lượng của các 
tổ chức kiểm định Hoa Kỳ - những trung tâm độc lập tại Hoa Kỳ đang kiểm định chất lượng các trường đại học 
hàng đầu như Havard, Yale… Để được cơ quan kiểm định chấp nhận, FUV cần đáp ứng điều kiện tối thiểu là có 
sinh viên tốt nghiệp khóa đầu tiên (4 năm). Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, cơ quan kiểm định sẽ tổ chức 
theo dõi thường niên chất lượng tổ chức các hoạt động trong trường, đội ngũ giảng viên, khung chương trình. 
Nghĩa là trong suốt bốn năm đó, FUV không bỏ qua bất cứ yêu cầu nào từ cơ quan kiểm định. “Chúng tôi sẽ không 
thỏa hiệp nếu ảnh hưởng đến chất lượng kiểm định” – bà Thủy khẳng định. 
 
Một yếu tố quan trọng tác động đến tính bền vững của FUV là nguồn thu, cụ thể là học phí. Tuy chưa công bố con 
số cụ thể nhưng nguyên thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bob Kerrey, Chủ tịch Hội đồng Tín thác FUV, cho hay nhà trường 
sẽ không đủ kinh phí hoạt động nếu chỉ dựa vào học phí. Trường cũng không thể đưa ra mức học phí quá cao so 
với điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam trong khi yếu tố quan trọng nhất là chất lượng giảng viên cần được đảm bảo 
bằng chế độ lương bổng xứng đáng. Mặc dù vậy, trường vẫn có chương trình học bổng để những tài năng có điều 
kiện tài chính eo hẹp. “Tài năng mới là yếu tố quyết định. Các phụ huynh Việt Nam hãy tin rằng nếu con em mình 
có tài thì các em sẽ có cơ hội tiếp cận giáo dục FUV” – ông Kerrey nói.  
 
Bà Thủy bổ sung vấn đề tài chính đã được thảo luận cách nay hơn nửa năm. Nhưng, càng gần đến đích, đặc biệt 
là những diễn biến trong vài ba ngày qua, sự ủng hộ và quan tâm của các bên cho bà “niềm tin lớn về khả năng 
thực hiện những mục tiêu đặt ra và có thể còn cao hơn nữa”. Theo bà, vấn đề then chốt của FUV là cơ chế: “Cơ 
chế tốt sẽ thu hút được những nguồn tiền đáng tin cậy. Chúng tôi có niềm tin vững chắc rằng có nhiều nguồn tiền 
đáng tin cậy đang tìm kiếm những địa chỉ đáng tin cậy”. 
 

 
Quyết định số 819/QĐ-TTg về việc thành lập Trường đại học Fulbright Việt Nam do Phó Thủ tướng chính phủ Việt Nam - ông Vũ Đức Đam ký. 
Ảnh: Trung Dũng 
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Theo công bố tại buổi lễ, mặt dù vốn đăng kí ban đầu là 70 triệu USD nhưng cho đến nay FUV đã nhận được cam 
kết tài trợ bằng tiền mặt và các hình thức khác giá trị hơn 60 triệu USD. Tuy nhiên, theo bà Thủy thì: "Chúng tôi 
ước tính sẽ cần huy động 150 triệu đô-la trong năm năm đầu tiên”. 
 
Đơn vị học thuật đầu tiên của ĐH FUV là Khoa Chính sách công và Quản lý Fulbright, một nơi đào tạo cao học 
chuyên ngành. Khoa này sẽ khai giảng vào mùa thu 2016, với sự kế thừa đội ngũ nhân lực và chương trình của 
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright. Khoa sẽ mở các khoá cao học và các chương trình đào tạo cao học cấp 
về chính sách công, kinh doanh và những lĩnh vực có liên quan. Năm 2018, ĐH FUV sẽ thành lập Khoa Khoa học 
xã hội và nhân văn Fulbright với chương trình giáo dục cử nhân bốn năm cho các ngành khoa học xã hội và nhân 
văn, nghệ thuật và kỹ thuật. 
 
Dự kiến, ở giai đoạn phát triển ổn định, trường sẽ có số lượng sinh viên từ 6.000 đến 10.000 người. 
 
Ngoại trường John Kerry:  
Khoản đầu tư thông minh nhất dành cho thế hệ sau chính là giáo dục! 
 

 
Ông John Kerry. Ảnh: Trung Dũng 
 
Sau khi nói lời cảm ơn về những hỗ trợ của chính 
quyền TP.HCM, ông John Kerry bày tỏ lòng tri ân đến 
những tổ chức, cá nhân đóng góp đáng kể cho sự ra 
đời của FUV. 
Ông nói: “Chúng ta đã cùng nhau đi qua một chặng 
đường dài. Chúng ta cũng biết rằng cách để thúc đẩy 
cơ hội kinh tế thực sự cho nhân dân Việt Nam, điều mà 
tổng thống đã nói tới và bạn trẻ trong sự kiện cũng đã 
hỏi, chính là xây dựng một thị trường tự do và một thị 
trường tự do về tư tưởng. Hai điều này phải đi song 
hành cùng nhau. Sự tự do đó bắt đầu từ giáo dục. 
Khoản đầu tư thông minh nhất mà chúng ta có thể dành 

cho thế hệ sau chính là giáo dục, và đó là điều mà chúng ta đang cùng thực hiện ngày hôm nay”.  
 
 
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng:  
Dành những điều kiện tốt nhất cho Đại học Fulbright Việt Nam! 
 

 
 Ông Đinh La Thăng, bí thư Thành ủy TP.HCM. Ảnh: Trung 
Dũng 
 
Chính từ kinh nghiệm của Hoa Kỳ đã cho chúng tôi hiểu 
rằng chất lượng nguồn nhân lực có vai trò quyết định 
hàng đầu cho sự thịnh vượng và là chìa khoá để chúng 
tôi thực hiện mục tiêu của mình. Chúng tôi đặt nhiều kỳ 
vọng vào sự thành công của đại học Fulbright Việt Nam 
không chỉ trong giáo dục mà cả trong việc kết nối, tạo 
sự hiểu biết giữa thế hệ trẻ của hai nước, từ đó thắt 
chặt hơn nữa quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt 
Nam và Hoa Kỳ. Hôm nay tôi muốn ngài Bộ trưởng 
(ông John Kerry - NV) và quý vị làm chứng cho lời hứa 
của chúng tôi là sẽ dành những điều kiện tốt nhất để đại 

học Fulbright Việt Nam hoạt động và phát huy mọi thế mạnh cũng như thành tựu của nền giáo dục Hoa Kỳ đóng 
góp vào sự phát triển chung của hai nước chúng ta. 
 


