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MỞ ĐẦU 

 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Những hiểu biết về lịch sử Việt Nam thời kì 1954 – 1975 thường gắn liền với 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. Những vấn đề sử học 

về thời kì này được nhiều nhà nghiên cứu chú ý do vậy thường là các vấn đề về chiến 

tranh cách mạng, về đấu tranh chính trị, ngoại giao... các nội dung về văn hóa – xã 

hội ở miền Nam chưa nhận được sự quan tâm đầy đủ. Nghiên cứu giáo dục đại học 

tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 do vậy sẽ góp phần quan trọng vào 

việc tìm hiểu sự hình thành, tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học ở 

miền Nam trước năm 1975, trên cơ sở đó đóng góp vào việc nghiên cứu lịch sử giáo 

dục nói riêng, các vấn đề văn hóa – xã hội khác ở miền Nam Việt Nam nói chung.  

Với nhận thức đó, dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu về lịch sử hình thành, tổ 

chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học tư thục, luận án của chúng tôi sẽ 

đưa ra những nhận định, đánh giá về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam trước năm 

1975. Trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam nói chung, giáo dục đại học ngoài 

công lập nói riêng đang gặp nhiều vấn đề trong quá trình đổi mới hiện nay, thiết nghĩ, 

những điểm ưu khuyết của các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 

1957 đến năm 1975 cần được nghiên cứu, phân tích, đánh giá cụ thể. Trên cơ sở đó, 

những chính sách đối với giáo dục đại học tư thục sẽ có cơ hội so chiếu dưới nhiều 

góc độ khác nhau nhằm tìm ra phương thức tối ưu nhất.  

Về ý nghĩa khoa học, giáo dục đại học tư thục nói riêng và giáo dục đại học 

nói chung ở miền Nam thời kì 1954 – 1975 là một trong nhiều vấn đề văn hóa – xã 

hội còn tương đối mới mẻ. Nghiên cứu các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền 

Nam từ năm 1957 đến năm 1975 do vậy sẽ phục dựng bức tranh về giáo dục đại học 

tư thục, góp phần quan trọng vào việc nhận thức ngày càng đầy đủ hơn về lịch sử 

hình thành, mục tiêu đào tạo, tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học tư 

thục ở miền Nam thời gian này.  

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi sẽ tái hiện một cách hệ thống, toàn diện về 

giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975, góp phần đáng kể 

vào việc hệ thống hóa nguồn tài liệu về giáo dục đại học tư thục nói riêng, giáo dục 

đại học Việt Nam hiện đại nói chung.  

Nghiên cứu giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 

còn là cơ sở để hiểu rõ hơn, đúng hơn, có căn cứ khoa học hơn các chính sách đối với 

văn hóa giáo dục của chính quyền Việt Nam Cộng hòa dưới sự bảo trợ của Mỹ. 

Về ý nghĩa thực tiễn, trong bối cảnh đổi mới giáo dục và giáo dục đại học, đặc 

biệt là sự thay đổi chính sách đối với giáo dục đại học ngoài công lập với nhiều vấn 

đề đang được thảo luận sôi nổi, hướng nghiên cứu của đề tài sẽ đưa ra những nhận 

định, đánh giá về đặc điểm, tính chất, vai trò cùng những đóng góp cũng như hạn chế 
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của các viện đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 từ đó rút ra 

những kinh nghiệm thực tiễn trong việc phát triển giáo dục đại học ngoài công lập 

trong giai đoạn hiện nay.  

Nghiên cứu giáo dục đại học tư thục ở miền Nam trên các khía cạnh tổ chức 

và hoạt động (tuyển sinh, chương trình, nội dung giảng dạy...) của các cơ sở giáo dục 

đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 sẽ góp phần xác định vị thế 

của giáo dục đại học tư thục trong tổng thể nền giáo dục miền Nam. Đó cũng là cơ sở 

để so chiếu, từ đó có cái nhìn đúng đắn và đầy đủ hơn về vai trò của giáo dục đại học 

tư thục trong nền đại học Việt Nam hiện nay; xác định được các cơ sở khoa học giúp 

cho nhà quản lí giáo dục có cái nhìn đa dạng, nhiều chiều từ thực tiễn lịch sử giáo dục 

Việt Nam, giúp ích cho việc hoạch định chính sách đối với giáo dục đại học tư thục. 

Nghiên cứu giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 

còn là cơ sở để tìm hiểu về lịch sử giáo dục miền Nam Việt Nam nói chung thời kì 

1954 – 1975, là một trong nhiều điều kiện để nhận thức ngày càng đầy đủ hơn các 

vấn đề chính trị, văn hóa – xã hội khác bởi các viện đại học tư thục ở miền Nam thời 

kì này có vị trí, vai trò và tầm ảnh hưởng khá sâu rộng trong xã hội miền Nam. 

Với những ý nghĩa đó, chúng tôi nhận thấy rằng việc lựa chọn vấn đề “Giáo 

dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975” làm nội dung 

cho đề tài luận án là hướng nghiên cứu phù hợp, góp phần bổ sung một góc nhìn về 

lịch sử giáo dục đại học Việt Nam hiện đại.  

2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975, 

luận án có mục đích sau đây: 

Phác dựng lại bức tranh tổng thể giáo dục đại học tư thục (chính sách của chính 

quyền Sài Gòn đối với giáo dục đại học tư thục, sự ra đời, phát triển của các viện đại 

học tư thục lớn) ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975. Trên cơ sở đó, luận án đưa 

ra những nhận định, đánh giá về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam thời gian này; 

rút ra một số kinh nghiệm lịch sử trong việc quản lí và huy động các nguồn lực nhằm 

phát triển giáo dục đại học tư thục. 

Về nhiệm vụ nghiên cứu, luận án: 

– Làm rõ chính sách của chính quyền Sài Gòn đối với giáo dục đại học và giáo 

dục đại học tư thục, sự ra đời các viện đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến 

năm 1975; tổ chức của các viện đại học này thông qua khảo sát các viện đại học tư 

thục lớn: Viện Đại học Đà Lạt, Viện Đại học Vạn Hạnh, Viện Đại học Cao Đài, Viện 

Đại học Hòa Hảo, Viện Đại học Minh Đức.  

– Trình bày hoạt động của các viện đại học tư thục ở miền Nam với các nội 

dung chủ yếu: tôn chỉ hoạt động/mục tiêu đào tạo; vấn đề nhân sự (giảng viên, nhân 

viên hành chính…); cơ sở vật chất phục vụ việc dạy – học; vấn đề tuyển sinh (ghi 

danh nhập học, thi tuyển…) và đánh giá người học (trong quá trình đào tạo); chương 
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trình và nội dung giảng dạy; nghiên cứu khoa học, đối ngoại và các hoạt động khác 

của các viện đại học tư thục. 

– Trên cơ sở nghiên cứu tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học 

tư thục, chúng tôi rút ra những nhận xét về đặc điểm, tính chất của giáo dục đại học 

tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975, đồng thời đánh giá vai trò, đóng góp 

và một số hạn chế của các cơ sở giáo dục đại học tư thục đó; rút ra một số kinh nghiệm 

từ lịch sử phát triển giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975. 

3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Thời kì 1954 – 1975, miền Nam Việt Nam tạm phân làm hai vùng. Một vùng 

nằm dưới sự kiểm soát của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (từ 

năm 1969 là chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam) và một 

vùng nằm dưới sự quản lí của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Về giáo dục đại học, 

vùng thuộc Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam chưa hình thành các 

cơ sở giáo dục đại học. Do vậy, đối tượng khảo sát của chúng tôi là các cơ sở giáo 

dục đại học tư thục 1 nằm trong vùng kiểm soát của chính quyền Việt Nam Cộng hòa.  

Về đối tượng nghiên cứu, với 16 cơ sở giáo dục đại học tư thục hình thành từ 

năm 1957 đến năm 1975, trong đó 5 viện đại học: Viện Đại học Đà Lạt, Viện Đại học 

Vạn Hạnh, Viện Đại học Minh Đức, Viện Đại học Hòa Hảo, Viện Đại học Cao Đài 

được hình thành sớm, chương trình đào tạo đa dạng, số lượng sinh viên theo học đông 

đảo, có sự ảnh hưởng đối với nhiều mặt của đời sống xã hội miền Nam... Do vậy về 

đối tượng nghiên cứu, luận án của chúng tôi sẽ tập trung khảo sát 5 viện đại học này. 

Các viện, trường đại học tư thục còn lại, do thời gian tồn tại không lâu, số lượng sinh 

viên theo học ít, một số viện đại học mới được thành lập mà chưa có nhiều hoạt động 

cụ thể... nên chúng tôi sẽ chỉ trình bày khi có các nội dung liên quan đến nhiệm vụ 

nghiên cứu nhằm làm rõ hơn các vấn đề nghiên cứu. 

 Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 là một vấn 

đề có nội hàm tương đối rộng, lại có nhiều nội dung khác liên quan nên trong phạm 

vi của luận án, nhằm giải quyết các mục tiêu nghiên cứu đặt ra, nội dung và phạm vi 

nghiên cứu được giới hạn như sau: 

– Về nội dung luận án, chúng tôi chủ yếu nghiên cứu: 

+ Sự ra đời, phát triển của các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ 

năm 1957 đến năm 1975 (trong vùng kiểm soát của chính quyền Việt Nam Cộng hòa). 

                                              

1 Khái niệm trường tư thục (nói chung): hiểu theo nghĩa phổ biển là cơ sở giáo dục do tư nhân thành lập. Trong 

bối cảnh miền Nam thời kì 1954 – 1975, khái niệm “đại học tư thục” có nội hàm rộng hơn, nó được hiểu là cơ 

sở giáo dục bậc đại học do các cá nhân, đoàn thể, giáo hội… thiết lập và quản trị. Khái niệm “đại học tư thục” 

thường được đặt trong sự song đối với khái niệm “đại học công lập” – là cơ sở giáo dục do nhà nước thành lập 

và quản lí quá trình hoạt động. 
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+ Tổ chức giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 

với các viện đại học tư thục lớn: Viện Đại học Đà Lạt, Viện Đại học Vạn Hạnh, Viện 

Đại học Minh Đức, Viện Đại học Hòa Hảo, Viện Đại học Cao Đài.  

+ Hoạt động của các viện đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 

1975, bao gồm: cơ sở vật chất phục vụ việc dạy – học, xây dựng nguồn nhân lực phục 

vụ đại học (giảng dạy, nghiên cứu…), vấn đề tuyển sinh (ghi danh nhập học, thi tuyển…), 

thi cử trong quá trình đào tạo, bằng cấp, chương trình và nội dung giảng dạy...  

– Về phạm vi nghiên cứu, trên cơ sở mục tiêu, yêu cầu của luận án, không gian 

nghiên cứu của đề tài là miền Nam Việt Nam (với 5 viện đại học tư thục lớn nằm 

trong phạm vi khảo sát nêu trên) và thời gian nghiên cứu từ năm 1957 (mốc thiết lập 

Viện Đại học Đà Lạt – viện đại học tư thục đầu tiên ở miền Nam) đến năm 1975. 

Khái niệm “miền Nam Việt Nam” trong luận án này trong đa số trường hợp 

được hiểu là khu vực kiểm soát của Việt Nam Cộng hòa, phân biệt với khái niệm 

“miền Nam Việt Nam” của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. 

4. NGUỒN TÀI LIỆU  

Về nguồn tài liệu, nghiên cứu giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 

1957 đến năm 1975, chúng tôi sử dụng chủ yếu các nguồn tài liệu sau: 

– Tư liệu gốc (hình thành trong quá trình tồn tại của các viện đại học tư thục): 

đây là nguồn tư liệu trực tiếp, có giá trị tham khảo cao, trên cơ sở đó đưa ra các luận 

điểm, luận cứ khoa học, giải quyết các nội dung nghiên cứu chính của luận án. Nguồn 

tư liệu này chúng tôi tham khảo chủ yếu từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II 

(TTLTQGII) Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) và các sưu tập cá nhân. Nguồn 

này bao gồm các loại chính như: công báo, các văn bản liên quan đến việc thiết lập 

và tổ chức các viện đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam; chỉ nam sinh viên, tài liệu 

giới thiệu về các viện, trường đại học tư thục ở miền Nam; các kỷ yếu, phúc trình 

tổng kết của các kỳ hội thảo; tư liệu báo chí xuất bản trước năm 1975 ở miền Nam. 

– Các công trình nghiên cứu, bài viết xuất bản ở trong và ngoài nước: gồm các 

bài khảo cứu của nhiều tác giả đã từng tham gia giảng dạy, quản lí ở các viện đại học 

ở miền Nam trước năm 1975 và một số tác giả khác viết về giáo dục đại học nói chung 

ở miền Nam Việt Nam ở trong và ngoài nước (xuất bản, giới thiệu sau năm 1975).  

– Tư liệu điền dã, phỏng vấn nhân chứng ở các địa phương trước đây là nơi đặt 

cơ sở của các viện, trường đại học tư thục (Đà Lạt, TP. HCM, An Giang, Tây Ninh). 

– Internet: kênh tham khảo một số tài liệu và bài viết của các tác giả công bố 

ở nước ngoài, tài liệu hình ảnh xưa... về các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền 

Nam trước năm 1975. 

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Về phương pháp nghiên cứu, thực hiện luận án “Giáo dục đại học tư thục ở 

miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975 ” với đối tượng, phạm vi nghiên cứu 
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cụ thể, để đạt được các mục tiêu nghiên cứu đặt ra, đứng trên quan điểm của chủ 

nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, quan điểm của Đảng Cộng 

sản Việt Nam về các vấn đề sử học, chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu 

chủ yếu sau: 

+ Phương pháp lịch sử và phương pháp logic: phương pháp lịch sử nhằm mô 

tả, tái hiện bức tranh phong phú, đa dạng, nhiều chi tiết trong quá trình phát triển của 

các cơ sở giáo dục tư thục ở miền Nam; phương pháp logic được sử dụng nhằm đưa 

ra cái nhìn khái quát, nhận xét, đánh giá bản chất sự phát triển của giáo dục đại học 

tư thục dựa trên cơ sở sự mô tả phong phú về các viện đại học tư thục ở miền Nam từ 

năm 1957 đến năm 1975. 

 Các phương pháp cụ thể, gồm: 

+ Các phương pháp xử lí tư liệu thành văn (sưu tầm, giám định, phân loại): 

đây là các phương pháp/thao tác chủ yếu chúng tôi sử dụng để thu thập các tư liệu 

văn bản có liên quan (trực tiếp hay gián tiếp) đến nội dung luận án, tăng độ tin cậy 

của thông tin từ các sử liệu được sử dụng (trong luận án). 

+ Phương pháp phỏng vấn nhân chứng: phục vụ thu thập tư liệu hồi cố; đối 

chiếu, kiểm tra các nguồn tư liệu thành văn với tư liệu điền dã. 

+ Phương pháp điền dã (thực địa): là phương pháp bổ sung quan trọng giúp 

chúng tôi đối chiếu, kiểm tra độ chân xác của tư liệu thành văn, tư liệu hồi cố của 

nhân chứng với thực tế; chụp ảnh cơ sở vật chất của các viện đại học...  

+ Phương pháp thống kê: thống kê số liệu để trên cơ sở đó đưa ra các nhận 

định có tính định lượng. 

+ Phương pháp so sánh: chúng tôi sử dụng để kiểm tra, đối chiếu sử liệu khi 

có sự khác biệt cũng như tìm những điểm tương đồng trong các sử liệu. 

Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng các phương tiện, kĩ thuật hỗ trợ quá trình 

nghiên cứu như: chụp ảnh, ghi âm, ghi hình... 

6. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Về ý nghĩa khoa học và thực tiễn, là một đề tài sử học, kết quả nghiên cứu của 

luận án sẽ cung cấp một góc nhìn lịch sử về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ 

năm 1957 đến năm 1975, góp phần bổ sung hiểu biết về lịch sử giáo dục đại học Việt 

Nam hiện đại cũng như cung cấp thêm cứ liệu để hiểu rõ hơn các vấn đề văn hóa – 

xã hội khác ở miền Nam dưới thời Việt Nam Cộng hòa. 

Về cách thức tiếp cận nguồn tài liệu, so với các khảo cứu trước đây về giáo 

dục đại học ở miền Nam, nghiên cứu của chúng tôi có phương pháp tiếp cận tư liệu 

đa dạng hơn do sự phong phú của các nguồn sử liệu; tư liệu được sử dụng vì thế cũng 

có sự chọn lọc và với độ tin cậy cao hơn.  

Về quan điểm và phương pháp nghiên cứu, kế thừa kết quả của các nhà nghiên 

cứu đi trước cùng sự “cởi mở” trong cách nhìn nhận, cách đánh giá về các vấn đề văn 
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hóa – xã hội ở miền Nam thời Việt Nam Cộng hòa trong những năm gần đây, luận án 

sẽ đưa ra những nhận định và cứ liệu khoa học khách quan hơn, góp phần khôi phục 

bức tranh giáo dục đại học tư thục ở miền Nam trước năm 1975 nói riêng, giáo dục 

đại học Việt Nam hiện đại nói chung dưới góc nhìn sử học. 

Về tư liệu, luận án “Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam từ năm 

1957 đến năm 1975” hoàn thành sẽ có đóng góp quan trọng trong việc hệ thống hóa 

nguồn tư liệu về lịch sử giáo dục đại học tư thục ở miền Nam trước năm 1975, giáo 

dục đại học nói chung ở miền Nam dưới thời Việt Nam Cộng hòa. 

Kết quả của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ việc nghiên 

cứu và giảng dạy lịch sử giáo dục Việt Nam; là dữ liệu tham khảo trong việc hoạch 

định chính sách về giáo dục đại học tư thục nói riêng, giáo dục đại học nói chung. 

Về nội dung, với tình hình nghiên cứu về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam 

từ năm 1957 đến năm 1975 như sẽ trình bày ở phần Tổng quan tình hình nghiên cứu 

có liên quan đến đề tài (Chương 1), luận án của chúng tôi hoàn thành sẽ là công trình 

đầu tiên nghiên cứu có tính hệ thống, đầy đủ về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam 

dưới thời Việt Nam Cộng hòa. Điều này sẽ góp phần cung cấp những nhận thức và 

cứ liệu mới, có tính khoa học cao về lịch sử giáo dục đại học tư thục cũng như lịch 

sử giáo dục đại học Việt Nam hiện đại, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm hữu 

ích (cả thành công và hạn chế) về loại hình giáo dục đại học tư thục trong lịch sử; 

đóng góp cho việc hoạch định chính sách giáo dục ngoài công lập/tư thục trong giai 

đoạn hiện nay. 

7. BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN 

Về bố cục, ngoài phần Mở đầu, Kết luận, danh mục Tài liệu tham khảo nội 

dung luận án được chia thành 04 chương, cụ thể như sau: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu  

Chương 2: Bối cảnh và sự ra đời của các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền 

Nam từ năm 1957 đến năm 1975  

Chương 3: Tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền 

Nam từ năm 1957 đến năm 1975  

Chương 4: Một số nhận xét  

Ngoài ra, luận án còn có phần Phụ lục là các hình ảnh, tài liệu liên quan đến 

nội dung luận án. 

 

  



14 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 cho đến nay 

chưa được nhiều người quan tâm, nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện. Tính đến 

năm 2018, mới chỉ có một số bài viết, khảo cứu riêng lẻ về một số vấn đề có liên quan 

đến giáo dục đại học tư thục ở miền Nam được xuất bản trong và ngoài nước hoặc được 

giới thiệu ở một số diễn đàn về giáo dục trong đó có trình bày về lịch sử hình thành các 

viện đại học tư thục hoặc một số nội dung về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ 

năm 1957 đến năm 1975. Có thể phân chia tình hình nghiên cứu về giáo dục đại học tư 

thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 thành các giai đoạn chủ yếu như sau: 

1.1.1. Giai đoạn trước năm 1975  

Trong giai đoạn này, các khảo cứu về giáo dục đại học tư thục chủ yếu do các 

giáo sư của các viện đại học ở miền Nam, các nhà quản lí trong các cơ quan quản lí 

giáo dục của chính quyền Việt Nam Cộng hòa thực hiện, đặt trong tổng thể mối quan 

tâm chung đối với giáo dục đại học.  

Kết quả là đã có một số bài viết, công trình công bố ở miền Nam rải rác trên 

các tạp chí, hội thảo giới thiệu về giáo dục nói chung, giáo dục đại học tư thục ở miền 

Nam Việt Nam nói riêng. Các bài viết, công trình này tập trung ở các vấn đề sau: 

– Các bài viết, công trình nghiên cứu về chính sách, về tình hình giáo dục nói 

chung ở miền Nam trong đó có đề cập đến giáo dục đại học tư thục:  

Khảo cứu của tác giả Trần Văn Đĩnh năm 1962: “Vấn đề đào tạo cán bộ giáo 

huấn trong nền giáo dục Việt Nam hiện nay” (Tạp chí Quê hương, số 31 tháng 1-

1962) [30; tr. 58]. Trong nghiên cứu này, ngay từ khá sớm (1962) tác giả đã lưu ý 

đến vai trò đào tạo giáo viên trung học của các viện đại học, trong đó có Viện Đại 

học tư thục Đà Lạt.  

Trên tạp chí Vạn Hạnh số 4, tháng 9-1965, tác giả Nguyễn Đăng Thục với bài 

“Phật giáo với Quốc học ở Đại học Vạn Hạnh” [127; tr. 93-101] đã giới thiệu khái 

quát về mục tiêu, đường hướng giáo dục của Viện Đại học Vạn Hạnh – một viện đại 

học mới được thành lập ở Sài Gòn.  

Tác giả Nguyễn Văn Phú (1969) trong bài “Vấn đề tư thục” in trong Kỷ yếu 

của Hội đồng Quốc gia Giáo dục năm 1969 [105; tr. 89-96] đã đề cập đến vấn đề giáo 

dục tư thục ở bậc trung và tiểu học, bài viết này cũng đã cung cấp những ý niệm căn 

bản về khái niệm “tư thục” trong nền giáo dục miền Nam thời kì 1954 – 1975 nói 

chung. Đây là bài viết đã đề cập nhiều nội dung liên quan đến chính sách đối với hệ 

thống các trường tư thục ở miền Nam Việt Nam. 
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Ở một góc nhìn khác, tác giả Phạm Văn Thắng trong Luận văn Tốt nghiệp Ban 

Đốc sự, Học viện Quốc gia Hành chánh với đề tài Hiện trạng trường tư tại Việt Nam 

lại cho rằng, những vấn đề trường tư nóng hổi và cấp bách thời điểm này (1971) chỉ 

liên quan đến các trương tư bậc trung học, còn các trường đại học tư tác giả không có 

sự khảo vì “còn quá mới mẻ” [121; tr. 2]. Như vậy tác giả cho rằng các viện đại học 

tư là vấn đề còn khá mới (dù thời điểm này khá nhiền viện đại học tư thục đã ra đời 

ở miền Nam). Điều này cho thấy sự phát triển khá ồ ạt của các viện đại học tư ở miền 

Nam đầu những năm 1970 thực sự làm cho các nhà nghiên cứu “bối rối”. 

Năm 1972, trên tạp chí Tư tưởng (số 2, tháng 4-1972) có bài viết “Cơn sốt đại 

học miền Nam” (phần 2) của tác giả Đoàn Viết Hoạt [51; tr. 81-98]. Trong bài viết này, 

tác giả đã phân tích những nhân tố tạo nên “cơn sốt đại học” ở miền Nam: sự gia tăng sĩ 

số sinh viên, những cố gắng của Mỹ trong việc đề ra chính sách đối với lĩnh vực giáo 

dục đại học và phản ứng của giới trí thức thành thị trước những diễn biến đó… 

Khảo cứu Education in Vietnam (Giáo dục ở Việt Nam, 266 tr.) của tác giả 

Nguyễn Văn Hai xuất bản năm 1970 ở Huế với sự bảo trợ của UNESCO2 [176]  đã 

trình bày những nỗ lực nhằm xác định các mục tiêu chính của giáo dục trong bối cảnh 

xã hội Việt Nam đương thời; vai trò của hệ thống giáo dục đối với sự phát triển của 

xã hội… Riêng về giáo dục đại học tư thục, công trình của tác giả Nguyễn Văn Hai 

chỉ giới thiệu về sự ra đời của Viện Đại học Đà Lạt và Viện Đại học Vạn Hạnh mà 

không có thêm sự trình bày chi tiết nào.3 

Năm 1975, tác giả Nguyễn Thanh Trang có khảo cứu “Đại học tư lập và vấn 

đề phát triển” đăng trên tạp chí Tư tưởng (số 48, 01-1975). Trong bài khảo cứu này, 

tác giả đã trình bày khái quát về sự phát triển giáo dục đại học tư thục ở miền Nam 

tính đến năm học 1974 – 1975 với 7 cơ sở lớn đang hoạt động: Viện Đại học Đà Lạt, 

Viện Đại học Vạn Hạnh, Viện Đại học Minh Đức, Viện Đại học Hòa Hảo, Viện Đại 

học Cao Đài, Viện Đại học Cửu Long, Viện Đại học Tri Hành. Ngoài ra còn có các 

cơ sở khác như: Viện Đại học Minh Trí và Viện Đại học La San (hoạt động từ niên 

khóa 1974 – 1975) và một số cơ sở giáo dục đại học tư thục khác “đang xúc tiến như 

Phương Nam4, Đồng Nai...” [135; tr. 44-46]. 

Ngoài ra trong các khảo cứu thuộc nhóm này còn có một số bài viết mang tính 

nhận định, tổng kết về giáo dục miền Nam có đề cập tới giáo dục đại học tư thục như: 

                                              

2 Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc. 

3 “Some years ago, the Catholic University of Dalat opened courses in Journalism and Bussiness 

Administration. Recently, it set up an extension in Saigon to operate a graduate program in Bussiness 

Administration. 

The Buddhist Van Hanh University includes some departments which are new in Vietnam. These departments 

are: Buddhist Studies, and Social Science” [176; tr. 134]. 

4 Thực tế thì Viện Đại học Phương Nam được thiết lập từ năm 1968. 
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“Một vài nhận định về hiện trạng của nền giáo dục Việt Nam” của tác giả Vũ Quốc 

Thông (Kỷ yếu, Hội đồng Quốc gia Giáo dục, Sài Gòn, 1969) [126]; “Năm năm đã 

qua hay là một vài nhận định về công việc làm của Văn phòng Hội đồng Quốc gia 

Giáo dục” [143] của tác giả Nguyễn Chung Tú và nhiều bài nhận định khác in trong 

Kỷ yếu của Hội đồng Quốc gia Giáo dục (1969). Kỷ yếu này đã trình bày thực trạng 

của nền giáo dục và giáo dục đại học miền Nam thông qua lăng kính của Hội đồng 

Quốc gia Giáo dục – một cơ quan có chức năng cố vấn cho chính quyền về giáo dục 

ở miền Nam Việt Nam5.  

– Các tài liệu về lịch sử hình thành, hoạt động của các viện đại học tư thục:  

Một số tài liệu xuất bản ở miền Nam thời kì này (trước 1975) đề cập trực tiếp 

đến các viện đại học tư thục (như các cuốn chỉ nam sinh viên, các tài liệu giới thiệu 

về các viện đại học…) đã mô tả khái quát về tổ chức, hoạt động của các viện đại học 

tư thục. Cụ thể có thể kể đến các tài liệu: Đây đại học – tài liệu chỉ dẫn về tổ chức và 

hoạt động đại học, tái bản lần thứ tư do Phong trào Thanh niên Công giáo Đại học 

Việt Nam biên soạn (Sài Gòn 1966, 304 tr.) [102]; Đây đại học – tài liệu chỉ dẫn về 

tổ chức và hoạt động đại học, tái bản lần thứ năm có bổ sung do Phong trào Thanh 

niên Công giáo Đại học Việt Nam biên soạn (Sài Gòn 1970, 448 tr.) [103]; Chỉ dẫn 

phân khoa Văn học và Khoa học nhân văn của Viện Đại học Vạn Hạnh (1971) [155]; 

Chỉ dẫn niên khóa đầu tiên 1971 – 1972 (chỉ nam sinh viên của Viện Đại học Cao 

Đài, 1971) [150]; Chỉ nam sinh viên niên khóa 1972 – 1973 của Viện Đại học Đà Lạt 

(1972, 141 tr.) [151]; Chỉ nam sinh viên niên khóa 1973 – 1974 (Viện Đại học Đà 

Lạt, 1973, 174 tr.) [152]; Chỉ nam 1972 – 1973 phân khoa Phật học, Viện Đại học 

Vạn Hạnh (1972) [156]; Chỉ nam niên khóa 1973 – 1974 (do Nha học vụ phối hợp 

với các phân khoa Viện Đại học Vạn Hạnh soạn thảo, 1973, 480 tr.) [158]; Chỉ dẫn 

tổng quát niên khóa 1973 – 1974 (do Nha học vụ, Viện Đại học Vạn Hạnh biên soạn, 

56 tr.) [157]; Chỉ nam giáo dục cao đẳng Việt Nam do Phòng Tâm lý Hướng nghiệp 

Đắc Lộ xuất bản năm 1974 tại Sài Gòn (744 tr., bổ sung, sửa chữa bản in năm 1973)... 

[93]6; tài liệu Ngưỡng cửa đại học – giới thiệu các trường đại học Việt Nam do Trung 

tâm hàm thụ đại học xuất bản (1974)… [141]. 

Các tài liệu đó đã giới thiệu khá khái quát về các viện đại học tư thục ở miền 

Nam, về lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, thể thức ghi danh nhập học, chương trình 

học, văn bằng tốt nghiệp, các sinh hoạt trong trường đại học... 

                                              

5 Hội đồng Quốc gia Giáo dục được thiết lập bởi nghị định số 1302-a/GD do Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa 

ký ngày 02-7-1964. Theo Luật số 05/69 ngày 02-5-1969, Hội đồng Văn hóa Giáo dục sẽ thay thế Hội đồng 

Quốc gia Giáo dục (giải tán) [57; tr. 3]. 

6 Tài liệu này đã giới thiệu khá đầy đủ về lịch sử ra đời, tổ chức, chương trình đào tạo… của nhiều viện đại học 

ở miền Nam (công lập, tư thục). Trong tài liệu này, mỗi viện đại học được trình bày riêng biệt với dung lượng 

khá lớn, các trường thành viên được trình bày chi tiết (Viện Đại học Đà Lạt – từ tr. 407 đến tr. 458, Viện Đại 

học Vạn Hạnh – từ tr. 459 đến tr. 498, Viện Đại học Minh Đức – từ tr. 499 đến tr. 542…). 
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Tài liệu Hiện trạng nền giáo dục Việt Nam (Việt Nam Cộng hòa, 1969) đã khái 

quát về thực trạng đào tạo của các ngành học về kỹ thuật, công kỹ nghệ, canh nông ở 

miền Nam Việt Nam giai đoạn 1964 – 1969 [7]. Ngoài ra, còn có nhiều bài viết nhận 

định, đánh giá về hiện trạng giáo dục có liên hệ với giáo dục đại học tư thục được trình 

bày trong các cuộc hội thảo về giáo dục đại học như: Hội thảo Kế hoạch giáo dục đại 

học do Bộ Giáo dục và Viện Đại học Sài Gòn tổ chức năm 1972 tại Sài Gòn [8]. 

Có thể thấy rằng, hầu hết các tài liệu cũng như các bài viết của các tác giả được 

công bố ở miền Nam trước năm 1975 chủ yếu đề cập đến các vấn đề về lịch sử hình 

thành, quá trình đào tạo, chương trình học của từng viện đại học. Các tác giả chưa có 

điều kiện đi sâu nghiên cứu đầy đủ, hệ thống về tổ chức, hoạt động giáo dục đại học 

tư thục ở miền Nam nói chung. Các cuốn chỉ nam sinh viên đề cập những vấn đề cơ 

bản liên quan đến các trường như: giới thiệu cơ cấu tổ chức của trường, nhân sự phục 

vụ đại học, nội dung, chương trình đào tạo, học trình, văn bằng, chứng chỉ, các thông 

tin về học bổng, học phí, các thông tin về đăng ký nhập học, thi cử... 

Nhìn chung, tác giả của những bài viết, những tài liệu trên hầu hết đã, đang 

làm việc hoặc có liên hệ chặt chẽ với các viện, trường đại học ở miền Nam nên việc 

tiếp cận, tìm hiểu về các viện đại học tư thục là tương đối thuận lợi, lượng thông tin 

trong các bài viết khá phong phú. Tuy nhiên, đặt trong sự so sánh với các nghiên cứu 

của các tác giả ở miền Bắc trong giai đoạn sau đó, các bài viết của các tác giả trên do 

tính chất “nói về chính mình” nên sự đánh giá của các tác giả vì thế ít nhiều có những 

hạn chế, một số tài liệu chỉ mới giới thiệu về các viện, trường đại học.  

1.1.2. Giai đoạn 1975 – 2018 

Từ năm 1975 đến nay, việc tìm hiểu giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ 

năm 1957 đến năm 1975 (với tư cách là đối tượng nghiên cứu độc lập) vẫn chưa nhận 

được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu. Các bài viết, công trình nghiên cứu của 

một số tác giả chủ yếu đề cập đến các viện đại học tư thục ở miền Nam đặt trong sự 

liên quan với các vấn đề văn hóa – xã hội khác ở miền Nam hoặc xem xét giáo dục 

đại học tư thục như là một bộ phận trong tổng thể chung của nền giáo dục miền Nam 

dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa. Một số khảo cứu về lịch sử của các viện đại học tư 

thục cũng đã được thực hiện trong thời gian này. Các nghiên cứu trong giai đoạn này 

có thể phân thành hai nhóm chính, đó là nhóm các nghiên cứu công bố ở trong nước 

và nhóm các khảo cứu công bố ở nước ngoài.  

– Đối với các kết quả nghiên cứu của các tác giả công bố trong nước: 

Những năm sau ngày đất nước thống nhất, việc nghiên cứu nhằm đánh giá, 

tổng kết về một số vấn đề lịch sử trong đó có lịch sử giáo dục đại học ở miền Nam 

Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 được nhiều người, nhiều cơ quan quan tâm. Thời 

gian này có thể chia thành 02 giai đoạn nghiên cứu: từ sau năm 1975 đến đầu những 

năm 1990 và từ những năm 1990 đến năm 2018. 
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Giai đoạn từ sau năm 1975 đến đầu những năm 1990, ở trong nước vẫn chưa 

có công trình nào nghiên cứu lịch sử giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 

1957 đến năm 1975 (với tư cách là đối tượng nghiên cứu độc lập). Các công trình, 

khảo cứu đã được công bố chỉ đề cập đến các viện đại học tư thục như là một phần 

hoặc một nội dung liên quan đến các vấn đề văn hóa – xã hội khác ở miền Nam trước 

năm 1975. Trong giai đoạn này có các khảo cứu đáng chú ý như:  

Báo cáo của tác giả Phong Hiền “Một số công cụ tư tưởng phục vụ cho chủ 

nghĩa thực dân mới của Mỹ ở miền Nam Việt Nam” trong Sưu tập chuyên đề Chủ nghĩa 

thực dân mới của Mỹ ở miền Nam Việt Nam (tập 3, 1978) [45]. Báo cáo này đã giới 

thiệu sơ lược về hệ thống giáo dục đại học (bao gồm công lập và tư thục) ở miền Nam.  

Tác giả Bùi Thị Kim Quỳ khi đề cập đến một số đặc điểm trong âm mưu lợi 

dụng tôn giáo của chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam Việt Nam (thời kì 1954 – 

1975) trong công trình Văn hóa, văn nghệ miền Nam dưới chế độ Mỹ – ngụy, tập II, 

Nxb Văn hóa, Hà Nội, 1979 [113] có lưu ý đến sự phát triển của Giáo hội Công giáo 

ở miền Nam ở khía cạnh giáo dục khi trình bày về sự phát triển của “trường Đại học 

Công giáo ở Đà Lạt với 500 sinh viên”… [113; tr. 100]. 

Tác giả Võ Thuần Nho trình bày “âm mưu” của đế quốc Mỹ đối với giáo dục 

ở miền Nam Việt Nam (in trong 35 năm phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông, 

Nxb Giáo dục, 1980; tr. 159-163) [87] nhận định: “Trường tư của các tôn giáo thịnh 

hành ở miền Nam được đế quốc Mỹ tài trợ và sử dụng như một công cụ chống chủ 

nghĩa cộng sản” [87; tr. 160] nhưng không cung cấp nhiều dẫn liệu để chứng minh. 

Tác giả cho rằng: “Từ năm 1961 trở đi, để đối phó với sự nổi dậy và tấn công 

của nhân dân ta, đế quốc Mỹ tăng thêm những thủ đoạn lừa bịp về chính trị. Trong 

giáo dục, chúng cử những phái đoàn cố vấn đại học với danh nghĩa khảo sát tình hình 

để áp đặt một cách có hệ thống những chủ trương giáo dục thực dân mới, nhằm phục 

vụ đắc lực cho chiến tranh xâm lược” [87; tr. 160]. 

Năm 1981, tác giả Lữ Phương với cuốn Cuộc xâm lăng về văn hóa và tư tưởng 

của đế quốc Mỹ tại miền Nam Việt Nam [108] đã giới thiệu đến người đọc bộ mặt văn 

hóa tư tưởng miền Nam trong suốt 21 năm Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược Việt 

Nam. Đây là một công trình khá khái quát trình bày về chính sách văn hóa tư tưởng 

trong tổng thể chính sách chung của Mỹ đối với Việt Nam Cộng hòa. Trong nhiều 

nội dung của công trình, tác giả đã đề cập một số vấn đề liên quan đến các cơ sở giáo 

dục đại học tư thục ở miền Nam như lịch sử hình thành, số lượng sinh viên theo học... 

Theo đó, các viện đại học tư thục ở miền Nam trong nhiều nhận định của tác giả được 

xem như là những bộ phận cấu thành bộ máy tuyên truyền chiến tranh của Mỹ.  

Năm 1984, tác giả Phong Hiền trong cuốn Chủ nghĩa thực dân mới kiểu Mỹ ở 

miền Nam Việt Nam (khía cạnh tư tưởng và văn hóa) 1954 – 1975 khi trình bày về 

hệ thống các trường đại học ở miền Nam đã giới thiệu về “12 viện đại học tư, trong 
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số này đáng kể là các Viện Đại học Đà Lạt và Minh Đức (Sài Gòn) của Công giáo, 

Viện Đại học Vạn Hạnh (Sài Gòn) của Phật giáo, Viện Đại học Hòa Hảo …” [46; tr. 

226] với khoảng 1 vạn sinh viên theo học [46; tr. 321]. Tuy vậy, do nằm trong xu 

hướng chung, quan điểm nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến xã hội miền Nam 

thời gian này chưa thật sự “cởi mở” nên tác giả (cũng như nhiều tác giả khác) chưa 

có điều kiện đi sâu khảo sát nhằm đưa ra những đánh giá xác đáng về các viện đại 

học tư thục. 

Tác giả Lê Văn Giạng trong công trình Lịch sử đại học và trung học chuyên 

nghiệp Việt Nam – tập I (xuất bản năm 1985) đã phân chia sự phát triển của nền giáo 

dục đại học và trung học chuyên nghiệp Việt Nam thành các giai đoạn lớn như sau: 

“– Từ Cách mạng tháng Tám 1945 tới chiến thắng Điện Biên Phủ: đây là giai 

đoạn xây dựng những cơ sở đầu tiên của nền đại học (...). 

– Từ chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, 

thống nhất tổ quốc: đây là giai đoạn xây dựng nền đại học và trung học chuyên nghiệp 

ở miền Bắc theo quỹ đạo xã hội chủ nghĩa (...) 

– Từ 1975 đến nay: …” [32; tr. 8-9]  

Như vậy tác giả đã “bỏ qua” lịch sử giáo dục đại học và trung học chuyên 

nghiệp ở miền Nam Việt Nam thời kì 1954 – 1975, và do vậy, vấn đề giáo dục đại 

học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 không được tác giả xem xét như 

là một đối tượng nghiên cứu của lịch sử đại học và trung học chuyên nghiệp Việt 

Nam. Đây là quan điểm khá phổ biến của các nhà nghiên cứu giai đoạn này khi đề 

cập đến giáo dục cũng như giáo dục đại học nói chung, giáo dục đại học tư thục ở 

miền Nam Việt Nam nói riêng thời kì 1954 – 1975. 

Nhìn chung, xu hướng nghiên cứu của các tác giả trong nước trong khoảng hai 

thập kỉ sau ngày đất nước thống nhất là không đánh giá cao các cơ sở giáo dục đại 

học tư thục cũng như nền giáo dục đại học nói chung ở miền Nam trước năm 1975, 

coi nó chỉ là công cụ trong chính sách văn hóa, tư tưởng của Mỹ ở miền Nam Việt 

Nam. Thậm chí tác giả Lê Văn Giạng còn không xem giáo dục đại học miền Nam 

dưới thời Việt Nam Cộng hòa là một bộ phận của lịch sử giáo dục Việt Nam hiện đại. 

Giai đoạn từ đầu những năm 1990 đến năm 2018, cùng với quá trình đổi mới 

đất nước trên nhiều lĩnh vực, khảo cứu của các tác giả công bố trong nước có đề cập 

đến các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 đã có 

sự đánh giá khác hơn so với giai đoạn trước đó. Tuy nhiên, sự mạnh dạn trong đánh 

giá về các viện đại học tư thục ở miền Nam mới chỉ xuất hiện thời gian gần đây.  

Trong giai đoạn này, các khảo cứu chuyên biệt về giáo dục đại học tư thục 

miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 vẫn chưa được các nhà nghiên cứu trong nước 

tiến hành. Các nghiên cứu do vậy chủ yếu đề cập đến đại học tư thục ở miền Nam 
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Việt Nam đặt trong sự liên quan với các nội dung khác và đặt trong mối liên hệ với 

những vấn đề nghiên cứu rộng hơn của các tác giả.  

Năm 1993, các tác giả Nguyễn Thái Xuân, Phan Văn Vĩnh, Lê Văn Dũng khi 

khảo sát về “Sự nghiệp giáo dục tại Đà Lạt” (in trong Đà Lạt – thành phố cao nguyên, 

Ủy ban Nhân dân (UBND) Thành phố Đà Lạt, Nxb TP. HCM xuất bản, 1993), [171; 

tr. 272-285] đã trình bày khái quát về giáo dục ở Đà Lạt nói chung, riêng về Viện Đại 

học Đà Lạt, do những lý do khác nhau, các tác giả chưa có điều kiện đi sâu khảo sát 

về lịch sử hình thành, tổ chức và quá trình hoạt động của viện đại học này nên những 

trình bày của các tác giả mới chỉ là những thông tin cơ bản. 

Tác giả Nguyễn Q. Thắng với bài “Mấy nhận xét nhỏ về quyển ‘Địa chí văn hóa 

TP. HCM – tập II: Văn học’” (in trong Mấy vấn đề học thuật Việt Nam, Nxb Văn học, 

1995) [119; tr. 135-153] đã có những nhận xét khá xác đáng về những nội dung trình 

bày trong chuyên đề “Giáo dục tại Thành phố từ trước đến sau ngày hoàn toàn thống 

nhất” (trong Địa chí văn hóa TP. HCM – tập II: Văn học) có liên quan đến giáo dục 

đại học ở Sài Gòn nói riêng – miền Nam Việt Nam nói chung trước năm 1975 như sau: 

“Đến giai đoạn ‘kháng chiến chống Mỹ’ chuyên luận trình bày tương đối chi 

tiết về nền giáo dục mà tác giả cho đó là ‘một hệ thống giáo dục quốc gia ngụy tạo’ 

và ‘xảo quyệt nhất’. Vì nền giáo dục ấy “tạo cho các tầng lớp thanh niên, cho các 

thành phần xã hội, đặc biệt là thành phần trí thức, một hệ tư tưởng phản cách mạng, 

chống cộng sản theo lối Mỹ”. (…) 

Những đánh giá đó, theo tác giả Nguyễn Q. Thắng là thiếu khách quan, tác giả 

cho rằng: “Hôm nay, không một ai trong chúng ta không thể không công nhận rằng 

nền giáo dục cũ (phong kiến, thực dân cũ, mới) là sai lầm, phản động, nhưng điều 

quan trọng trong cái “sai lầm” ấy chúng ta vẫn có thể rút ra được một số bài học cho 

hiện tại và mai sau” [119; tr. 152]. 

Năm 1999, tác giả Hồ Hữu Nhựt trong công trình Lịch sử giáo dục Sài Gòn – 

TP. HCM (1698 – 1998) (Nxb Trẻ, 1999) [89] khi trình bày về giáo dục Việt Nam từ 

năm 1954 đến năm 1975 (chương III; tr. 87-130) đã giới thiệu chính sách giáo dục 

của chính quyền Sài Gòn, quá trình triển khai chính sách và sự hình thành hệ thống 

giáo dục quốc dân, các viện đại học... Riêng về giáo dục đại học tư thục, do đây chưa 

phải là đối tượng khảo sát độc lập của tác giả nên tác giả chỉ trình bày một số viện 

đại học tư thục lớn ở miền Nam đặt trong tổng thể giáo dục đại học dưới thời Việt 

Nam Cộng hòa.  

Năm 2001, UBND tỉnh Lâm Đồng xuất bản cuốn Địa chí Lâm Đồng (Nxb Văn 

hóa Dân tộc, Hà Nội, 2001). Trong công trình này, Viện Đại học Đà Lạt được mô tả 

là một cơ sở giáo dục đại học “bắt đầu thành lập và hoạt động từ năm 1957 đến năm 

1975, là một tổ chức giáo dục tư thục do giáo hội Thiên Chúa giáo quản lí. Trường 

chính thức dạy bậc đại học từ năm học 1958 – 1959 theo các ngành sư phạm, văn 
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khoa, khoa học và quản trị kinh doanh. Số lượng sinh viên gia tăng hàng năm, đến 

năm học 1974 – 1975, trường có khoảng 5.000 sinh viên theo học, trong đó có nhiều 

sinh viên ngoại tỉnh” [147; tr. 595-596]. 

Năm 2003, trong cuốn Lịch sử giản lược hơn 1.000 năm nền giáo dục Việt 

Nam, tác giả Lê Văn Giạng [33] đã giới thiệu khái quát về lịch sử giáo dục và giáo 

dục đại học Việt Nam. Phần giới thiệu về giáo dục đại học ở miền Nam thời kì 1954 

– 1975, tác giả cũng đã giành một dung lượng hợp lý (18 tr./290 tr.) để giới thiệu khái 

quát về giáo dục và hệ thống giáo dục đại học cũng như các trường đại học tư thục ở 

miền Nam Việt Nam. Tuy vậy những đánh giá, nhận định về giáo dục đại học tư thục 

được đặt trong bối cảnh chung của giáo dục đại học miền Nam mà chưa có sự đi sâu 

đánh giá về giáo dục đại học tư thục. 

Tác giả Bùi Minh Hiền (2004) trong cuốn Lịch sử giáo dục Việt Nam (Nxb Đại 

học Sư phạm, Hà Nội) [44] tuy có chủ đề nghiên cứu là lịch sử giáo dục Việt Nam nhưng 

trong 8 chương sách trình bày về tiến trình lịch sử Việt Nam qua các thời kì lịch sử đã 

không có một sự lưu ý nào đối với giáo dục miền Nam dưới thời Việt Nam Cộng hòa. 

Như vậy tác giả không xem giáo dục miền Nam nói chung, giáo dục đại học tư thục ở 

miền Nam trước năm 1975 nói riêng là một bộ phận của lịch sử giáo dục Việt Nam. 

Tác giả Nguyễn Tấn Phát trong cuốn Giáo dục cách mạng ở miền Nam giai 

đoạn 1954 – 1975 – những kinh nghiệm và bài học lịch sử (Nxb Chính trị Quốc gia 

(CTQG), Hà Nội, 2004) [91] do đối tượng nghiên cứu là giáo dục trong vùng cách 

mạng kiểm soát ở miền Nam nên ngoài một số đánh giá về chính sách giáo dục chịu 

ảnh hưởng Mỹ ở miền Nam, công trình đã không có những trình bày về giáo dục đại 

học nói chung, giáo dục đại học tư thục nói riêng ở miền Nam dưới thời Việt Nam 

Cộng hòa.  

Tài liệu Giáo dục đại học Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo xuất bản năm 

2004 (Nxb Giáo dục, Hà Nội, 551 tr.) [9] trình bày về giáo dục đại học tư ở miền 

Nam thời kì 1955 – 1975 như sau: đến năm học 1974 – 1975, ở miền Nam có “12 

viện đại học tư (30.000 sinh viên)”. Các viện đại học (công và tư) “có đủ các ngành 

đào tạo lớn, 2/3 sinh viên học các ngành khoa học xã hội, chủ yếu là Luật và Văn” 

(tr. 24). Như vậy tài liệu này chỉ giới thiệu có tính chất hết sức sơ lược về giáo dục 

đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 mà không có những nhận 

định, đánh giá về các viện đại học này như là một đối tượng nghiên cứu đầy đủ. 

Tác giả Nguyễn Q. Thắng trong công trình khảo cứu Khoa cử và giáo dục Việt 

Nam (Nxb Tổng hợp TP. HCM, 2005) [120], khi trình bày về giáo dục đại học Việt 

Nam hiện đại (chương VII; tr. 263-300) lại chỉ trình bày một phần giáo dục đại học 

ở miền Nam với 3 viện đại học công lập (Viện Đại học Sài Gòn, Viện Đại học Huế, 

Viện Đại học Cần Thơ). Tác giả chưa có sự đề cập đến hệ thống các cơ sở giáo dục 

đại học tư thục ở miền Nam trước năm 1975 nên chưa có sự lưu ý về vai trò, vị thế 
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của các viện đại học này trong tổng thể giáo dục đại học miền Nam dưới thời Việt 

Nam Cộng hòa. 

Năm 2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo ấn bản tập sách 60 năm ngành học sư 

phạm Việt Nam (Nxb Giáo dục, TP. HCM) [10] trong đó có các bài trình bày khái 

quát về lịch sử ngành sư phạm như: Nhìn lại 60 năm xây dựng và phát triển ngành 

sư phạm của tác giả Bùi Ngọc Quỳnh (tr. 53-58); Vài nét về giáo dục giải phóng thời 

kháng chiến chống Mỹ của tác giả Phạm Thanh Liêm (tr. 128-131). Tuy vậy, các bài 

viết trên chỉ đề cấp đến việc đào tạo giáo viên các cấp của các trường sư phạm thuộc 

hệ thống nhà trường cách mạng (chủ yếu ở miền Bắc và giáo dục trong vùng giải 

phóng ở miền Nam). Các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam (trên thực tế có 

đào tạo giáo viên) từ năm 1957 đến năm 1975 chưa được các tác giả nhắc đến.7 

Tác giả Võ Thị Xuân trong khảo cứu Lịch sử giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 

(Nhà xuất bản (Nxb) ĐHQG TP. HCM, 2012) [172] có nội dung nghiên cứu khá rộng 

nhưng khi giới thiệu về giáo dục nghề nghiệp ở miền Nam trong vùng địch tạm chiếm 

(1954 – 1975) (tr. 81-89) lại không có sự giới thiệu nào về các trường đại học tư thục 

ở miền Nam dưới thời Việt Nam Cộng hòa. Như vậy tác giả đã không xem các trường 

đại học tư có các chương trình đào tạo nghề ở miền Nam trước năm 1975 là đối tượng 

nghiên cứu của mình. 

Luận án tiến sĩ Kinh tế học Quản lý nhà nước đối với khu vực giáo dục đại 

học cao đẳng tư thục ở Việt Nam của tác giả Nguyễn Khánh Tường (Đại học Bách 

khoa Hà Nội 2014, 227 tr.) [145] xem xét hoạt động của các trường đại học cao đẳng 

tư thục dưới góc độ quản lí nhà nước nhưng chưa có sự khảo sát các trường đại học 

tư thục ở miền Nam trước năm 1975.  

Đến năm 2014, tạp chí Nghiên cứu và Phát triển (Huế) xuất bản số chuyên đề 

về giáo dục miền Nam 1954 – 1975 (số 7 – 8, 2014). Các bài viết của nhiều tác giả 

trong số này đã có những nhận định làm rõ những nét tích cực cũng như hạn chế của 

hệ thống giáo dục đại học ở miền Nam nói chung... Tiêu biểu có thể kể đến khảo cứu 

“Giáo dục miền Nam Việt Nam (1954 – 1975) trên con đường xây dựng và phát triển” 

(tr. 4-52) [13] của tác giả Trần Văn Chánh trình bày bối cảnh chính trị, diễn tiến của 

nền giáo dục miền Nam kể từ thời Pháp thuộc, về đường lối, phương châm, mục tiêu 

giáo dục; tác giả Nguyễn Văn Nhật trong bài “Nền giáo dục đại học ở miền Nam Việt 

Nam trước năm 1975” (tr. 75-91) [86] đã đề cập khái quát về giáo dục đại học ở miền 

                                              

7 Cũng trong năm 2006, trường Đại học Sư phạm TP. HCM biên soạn tập sách 60 năm ngành sư phạm Việt 

Nam (1946 – 2006) (Nxb Giáo dục, 312 tr.) [27] gồm một số bài viết về lịch sử ngành sư phạm Việt Nam. Tuy 

vậy, các bài viết nổi bật về lịch sử ngành sư phạm (như bài: Tóm lược lịch sử ngành sư phạm Việt Nam (1946 

– 2006) của tác giả Lê Quỳnh Chi; tr. 50-65) trong phần hai của tập sách với nội dung trình bày sơ lược 60 

năm ngành sư phạm Việt Nam cũng chỉ đề cập đến sự phát triển của ngành sư phạm ở miền Bắc và một phần 

giáo dục ở vùng do cách mạng kiểm soát, không đề cập đến giáo dục sư phạm dưới thời Việt Nam Cộng hòa ở 

miền Nam và do vậy, không có thông tin hay tư liệu về các cơ sở đại học tư thục ở miền Nam thời gian này. 
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Nam dưới thời Việt Nam Cộng hòa... Riêng về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam, 

do đây chưa phải là nội dung chủ yếu mà các tác giả muốn đề cập nên những vấn đề 

liên quan đến loại hình giáo dục đại học này chưa được các tác giả chú ý khảo sát. 

Tác giả Daniel Levy khi nghiên cứu về giáo dục đại học tư ở Đông Á (Giáo 

dục đại học tư ở Đông Á – chính sách và thực tiễn, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội) 

(ĐHQGHN), Hà Nội, 2015) [66] đã có nhắc đến 11/18 trường đại học ở miền Nam 

Việt Nam trước năm 1975 là trường tư (mục II.2. Sự hình thành giáo dục đại học tư 

trong khu vực; tr. 37). Tuy vậy, trong phạm vi nghiên cứu của tác giả, vấn đề giáo 

dục đại học tư ở miền Nam trước năm 1975 chỉ được xem xét như là một dẫn liệu 

nhằm phục vụ cho việc đánh giá về giáo dục đại học tư thục ở Đông Á nói chung. 

Năm 2016, tác giả Nguyễn Công Lý trong bài “Giáo dục Phật giáo Việt Nam 

từ đầu thế kỉ XX đến nay” (Kỷ yếu Hội thảo “Giáo hội Phật giáo Việt Nam – 35 năm 

hình thành và phát triển”, Nxb Hồng Đức (tr. 235-249), Viện Nghiên cứu Phật học 

Việt Nam phối hợp với Trường Đại học KHXHNV, ĐHQG TP. HCM tổ chức) có 

nhắc đến Viện Đại học Vạn Hạnh như là một cơ sở giáo dục Phật giáo lớn ở miền 

Nam Việt Nam thời kì 1954 – 1975 [72; tr. 239]. Trong tham luận này, do giới hạn 

của một bài viết nên những thông tin về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam có liên 

quan đến Phật giáo chưa được tác giả đề cập đầy đủ. 

Đặc biệt, trong giai đoạn này có hai nghiên cứu chuyên biệt về giáo dục đại 

học miền Nam Việt Nam thời kì 1954 – 1975 được công bố.  

Năm 2008, tác giả Võ Văn Sen cùng cộng sự đã công bố báo cáo tổng kết đề 

tài nghiên cứu khoa học cấp đại học quốc gia trọng điểm “Giáo dục đại học miền 

Nam Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975” tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

(KHXHNV), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TP. HCM) [114].  

Trong báo cáo này, trên cơ sở nghiên cứu bối cảnh xã hội và “chính sách giáo 

dục của Mỹ - ngụy ở miền Nam Việt Nam 1954 – 1975” (mục 1.1., Báo cáo tổng kết 

đề tài) [114; tr. 1-11] nhóm tác giả đã khảo sát 09 viện đại học tư thục ở miền Nam 

(gồm: Viện Đại học Đà Lạt, Viện Đại học Vạn Hạnh, Viện Đại học Minh Đức, Viện 

Đại học Hòa Hảo, Viện Đại học Cao Đài, Viện Đại học Phương Nam, Nữ học viện 

Bách khoa Régina Pacis, Viện Đại học Tri Hành, Viện Đại học Lasan, ở mục 3.3.3., 

Báo cáo tổng kết) [114, tr. 186-199]. Trên cơ sở kết quả khảo sát các viện đại học tư 

thục và các viện đại học công lập, nhóm tác giả đã phân tích nhiều vấn đề về quan 

niệm của trí thức miền Nam đối với sứ mạng của đại học, về chức năng của giáo dục 

đại học, về vấn đề tự trị trong đại học, tính phi chính trị trong đại học...  

Đây là công trình nghiên cứu có đối tượng khảo sát rộng (bao gồm giáo dục 

đại học công lập và tư thục) với nhiều nội dung phong phú, nhiều nhận định, đánh 

giá mới mẻ. Là cơ sở cho nhiều nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo về giáo dục đại học 

ở miền Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa. Tuy nhiên, do phạm vi nghiên cứu của 
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đề tài là toàn bộ hệ thống giáo dục đại học (công lập, tư thục) ở miền Nam nên về các 

vấn đề chuyên biệt, cụ thể của giáo dục đại học tư thục, các tác giả chưa có điều kiện 

trình bày một cách đầy đủ, hệ thống. 

Năm 2016, tác giả Hoàng Thị Hồng Nga trong Luận án Tiến sĩ Sử học Giáo 

dục đại học dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa (1956 – 1975) (Đại học KHXHNV, 

ĐHQGHN 2016) [76] cho rằng:  

“Các viện đại học tư lập ở miền Nam Việt Nam sau 1965 được thành lập mới 

gồm có Viện Đại học Minh Đức, Viện Đại học Cao Đài, Viện Đại học Hoà Hảo, Viện 

Đại học Cửu Long, Viện Đại học Tri Hành, Viện Đại học La San, Viện Đại học 

Phương Nam, Nữ Học viện Régina Pacis (Viện đại học tư thục cộng đồng), Việt Nam 

Điện toán Công ty. Trong bối cảnh nhu cầu của sinh viên ngày càng tăng, mặt khác 

trường ốc, phòng thí nghiệm, thư viện, giảng viên đại học… của đại học công thiếu 

trầm trọng; cơ cấu đại học công lập nặng nề không chuyển biến kịp theo nhu cầu của 

miền Nam Việt Nam, các trường đại học tư vì thế bắt đầu được hình thành nhiều lên 

để giải tỏa bớt những áp lực đó” [76; tr. 74].  

Tuy vậy, do chưa phải là đối tượng nghiên cứu chính của luận án nên những 

khảo sát đó của tác giả vẫn chưa trình bày hết các vấn đề của giáo dục đại học tư thục 

ở miền Nam (tác giả mới chỉ khảo sát 11 viện đại học tư thục, gồm 9 viện đại học tư 

thục được liệt kê ở trên cùng Viện Đại học Đà Lạt và Viện Đại học Vạn Hạnh). 

Kết quả nghiên cứu chủ yếu của tác giả Hoàng Thị Hồng Nga liên quan đến 

giáo dục đại học nói chung và giáo dục đại học tư thục nói riêng đó là tác giả đã trình 

bày khái quát bối cảnh lịch sử và chính sách của chính quyền Sài Gòn đối với giáo dục 

đại học (nói chung). Riêng về các cơ sở giáo dục đại học tư thục, do đây chỉ là một bộ 

phận trong đối tượng nghiên cứu của luận án nên những mô tả, nhận xét, kết luận có 

tính “khu biệt”, đầy đủ về loại hình giáo dục này chưa được tác giả thực hiện. 

Nhìn chung cho đến năm 2018, chưa có một công trình nghiên cứu chuyên biệt 

về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến 1975 được công 

bố trong nước. Các công trình, khảo cứu có đề cập đến giáo dục đại học tư thục ở miền 

Nam sau năm 1975, vì những lý do khác nhau vẫn chưa mang tầm khái quát, chưa trình 

bày được một cách hệ thống, toàn diện về tổ chức, quản lí cũng như hoạt động của các 

cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975.  

– Đối với các kết quả nghiên cứu của các tác giả công bố ở nước ngoài (gồm 

các tác giả người Việt và người nước ngoài): 

Phần lớn các nghiên cứu có nhắc đến giáo dục đại học tư thục hoặc khảo cứu 

chi tiết về một viện đại học tư thục cụ thể ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 của 

các tác giả này được thực hiện từ những năm 1990 trở lại. Trong các khảo cứu này, 

có thể phân thành 2 nhóm sau: 
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Đối với khảo cứu của các tác giả người Việt ở nước ngoài, có thể kể đến một 

số khảo cứu của các tác giả như: Đỗ Hữu Nghiêm với khảo cứu “Viện Đại học Đà 

Lạt giữa lòng dân tộc Việt Nam 1957 – 1975” (2006) [80]. Đây là tài liệu giới thiệu 

tương đối đầy đủ về Viện Đại học Đà Lạt (về quá trình ra đời, tổ chức, các trường 

thành viên, các số liệu thống kê…).  

Tác giả Lâm Vĩnh Thế8 có bài viết “Phát triển thư viện tại miền Nam trước 

1975” (công bố năm 2006 trên diễn đàn của Hội Hỗ trợ Thư viện và Giáo dục Việt 

Nam – LEAF-VN) [124] giới thiệu về hệ thống thư viện tại miền Nam trong đó trình 

bày khá chi tiết về hệ thống thư viện tại các viện đại học tư thục…  

Các khảo cứu đó đã cung cấp những tài liệu phong phú, hữu ích về hoạt động 

giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975. 

Từ năm 2000 đến nay, có một số khảo cứu về các viện đại học tư thục ở miền 

Nam từ năm 1957 đến năm 1975 đã được các tác giả công bố. Các khảo cứu có thể 

kể đến như: Đại học Chi đạo Tại minh Minh đức (1970-1975) của tác giả Bùi Duy 

Tâm (2002) [116]. Trong khảo cứu này, tác giả giới thiệu đường lối, mục tiêu đào 

tạo, lề lối giảng dạy, học tập cũng như sinh hoạt giải trí, thể thao... của sinh viên và 

giảng viên của trường Y khoa Minh Đức; “Đại học Vạn Hạnh trên đà phát triển” của 

tác giả Nguyễn Huỳnh Mai (2006) [73] trình bày khái quát về lịch sử hình thành, các 

phân khoa của Viện Đại học Vạn Hạnh... 

Đặc biệt, năm 2006 tác giả Nguyễn Thanh Liêm9 (cb) đã xuất bản cuốn Giáo 

dục ở Miền Nam tự do trước 1975 (Education in the South Vietnam before 1975, Lê 

Văn Duyệt Foundation và Tập san Nghiên cứu Văn hóa Đồng Nai Cửu Long xuất bản, 

Santa Ana, CA., Hoa Kỳ). Đây là tập sách tập hợp nhiều bài viết của các tác giả Việt 

Nam ở nước ngoài viết về giáo dục nói chung và giáo dục đại học (công lập, tư thục) ở 

miền Nam nói riêng thời kì 1954 – 1975. Đáng chú ý có các bài: “Giáo dục ở miền 

Nam Việt Nam” của tác giả Nguyễn Thanh Liêm [67]; tác giả Nguyễn Hữu Phước với 

bài “Sơ lược lịch sử giáo dục Việt Nam (1954 – 1974): dân tộc, nhân bản, khai phóng” 

[107]; tác giả Đỗ Bá Khê với bài: “Phát triển đại học miền Nam trước 1975” [63]; bài 

“Giáo dục đại học thời Việt Nam Cộng hòa” của tác giả Huỳnh Văn Thế [122]... 

Những tư liệu trong cuốn Giáo dục ở Miền Nam tự do trước 1975 tuy chưa có 

sự khái quát và hệ thống cao nhưng cũng đã cung cấp một lượng thông tin đáng kể 

về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam. Nhiều bài viết đã đề cập đến sự phát triển 

của các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam, về chương trình, nội dung giảng 

dạy, về vai trò của giáo dục đại học đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở miền Nam 

Việt Nam... Tuy nhiên, những bài viết trên – do những hạn chế khách quan lẫn chủ 

                                              

8 Nguyên Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam (Việt Nam Cộng hoà), 1974 – 1975. 

9 Nguyên là Thứ trưởng Văn hóa, Giáo dục và Thanh niên dưới thời Việt Nam Cộng hòa. 



26 

quan – cũng chỉ phản ánh được một số mặt, một số vấn đề mà chưa có sự nghiên cứu 

một cách hệ thống, toàn diện về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam. 

Nhìn chung, các tác giả người Việt ở nước ngoài do có mối liên hệ với các viện 

đại học ở miền Nam Việt Nam trước đây nên các bài viết, khảo cứu của các tác giả này 

có lợi thế về nguồn tài liệu, số liệu, sự kiện nên những mô tả về giáo dục đại học miền 

Nam trước 1975 khá phong phú... Tuy nhiên, các bài viết hầu hết chỉ dừng lại ở việc 

trình bày, giới thiệu, hoặc chỉ đơn giản là những cảm nhận, hồi tưởng về các viện đại 

học ở miền Nam, sự phân tích, đánh giá, so sánh ít nhiều còn có những hạn chế.  

Đối với các tác giả người nước ngoài và các tác giả trong nước công bố ở 

nước ngoài, sự quan tâm của các tác giả này đối với giáo dục đại học Việt Nam chủ 

yếu do sự liên hệ hợp tác nghiên cứu với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước 

trong khoảng hơn hai thập niên, từ cuối thế kỉ XX đầu đầu thế kỉ XXI. Và sự quan 

tâm đó chủ yếu liên quan đến hệ thống giáo dục đại học (trong đó có giáo dục đại học 

ngoài công lập) ở Việt Nam thời đổi mới. Những hiểu biết về giáo dục đại học ở miền 

Nam thời kì 1954 – 1975 là khá hạn chế. Dưới đây chúng tôi xin trình bày các kết 

quả nghiên cứu chủ yếu của các tác giả này: 

Năm 1995, David Sloper và Le Thac Can (đồng chủ biên) (cb) cho xuất bản 

cuốn Higher Education in Vietnam: Change and Response (Giáo dục đại học ở Việt 

Nam: Thay đổi và ứng phó) [191] tập hợp nhiều bài viết của các tác giả trong và ngoài 

nước về giáo dục đại học Việt Nam (Le Thac Can, Nguyen Duy Quy, Pham Minh 

Hac, Tran Hong Quan, Lam Quang Thiep, Pham Thanh Nghi, Dang Ba Lam, Hoang 

Xuan Sinh, David Sloper…). Các bài viết trong tập sách này đã cung cấp một cái nhìn 

khái quát về giáo dục đại học Việt Nam hiện đại, tuy vậy phần trình bày về giáo dục 

đại học nói chung, giáo dục đại học tư thục nói riêng ở miền Nam trước năm 1975 

chưa nhận được sự quan tâm của các tác giả. Nội dung về giáo dục đại học tư thục ở 

miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 do vậy chưa được các tác giả đề cập cụ thể 

trong khi khảo sát về giáo dục đại học (công và tư) ở Việt Nam cần thiết phải nói đến 

sự phát triển của các viện đại học tư thục ở miền Nam trước năm 1975, xem đó như 

là một tiền đề có ý nghĩa, là những kinh nghiệm từ thực tiễn hữu ích đối với sự phát 

triển giáo dục ngoài công lập ở Việt Nam cuối thế kỉ XX.  

Năm 1998, báo cáo của UNESCO Higher Education in the Twenty-first 

Century Vision and Action: Volume V – Plenary, Vietnam, World Conference on 

Higher Education (Giáo dục đại học trong thế kỷ XXI: tầm nhìn và hành động, phiên 

toàn thể Hội nghị thế giới về giáo dục đại học, Tập V: Việt Nam) [194] khi giới thiệu 



27 

về giáo dục Việt Nam đã sớm có sự ghi nhận về sự tồn tại của các cơ sở giáo dục đại 

học (công lập, tư thục) ở miền Nam Việt Nam thời kì 1954 – 197510.  

Năm 2002, tác giả Gerald W. Fry và Pham Lan Huong (Phạm Lan Hương) có 

bài viết “The Emergence of Private Higher Education in Vietnam: Challenges and 

Opportunities” (Sự xuất hiện của giáo dục đại học tư thục tại Việt Nam: thách thức 

và cơ hội) [180]; tuy tiêu đề bài viết đề cập đến “sự xuất hiện” của giáo dục đại học 

tư thục tại Việt Nam nhưng trên thực tế, hai tác giả lại khảo sát về giáo dục đại học 

tư thục ở Việt Nam thời kì đổi mới (sau năm 1986). Những mô tả về sự ra đời các cơ 

sở giáo dục đại học tư thục, sự phát triển của giáo dục đại học tư thục ở miền Nam 

Việt Nam trước năm 1975 không hiện diện trong bài viết này.  

Năm 2003, Thomas Charles Reich có luận án Higher Education in Vietnam: 

USAID Contract in Education, Wisconsin State University-Stevens Point and 

Republic of Vietnam (Giáo dục đại học tại Việt Nam: Cơ quan phát triển quốc tế Hoa 

Kỳ, thỏa thuận giáo dục giữa Đại học Wisconsin – Stevens Point và Việt Nam Cộng 

hòa) bảo vệ tại Khoa Lịch sử, Đại học Wisconsin – Stevens Point, Hoa Kỳ [186]. 

Trong luận án này, tác giả đã trình bày (ngắn gọn) sự ra đời của một số viện đại học 

tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975, cụ thể: Viện Đại học Đà Lạt, Viện 

Đại học Vạn Hạnh (tr. 97, 98), Viện Đại học Minh Đức, Viện Đại học Cao Đài, Viện 

Đại học Hòa Hảo (tr. 100) [186; tr. 97-100]. Tuy vậy, do luận án chủ yếu trình bày 

về viện trợ của Hoa Kỳ cho giáo dục đại học miền Nam Việt Nam, nhấn mạnh vai trò 

của phái bộ Đại học Wisconsin, của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ nên những 

mô tả đầy đủ, toàn diện, những nhận xét xác đáng về các cơ sở giáo dục đại học tư 

thục ở miền Nam chưa phải là nội dung mà tác giả chú trọng. 

Năm 2006, tác giả Le Dong Phuong trình luận án tiến sĩ giáo dục The Role of 

Non-public Institutions in Higher Education Development of Vietnam (Vai trò của 

các trường ngoài công lập trong phát triển giáo dục đại học Việt Nam) tại Đại học 

Hiroshima (Nhật Bản) [185]. Trong luận án này, với đối tượng nghiên cứu là vai trò 

của của các trường ngoài công lập trong sự phát triển của giáo dục đại học ở Việt 

Nam thời đổi mới11, tác giả chủ yếu khảo sát sự phát triển của đại học ngoài công lập 

những năm cuối thế kỉ XX, đầu thế kỉ XXI. Riêng về lịch sử phát triển của giáo dục 

đại học ngoài công lập ở Việt Nam, tác giả đã có mô tả bước đầu về sự phát triển của 

các viện đại học tư thục ở miền Nam thời kì 1954 – 1975 (với dung lượng 4 trang 

trong mục 2.2.4. Giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975; 

                                              

10 “… in South Vietnam there were 7 institutes of higher education and 7 private universities and colleges with 

about 166,000 students” [194; p. 2]. 

11 “This study aims to examine the process of implementation of this higher education diversification policy 

during the last 16 years in Vietnam, to analyze the opportunities and challenges that faced by the newly 

established non-public higher education institutions and to propose some orientations for their development in 

the current process of industrialization and modernization of Vietnam” [185; tr. 3]. 
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tr. 50-53). Trong phần trình bày này, tác giả đã giới thiệu về sự tồn tại của 11 viện 

đại học tư thục gồm 5 viện đại học lớn: Viện Đại học Đà Lạt, Viện Đại học Vạn Hạnh, 

Viện Đại học Minh Đức, Viện Đại học Hòa Hảo, Viện Đại học Cao Đài và 6 viện đại 

học khác: Viện Đại học Cửu Long, Học viện Tri Hành, Viện Đại học Phương Nam, 

Viện Đại học Minh Trí, Học viện Lasan và Học viện Régina Pacis). Tác giả khẳng 

định: sự ủng hộ của chính phủ (chính quyền Việt Nam Cộng hòa) đối với đại học tư 

đã có “tác động tích cực đến hệ thống giáo dục vào thời điểm đó”; và sự phát triển 

của giáo dục đại học tư thục đã “giảm áp lực tuyển sinh tại các trường đại học công 

lập như Sài Gòn, Huế hoặc Cần Thơ, giảm thiểu gánh nặng tài chính cho sinh viên và 

gia đình họ” [185; tr. 53]. Tuy thế, do chưa phải đối tượng nghiên cứu chính của luận 

án nên những mô tả đầy đủ, hệ thống, những nhận xét khái quát về giáo dục đại học 

tư thục ở miền Nam thời kì 1954-1975 vẫn là vấn đề còn bỏ ngỏ. 

Năm 2007 các tác giả Dang Ba Lam, Nguyen Ba Thai, Le Dong Phuong trong 

báo cáo Contributions of the Private Sector to the Development of Education in Viet Nam 

– History and Future Expectations (Đóng góp của khu vực tư nhân đối với sự phát triển 

giáo dục ở Việt Nam – Lịch sử và những kỳ vọng trong tương lai) [182] khi trình bày về 

lịch sử giáo dục Việt Nam thời kì 1945 – 1975 (ở mục 2.1.5. Education in the Period of 

the Revolution and the War (1945-1975)) đã ghi nhận sự tồn tại song song của giáo dục 

công và tư ở miền Nam12. Tuy vậy, những mô tả sâu hơn về giáo dục đại học tư thục ở 

miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 chưa được các tác giả đề cập.  

Cũng trong năm 2007, Anthony R. Welch trong bài viết “Ho Chi Minh Meets 

the Market: Public and Private Higher Education in Viet Nam” [195] đã nhắc đến sự 

tồn tại của 7 cơ sở giáo dục đại học tư thục “được điều hành bởi các cộng đồng tôn 

giáo” ở miền Nam Việt Nam trước năm 197513. Tuy vậy, tác giả không có thêm mô 

tả nào về các viện đại học này. 

Năm 2008, tác giả Jeffrey Hays trong bài viết “Education in Vietnam” (Giáo 

dục ở Việt Nam) [179] đã lưu ý sự tồn tại của các viện đại học tư thục ở miền Nam 

Việt Nam trước năm 197514. Tuy nhiên, tác giả mới chỉ “biết đến” sự tồn tại của 4 

viện đại học tư thục (trên thực tế nhiều hơn). Và cũng do phạm vi của một bài viết, 

tác giả chưa có điều kiện đi sâu tìm hiểu giáo dục đại học tư ở miền Nam thời gian 

này một cách đầy đủ, toàn diện.  

                                              

12 “But in occupied zones and in the South there was parallelism of public and private education” [182; tr. 27].  

13 “South Viet Nam, by contrast, had 14 HEIs [Higher Education Institutions] (seven Public and seven Private, 

the latter often run by religious communities), and a total enrolment of 166,000 [195; tr. 40]. 

14 “In parallel with the state universities, four private universities were also built: Three in Saigon were Van 

Hanh, Minh Duc, Tri Hanh Universities. One in Dalat was named after the city. They all offered various choices 

in curriculum similar to most modern universities around the world” [179]. 
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Năm 2010, Martin Hayden và Dao Van Khanh (Đào Văn Khánh) trong bài 

viết “Private Higher Education in Vietnam” (Giáo dục đại học tư thục ở Việt Nam) 

in trong Reforming Higher Education in Vietnam: Challenges and Priorities (Cải 

cách giáo dục đại học ở Việt Nam: Thách thức và ưu tiên, Nxb Springer, tr. 215-225) 

[178] chủ yếu trình bày về giáo dục đại học tư ở Việt Nam thời kì đổi mới (sau năm 

1986). Tuy có đối tượng nghiên cứu là giáo dục đại học tư ở Việt Nam nhưng các tác 

giả chưa có sự lưu ý thích đáng về sự tồn tại của các cơ sở giáo dục tư thục ở miền 

Nam trước năm 1975.  

Cũng trong cuốn Reforming Higher Education in Vietnam: Challenges and 

Priorities (Cải cách giáo dục đại học ở Việt Nam: Thách thức và ưu tiên), tác giả 

Anthony R. Welch trong bài “Internationalisation of Vietnamese Higher Education: 

Retrospect and Prospect” (Quốc tế hóa giáo dục đại học Việt Nam: nhìn lại và hướng 

tới) [196] đã giới thiệu về 2 viện đại học tư thục ở miền Nam (Viện Đại học Đà Lạt, 

Viện Đại học Minh Đức) [196; tr. 202]. Tuy vậy, đây mới chỉ là những thông tin còn 

đơn giản về các cơ sở giáo dục đại học tư ở miền Nam, chưa đủ để có thể nhìn nhận 

chính xác về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975. 

Năm 2011, tác giả Jonathan D. London trong cuốn Education in Vietnam 

(Giáo dục ở Việt Nam, Institute of Southeast Asian Studies) có khảo cứu “Education 

in Vietnam: Historical Roots, Current Trends” (Giáo dục ở Việt Nam: cội nguồn lịch 

sử và xu hướng hiện tại) [183]. Trong khảo cứu này, đối với giáo dục đại học ở miền 

Nam (nói chung) tác giả chỉ mới nhắc đến sự tồn tại của hệ thống giáo dục đại học 

với sự tồn tại của hơn 15 trường đại học và cao đẳng cộng đồng với hơn 100.000 sinh 

viên (1973)15. Ngoài ra, tác giả chưa sự mô tả nào đáng chú ý dựa trên những tư liệu 

gốc về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975. 

Trong quá trình khảo sát tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, 

chúng tôi nhận thấy rằng, cho đến năm 2018 chưa có một tác giả nào quan tâm nghiên 

cứu một cách toàn diện, hệ thống về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 

1957 đến năm 1975 (xem xét giáo dục đại học tư thục ở miền Nam trước năm 1975 

như là một đối tượng nghiên cứu độc lập, đầy đủ). 

Có thể thấy rằng, những hiểu biết về giáo dục đại học nói chung, giáo dục đại 

học tư thục nói riêng ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 không ngừng được mở 

rộng, tuy vậy, những hiểu biết đó chỉ mới xuất hiện trong những năm gần đây. Như 

vậy trong suốt trong một thời gian khá dài, những hiểu biết liên quan đến giáo dục 

đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam về mô hình tổ chức, hoạt động; về đặc điểm, 

tính chất cùng những điểm ưu khuyết của nó là khá ít ỏi, rời rạc. 

                                              

15 “… while by 1973 there were more than 100,000 students enrolled in over fifteen community colleges and 

universities” [183; tr. 15]. 
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1.2. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC 

NGHIÊN CỨU 

Khảo sát các kết quả nghiên cứu của các tác giả đi trước, chúng tôi nhận thấy 

rằng, các bài viết, các công trình khảo cứu đã được xuất bản ở trong cũng như ngoài 

nước phần nào đã đề cập đến giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến 

năm 1975 ở nhiều góc độ và mức độ khác nhau. Tuy nhiên, những khảo cứu đó chủ 

yếu vẫn chỉ mới tìm hiểu về lịch sử hình thành, quá trình phát triển hoặc mô tả khái 

quát về từng viện đại học (riêng lẻ). Các nghiên cứu có tính hệ thống, đầy đủ về tổ 

chức, hoạt động nhằm đưa ra những nhận thức toàn diện, đánh giá xác đáng về giáo 

dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 (với tư cách là đối tượng 

nghiên cứu độc lập) dựa trên những khảo cứu khách quan cho đến nay vẫn chưa được 

tiến hành. Do đó, việc nghiên cứu về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 

1957 đến năm 1975 là việc làm cần thiết đặt ra hiện nay.  

Các kết quả khảo cứu, tìm hiểu về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ 

năm 1957 đến năm 1975 của các tác giả ở trong và ngoài nước cho đến nay chủ yếu 

thể hiện trên các khía cạnh: 

+ Các bài viết, khảo cứu được công bố trên các tạp chí, tham luận tại hội thảo, 

các website công cộng và cá nhân có giới thiệu, thống kê, mô tả (chưa đầy đủ) về các 

cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam – với những hạn chế về thời gian nghiên 

cứu, nguồn tư liệu, phạm vi khảo sát, nội dung nghiên cứu, phương pháp tiếp cận – 

nên kết quả của các khảo sát này phần nhiều mang tính cá nhân. Những cứ liệu, luận 

điểm khoa học, nhận định của các tác giả do vậy thiếu đi tính khái quát, toàn diện, hệ 

thống khi trình bày về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam. 

+ Một số luận án về lịch sử giáo dục, giáo dục học, kinh tế, báo cáo khoa học 

bảo vệ và công bố ở trong và ngoài nước tuy có phương pháp tiếp cận phù hợp (tùy 

từng đề tài nghiên cứu cụ thể) nhưng do giáo dục đại học tư thục ở miền Nam trước 

năm 1975 chưa phải là đối tượng nghiên cứu độc lập của các luận án, báo cáo khoa 

học này nên những kết quả đạt được bị giới hạn trong mục tiêu nghiên cứu của các 

đề tài luận án, báo cáo khoa học đó. 

+ Các nghiên cứu về các viện đại học tư thục ở miền Nam trước năm 1975 của 

các tác giả trong và ngoài nước chủ yếu xem xét, giới thiệu về lịch sử hình thành, quá 

trình hoạt động của các viện đại học tư thục riêng lẻ (ngoại trừ báo cáo tổng kết đề 

tài nghiên cứu khoa học của tác giả Võ Văn Sen cùng các cộng sự và luận án của tác 

giả Hoàng Thị Hồng Nga, chúng tôi đã nêu trên) mà chưa xem xét các viện đại học 

tư thục ở miền Nam Việt Nam như là một đối tượng cần khảo sát độc lập để trên cơ 

sở đó đưa ra những nhận định mang tính khái quát. Hướng tiếp cận này là phổ biến 

trong các nghiên cứu có đề cập đến các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam 

có lẽ xuất phát từ những khó khăn của các tác giả trong việc tiếp cận một cách đầy 

đủ nguồn tư liệu về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam trong giai đoạn này.  
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Từ những kết quả đó, chúng tôi nhận thấy rằng những nhận thức về sự ra đời 

và phát triển của các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến 

năm 1975 còn rất hạn chế, do vậy luận án của chúng tôi trên cơ sở nguồn tài liệu thu 

thập được, dưới góc nhìn và phương pháp tiếp cận sử học, sẽ tập trung xem xét giáo 

dục đại học tư thục với tư cách là một đối tượng nghiên cứu độc lập. Các nội dung 

chủ yếu mà luận án muốn làm rõ như sau: 

 Dựa trên những nguồn tư liệu tiếp cận ngày càng phong phú, luận án của 

chúng tôi sẽ phục dựng một bức tranh đầy đủ về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam 

từ năm 1957 đến năm 1975 (chủ yếu chúng tôi khảo sát 05 cơ sở giáo dục đại học tư 

thục lớn, giới thiệu một số cơ sở giáo dục tư thục khác hình thành muộn hơn, thời 

gian tồn tại ngắn). 

+ Luận án sẽ đưa ra những nhận định, đánh giá về sự hình thành, tổ chức và 

hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 

1975.  

Cụ thể, luận án sẽ tập trung nghiên cứu các nội dung sau: 

+ Sự ra đời các viện đại học tư thục trong bối cảnh xã hội miền Nam. 

+ Tổ chức của các viện đại học tư thục ở miền Nam. 

+ Hoạt động của các viện đại học tư thục ở miền Nam. 

+ Nhận định, đánh giá về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam. 

TIỂU KẾT  

Nhìn tổng thể có thể nhận thấy rằng, giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt 

Nam từ năm 1957 đến năm 1975 là vấn đề sử học chưa được tìm hiểu, nghiên cứu 

một cách hệ thống, đầy đủ, toàn diện. Các khảo cứu riêng lẻ về các cơ sở giáo dục 

đại học tư thục cụ thể hoặc có đề cập đến giáo dục đại học tư thục nói chung ở miền 

Nam thời gian nay thường được xem xét đặt trong tổng thể các vấn đề văn hóa – xã 

hội khác ở miền Nam thời kì 1954 – 1975. Và do chưa phải là đối tượng độc lập của 

các nghiên cứu chuyên sâu, cộng với nguồn tư liệu chưa được các tác giả của các 

khảo cứu khai thác triệt để, quan điểm và phương pháp nghiên cứu chủ yếu hướng 

đến việc mô tả lịch sử (các khảo cứu nổi bật phần nhiều mô tả về từng viện đại học 

tư thục riêng lẻ) mà chưa thật sự lưu ý đến việc tổng hợp, so sánh nên các nhận định 

thiếu đi sự khái quát cần thiết về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam 

trong một giai đoạn lịch sử đặc thù. 

Các khảo cứu của các tác giả vốn trước đây cộng tác chặt chẽ với các viện đại 

học ở miền Nam trước 1975 thường có lượng thông tin phong phú (do thuận lợi về 

mặt tư liệu). Tuy nhiên, đặt trong sự so sánh với các khảo cứu của các tác giả khác, 

có thể nhận thấy kết quả của các khảo cứu này ít nhiều còn chủ quan (do các tác giả 
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là “người trong cuộc”); một số tài liệu chỉ mang tính giới thiệu đơn giản về các viện, 

trường đại học tư thục ở miền Nam trước năm 1975. 

Kết quả nghiên cứu của các tác giả công bố ở trong và ngoài nước sau năm 

1975 có liên quan đến giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 

1975, hoặc là thiếu đi nguồn tư liệu phong phú về giáo dục đại học miền Nam nên sự 

mô tả còn hạn chế, hoặc là do quan điểm nghiên cứu ở thời điểm nghiên cứu chưa 

thật sự “cởi mở” nên một số nhận xét đánh giá vì thế còn khá khiên cưỡng.  

Các nghiên cứu của các tác giả công bố ở nước ngoài, tuy phương pháp tiếp 

cận lịch sử giáo dục Việt Nam nói chung khá đa dạng (tùy từng nghiên cứu cụ thể) 

nhưng nhìn chung, những mô tả đầy đủ, toàn diện, những nhận xét xác đáng về giáo 

dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 chưa phải là thế mạnh 

của các tác giả này bởi giáo dục đại học tư thục ở miền Nam chưa phải là đối tượng 

nghiên cứu chính của các khảo sát ấy. Sự hạn chế trong việc tiếp cận các tư liệu liên 

quan đến giáo dục đại học tư thục ở miền Nam trước năm 1975 có thể là nguyên nhân 

chính dẫn đến những hạn chế trong các nghiên cứu trên (các công trình nghiên cứu 

được công bố ở nước ngoài). 

Với nhận thức đó, luận án này của chúng tôi trên cơ sở kế thừa thành tựu 

nghiên cứu của các tác giả đi trước cộng với nguồn tài liệu được tiếp cận ngày càng 

phong phú, dưới góc nhìn và phương pháp nghiên cứu sử học, sẽ hướng đến mô tả 

ngày càng đầy đủ và chi tiết về các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam, từ đó 

có những nhận định, đánh giá xác đáng, khách quan, phù hợp với thực tiễn lịch sử 

phát triển giáo dục đại học tư thục ở miền Nam trước năm 1975. 

Xem xét tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, chúng tôi 

nhận thấy rằng, những vấn đề đặt ra cần nghiên cứu về giáo dục đại học tư thục ở 

miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 trong luận án này là cần thiết, đặt trong bối 

cảnh cần có một nghiên cứu đầy đủ, toàn diện về một mảng đặc sắc của giáo dục đại 

học Việt Nam hiện đại: giáo dục đại học tư thục.  
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CHƯƠNG 2. BỐI CẢNH VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐẠI HỌC TƯ THỤC Ở MIỀN NAM TỪ NĂM 1957 ĐẾN NĂM 1975 

 

2.1. BỐI CẢNH RA ĐỜI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TƯ THỤC DƯỚI CHẾ ĐỘ 

VIỆT NAM CỘNG HÒA 

2.1.1. Hoàn cảnh lịch sử 

– Chính trị, quân sự 

Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam mà đỉnh cao là chiến thắng 

Điện Biên Phủ đã buộc chính phủ Pháp phải ký kết Hiệp định Geneva ngày 21-7-1954, 

công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam.  

Theo tinh thần của Hiệp định này, vĩ tuyến 170 được lấy làm giới tuyến quân 

sự tạm thời16, đến tháng 7-1956 hai miền Nam Bắc Việt Nam sẽ tiến hành hiệp thương 

để tổ chức một cuộc tổng tuyển cử trong phạm vi cả nước. Tuy nhiên, ở miền Nam 

Việt Nam, được sự hậu thuẫn của Mỹ về chính trị, viện trợ về kinh tế, quân sự nhằm 

xây dựng miền Nam thành quốc gia của “thế giới tự do”, Ngô Ðình Diệm đã chủ 

trương khẩu hiệu “đả thực – bài phong”, dùng nhiều thủ đoạn để gạt dần ảnh hưởng 

của người Pháp17. Sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 23-10-1955, Ngô Đình Diệm đã 

phế truất Quốc trưởng Bảo Đại của Quốc gia Việt Nam để lên làm Tổng thống (26-

10-1955, ký Hiến ước tạm thời số 1) [53; tr. 17]. Tháng 3-1956, chính quyền Ngô 

Đình Diệm tổ chức bầu cử Quốc hội riêng rẽ và đến ngày 26-10-1956 cho công bố 

Hiến pháp, chính thức thiết lập chính thể Việt Nam Cộng hòa. 

Chính quyền Ngô Ðình Diệm tuyên bố không tiến hành hiệp thương tổng tuyển 

cử theo quy định của Hiệp định Geneva, âm mưu biến miền Nam thành một “quốc 

gia riêng biệt” [71; tr. 116]. Việt Nam tạm phải chia làm hai miền với hai chế độ 

chính trị khác nhau, miền Bắc (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) sau khi hoàn thành căn 

bản cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiếp tục tiến lên làm cách mạng xã hội 

chủ nghĩa, ở miền Nam Việt Nam là lực lượng “Quốc gia” – Việt Nam Cộng hòa – 

nằm dưới sự bảo trợ của Mỹ. 

                                              

16 Tình thế đấu tranh giữa các xu hướng chính trị lúc đó cộng với ý đồ của các nước lớn trong Hộị nghị Geneva 

đã dẫn đến hệ quả là sự phân chia có tính chất tạm thời về quân sự ở vĩ tuyến 170, về sau nhanh chóng bị điều 

chỉnh thành một sự phân chia có tính ý thức hệ giữa “Cộng sản” và “Quốc gia”. 

17 Dưới sức ép của Mỹ, sau khi Hiệp định Geneva được kí kết, Pháp đã phải nhanh chóng “chuyển giao quyền 

lực ở Việt Nam cho Mỹ”. Ngày 20-11-1954, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ J. F. Dulles đã báo cho Thủ tướng Pháp 

Mendès Frances về việc Mỹ sẽ trực tiếp viện trợ cho chính quyền Ngô Đình Diệm từ đầu năm 1955 [25; tr. 163]. 
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Thực dân Pháp sau gần một thế kỉ đô hộ Việt Nam đã chính thức rút đi, thay 

vào đó là sự can dự ngày càng trực tiếp và ráo riết của Mỹ với ý đồ và mong muốn 

nhanh chóng thế chân thực dân Pháp ở Việt Nam và Đông Dương. 

Ngày 28-4-1956, gần 2 năm sau khi Hiệp định Geneva được kí kết, “người 

lính Pháp cuối cùng, biểu tượng cụ thể cho chính sách và kỉ nguyên thực dân của 

Pháp, vĩnh viễn rời khỏi đất nước...” [74; tr. 143]. 

Sự thay đổi về chính trị của Việt Nam ở cả hai miền Bắc – Nam đã nhanh 

chóng dẫn đến những sự thay đổi về kinh tế, văn hóa – xã hội . Và cùng với đó, những 

xáo trộn trên lĩnh vực giáo dục cũng dần xuất hiện. Nền giáo dục ở miền Nam từng 

bước có những điều chỉnh, thay đổi do những biến chuyển mau lẹ của tình hình chính 

trị ở cả hai miền Việt Nam. 

Sự di chuyển có chủ ý của các lực lượng Pháp và thân Pháp ở miền Bắc vào 

miền Nam và cuộc di cư của (khoảng) một triệu người từ miền Bắc, trong đó đa phần 

là đồng bào Công giáo18 đã khiến cho việc thực hiện những điều được ký kết trong 

Hiệp định Geneva ngày càng trở nên khó khăn, thêm nữa âm mưu của Mỹ – Pháp đối 

với Việt Nam và Đông Dương ngày càng bộc lộ rõ. Ngoài việc di chuyển các lực 

lượng quân sự, dân sự, các cơ sở sản xuất từ miền Bắc vào miền Nam, việc di chuyển 

các thiết chế văn hóa – xã hội, trong đó có các cơ sở giáo dục, cũng được lực lượng 

Pháp và Mỹ tiến hành khẩn trương. 

Trước những diễn biến chính trị đó, nền giáo dục Pháp hiện hữu ở miền Nam 

lúc này cũng chịu những tác động đáng kể. Tuy không diễn ra dồn dập nhưng chính 

sách và tổ chức giáo dục ở miền Nam Việt Nam bắt đầu có sự thay đổi, điều chỉnh 

cho phù hợp với tình hình miền Nam lúc này, và với vai trò ngày càng tăng lên của 

Mỹ đối với mọi mặt đời sống xã hội miền Nam, ý đồ “Mỹ hóa nền giáo dục ngụy” đã 

có những bước đi đầu tiên [108; tr. 49]. 

Sau khi Pháp rút hết quân ra khỏi miền Nam (1956), Mỹ nhanh chóng gia tăng 

sự hiện diện của mình ở đây thông qua các hoạt động cố vấn quân sự đồng thời với 

việc tăng cường ảnh hưởng về chính trị, kinh tế, văn hóa. Và để củng cố chính quyền 

Việt Nam Cộng hòa, Mỹ không ngừng gia tăng viện trợ để giúp Ngô Đình Diệm “xây 

dựng quốc gia” trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Với mục tiêu biến giáo 

dục thành một công cụ phục vụ cho mưu đồ xâm lược lâu dài, “cơ quan phát triển 

quốc tế của Mỹ ở Việt Nam đã lập ra một văn phòng riêng để giúp chính quyền Diệm 

                                              

18 Trong số 860.026 người từ miền Bắc di cư vào miền Nam có 676.384 người Công giáo (chiếm 78,64% tổng 

số người di cư và hơn một nửa số giáo dân ở miền Bắc) – nguồn: Bulletin d’Informations Catholiques 

Internationales, Église du Nord Vietnam, số 158 ngày 15-12-1962, p. 179 dẫn theo [25; tr. 177]. 
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cải tổ bộ máy giáo dục, loại bỏ những ảnh hưởng của nền giáo dục Pháp, xây dựng 

nền giáo dục thực dụng theo kiểu Mỹ” [91; tr. 18]. 

Sau khi thất bại trong việc “bình định” miền Nam bằng chiến lược Chiến tranh 

đặc biệt (1961 – 1965), đặc biệt là sau cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Ngô Đình 

Diệm, chấm dứt nền Đệ nhất Cộng hòa, chính trường miền Nam lâm vào tình trạng 

bất ổn với nhiều lần thay đổi chính phủ (xem thêm Phụ lục 2.2.). Đến năm 1965, trước 

những khó khăn trong cuộc chiến mà Mỹ đang đối mặt, chính phủ Mỹ đã thay đổi 

cách thức ứng phó với “vấn đề Việt Nam” bằng cách thay đổi chiến lược chiến tranh: 

chuyển trạng thái “can thiệp” của Mỹ từ chiến lược Chiến tranh đặc biệt sang chiến 

lược Chiến tranh cục bộ.  

Là một trong ba mức độ phản ứng (đặc biệt, cục bộ, tổng lực) của chiến lược 

toàn cầu Phản ứng linh hoạt của Mỹ, Chiến tranh cục bộ có mục tiêu ngăn chặn xu 

hướng thua của quân đội Việt Nam Cộng hòa bằng cách đưa quân Mỹ trực tiếp tham 

chiến trên chiến trường, cố gắng hơn nữa trong việc kiểm soát/bình định vùng nông 

thôn (…) đồng thời “mở rộng và củng cố hậu phương của chúng”, “tung tiền, đổ của 

nhiều hơn nữa, cố thực hiện cho kì được “mặt trận thứ hai” nhằm “tranh thủ trái tim 

của nhân dân” [85; tr. 136]. Chính sách của Mỹ cũng như chính quyền Việt Nam 

Cộng hòa thời gian này vì thế chủ yếu vẫn tập trung cho các mục tiêu chiến tranh. 

Các lĩnh vực khác của đời sống xã hội – trong đó có giáo dục đại học tư thục – chưa 

có được sự chú trọng đầu tư tương xứng. 

– Kinh tế – xã hội 

Về tình hình kinh tế – xã hội, trước những biến chuyển mau chóng của tình hình 

chính trị sau năm 1954, những thay đổi trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội ở miền Nam 

cũng diễn ra ngày càng hối hả dưới tác động của viện trợ Mỹ. Ngay từ năm 1955, khi 

Ngô Đình Diệm vừa giành được quyền lực từ tay Quốc trưởng Bảo Đại cũng là lúc Mỹ 

“đã chỉ thị cho trường Đại học Chính trị Michigan cử một đoàn cố vấn tối cao gồm 54 

người sang giúp Diệm xây dựng chính quyền về mọi mặt. Một trong những nhiệm vụ 

hàng đầu của phái đoàn là giúp chính quyền Diệm xây dựng chế độ kinh tế tài chính 

và tiền tệ, tổ chức lại ngoại thương, cải cách điền địa” [50; tr. 130]. 

Những năm đầu của chính thể Việt Nam Cộng hòa, dưới tác động của viện trợ 

Mỹ, chính quyền Sài Gòn đã cho triển khai hai kế hoạch kinh tế 5 năm (kế hoạch Ngũ 

niên I, từ 1957 đến 1962 và kế hoạch Ngũ niên II, từ 1962 đến 1966). Đây được xem 

là giai đoạn phát triển nhanh của nền kinh tế Việt Nam Cộng hòa với hàng loạt công 

ty, doanh nghiệp ra đời.  

Năm 1955, chính quyền Việt Nam Cộng hòa quyết định thành lập Ngân hàng 

Quốc gia Việt Nam, Viện Hối đoái, cho phát hành đồng bạc mới thay thế cho đồng 

Đông Dương lưu hành trước đó... 
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Giai đoạn này cũng là giai đoạn mà hàng hóa của Mỹ và một số nước đồng 

minh bắt đầu xâm nhập vào thị trường miền Nam; số hàng hóa này, ngoài việc đáp 

ứng nhu cầu của thị trường miền Nam còn là để phục vụ cho các cố vấn và các lực 

lượng Mỹ đang ngày càng tăng nhanh chóng về số lượng ở miền Nam Việt Nam. 

Riêng về viện trợ Mỹ cho Việt Nam Cộng hòa trên lĩnh vực giáo dục, từ năm 

1954 đến năm 1974, số tiền viện trợ theo dự án đã được chấp thuận là 68.298.000 

USD, trong đó thực chi là 67.967.000 USD. Viện trợ cho các dự án giáo dục chiếm 

3,74%19 tổng số viện trợ theo dự án20 của Mỹ cho Việt Nam Cộng hòa. 

Tác giả Đặng Phong đã nhận xét về vai trò của viện trợ Mỹ đối với kinh tế 

Việt Nam Cộng hòa như sau: 

“Nhìn lại viện trợ và sự hiện diện Mỹ ở miền Nam Việt Nam trong 20 năm, có 

thể nêu lên một nhận xét chung nhất là: viện trợ Mỹ, bất kể vì động cơ riêng như thế 

nào của phía cấp hay phía nhận, trong thực tế đã đóng một vai trò rất lớn đối với đời 

sống kinh tế miền Nam. Vai trò đó to lớn tới mức thay thế tới gần phân nửa nền kinh 

tế đó, do đó cũng làm méo mó đi nền kinh tế đó” [92; tr. 222]. 

Về xã hội, xã hội miền Nam những năm sau khi Hiệp định Geneva được ký 

kết có sự biến đổi hết sức nhanh chóng về mọi mặt. Sự phân hóa các giai tầng xã hội 

cũng như sự thay đổi của các hệ giá trị xã hội diễn ra hối hả hơn dưới tác động của 

viện trợ kinh tế và sự “nhập khẩu” ồ ạt của văn hóa và lối sống Mỹ.  

Dân số miền Nam Việt Nam năm đến tháng 7-1959 là 13.789.300 người [163; 

tr. 43]; tính đến ngày 30-6-1968 là 16.291.942 người [83; tr. 85]; năm 1972 là 

19.213.000 người [162; tr. 357]; đến năm 197321 dân số miền Nam có khoảng 19,9 

triệu người [161; tr. 19]. Tổng sản phẩm quốc gia (GNP) năm 1954 tính theo bình 

quân đầu người của miền Nam là khoảng 100 dollar22. Mức sống ấy tuy chưa thật cao 

và còn nhiều yếu tố thiếu bền vững nhưng cũng đã tạo ra những điều kiện tối thiểu 

để nhiều gia đình – nhất là ở các đô thị lớn – cho con em theo đuổi một chương trình 

giáo dục khả dĩ nhằm bảo đảm một tương lai ổn định. 

Trong 20 năm tồn tại của “quốc gia” Việt Nam Cộng hòa, xã hội miền Nam đã 

chứng kiến sự thay đổi trên nhiều mặt của đời sống. Việc Mỹ từng bước leo thang chiến 

                                              

19 Nguồn: USAID. Financial Management Report Book USAID – Việt Nam Office of the Associate Director 

Financial Management, p. 4 – dẫn theo [92; tr. 178] 

20 Viện trợ theo dự án là loại “viện trợ trực tiếp bằng hiện vật hoặc bằng tiền cho từng dự án cụ thể, theo sự 

thỏa thuận giữa chính phủ Mỹ và chính phủ Sài Gòn. Loại viện trợ này không đưa hàng hóa vào để bán ra trên 

thị trường, và cũng không đưa tiền vào ngân sách chính quyền Sài Gòn, mà do Mỹ trực tiếp cấp” [92; tr. 176]. 

21 Diện tích Việt Nam Cộng hòa là 173.809 km2. Về đơn vị hành chính, xem thêm bản đồ ở Phụ lục 2.1. 

22 Năm 1954, Tổng sản phẩm quốc gia (Gross National Product – GNP) đầu người của Pháp là 1.253 dollar, 

của Mỹ là 2.340 dollar. 
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tranh ở Việt Nam đã gây ra những xáo trộn to lớn về mặt xã hội. Trong khoảng thời 

gian ấy, “miền Nam Việt Nam chỉ có được gần 6 năm “yên bình” trong giai đoạn đầu. 

Thời gian còn lại, miền Nam Việt Nam luôn ở trong tình trạng mất ổn định thường 

xuyên về chính trị và xã hội” [42; tr. 35]. Chính hoàn cảnh đó chính trị xã hội đó đã 

ảnh hưởng đến lối sống, cách suy nghĩ và hành động của người dân, nhất là giới trẻ. 

Bên cạnh lối sống Mỹ23, văn hóa Mỹ là công cụ được Mỹ triệt để sử dụng 

nhằm “dập tắt ánh sáng văn hóa của dân tộc ấy [dân tộc Việt Nam]”, “gieo rắc tinh 

thần tự ti về văn hóa dân tộc” [45; tr. 172] để mở cửa cho văn hóa Mỹ tràn vào miền 

Nam. Trong hơn 20 năm hiện diện ở miền Nam, thông qua những tổ chức như Nhóm 

Cố vấn Đại học Michigan (Michigan State University Group – MSUG) [107; tr. 146], 

Quỹ Châu Á (hay còn gọi là Cơ quan Văn hóa Á Châu – Asia Foundation), Sở Thông 

tin Hoa Kỳ (United States Information Service – USIS), Cơ quan Phát triển Quốc tế 

Hoa Kỳ (United States Agency for International Development, Vietnam – 

USAID/VN)24, Hội Châu Á (Asia Society)… Mỹ đã đặt mục tiêu “tìm hiểu những 

đặc điểm tâm lý, tình cảm, phong tục, thị hiếu của người Việt Nam để có thể truyền 

bá văn hóa Mỹ một cách thích hợp” [45; tr. 172]. 

Nằm trong guồng quay ấy, các chính sách đối với giáo dục trong đó có giáo 

dục đại học tư thục của chính quyền Sài Gòn dưới sự bảo trợ của Mỹ cũng dần được 

thành hình. Chính sách đó đã từng bước định hướng hệ thống giáo dục đại học nói 

chung, giáo dục đại học tư thục nói riêng ở miền Nam dưới thời Việt Nam Cộng hòa 

từ năm 1957 đến năm 1975.  

Đối với thanh niên – đối tượng dễ bị tác động nhất trong quá trình Mỹ hóa xã 

hội miền Nam – như nhận xét của một tác giả nước ngoài nghiên cứu về xã hội miền 

Nam thời kì 1954 – 1975, thì “Mục tiêu cao nhất (của họ) là qua được kỳ thi. Nếu 

nam sinh rớt kỳ thi đại học (…), gần như chắc chắn cậu sẽ bị gọi nhập ngũ và cuộc 

đời có thể trở thành tàn nhẫn và ngắn ngủi. Ngược lại, sinh viên đại học được kính 

                                              

23 Tác giả Dương Kiều Linh cho rằng: “Vào miền Nam Việt Nam, ngay từ buổi đầu, đế quốc Mỹ đã mang theo lối 

sống Mỹ, nói đúng hơn là họ mang theo những thứ đã bị đào thải trong lối sống của xã hội Mỹ” [69; tr. 189]. 

24 Trước năm 1961, cơ quan này mang tên là Cơ quan quản trị hợp tác quốc tế (International Cooperation 

Administration (ICA)). Đại diện cho AID tại miền Nam là Phái bộ Viện trợ Hoa Kỳ (United States Operations 

Mission), về sau đổi tên thành Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (United States Agency for 

International Development, Vietnam – USAID/VN) với một ban chuyên trách về giáo dục (Education Division) 

nằm trong Ban Truyền thông Đại chúng (Media Communication Division) [108; tr. 23]. 

Tháng 5-1965 (sau khi Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam Việt Nam), Ban Truyền thông Đại chúng (của USAID), 

Bộ phận Chiến tranh Chính trị – Polwar (của Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự ở Việt Nam – Military Assitance 

Command, Vietnam – MACV) và Sở Thông tin Hoa Kỳ (USIS) nhập lại với nhau thành lập Cơ quan Liên vụ 

Thông tin Hoa Kỳ (Joint United States Public Affairs Office – JUSPAO). Đến năm 1966, JUSPAO có đại diện 

ở 37 tỉnh, thành phố của miền Nam Việt Nam [108; tr. 39-40]. 
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trọng, và không phải vào quân đội. Vì lẽ đó, học tập chăm chỉ (…) có thể tạo nên 

khác biệt giữa sống và chết” [70]. 

Có thể thấy rằng, những thay đổi về chính trị, những chính sách về kinh tế, 

văn hóa – xã hội  của chính quyền Sài Gòn trong thời gian này có mục tiêu biến miền 

Nam Việt Nam trở thành một quốc gia riêng biệt phát triển theo hướng tư bản chủ 

nghĩa. Trong xu thế chung đó, chính sách đối với giáo dục nói chung, giáo dục đại 

học nói riêng đóng một vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực có trình 

độ chuyên môn cao, một lớp người mới nhằm “xây dựng và kiến thiết quốc gia”, 

“thực hiện quốc sách chống cộng” của chính quyền Việt Nam Cộng hòa.  

2.1.2. Chính sách của chính quyền Việt Nam Cộng hòa đối với giáo dục 

và giáo dục đại học tư thục  

– Chính sách của chính quyền Việt Nam Cộng hòa đối với giáo dục và giáo 

dục đại học 

Sau khi chính thể Việt Nam Cộng hòa ra đời, vấn đề giáo dục nhận được sự 

quan tâm của các giới ở miền Nam nhằm “kiến thiết lại nền học vấn quốc gia”. Bởi 

như nhận xét của Giáo sư Nguyễn Văn Trung: “Nền giáo dục nói chung, và nền đại 

học nói riêng ở miền Nam Việt Nam hiện nay, về căn bản, vẫn chỉ là một thừa hưởng 

nền học chính thuộc địa do thực dân Pháp thành lập” [140; tr. 43]. Để tạo điều kiện 

cho giáo dục phát triển, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã thực hiện một số chính 

sách mới đối với giáo dục. 

Chính sách đối với giáo dục được đề cập một cách chính thức trong bản Hiến 

pháp ngày 26-10-1956 (Hiến pháp 1956) của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Điều 

26 Hiến pháp này quy định: “Quốc gia cố gắng cho mọi người dân một nền giáo dục 

cơ bản có tính cách bắt buộc và miễn phí. Mọi người dân có quyền theo đuổi học vấn. 

Những người có khả năng mà không có phương tiện riêng, sẽ được nâng đỡ để theo 

đuổi học vấn. Quốc gia thừa nhận phụ huynh có quyền chọn trường cho con em, các 

đoàn thể và tư nhân mở trường theo điều kiện luật qui định. Quốc gia có thể công 

nhận các trường tư thục đại học cao đẳng chuyên nghiệp hội đủ điều kiện luật định. 

Văn bằng do những trường ấy cấp phát có thể được Quốc gia thừa nhận” [187; tr. 28]. 

Nhằm tạo ra sự đồng bộ về học thuật trong giáo dục, ngay từ năm 1956 “Bộ 

Quốc gia Giáo dục đã tổ chức một cuộc hội nghị nhằm thống nhất về ngôn ngữ trên 

các phương diện phát âm, chính tả, các từ đồng nghĩa, các từ đồng âm dị nghĩa, các 

phương ngữ, ấn định danh từ địa lý, danh từ khoa học kỹ thuật” [86; tr. 78]. 

Tuy nhiên, giai đoạn từ 1956 đến 1959 chính quyền Việt Nam Cộng hòa còn 

gặp phải những khó khăn về chính trị, văn hóa – xã hội  nên những chính sách giáo 

dục chưa được thực hiện nhiều, nền giáo dục miền Nam “chỉ là sự một sự nối tiếp 

của những gì đã có [từ thời Pháp]” [107; tr. 136]. Phải đến năm 1958 khi Đại hội Giáo 
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dục Toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Sài Gòn quy tụ nhiều thân hào nhân sĩ, 

học giả, phụ huynh học sinh, đại diện quân đội, chính quyền và các tổ chức quần 

chúng, đại diện ngành văn hóa và giáo dục các cấp từ tiểu học đến đại học, từ phổ 

thông đến kỹ thuật... thì triết lý giáo dục của miền Nam mới được thống nhất với ba 

nguyên tắc: 

+ Nền giáo dục có tính “nhân bản” (humanistic education): nền giáo dục phải 

đề cao giá trị của con người; con người được coi là cứu cánh chứ không phải là một 

công cụ phục vụ cho một mục tiêu của bất cứ cá nhân, đảng phái hay tổ chức nào. 

+ Nền giáo dục có tính “dân tộc” (nationalistic education): giáo dục phải tôn 

trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chương trình học phải gây được 

nơi học sinh “ý thức về quốc gia dân tộc Việt Nam, gây sự tự hào và lòng yêu nước 

ở thế hệ trẻ”. 

+ Nền giáo dục phải có tính “khai phóng” (liberal education)25: nguyên tắc này 

đòi hỏi chương trình giáo dục phải có “tính cách mở rộng cửa để đón nhận những tư 

tưởng, những kiến thức khoa học tiến bộ ở mọi nơi để tạo số vốn hiểu biết phong phú, 

tân tiến và hiện đại chớ không đóng kín chật hẹp trong một hệ thống lý thuyết hay tư 

tưởng nào” [64; tr. 544], [67], [68]. 

Việc xác định các nguyên tắc định hướng cho nền giáo dục đã giúp cho chính 

quyền Việt Nam Cộng hòa xây dựng được các mục tiêu giáo dục cụ thể; giúp cho 

việc hoạch định đường lối chính sách, phương pháp sư phạm, chương trình học và 

cách thức tổ chức quản trị giáo dục phù hợp. Từ những nguyên tắc căn bản “nhân 

bản, dân tộc, khai phóng”, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã đề ra những mục tiêu 

và nội dung và phương pháp giáo dục, đó là: 

+ Phát triển toàn diện mỗi cá nhân. Trong tinh thần tôn trọng nhân cách và giá 

trị của cá nhân học sinh, giáo dục hướng vào việc phát triển toàn diện mỗi cá nhân 

theo bản tính tự nhiên của mỗi người và theo những quy luật phát triển tự nhiên cả về 

thể chất lẫn tâm lý. Nhân cách và khả năng riêng của học sinh được lưu ý đúng mức. 

Cung cấp cho học sinh đầy đủ thông tin và dữ kiện để học sinh phán đoán, lựa chọn; 

không che giấu thông tin hay chỉ cung cấp những thông tin chọn lọc thiếu trung thực 

theo một chủ trương, hướng đi định sẵn nào. 

                                              

25 Giáo dục khai phóng (liberal education) là một quan niệm giáo dục phổ biến được các nhà giáo dục phương 

Tây xem như là kim chỉ nam định hướng cho nền giáo dục. “Giáo dục khai phóng là một lãnh vực rộng, bao 

gồm những môn học không phải thuần kỹ thuật, hay khoa học chuyên môn, mà liên quan đến nghệ thuật, âm 

nhạc, lịch sử, triết học, văn học, ngôn ngữ, v.v…, tức mang tính nhân văn. Nó nhằm đào tạo con người toàn 

diện, phát triển nhiều khả năng, tạo nền tri thức rộng, tạo ý thức lịch sử, nhân loại, để làm công dân, làm người 

văn hóa, hơn là một chuyên gia trong một lãnh vực chuyên môn”. (Trích Lời dẫn nhập của Nguyễn Xuân Xanh 

trong cuốn Biện hộ cho một nền giáo dục khai phóng) [174; tr. 9]. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2n_c%C3%A1ch
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+ Phát triển tinh thần quốc gia ở mỗi học sinh. Điều này thực hiện bằng cách: 

giúp học sinh hiểu biết hoàn cảnh xã hội, môi trường sống và lối sống của người dân; 

giúp học sinh hiểu biết lịch sử nước nhà, yêu thương xứ sở mình, ca ngợi tinh thần đoàn 

kết, tranh đấu của người dân trong việc chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc; giúp học sinh 

học tiếng Việt và sử dụng tiếng Việt một cách có hiệu quả; giúp học sinh nhận biết nét 

đẹp của quê hương xứ sở, những tài nguyên phong phú của quốc gia, những phẩm hạnh 

truyền thống của dân tộc; giúp học sinh bảo tồn những truyền thống tốt đẹp, những phong 

tục giá trị của quốc gia; giúp học sinh có tinh thần tự tin, tự lực, và tự lập. 

+ Phát triển tinh thần dân chủ và tinh thần khoa học. Điều này thực hiện bằng 

cách: giúp học sinh tổ chức những nhóm làm việc độc lập qua đó phát triển tinh 

thần cộng đồng và ý thức tập thể; giúp học sinh phát triển óc phán đoán với tinh thần 

trách nhiệm và kỉ luật; giúp phát triển tính tò mò và tinh thần khoa học; giúp học sinh 

có khả năng tiếp nhận những giá trị văn hóa của nhân loại [13; tr. 20-21]. 

Đại hội Giáo dục Toàn quốc được tổ chức từ ngày 10-10-1964 đến 22-10-1964 

tiếp tục khẳng định lại các mục tiêu “nhân bản”, “dân tộc” và “khai phóng” trước đó 

một cách mạnh mẽ và cụ thể hơn [84; tr. 69]. Chính sách của chính quyền miền Sài 

Gòn được khái quát trong Đại hội này đã chính thức nêu lên 3 nguyên tắc có tính định 

hướng đối với nền giáo dục của miền Nam là: “Nhân bản – Dân tộc – Khai phóng”26. 

Xác định công việc chính của trường học là dạy các nguyên tắc cơ bản27 để giúp một 

con người trưởng thành/trở thành một công dân với những mối quan hệ xã hội của 

nó, Đại hội đã thông qua 4 mục tiêu của nền giáo dục: 

1. Tạo khung cảnh và điều kiện thuận tiện cho mọi công dân phát triển nhân 

phẩm quân bình về ba phương diện: đức, trí, thể dục theo khả năng và chí hướng. 

2. Đào tạo những con người đủ khả năng chuyên môn và tinh thần trách nhiệm 

cần thiết cho mọi ngành sinh hoạt quốc gia. 

3. Phát huy nền văn hóa dân tộc và thâu nhận tinh hoa của văn minh thế giới. 

4. Cấp thời phát triển 2 ngành giáo dục kỹ thuật và nông nghiệp để góp phần 

vào việc nâng cao mực sống toàn dân28.  

Đến năm 1972, Hội đồng Văn hóa Giáo dục tiếp tục khẳng định những nguyên 

tắc căn bản, đồng thời vạch ra định hướng (mới) của nền giáo dục. Các nguyên tắc 

                                              

26 Quyết nghị số 1 ngày 14-10-1964 của Đại hội Giáo dục toàn quốc về các nguyên tắc định hướng của chính 

sách giáo dục [57; tr. 110]. 

27 “The main job of the school is to teach the fundamentals” [177; tr. 3]. 

28 Quyết nghị số 2 ngày 15-10-1964 của Đại hội Giáo dục toàn quốc về các mục tiêu của nền giáo dục Việt 

Nam [57; tr. 110]. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BB%93ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%A0i_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
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nêu ra được sử dụng theo ý nghĩa khác hơn so với ý nghĩa tương đương “triết lý giáo 

dục” đã nêu trong Đại hội Giáo dục Toàn quốc lần thứ nhất (1958). Đó là: 

“(1). Mọi công dân có quyền và có bổn phận học hỏi để phát triển khả năng, 

hoàn thành nhân cách và phụng sự quốc gia nhân loại.  

Nền giáo dục cơ bản có tính cách cưỡng bách và miễn phí phải được thực hiện 

để bảo đảm quyền được giáo dục tối thiểu của mọi công dân.  

Nền giáo dục cơ bản trong hiện tại gồm cấp I giáo dục Phổ thông và trong vòng 

10 năm tới phải bao gồm ít nhất là cấp II giáo dục Phổ thông. Quốc gia phải áp dụng 

mọi biện pháp hữu hiệu để chấm dứt thiếu nhi thất học và nạn tráng niên mù chữ. 

(2). Mọi công dân có quyền tự do chọn ngành học, chương trình học và trường 

học thích hợp cho chính mình hay cho con em mình tùy theo khả năng và chí hướng 

của mình.  

(3). Quốc gia phải tạo cơ hội đồng đều để cho công dân có thể theo đuổi sự 

học phù hợp với khả năng và chí hướng. Quốc gia phải khuyến khích, nâng đỡ thích 

đáng tất cả những ai có khả năng mà thiếu phương tiện học hỏi. 

(4). Quốc gia phải dành một ngân sách thích đáng cho công cuộc phát triển giáo 

dục, tối thiểu là 10% tổng số ngân sách quốc gia, trong thời kì chiến tranh hiện nay.  

(5). Nền đại học phải được tự trị để công việc giảng dạy, khảo cứu, sáng tác 

và phát minh có thể tiến hành và phát triển thuận lợi. Tuy nhiên nền tự trị phải được 

quan niệm và thực hiện trong sự tôn trọng luật pháp quốc gia” [160; tr. 23-24]. 

Đối với các cấp học, Bộ Quốc gia Giáo dục cũng có những thay đổi dựa trên 

các nguyên tắc giáo dục. Ngày 16-7-1959, chính quyền Sài Gòn ban hành Nghị định 

số 1005-GD/NĐ cải tổ chương trình tiểu học [12]. Ở bậc trung học, cơ bản chương 

trình vẫn dựa trên Chương trình trung học Hoàng Xuân Hãn có từ năm 194529, chỉ có 

một số sửa đổi về thời gian học, thêm bớt các môn cho phù hợp. Còn ở bậc đại học, 

ngoài Viện Đại học Sài Gòn đã được thành lập từ trước thì đến năm 1957 nhờ sự vận 

động của các bậc trí thức, học giả miền Trung nên Viện Đại học Huế đã được thành 

lập theo Sắc lệnh số 45/GD ngày 01-3-1957 của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa.  

Về ngân sách giành cho giáo dục và giáo dục đại học của chính quyền Sài Gòn, 

có thể thấy ngân sách này khá khiêm tốn. Ngân sách dành cho giáo dục đại học hàng 

năm thường giao động trong khoảng 10% ngân sách quốc gia dành cho giáo dục và 

thường chiếm chưa đến 1% ngân sách quốc gia (giai đoạn 1968 – 1973) (chi tiết xem 

                                              

29 Chương trình Hoàng Xuân Hãn ban hành thời chính phủ Trần Trọng Kim được áp dụng cho đến “giữa thập 

niên 1950” [90; tr. 10]. 
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thêm Bảng 2.1. Ngân sách dành cho giáo dục, giáo dục đại học trong tương quan với 

ngân sách quốc gia giai đoạn 1968 – 1973). 

Bảng 2.1. Ngân sách dành cho giáo dục, giáo dục đại học trong tương quan với 

ngân sách quốc gia giai đoạn 1968 – 1973 

 

 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

Ngân sách quốc gia 110.000 145.534 197.062 272.069 324.231 435.132 

Ngân sách giáo dục 5.751 6.703 8.367 12.937 18.810 26.300 

Ngân sách đại học 612 678 907 1.750 2.748 4.514 

Tỉ lệ Ngân sách giáo 

dục/Ngân sách quốc gia 
5,18% 4,60% 4,25% 4,75% 5,80% 6,04% 

Tỉ lệ Ngân sách đại 

học/Ngân sách giáo dục 
10,62% 10,62% 10,84% 13,59% 14,61% 17,16% 

Tỉ lệ Ngân sách đại 

học/Ngân sách quốc gia 
0,55% 0,47% 0,46% 0,65% 0,85% 1,04% 

 

Đơn vị: triệu đồng (tiền Việt Nam Cộng hòa). Nguồn: Higher Education Branch – 

USAID, dẫn theo: [135; tr. 43] 

Nhìn chung trong 20 năm tồn tại của chế độ Việt Nam Cộng hòa (1955 – 1975), 

nền giáo dục miền Nam đã có những thay đổi đáng kể và rõ ràng dựa trên các chính 

sách mà chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã ban hành. Những chính sách này đã giúp 

định hình một nền giáo dục mới. Đây cũng là lần đầu tiên các nhà giáo dục miền Nam 

tự chủ động trong việc đề ra các sáng kiến giáo dục, chính điều này đã tạo đà cho nền 

giáo dục miền Nam dần thoát khỏi ảnh hưởng của giáo dục Pháp, hướng đến một nền 

giáo dục “thực dụng” kiểu Mỹ, nhất là từ giữa những năm 1960 trở về sau.  

– Chính sách của chính quyền Việt Nam Cộng hòa đối với giáo dục đại học tư thục 

Giáo dục đại học ở miền Nam thời gian đầu sau Hiệp định Geneva chủ yếu là 

sự hoạt động của chi nhánh Viện Đại học Đông Dương ở Sài Gòn. Tuy nhiên, việc tổ 

chức và hoạt động của thiết chế giáo dục này chưa có sự thay đổi một cách rõ rệt mà 

căn bản vẫn là hoạt động theo cách thức và mô hình của giáo dục đại học Pháp – vốn 

được định hình từ đầu thế kỉ XX. 

Thời gian tiếp sau đó, trong quá trình di chuyển Viện Đại học Đông Dương từ 

Hà Nội vào Sài Gòn, chính sách của chính quyền miền Việt Nam Cộng hòa đối với 

giáo dục đại học bắt đầu được định hình rõ nét. Trong 20 năm tồn tại, dựa vào “khả 

năng kinh tế của đất nước” [104; tr. 29] và viện trợ từ bên ngoài, chính quyền Việt 

Nam Cộng hòa đã có những cố gắng nhất định trong việc thực hiện một chính sách 

giáo dục đại học (công lập, tư thục) đi sát với thực tế miền Nam.  
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Ngoài mục tiêu phát triển trường lớp, trang thiết bị, tổ chức quản lí, đào tạo 

nhân sự phục vụ đại học, thống nhất các chương trình giáo dục trung, tiểu học, từ 

giữa những năm 1960 trở đi, chính sách giáo dục của chính quyền Sài Gòn còn chú 

trọng nâng đỡ, khuyến khích việc thiết lập các viện đại học mới ngoài các viện đại 

học công lập lớn đã có: Viện Đại học Sài Gòn, Viện Đại học Huế, Viện Đại học Cần 

Thơ. Và phần nhiều các viện đại học được thiết lập mới này là các viện đại học tư 

thục. Chính quyền coi đó là giải pháp phù hợp khả dĩ nhằm xây dựng nền học vấn 

“quốc gia” trong hoàn cảnh chiến tranh, góp phần giảm tải cho các viện đại học công 

lập đang trong tình trạng quá tải do số lượng sinh viên tăng nhanh.  

Về mặt luật pháp, chính sách đối với giáo dục của chính quyền Việt Nam Cộng 

hòa thể hiện khá rõ. Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa năm 196730 tái xác nhận những 

điều quy định của Hiến pháp 1956 về giáo dục, có bổ sung một số nội dung mới:  

“Quốc gia công nhận quyền tự do giáo dục;  

Nền giáo dục cơ bản có tính cách cưỡng bách và miễn phí;  

Nền giáo dục đại học được tự trị;  

Quốc gia khuyến khích và nâng đỡ các công dân trong việc nghiên cứu và sáng 

tác về khoa học, văn học và nghệ thuật” (Điều 10) 

Và “Văn hóa giáo dục phải được đặt vào hàng quốc sách trên căn bản dân tộc, 

khoa học và nhân bản;  

Một ngân sách thích đáng phải được dành cho việc phát triển văn hóa giáo 

dục” (Điều 11) [90; tr. 14], [188; tr. 491-492]. 

Về ảnh hưởng Mỹ đối với chính sách giáo dục, cùng với sự can thiệp ngày 

càng sâu rộng của Mỹ vào các lĩnh vực đời sống xã hội ở miền Nam, lĩnh vực giáo 

dục dần trở thành một trong những trọng tâm trong chính sách văn hóa tư tưởng của 

Mỹ. Trong vấn đề này, các cơ quan cố vấn Mỹ có vai trò quan trọng. Các kế hoạch 

phát triển giáo dục của các phái đoàn đại học Mỹ (như Đại học Michigan (cố vấn về 

đào tạo nhân sự hành chính), Đại học Nam Illinois (cố vấn các vấn đề liên quan đến 

giáo dục tiểu học, hỗ trợ đào tạo giáo viên tiểu học), Đại học Ohio (giúp đỡ đào tạo 

giáo viên trung học), Đại học Florida (cố vấn các vấn đề về nông nghiệp), Đại học 

Missouri Rolla (cố vấn các vấn đề về giáo dục kỹ thuật) [107; tr. 148]; Đại học 

Wisconsin được USAID thuê sang để cải tổ toàn bộ chương trình và phương pháp 

quản lí hệ thống đại học ở miền Nam Việt Nam…) [108; tr. 51-53] đã góp phần định 

hình chính sách đối với giáo dục ở miền Nam dưới thời Việt Nam Cộng hòa. Ảnh 

                                              

30 Hiến pháp ngày 01-4-1967 của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. 
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hưởng Mỹ thông qua các chương trình hỗ trợ giáo dục đó vì thế mà ngày càng tăng 

lên31, đẩy lùi dần ảnh hưởng của giáo dục Pháp ở miền Nam.  

Đối với giáo dục đại học, Đại hội Giáo dục Toàn quốc tháng 10-1964 đã thông 

qua Quyết nghị số 6 khẳng định “Đại học cần được tự trị về tài chánh và hành 

chính”32. Hiến pháp năm 1967 (Điều 10, khoản 3) cũng khẳng định giáo dục đại học 

được tự trị.  

Đối với giáo dục đại học tư thục, việc thiết lập các đại học tư được chính quyền 

khuyến khích, miễn là đảm bảo được các điều kiện cần thiết: 

a. Các tư nhân hay đoàn thể có thể xin mở đại học tư thục miễn là: 

– Điều kiện ghi danh của sinh viên tương đương như tại các đại học công lập. 

– Trình độ của giáo sư tương đương như trình độ của giáo sư đại học công lập 

(thí dụ: văn bằng như nhau…). 

b. Các đại học tư thục được quyền tự do ấn định chương trình học, phương 

pháp giảng dạy và chương trình thi; nhưng muốn được giá trị tương đương về học 

trình cũng như bằng cấp (équivalence de scolarité ou de diplôme) về phương diện 

khoa cử hay hành chánh với các đại học công lập thì phải được sự thỏa thuận của các 

khoa liên hệ.  

c. Các sinh viên được tự do ghi tên tại đại học tư thục và đại học công lập, 

miễn là hai viện đại học phải cùng ở một địa điểm.33 

Về tài chính, ngân sách của chính quyền giành cho giáo dục chiếm một tỉ lệ 

khiêm tốn trong tổng ngân sách quốc gia. Năm 1960 ngân sách giành cho giáo dục là 

1.012.400.000 đồng (chiếm tỉ lệ 11,3% tổng số ngân sách dân sự), năm 1968 tăng lên 

4.000.000.000 đồng [105; tr. 92] và năm 1970 ngân sách là 8.078.100.000 đồng 

(chiếm tỉ lệ 17,9% tổng số ngân sách dân sự) [8; tr. 25]. Nhìn chung, ngân sách giành 

cho giáo dục ở miền Nam Việt Nam thường chiếm trung bình khoảng 7,5 – 8% ngân 

sách quốc gia (kém xa ngân sách quốc phòng (thường chiếm khoảng 43%) và ngân 

sách dành cho nội vụ (khoảng 13%))34. Đây là một tỉ lệ tương đối thấp nếu so với các 

nước chậm phát triển khác.  

                                              

31 Chẳng hạn đối với 02 viện đại học tư thục là Viện Đại học Đà Lạt và Viện Đại học Vạn Hạnh, ngoài các trợ 

cấp về học bổng, trang bị cơ sở vật chất, Cơ quan Văn hóa Á châu đã cùng với USAID phối hợp tiến hành 

“những kế hoạch cải tổ toàn bộ cho hai đại học này” [190; tr. 2]. 

32 Quyết nghị số 6 ngày 22-10-1964 của Đại hội Giáo dục toàn quốc về các đề nghị của tiểu ban Đại học đã ghi 

trong bản đúc kết [57; tr. 115]. 

33 Quyết nghị số 6 ngày 22-10-1964, Tài liệu đã dẫn (Tlđd) [57; tr. 116]. 

34 Còn theo số liệu của Nguyễn Văn Hảo (Bộ trưởng Bộ Kinh tế chính quyền Sài Gòn) thì trong giai đoạn 1954 

– 1963, dự chi ngân sách dành cho giáo dục chỉ chiếm khoảng 5,5% ngân sách quốc gia. Trong các năm 1964 

– 1970 tỉ lệ đó còn giảm xuống 4,5% [106; tr. 152]. 
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Riêng với hệ thống các trường đại học tư thục, nguồn kinh phí chủ yếu phục 

vụ hoạt động của các viện đại học này là của tư nhân, các đoàn thể tôn giáo và sự 

viện trợ của các tổ chức ở trong và ngoài nước. Sự hỗ trợ tài chính của chính quyền 

là rất hạn chế. Chẳng hạn trong niên khóa 1974 – 1975, mức tài trợ của chính quyền 

cho 05 viện đại học tư thục ở miền Nam là 200 triệu đồng (được tăng lên 600 triệu 

niên học sau đó). Số tiền tài trợ của chính quyền cho các đại học tư thục vốn đã khiêm 

tốn lại càng ít ỏi hơn do tình trạng tham nhũng khá phổ biến trong xã hội miền Nam. 

Trên thực tế các trường “không nhận đủ một phần năm tiền tài trợ trên”35 [142]. 

Nhằm tạo những chuyển biến tích cực cho nền giáo dục đại học miền Nam, 

các cuộc thảo luận về giáo dục đại học cũng đã được tổ chức. Tháng 9-1968, một 

cuộc hội thảo về giáo dục đại học được tổ chức ở Nha Trang với sự tham gia của các 

viện đại học. Hội thảo này đã quyết nghị một số vấn đề về tự trị đại học, về học chế 

(quy chế đào tạo), về nhân sự và ngân sách [143; tr. 23-24].  

Năm 1972 hội thảo Kế hoạch giáo dục đại học được tổ chức tại Sài Gòn (từ 

ngày 10-3 đến 14-3-1972). Kết quả là một Ủy ban Liên viện ra đời (với 10 thành viên 

là đại diện của các viện đại học ở miền Nam) có nhiệm vụ thúc đẩy và hỗ trợ sự phát 

triển của các viện đại học. Hội thảo cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc hướng 

dẫn nghề nghiệp cho sinh viên và sự tham gia của tư nhân vào việc phát triển giáo 

dục đại học.  

Cũng trong năm 1972, chính quyền Sài Gòn đã ban hành Sắc luật về giáo dục đại 

học (12-1972). Theo đó, giáo dục đại học được định nghĩa là “Giáo dục ở bậc kế tiếp 

giáo dục trung học, và gồm có giảng dạy, khảo cứu và phổ biến kiến thức” [164; tr. 1]. 

Sắc luật cũng khẳng định giáo dục đại học nhằm:  

“+ Phát huy văn hóa dân tộc. 

+ Đào tạo chuyên viên mọi ngành cần thiết cho việc phát triển quốc gia. 

+ Khuyến khích nghiên cứu, sáng tác và quảng bá kiến thức văn hóa, nhân văn, 

xã hội, khoa học và kỹ thuật, hầu góp phần vào nền văn minh nhân loại” [164; tr. 1]. 

Nhìn chung, trong 20 năm tồn tại của chế độ Việt Nam Cộng hòa (1955 – 

1975), chính quyền Sài Gòn đã có những cố gắng đáng kể trong việc định hình chính 

sách đối với giáo dục đại học trong đó có giáo dục đại học tư thục, điều đó đã định 

hướng cho sự phát triển của giáo dục đại học nói chung cũng như giáo dục đại học tư 

thục nói riêng ở miền Nam. Các nguyên tắc “Nhân bản – Dân tộc – Khai phóng” 

(1958) rồi “Dân tộc – Khoa học – Nhân bản” (Hiến pháp 1967) của nền giáo dục tuy 

tồn tại gần như xuyên suốt nhưng trên thực tế, chính sách giáo dục của chính quyền 

                                              

35 Nhận xét này có lẽ hơi phóng đại nhưng cũng đã giúp chúng ta hình dung được tình trạng tham nhũng nặng 

nề trong xã hội miền Nam thời kì trước năm 1975. 



46 

nhiều thời điểm vẫn bộc lộ những hạn chế, các kế hoạch phát triển giáo dục đại học 

dài hơi tuy có được các cuộc hội thảo đề cập và “đúc kết” nhưng trong thực tế vẫn 

chưa được thực hiện (do bối cảnh chính trị – xã hội cũng như vai trò ngày càng lấn át 

của Mỹ trong việc “giải quyết” các vấn đề văn hóa – xã hội của miền Nam, trong đó 

có giáo dục đại học tư thục).  

Sự thiếu đồng bộ trong chính sách, việc phát triển giáo dục đại học nặng về 

các ngành xã hội nhân văn mà thiếu các ngành kỹ thuật (rất cần thiết cho một xã hội 

còn lạc hậu như miền Nam) là biểu hiện rõ nhất những hạn chế của chính sách đối 

với giáo dục đại học của chính quyền.  

2.1.3. Sự kế thừa nền giáo dục đại học Pháp  

Kế thừa hệ thống giáo dục Pháp với đầy đủ các cấp bậc trước đó, được sự giúp 

đỡ của Mỹ thông qua các chương trình viện trợ, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã 

có những bước đi cụ thể nhằm xây dựng hệ thống giáo dục cho riêng mình. Ngày 21-

02-1956 chính quyền Ngô Đình Diệm ban hành Nghị định số 98-GD/NĐ tổ chức Bộ 

Quốc gia Giáo dục [173; tr. 104]. Nền học chính ở miền Nam dưới chế độ Việt Nam 

Cộng hòa được tổ chức với các bậc học từ tiểu học lên đến đại học và các trường 

chuyên nghiệp. 

Tuy vậy, nhiều mặt hoạt động của nền giáo dục vẫn được duy trì như thời Pháp 

thuộc trước đó. Chẳng hạn trong phạm vi thi cử, chính quyền Sài Gòn cho tiếp tục 

cách thức tổ chức coi thi, chấm thi, cho điểm, định kết quả và công bố giống như thời 

Pháp thuộc. Trong khoảng thời gian đầu này, ảnh hưởng của Mỹ trên lĩnh vực giáo 

dục là không đáng kể. 

Trong quá trình định hình nền giáo dục mới, nhiều nhà giáo dục, trí thức ở 

miền Nam đã có chủ ý tìm kiếm, học hỏi những phương pháp, mô hình tổ chức, 

chương trình đào tạo của các nước tiên tiến nhằm cải đổi nền giáo dục hiện hữu ở 

miền Nam lúc này. Họ nhận thấy rằng mục đích của giáo dục là: “đào luyện cho thanh 

thiếu niên về cả ba mặt thể dục, đức dục và trí dục, và càng lên cao thì càng chú trọng 

đến trí dục nhiều hơn” [13]. 

Để khuyến khích việc học và mở mang kiến thức, năm 1956 chính quyền Ngô 

Đình Diệm cho xây dựng thư viện quốc gia và các thiết chế văn hóa giáo dục khác như 

viện bảo tàng quốc gia, viện khảo cổ… Chính sách giáo dục được định hình rõ nét từ 

năm 1958 với ba nguyên tắc chỉ đạo nền giáo dục: “nhân bản” (humanistic education), 

“dân tộc” (nationalistic education) và “khai phóng” (liberal education) (được xác định 

trong Đại hội Giáo dục Toàn quốc, đã nêu trên). 

Về chương trình học, cơ bản chương trình học từ tiểu học đến trung học vẫn là 

sự kế thừa, tham khảo từ các chương trình học có từ thời trước, vấn đề cải cách chưa 

thật sự nhiều, chỉ là sự chọn lọc lại các môn, thêm bớt giờ học... cho phù hợp với hoàn 

cảnh mới. Còn ở bậc đại học, do đề cao tính tự trị nên chương trình học do các giáo sư 
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giảng dạy chủ động soạn thảo miễn là phải phù hợp với qui định và dựa trên các nguyên 

tắc giáo dục đã được thống nhất.  

Về giáo dục đại học, nền đại học Pháp hiện diện ở Đông Dương bắt đầu bằng 

việc Viện Đại học Đông Dương được thành lập (Nghị định số 1514a ngày 16-5-1906 

của Toàn quyền Đông Dương Paul Beau). Hiệp ước Văn hóa Việt – Pháp được ký 

kết ngày 30-12-1949 đã cải đổi Viện Đại học Đông Dương thành Viện Đại học Hỗn 

hợp Pháp – Việt (còn gọi là Viện Đại học Hà Nội – Université de Hanoi) với hai trung 

tâm, một đặt ở Hà Nội và một đặt ở Sài Gòn. Thỏa thuận bổ sung Hiệp ước Văn hóa 

Việt – Pháp ngày 08-01-1951 quy định sẽ chuyển giao quyền điều hành Viện Đại học 

Hà Nội cho chính phủ Quốc gia Việt Nam. Đến ngày 11-5-1955, lễ chuyển giao chính 

thức Viện Đại học Hà Nội (tiền thân là Viện Đại học Đông Dương) từ chính phủ Pháp 

cho chính phủ Quốc gia Việt Nam được tiến hành. Sự chuyển giao này đã định hình 

đồng thời đánh dấu sự ra đời của Viện Đại học Quốc gia Việt Nam – cơ sở giáo dục 

đại học công lập đầu tiên ở miền Nam dưới thời Việt Nam Cộng hòa. 

Có thể thấy rằng, sau khi thay thế vị thế của thực dân Pháp ở Việt Nam, bằng 

những chính sách chính trị, quân sự, viện trợ về kinh tế, Mỹ đã từng bước chi phối 

mọi mặt hoạt động của chính quyền Ngô Đình Diệm. Trên địa hạt giáo dục nói chung, 

giáo dục đại học nói riêng, tuy có nhiều cố gắng song trong giai đoạn đầu của chế độ 

Việt Nam Cộng hòa, những chính sách của Mỹ đối với giáo dục đại học ở miền Nam 

vẫn chưa tạo ra được một tác động đủ lớn để thay đổi nền đại học này theo đường 

hướng giáo dục Mỹ.  

Nhìn tổng thể, dễ dàng nhận thấy rằng nền giáo dục miền Nam trong thời gian 

đầu của chế độ Việt Nam Cộng hòa còn chịu ảnh hưởng đậm nét nền giáo dục Pháp 

trên nhiều phương diện, về tổ chức cũng như hoạt động. Trong hoàn cảnh ấy, giáo 

dục đại học nói chung, giáo dục đại học tư thục nói riêng chưa thể có nhiều điểm khác 

biệt so với nền học Pháp trước đó. Do đó, để gây dựng ảnh hưởng của mình trên địa 

hạt giáo dục, Mỹ cần có thêm thời gian để loại bỏ dần ảnh hưởng của nền giáo dục 

Pháp ra khỏi nền giáo dục Việt Nam Cộng hòa. 

2.1.4. Sự định hình nền giáo dục đại học ở miền Nam dưới chế độ Việt 

Nam Cộng hòa 

Về sự hình thành hệ thống giáo dục đại học ở miền Nam, ngay từ sớm, chính 

quyền Sài Gòn đã dành những ưu tiên đáng kể trong việc tiếp nhận các cơ sở của 

Viện Đại học Đông Dương chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn, duy trì, cải biến các viện 

đại học này đồng thời, thiết lập thêm các viện đại học mới.  

Về các loại hình giáo dục đại học ở miền Nam thời kì 1954 – 1975, dựa vào 

lý thuyết giáo dục Âu – Mỹ đồng thời thừa kế những thành quả của nền giáo dục Pháp 

vốn đã hiện diện ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX, chính quyền Sài Gòn đã có những 

bước đi nhằm xây dựng hệ thống giáo dục đại học theo quan điểm và triết lý riêng. 
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Việc học hỏi các mô hình giáo dục đại học của châu Âu và Mỹ được chính quyền xúc 

tiến từ khá sớm thông qua các tổ chức chính phủ và phi chính phủ – đặc biệt là từ 

Mỹ. Từ năm 1954 đến năm 1975, hệ thống giáo dục đại học ở miền Nam gồm hai 

loại hình: 1. Các viện đại học công lập bao gồm các viện đại học quốc gia và các viện 

đại học cộng đồng địa phương36 và, 2. Các viện đại học tư thục. 

– Đại học công lập (public higher education institution) 

+ Các viện đại học quốc gia 

Các viện đại học quốc gia (national university) là thiết chế giáo dục công lập 

hiện diện sớm nhất trong hệ thống giáo dục đại học ở miền Nam. Trên cơ sở tái cấu 

trúc Viện Đại học Đông Dương của người Pháp, Viện Đại học Quốc gia Việt Nam 

được thiết lập (đến năm 1957 đổi thành Viện Đại học Sài Gòn). Tiếp đó là sự ra đời 

của Viện Đại học Huế (1957), Viện Đại học Cần Thơ (1966). Ngoài ra, ở miền Nam 

Việt Nam thời kì 1954 – 1975 còn có một số cơ sở giáo dục đại học công lập khác37 

tiêu biểu là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Phú Thọ (1957)38 và Viện Đại học Bách 

khoa Thủ Đức (1973). 

Các viện đại học công lập là các cơ sở giáo dục đại học do nhà nước thiết lập. 

Về mặt tổ chức, các viện đại học công lập ở chịu sự quản lí của Bộ Giáo dục39. Viện 

trưởng40 viện đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đề nghị và phải được 

Thượng viện chuẩn y, sắc lệnh của Tổng thống bổ nhiệm. Tài chính hoạt động của 

các viện đại học công lập phụ thuộc vào tài khóa của ngân sách quốc gia phân bổ qua 

Bộ Giáo dục và phải được Quốc hội thông qua. Ngoài các mặt trên, các viện đại học 

gần như được tự chủ về nhân sự nội bộ (tuy về nhân sự chủ chốt cũng phải được sự 

chuẩn y của Bộ trưởng Bộ Giáo dục), chương trình và nội dung giảng dạy… 

+ Các viện đại học cộng đồng (community college) 

                                              

36 Các viện đại học cộng đồng đầu tiên được thiết lập ở miền Nam Việt Nam tương đối muộn, từ năm 1971. 

37 Các cơ sở giáo dục đại học không thuộc quản lí của Bộ Giáo dục có thể kể đến gồm: Trường Quốc gia Hành 

chánh (thuộc Phủ Thủ tướng), Trường Quốc gia Bưu điện (thuộc Bộ Giao thông Công chánh), Trường Quốc 

gia Nông – Lâm – Mục (thuộc Bộ Canh nông, sau chuyển sang Bộ Quốc gia Giáo dục), Trường Cán sự Điều 

dưỡng, Trường Nữ hộ sinh Quốc gia (thuộc Bộ Y tế), Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt (thuộc Bộ Quốc phòng)... 

38 Thành lập ngày 29-6-1957 theo sắc lệnh số 213-GD của chính quyền Sài Gòn. 

39 Tùy thời điểm mà cơ quan quản lí cấp bộ về giáo dục của chính quyền Sài Gòn có tên gọi là Bộ Quốc gia 

Giáo dục, Bộ Giáo dục hay Bộ Văn hóa Giáo dục và Thanh niên. Trong luận án này, tùy vào ngữ cảnh cụ thể, 

chúng tôi tạm dùng tên gọi Bộ Giáo dục để chỉ chung cho cơ quan quản lí giáo dục cấp bộ của chính quyền 

Việt Nam Cộng hòa (1955 – 1975). 

40 Về quyền hạn, viện trưởng các viện đại học quốc gia ở miền Nam trước năm 1975 tương đương giám đốc 

đại học quốc gia hiện nay. 
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Các viện đại học cộng đồng41 bắt đầu được thành lập ở miền Nam năm 1971, 

tiêu biểu là Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang (đóng tại Mỹ Tho, tỉnh Định Tường 

– nay là Tiền Giang) và Viện Đại học Cộng đồng Duyên Hải (đóng tại Nha Trang) 

[63; tr. 156], [107; tr. 149]. Tính đến năm 1975, ở miền Nam ngoài 2 viện đại học 

cộng đồng kể trên còn có Viện Đại học Cộng đồng Quảng Đà, Viện Đại học Cộng 

đồng Long Hồ (Vĩnh Long), Viện Đại học Cộng đồng Ban Mê Thuột. 

– Đại học tư thục (private higher education institution) 

Tiếp sau sự ra đời của các viện đại học quốc gia (công lập), các viện đại học 

tư thục cũng được xúc tiến hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng 

của xã hội miền Nam. Đây là loại hình giáo dục đại học hình thành dựa trên căn bản 

sự hỗ trợ về tài chính của các tổ chức, đoàn thể tôn giáo và cá nhân. Ở miền Nam thời 

kì 1954 – 1975, do bối cảnh chính trị xã hội nên các trường đại học tư thục lớn chủ 

yếu nằm dưới sự bảo trợ của các tôn giáo. 

Các cơ sở giáo dục đại học lớn của loại hình này có các viện đại học tiêu biểu 

như: Viện Đại học Đà Lạt (của Hội đồng Giám mục Việt Nam), Viện Đại học Vạn 

Hạnh (thành lập năm 1964, là viện đại học đầu tiên của Phật giáo ở miền Nam Việt 

Nam), Viện Đại học Minh Đức, Viện Đại học Cao Đài (Tây Ninh), Viện Đại học Hòa 

Hảo (Long Xuyên, An Giang)... 

Về nguyên nhân hình thành các viện đại học tư thục ở miền Nam, có thể xem 

xét ở các khía cạnh sau: 

+ Sự gia tăng nhanh chóng số lượng học sinh đậu Tú tài II ghi danh vào học đại 

học, từ 764 người năm 1957 tăng lên 34.680 người năm 197242 và sau khi chính quyền bỏ 

kì thi Tú tài I, thi Tú tài II bằng IBM, năm 1974, con số này đã tăng lên gấp đôi so với năm 

1972 làm cho các viện đại học công lập không đủ khả năng tiếp nhận [135; tr. 41].  

+ Các viện đại học công lập tuy có vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo 

nhân lực cho xã hội miền Nam nhưng do những khó khăn về quản trị, cơ cấu tổ chức 

“quá nặng nề và bị ràng buộc bởi các thủ tục hành chính phức tạp” [135; tr. 41] đã 

giới hạn khả năng tiếp nhận số lượng sinh viên mới nên không thể theo kịp những 

                                              

41 Mô hình đại học cộng đồng được khởi phát đầu thế kỉ XX. Mô hình này ở Mỹ được gọi là “đại học sơ cấp” 

(junior college); ở Canada gọi là “đại học vùng” (regional college) hay “trường chuyên biệt” (specialized 

school); các nước ở Nam Mỹ thì gọi là “học viện đại học” (institutos universitarios) hay “đại học quận lỵ” 

(universidad distrital), ở châu Á lại được gọi là “đại học đoản kỳ” (Nhật Bản) hay “đại học sơ cấp” tại Hàn 

Quốc [62; tr. 47]. 

Đại học cộng đồng dạy những môn trong 2 năm đầu của chương trình cử nhân (bachelor) 4 năm. Các đại học 

này cũng đào tạo nghề để sau 2 năm sinh viên có thể ra trường với một nghề trong tay. Về sau, các đại học 

cộng đồng có sự thay đổi về điều kiện nhập học. Bất cứ ai trên 18 đều có thể theo học tại các trường cộng đồng 

mà không cần có bằng trung học. Học phí của đại học cộng đồng cũng ít hơn [107; tr. 147]. 

42 Năm 1970, số lượng đỗ Tú tài I là 37,38%, đỗ Tú tài II là 62% [166; tr. 321]. Số lượng dự thi Tú tài II khóa 

I năm 1971 là 37.000 thí sinh, dự thi Tú tài I là 107.000 thí sinh [166; tr. 315]. 



50 

chuyển biến của nhu cầu xã hội trong việc đào tạo những ngành nghề mới, đáp ứng 

nhu cầu đa dạng của một xã hội đang trong tình trạng chuyển đổi với nhiều biến động 

như xã hội miền Nam. 

Trong khi đó, số lượng sinh viên ở miền Nam gia tăng rất nhanh (xem Bảng 

2.2.); niên khóa 1973 – 1974 gấp gần 20 lần niên khóa 1957 – 1958. Điều đó đã gây 

áp lực lớn đối với hệ thống các viện đại học công lập, buộc chính quyền phải có chính 

sách khuyến khích nhằm chia sẻ việc đào tạo nhân lực cho các cơ sở giáo dục đại học 

tư thục đã và đang định hình gắn liền với vai trò của các tổ chức, cá nhân, tôn giáo ở 

miền Nam. 

Bảng 2.2. Số lượng sinh viên các viện đại học ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 

1957 – 1974 

 

Niên khóa Số sinh viên Tỉ lệ gia tăng so với năm trước đó 

1957 – 1958 4.985 -- 

1958 – 1959 7.164 43,71% 

1959 – 1960 9.878 37,88% 

1960 – 1961 13.089 32,50% 

1961 – 1962 15.568 18,90% 

1962 – 1963 17.968 15,40% 

1963 – 1964 21.058 17,20% 

1964 – 1965 25.051 18,96% 

1965 – 1966 28.282 12,90% 

1966 – 1967 33.961 20,07% 

1967 – 1968 36.315 6,93% 

1968 – 1969 41.579 14,40% 

1969 – 1970 47.526 14,30% 

1970 – 1971 56.104 18,04% 

1971 – 1972 69.535 23,88% 

1972 – 1973 88.104 26,70% 

1973 – 1974 93.771 6,43% 

 

Nguồn: Higher Education Branch – USAID, dẫn theo [135; tr. 42] 
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2.1.5. Các giai đoạn phát triển của giáo dục đại học tư thục ở miền Nam 

Việt Nam dưới thời Việt Nam Cộng hòa 

 Xem xét sự phát triển của giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam từ 

năm 1957 đến năm 1975, chúng tôi nhận thấy rằng, có thể phân chia quá trình phát 

triển của các cơ sở giáo dục đại học tư thục này thành hai giai đoạn như sau: 

- Giai đoạn từ năm 1957 đến năm 1965:  

Đây là giai đoạn các cơ sở giáo dục đại học tư thục đầu tiên ra đời ở miền Nam 

– Viện Đại học Đà Lạt (năm 1957); tiếp nối đó là sự hình thành của Viện Đại học 

Vạn Hạnh (năm 1964). Trong giai đoạn định hình này, sự phát triển của giáo dục đại 

học tư thục ở miền Nam liền với quá trình hình thành và phát triển của Viện Đại học 

Đà Lạt. Đến năm 1964, sau những biến động chính trị xã hội ở miền Nam Việt Nam 

dưới thời Đệ Nhật Cộng hòa, sự xuất hiện của Viện Đại học Vạn Hạnh là một sự kiện 

đánh dấu sự khởi phát của một giai đoạn mới trong quá trình phát triển của giáo dục 

đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam. 

- Giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1975: 

Sự ra đời của Viện Đại học Vạn Hạnh đã tạo ra một xung lực mới cho việc 

phát triển giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam. Kể từ năm học 1964 – 

1965 trở đi, số lượng sinh viên theo học các viện đại học tư thục tăng nhanh so với 

thời gian trước đó. Nếu năm học 1958 – 1959 số lượng sinh viên theo học đại học tư 

chỉ có 49 sinh viên (Viện Đại học Đà Lạt) thì đến năm học 1964 – 1965, số lượng 

sinh viên theo học tại 2 cơ sở giáo dục đại học tư (Viện Đại học Đà Lạt và Viện Đại 

học Vạn Hạnh) là 1.836 sinh viên. Đây là thực sự là bước phát triển vượt trội của các 

viện đại học tư thục nếu so sánh với năm học 1963 – 1964 chỉ có 444 sinh viên theo 

học đại học tư (tăng 413%) (!) [135; 47]. 

Từ cuối những năm 1960 đầu những năm 1970 trở đi, vị thế của các cơ sở giáo 

dục đại học tư thục ngày càng được khẳng định với sự ra đời của nhiều cơ sở giáo 

dục đại học tư thục khác. Cùng với những thay đổi về chính trị trên chính trường miền 

Nam, sự ra đời của Hiến pháp năm 1967, ảnh hưởng Mỹ đối với nền giáo dục ở miền 

Nam Việt Nam ngày càng rõ nét (nhất là sau khi Mỹ chuyển sang chiến lược Chiến 

tranh cục bộ). Hàng loạt cơ sở giáo dục đại học tư thục mới lần lượt ra đời (Viện Đại 

học Minh Đức, Viện Đại học Hòa Hảo, Viện Đại học Cao Đài, Viện Đại học Phương 

Nam, Viện Đại học Dân Trí, Việt Nam Điện toán Công ty, Học viện Phụ nữ Tư thục 

Cộng đồng Régina Pacis, Viện Đại học Tư thục Cửu Long, Học viện Tri Hành, Viện 

Đại học Tư thục Canh Tân, Viện Đại học Kỹ thuật Đồng Nai, Đại học Sư phạm Thành 

Nhân, Học viện Lasan, Học viện Minh Trí) gắn liền với vai trò của các cá nhân, đoàn 

thể, tôn giáo đã đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của giáo dục đại học tư thục ở 

miền Nam.  
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2.2. SỰ RA ĐỜI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TƯ THỤC  

2.2.1. Viện Đại học Đà Lạt  

Những năm sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, tuy tình hình có nhiều khó 

khăn phải đối phó nhưng chính quyền Ngô Đình Diệm cũng đã tập trung sức lực vào 

việc “kiến thiết quốc gia”. Trên địa hạt giáo dục bậc cao, các viện đại học quốc gia 

lần lượt được thiết lập nhằm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chế độ. Tuy thế, việc 

đào tạo tại các viện đại học này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Nhận thấy “vai trò 

tích cực” [80] của những người Công giáo, Ngô Đình Diệm – một người Công giáo 

– đã tạo những điều kiện thuận lợi cho sự ra đời một cơ sở giáo dục bậc đại học do 

giáo hội Công giáo bảo trợ tại Đà Lạt bởi đây là nơi có tỉ lệ dân số Công giáo khá 

đông43, lại là vùng đất có điều kiện lịch sử phù hợp nhưng lại “thiếu vắng” một cơ sở 

giáo dục bậc cao nhằm “góp phần vào công trình xây dựng tài nguyên nhân lực chung 

của đất nước”44 [80]. 

Để chuẩn bị cho việc thành lập Viện Đại học Đà Lạt, ngay từ “cuối năm 1957, 

chính quyền Ngô Đình Diệm đã tặng cho trường đồn điền tại Blao”45 và “theo yêu 

cầu của Ngô Đình Thục, ngày 31-7-1958, Bộ trưởng Bộ Kiến thiết và Thiết kế đô thị 

gởi công văn số 1392/BKTĐT/KOC đến Ngô Đình Diệm đề nghị cho đại học này 

được ứng trước 5.000.000 đồng để dùng vào việc xây cất trường”46. 

Viện Đại học Đà Lạt là một “cơ sở giáo dục tư nhân thuộc quyền sở hữu của 

Hội Đại học Đà Lạt”47 “bắt đầu hoạt động từ niên khóa 1957 – 1958. Năm ấy, Viện 

                                              

43 Dân số Đà Lạt năm 1958 là 51.380 người, trong đó có 14.174 tín đồ Công giáo (chiếm tỉ lệ 27,6% trong khi 

tỉ lệ người Công giáo ở cả Nam Việt Nam chỉ được gần 10%) [59; tr. 467]. 

Riêng thành phố Đà Lạt, theo thống kê năm 1964 có 4 giáo xứ với 13.700 giáo hữu [11; tr. 384]. 

44 Mục đích việc thiết lập Viện Đại học Đà Lạt được nói rõ là nhằm khai triển một nền giáo dục đại học Công giáo, 

“tiếp tục truyền thống giáo dục của Giáo hội Công giáo (…), toàn thể các Giám mục Việt Nam đã quyết định thành 

lập Viện Đại học Đà Lạt” – Huấn dụ nhân lễ tốt nghiệp khóa I – sinh viên phân khoa Sư phạm ngày 29-3-1961 của 

Ngô Đình Thục in trong Dalat University, Saigon, Printed by Dong Nam A (44 p.), tr. 2-3 – dẫn theo [80]. 

Theo quan điểm của tác giả Lê Cung thì Viện Đại học Đà Lạt ra đời là kết quả của “chính sách dành đặc quyền 

cho Thiên Chúa giáo, kỳ thị Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm”. “Toàn miền Nam có ‘Văn phòng 

Trung ương giáo dục Thiên Chúa giáo’, nằm trong tổ chức ‘Trung tâm Thiên Chúa giáo’. Trực thuộc cơ quan 

này là một viện Đại học Thiên Chúa giáo ở Đà Lạt” [23; tr. 101]. 

45 Công văn số 415-TTP.DL/M ngày 04-12-1957 của Đổng lý văn phòng Phủ Tổng thống gửi Bộ trưởng Bộ 

Tài chánh – dẫn theo [23; tr. 103]. 

46 Dẫn theo [23; tr. 103]. 

47 Hội Đại học Đà Lạt (Dalat University Foundation) được cấp giấy phép hoạt động chính thức theo Nghị định 

số 67/BNV/NA/P5 của Bộ Nội vụ chính quyền Sài Gòn ký ngày 08-8-1957. Thành phần hội bao gồm tất cả 

giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hội đồng Giám mục coi hoạt động của Hội Đại học Đà Lạt là 

một đặc vụ giám mục [151; tr. 7] [152; tr. 8]. 

Sắc lệnh số 232/NV do Tổng thống Ngô Đình Diệm ký ngày 09-9-1959 công nhận Hội Đại học Đà Lạt là một 

hội công ích và công nhận tư cách pháp nhân của Hội đồng quản trị Hội Đại học Đà Lạt [152; tr. 8]. 
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thâu nhận một số thanh niên vì thời cuộc không có cơ hội thi bằng Tú tài, với mục 

đích chuẩn bị cho họ theo học một chương trình kỹ thuật.  

Sau một năm thí nghiệm, thấy không thành công, từ đầu niên khóa 1958 – 

1959, Viện đã chuyển hướng và chỉ thu nhận những sinh viên có Tú tài toàn phần để 

theo học các phân khoa đại học” [152; tr. 8-9]. 

Đến năm 1961, Viện Đại học Đà Lạt “được quyền cấp phát văn bằng bậc đại 

học một cách chính thức và thực thụ” theo Sắc lệnh số 190/GD ngày 28-8-1961 của 

Tổng thống Việt Nam Cộng hòa và Nghị định số 1206/GD/PC/NĐ ngày 04-9-1961 

của Bộ Quốc gia Giáo dục [152; tr. 9]. 

Ban đầu Viện Đại học Đà Lạt chỉ có Trường Đại học Sư phạm (niên khóa 1958 

– 1959). Trong niên khóa 1959 – 1960, Viện Đại học Đà Lạt thiết lập thêm các trường 

trực thuộc là Đại học Văn khoa và Đại học Khoa học48. Đến niên khóa 1964 – 1965 

trường Chính trị kinh doanh Đà Lạt được thành lập [151; tr. 7] với 2 phân khoa: Chính 

trị xã hội và Chính trị kinh doanh. Năm 1974 phân khoa Thần học hình thành trên cơ 

sở khoa Thần học của Giáo hoàng Học viện Thánh Pius X và ban Triết học, Trường 

Đại học Văn khoa Đà Lạt49.  

Viện Đại học Đà Lạt được coi là điển hình về sự hợp tác của tư nhân và tổ 

chức trong việc thành lập một thiết chế giáo dục đại học tư thục ở miền Nam thời kì 

1954 – 1975. Ngay từ năm 1957 Giám mục Ngô Đình Thục đã thiết lập Hội Việt Nam 

Viện trợ Giáo dục cao đẳng50 nhằm mục đích tạo nguồn kinh phí hỗ trợ các hoạt động 

hướng đến việc thành lập Hội Đại học Đà Lạt và xây dựng Viện Đại học Đà Lạt. Quá 

trình này nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ Cơ quan Viện trợ Công giáo Hoa Kỳ [80].  

Viện Đại học Đà Lạt có mục tiêu “phát huy văn hóa Việt Nam trong khía cạnh 

nhân bản, dân tộc và khoa học, dung hòa các giá trị tinh thần cổ truyền quốc gia với 

mọi tư tưởng quốc tế, nhất là tinh thần Phúc âm Công giáo” [152; tr. 10]. Lý tưởng 

“thụ nhân” của Viện Đại học Đà Lạt khởi nguồn từ câu: “Nhất niên chi kế mạc như 

thụ cốc, thập niên chi kế mạc như thụ mộc, bách niên chi kế mạc như thụ nhân” (Kế 

một năm không gì bằng trồng lúa, kế mười năm không gì bằng trồng cây, kế một trăm 

năm không gì bằng trồng người) [152; tr. 5]. 

                                              

48 Đến niên khóa 1966 – 1967, trường Đại học Văn khoa có các ban: Triết học, Việt văn, Pháp văn, Anh văn, 

Sử – Địa [98; tr. 434]; trường Đại học Khoa học có các ban: Vạn vật, Hóa học, Vật lý (đào tạo trình độ cử 

nhân) [97; tr. 452]. 

49 Khoa này được thiết lập ở Giáo hoàng Học viện Thánh Pius X từ năm 1958 nhưng chưa hoàn toàn được 

công nhận về giáo quyền cũng như thế quyền. Theo: “Nhớ lại cảnh cũ người xưa: Đại học Đà Lạt”, Đặc san 

Frère Kế, Southern CA, U.S.A., 12-2003, tr. 156-158, đoạn 5 – dẫn theo [80]. 

50 Phạm Quang Lộc được bổ nhiệm làm giám đốc hội này từ giữa năm 1959. Theo ghi nhận của Ủy ban Liên 

bộ Điều tra Tài sản, chỉ riêng việc khai thác rừng ở Định Quán (23.000 mẫu) Hội Việt Nam Viện trợ Giáo dục 

cao đẳng đã thu được số lời là 127.269.304 đồng [146; tr. 35]. 
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Dưới đây là một số nét khái quát về các phân khoa (trường) thành viên của 

Viện Đại học Đà Lạt:  

– Trường Đại học Sư phạm, Viện Đại học Đà Lạt: còn gọi là trường Đại học 

Sư phạm Đà Lạt, được thiết lập từ niên khóa 1958 – 1959. Thời gian đầu (1958 – 

1965) trường do Viện trưởng Viện Đại học Đà Lạt trực tiếp điều hành.  

Giai đoạn 1965 – 1967, trường đào tạo giáo viên cho các trường tư thục. Năm 

1967, Trường Đại học Sư phạm Đà Lạt đào tạo trình độ cử nhân sư phạm với chương 

trình học 4 năm [80]. Từ niên khóa 1973 – 1974 Trường Đại học Sư phạm Đà Lạt 

còn được phép mở khóa huấn luyện cấp tốc giáo viên trung học đệ nhất cấp cho đồng 

bào dân tộc51.  

– Trường Đại học Văn khoa, Viện Đại học Đà Lạt: còn gọi là trường Đại học 

Văn khoa Đà Lạt, được thiết lập từ niên khóa 1959 – 1960. Trong năm học này, 

trường có các lớp dự bị, chứng chỉ Văn chương Pháp, chứng chỉ Đạo đức và Xã hội 

học. Đến năm học 1972 – 1973, trường đào tạo sinh viên ở 5 ban, gồm: Việt văn, 

Triết học, Sử – Địa, Anh văn và Pháp văn. Đến niên khóa 1974 – 1975, Ban Sử – Địa 

được tách thành hai ban Sử học và Địa lý. Từ năm 1971, Trường Đại học Văn khoa 

Đà Lạt được phép đào tạo chương trình cao học52.  

Về tổ chức giảng dạy, thời gian đầu Trường Đại học Văn khoa Đà Lạt tổ chức 

giảng dạy theo chế độ chứng chỉ. Sinh viên muốn được cấp văn bằng cử nhân phải 

trúng tuyển năm dự bị và đạt thêm 4 chứng chỉ trong 4 năm học kế tiếp53. Từ niên 

khóa 1969 – 1970 trường chuyển sang đào tạo hệ thống niên chế. Theo đó sinh viên 

sẽ được cấp văn bằng cao đẳng văn khoa nếu thi đạt 2 năm đầu và được cấp văn bằng 

cử nhân văn khoa nếu thi đạt đủ 4 năm học. 

                                              

51 Theo Nghị định số 2684/VHGDTN/NGV/NĐ của Bộ Văn hóa Giáo dục và Thanh niên ký ngày 15-11-1972 

– dẫn theo [80]. 

52 Theo Nghị định số 1144/GD/KHPC/HV/NĐ ký ngày 08-6-1971 [80]. 

53 Thành phần chứng chỉ của các văn bằng như sau (áp dụng từ niên khóa 1969 – 1970 về trước): 

– Cử nhân Giáo khoa Việt văn gồm các chứng chỉ: Dự bị Văn khoa, Văn chương Quốc âm, Văn chương Việt 

Hán, Ngữ học Việt Nam, Ngoại ngữ. 

– Cử nhân Giáo khoa Triết học gồm các chứng chỉ: Dự bị Văn khoa, Lịch sử Triết học Tây phương, Lịch sử 

Triết học Đông phương, Luận lý siêu hình, Tâm lý – Đạo đức – Xã hội. 

– Cử nhân Giáo khoa Sử – Địa gồm các chứng chỉ: Dự bị Văn khoa, Quốc sử, Thế giới sử, Địa lý đại cương 

(văn bằng này chỉ gồm 4 chứng chỉ, gồm cả chứng chỉ dự bị). 

– Cử nhân Giáo khoa Anh văn gồm các chứng chỉ: Dự bị Văn khoa, Ngữ học Anh, Văn chương và văn minh 

Mỹ, Văn chương và văn minh Anh, Quốc sử (hoặc Văn chương Quốc âm, Ngữ học Việt Nam, Văn chương 

Việt Hán, Lịch sử Triết học Đông phương, Văn minh Việt Nam). 

– Cử nhân Giáo khoa Pháp văn gồm các chứng chỉ: Dự bị Văn khoa, Văn minh Pháp, Văn chương Pháp, Văn 

phạm và Ngữ học Pháp, Quốc sử (hoặc Văn chương Quốc âm, Ngữ học Việt Nam, Văn chương Việt Hán, Lịch 

sử Triết học Đông phương, Văn minh Việt Nam) [151; tr. 56-57]. 



55 

– Trường Đại học Khoa học, Viện Đại học Đà Lạt: Trường Đại học Khoa học 

có nhiệm vụ đào tạo các chuyên gia nghiên cứu hay giáo viên trung học. Tính đến 

niên khóa 1972 – 1973, trường đào tạo 2 văn bằng là cử nhân giáo khoa Lý – Hóa và 

cử nhân giáo khoa Vạn vật. Thời gian đào tạo cho mỗi văn bằng kéo dài 4 năm (sinh 

viên phải đỗ tổng cộng 7 chứng chỉ bắt buộc mới được cấp bằng). Năm đầu tiên sinh 

viên học lý thuyết đại cương, ba năm còn lại sẽ học các chứng chỉ chuyên khoa [151; 

tr. 94]. Trường có 5 ban chuyên môn gồm: Ban Địa chất, Ban Động vật, Ban Thực 

vật, Ban Hóa học và Ban Vật lý. 

– Trường Chính trị Kinh doanh, Viện Đại học Đà Lạt: Trường Chính trị Kinh 

doanh được thiết lập theo Nghị định số 1433/GD/PC/NĐ của Bộ Giáo dục chính 

quyền Việt Nam Cộng hòa ký ngày 13-8-196454. Trường có mục đích “đào tạo các 

chuyên viên và các quản trị gia cho lĩnh vực xã hội, chính trị, kinh tế” [151; tr. 95]. 

Trường khai giảng khóa đầu tiên ngày 27-9-1964.  

Cuối năm 1967, trường Chính trị kinh doanh mở thêm Ban Cao học Quản trị 

kinh doanh tại Sài Gòn nhằm “thu hút các sinh viên đã tốt nghiệp cử nhân cư ngụ hay 

làm việc trong vùng Sài Gòn muốn có cơ hội nâng cao kiến thức chính trị kinh doanh” 

[80]. Lớp cao học đầu tiên khai giảng ngày 11-01-1969. Đến niên khóa 1972 – 1973, 

ngành Chính trị Xã hội (bậc cử nhân) với chương trình học 4 năm và ngành Chính trị 

Báo chí (bậc cao học) với chương trình học 2 năm được mở tại trường [151; tr. 94]. 

– Phân khoa Thần học, Viện Đại học Đà Lạt: Ngay từ năm 1957, Toà thánh 

Vatican đã chấp thuận ý định xây dựng một Chủng viện Giáo hoàng55 nhằm đào tạo 

chức sắc Công giáo ở trình độ đại học của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngày 13-

9-1958, Chủng viện Giáo hoàng khai giảng khóa đầu tiên tại Đà Lạt. 

Ngày 31-7-1965, phân khoa Thần học thuộc Giáo hoàng Học viện Thánh Pius 

X (Dalat Pius X Pontificale Collegium) – tên mới của Chủng viện Giáo hoàng từ năm 

1959 – được thành lập theo Sắc lệnh của Toà thánh56. Theo tinh thần Sắc lệnh đó, 

phân khoa được tổ chức liên kết với Viện Đại học Đà Lạt, các khóa tốt nghiệp Giáo 

hoàng Học viện được cấp bằng cử nhân57.  

                                              

54 Lúc đầu trường được đề nghị đặt tên là Phân khoa Khoa học Chính trị và Quản lý Doanh nghiệp (Faculty of 

Political Science and Enterprise Administration) hoặc Phân khoa Chính trị, Kinh tế và Quản trị Kinh doanh 

(Faculty of Politics, Economics and Business Management). Theo Nghị định thành lập, trường lấy tên là trường 

Chính trị Kinh tế và Quản lý Xí nghiệp (Faculty of Economics and Business Administration).  

Đến đầu năm 1965 phân khoa Chính trị kinh tế và quản lí xí nghiệp đổi tên thành trường Chính trị Kinh doanh 

(School of Government and Business) theo Nghị định số 72/GD/HV/NĐ ngày 18-01-1965 của Bộ Giáo dục 

chính quyền Sài Gòn [80]. 

55 Chủng viện mang tên Giáo hoàng Chủng viện Mẫu Tâm Vô Nhiễm (Seminarium Pontificale Immaculati 

Cordis B.M.V.). 

56 Phân khoa Thần học chính thức khai giảng ngày 07-3-1966. 

57 Giáo trình Thần học đã được sử dụng nội bộ trong học viện từ năm 1963. 
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Đến năm 1974, Hội đồng Viện Đại học Đà Lạt quyết định hợp thức việc xây 

dựng phân khoa Thần học. Viện tiếp nhận toàn bộ chương trình học58 và Ban giảng 

huấn của Giáo hoàng Học viện Thánh Pius X. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng cử 

nhân Thần học [80]. 

2.2.2. Viện Đại học Vạn Hạnh  

Sự phát triển của giáo dục đại học tư thục cuối những năm 1950 ở miền Nam 

với sự ra đời của Viện Đại học Đà Lạt (1957) đã tạo ra bối cảnh ít nhiều thuận lợi 

đồng thời đặt ra những nhu cầu ngày càng bức bách đối với việc hình thành các cơ sở 

giáo dục đại học tư thục khác ở miền Nam nhằm cùng với các viện đại học công lập 

giải quyết vấn đề về đào tạo con người trong bối cảnh mới. Những nhu cầu đó ngày 

càng đặt ra cấp thiết bởi những biến động chính trị xã hội liên tục kể từ sau khi chính 

quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ (tháng 11-1963). Bối cảnh ấy đặt ra một thực tế là cần 

có thêm các cơ sở giáo dục đại học mới của tư nhân/tổ chức/tôn giáo nhằm đáp ứng 

nhu cầu học tập của đông đảo đồng bào Phật tử cũng như mọi tầng lớp trong xã hội, 

giải quyết vấn đề đào tạo nguồn nhân lực phục vụ mọi mặt đời sống xã hội miền Nam 

bấy giờ. Viện Đại học Vạn Hạnh ra đời trong bối cảnh lịch sử đó. 

Ngày 17-10-1964 Viện Đại học Vạn Hạnh59 được thiết lập tại Sài Gòn bởi 

Nghị định số 1805-GD/PG/NĐ của Bộ Quốc gia Giáo dục chính quyền Sài Gòn trên 

cơ sở của Viện Cao đẳng Phật học [14; tr. 7]. Về đường lối phát triển, Viện Đại học 

Vạn Hạnh “chủ trương một nền giáo dục toàn diện và dân tộc. Toàn diện có nghĩa là 

vượt ngoài ranh giới chủng tộc, tôn giáo, địa phương, để thực hiện cho đúng tinh thần 

của chữ Universitas. Toàn diện có nghĩa là chú trọng phát triển, không những kiến 

thức trí dục mà cả thể dục, đức dục và giáo dục tâm linh […]. Một nền giáo dục dân 

tộc không có nghĩa là bài ngoại và quốc gia quá khích mà phải là một nền giáo dục 

giúp con người Việt Nam ý thức được mình là người Việt Nam, tìm hiểu những gì đã 

xây dựng và liên kết dân tộc và quốc gia Việt Nam và giúp con người Việt Nam tránh 

được nạn phân hóa để xây dựng tổ quốc” [134; tr. 17]. 

Là một cơ sở giáo dục bậc cao được tổ chức theo mô hình viện đại học do giáo 

hội Phật giáo bảo trợ, khác với hệ thống các cơ sở đào tạo thuần túy về Phật học trước 

đó, Viện Đại học Vạn Hạnh có ý muốn “đem lại cho quốc dân một [nền] Quốc học 

chân chính” [127; tr. 96] và để làm được như vậy, Viện Đại học Vạn Hạnh “phải dựa 

vào tinh thần tổng hợp Phật giáo của Thiền sư Vạn Hạnh” người đầu tiên đã đem 

                                              

58 Chương trình học dự kiến gồm 8 năm: 1 năm dự bị, 3 năm học Triết học, 4 năm học các môn về Thần học. 

Thời gian sau được đổi thành 3 năm triết học (hoặc 4 năm) và 5 năm Thần học.  

59 Lấy theo tên Thiền sư Vạn Hạnh. Thiền sư Vạn Hạnh người Cổ Pháp (cũng là quê hương nhà Lý), không rõ 

năm sinh. Về năm mất, theo Đại Việt sử kí toàn thư ông mất năm 1025 (Thiền uyển tập anh chép Vạn Hạnh 

mất năm 1018) [129; tr. 131]. 

Thích Mãn Giác đánh giá về ảnh hưởng của Thiền sư Vạn Hạnh đối với Lý Công Uẩn như sau: “Không có Lý Công 

Uẩn thì cũng không có nhà Lý, nhưng không có Vạn Hạnh thì cũng khó mà có Lý Công Uẩn” [31; tr. 21-22]. 
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Thiền học dung hòa, tổng hợp với các tư tưởng Nho, Lão... trên đất Việt thời Đinh 

Lý [127; tr. 96, 98]; đồng thời “Đại học Vạn Hạnh cũng phải thích ứng với nhu cầu 

thực tế của xứ sở. Đại học Vạn Hạnh quan niệm giáo dục dân tộc trước hết để đào tạo 

lấy người đáp ứng cho nhu cầu [của] quốc gia Việt Nam” [127; tr. 97] và “lấy nhân 

văn học để bảo vệ những giá trị cổ truyền và để thâu hóa có sáng tạo tinh hoa văn hóa 

thế giới, nhất là Âu Mỹ” [127; tr. 98]. 

Về vai trò của Viện Đại học Vạn Hạnh, Thượng tọa Viện trưởng Thích Minh 

Châu nhấn mạnh: “Vạn Hạnh trước hết là một trung tâm giáo dục chuyên nghiên cứu và 

giảng dạy tri thức và minh triết của Đông và Tây, của quá khứ và hiện tại. Viện tìm cách 

truyền đạt cho sinh viên của Viện một lối thấu hiểu và thẩm định mới về văn hóa và lịch 

sử Việt Nam, nền văn hóa và lịch sử trong đó Phật giáo là yếu tố căn bản. Nhưng Viện 

cũng có tham vọng trang bị cho sinh viên một nền giáo dục mới, cần thiết để đương đầu 

với những vấn đề và những thử thách của nước Việt Nam ngày nay” [14; tr. 5-6]. 

Viện chủ trương châm ngôn “Duy tuệ thị nghiệp”60, nghĩa là “tất cả mọi sự 

hoạt động (nghiệp) tại Viện Đại học Vạn Hạnh này là nhắm đến xây dựng kiến thức 

và trí tuệ cho sinh viên” [156; tr. 10]. 

Tính thế tục của Viện Đại học Vạn Hạnh cũng được khẳng định trong những 

ngày đầu hoạt động của viện: “Viện đại học không phải là một cơ sở để truyền bá tôn 

giáo” và “Đại học Vạn Hạnh là một cơ sở giáo dục chứ không phải là một trung tâm 

truyền giáo cho Đại Thừa hay Tiểu Thừa” [14; tr. 8]. 

Về quá trình phát triển của Viện, có thể nhận thấy hai giai đoạn phát triển của 

Viện Đại học Vạn Hạnh gồm: giai đoạn từ năm 1964 đến năm 1970 (giai đoạn hình 

thành, gắn liền với hai phân khoa ban đầu: phân khoa Phật học và phân khoa Văn học 

và Khoa học nhân văn) và giai đoạn từ năm 1971 đến 1975 (giai đoạn phát triển, với 

4 phân khoa...).  

Trong niên khóa đầu tiên (1964 – 1965), Viện Đại học Vạn Hạnh mở hai phân 

khoa là phân khoa Phật học và phân khoa Văn học và Khoa học nhân văn. Đây là hai 

phân khoa chính của Viện trong suốt 11 năm tồn tại của mình [109; tr. 880]. Đến niên 

khóa 1966 – 1967, Viện mở thêm Trung tâm Ngôn ngữ. Đến niên khóa 1970 – 1971, 

Viện Đại học Vạn Hạnh được tổ chức gồm 4 phân khoa, 1 trường chuyên nghiệp trực 

thuộc và 1 trung tâm. Cụ thể các phân khoa, trường và trung tâm của Viện Đại học 

Vạn Hạnh như sau61:  

                                              

60 Duy tuệ thị nghiệp còn có thể được hiểu là “lấy trí tuệ làm sự nghiệp của mình để đi vào cuộc sống”. 

61 Có một sự tương đồng nhất định trong việc tổ chức các phân khoa đào tạo của Viện Đại học Vạn Hạnh trước 

1975 ở miền Nam với Viện Đại học Mahachulalongkorn Buddhist University (MCU) ở Thái Lan. Các phân khoa 

của MCU bao gồm: Phật học, Giáo dục, Nhân văn học và Khoa học Xã hội – xem thêm: [133; tr. 486-489]. 
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– Phân khoa Phật học, Viện Đại học Vạn Hạnh: được thiết lập theo quyết định 

số 007/ĐHVH/HV/QĐ ngày 09-12-1964 của Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh; 

phân khoa có chương trình đào tạo 4 năm cho văn bằng cử nhân (gồm các ban62: Ban 

Phật học Hán Việt, Ban Phật học Pâli, Ban Phật học Sanskrit). Đến năm 1969, phân 

khoa Phật học được đổi tên thành phân khoa Phật học và Triết học Đông phương theo 

quyết định số 117A/ĐHVH/HV/QĐ ngày 15-6-1969 của Viện trưởng Viện Đại học 

Vạn Hạnh63. Trong niên khóa 1970 – 1971, Ban Cao học Phật học được thiết lập tại 

phân khoa này64. 

– Phân khoa Văn học và Khoa học Nhân văn, Viện Đại học Vạn Hạnh: được 

thiết lập từ năm 1964 gồm có các ban: Văn học, Triết học, Sử – Địa, Báo chí và Văn 

học Anh – Mỹ (tính đến năm học 1971 – 1972). Phân khoa này có mục tiêu đào tạo 

là làm cho “sinh viên rõ vẻ đẹp của nền văn hóa dân tộc” đồng thời dạy cả văn hóa 

những nước khác với ý hướng “tạo cho sinh viên một nền giáo dục phổ quát và giúp 

đỡ họ làm giàu nền văn hóa dân tộc” [14; tr. 11].  

Về chương trình giảng dạy, từ niên khóa 1969 – 1970 phân khoa tổ chức giảng 

dạy theo môn học và niên khóa (theo Nghị định số 2208 GD/PCHV/NĐ ngày 14-10-

1969) [155; tr. 6]. Đến niên khóa 1971 – 1972, chương trình giảng dạy được phân 

thành 2 cấp. Ở cấp I (hai năm đầu) sinh viên các ban học chung. Các môn học nhằm 

cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quát, sinh viên tốt nghiệp cấp I được cấp bằng 

cao đẳng văn khoa. Sang cấp II (năm ba, tư của chương trình học), sinh viên học theo 

các ban đã chọn. Tốt nghiệp sinh viên được cấp bằng cử nhân văn khoa [155; tr. 6-

7]. Đến niên khóa 1970 – 1971, Ban Cao học Văn khoa được thiết lập tại phân khoa 

Văn khoa và Khoa học Nhân văn65. 

– Phân khoa Khoa học Xã hội, Viện Đại học Vạn Hạnh: phân khoa này được 

hình thành từ niên khóa 1967 – 1968, đào tạo trình độ cử nhân (thời gian học 4 năm) 

với các ngành chuyên môn như kinh tế, ngân hàng, thương mại, hành chính, ngoại 

giao, chính trị, nhân chủng học... có mục tiêu “làm cho sinh viên Việt Nam hiểu cơ 

cấu xã hội để họ có thể cải thiện và củng cố xã hội mai sau” [14; tr. 11]. 

Chương trình cử nhân khoa học xã hội được chia làm hai bậc, mỗi bậc bao 

gồm hai năm. Trong hai năm đầu, sinh viên học chung các môn học thuộc phần kiến 

thức tổng quát của khoa học xã hội. Ở hai năm cuối, sinh viên sẽ chọn học 01 trong 

05 ban, gồm: Kinh tế học, Chính trị học, Xã hội học, Nhân chủng học và Thương mãi 

                                              

62 Tương đương với ngành học hiện nay. 

63 Đến tháng 10-1969, phân khoa lại trở về tên cũ là Phân khoa Phật học theo quyết định số 

019A/ĐHVH/HV/QĐ của Viện trưởng Thích Minh Châu [156 ; tr. 17-18]. Từ năm 1970, một chi nhánh của 

Phân khoa Phật học được mở tại Huế [117; tr. 109].  

64 Quyết định số 94/ĐHVH/HV/CH ngày 10-12-1970 của Viện trưởng Thích Minh Châu [156; tr. 19, 22]. 

65 Quyết định số 94/ĐHVH/HV/CH ngày 10-12-1970 của Viện trưởng Thích Minh Châu, Tlđd. 
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học. Đến niên khóa 1972 – 1973, sinh viên muốn nhập học phân khoa Khoa học xã 

hội phải qua kỳ thi tuyển. Bậc cao học khoa học xã hội cũng được thiết lập từ niên 

khóa 1972 – 1973 [14; tr. 11]. 

– Phân khoa Giáo dục, Viện Đại học Vạn Hạnh: được thiết lập từ niên khóa 

1970 – 1971, có nhiệm vụ huấn luyện và tu nghiệp giáo sư trung học, sưu tầm và 

khảo cứu về giáo dục, phát huy phương pháp giáo dục Phật giáo. Niên khóa đầu tiên 

phân khoa mở năm thứ nhất cho 05 ban, gồm: Việt Hán, Sử – Địa, Công dân, Anh 

văn, Toán với chương trình học bậc cử nhân là 4 năm. Sinh viên sẽ phải qua một kỳ 

thi tuyển sau khi ghi danh mới được theo học phân khoa này. 

– Trường Thanh niên phụng sự xã hội, Viện Đại học Vạn Hạnh: Được thiết 

lập năm 1965 [102; tr. 182-183]. Đây là một trường chuyên nghiệp thuộc Viện Đại 

học Vạn Hạnh, có mục đích “đào luyện những thanh niên nam nữ có chí hướng, kiến 

thức và khả năng chuyên môn để đi vào xã hội nông thôn Việt Nam”. Với học trình 

hai năm, trường giảng dạy các môn như: sư phạm, giáo dục cộng đồng, tâm lý học, 

thính thị, quốc văn, y tế học, kinh tế học, âm nhạc, hội họa, tôn giáo học, xã hội học, 

chính trị học, sinh ngữ, thể dục, nghề mộc và hoạt động thanh niên [159; tr. 1-2]. 

– Trung tâm Ngôn ngữ, Viện Đại học Vạn Hạnh: được thiết lập từ niên khóa 

1966 – 1967, phụ trách giảng dạy sinh ngữ và cổ ngữ cho sinh viên thuộc các phân 

khoa trong viện. Trung tâm Ngôn ngữ có các ban: Anh ngữ, Pháp ngữ, Đức ngữ và 

Nhật ngữ. 

Về số sinh viên theo học, năm 1964 Viện Đại học Vạn Hạnh có 696 sinh viên 

theo học, năm học 1969 – 1970 tăng lên 2.150 sinh viên, và đến năm 1974 đạt 4.451 

sinh viên66, nếu cộng cả số học viên của Trung tâm ngôn ngữ thì sĩ số lên tới 5.150 

sinh viên [15; tr. 11]. 67  

Nhu cầu về nhân sự phục vụ cho hệ thống thư viện ở miền Nam nói chung đã 

dẫn đến việc hình thành Ban Thư viện học (đào tạo bậc cử nhân) tại Viện Ðại học 

Vạn Hạnh. Ngày 30-4-1974, dự án lập ban Thư viện học đã được Hội đồng Viện chấp 

thuận. Ban Thư viện học thuộc phân khoa Văn học và Khoa học Nhân văn, khai giảng 

vào đầu niên khóa 1974 – 1975 với 70 sinh viên [123], [124]. 

2.2.3. Viện Đại học Minh Đức  

Viện Đại học Minh Đức là một cơ sở giáo dục đại học tư thục được thành lập 

từ niên khóa 1970 – 1971 bởi hội Minh Trí68 [109; tr. 880]. Viện có mục đích “phát 

huy văn hóa dân tộc, truyền bá những văn hóa, tư tưởng hữu ích và đào luyện một số 

                                              

66 Tính cả sinh viên các lớp Cao học; trong đó có 3.748 nam và 703 nữ. Nguồn: [101; tr. 478]. 

67 Chi tiết xem thêm Phụ lục 2.3. và Phụ lục 2.4. 

68 Hội Minh Trí được cấp phép hoạt động bởi Nghị định số 445/BNV/KS/14 ngày 15-5-1971 của Bộ Nội vụ 

chính quyền Việt Nam Cộng hòa [154; tr. 9]. 
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nhân tài cho Tổ quốc” với tôn chỉ hoạt động: dân tộc, hiện đại hóa, thực dụng [100; 

tr. 501-502], [154; tr. 9]. Khóa đầu tiên của viện đại học này được khai giảng ngày 

08-9-1970 tại số 6 đường Hoàng Hoa Thám, Gia Định.69 

Viện Đại học Minh Đức tọa lạc tại số 8 Nguyễn Văn Tráng, Sài Gòn (tòa viện 

trưởng). Viện gồm các trường (phân khoa): 

– Trường Đại học Y khoa, Viện Đại học Minh Đức: còn gọi là trường Đại học 

Y khoa Minh Đức. Trường có chương trình đào tạo 7 năm, tốt nghiệp sinh viên được 

cấp bằng bác sĩ Y khoa. Trường đóng ở số 8 Nguyễn Văn Tráng, Sài Gòn. 

– Phân khoa Kinh tế Thương mại, Viện Đại học Minh Đức: được thiết lập từ 

niên khóa 1970 – 1971. Đến niên khóa 1973 – 1974, phân khoa này được đổi tên là 

trường Đại học Kinh thương. Mục đích của trường Đại học Kinh thương Minh Đức 

là đào tạo các chuyên viên, quản trị viên về kinh tế với chương trình học kéo dài 4 

năm. Cơ sơ của trường đóng ở số 179 – 181 Trần Quốc Toản, Sài Gòn 10. 

– Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật, Viện Đại học Minh Đức: là một trong 

năm cơ sở đầu tiên của Viện Đại học Minh Đức, được thành lập năm 1970 dưới tên 

gọi phân khoa Khoa học Thực dụng. Trong niên khóa đầu tiên, trường “đặt tại trường 

Đắc Lộ trên Quốc lộ I. Từ 1971 tới nay (1974), trường nằm tại trụ sở hiện hữu ở 515 

Võ Di Nguy, Phú Nhuận” (số cũ 459 Võ Di Nguy) [100; tr. 534], [154; tr. 31]. 

Trường chủ trương “đào tạo những kỹ sư vừa đầy đủ khả năng kỹ thuật vừa 

am tường những phương pháp điều hành quản trị và tổ chức nhà máy” [154; tr. 31]. 

Với chương trình học 4 năm, trường giảng dạy và và cấp phát văn bằng về 02 ngành: 

kỹ sư cơ điện và kỹ sư chế biến hóa học (kỹ sư hóa chế) [154; tr. 45]. 

– Trường Đại học Kỹ thuật Canh nông, Viện Đại học Minh Đức: đào tạo kỹ 

sư canh nông với chương trình học 4 năm. Địa chỉ trường ở số 349 Nguyễn Văn 

Thoại, Gia Định (số mới 91 Nguyễn Văn Thoại, Phú Thọ Hòa, Sài Gòn 11). 

– Trường Đại học Nhân văn và Nghệ thuật, Viện Đại học Minh Đức: trường 

này được cải đổi từ phân khoa Triết học từ niên khóa 1973 – 1974, đào tạo hệ cử 

nhân. Trường đào tạo các ban (bậc cử nhân), gồm: Giáo khoa Triết học, Tâm lý Ứng 

dụng, Anh văn, Giáo khoa Hoa văn và Hán học Việt Nam, Âm nhạc và Kịch nghệ, 

Truyền thông Xã hội và Điện ảnh [154; tr. 9, 151]. Trường đóng tại địa chỉ 245/5 

Phạm Hồng Thái (Lê Văn Duyệt nối dài), Chí Hòa, Gia Định. 

Số liệu sinh viên theo học Viện Đại học Minh Đức niên khóa 1973 – 1974 xem 

thêm ở Phụ lục 2.5. 

                                              

69 Ngày 22-12-1972, chính quyền Việt Nam Cộng hòa ban hành Nghị định số 3590-GD/KHPC/HV hợp thức hóa 

việc cho phép mở Viện Đại học Minh Đức (Công báo Việt Nam Cộng hòa 1973, tr. 271) – dẫn theo: [18; tr. 168]. 
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2.2.4. Viện Đại học Hòa Hảo 

Ở miền Tây Nam Bộ, cho đến năm 1970, ngoài Viện Đại học Cần Thơ (công 

lập) và Đại học Tư thục Dân Trí (được cấp phép tạm thời), chưa có một cơ sở giáo 

dục đại học hiện hữu nào khác. Quá trình đi đến thành lập một viện đại học mới ở 

miền Tây Nam Bộ năm 1970 phải kể đến vai trò của ông Lê Phước Sang – một tín đồ 

Phật giáo Hòa Hảo đồng thời là dân biểu – người đã có “sáng kiến và nỗ lực vận động 

thực hiện [việc thành lập Viện Đại học Hòa Hảo]” [75]. Nhận thức được tầm quan 

trọng của giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học ở miền Tây Nam Bộ còn nhiều khó 

khăn cách trở, việc thiết lập Viện Đại học Hoà Hảo sẽ “giúp khối nông dân miền Tây 

nâng cao trình độ, thoát ra khỏi tình trạng giáo dục thường xảy ra trong các xã hội 

chậm tiến: chỉ có thiểu số thị dân được cơ hội thăng tiến trong khi đại khối nông dân 

trì trệ trong trình độ giáo dục hậu tiến” [75]. 

Viện Đại học Hòa Hảo (còn được gọi là Viện Đại học An Giang hay Đại học 

An Giang) được chính thức thành lập theo Nghị định số 1674-GD/KHPC/NĐ ngày 

08-9-1971 của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Theo nội dung nghị định này, chính 

quyền Sài Gòn cho phép Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo được thiết lập tại An Giang một 

viện đại học tư thục lấy tên là Viện Đại học Hòa Hảo [19; tr. 7163]. Tuy vậy, khóa 

đầu tiên của Viện đã được mở từ trước đó – năm học 1970 – 1971 – sau khi Tổng 

thống Việt Nam Cộng hòa “chấp thuận trên nguyên tắc cho Viện khai giảng và hoạt 

động” nhân dịp đi dự lễ khánh thành trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo 

(tại An Giang) ngày 02-4-1970 [115]. 

Viện Đại học Hòa Hảo được thiết lập nhằm “đào tạo những cán bộ và chuyên 

viên cao cấp có đầy đủ đức tính và tài năng để phục vụ trong những ngành hoạt động 

cần thiết cho công cuộc phát triển quốc gia”. Mục đích của việc thành lập Viện Đại 

học Hòa Hảo được ghi nhận như sau: 

“1. Đem đại học vào dân chúng để cho những người có khả năng, dầu thiếu 

phương tiện tài chánh, cũng được dịp theo học lên cao như lòng sở nguyện. 

2. Đào tạo những lớp người trẻ có đủ khả năng lãnh đạo có thể đảm trách hữu 

hiệu những vai trò chỉ huy trong hay ngoài chánh quyền, ở cấp bậc địa phương hay 

trung ương. 

3. Đào tạo chuyên viên cho các ngành nông, ngư, thủy lợi. 

4. Đào tạo giáo sư để dạy từ những lớp I đến XII trong những trường công lập 

và tư thục theo như chánh sách của Chánh phủ và nhu cầu của xứ sở. 

5. Đào tạo chuyên viên nghiệp vụ, công sở, cho các ngành thương mãi, ngân 

hàng, quản trị xí nghiệp và bang giao dịch vụ” [115]. 

Khai giảng niên khóa đầu tiên vào giữa năm 1970 tại cơ sở tạm là Trung tâm 

Xã hội cộng đồng tỉnh An Giang (ngã ba đường vào Núi Sập), về sau Viện Đại học 
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Hòa Hảo dời về cơ sở mới được xây cất bên sông Hậu, gần bến phà Vàm Cống, Long 

Xuyên70. Cơ sở này được xây dựng trong thời gian kỉ lục nhờ nỗ lực về kinh phí cũng 

như công sức của Giáo hội và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (nhiều doanh nghiệp đã hứa 

giúp kinh phí xây cất viện đại học với số tiền lên tới gần 100 triệu đồng (tiền Việt Nam 

Cộng hòa). Trong niên khóa đầu tiên, Viện đã có (khoảng) 400 sinh viên theo học71. 

Về quá trình phát triển, các phân khoa của Viện Đại học Hòa Hảo không được 

thành lập đồng thời. Sau khi được chính thức thiết lập bởi nghị định của chính quyền, Viện 

Đại học Hòa Hảo có các phân khoa gồm: Văn khoa và Sư phạm, Khoa học Quản trị 

và Bang giao Quốc tế, Thương mại Ngân hàng, Bách khoa Nông nghiệp. 

Thời gian đầu mới thành lập, theo kế hoạch của Viện Đại học Hòa Hảo, hoạt 

động của các phân khoa thuộc Viện được chia làm hai giai đoạn: 

  + Giai đoạn 1: hoạt động các phân khoa phổ thông và chuyên nghiệp không 

đòi hỏi trang bị học cụ, phòng ốc đơn dụng. 

+ Giai đoạn 2: hoạt động các phân khoa đòi hỏi trang bị máy móc, phòng thí 

nghiệm... (cần 1 đến 2 năm chuẩn bị).  

Trong niên khóa 1970 – 1971, Viện Đại học Hòa Hảo đã khai giảng các trường 

thành viên (phân khoa) và trung tâm sau: trường Đại học Văn khoa và Sư phạm, 

trường Đại học Khoa học Quản trị và Bang giao Quốc tế, trường Đại học Thương mại 

Ngân hàng, trung tâm Sinh ngữ và Dịch thuật, trung tâm Năng lực Luật học, trung 

tâm Nghiên cứu Triết lý Phật giáo Hòa Hảo [115]. 

Dưới đây là mấy nét khái quát về các trường thành viên (phân khoa) của Viện 

Đại học Hòa Hảo: 

– Phân khoa Văn khoa và Sư phạm, Viện Đại học Hòa Hảo: phân khoa này 

được hợp thức hóa bằng Nghị định số 1674/KHPC/NĐ ngày 08-9-1971 của Tổng trưởng 

Giáo dục. Phân khoa Văn khoa và Sư phạm có các mục đích chính sau đây: 

“1. Phục hưng và phát huy tinh hoa của nền Văn hóa dân tộc ăn nhịp với trào 

lưu tiến bộ của văn minh thế giới hiện đại; 2. Huấn luyện sinh viên thành những công 

dân tốt, tạo môi trường thuận tiện để sinh viên phát triển về ba phương diện đức, trí 

và thể dục. Sinh viên cũng được hướng dẫn để thích nghi với đời sống nông thôn của 

đồng bào miền Hậu Giang; 3. Đào tạo cán bộ giáo dục có khả năng và lương tâm 

chức nghiệp đầy đủ để phục vụ nền giáo dục quốc gia” [99; tr. 559]. 

                                              

70 Tư liệu phỏng vấn nhân chứng, ông Nguyễn Văn Lón – nguyên Phó Khoa trưởng phân khoa Thương mại 

Ngân hàng, Viện Đại học Hòa Hảo. Địa chỉ: 43/13A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang. 

71 Theo Thông cáo của Hội đồng Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo, Báo Tiền tuyến số ngày 24-8-1970. 
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Đến năm 1974, phân khoa có 3 ban gồm: Việt Hán, Văn học Anh Mỹ, Sử Địa 

với học trình chia làm 2 cấp. Cấp 1 gồm 2 năm, sau khi tốt nghiệp sinh viên được cấp 

bằng Cao đẳng Văn khoa hay Cao đẳng Sư phạm. Cấp 2 gồm 4 năm, sau khi tốt 

nghiệp sinh viên được cấp bằng Cử nhân Văn khoa hoặc bằng tốt nghiệp Đại học Sư 

phạm Văn khoa [99; tr. 560]. 

– Phân khoa Khoa học Quản trị, Viện Đại học Hòa Hảo: năm 1970 phân khoa 

Khoa học Quản trị và Bang giao Quốc tế ra đời tại Long Xuyên nhằm phổ biến các 

kiến thức về khoa học quản trị và bang giao quốc tế. Đến năm học 1973 – 1974, ban 

Bang giao Quốc tế được sáp nhập vào phân khoa Thương mại Ngân hàng (Viện Đại 

học Hòa Hảo) nên phân khoa Khoa học Quản trị và Bang giao Quốc tế chỉ còn tên 

gọi là phân khoa Khoa học Quản trị. Phân khoa này hoạt động theo Nghị định số 613-

GD/KHPC/HV/NĐ ngày 10-3-1973 của Bộ Văn hóa Giáo dục và Thanh niên [20; tr. 

1382]. Phân khoa có mục đích đào tạo chuyên viên cho các lĩnh vực: quản trị hành 

chính, quản trị tài chính kế toán, quản trị thương mại và quản trị kĩ thuật và xí nghiệp 

với đường hướng giáo dục đại chúng và thực tiễn.  

– Phân khoa Thương mại Ngân hàng, Viện Đại học Hòa Hảo72: được hợp thức 

hóa bằng Nghị định số 612-GD/KHPC/HV/NĐ ngày 10-3-1973 của chính quyền Sài 

Gòn (phân khoa này hoạt động từ niên khóa 1970 – 1971). Mục đích đào tạo của phân 

khoa “nhằm đào tạo một số chuyên viên góp phần đắc lực vào việc kiến tạo xứ sở 

trong phạm vi kinh tế, thương mãi của vùng đồng bằng sông Cửu Long” [99; tr. 568]. 

– Phân khoa Bách khoa Nông nghiệp, Viện Đại học Hòa Hảo73: là phân khoa 

được thành lập khá muộn của Viện Đại học Hòa Hảo, bắt đầu giảng dạy từ niên khóa 

1973 – 1974 do Nghị định số 615-GD/KHPC/HV/NĐ ngày 10-3-1973 về việc thiết lập 

phân khoa Bách khoa Nông nghiệp thuộc Viện Đại học Hòa Hảo của Tổng trưởng Giáo 

dục. Mục đích của phân khoa này là “đào tạo những chuyên viên về Nông Lâm Ngư 

Mục để có thể góp phần trong sự phát triển vùng châu thổ sông Cửu Long” [99; tr. 572]. 

Có thể thấy rằng hầu hết các phân khoa đều hình thành từ khá sớm cùng với 

sự hình thành của Viện Đại học Hòa Hảo. Là một viện đại học tư thục, nằm trong xu 

hướng chung trong việc tổ chức việc đại học, mô hình tổ chức các phân khoa của 

Viện có nhiều nét tương đồng với các viện đại học lớn ở miền Nam thời gian này.  

Về số sinh viên theo học tại Viện Đại học Hòa Hảo, xin xem Phụ lục 2.6. (Thống 

kê trong Chỉ nam Giáo dục Cao đẳng Việt Nam, phần trình bày về Viện Đại học Hòa Hảo). 

Cùng với các viện đại học tư thục khác ở miền Nam (Viện Đại học Đà Lạt, 

Viện Đại học Vạn Hạnh...), Viện Đại học Hòa Hảo được thiết lập ở An Giang năm 

                                              

72 Phân khoa Văn khoa và Sư phạm và Phân khoa Thương mại Ngân hàng có văn phòng liên lạc Sài Gòn tại địa chỉ 

57/5 Hồng Bàng, Sài Gòn 5. 

73 Văn phòng liên lạc tại Sài Gòn đóng tại số 72 Lý Thái Tổ, Sài Gòn 10. 
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1970 với sự đóng góp to lớn về công sức cũng như tiền của của đồng bào và Giáo hội 

Phật giáo Hòa Hảo là một minh chứng khác về vai trò của tôn giáo trong việc trong 

việc phát triển giáo dục đại học tư thục ở miền Nam thời kì 1954 – 1975.  

2.2.5. Viện Đại học Cao Đài 

Viện Đại học Cao Đài là cơ sơ giáo dục bậc đại học của đạo Cao Đài được 

thành lập năm 1971 tại Tây Ninh bởi Nghị định số 799/GD/VP ngày 29-9-1971 của 

Bộ Giáo dục chính quyền Việt Nam Cộng hòa, bổ túc bằng giấy phép số 9335/GD 

ngày 24-11-197174. Viện chính thức khai giảng ngày 28-12-1971 với hai phân khoa 

là Sư phạm và Nông – Lâm – Mục [95; tr. 545]75. 

Trong giai đoạn đầu, viện đóng tạm ở nhà Hội Vạn Linh (trong khu vực Tòa 

Thánh Tây Ninh); về sau chuyển về trụ sở mới ở ngoại ô Tòa Thánh76. 

Ngoài hai phân khoa ban đầu, Viện tiếp tục thiết lập phân khoa Thần học Cao 

Đài giáo và 1 trung tâm sinh ngữ (trung tâm sinh ngữ khai giảng niên khóa 1973 – 

1974 thu hút 1.050 sinh viên theo học) [95; tr. 546]. Chi tiết về các phân khoa của 

Viện Đại học Cao Đài như sau: 

– Phân khoa Nông – Lâm – Mục, Viện Đại học Cao Đài: phân khoa này có 

mục tiêu đào tạo cán sự và kỹ sư nông lâm mục “với những phương pháp canh tác, 

chăn nuôi và chế biến nông phẩm sẽ giúp cho nền kinh tế và mức sống nông thôn 

phát triển và tiến bộ” [95; tr. 546]. 

Phân khoa Nông – Lâm – Mục có 2 cấp: 

Cấp 1: đào tạo 2 năm, sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng cán sự Nông – 

Lâm – Mục. 

Cấp 2: đào tạo 2 năm, sinh viên hoàn thành 2 năm đầu (cấp 1) có khả năng học thêm, 

khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng kỹ sư Nông – Lâm – Mục có ghi ngành chuyên môn. 

– Phân khoa Sư phạm, Viện Đại học Cao Đài: phân khoa có mục tiêu đào tạo 

giáo sư trung học đệ nhất và đệ nhị cấp. Phân khoa này có 2 ngành: Văn khoa và 

Khoa học. Ngành Văn khoa có 2 ban: Việt Hán và Sử Địa; ngành Khoa học chỉ có 

ban Lý Hóa [95; tr. 548]. Chương trình học cũng gồm 2 cấp (như phân khoa Nông – 

Lâm – Mục).  

Cấp 1: đào tạo 2 năm, sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng Cao đẳng Sư 

phạm có ghi ngành học. 

                                              

74 Ngày 03-01-1973, chính quyền Việt Nam Cộng hòa ban hành Nghị định số 12-GD/KHPC/HV/NĐ hợp thức hóa 

việc cho phép mở Viện Đại học Cao Đài (Công báo Việt Nam Cộng hòa 1973; tr. 414) – dẫn theo: [18; tr. 166]. 

75 Xem thêm Trích yếu về việc xin mở Viện Đại học Cao Đài, Phụ lục 2.7. [138]. 

76 Tư liệu phỏng vấn nhân chứng, Ông Dương Văn Trị – nguyên Tổng thư kí Viện Đại học Cao Đài. Địa chỉ: 

17/1 Khu phố 1, thị trấn Hòa Thành, Tây Ninh. 
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Cấp 2: đào tạo 2 năm, sinh viên hoàn thành 2 năm đầu (cấp 1) có khả năng học 

thêm, khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng Cử nhân Sư phạm (ban Văn khoa hoặc Khoa 

học) [95; tr. 547]. 

Mục tiêu ban đầu của Viện Đại học Cao Đài là đào tạo giáo sư trung học đệ 

nhất cấp và chuyên viên nông nghiệp (còn gọi là cán sự) phục vụ nhu cầu địa phương. 

Về sau, do nhu cầu thực tế trong việc nâng cao trình độ giáo viên đang giảng dạy tại 

các trường trung học, chương trình học của trường được nâng lên thành 4 năm nhằm 

đào tạo giáo sư trung học đệ nhị cấp và kỹ sư canh nông với trình độ cử nhân. 

Số sinh viên theo học tại Viện Đại học Cao Đài năm học 1973 – 1974 là 444 

sinh viên77. 

Nhân sự của Viện Đại học Cao Đài phần lớn là đạo hữu và giới chức đạo Cao 

Đài. Công tác giảng huấn, chương trình học, thi cử... do một số giảng viên từ các viện 

đại học ở Sài Gòn điều hành. Mặc dù chương trình áp dụng cho việc giảng dạy tại 

Viện Đại học Cao Đài không khác nhiều so với các viện đại học ở Sài Gòn, Huế hay 

Cần Thơ... nhưng tại Tây Ninh, sự hiện diện của Viện Đại học Cao Đài là một biến 

chuyển lớn đối với người dân trong vùng.  

2.2.6. Các cơ sở giáo dục đại học tư thục khác 

– Viện Đại học Phương Nam 

Viện Đại học Phương Nam hoạt động theo giấy phép số 675-VHGD-ĐHKT-

VP ngày 15-5-1968 của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Trụ sở Viện đặt tại số 16 

đường Trần Quốc Toản, Quận 1078; văn phòng Viện trưởng đặt tại số 584 đường Phan 

Thanh Giản – Sài Gòn [29]. 

Viện Đại học Phương Nam có ba phân khoa, gồm: Khoa học Kỹ thuật, Kỹ 

thương và Khoa học Nhân văn. 

– Đại học Dân Trí 

Đại học Dân Trí được thiết lập tại Long Xuyên (An Giang) theo văn thư số 

1466/GDTN/PC ngày 08-3-1969 của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Đây là cơ sở 

giáo dục đại học thuộc hội Việt Nam Dân Trí (nghị sĩ Quốc hội Lê Tấn Bửu làm Hội 

trưởng hội này). Trụ sở hội đặt tại số 108 Ngô Quyền, Sài Gòn. Đơn xin thành lập 

trường do ông Lê Tấn Bửu đứng tên79. 

– Việt Nam Điện toán Công ty  

                                              

77 Chi tiết xem Thống kê số lượng sinh viên Viện Đại học Cao Đài niên khóa 1973 – 1974 ở Phụ lục 2.8. 

78 Nay là số 244 đường Ba tháng Hai, Quận 10, TP. HCM. Đối chiếu theo [144; tr. 35]. 

79 “Văn thư số 1466/GDTN/PC ngày 08-3-1969 về việc cho phép mở Đại học Dân Trí tại Long Xuyên”, phông 

PTTĐIICH, số 6579, TTLTQGII, xem chi tiết ở Phụ lục 2.9. [149]. 
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Trường này thành lập từ năm 1969, là “trường tư thục chuyên nghiệp điện toán 

duy nhất được Bộ Giáo dục công nhận theo Quyết định số 693/GD/KTHV/QĐ 

chuyên đào tạo các chuyên viên điện toán”. Theo: [76; tr. 74], [93; tr. 710]. 

– Học viện Phụ nữ Tư thục Cộng đồng Régina Pacis 

Học viện này thường gọi tắt là Học viện Régina Pacis, được thành lập tại Sài 

Gòn theo giấy phép tạm số 3343/GD/KHPC/HV7 ngày 03-5-1972 của Tổng trưởng 

Bộ Giáo dục. Học viện do Cô Nguyễn Thị Phòng (cử nhân văn chương Pháp) làm 

hiệu trưởng. Trụ sở của học viện đặt tại số 42 Tú Xương, Sài Gòn80. (Xem thêm Phụ 

lục 2.10. Giấy phép tạm số 3343/GD/KHPC/HV7 ngày 03-5-1972 của Tổng trưởng 

Bộ Giáo dục về việc cho phép mở Học viện Régina Pacis) [38]. 

Học viện có 2 phân khoa gồm: Quản trị Kinh doanh (Business Management) 

và Kinh tế Gia vụ (Home Economics). Số sinh viên của học viện năm học 1973 – 

1974 là 200 sinh viên [93; tr. 709]. 

– Viện Đại học Tư thục Cửu Long 

Viện Đại học Tư thục Cửu Long (còn gọi là Viện Đại học Cửu Long), hoạt 

động theo giấy phép tạm số 472/GD/KHPC/HV/7 ký ngày 17-01-1973 [39]81. Viện 

đại học này do một nhóm các nhà doanh nghiệp kỹ nghệ tư nhân cùng một số nhà 

giáo dục đứng ra xin phép thành lập. Viện đóng tại số 6 đường Thoại Ngọc Hầu, Gia 

Định. Viện khai giảng niên khóa 1973 – 1974 ở số 49 đường Bà Huyện Thanh Quan, 

Sài Gòn; sau dời về 1 bis đường Hoàng Diệu, Phú Nhuận82. 

Viện Đại học Cửu Long tuyển sinh từ niên khóa 1973 – 1974 với 2 phân khoa: 

Kinh tế Quản trị và Truyền thông Đại chúng. Bên cạnh đó, viện còn có 2 trung tâm 

là Trung tâm Sinh ngữ và Trung tâm Việt học. Thời gian học tối thiểu để lấy bằng cử 

nhân là 2 năm (mỗi năm học liên tục trong 4 quý), sinh viên theo học phải thi đỗ 120 

tín chỉ mới được cấp bằng tốt nghiệp. Học phí đóng cho cả 2 năm là 160.000 đồng. 

Tổng số sinh viên năm học 1973 – 1974 là 260 sinh viên [132; tr. 440]. 

– Học viện Tri Hành 

Học viện Tri Hành (cũng gọi là Viện Đại học Tri Hành) hoạt động theo giấy 

phép tạm số 7102/VHGDTN/KHPC/HV7 của Bộ Văn hóa Giáo dục và Thanh niên 

                                              

80 “Giấy phép tạm số 3343/GDTN/PC ngày 03-5-1972 về việc cho mở Học viện Phụ nữ Tư thục Cộng đồng 

Régina Pacis tại Sài Gòn”, phông PTTĐIICH, số 3644, TTLTQGII [38]. 

Văn kiện ngày 03-5-1972 của chính quyền đã “công nhận Học viện Régina Pacis là 1 nữ học viện tư thục ngang 

hàng với cấp bậc đại học cộng đồng” [94; tr. 688]. 

Tư liệu phỏng vấn nhân chứng, Soeur Chu Thị Nguyện – Địa chỉ: 42 Tú Xương, Quận 3, TP. HCM. 

81 Xem thêm các Phụ lục 2.11. [39] và Phụ lục 2.12. [36]. 

82 “Giấy phép tạm cho dời Viện Đại học tư thục Cửu Long về số 01 bis đường Hoàng Diệu, Phú Nhuận”, phông 

PTTĐIICH, số 6579, TTLTQGII [35]. 
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chính quyền Việt Nam Cộng hòa ký ngày 24-8-1973. Trụ sở học viện này đặt tại số 

525 đường Nguyễn Tri Phương, Sài Gòn. Học viện do ông Huỳnh Thanh Thiên đứng 

tên xin phép83. 

Năm 1974, học viện được hợp thức hóa theo Nghị định số 

2715/VHGDTN/CTPC/PC2/NĐ7 của Bộ Văn hóa Giáo dục và Thanh niên ký ngày 

29-11-1974 [78]. 

Trong niên khóa 1973 – 1974, học viện được phép mở 2 phân khoa là Quản 

trị Xí nghiệp và Kinh tế Thương mại [78], [132; tr. 440]84, 85. 

– Viện Đại học Tư thục Canh Tân 

Viện Đại học Tư thục Canh Tân được đồng ý thành lập theo Văn thư số 

10689/VHGDTN/CTPC/PC2/7 ký ngày 29-11-1974. Viện đại học này do Tổng Liên 

đoàn Lao công Việt Nam xin phép thành lập86. 

– Viện Đại học Kỹ thuật Đồng Nai 

Viện Đại học Kỹ thuật Đồng Nai đóng tại tỉnh Bình Dương, hoạt động theo 

giấy phép tạm số 1198/VHGDTN/KHPC/HV7 ngày 25-02-1974 của chính quyền 

Việt Nam Cộng hòa về việc cho phép mở viện đại học này tại Gia Định. Về sau đổi 

địa điểm mở viện đại học tại Bình Dương thay vì Sài Gòn (theo giấy phép tạm số 

1578/VHGDTN/CTPC/PC2/7 do Tổng trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục và Thanh niên 

chính quyền Việt Nam Cộng hòa kí ngày 04-02-1975). Viện Đại học Kỹ thuật Đồng 

Nai do linh mục Cao Viết Chính – một tiến sĩ vật lý – đứng đơn xin phép87. 

– Đại học Sư phạm Thành Nhân 

Đại học Sư phạm Thành Nhân khai giảng niên khóa 1974 – 1975, hoạt động 

với hai phân khoa Canh nông và Kỹ thuật. Nguồn: [52; tr. 22].  

 

 

                                              

83 Chi tiết xem thêm Phụ lục 2.13. [40] và Phụ lục 2.14. [78]. 

84 “Giấy phép tạm số 7102/VHGDTN/KHPC/HV7 ký ngày 24-8-1973 cho phép mở Học viện Tri Hành tại 525 

đường Nguyễn Tri Phương, Sài Gòn”, Phông PTTĐIICH, số 6579, TTLTQGII [40]. 

85 “Nghị định số 2715/VHGDTN/CTPC/PC2/NĐ7 ký ngày 29-11-1974 sửa đổi điều 2/NĐ 2437-

VHGDTN/KHPC/HV/NĐ ngày 22-10-1973 hợp thức hóa Học viện Tri Hành”, Phông PTTĐIICH, số 6579, 

TTLTQGII [78]. 

86 “Văn thư số 10689/VHGDTN/CTPC/PC2/7 ký ngày 29-11-1974 phúc đáp chấp thuận việc xin thành lập 

Viện Đại học tư thục Canh Tân” của Bộ Văn hóa Giáo dục và Thanh niên, Phông PTTĐIICH, số 6579, 

TTLTQGII. Xem thêm Phụ lục 2.15. [148]. 

87 “Giấy phép tạm số 1578/VHGDTN/CTPC/PC2/7 ngày 04-02-1975 về việc mở Viện Đại học Kỹ thuật Đồng 

Nai tại tỉnh Bình Dương”, phông PTTĐIICH, số 6579, TTLTQGII [37]. Xem chi tiết ở Phụ lục 2.16. 
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– Viện Đại học Lasan (còn gọi là Học viện Lasan) 

Viện đại học này khai giảng niên khóa 1974 – 1975 (cấp phép hoạt động từ 

tháng 11-1974), hoạt động với hai phân khoa Canh nông và Kỹ thuật [52; tr. 22], 

[114; tr. 199]. 

– Học viện Minh Trí  

Học viện Minh Trí khai giảng từ niên khóa 1974 – 1975, hoạt động với hai 

phân khoa Canh nông và Kỹ thuật [52; tr. 22]. 

TIỂU KẾT 

Nhìn khái quát có thể nhận thấy rằng, trong hoàn cảnh xã hội miền Nam Việt 

Nam thời kì 1954 – 1975 với nhiều biến động về chính trị, quân sự cũng như về kinh 

tế – xã hội, việc chính quyền Việt Nam Cộng hòa có những chính sách khá phù hợp 

nhằm phát triển giáo dục, nhất là giáo dục bậc cao và giáo dục đại học tư thục là một 

nỗ lực đáng kể nhằm xây dựng nền tảng giáo dục với mục tiêu đào tạo nhân lực phục 

vụ sự phát triển mọi mặt của xã hội miền Nam đặt trong sự đối đầu với miền Bắc xã 

hội chủ nghĩa. 

Sự kế thừa nền giáo dục nói chung, các cơ sở giáo dục đại học từ thời Pháp 

hiện diện trước đó nói riêng (tuy nền đại học ấy có những vấn đề cần phải tiếp tục 

điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh lịch sử mới) là sự bảo đảm đáng kể cho sự định 

hình của nền giáo dục bậc cao ở miền Nam. Trên cơ sở của nền giáo dục Pháp, sự 

phát triển của giáo dục các cấp, đặc biệt là giáo dục đại học (công lập và tư thục) ở 

miền Nam là những biểu hiện sinh động cho sự đa dạng về khuynh hướng trong việc 

phát triển của giáo dục Việt Nam hiện đại. 

Sự bảo trợ của Mỹ về mặt chính sách cũng như sự viện trợ trên thực tế (cử các 

phái đoàn cố vấn về giáo dục để khảo sát thực trạng giáo dục miền Nam, hỗ trợ về tài 

chính, nhân lực phục vụ giáo dục, cơ sở vật chất...) đã góp phần định hình nền giáo 

dục bậc cao nói chung, giáo dục đại học tư thục nói riêng ở miền Nam từ năm 1957 

đến năm 1975. Chính sự hỗ trợ này đã dần làm biến đổi nền giáo dục đại học miền 

Nam (gồm các viện đại học công lập và tư thục) phát triển theo mô hình của các viện 

đại học Mỹ (về tổ chức cũng như triết lý đào tạo).  

Sự ra đời của các viện đại học tư thục, kể từ Viện Đại học Đà Lạt – viện đại 

học tư thục đầu tiên được thiết lập ở miền Nam năm 1957 – cho đến các viện đại học 

tư thục tiếp sau đó, thường gắn liền với vai trò của các tổ chức, cá nhân và đặc biệt là 

các tôn giáo. Đây là đặc điểm khá nổi bật cần thiết phải lưu ý khi xem xét, đánh giá 

về quá trình ra đời, phát triển của các viện đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 

đến năm 1975. 
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CHƯƠNG 3. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐẠI HỌC TƯ THỤC Ở MIỀN NAM TỪ NĂM 1957 ĐẾN NĂM 1975 

  

3.1 TỔ CHỨC, NHÂN SỰ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TƯ THỤC  

3.1.1. Tổ chức bộ máy  

Về tổ chức, theo quy định chung đứng đầu các viện đại học là một vị viện 

trưởng, phụ tá cho viện trưởng có một tổng thư kí, vị này do viện trưởng đề nghị bộ 

trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục bổ nhiệm.  

Viện trưởng có nhiệm vụ cai quản và điều khiển toàn diện các hoạt động của 

viện đại học. Với trách nhiệm của mình, viện trưởng sẽ thi hành các quyết nghị của 

Hội đồng đại học; đại diện trước chính quyền và dân chúng; phúc trình hàng năm về 

hoạt động của viện; chung quyết về các biện pháp kỉ luật áp dụng cho các sinh viên 

vi phạm. 

Ngoài ra, viện trưởng còn là chủ tịch Hội đồng đại học. Hội đồng này thường có 

nhiệm vụ thực hiện các công việc liên quan đến hành chính, tài chính và học vụ của viện. 

Về tổ chức các phân khoa (trường thành viên của viện đại học), mỗi phân khoa 

đại học đặt dưới quyền điều khiển của một khoa trưởng. Khoa trưởng được bổ nhiệm 

do nghị định của bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục, theo đề nghị của viện trưởng, chiếu 

theo kết quả bầu cử tại các hội đồng khoa. 

Khoa trưởng phải là một giáo sư thực thụ, hoặc nếu không có, phải là một giáo 

sư diễn giảng. Nếu không có giáo sư thực thụ, giáo sư diễn giảng, hội đồng khoa có 

thể bầu cử một quyền khoa trưởng chọn trong các nhân viên giáo huấn cấp dưới. 

Đồng thời với khoa trưởng, một phụ tá khoa trưởng cũng được bầu và bổ 

nhiệm để giúp đỡ thường xuyên khoa trưởng và thay thế vị này khi vắng mặt. 

Khoa trưởng là chủ tịch Hội đồng khoa, có nhiệm vụ thi hành các quyết định 

của Hội đồng khoa. Hội đồng khoa có thẩm quyền về các vấn đề hành chánh, tài 

chánh và học vụ liên quan tới khoa. 

Văn phòng đại học đường do một thư kí đại học đường điều khiển. Thư kí đại 

học đường do bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục bổ nhiệm [111; tr. 45-46]. 

Sau đây chúng tôi sẽ trình bày cơ cấu/mô hình tổ chức của một số viện đại học 

tư thục tiêu biểu ở miền Nam dưới thời Việt Nam Cộng hòa.  
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– Viện Đại học Đà Lạt 

Là một cơ sở giáo dục Công giáo nên về tổ chức, Viện Đại học Đà Lạt chịu sự 

quản lí của Hội đồng Giám mục Việt Nam thông qua Hội Đại học Đà Lạt88. Hội đồng 

Giám mục Việt Nam cử một Hội đồng quản trị của Hội Đại học Đà Lạt và một chưởng 

ấn89 để theo dõi công việc của viện. Viện trưởng90 Viện Đại học Đà Lạt do Hội đồng 

Giám mục Việt Nam bổ nhiệm với sự cộng tác của Hội đồng viện và sự tư vấn của 

Ủy ban Kế hoạch và Phát triển và Ủy ban Học vụ trong các phạm vi chuyên môn, 

chịu trách nhiệm quản lí toàn bộ hoạt động của viện [151; tr. 7]. 

Về tổ chức, Viện Đại học Đà Lạt được tổ chức với 2 cấp chính là cấp viện và 

cấp trường (các phân khoa thành viên thuộc viện) với 2 hội đồng chính là Hội đồng 

viện và Hội đồng khoa91.  

+ Hội đồng viện: gồm tất cả các khoa trưởng của các trường/phân khoa thành 

viên hợp thành do viện trưởng làm chủ tịch với phó viện trưởng và một số nhân sự chủ 

chốt như các phó khoa trưởng, phụ tá sinh viên vụ, giám đốc thư viện, phòng quản lí, 

phòng tuyên úy, quản lí cư xá sinh viên và một số nhân sự khác được mời tham dự. 

Bên cạnh là các ủy ban chuyên trách giúp viện trưởng giải quyết các công việc92. 

Hội đồng viện (đứng đầu là viện trưởng) có nhiệm vụ bao quát các vấn đề về 

học vụ, tài chính chung, hợp tác đối ngoại, phối hợp hoạt động học vụ của các phân 

khoa và các bộ phận khác trong viện cũng như các vấn đề quan hệ với Hội Đại học 

                                              

88 Về mối quan hệ giữa Hội Đại học Đà Lạt và Viện Đại học Đà Lạt xem thêm ở Phụ lục 3.2.  

89 Chưởng ấn: “người giữ ấn” (tiếng Pháp: chancelier), có thể hiểu là người được tín nhiệm. Chưởng ấn là 

“chức vị chỉ có ở viện đại học Công giáo” [56; tr. 433] Chức vụ và quyền hạn của vị chưởng ấn một trường đại 

học Công giáo khá phức tạp, tuỳ thuộc vào từng giáo hội và văn hóa của mỗi quốc gia. Thông thường, chưởng 

ấn là người đứng đầu chính thức của một viện đại học, quản lí viện đại học qua trung gian và cộng tác chặt chẽ 

với viện trưởng – người trực tiếp quản lí về hành chính và học vụ trong viện với các nhân viên trong Hội đồng 

Viện và các bộ phận khác. Tính đến năm 1973, Viện Đại học Đà Lạt có 3 chưởng ấn là: Giám mục Ngô Đình 

Thục (1957 – 1963), Giám mục Trần Văn Thiện (1963 – 1970) và Giám mục Nguyễn Ngọc Quang (1970 – 

1973). Chưởng ấn Viện Đại học Đà Lạt giám sát hoạt động của viện đi theo đúng chủ trương, mục đích, tôn 

chỉ của viện theo tinh thần giáo dục Công giáo do Hội đồng Giám mục Việt Nam vạch ra phù hợp đường lối 

của Tòa Thánh Vatican.  

90 Viện trưởng có 1 phó viện trưởng cộng tác, 1 tổng thư kí quản lí mọi việc hành chính và một số công việc 

khác do viện trưởng ủy nhiệm. 

Tính đến năm 1973, viện trưởng của Viện Đại học Đà Lạt là các linh mục: Trần Văn Thiện (1957 – 1961), 

Nguyễn Văn Lập (1961 – 1970) và Lê Văn Lý (1970 – 1973) [152; tr. 8]. 

91 Để kiện toàn tổ chức Viện Đại học Đà Lạt, một quy chế điều hành áp dụng cho Viện Đại học Đà Lạt cũng 

được ban hành theo Văn thư số 183/71/VC ký ngày 23-8-1971 (chính thức áp dụng từ ngày 25-11-1971). Tiếp 

đó là các văn thư số 285/72/VC (ký ngày 20-11-1972) xác định quy chế cho nhân viên giảng huấn [80]. 

92 Các ủy ban gồm:  

+ Ủy ban Hành chính và Kế toán có nhiệm vụ quản lí về tài chính, nghiên cứu các dự án phát triển viện...  

+ Ủy ban Học vụ và Hội đồng kỉ luật chịu trách nhiệm về học vụ và kỉ luật của viện. Ủy ban này có trách nhiệm 

đề ra nguyên tắc quản lí về học vụ và hạnh kiểm cho các đơn vị thuộc viện. 
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Đà Lạt. Viện trưởng chịu trách nhiệm với Hội đồng Giám mục Việt Nam về công 

việc điều hành và những vấn đề nảy sinh cần giải quyết. 

+ Hội đồng khoa: quản lí công việc ở cấp phân khoa (trường thành viên). 

Thành phần Hội đồng khoa gồm có khoa trưởng, phó khoa trưởng và một số nhân 

viên chủ chốt trong khoa (trưởng ban phụ trách các ban, chánh văn phòng khoa và 

một số nhân viên giảng huấn...). Hội đồng khoa giải quyết các vấn đề liên quan đến 

hành chính, chương trình giảng dạy, thi cử, nguyên tắc đánh giá điểm học, điểm thi 

và các vấn đề khác thuộc quyền hạn của mỗi khoa. Hội đồng khoa khi cần thiết cũng 

đóng vai trò là Hội đồng kỉ luật (khi trong khoa có sinh viên vi phạm kỉ luật). 

Là một cơ sở giáo dục được giáo hội Công giáo bảo trợ, vấn đề tâm linh được 

đặt ra trong việc tổ chức Viện Đại học Đà Lạt. Các sinh hoạt tâm linh của viện do 

Tuyên úy vụ (được thành lập năm 1959) quản lí với một Cha tuyên úy93 đứng đầu. 

Ngoài việc đảm trách các sinh hoạt tâm linh của sinh viên Công giáo, Tuyên úy vụ 

còn có nhiệm vụ “giúp đỡ các sinh viên ngoài Công giáo muốn tìm hiểu đức tin Kitô” 

[80]. Sinh viên Công giáo theo học tại viện được tổ chức thành Đoàn sinh viên rồi 

Liên đoàn sinh viên Công giáo94. Xem thêm sơ đồ tổ chức Viện Đại học Đà Lạt ở 

Phụ lục 3.1. 

Việc tổ chức dạy học của các trường thành viên cũng không giống nhau, ở mỗi 

trường cũng không hoàn toàn thống nhất xuyên suốt mà có sự thay đổi theo từng giai 

đoạn. Trường Đại học Sư phạm, Viện Đại học Đà Lạt có xu hướng áp dụng quy trình 

đào tạo theo hình thức niên chế, Trường Đại học Văn khoa chủ yếu đào tạo theo 

phương thức chứng chỉ [80]. Riêng Trường Đại học Khoa học lại tổ chức theo cả niên 

chế và chứng chỉ [151; tr. 74]. Trong những năm đầu mới thành lập, số sinh viên theo 

học tại Viện Đại học Đà Lạt còn khá ít. Nhưng đến giai đoạn 1970 – 1975, chỉ tính 

riêng cơ sở viện ở Đà Lạt, số sinh viên ghi danh đã lên đến 3.000 – 4.000 sinh viên95. 

Xem thêm thống kê số liệu toàn Viện Đại học Đà Lạt 1957 – 1973 ở Bảng 3.1. 

 

                                              

93 Đây là chức vụ được Giáo hội địa phương “cắt cử” làm đại diện để hướng dẫn tâm linh cho một tổ chức, 

đoàn thể thế tục như bệnh viện, nhà tù, đơn vị quân sự, cảnh sát, trường học... 

94 Số lượng sinh viên Công giáo ở Viện Đại học Đà Lạt chiếm tỉ lệ khoảng 41% (sau Phật giáo: khoảng 45%) 

(theo thống kê tháng 4-1973). Ban chấp hành Liên đoàn sinh viên Công giáo gồm có chủ tịch, tổng thư kí và 

hai ủy viên: một ủy viên nội vụ và một ủy viên ngoại vụ. Hoạt động của sinh viên Công giáo được các phòng 

chuyên biệt phụ trách, gồm: Phòng cố vấn và nội vụ và Phòng Ngoại vụ. Liên đoàn sinh viên Công giáo Đà 

Lạt kết hợp với sinh viên Công giáo ở Sài Gòn, Huế và Cần Thơ đã xúc tiến việc thành lập Tổng Liên đoàn 

sinh viên Công giáo. Năm 1969, Tổng Liên đoàn sinh viên Công giáo được tổ chức ở Huế – dẫn theo [80]. 

95 Niên khóa 1971 – 1972, Viện Đại học Đà Lạt có khoảng 4.000 sinh viên theo học với khoảng 200 giáo sư 

tham gia giảng dạy [151; tr. 12]. 
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Bảng 3.1. Thống kê số liệu toàn Viện Đại học Đà Lạt (1957 – 1973) 

 

Stt Trường 

Sinh viên Nhân viên phục vụ 

Ghi danh Tốt nghiệp Giảng huấn 
Hành 

chính Cử 

nhân 

Cao 

học 

Cử 

nhân 

Cao 

học 

Cơ 

hữu 

Thỉnh 

giảng 

1 Sư phạm 2.805 -- 362 -- 05 28 04 

2 Văn khoa 8.800 363 363 03 08 70 05 

3 Khoa học 3.985 -- 46 -- 08 48 09 

4 CTKD96 9.694 904 955 51 08 83 16 

5 Các bộ 

phận khác 
 82 

Tổng 25.284 1.267 1.726 54 29 229 116 

 

Nguồn: Chỉ nam sinh viên niên khóa 1973 – 1974, Viện Đại học Đà Lạt 97 

Do số lượng sinh viên tương đối lớn, lại đến từ nhiều địa phương khác nhau, 

đối với nam sinh viên còn bị chi phối bởi vấn đề quân dịch nên việc tổ chức giảng 

dạy và sinh hoạt cho sinh viên gặp nhiều khó khăn. Từ niên học 1970 – 1971 tổ chức 

Sinh viên vụ được hình thành nhằm giải quyết những khó khăn đó. 

Ngoài ra còn có các tổ chức của sinh viên như Ban đại diện sinh viên liên 

khoa98 có nhiệm kỳ một năm do ban đại diện sinh viên các phân khoa và các đại học 

xá99 bầu lên; tổ chức sinh viên Công giáo, sinh viên Phật tử, tổ chức theo các địa 

phương100 hay theo các mục đích khác như Thanh niên thiện chí, Thanh niên Công 

tác xã hội, Sinh viên phụng sự Khoa học… [80]. 

– Viện Đại học Vạn Hạnh  

Về tổ chức, giữ vai trò cao nhất trong việc điều hành Viện Đại học Vạn Hạnh 

là Đại Hội đồng Vạn Hạnh. Điều hành hoạt động của Viện Đại học Vạn Hạnh có các 

cơ quan phối thuộc gồm: Đại Hội đồng Vạn Hạnh, Hội đồng Đại học, Hội đồng Quản 

                                              

96 Trường Chính trị kinh doanh. 

97 Dẫn theo [80]. Khoa Thần học thuộc Viện Đại học Đà Lạt được tổ chức từ năm 1974 nên không có trong 

thống kê này. 

98 Ban đại diện gồm có chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư kí và các ủy viên. Dưới có các nhóm (được tổ chức theo 

các ban, lớp). 

99 Như các đại học xá: Trương Vĩnh Ký, Kiêm Ái, Bình Minh... 

100 Chẳng hạn sinh viên Huế, Cần Thơ, Biên Hòa, Nha Trang, Phú Yên, Cam Ranh, Bình Định, Quảng Ngãi, 

Phan Rang... 
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trị, Ủy ban Nghiên kế, Hội đồng Giáo sư và Hội đồng khoa (của các phân khoa)101. 

Tổ chức Viện Đại học Vạn Hạnh gồm có các cơ quan cụ thể như sau:  

+ Đại Hội đồng Vạn Hạnh: thành phần gồm đại diện cấp điều hành, cấp giảng 

huấn và một số đại diện sinh viên, họp vào đầu năm học để kiểm điểm kết quả công 

việc của năm học cũ, đề ra chương trình hoạt động cho năm học mới. 

+ Hội đồng Đại học: là một trong hai cơ quan trực tiếp lãnh đạo và điều hành 

Viện Đại học Vạn Hạnh. Hội đồng Đại học thường triệu tập hai lần một năm, có 

nhiệm vụ duyệt xét ngân sách hàng năm của viện, duyệt y các báo cáo, các chương 

trình hoạt động, các đề nghị thuộc lĩnh vực tài chính, giảng huấn, học vụ, tuyển dụng, 

thăng thưởng nhân viên giảng huấn chính ngạch. Thành phần Hội đồng gồm: viện 

trưởng102, các phụ tá viện trưởng, các khoa trưởng, đại diện nhân viên giảng huấn 

chính ngạch mỗi khoa, hội trưởng Hội Bảo trợ Viện Đại học Vạn Hạnh và một số 

nhân sĩ, tu sĩ được mời (xem thêm sơ đồ tổ chức Viện Đại học bên dưới, Sơ đồ 3.1.). 

Sơ đồ 3.1. Sơ đồ tổ chức Viện Đại học Vạn Hạnh 

 

 

Nguồn: [101; tr. 464]  

                                              

101 Xem thêm [101; tr. 463-464]. 

102 Những ngày đầu mới thành lập, Thượng tọa Thích Minh Châu được cử làm Viện trưởng theo Quyết định 

số 165-VT/VP/QĐ ngày 13-11-1964 của Viện Hóa đạo. 
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+ Hội đồng Quản trị: đây là cơ quan trực tiếp lãnh đạo việc quản trị và điều 

hành Viện Đại học Vạn Hạnh. Thành phần Hội đồng Quản Trị gồm viện trưởng, các 

phụ tá viện trưởng, các khoa trưởng, các giám đốc và hầu hết các nhân viên cấp điều 

khiển của viện; Hội đồng Quản trị họp thường xuyên mỗi tháng hai lần để xem xét 

và quyết định tất cả các vấn đề về quản trị điều hành, học vụ hoặc các vấn đề khác 

trước khi đưa ra Hội đồng Đại học duyệt y. 

+ Ủy ban Nghiên kế: là hội đồng thu hẹp của Hội đồng Quản trị. Thành phần 

của Ủy ban Nghiên kế gồm viện trưởng và các phụ tá viện trưởng. Ủy ban này làm 

việc thường xuyên, có nhiệm vụ nghiên cứu kỹ lưỡng các vấn đề của viện trước khi 

đưa ra Hội đồng Quản trị và Hội đồng Đại học xem xét. 

+ Hội đồng Giáo sư: Gồm các nhân viên giảng huấn chính ngạch của Viện 

Đại học Vạn Hạnh. Cuối mỗi năm, Hội đồng Giáo sư bầu lấy thành phần ban chấp 

hành Hội đồng cho năm học kế tiếp. Hội đồng Giáo sư có thể đề nghị lên Hội đồng 

Quản trị các vấn đề liên quan đến việc giảng huấn và quyền lợi của nhân viên giảng 

huấn chính ngạch. 

+ Hội đồng khoa: Mỗi phân khoa (trường thành viên của Viện Đại học Vạn 

Hạnh) có một Hội đồng khoa. Hội đồng này gồm khoa trưởng và các nhân viên giảng 

huấn chính ngạch. Hội đồng khoa giải quyết các vấn đề học vụ của khoa mình và thảo 

luận ngân sách của khoa trước khi trình lên Hội đồng Quản trị. 

+ Hội Bảo trợ Viện Đại học Vạn Hạnh: Hội gồm các ân nhân nhận bảo trợ cho 

hoạt động về tài chính cũng như các vấn đề khác của viện. Hội viên của hội gồm: hội 

viên danh dự, hội viên ân nghĩa, hội viên tài trợ, hội viên công đức. Hội đặt chi nhánh 

ở các địa phương, cùng với Hội Cựu sinh viên Vạn Hạnh, hội hỗ trợ đắc lực cho Viện 

Đại học Vạn Hạnh trong quá trình hoạt động. 

+ Viên chức điều hành: các viên chức điều hành của viện gồm nhân sự từ viện 

trưởng đến phụ tá giám đốc, đảm nhiệm công việc thường trực do nội quy của viện 

ấn định. 

+ Nhân viên điều hành: là các nhân viên làm việc trong các văn phòng chịu sự 

điều động và kiểm soát của viện trưởng cũng như của các bộ phận chức năng trong viện. 

Bên cạnh các tổ chức và cá nhân đảm nhiệm việc điều hành, Viện Đại học Vạn 

Hạnh còn là sự hợp thành của các bộ phận có tính chất thừa hành, hỗ trợ gồm có: Nha 

Học vụ, Nha Sinh viên vụ, Văn phòng Giao tế, Trung tâm An sinh và Phát triển xã 

hội, Thư viện, Trung tâm Ngôn ngữ, Ấn quán Vạn Hạnh, Trung tâm Sinh hoạt sinh 

viên với các phòng: Văn nghệ và Hội họa, Thể thao, Y tế, Hướng dẫn Sinh viên, Câu 
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lạc bộ... Nha Sinh viên vụ giúp viện tổ chức các sinh hoạt bổ túc cho chương trình 

học chính khóa như tổ chức các buổi diễn thuyết, giảng Phật pháp, chiếu phim, các 

sinh hoạt cộng đồng và xã hội… Các hoạt động này đã góp phần tích cực vào việc 

giáo dục toàn diện cho sinh viên [101; tr. 474]. 

Trung tâm An sinh và Phát triển Xã hội của Viện Đại học Vạn Hạnh được thành 

lập nhằm thực hiện các trách nhiệm xã hội của viện (giúp đỡ nạn nhân chiến tranh, nạn 

nhân thiên tai, bão lụt...) với nguồn tài chính quyên góp từ các cá nhân và sự hỗ trợ của 

các tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước (như tổ chức Oxfam (Anh Quốc)…) 

– Viện Đại học Minh Đức 

Ở Viện Đại học Minh Đức, cơ cấu tổ chức của viện gồm: Ban Giám đốc, Văn 

phòng, Hội đồng viện, Hội đồng khoa, Ban giảng huấn. Cụ thể cơ cấu tổ chức của 

các cơ quan quản trị Viện Đại học Minh Đức như sau: 

+ Ban Giám đốc, gồm: 1 viện trưởng (do Ban Quản trị Hội Minh Trí bầu với 

nhiệm kì 5 năm), 1 phó viện trưởng, 1 quản lí, 1 tổng thư kí, 1 phó tổng thư kí. 

+ Văn phòng Viện: có nhiệm vụ phụ tá viện trưởng trong việc quản trị và điều 

hành viện. Về nhân sự, văn phòng viện có phó viện trưởng, các phụ tá viện trưởng, 

tổng thư kí, phó tổng thư kí và các viên chức khác. 

+ Hội đồng Viện: gồm có viện trưởng, phó viện trưởng, tổng thư kí, phó tổng 

thư kí, các phụ tá viện trưởng, các khoa trưởng, các phó khoa trưởng, các giáo sư đại 

diện các phân khoa, đại diện sinh viên, các nhân sĩ được viện trưởng mời. Đây được 

coi là ban cố vấn của viện trưởng trong việc điều hành viện. 

+ Hội đồng Khoa: hội đồng khoa ở mỗi phân khoa do khoa trưởng điều khiển. 

Hội đồng khoa gồm có khoa trưởng, các phó khoa trưởng, tổng thư kí phân khoa, các 

trưởng ban và một số giáo sư hợp thành. Hội đồng khoa có nhiệm vụ cố vấn cho khoa 

trưởng trong các công việc của phân khoa. 

+ Ban Giảng huấn: gồm một số giáo sư cơ hữu, giáo sư thỉnh giảng, các giảng 

nghiệm viên và phụ khảo [100; tr. 502-503]. 
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Sơ đồ 3.2. Sơ đồ tổ chức Viện Đại học Minh Đức 

 

Nguồn: [154; tr. 15] 

Về tổ chức viện đại học Minh Đức, xin xem thêm các phụ lục: Phụ lục 3.3., 

Phụ lục 3.4., Phụ lục 3.5., Phụ lục 3.6., Phụ lục 3.7.  

– Viện Đại học Hòa Hảo  

Về tổ chức, đứng đầu Viện Đại học Hòa Hảo là viện trưởng – người chịu trách 

nhiệm cao nhất trong tất cả hoạt động của viện đại học. Giúp việc cho viện trưởng có 

phó viện trưởng và phụ tá viện trưởng. Tổng thư kí viện đại học chịu trách nhiệm trên 

các mặt học vụ, hành chính, sinh viên vụ, văn phòng liên lạc sinh viên... đặt trong sự 

liên hệ giữa các phân khoa và các trung tâm (thời gian đầu Viện Đại học Hòa Hảo chỉ 

gồm 3 phân khoa, phân khoa Bách khoa Nông nghiệp thành lập muộn hơn, từ niên 
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khóa 1973 – 1974). Về tổ chức của Viện Đại học Hòa Hảo khi mới thành hình xin 

xem Sơ đồ 3.3. 

Sơ đồ 3.3. Sơ đồ tổ chức Viện Đại học Hòa Hảo 

 

Nguồn: [115; tr. 24] 

Vấn đề tự trị trong các cơ sở giáo dục đại học ở miền Nam được Điều 10 Hiến 

pháp 1967 của chính quyền Việt Nam Cộng hòa quy định: “Quốc gia công nhận 

quyền tự do giáo dục” (Khoản 1) và “Nền giáo dục đại học được tự trị” (Khoản 3). 

Trước đó, Đại hội Giáo dục toàn quốc tổ chức tháng 10-1964 cũng đã thông qua 

Quyết nghị số 6 khẳng định “Đại học cần được tự trị về tài chánh và hành chính”103.  

                                              

103 Quyết nghị số 6 ngày 22-10-1964 của Đại hội Giáo dục toàn quốc về các đề nghị của tiểu ban Đại học đã 

ghi trong bản đúc kết – Kỷ yếu Hội đồng Quốc gia Giáo dục (1969), Tlđd, 115. 

VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

PHỤ TÁ 

VIỆN TRƯỞNG 

TỔNG THƯ KÝ 

VP LIÊN LẠC S.V. SINH VIÊN VỤ HÀNH CHÁNH HỌC VỤ 

KÝ TÚC XÁ 

PHÒNG TIẾP G.S. 

ĐẠI HỌC 
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QUỐC TẾ 
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THƯƠNG MẠI VÀ  

NGÂN HÀNG 

TRUNG TÂM 

SINH NGỮ 
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NĂNG LỰC LUẬT HỌC 

T.T. NGHIÊN CỨU 

TRIẾT LÝ PGHH 

THƯ VIỆN 

Sơ đồ tổ chức Viện Đại học Hòa Hảo  
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Các đại học tư thục ở miền Nam giai đoạn này được tự trị mạnh mẽ về học vụ 

và chuyên môn. Ngân sách của các viện đại học ngoài một phần được hỗ trợ từ ngân 

sách quốc gia hàng năm thì phần lớn ngân quỹ hoạt động của các viện đại học tư thục 

là từ các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là sự hỗ trợ của các tôn giáo. 

 Chẳng hạn, ngân sách hoạt động của Viện Đại học Hòa Hảo chủ yếu là từ: 1. 

đóng góp tự nguyện của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, phụ huynh và đồng bào địa phương; 

2. nguồn thu từ học phí của sinh viên; 3. hỗ trợ về vật chất và tài chính của các tổ chức, 

cá nhân trong và ngoài nước. Về học phí, vì là viện đại học tư nên mức học phí khá 

cao; học phí của sinh viên phân khoa Khoa học Quản trị, Viện Đại học Hòa Hảo là 

20.000 đồng (tiền Việt Nam Cộng hòa, 1974) cho 1 niên khóa [99; tr. 565]. 

Mỗi viện đại học, theo tinh thần tự trị, hoạch định chương trình đào tạo và 

nghiên cứu phù hợp với hoàn cảnh đất nước, nhu cầu và điều kiện địa phương. Đại 

học được tùy nghi áp dụng phương pháp nào thiết thực và hữu hiệu. 

Tự trị đại học trao lại việc quản trị đại học (hành chánh – tài chính – học vụ) 

cho giới đại học. Và với tinh thần trách nhiệm của giới này trong khuôn khổ các luật 

lệ chung của quốc gia, các đại học sẽ có cơ hội phát triển các sinh hoạt đại học theo 

hướng tiến bộ và hiệu quả [112; tr. 33]. 

3.1.2. Nhân sự 

Về nhân sự các viện đại học tư thục, số lượng các viện đại học tư thục tăng lên 

nhanh chóng, nhất là từ năm 1970 trở đi, đã đặt ra nhu cầu lớn về nhân lực phục vụ 

công tác điều hành cũng như giảng dạy. Trong suốt một thời gian dài, cùng với vấn 

đề tài chính, những khó khăn về nhân lực phục vụ đại học luôn là vấn đề nóng hổi 

của các đại học tư thục ở miền Nam. Có giảng đường tiện nghi, có phòng thí nghiệm 

trang bị đầy đủ mà thiếu con người điều hành, sử dụng, “bất đắc dĩ một số giáo sư đã 

phải trở thành lưu động để giúp các đại học bạn”104 [61]. Đó là tình cảnh của nhiều 

đại học tư thục được thành lập trong những năm 1970 trở về sau (Viện Đại học Cao 

Đài, Viện Đại học Hòa Hảo và nhiều viện đại học tư thục khác). 

Đối với các viện đại học tư nhân được thành lập sớm, lại có sự yểm trợ mạnh 

của các tôn giáo hoặc sự “tài trợ” của các tổ chức chính phủ và phi chính phủ (như 

Viện Đại học Đà Lạt, Viện Đại học Vạn Hạnh105) thì vấn đề nhân lực có vẻ khả dĩ 

hơn. Chẳng hạn, nhân sự phục vụ giảng dạy và quản lí hành chính của Viện Đại học 

Đà Lạt niên khóa 1960 – 1961 có khoảng 29 người (gồm cả giáo sĩ) với nhiều quốc 

tịch (Việt Nam, Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha). Đến niên khóa 1973 – 1974, Viện Đại học 

Đà Lạt có khoảng 116 nhân viên tham gia điều hành và 229 nhân viên giảng huấn 

                                              

104 Xem thêm Phụ lục 3.8. (dẫn chứng về việc điều chuyển nhân sự ở Viện Đại học Hòa Hảo) [137]. 

105 Xem thêm danh sách hội viên Hội đồng quản trị Viện Đại học Vạn Hạnh ở Phụ lục 3.8. 
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[80]. Ngoài một số nhân viên giảng huấn cơ hữu, để đáp ứng nhu cầu đào tạo, viện 

còn bổ sung thêm một số giáo sư đến từ nhiều cơ sở giáo dục và nghiên cứu trên địa 

bàn Đà Lạt106. Nhân viên hành chính của viện giải quyết các công việc hành chính và 

quản trị tại các đơn vị như ở văn phòng viện, các phân khoa, thư viện, sinh viên vụ...  

Chỉ riêng trường Chính trị Kinh doanh Đà Lạt, số nhân viên giảng huấn đã lên 

tới 81 người (niên khóa 1973 – 1974). Trong đó có 31 người có trình độ cử nhân, 42 

người có trình độ cao học (10 người tốt nghiệp ở Việt Nam, 32 người tốt nghiệp nước 

ngoài), 11 người có học vị tiến sĩ và thạc sĩ [80]. 

Về nhân sự các trường thành viên của Viện Đại học Minh Đức, xem thêm danh 

sách Ban giảng huấn trường Đại học Khoa học Kỹ thuật, Viện Đại học Minh Đức ở 

Phụ lục 3.11. và danh sách Ban giảng huấn trường Đại học Kinh thương, Viện Đại 

học Minh Đức Phụ lục 3.12. 

“Về thành phần giáo sư tại các đại học tư, có nhiều người cho rằng đại học tư, 

một đôi lúc, đã mời một vài giáo sư không căn cứ trên bằng cấp, mà chỉ chú trọng 

vào địa vị xã hội vì mục đích giao tế”. Sự đánh giá này có phần khắc khe. Vì tuy các 

giáo sư này không có bằng cấp cao, “nhưng có thực tài đang đảm trách chức vụ chỉ 

huy tại các cơ quan lớn, thì với vốn kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm dồi dào, 

họ sẽ có thể dạy cho sinh viên rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn để ra 

hoạt động trong môi trường thực tế” [135; tr. 51]. 

“Trên thực tế, hầu hết các giáo sư tại các đại học tư đều có văn bằng tiến sĩ - 

Ph.D., hoặc Master và số nhân viên giảng huấn chỉ có bằng cử nhân làm phụ khảo 

hay giảng nghiệm viên tương đối chiếm tỉ lệ nhỏ hơn ở các đại học công rất nhiều” 

[135; tr. 51]. “Hiện nay, nhiều viện đại học tư trả thù lao cho giáo sư lên đến 1.800 

đồng một giờ diễn giảng; chưa kể đến những khoản phụ cấp khác vào cuối năm, trong 

khi tại đại học công, ngoài phụ cấp nghiên cứu và giảng dạy, mỗi giờ dạy thêm của 

giáo sư chỉ được trả 575 đồng” [135; tr. 51-52]. 

 Nhìn tổng thể, nhân sự phục vụ giảng dạy và quản lí của các viện đại học tư thục 

ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 đã được các viện đại học chú ý xây dựng song 

so với các viện đại học công lập và so với nhu cầu thực tế của các viện đại học thì vẫn 

còn khá khiêm tốn do những khó khăn khách quan lẫn chủ quan. Số lượng và chất lượng 

nhân sự được đào tạo vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng cao của các viện 

đại học tư thục do số lượng sinh viên theo học tăng lên nhanh chóng.  

                                              

106 Như Giáo hoàng Học viện Thánh Pius X, Trung tâm Nguyên tử lực, trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt, trường 

Chiến tranh Chính trị và một số dòng tu. Ngoài ra giáo sư thỉnh giảng của viện còn được mời từ các viện đại 

học, các trung tâm nghiên cứu khác trong nước như Sài Gòn, Huế, Nha Trang... 

Xem thêm thống kê nhân sự Viện Đại học Đà Lạt niên khóa 1973 – 1974 ở Phụ lục 3.10. 
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Về việc gửi giảng viên, sinh viên đi đào tạo ở nước ngoài nhằm tạo nguồn 

nhân lực phục vụ các viện đại học, do quá trình này thường gắn liền với các chương 

trình viện trợ của Mỹ nên trên thực tế, hiệu quả đạt được thực sự cũng bị giới hạn 

trong các mục tiêu chính trị của Mỹ đối với các viện đại học tư thục ở miền Nam.  

3.2. CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học ngày càng tăng cao, các viện đại học tư thục 

ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 đã có những chính sách linh hoạt và sự chủ 

động nhất định trong việc xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp, trang cấp trang thiết 

bị dạy học. Các viện đại học tư thục, ngoài sự hỗ trợ từ ngân sách quốc gia, nhận 

được sự hỗ trợ tích cực về tài chính, phương tiện vật chất từ các tổ chức, cá nhân ở 

trong và nước ngoài nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.  

Nhìn chung, cơ sở vật chất của các viện đại học tư thục ở miền Nam lúc mới 

được thiết lập thường khá khiêm tốn. Chủ yếu các cơ sở này lấy từ các cơ sở tôn giáo, 

từ các tổ chức, cá nhân rồi trang cấp thêm một số trang thiết bị, xây dựng thêm một 

số phòng thí nghiệm...  

Đối với các viện đại học tư thục, vai trò chủ động về tài chính phục vụ cho 

hoạt động của các viện đại học được thể hiện rõ. Chẳng hạn, Viện Đại học Đà Lạt 

được thành lập trên cơ sở sự vận động và đầu tư của Hội Đại học Đà Lạt (của Giáo 

hội Công giáo Việt Nam) và Hội Việt Nam Viện trợ Giáo dục Cao đẳng. Trong những 

năm 1958 – 1961, tài trợ của Hội Việt Nam Viện trợ Giáo dục Cao đẳng đã giúp Viện 

Đại học Đà Lạt lần lượt được xây dựng các giảng đường, văn phòng, phòng thí 

nghiệm, thư viện, nhà y tế, nhà ăn, nhà bếp, nhà bảo vệ, mua sắm sách vở, trang thiết 

bị... Cũng trên cơ sở hỗ trợ của hội này, các cơ sở kinh doanh của Hội Đại học Đà 

Lạt đã được thiết lập như các bất động sản ở trung tâm Sài Gòn (133 Nguyễn Huệ), 

thương xá Đinh Tiên Hoàng – Đa Kao, bất động sản ở Công trường Lam Sơn, Nhà 

sách Xuân Thu, các cơ sở trực thuộc Viện Đại học Đà Lạt tại Sài Gòn, đồn điền Đại 

Nga (Lâm Đồng), đồn điền Djirato – Di Linh, Ngân hàng Tín dụng Nông thôn Đức 

Trọng, cơ sở của Viện Đại học Đà Lạt tại Đà Lạt [80]. 

Năm 1960, Nghị định số 562-TC ngày 04-7-1960 của chính quyền Sài Gòn 

còn “cho phép Tòa Tổng giám mục địa phận Vĩnh Long mua của ông Ernest Louis 

Alfret Alary ngụ tại số 3, 5, 7, 9 Công trường Lam Sơn – Sài Gòn, một bất động sản 

gồm có sở đất diện tích 436 thước vuông bằng khoán số 550 Sài Gòn – Tự do và 4 

căn phố trệt bằng gạch lợp ngói mang số 3, 5, 7, 9 Công trường Lam Sơn – Sài Gòn, 

để xây cất lại và cho thuê lấy huê lợi góp vào việc điều hành Viện Đại học Đà Lạt”107. 

                                              

107 Tài liệu kí hiệu KS. 402, TTLTQGII – dẫn theo [23; tr. 79]. 
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Các nguồn kinh phí khác cũng tương đối đa dạng như: nguồn thu học phí của 

sinh viên, trợ cấp của chính quyền (thông qua Bộ Tài chính), trợ cấp của các chính 

phủ, tổ chức kinh doanh, tôn giáo, văn hóa giáo dục nước ngoài (chính phủ Canada 

và Pháp108, Cơ quan văn hóa Á Châu (Asia Foundation), Cơ quan Viện trợ Phát triển 

Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) [80]. Nguồn kinh phí tài trợ được dùng vào việc xây dựng 

mới, bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thí nghiệm, trả lương giảng viên, chi 

phí đi lại, phát học bổng cho sinh viên. 

Về cơ sở vật chất, cơ sở chính của Viện Đại học Đà Lạt tại Đà Lạt gồm có ba 

khu vực. Khu A – khu đồi chính ở đường Phù Đổng Thiên Vương (Đà Lạt) có diện 

tích chừng 40 ha, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 1,5 km với hơn 10 tòa nhà chức 

năng được dùng làm cơ sở chính của viện. Khu B có cư xá sinh viên Rạng Đông và 

Khu C ở đường Vạn Kiếp và đường Trần Hưng Đạo có chừng 38 biệt thự là cư xá 

cho nhân viên giảng huấn. 

Ở Viện Đại học Vạn Hạnh, việc xây dựng cơ sở vật chất được chú trọng tương 

ứng với quá trình hình thành và phát triển của viện đại học. Từ 1964 đến 1966, Viện 

Đại học Vạn Hạnh không có cơ sở riêng, trụ sở của Viện đặt tạm ở hai chùa Pháp Hội 

và Xá Lợi. Đến năm 1966, cơ sở chính của Viện được xây dựng mới ở số 222 Trương 

Minh Giảng, Sài Gòn [158; tr. 15]. Đến năm 1968 một số cơ sở vật chất mới của viện 

mới được đưa vào sử dụng như: thư viện, Giảng đường 18 do Tòa Đại sứ Đức bảo 

trợ (1968), tiếp đó là Sân thể thao (1969), Câu lạc bộ (1970), Trung tâm Sinh hoạt 

Sinh viên (1970)... [15; tr. 10]. 

Như vậy là chỉ 2 năm sau ngày thành lập (1966), Viện đã cho xây dựng cơ sở 

riêng gồm tòa nhà 4 tầng làm nơi đặt văn phòng làm việc của viện trưởng, văn phòng 

các phân khoa, văn phòng các phòng ban, trung tâm ngôn ngữ, nha học vụ, nha sinh 

viên vụ, thư viện, câu lạc bộ... và các giảng đường, phòng học của sinh viên. Đến 

năm 1970, viện còn xây thêm toà nhà B làm cơ sở cho phân khoa Giáo dục. Năm 

1972 xây thêm toà nhà C và đến niên khóa 1973 – 1974, xây dựng cơ sở 2 làm trụ sở 

của phân khoa Khoa học Ứng dụng (thành lập năm 1974).  

Đối với các đại học tư thục thành lập sau năm 1970, vấn đề xây dựng cơ sở 

vật chất, đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy học hết sức khó khăn. Các trường này phải 

mượn cả phòng ốc của các cơ sở tôn giáo và một số cơ sở vật chất khác để phục vụ 

viện giảng dạy và điều hành. Để có cơ sở phục vụ đào tạo, Viện Đại học Cao Đài 

mượn các toà nhà trong khuôn viên Tòa thánh Cao Đài (Tây Ninh) để làm nơi giảng 

dạy, văn phòng viện và là nơi nghỉ của giáo sư thỉnh giảng.  

                                              

108 Tài trợ kinh phí và cử giáo sư sang giảng dạy tại Viện Đại học Đà Lạt. 
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Viện Đại học Cao Đài khai giảng niên khóa 1970 – 1971 với cơ sở vật chất 

gồm 2 giảng đường lớn (250 sinh viên mỗi giảng đường), 6 phòng học (50 sinh viên 

mỗi phòng) cùng một số phòng nhỏ dùng làm văn phòng điều hành... 

Về trang bị phục vụ học tập của sinh viên, thư viện có vai trò hết sức quan 

trọng. Do vậy, ở cấp viện hay cấp phân khoa đại học, lãnh đạo các cơ sở này đều cố 

gắng xây dựng thư viện riêng (academic library). Hệ thống thư viện trong các viện 

đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 khá phong phú về tài liệu 

sách vở nhờ nguồn lực dồi dào từ các chương trình viện trợ, hỗ trợ của các tổ chức 

trong nước và quốc tế.  

 Riêng trong khối các đại học tư thục thì thư viện của Viện Ðại học Vạn Hạnh 

là một trong những thư viện lớn nhất với cơ sở vật chất, trang bị hiện đại và sưu tập 

rất phong phú gồm khoảng 30.000 cuốn sách (tính đến năm học 1973 – 1974)109 do 

tài trợ của Cơ quan Văn hóa Á Châu (Asia Foundation) và nhiều tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nước hiến tặng. Thư viện Viện Đại học Vạn Hạnh là nơi lưu trữ nhiều 

bộ bách khoa; từ điển của nhiều ngôn ngữ, gồm cả Sanskrit, Pâli, Anh, Pháp, Đức, 

Nhật, Trung...; các bộ kinh điển quan trọng của Phật giáo; một số bộ sách quý của 

Việt Nam như các bộ Phong Hóa, Ngày Nay, Tri Tân... Sách của thư viện được phân 

loại theo hai phân bộ: Phật giáo và Thế học. 

Thư viện Viện Đại học Đà Lạt được khánh thành năm 1959. Đến năm 1975, 

thư viện có (khoảng) 30.000 cuốn sách các loại và 348 đầu tạp chí tiếng Anh, Pháp, 

Mỹ, Hàn, Đức, Nhật, Hoa... [80]. 

Thư viện của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật, Viện Đại học Minh Đức có 

hơn 3.000 cuốn sách đa số về khoa học kĩ thuật bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. 

Một số đầu sách có số lượng 100 bản, phục vụ tốt nhu cầu tham khảo của sinh viên 

[154; tr. 37-38]. 

Có thể thấy vai trò nổi trội của Mỹ trong việc hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị cho các viện đại học tư thục ở miền Nam thông qua Cơ quan Văn hóa Á Châu 

(Asia Foundation). Rất nhiều hoạt động của các viện đại học được phát xuất hoặc có 

nguồn tài chính từ tổ chức này. Hiện diện ở Việt Nam từ năm 1956, Cơ quan Văn hóa 

Á Châu hầu như có liên hệ tài trợ với hầu hết các viện đại học tư thục ở miền Nam 

(Viện Đại học Đà Lạt, Viện Đại học Vạn Hạnh, Viện Đại học Minh Đức, Viện Đại 

học Hòa Hảo...) với nhiều hoạt động như trang cấp trang thiết bị, xây dựng thư viện, 

cung cấp sách vở, in ấn tài liệu... [108; tr. 53-54]. 

Nhìn chung, các viện đại học tư thục ở miền Nam trước năm 1975 đều có 

những cố gắng đặc biệt trong việc xây dựng cơ sở vật chất, trang cấp trang thiết bị 

                                              

109 Theo thống kê trong Chỉ nam Giáo dục Cao đẳng Việt Nam. Nguồn: [101; tr. 466]. 
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phục vụ công tác đào tạo và điều hành. Tuy vậy, do những khó khăn khác nhau (viện 

trợ của Mỹ giảm dần, bối cảnh chính trị xã hội không thuận lợi do hoàn cảnh chiến 

tranh) việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của các viện đại học mới thành lập có sự 

hạn chế hơn so với các viện đại học tư thục được thành lập trước đó. Cơ sở vật chất 

của nhiều viện đại học thiết lập từ năm 1970 trở về sau do vậy còn tạm bợ, phải mượn 

địa điểm của các cơ sở tôn giáo và các cơ sở khác... để phục vụ công tác đào tạo.  

Cũng như nhiều hoạt động giáo dục khác ở miền Nam trước năm 1975, viện 

trợ của Mỹ trong việc xây dựng cơ sở vật chất, trang cấp thiết bị cho các viện đại học 

tư thục đóng vai trò khá quan trọng. Chính sự phụ thuộc này đã phản ánh tầm ảnh 

hưởng ngày càng lấn át của Mỹ đối với giáo dục nói chung, giáo dục đại học tư thục 

ở miền Nam Việt Nam nói riêng từ năm 1957 đến năm 1975.  

3.3. ĐÀO TẠO 

3.3.1. Công tác tuyển sinh và vấn đề đánh giá người học trong quá trình 

đào tạo  

– Công tác tuyển sinh 

Về cơ bản, các viện đại học ở miền Nam trước năm 1975 tuyển sinh theo 3 

cách: ghi danh theo học (phổ biến ở các trường văn khoa, luật, khoa học…); ghi danh 

theo học có điều kiện (tùy ngành cụ thể); tổ chức thi tuyển (phổ biến ở các trường y, 

nha, dược khoa, sư phạm...). 

Phần lớn các phân khoa của các viện đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 

đến năm 1975 thực hiện tuyển sinh với hình thức chủ yếu là ghi danh. Việc ghi danh 

được thực hiện chặt chẽ và phổ biến rộng rãi. Như dưới đây là điều kiện nhập học của 

Viện Đại học Đà Lạt. 

Viện Đại học Đà Lạt thu nhận mọi sinh viên nam nữ, không phân biệt tôn giáo 

chính kiến, miễn hội đủ những điều kiện sau: 

+ Đã đậu tú tài toàn phần hoặc văn bằng tương đương (sinh viên mới). 

+ Đóng lệ phí110. 

+ Trúng tuyển kỳ thi nhập học (đối với các phân khoa thi tuyển). 

+ Tuân hành mọi nội quy sinh viên của Viện Đại học Đà Lạt [96; tr. 413]111. 

                                              

110 Xin tham khảo thêm Phụ lục 3.13 về lệ phí nhập học Viện Đại học Đà Lạt (áp dụng cho niên khóa 1973 – 

1974). 

111 Hồ sơ ghi danh gồm: 

+ Đơn xin (mẫu phát sẵn): 1 bản 

+ Bản sao chứng thư văn bằng liên hệ (xuất trình bản chính khi nộp đơn): 1 bản 

+ Giấy khai sinh và thế vì khai sinh (sinh viên mới): 1 bản 
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So với các viện đại học công lập, điều kiện nhập học của các viện đại học tư thục 

là tương đối dễ dàng. Chẳng hạn, khác với Đại học Sư phạm, Viện Đại học Sài Gòn nhập 

học phải qua một kì thi tuyển rất gay go, ứng cử viên muốn ghi danh nhập học ngành giáo 

sư Đệ Nhị cấp trường Đại học Sư phạm, Viện Đại học Đà Lạt chỉ cần có bằng tú tài II hay 

một văn bằng tương đương. Trường sẽ xét kết quả kì thi tú tài cùng học bạ lớp 12 để tính 

thứ tự ưu tiên nhập học112. 

Đối với trường Chính trị Kinh doanh, Viện Đại học Đà Lạt, sinh viên muốn 

ghi danh theo học tại trường này phải qua 1 kì thi tuyển (tổ chức trong mùa nghỉ hè 

tại Đà Lạt và cả ở Sài Gòn). Ứng viên phải có văn bằng tú tài II hay một văn bằng 

tương đương được Bộ Quốc gia Giáo dục công nhận113.  

Đối với bậc cao học (trường Chính trị Kinh doanh, Viện Đại học Đà Lạt), sinh 

viên muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh phải có các điều kiện sau: 

+ Có bằng cử nhân các phân khoa. 

+ Tốt nghiệp các trường đại học chuyên nghiệp (chẳng hạn Học viện Quốc gia 

Kỹ thuật, Học viện Quốc gia Nông nghiệp). 

+ Tốt nghiệp tại ngoại quốc, với văn bằng cử nhân tương đương. 

+ Cử nhân Chính trị kinh doanh với điểm số trung bình dưới 12 (cử nhân từ 

12/20 điểm trở lên được miễn học phí) [93; tr. 443]. 

Ở Viện Đại học Vạn Hạnh, điều kiện và thủ tục nhập học cũng có những nét 

tương đồng theo các quy định chung của Bộ Giáo dục. Về điều kiện nhập học, người 

đăng ký phải có bằng tú tài II hoặc tương đương. Ngoài ra tùy theo tính chất chuyên 

môn hay quy định của mỗi phân khoa mà trước khi ghi danh theo học, sinh viên phải 

qua kỳ thi tuyển hay không thi tuyển. Viện Đại học Vạn Hạnh có 2 phân khoa không 

tổ chức thi tuyển là phân khoa Phật học và phân khoa Văn học và Khoa học Nhân 

văn; 2 phân khoa thi tuyển là phân khoa Khoa học Xã hội và phân khoa Giáo dục114. 

                                              

+ Chứng chỉ sức khỏe do bác sĩ công hay tư cấp (sinh viên mới): 1 bản 

+ Ảnh cỡ 4x6 (đựng trong một phong bì nhỏ): 6 tấm 

+ Biên nhận đóng học phí: 1 bản 

+ Giấy cho phép theo học Viện Đại học Đà Lạt do một vị bản quyền liên hệ cấp (đối với tu sĩ Công giáo): 1 bản 

+ Sổ sức khỏe sinh viên (sinh viên mới): 1 bản 

+ Phiếu sinh vụ: 1 bản 

+ Thẻ sinh viên: 1 bản [96; tr. 414]. 

112 Xem thêm thống kê số lượng sinh viên Viện Đại học Đà Lạt niên khóa 1973 – 1974 ở Phụ lục 3.14. 

113 Nếu chưa trúng tuyển tú tài II khóa I cũng được phép dự kì thi tuyển, nhưng phải đậu tú tài khóa II và phải 

nộp chứng chỉ tú tài II mới được chính thức ghi danh trong trường hợp đã trúng tuyển nhập học. 

114 Về số lượng sinh viên Viện Đại học Vạn Hạnh từ niên khóa 1964 – 1965 đến niên khóa 1972 – 1973 xem 

thêm ở Bảng 3.2. 
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Bảng 3.2. Thống kê số lượng sinh viên Viện Đại học Vạn Hạnh từ niên khóa 1964 – 

1965 đến niên khóa 1972 – 1973 

 

Niên khóa Phật học Văn khoa và 

Khoa học 

Nhân văn 

KHXH Giáo dục Trung tâm 

Ngôn ngữ 
Tổng 

cộng 

1964 – 1965  520115 176    696 

1965 – 1966  350 138    488 

1966 – 1967 250 216   336 802 

1967 – 1968 216 192 1.190  340 1.938 

1968 – 1969 109 552 1.371  579 2.611 

1969 – 1970 108 538 1.584  980 3.210 

1970 – 1971 112 505 2.018 280 770 3.685 

1971 – 1972 130 617 1.623 574 402 3.346 

1972 – 1973 153 679 2.165 685 -- 3.682 

 

Nguồn: [158; tr. 479] 

Các phân khoa của Viện Đại học Hòa Hảo, Viện Đại học Cao Đài, Viện Đại 

học Minh Đức và các viện đại học tư thục khác thực hiện tuyển sinh với hình thức 

chủ yếu là ghi danh116. Các viện đại học thu nhận mọi thanh niên nam nữ có bằng tú 

tài II hoặc tương đương, hội đủ các điều kiện khác do trường quy định vào học. Riêng 

với nam giới, ứng viên muốn theo học phải được xác nhận hợp lệ tình trạng quân dịch. 

– Về vấn đề thi cử và đánh giá người học trong quá trình đạo tạo 

Về thể lệ thi cử (thi đầu vào, thi lên lớp và thi tốt nghiệp), thể lệ thi cử và 

chương trình đào tạo của các viện đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 

1975 có nhiều điểm khá tương đồng.  

Chẳng hạn ở Viện Đại học Vạn Hạnh, việc tổ chức thi do các phân khoa đảm 

nhiệm. Sinh viên phải thi 2 lần trong 1 niên khóa và sau khi kết thúc một khóa học. 

+ Thi tất cả các phần học có trong chương trình. 

+ Về hình thức, bài thi viết hay thi trắc nghiệm do các phân khoa quyết định. 

+ Tất cả bài thi có hệ số 1 hay 2 do phân khoa quyết định. 

                                              

115 Số lượng sinh viên theo học phân khoa Phật học khá đông bởi đây là phân khoa chính của Viện Đại học 

Vạn Hạnh. Ngoài ra, đây còn là phân khoa mà ứng viên muốn theo học không phải trải qua kì thi tuyển (chỉ 

ghi danh nhập học).  

116 Xem thêm Phụ lục 3.15. Thông cáo tuyển sinh của Đại học Khoa học Quản trị, Viện Đại học Hòa Hảo (1974) [1]. 
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+ Thí sinh phải hoàn tất tối thiểu ¾ chương trình và đủ điểm trung bình mới đậu. 

Ở Viện Đại học Vạn Hạnh, ngoài những quy định chung, các phân khoa căn 

cứ vào đặc thù của mình mà có quy chế riêng cho phù hợp với mục tiêu đào tạo. Theo 

đó, chương trình cử nhân của các phân khoa thuộc Viện Đại học Vạn Hạnh gồm 128 

học phần kéo dài trong 4 năm học (8 học khóa), mỗi học khóa 16 tuần. Sau mỗi học 

khóa, sinh viên phải trải qua một kỳ thi. Muốn lên lớp sinh viên phải hoàn tất ¾ số 

học phần ghi danh vào đầu mỗi học khóa, điểm thi phải đạt điểm trung bình thứ trở 

lên. Những học phần thi rớt sẽ phải thi lại vào học khóa sau [101; tr. 469-470]. 

Muốn có bằng cử nhân, sinh viên phải hoàn tất 128 học phần với số điểm trung 

bình từ hạng thứ (10/20) trở lên trong thời hạn tối đa 6 năm liên tục kể từ khi ghi danh 

(không kể thời gian không đi học và không dự thi). Quá thời hạn trên sinh viên muốn 

tiếp tục phải được phân khoa chấp nhận. Sau khi học xong cử nhân, sinh viên có thể 

học tiếp học cao học, tùy theo từng phân khoa mà có quy định riêng được giới thiệu 

chi tiết trong Chỉ nam sinh viên hàng năm. 

Viện Đại học Hòa Hảo chủ yếu đào tạo theo hình thức niên chế. Mỗi năm có 

2 kỳ thi: kỳ thi cuối năm (kỳ thi khóa I) và kỳ thi khóa II. Trong kỳ thi cuối năm, mỗi 

giáo sư có thể cho thi viết hoặc vấn đáp hoặc cả viết lẫn vấn đáp. Tất cả các bài thi 

đều có hệ số 1. Điểm số đánh giá từ 00 đến 20, trung bình là 10/20. 

Bài thi đạt yêu cầu trong kỳ thi cuối năm hoặc tốt nghiệp nếu sinh viên có đủ 

điểm trung bình bắt buộc của mỗi kỳ thi với điều kiện không có bài nào bị điểm loại 

(điểm chết). Điểm loại mỗi kỳ do Hội đồng Giám khảo ấn định trong giới hạn từ 

00/20 đến 05/20. 

Đối với ngành Sư phạm, sinh viên phải có điểm trung bình về phần thực tập 

giảng dạy từ 10/20 trở lên mới được lên lớp hoặc tốt nghiệp. Nếu điểm thực tập giảng 

dạy dưới 10/20 thì dù điểm các môn khác có đủ cũng không thể bù lại được. Sinh 

viên học năm thứ II lên năm thứ III và có điểm trung bình các bài thi môn cuối năm 

thứ II từ 12/20 trở lên và nếu có đơn xin sẽ được dự kỳ thi tốt nghiệp cấp cao đẳng. 

Riêng về kỳ thi tốt nghiệp lấy văn bằng cử nhân văn khoa hoặc văn bằng tốt 

nghiệp đại học sư phạm, ngoài điều kiện phải có điểm trung bình về bài thi các môn 

học trong chương trình, sinh viên bắt buộc phải nộp một luận văn dài tối thiểu 30 tr. 

đánh máy trên giấy khổ 21x27. Ngay từ đầu năm thứ IV, sinh viên phải tìm giáo sư 

bảo trợ để xin đề tài và nhờ hướng dẫn viết luận văn tốt nghiệp. Điểm trung bình bắt 

buộc của bài luận văn tốt nghiệp là 12/20. 

Kỳ thi khóa II được tổ chức trước ngày khai giảng đầu tiên khóa mới dành cho 

các sinh viên không trúng tuyển khóa cuối năm (kỳ thi khóa I) hoặc vì lý do đặc biệt 

không dự được kỳ thi đó. Sinh viên phải thi lại khóa II những môn nào không đủ điểm 

trung bình 10/20 trong kỳ thi khóa I. Nếu sinh viên có bài bị điểm loại ở khóa I thì phải 

thi lại tất cả các môn [99; tr. 561-562]. 

Ở Viện Đại học Minh Đức, học trình và bằng cấp được tổ chức như sau: (Bảng 

3.3. và Biểu đồ 3.1.) 
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Bảng 3.3. Tổ chức học trình và bằng cấp của Viện Đại học Minh Đức niên khóa 

1974 – 1975 

 

Nguồn: [154; tr. 18]. Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 

 

Biểu đồ 3.1. Biểu đồ học trình của Trường Đại học Kinh thương, Viện Đại học 

Minh Đức niên khóa 1974 – 1975 

 

Nguồn: [154; tr. 73]. Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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Về thang điểm đánh giá, cơ bản các viện đại học cho điểm và xếp thứ hạng 

sinh viên trong quá trình học tập như sau (tham khảo thang điểm đánh giá của Viện 

Đại học Vạn Hạnh): 

+ Ưu:   (Ư) tương đương 16/20 trở lên hay 90/100 điểm trở lên 

+ Bình:  (B) tương đương 14/20 trở lên hay 80/100 điểm trở lên 

+ Bình thứ: (BT) tương đương 12/20 trở lên hay 60/100 điểm trở lên 

+ Thứ:  (T) tương đương 10/20 trở lên hay 50/100 điểm trở lên 

+ Loại: (L) dưới 10/20 hay dưới 50/100 

Để tính điểm trung bình cộng từng học khóa, điểm sẽ được quy đổi tương 

đương như sau: 

+ Ưu:   4 

+ Bình:  3 

+ Bình thứ: 2 

+ Thứ:  1 

+ Loại: 0 

Những môn nào bị điểm Loại, số học phần những môn đó không được kể trong 

tổng số học phần cần thiết để tốt nghiệp [158; tr. 28-29]. 

3.3.2. Chương trình đào tạo và nội dung giảng dạy 

Về ảnh hưởng Mỹ đối với các viện đại học tư thục ở miền Nam ở khía cạnh 

chương trình giảng dạy, nhằm nhanh chóng đánh bật ảnh hưởng của triết lý giáo dục 

Pháp117 đối với nền giáo dục đại học miền Nam nói chung, giáo dục đại học tư thục 

nói riêng, trong nhiều năm liền nhiều phái đoàn của các đại học Mỹ đã liên tục sang 

miền Nam Việt Nam để “nghiên cứu và thảo ra những đề nghị cải tổ chương trình 

giáo dục đại học của miền Nam rập khuôn theo kiểu đại học Mỹ” và “sự xâm lăng 

này nhằm trục xuất ảnh hưởng sâu đậm của Pháp ra khỏi nền giáo dục Sài Gòn, thay 

đổi quan niệm, cơ cấu tổ chức của ngành giáo dục ấy” [45; tr. 175]. 

Về học chế (chế độ đào tạo), các viện đại học tư thục ở miền Nam không tổ 

chức đào tạo theo một chế độ thống nhất mà theo nhiều chế độ khác nhau, gồm cả 

chứng chỉ, niên chế lẫn tín chỉ tùy từng trường và tùy thời điểm. Sự đa dạng này tuy là 

một biểu hiện tốt của tính tự trị trong các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam 

nhưng lại gây khó khăn cho sinh viên trong việc chuyển tiếp giữa các trường, viện đại 

học vì chương trình học không thống nhất. Chi tiết về các chế độ đào tạo như sau: 

+ Chế độ chứng chỉ (certificate): là phương thức đào tạo phổ biến ở hầu hết 

các viện đại học ở miền Nam trước năm 1975. Về cơ bản, mỗi chứng chỉ (tương 

                                              

117 Ảnh hưởng của nền giáo dục Pháp (về quan niệm giáo dục, hệ thống tổ chức, về nội dung chương trình giảng 

dạy...) đối với nền giáo dục miền Nam Việt Nam vẫn còn rất đậm nét trong giai đoạn 1954 – 1961 [106; tr. 184]. 
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đương với chương trình học của 1 học kỳ, mỗi năm học sinh viên có thể hoàn tất 2 

chứng chỉ) gồm 1 số môn có nội dung liên quan được quy định trước. 

+ Chế độ đào tạo theo năm học (academic year): các môn học được bố trí cho 

từng năm học (hoặc theo học kỳ – 2 học kỳ mỗi năm). Cuối năm sinh viên thi lên lớp 

(hoặc thi hết học kỳ). Hoàn tất năm cuối cùng của chương trình học (có thể có thêm 

kỳ thi tốt nghiệp tùy mỗi trường) và không nợ môn học nào, sinh viên sẽ được cấp 

bằng tốt nghiệp. 

+ Chế độ tín chỉ (credit): chế độ tín chỉ chia các môn học thành số giờ nhất 

định. Sinh viên hoàn thành các yêu cầu của một môn học nào đó thì được công nhận 

học xong một tín chỉ. Sinh viên muốn tốt nghiệp văn bằng nào thì phải hoàn thành đủ 

số tín chỉ theo quy định của văn bằng đó. 

Ở Viện Đại học Đà Lạt, chế độ chứng chỉ đã được áp dụng trong thời gian từ 

năm 1958 đến 1969118. Chẳng hạn, điều kiện để được cấp văn bằng cử nhân giáo khoa 

của trường Đại học Văn khoa, Viện Đại học Đà Lạt, ngoài chứng chỉ Dự bị bắt buộc 

và tùy theo ban mình đã chọn, sinh viên phải đỗ 4 trong số các chứng chỉ thuộc các 

ban: Việt văn, Triết học, Anh văn, Pháp văn, Sử học, Địa lý (xem thêm danh mục các 

chứng chỉ tự chọn của Trường Đại học Văn khoa, Viện Đại học Đà Lạt (áp dụng từ 

năm 1958 đến 1975) ở Bảng 3.4. bên dưới). Đối với trường Đại học Khoa học, Viện 

Đại học Đà Lạt, chế độ chứng chỉ được áp dụng từ năm 1959 đến năm 1973 sau đó 

được thay bằng chế độ tín chỉ (giai đoạn 1973 – 1975) [80]. 

Bảng 3.4. Các chứng chỉ tự chọn của Trường Đại học Văn khoa, Viện Đại học Đà Lạt 

(áp dụng từ năm 1958 đến 1975) 

 

Ban119 Chứng chỉ 

Việt văn Văn chương 

Quốc âm 

Văn chương 

Việt Hán 

Văn phạm và 

Ngữ học Việt Nam 

Văn minh  

Việt Nam 

Triết học Đạo đức, tâm lý 

và xã hội học 

Luân lý và 

Siêu hình học 

Lịch sử Triết học 

Đông Phương 

Lịch sử  

Triết học 

Tây hương 

Anh văn Anh văn 

thực hành 

Văn chương và 

Văn minh Mỹ 
Ngữ học Anh  

Pháp văn Văn chương Pháp 
Văn phạm và 

Ngữ học Pháp 
Văn minh Pháp  

Sử học Sử Việt Nam Sử Thế giới   

Địa lý Địa lý đại cương Địa lý Việt Nam Địa lý Thế giới  

                                              

118 Niên khóa 1969 – 1970, một số trường thuộc Viện Đại học Đà Lạt chuyển sang đào tạo theo chế độ niên 

chế. Đến niên khóa 1972 – 1973 lại đổi sang chế độ tín chỉ [80]. 

119 Dẫn theo [80]. 
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Chương trình học đối với hệ cử nhân thường là 4 năm. Sau mỗi năm học, sinh 

viên phải đỗ một chứng chỉ mới được tiếp tục học năm kế tiếp. Cũng có trường quy 

định linh hoạt về chương trình học nhằm tạo điều kiện cho sinh viên rút ngắn thời 

gian học để được tốt nghiệp sớm.  

Về nội dung giảng dạy của từng năm học, gần như năm thứ nhất trong chương 

trình học của tất cả các viện đại học đều nhằm mục đích tạo cho sinh viên ý thức rõ 

rệt về ngành nghề mình đang theo học. Bước sang năm thứ hai, sinh viên tiếp tục học 

các nội dung đã được học năm thứ nhất. Ngoài ra, sinh viên còn được mở rộng và 

nghiên cứu sâu một số kiến thức chuyên ngành. Điều đáng chú ý là chương trình học 

ở nhiều ngành của các viện đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 

đã rất chú trọng đến việc đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên.  

Đến năm thứ ba và tư, sinh viên tiếp tục hoàn thành các kiến thức chuyên môn 

về ngành học, và nếu trúng tuyển kỳ thi cuối khóa, sinh viên sẽ được cấp văn bằng 

cử nhân. 

Đối với trình độ cao học, chương trình học thường kéo dài 2 năm (một số 

chuyên ngành kéo dài hơn như các chuyên ngành của y khoa). Nội dung chương trình 

hướng vào nghiên cứu sâu các kiến thức của chuyên ngành mà sinh viên theo học. 

Một số chương trình đào tạo cao học ở các viện đại học tư thục ở miền Nam bắt buộc 

sinh viên trong 2 năm học phải nghiên cứu theo một chuyên ngành chọn trước mà 

không thể chuyển đổi từ chuyên ngành này sang chuyên ngành kia (trong cùng một 

ngành). Điều này có tác dụng làm cho sinh viên tốt nghiệp cao học thật sự là chuyên 

gia về chuyên ngành mình đã học. Sau khi đỗ cả hai phần cao học, sinh viên sẽ đệ 

trình một luận án về một vấn đề liên quan đến ngành học trước khi tốt nghiệp. 

Có thể thấy rằng, chương trình, nội dung giảng dạy của các viện đại học tư 

thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 nổi bật lên tính linh hoạt trong quy định 

về đào tạo. Sự linh hoạt đó nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho sinh viên 

cũng như các đối tượng khác trong xã hội (quân nhân, những người đã đi làm) có thể 

theo học đại học để nâng cao trình độ. Tuy nhiên, sự linh hoạt đó cũng chỉ được thực 

hiện ở một số viện đại học và chủ yếu là “linh hoạt” giữa các trường (phân khoa) 

thành viên trong cùng một viện. Sự liên thông giữa các viện đại học với nhau vẫn còn 

rất hạn chế. 

Về nội dung, nội dung giảng dạy của các viện đại học tư thục ở miền Nam 

được giới hạn trong một số môn nhất định tùy theo ngành mà sinh viên theo học. Đó 

thường là các môn học có tính chuyên môn sâu mà không đòi hỏi sinh viên phải học 

dàn trải quá nhiều môn cùng một lúc.  

Nền giáo dục đại học Pháp chọn lối toàn diện trong việc chuyển tải các nội 

dung giảng dạy trong một chương trình học. Lối chuyển tải này có mục tiêu đào tạo 
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người học phát triển toàn diện và đồng đều mọi khả năng. Ở miền Nam thời kì 1954 

– 1975, do ít nhiều vẫn còn chịu ảnh hưởng từ triết lý giáo dục toàn diện của Pháp – 

nhất là trong thời gian đầu – nên trong một số trường hợp, chương trình học của nhiều 

trường đại học tư thục vẫn dàn trải và nặng về kiến thức căn bản. Sự chuyên sâu chưa 

được chú ý đúng mức cần thiết. 

Đẩy lùi ảnh hưởng của Pháp nói chung, trong giáo dục và giáo dục đại học nói 

riêng là một vấn đề được cả chính quyền, giới trí thức lẫn người Mỹ ở miền Nam Việt 

Nam hết sức quan tâm. Và bằng nhiều cách, nội dung chương trình giảng dạy ở nhiều 

viện đại học tư thục ở miền Nam đã có sự chuyển đổi nhanh chóng trong thời gian 

tương đối ngắn. Dấu ấn của sự thực dụng, thực tế của triết lý giáo dục đại học Mỹ 

nhanh chóng hiện diện trong chương trình giảng dạy của nhiều viện đại học tư thục 

ở miền Nam Việt Nam. 

Chẳng hạn, nội dung chương trình giảng dạy của trường Chính trị Kinh doanh, 

Viện Đại học Đà Lạt được phân thành 4 năm, mỗi năm có hai học kỳ với 18 tuần 

lễ/học kỳ (trung bình khoảng 15 giờ/tuần, tổng cộng 540 giờ lên lớp/năm) [80]. Ngoài 

các môn Anh ngữ căn bản, Anh ngữ đàm thoại và Anh ngữ chuyên khoa, tất cả môn 

học được dạy bằng tiếng Việt. Ở cấp cử nhân, sinh viên theo học ngành Chính trị Xã 

hội sau hai năm học (Nhập môn và Khái luận120) sẽ được hướng dẫn chọn theo hướng 

Chính trị hoặc Xã hội để tiếp tục học trong năm thứ ba (Nhiệm ý). Sang năm thứ tư 

(Sưu khảo), sinh viên theo hướng Xã hội sẽ tiếp tục chọn một trong hai ban là Công 

tác xã hội hay Phát triển xã hội, sinh viên theo hướng Chính trị có thể lựa chọn vào 

các ban Chính trị Quốc nội, Chính trị Quốc ngoại hay Khoa học truyền thông.  

Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh sau 2 năm cũng chọn một trong hai ban 

Kỹ nghệ Tiếp thị hoặc Kế toán – Tài chính để theo học năm thứ ba121. Đến năm thứ 

tư, sinh viên ban Kỹ nghệ – Tiếp thị được theo học các môn học về Sản xuất, Mại vụ 

và Thị trường còn sinh viên Kế toán – Tài chính học về nghiệp vụ Tài chính, Ngân 

hàng và Bảo hiểm [151; tr. 95]. Trước khi hết năm thứ tư, sinh viên phải nộp khảo 

luận cá nhân và một phúc trình tập thể (group report) với đề tài về ngành chuyên môn 

đã chọn.  

                                              

120 Năm thứ nhất là năm Nhập môn (Freshman year), Năm thứ hai là Khái luận (Sophomore), Năm thứ ba là 

Nhiệm ý (Junior year) và Năm thứ tư là Khảo luận (Senior year). Cách đặt tên này chịu ảnh hưởng từ cách đặt 

tên của các đại học Mỹ. 

121 Các môn học ở năm I và II gồm: 

+ Năm I: Anh ngữ căn bản I và II, Tu từ và Văn thể I và II, Lịch sử văn minh thế giới I và II, Chính trị học đại 

cương I và II, Kinh tế học I.1 và I.2, Quản trị học I.1 và I.2, Toán kinh thương I và II, Xã hội học, Khái niệm 

luật pháp. 

+ Năm II: Anh ngữ căn bản III và IV, Kinh tế học II.1 và II.2, Tiếp thị II.1 và II.2, Kế toán II.1 và II.2, Quản 

trị học II, Định chế tài chính I và II, Kinh tế Việt Nam I và II, Thống kê học, Nhiệm vụ học [80]. 
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Chương trình học của trường Chính trị kinh doanh Đà Lạt (…) là bằng chứng 

cho thấy ảnh hưởng của Mỹ về quan niệm, tổ chức và phương pháp giáo dục thực 

tiễn trong quản trị và kinh doanh đang được giảng dạy ở Việt Nam do chính các 

chuyên gia du học từ các trường đại học Mỹ chuyển tải [80]. 

Đối với chương trình giảng dạy cho sinh viên ngành Báo chí, Viện Đại học 

Vạn Hạnh, ảnh hưởng của tinh thần thực dụng, thực tiễn của Mỹ cũng được bộc lộ rõ 

nét. Ở năm thứ hai của chương trình học, sinh viên học các môn thuộc kiến thức tổng 

quát về chính trị, kinh tế, triết học hiện đại và các môn thuộc kiến thức chuyên môn 

như lịch sử báo chí, luật báo chí, kỹ thuật săn tin viết bài. Sang năm thứ ba, sinh viên 

được học 3 môn tổng quát về chính trị Việt Nam, lịch sử thế giới hiện đại, xã hội học 

cùng 4 bốn môn có tính chất kỹ năng rất cần thiết đối với hoạt động báo chí gồm: 

quảng cáo và giao tiếp, kỹ thuật báo chí, các hãng thông tấn và cơ quan thông tin, tổ 

chức và quản trị tòa soạn. Cũng trong năm này, sinh viên được thực tập tại tờ báo của 

trường và đến cuối năm trường sẽ giới thiệu sinh viên đi thực tập tại một cơ quan báo chí. 

Đến năm thứ tư sinh viên học các kiến thức chuyên môn như nhiếp ảnh và 

quay phim, kỹ thuật báo chí, tốc ký Việt, tốc ký Anh và một số kiến thức về những 

vấn đề thời sự cấp bách của Việt Nam. 

Ở các viện đại học tư thục khác, chương trình đào tạo của các viện đại học này 

cũng có những nét tương đồng với chương trình của các viện đại học quốc gia. Tài liệu về 

việc thành lập Viện Đại học Hòa Hảo nhận xét: chương trình học (của Viện Đại học Hòa 

Hảo) “giống như những chương trình chính thức đang được áp dụng tại các viện đại học 

quốc gia nhưng lại được cập nhật hóa theo đà tiến triển chung và cũng được thích nghi hóa 

theo hoàn cảnh địa phương” [115]. 

Có thể thấy rằng, nội dung giảng dạy của các ngành học về xã hội nhân văn ở 

nhiều trường còn chưa thật chú trọng nhiều đến các môn liên quan đến văn hóa, lịch 

sử Việt Nam, chương trình nhiều ngành học còn nặng nề và rập khuôn theo chương 

trình của các đại học Âu – Mỹ.  

Tiếng Anh tuy không phải là ngôn ngữ chính sử dụng trong trường học (trừ 

một số ban ở một số phân khoa đặc thù và một số chương trình đào tạo cao học sử 

dụng tiếng Anh trong quá trình giảng dạy) nhưng vẫn được các trường chú ý trong 

nội dung chương trình đào tạo của các ngành. Việc đào tạo và hỗ trợ giảng dạy tiếng 

Anh được các tình nguyện viên Mỹ giúp đỡ. 

Về nội dung giảng dạy của các viện đại học tư thục ở miền Nam, ngay từ năm 

1971, tác giả Đoàn Viết Hoạt đã nhận định: “Một số môn học, một số phương pháp 

giảng dạy ở một số đại học như Đà Lạt, Vạn Hạnh... rõ rệt là đã ảnh hưởng nặng nề 

từ nền giáo dục Mỹ”122. Như thế có thể thấy rằng, chính sách “Mỹ hóa” nền giáo dục 

                                              

122 “Các viện đại học ở miền Nam”, Tuần báo Đời, Sài Gòn, (73), từ 11-3 – 18-3-1971 dẫn theo [108; tr. 49]. 
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đại học ở miền Nam Việt Nam của Mỹ đã được thực hiện thành công trong một mức 

độ nào đó. 

Về phương pháp truyền đạt, Nguyễn Khắc Hoạch nhận xét: “Lối giảng dạy 

thông thường ở đại học Việt Nam vẫn là lối cổ điển: giáo sư từ diễn đàn, trình bày 

vấn đề từ đầu đến cuối, trịnh trọng, trang nghiêm và sinh viên ghi chép một cách ít 

nhiều thụ động. Vì thiếu nhân viên giảng huấn và phòng ốc nên những lớp thực tập 

hay nhóm thảo luận gồm một số ít sinh viên chưa thực hiện đúng mức” [49; tr. 156]. 

3.3.3. Bằng cấp và việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp 

Ở trình độ cử nhân, các viện đại học ở miền Nam thường đào tạo sinh viên tốt 

nghiệp với 2 loại văn bằng chính là cử nhân giáo khoa và cử nhân khoa học. 

+ Cử nhân Giáo khoa (Bachelor of Arts – B.A.): cử nhân về học thuật và nghiên cứu. 

+ Cử nhân Khoa học (Bachelor of Science – B.S.): Cử nhân về khoa học kỹ 

thuật hay chuyên nghiệp (chuyên đào tạo các ngành về khoa học kỹ thuật hay công 

nghệ (technology) và chuyên nghiệp (professional)). Ví dụ: B.A. in Chemistry: Cử 

nhân Giáo khoa Hóa học; B.S. in Chemistry: Cử nhân Khoa học Hóa học (kỹ sư hóa 

học) [47; tr. 4]. 

Vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp thường gắn liền với năng lực thực sự và 

giá trị bằng cấp mà sinh viên nhận được. Theo các quy định chung (trên cơ sở tôn 

trọng sự tự trị của các đại học), bằng cấp tốt nghiệp của sinh viên các viện đại học tư 

thục có giá trị tương đương với các viện đại học công lập. Trên thực tế, giá trị của các 

bằng cấp tùy thuộc sự “thẩm định” của nơi tuyển dụng sinh viên.  

Năng lực thực sự của sinh viên có được sau khi tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục 

đại học tư thục (cũng giống như các viện đại học công lập) tùy thuộc vào chương trình 

nội dung giảng dạy, phương pháp truyền đạt, trình độ của giáo sư, cơ sở vật chất phục 

vụ dạy học… Những yếu tố cốt lõi này tạo ra “sản phẩm” đào tạo là sinh viên với 

những năng lực hoạt động thực tiễn, được nhà tuyển dụng đánh giá thông qua mức độ 

đáp ứng đối với vị trí nghề nghiệp mà sinh viên đảm nhận sau khi ra trường. Đồng thời, 

năng lực của sinh viên (thể hiện qua công việc mà sinh viên đảm nhận) cũng là cơ sở 

để đánh giá sự phát triển của một viện đại học (một viện đại học tư thục có phát triển 

được hay không phụ thuộc vào số lượng sinh viên theo học, chương trình học giàu tính 

thực tế và thích dụng123, khả năng có được công việc sau khi ra trường...). 

Sinh viên các viện đại học tư thục ở miền Nam nhìn chung thích ứng khá tốt 

với thời cuộc sau khi tốt nghiệp nhờ những kĩ năng thực tiễn mà họ được rèn luyện 

                                              

123 Vì coi trọng khả năng thích ứng của sinh viên nên trong quá trình học, các viện đại học khá chú ý vấn đề 

tham quan thực tập của sinh viên tại các cơ quan, công ty, nhà máy, xí nghiệp… Và nhờ quá trình này, nhiều 

sinh viên đã được các cơ quan tuyển dụng tuyển chọn ngay sau khi tốt nghiệp vì họ đã biết rõ năng lực của 

sinh viên trong quá trình thực tập. 



94 

trong trường đại học thông qua các chương trình đào tạo giàu tính thực dụng (ảnh 

hưởng của triết lí giáo dục Mỹ). Nhiều người có được việc làm phù hợp với ngành 

theo học bởi các viện đại học tư khi mở ngành đã trù liệu khá chính xác nhu cầu của 

xã hội. Bên cạnh đó, số lượng sinh viên tốt nghiệp hàng năm của các viện đại học là 

không nhiều nên cơ hội luôn rộng mở đối với những người có bằng đại học. 

Phần nhiều sinh viên sau khi ra trường đảm đương công việc ở các cơ quan 

chính quyền, là kĩ sư, giáo sư trung học, bác sĩ, nhà báo, nhà nghiên cứu... đáp ứng 

tốt yêu cầu của vị trí của công việc. Một số sinh viên sau khi tốt nghiệp trong nước 

tiếp tục theo học các chương trình cao học ở nước ngoài, được các cơ sở giáo dục này 

tiếp nhận và thừa nhận về mặt bằng cấp vì năng lực thực sự của họ. Đương nhiên 

cũng có những người vì thời cuộc hoặc vì năng lực giới hạn mà họ không thể có được 

công việc như ý nguyện.  

 Nhìn chung, ngoài các phân khoa có tính chất tôn giáo (rất phổ biến trong các 

viện đại học tư), sinh viên các ngành y dược, sư phạm… ra trường thường có việc 

làm ngay do nhu cầu cao về nhân lực ở các ngành này. Ở các ngành khác, sinh viên 

vẫn dễ dàng kiếm được công việc phù hợp với năng lực do tình trạng quân dịch làm 

cho lực lượng lao động trẻ có trình độ chuyên môn tốt là khá ít ỏi trong tổng thể nguồn 

nhân lực của xã hội miền Nam. 

3.4. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐỐI NGOẠI, DU HỌC 

3.4.1. Nghiên cứu khoa học 

Đại học – theo nghĩa nguyên khởi – là “một “cộng đồng thầy giáo và học trò”, 

hay “một thể thống nhất của thầy và trò” (universitas magistrorum et scolarium) [170; 

tr. 28]. Những đại học được thành lập sớm nhất vào cuối thế kỉ XI đầu thế kỉ XII124. 

Universitas (đại học) của thế kỉ XI, XII chỉ có nghĩa là một tập thể, một tổ chức của 

thầy và trò với mục đích trên hết là “nghiên cứu” (stadium) khoa học. Đến cuối thế 

kỉ XIV đầu thế kỉ XV, “universitas mới có nghĩa là ‘đại học’ như ngày nay”. 125 

Với chức năng truyền thống là nghiên cứu khoa học, giới đại học nói chung 

đã lưu ý đến “nhiệm vụ thứ hai của đại học là nhiệm vụ khảo cứu. Chẳng những đại 

học tìm cách phổ biến những kiến thức cao về văn chương, nghệ thuật, khoa học và 

kỹ thuật, đại học lại còn góp phần vào việc cấu tạo những kiến thức ấy” [139; tr. 8]. 

Nhằm tạo điều kiện rèn luyện tối đa cho sinh viên trong quá trình theo học các phân 

                                              

124 Các đại học đầu tiên được thành lập ở châu Âu là: Đại học Bologna (1088), Đại học Paris (1119), Đại học 

Oxford (khoảng giữa năm 1167 và 1185), Đại học Cambridge (1209), Đại học Montpellier (1220), Đại học 

Padua (1222) … [170; tr. 28]. 

125 Đại học (universitas) “có tính chất của tu viện thời Trung cổ, là xa lánh bớt đời thường để lo việc tu tập, và 

tính chất phường hội là tự quản công việc với nhau, cũng như có những tiêu chuẩn để kết nạp sinh viên và các 

quy định điều hành cuộc sống các thành viên” [170; tr. 28-29]. 
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khoa, công việc nghiên cứu khoa học luôn được các viện đại học tư thục ở miền Nam 

giai đoạn này hết sức chú trọng.  

Viện Đại học Đà Lạt có các hoạt nghiên cứu khoa học như: xuất bản tập san 

Tri thức và nội san Thụ nhân với nhiều bài viết có giá trị. Tập san Tri thức vừa là tài 

liệu nghiên cứu, dịch thuật, trao đổi chuyên môn thuộc các lĩnh vực khoa học khác 

nhau của các giáo sư, đồng thời còn là tài liệu học tập cho sinh viên Viện Đại học Đà 

Lạt. 

Ở Viện Đại học Vạn Hạnh, hoạt động nghiên cứu được lãnh đạo viện quan 

tâm, duy trì trong suốt thời gian tồn tại của viện. Với phương châm “duy tuệ thị 

nghiệp”, nghĩa là lấy trí tuệ làm sự nghiệp của mình để đi vào cuộc sống, hoạt động 

nghiên cứu khoa học ở Viện Đại học Vạn Hạnh bắt đầu bằng việc lãnh đạo viện cho 

thành lập Ban Tu thư trực thuộc viện. Ban Tu thư hoạt động với nhiệm vụ chủ yếu là 

san định sách cổ, chuyển ngữ các ấn phẩm ngoại ngữ về Phật giáo sang tiếng Việt. 

Trong quá trình tồn tại của mình, Ban Tu thư Viện Đại học Vạn Hạnh đã tiến hành 

khôi phục văn bản, dịch thuật, xuất bản nhiều tác phẩm văn học, sử học, triết học, 

Phật học... có giá trị trong lịch sử dân tộc, góp phần vào việc bảo tồn nhiều di sản văn 

hóa quý báu của cha ông. Một số tác phẩm được Ban Tu thư xuất bản như: “Lục độ 

tập kinh”, “Lịch sử khởi nguyên dân tộc ta” của Lê Mạnh Thát, “Tiểu thừa Phật giáo 

tư tưởng luận” của Thích Quảng Độ, “Tư tưởng Phật học” của Thích Nữ Trí Hải, 

Thiền học Trần Thái Tông của Nguyễn Đăng Thục…[81; tr. 40] Bên cạnh đó, Viện 

Đại học Vạn Hạnh còn cho ra đời Tạp chí Vạn Hạnh (Tạp chí nghiên cứu phát huy 

văn hóa Phật giáo và dân tộc) hoạt động từ năm 1965 đến năm 1967 do Thượng tọa 

Thích Minh Châu làm chủ nhiệm và Thượng tọa Thích Tuệ Sĩ làm thư kí. Đây là cơ 

quan ngôn luận về tư tưởng, triết lý giáo dục văn hóa Phật giáo. 

Một nét khá đặc sắc của Viện Đại học Vạn Hạnh trong các sinh hoạt học thuật 

đó là Viện đã sớm thiết lập các tập san với nội dung khá phong phú, đa dạng. Tập san 

Sinh hoạt Vạn Hạnh là nội san ra hàng tháng dành cho sinh viên với các thông tin về 

những sinh hoạt của Viện Đại học Vạn Hạnh đồng thời là diễn đàn trao đổi ý kiến 

nhằm tạo nhịp cầu thông tin giữa sinh viên với lãnh đạo viện.  

Tạp chí Tư tưởng (xuất bản số đầu tiên năm 1967) là cơ quan luận thuyết của 

Viện Đại học Vạn Hạnh – nơi giới thiệu các công trình nghiên cứu, biên khảo trên 

nhiều lĩnh vực. Đây thực sự là tạp chí nghiên cứu khoa học có giá trị, sâu sắc, uyên 

bác, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao [125; tr. 124]. 

Đặc san Vạn Hạnh Bulletin xuất bản bằng tiếng Anh nhằm “phổ biến đến các, 

trí thức, học giả trong và ngoài nước”, mỗi kỳ in 500 bản [130; tr. 15], [101; tr. 467]. 

Viện Đại học Vạn Hạnh cùng với các viện đại học tư thục khác ở miền Nam, 

trong quá trình tồn tại của mình đã có nhiều đóng góp trên lĩnh vực nghiên cứu khoa 

học, đặc biệt là trong việc nghiên cứu các vấn đề của khoa học xã hội, nhân văn. 

Trong quá trình hoạt động, Viện Đại học Vạn Hạnh đã “đi tiên phong trong việc mở 
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các ngành học mới như: quản trị, thương mại, báo chí v.v., đã đáp ứng nhu cầu cần 

thiết của việc phát triển xứ sở”126. 

3.4.2. Đối ngoại, du học 

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, các viện đại học tư thục ở miền 

Nam còn tham gia tích cực vào các hoạt động giao lưu học thuật, đối ngoại, giao lưu 

quốc tế. 

 Viện Đại học Vạn Hạnh là hội viên của nhiều tổ chức văn hóa giáo dục của 

khu vực như: Hiệp hội Đại học Đông Nam Á (The Association of Southeast Asian 

Institution of Higher Learning), Hiệp hội Khoa học Xã hội Đông Nam Á (Southeast 

Asian Social Science Association) 127 [101; tr. 462]. 

Với tư cách là hai viện đại học tư thục lớn nhất miền Nam, từ năm 1957 đến năm 

1975 Viện Đại học Đà Lạt và Viện Đại học Vạn Hạnh có quan hệ khá tốt với các tổ chức 

văn hóa giáo dục nước ngoài. Nhiều chương trình du học áp dụng cho sinh viên và giảng 

viên trong viện có nhu cầu học tập, nghiên cứu cao hơn đã phục vụ đắc lực cho việc 

giảng dạy và học tập. Các chương trình du học tiêu biểu của các viện đại học tư thục đã 

đưa sinh viên của viện du học ở Ấn Độ, Mỹ, Đài Loan, Canada, Pháp... 

Đóng ở vùng cao nguyên Đà Lạt với nhiều dân tộc sinh sống, Viện Đại học 

Đà Lạt có các lợi thế nghiên cứu về nhiều phương diện như ngôn ngữ học, dân tộc 

học, khảo cổ học, lâm – khoáng sản, thủy điện... của vùng đất này. Viện đã có các 

quan hệ hợp tác với nhiều cơ sở nghiên cứu trong cũng như ngoài nước như: hợp tác 

nghiên cứu với giáo sư Wilhem Solheim II – Đại học Honolulu (Mỹ) nhằm nghiên 

cứu khảo cổ vùng Tây Nguyên; hợp tác với Viện Chuyên khảo Ngữ học mùa hè128 

của Đại học Bắc Dakota, Mỹ… 

Trên lĩnh vực trao đổi thông tin, Viện Đại học Vạn Hạnh đã có quan hệ với 

nhiều tổ chức nước ngoài như cơ quan USAID, Thư viện British Council (Thư viện 

Hội đồng Anh quốc), Trung tâm Văn hóa Mỹ, Cơ quan Văn hóa Á châu... Ở trong 

nước, viện có liên hệ chặt chẽ với các cơ quan xuất bản như: Lá Bối, An Tiêm... 

Một trong nhiều hoạt động nổi bật của các viện đại học tư thục ở miền Nam 

từ năm 1957 đến năm 1975 đó là sự kiện 05 viện đại học tư thục (Viện Đại học Đà 

                                              

126 “Diễn văn của Thượng tọa Thích Minh Châu – Chủ tịch Hội đồng Đại học Tư lập Việt Nam nhiệm kỳ 1974 

– 1975 trong buổi tiếp tân của Hội đồng” ngày 05-12-1974 [16; tr. 38]. 

127 Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh là thành viên Ban chấp hành Hiệp hội các Viện trưởng Đại học Á 

Châu. Từ ngày 07 đến ngày 14-12-1969, viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh (cùng Giáo sư Lê Thanh Minh 

Châu – Viện trưởng Viện Đại học Huế, Giáo sư Phạm Biểu Tâm – đại diện cho Viện trưởng Viện Đại học Sài 

Gòn) đã tham dự hội nghị Hội đồng quản trị của Hiệp hội này [131; tr. 16]. 

128 Qua sự hợp tác với Viện Đại học Đà Lạt, Viện Chuyên khảo Ngữ học mùa hè (Summer Institute of 

Linguistics – SIL, University of North Dakota) đã thực hiện nhiều cuộc nghiên cứu ngữ học bằng cách gửi 

nhiều sinh viên đến vùng Tây Nguyên [80]. 
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Lạt, Viện Đại học Vạn Hạnh, Viện Đại học Minh Đức, Viện Đại học Hòa Hảo và 

Viện Đại học Cao Đài) đã thống nhất thành lập Hội đồng Đại học Tư lập Việt Nam129. 

(Xem thêm Nghị định về việc thành lập Hội đồng Tư thục Đại học Việt Nam ở Phụ 

lục 3.16.) [79]. Việc hình thành Hội đồng Đại học Tư lập Việt Nam đã đánh dấu bước 

phát triển mới của giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam. Đây cũng là lần 

đầu tiên trong lịch sử giáo dục đại học tư thục Việt Nam, một tổ chức giáo dục có 

tính chất hiệp hội đã được hình thành nhằm nói lên tiếng nói của chính mình, hợp tác 

để bảo vệ quyền lợi cho các thành viên và nâng cao chất lượng giáo dục đại học (Xem 

thêm Nội quy Hội đồng đại học tư lập Việt Nam ở Phụ lục 3.17.). 

3.5. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC  

Ngoài công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học được quy định rõ ràng, cụ thể, 

các viện đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 còn có khá nhiều 

hoạt động hỗ trợ sinh viên trong quá trình theo học tại các viện đại học.  

3.5.1. Học bổng sinh viên 

Để khích lệ tinh thần học tập, các viện đại học đều có hình thức trao học bổng 

và trợ cấp thường niên cho sinh viên. Đối với học bổng, những sinh viên được hưởng 

học bổng phải hội đủ các điều kiện nhất định130.  

Ngoài việc trao học bổng cho sinh viên, các viện đại học tư thục còn tìm thêm 

các học bổng bên ngoài để đưa các nhân viên giảng huấn, giáo sư phụ khảo còn trẻ có 

nhiều triển vọng đi du học tại các nước tiên tiến như Pháp, Anh, Đức, Mỹ... nhằm tạo 

nguồn nhân lực phục vụ lâu dài cho đại học. 

3.5.2. Y tế trong viện đại học  

Để chăm sóc sức khỏe cho sinh viên, các viện đại học tư thục đều có bộ phận 

y tế. Phòng Y tế có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho toàn bộ nhân viên và sinh viên 

thuộc viện đại học. Phòng mở cửa hàng ngày, có nhân viên y tế thường trực. Phòng 

lập phiếu sức khỏe cho sinh viên hằng năm. Sinh viên của viện đại học phải khám 

                                              

129 Theo Tuyên ngôn thành lập Hội đồng Đại học Tư lập Việt Nam ngày 27-9-1973, Hội đồng Đại học Tư lập Việt 

Nam có các mục tiêu: 1. Hợp tác để nâng cao phẩm chất giáo dục đại học. 2. Bảo vệ quyền lợi của giáo sư, nhân 

viên và sinh viên các viện đại học tư lập hội viên. 3. Nói lên tiếng nói chung của giới đại học tư lập [55; tr. 4]. 

130 Chẳng hạn Viện Đại học Đà Lạt trao học bổng cho các sinh viên đạt các điều kiện sau: 

+ Đậu thủ khoa chứng chỉ hay năm theo học. 

+ Được xếp hạng từ bình thứ trở lên. 

+ Quyết định theo hết học trình tại Viện Đại học Đà Lạt. 

Đối với trợ cấp, điều kiện căn bản để sinh viên có thể được hưởng trợ cấp: 

 + Gia cảnh thiếu thốn. 

+ Chuyên cần và có hạnh kiểm tốt. 

+ Quyết định theo hết học trình tại Viện Đại học Đà Lạt. 

Trong cả hai trường hợp, một hội đồng sẽ được thành lập để duyệt xét các đơn xin [93; tr. 414]. 
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sức khỏe tổng quát đầu mỗi khóa học. Các chi tiết y khoa cá nhân sẽ được ghi vào 

phiếu sức khỏe để bác sĩ tiện theo dõi. Ngoài ra phòng y tế của các viện đại học còn 

yểm trợ sinh viên cũng như nhà trường trong các hoạt động công tác xã hội (cứu trợ 

nạn nhân chiến tranh, nạn nhân thiên tai, bão lụt...). 

3.5.3. Giao lưu sinh viên liên trường 

Phòng Sinh viên vụ của các viện đại học được tổ chức có mục đích phối hợp 

và hướng dẫn mọi hoạt động của sinh viên ngoài chương trình giảng huấn nhằm giúp 

sinh viên có cơ hội khám phá và phát triển khả năng của mình về lãnh đạo, tổ chức, 

xã hội... bổ túc cho phần nội dung giáo dục chuyên môn trong nhà trường, giúp sinh 

viên có khả năng đa diện, tự tin, có tinh thần phục vụ cộng đồng, thắt chặt tình thân 

hữu bạn bè, thầy trò khi đang ở đại học cũng như khi đã tốt nghiệp. 

Ngoài ra, phòng Sinh viên vụ còn có trách nhiệm chuẩn bị cho sinh viên các 

sinh hoạt chung về thể thao hay hoạt động giao lưu hội thảo, văn hóa nghệ thuật... 

Chẳng hạn phòng Sinh viên vụ, Viện Đại học Đà Lạt sắp xếp những chuyến du ngoạn 

hè của Đoàn sinh viên Công giáo Sài Gòn giao lưu hội thảo với một số giáo sư và 

sinh viên Viện Đại học Đà Lạt năm 1962; tham gia các cuộc gặp gỡ với sinh viên các 

viện đại học ở Sài Gòn, Cần Thơ (Viện Đại học Vạn Hạnh, Viện Đại học Minh Đức 

hay Viện Đại học Cần Thơ…). 

Về nguồn lực tài chính và vật chất, Viện Đại học Đà Lạt đã hỗ trợ những 

phương tiện thuận lợi trong quá trình hoạt động của phòng Sinh viên vụ như: hỗ trợ 

cơ sở vật chất cho ấn quán, thư quán, phương tiện và dụng cụ thể thao, tổ chức cho 

sinh viên đi thực tập hè tại các địa phương, tìm việc cho sinh viên, các câu lạc bộ, tổ 

chức quán cơm sinh viên...  

3.5.4. Hoạt động ngoại khóa và các phong trào đấu tranh chính trị, xã hội 

Các hoạt động ngoại khóa của sinh viên các viện đại học tư thục ở miền Nam 

giai đoạn này khá đa dạng. Như ở Viện Đại học Vạn Hạnh, ngoài phần giảng huấn, 

hàng tháng các phân khoa của viện còn tổ chức các buổi diễn thuyết với nhiều chủ đề 

văn hóa, giáo dục, xã hội, tư tưởng với sự tham gia của nhiều giáo sư, học giả trong 

và ngoài nước có uy tín. Phân khoa Phật học tổ chức các buổi giảng Phật pháp cho 

thanh niên, lắng nghe giải đáp những thắc mắc, chấp nhận thảo luận rộng rãi trong 

tinh thần đại học. Diễn giả là các giáo sư uyên bác, các vị thượng tọa, học giả nổi tiếng.  

Đối với ngành báo chí, sinh viên được trang bị nhiều kiến thức chuyên môn 

như nhiếp ảnh và điện ảnh, kỹ thuật báo chí, tốc ký Việt, tốc ký Anh... Sinh viên Viện 

Đại học Vạn Hạnh còn tham gia hội thảo với phân khoa Báo chí của Viện Đại học 

Đà Lạt, dự thính các hội nghị quốc tế, làm quen với ký giả nước ngoài. 

Sinh hoạt sinh viên rất được các viện đại học tư thục chú trọng, bao gồm nhiều 

hoạt động phong phú như: văn nghệ, thể thao, du ngoạn, tổ chức những buổi chiếu 
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phim (khoa học, nghệ thuật, du lịch), thuyết trình của các diễn giả có tên tuổi, triển lãm 

tranh, sách báo, mở lớp hội họa, hướng dẫn tọa thiền... 

Ở Viện Đại học Đà Lạt, tổ chức sinh viên có Ban Đại diện Sinh viên liên khoa. 

Đây là đoàn thể có vai trò tổ chức các sinh hoạt của sinh viên trong viện. Lãnh đạo 

các sinh hoạt của sinh viên các phân khoa là Ban Đại diện Sinh viên phân khoa. Mỗi 

ban đại diện thường gồm các chức vụ như: chủ tịch, phó chủ tịch nội vụ, phó chủ tịch 

ngoại vụ, tổng thư kí, thủ quỹ và nhiều ủy viên như ủy viên văn nghệ, thể thao, báo 

chí... tùy mỗi ban đại diện ấn định. 

Song song với các ban đại diện phân khoa là các ban đại diện của các đại học 

xá. Các ban đại diện này có nhiệm kỳ một năm và sinh hoạt rất đều đặn tại cả ba đại 

học xá của Viện Đại học Đà Lạt: Trương Vĩnh Ký, Kiêm Ái, Bình Minh. 

Những sinh hoạt truyền thống hằng năm của sinh viên Viện Đại học Đà Lạt 

với nhiều hình thức đa dạng như:  

+ Ngày Huynh đệ: tổ chức vào ngày tựu trường để tiếp đón sinh viên, nhất là 

sinh viên mới. 

+ Ngày Cựu sinh viên: do Hội Cựu sinh viên Viện Đại học Đà Lạt tổ chức 

hằng năm trước ngày lễ ra trường nhằm thắt chặt tình thân hữu giữa các sinh viên cũ 

và mới, đồng thời tạo truyền thống “Trở về trường mẹ”. 

+ Lễ Ra trường: tổ chức vào mỗi đầu năm dương lịch để phát văn bằng cho 

các sinh viên vừa tốt nghiệp niên khóa trước. 

+ Ngày Sinh viên: tạo cơ hội cho sinh viên thắt chặt tình bạn, sinh hoạt tập thể 

và nối nhịp cảm thông giữa thầy trò. 

+ Ngày Đại học: được tổ chức vào cuối mỗi niên học nhằm giới thiệu các viện 

đại học và cao đẳng cho các học sinh vừa tốt nghiệp tại thị xã Đà Lạt. 

Đoàn sinh viên Phật tử Viện Đại học Đà Lạt thuộc giáo hội Phật giáo Việt 

Nam thống nhất, “ngoài những hoạt động văn hóa do phía chùa tổ chức, thì Đoàn 

Sinh viên Phật tử cũng phát hành nguyệt san Tin Tưởng trong không gian giảng 

đường Viện Đại học Đà Lạt. Bên cạnh đó, phối hợp với các tổ chức thanh niên thiện 

chí khác để làm từ thiện, cứu trợ cộng đồng” [82; tr. 366]. 

Hội Thanh niên Thiện chí131 được thành lập tại Đà Lạt ngày 08-4-1960, là tổ chức 

quy tụ thanh niên sinh viên Đà Lạt không phân biệt tôn giáo, có mục đích “xây dựng kĩ 

năng sống, phát triển tinh thần phục vụ xã hội của giới thanh niên” [82; tr. 367].  

                                              

131 Phong trào Thanh niên Thiện chí Việt Nam được hình thành từ năm 1958 dưới sự bảo trợ của Viện Đại học 

Sài Gòn và Bộ Quốc gia Giáo dục Việt Nam Cộng hòa [82; tr. 366]. 
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Về các phong trào đấu tranh chính trị, xã hội, mặc dù các viện đại học tư thục 

“tránh những hành vi chính trị cá nhân và gia nhập vào một đoàn thể chính trị” cũng 

như luôn cố gắng “đặt chính trị ra ngoài ngưỡng cửa đại học” nhưng trên thực tế, đó 

không phải là việc dễ dàng. “Giáo sư và sinh viên được tự do tham gia chính trị nếu 

họ muốn, nhưng họ phải tham gia với tư cách cá nhân. Họ không được phép sử dụng 

đại học như một phương tiện theo đuổi những mục đích chính trị” (phỏng vấn Thượng 

tọa Thích Minh Châu, 1970) [34; tr. 35]. 

“Sinh viên có quyền tranh đấu vì mục tiêu chính trị. Đó là quyền của mỗi công 

dân. Nhưng nhà trường chỉ có trách nhiệm gìn giữ sự tranh đấu có tính cách cá nhân 

ấy không hại đến sự học hành của các sinh viên khác” [17; tr. 277]. 

“Vấn đề đấu tranh chính trị tùy thuộc ý thức trách nhiệm của cá nhân sinh viên 

và cá nhân giáo sư, không bao giờ có thể trở thành mục tiêu cho một cơ sở giáo dục 

đại học” [17; tr. 280]. 

Trên thực tế, hoạt động của các sinh viên ở miền Nam khá phức tạp, theo báo 

cáo về hoạt động của sinh viên của Bộ Giáo dục chính quyền Việt Nam Cộng hòa132 

thì sinh viên của các viện đại học ở miền Nam có các nhóm/khuynh hướng chính sau: 

+ Sinh viên mới vào đại học năm đầu: đây là nhóm đông nhất, họ rất ham hoạt 

động vì khi mới bước chân vào đại học là họ bắt đầu một con đường mới, hoàn toàn 

khác lạ mà họ tưởng là hoàn toàn tốt đẹp. Nhưng nhóm sinh viên này thường không 

được tổ chức và còn bỡ ngỡ với đời sống của sinh viên nên rất dễ bị lôi cuốn. 

+ Nhóm hoạt động vì bất mãn thi cử, bất mãn xã hội: Đây là thành phần quan 

trọng thứ nhì ở đại học. Những sinh viên thi trượt nhiều khóa thường bất mãn và 

thường có khuynh hướng chống đối. Nhóm này cũng bao gồm một số sinh viên tốt 

nghiệp cử nhân nhưng không biết làm gì, ghi tên học cao học nhưng không đỗ cũng 

thường có xu hướng bất mãn. Những sinh viên này sẵn sàng theo bất cứ nhóm nào để 

chống lại xã hội họ đang sống nên dễ bị lợi dụng. 

+ Nhóm hoạt động có chủ đích thật sự: hoặc thiên cộng, hoặc chống cộng, 

hoặc chịu ảnh hưởng của các đảng phái quốc gia đối lập, các đoàn thể tôn giáo. Mỗi 

nhóm trên thực sự chỉ khoảng 100 sinh viên, nhưng nhóm sinh viên thiên cộng hoạt 

động mạnh hơn, vì có kế hoạch, có tổ chức, có nguồn tài trợ dồi dào về tài chính và 

cả phương tiện yểm trợ về vũ lực [6]. 

Các tổ chức hội đoàn của sinh viên khá đa dạng, có thể kể đến các tập thể như: 

Liên đoàn Sinh viên Công giáo, các đoàn sinh viên Phật tử133, các ủy ban sinh viên 

                                              

132 Phông PTTĐIICH, số 3391, TTLTQGII, TP. HCM; tham khảo từ lưu trữ cá nhân của cô Nguyễn Thị Hồng 

Cúc, TP. HCM. 

133 Đoàn sinh viên Phật tử Sài Gòn được thành lập năm 1962, nằm trong Sinh viên Phật tử vụ thuộc Tổng vụ 

Thanh niên Viện Hóa đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Sinh viên Phật tử vụ có 3 đoàn sinh viên 
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hoạt động có tính cách xã hội hoặc văn hóa (Ủy ban thanh niên sinh viên học sinh 

cứu trợ nạn nhân chiến cuộc, phong trào tự trị đại học…). 

Có thể phân các phong trào đấu tranh của trí thức, nhất là của sinh viên của 

các viện đại học (công lập, tư thục) ở miền Nam thành 3 giai đoạn: 

+ Giai đoạn chống chính quyền độc tài Ngô Đình Diệm (trước và sau năm 

1963): chống đàn áp Phật giáo. 

+ Giai đoạn phản chiến (từ 1963 đến 1970): chống bắt lính, đấu tranh đòi 

chuyển ngữ Việt ở đại học, đòi tự trị đại học, chống bầu cử gian lận. 

+ Giai đoạn chống Mỹ (từ 1970 đến 1975): phong trào đòi cải thiện chế độ lao 

tù, phong trào đốt xe Mỹ, đấu tranh đòi hòa bình, thực hiện các hiệp định đã kí kết134. 

Ở các viện đại học tư thục, hoạt động tranh đấu của các sinh viên/nhóm sinh 

viên (là cơ sở cách mạng) thường diễn ra mạnh mẽ hơn bởi ở các viện đại học tư thục, 

tinh thần tự do học thuật được thể hiện rõ ràng hơn, lãnh đạo của các viện đại học này 

cũng thường nêu cao tinh thần hòa đồng (không kì thị các thành phần có thái độ chính 

trị, tôn giáo khác nhau). Có thể điểm qua một số phong trào đấu tranh của sinh viên 

trong giai đoạn này như trình bày dưới đây. 

Ở Đà Lạt đầu năm 1966, trong khi “phong trào ở Huế và Quảng Nam, Đà Nẵng 

nổ ra; Sài Gòn đang chuẩn bị lực lượng thì Đà Lạt đã phát động phong trào đấu tranh 

do lực lượng tranh thủ dân chủ làm nòng cốt và được sự chỉ đạo của Thành ủy Sài 

Gòn – Gia Định. Sinh viên, học sinh và đồng bào Đà Lạt đã biểu tình mít tinh, chiếm 

Ti thông tin, đối chất trực diện với thị trưởng, tỉnh trưởng, đốt xe địch, họp báo …” 

[88; tr. 296].  

Trong gần 3 tháng (tháng 3 đến tháng 6-1966), “chúng tôi đã hình thành được 

một lực lượng chính trị quần chúng lấy tên là Lực lượng nhân dân sinh viên học sinh 

tranh thủ dân chủ Đà Lạt, huy động gần nửa dân thành phố này vào các cuộc đấu 

tranh yêu nước chống Mỹ, chống độc tài vì độc lập hòa bình dân tộc” [48]. 

Ở Sài Gòn, sinh viên của Viện Đại học Vạn Hạnh (cùng một số viện đại học 

khác) đã tham gia hầu hết các phong trào đấu tranh như: chống quân sự hóa học 

đường, chống luật tổng động viên của chính quyền Sài Gòn, chống bầu cử gian lận, 

đòi cải thiện chế độ lao tù, đấu tranh đòi hòa bình, thực hiện các hiệp định đã kí kết, 

đòi các quyền lợi thiết thân của sinh viên… 

Tháng 10-1971, khoảng 300 sinh viên Viện Đại học Vạn Hạnh bị đàn áp (bắt 

giam, bỏ đói, bị đánh đập gây thương tích nặng) ở Trung tâm huấn luyện Quang 

                                              

hoạt động gồm: Đoàn sinh viên Phật tử Sài Gòn, Đoàn sinh viên Phật tử Huế và Đoàn sinh viên Phật tử Đà Lạt 

[102; tr. 245]. 

134 Ý này chúng tôi tổng hợp từ [88; tr. 285-311]. 
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Trung. Để phản đối, Tổng hội sinh viên Vạn Hạnh ra tuyên cáo đòi nhà cầm quyền 

trả tự do cho những sinh viên, học sinh đã bị bắt vì tích cực đấu tranh cho hòa bình 

Việt Nam [2]. Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh Thích Minh Châu cũng ra thông 

cáo phản đối và yêu cầu “Bộ Quốc phòng cho điều tra tức khắc và có thái độ thích 

ứng đối với những người đã gây ra nội vụ…” (thông cáo ngày 21-10-1971) [3]. 

Về sự tham gia của sinh viên trong các sinh hoạt đại học và hoạt động bên 

ngoài nhà trường, Linh mục Bạch Văn Lộc (viện trưởng Viện Đại học Minh Đức) 

cho rằng: sinh viên có thể tham gia vào việc quản trị các cơ sở của đại học dành cho 

sinh viên như câu lạc bộ, quán ăn, cư xá sinh viên… để sinh viên làm quen với công 

việc quản trị đồng thời tạo cho sinh viên tinh thần trách nhiệm. Sinh viên được tự do 

sinh hoạt trong mọi lĩnh vực của đại học miễn là không gây mất trật tự làm trở ngại 

sự học tập chung và phải tôn trọng luật pháp. Tuy nhiên, “đấu tranh chính trị cho một 

chế độ, một đảng phái, một vài tổ chức ngoại quốc để đạt những mục tiêu bảo vệ chế 

độ, tăng gia hay làm suy giảm một quyền lực nào đó… điều này bất cứ đại học nào 

cũng khó chấp nhận. Tuy nhiên, khó có thể phân biệt khi nào là đấu tranh chính đáng 

cho quyền lợi tối thượng của con người, của sinh viên và đấu tranh chính trị phe phái… 

Vì tất cả các cuộc đấu tranh đều có chiêu bài hết sức cao đẹp… Do đó, nhiệm vụ của 

giới đại học rất tế nhị và khó khăn, phải hết sức sáng suốt và nhạy bén để những quyết 

định hợp lý không làm cho đại học mất hết ý nghĩa giáo dục của mình” [118]. 

TIỂU KẾT  

Kết lại, có thể nhận thấy rằng các viện đại học tư thục ở miền Nam trong quá 

trình tồn tại của mình đã có nhiều cố gắng nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức cũng 

như có nhiều biện pháp để phát huy hiệu quả trong quá trình hoạt động. 

Về tổ chức, mô hình tổ chức của các viện đại học tư thục ở miền Nam chịu 

ảnh hưởng ngày càng đậm nét mô hình tổ chức các viện đại học Mỹ. Dưới tác động 

của các chương trình viện trợ Mỹ, cách thức tổ chức viện đại học theo mô hình các 

viện đại học Pháp ngày càng mờ nhạt dần, nhất là từ đầu thập niên 1970 trở đi.  

Về hoạt động, dù hoàn cảnh chiến tranh và ngân sách có những hạn chế nhưng 

nhờ nguồn lực tài chính từ các tổ chức, cá nhân cũng như sự hỗ trợ của các tôn giáo, 

các viện đại học tư thục ở miền Nam đã có những cố gắng đặc biệt trong việc xây 

dựng cơ sở vật chất, trang cấp trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo. Trong thời gian 

này, vai trò của các giáo hội (Công giáo, Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo) là rất quan 

trọng trong việc tạo nguồn tài chính cho hoạt động của các viện đại học tư thục.  

Đối với công tác tuyển sinh, các viện đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 

đến năm 1975 không có quy định thống nhất về tổ chức tuyển sinh và quản lí quá 

trình đào tạo. Các viện tự do quyết định công tác này. Tuy có sự khác biệt nhưng về 

căn bản, việc tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học tư thục vẫn bảo đảm sự tương 

đồng nhất định (với ba phương thức: ghi danh nhập học, ghi danh nhập học có điều 

kiện và thi tuyển). Đây là một trong những ưu điểm trong quy trình tổ chức đào tạo 



103 

của các viện đại học tư thục ở miền Nam bởi việc tuyển sinh không quá phức tạp đã 

hạn chế những căng thẳng mệt mỏi không cần thiết của các kỳ thi, tạo cơ hội cho 

người học trong việc tiếp cận với giáo dục đại học. Chế độ đào tạo cũng được các 

viện đại học áp dụng linh hoạt gồm: chứng chỉ, niên chế, tín chỉ hoặc kết hợp. 

Chịu ảnh hưởng ngày càng rõ triết lí giáo dục Mỹ, nội dung chương trình giảng 

dạy của nhiều trường đại học đề cao tính thực tiễn nhằm rèn luyện khả năng thích 

ứng của sinh viên sau khi ra trường. Cũng do vậy mà nội dung giảng dạy ở nhiều 

trường rập khuôn theo chương trình đào tạo của các đại học Âu – Mỹ.  

Hoạt động nghiên cứu khoa học, đối ngoại của các viện đại học tư thục ở miền 

Nam thời gian này khá đa dạng về hình thức và đã có một số thành tựu bước đầu trên 

nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, do sự phát triển vượt trội của các ngành khoa học xã hội, 

các viện đại học tư thục ở miền Nam thời gian này nổi bật lên các khảo cứu, công 

trình dịch thuật về triết học, tôn giáo, tư tưởng Đông Tây của các giáo sư, học giả... 

Hoạt động giao lưu với các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu nước ngoài 

cũng được các viện đại học tư thục chú trọng. Thành quả của việc này là các liên hệ 

hợp tác nghiên cứu, giao lưu học thuật khá thường xuyên với các đại học, viện nghiên 

cứu ở Đài Loan, Ấn Độ, Nhật Bản, Canada, Hoa Kỳ, Pháp... Nhiều giáo sư, học giả, 

sinh viên của các viện đại học tư thục ở miền Nam đã có cơ hội nghiên cứu và học 

tập ở các đại học bạn. Hoạt động đối ngoại đã góp phần nâng cao vị thế của các viện 

đại học tư thục ở miền Nam trong cộng đồng học thuật quốc tế. 

Các sinh hoạt khác của các viện đại học tư thục cũng khá phong phú. Trong 

đó nổi bật lên là các sinh hoạt sinh viên như giao lưu giữa sinh viên các địa phương, 

các viện đại học về văn nghệ, thể thao, du khảo... Những hoạt động đó đã tạo ra môi 

trường học tập đa dạng, hữu ích cho quá trình rèn luyện của sinh viên. Sản phẩm đào 

tạo của các viện đại học tư thục do vậy là những sinh viên giỏi về chuyên môn đồng 

thời có hiểu biết phong phú về xã hội, có năng lực xử lý những vấn đề thực tiễn của 

đời sống Việt Nam đương đại.  

Nhìn chung, hoạt động của các viện đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 

đến năm 1975 từ đào tạo nhân sự phục vụ đại học, xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức 

tuyển sinh, chương trình đào tạo, nội dung giảng dạy... đều có những sắc thái riêng. 

Tuy vậy, do thời gian tồn tại không dài, “dấu ấn Việt Nam” trong các viện đại học tư 

thục dường như chưa thật sự rõ nét. Điều mà các khẩu hiệu “Nhân bản – Dân tộc – 

Khai phóng” rồi “Dân tộc – Khoa học – Nhân bản” của chính quyền cũng như các 

viện đại học luôn cố gắng cổ xúy nhưng trong thực tế chưa thực hiện được đầy đủ.  
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CHƯƠNG 4. MỘT SỐ NHẬN XÉT  

 

4.1. ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT 

4.1.1. Dấu ấn tôn giáo trong hoạt động của các viện đại học tư thục 

Các viện đại học tư thục lớn ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975, do quá 

trình hình thành gắn liền với các giáo hội nên trong thực tiễn hoạt động của của các 

viện đại học, dấu ấn tôn giáo trong hoạt động của các viện đại học được thể hiện khá 

đậm nét. Viện Đại học Đà Lạt, Viện Đại học Vạn Hạnh, Viện Đại học Minh Đức, 

Viện Đại học Hòa Hảo, Viện Đại học Cao Đài và một số đại học tư thục khác ở miền 

Nam hình thành dưới sự bảo trợ của tôn giáo từ nửa sau thập kỉ 60 của thế kỉ XX đã 

góp phần định hình rõ nét một mô hình giáo dục đại học mới – giáo dục đại học tư 

thục gắn với vai trò của các tôn giáo. Có thể thấy rằng, các viện đại học tư thục ở 

miền Nam thời gian này đã có những hoạt động hiệu quả, hữu ích trong việc góp phần 

cùng với các viện đại học công lập giải quyết những vấn đề bức thiết về đào tạo nguồn 

nhân lực cho xã hội miền Nam, chia sẻ trách nhiệm xã hội trong việc đào tạo con 

người cũng như giải quyết các vấn đề văn hóa – xã hội cấp bách ở miền Nam. 

Ngay từ năm 1975, tác giả Nguyễn Thanh Trang nhận xét: “Hai đại học tư đầu 

tiên của Việt Nam do hai tôn giáo lớn thành lập và điều hành nên rất có uy tín và 

được tin tưởng. Trước khi thành lập đại học, giáo hội Phật giáo cũng như Thiên Chúa 

giáo đã thành lập nhiều trường tiểu và trung học tư thục và đã tạo được nhiều tiếng 

tăm”. “Các đại học tư này hoàn toàn không có tính cách thương mãi. Ngoài lý tưởng 

phục vụ xã hội qua lĩnh vực giáo dục đại học, “tham vọng” của họ, nếu có, có lẽ chỉ 

là để gây thêm uy tín cho giáo hội” [135; tr. 53]. 

Là một cơ sở giáo dục đại học tư thục được hình thành sớm nhất (1957) ở miền 

Nam do Hội Đại học Đà Lạt của Hội đồng Giám mục Việt Nam bảo trợ và quản trị, 

Viện Đại học Đà Lạt chịu sự chi phối mạnh mẽ của giáo hội trong hoạt động cũng 

như trong đường hướng phát triển. Dấu ấn tôn giáo thể hiện rõ nét trong việc điều 

hành mọi sinh hoạt trong viện từ đào tạo, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt tâm linh 

(thể hiện qua vai trò của Tuyên úy vụ), cách đặt tên các giảng đường trong viện, cũng 

như nhiều sinh hoạt ngoại khóa khác của sinh viên... 

Viện Đại học Vạn Hạnh là cơ sở giáo dục đại học tư thục do Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam Thống nhất thành lập năm 1964. Có thể nói rằng giáo hội Phật giáo 

đã có vai trò lớn trong việc đảm bảo về cơ sở vật chất và tài chính cho quá trình hoạt 

động của viện, là yếu tố quyết định quá trình tồn tại và phát triển của viện đại học 

này. Và cũng chính điều này đã chi phối, định hướng mục tiêu, phương châm hoạt 

động của Viện Đại học Vạn Hạnh. Tên viện đại học được lấy theo tên Thiền sư Vạn 

Hạnh. Đường hướng, mục tiêu giáo dục lấy quan niệm giáo dục Phật giáo làm trung 

tâm. Viện có một phân khoa dành riêng cho nghiên cứu, đào tạo những người có kiến 
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thức sâu rộng về Phật giáo, có chương trình ngoại khóa dành riêng về Phật học, có 

phòng thiền, có thư viện và tạp chí dành riêng cho việc nghiên cứu Phật học. Tuy chỉ 

tồn tại trong thời gian không lâu (1964 – 1975), “Viện Đại học Vạn Hạnh đã tạo được 

cho mình một thế đứng đặc biệt trong cộng đồng đại học quốc gia và quốc tế và là 

một đại học tư có nhiều uy tín tại quốc nội cũng như quốc ngoại”135 [136; tr. 30].  

Dấu ấn tôn giáo đã phần nào tạo ra “ưu thế” cho các viện đại học tư thục trong 

quá trình quản trị đại học. “Ngoài đại học Cửu Long và Tri Hành, những đại học tư 

khác đều do một tôn giáo bảo trợ hay trực tiếp điều hành, nên ngoài trật tự đẳng cấp 

trong tổ chức đại học, còn có một trật tự vô hình phát sinh do giáo quyền. Chính vì 

thế mà những khác biệt về ý kiến giữa các giới lãnh đạo trong một đại học tư đều 

được giải quyết ổn thỏa, thầm kín, không đến nỗi gây ra những tranh chấp lớn làm 

nguy hại cho uy tín của viện đại học” [135; tr. 54]. 

Quan điểm giáo dục của Công giáo, Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài 

giáo trong việc đào tạo con người, tuy có sự khác nhau nhưng ở miền Nam trong giai 

đoạn này căn bản phù hợp với chính sách văn hóa giáo dục của chính quyền Việt 

Nam Cộng hòa với các nguyên tắc: “Nhân bản – Dân tộc – Khai phóng” (giai đoạn 

đầu của nền giáo dục miền Nam), “Dân tộc – Khoa học – Nhân bản” (giai đoạn sau, 

Hiến pháp 1967). Điều này tạo nên sức mạnh cộng hưởng giúp cho Viện Đại học Đà 

Lạt, Viện Đại học Vạn Hạnh, Viện Đại học Hòa Hảo, Viện Đại học Cao Đài và nhiều 

viện đại học tư thục khác ở miền Nam ra đời và phát triển nhanh chóng. 

Đương nhiên, tùy theo bối cảnh chính trị xã hội của từng thời điểm cụ thể mà 

“thái độ”, chính sách của chính quyền Việt Nam Cộng hòa đối với các tôn giáo ở miền 

Nam có khác nhau nhưng nhìn chung, chính quyền đã có sự lưu ý đáng kể đến vị thế 

của các tôn giáo trong đời sống xã hội miền Nam nói chung, vai trò của các tôn giáo 

nói riêng trong việc cùng với chính quyền giải quyết những vấn đề cấp bách của xã hội 

miền Nam, trong đó có vấn đề giáo dục và giáo dục đại học. Những chính sách nhằm 

thúc đẩy sự “bình đẳng” giữa các tôn giáo vì thế đã được chính quyền Sài Gòn lưu tâm 

nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho các sinh hoạt tôn giáo nói chung ở miền Nam. 

Sau khi lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm, nhằm duy trì “nuôi dưỡng tinh 

thần cách mạng 01-11-63 và tỏ thái độ cứng rắn với tàn dư của đảng Cần Lao theo 

đòi hỏi của sinh viên, đảng phái, Cao Đài, Hòa Hảo, Phật giáo”, chính phủ Nguyễn 

Khánh đã “bãi bỏ Dụ số 10 bất công và ban hành sắc luật công nhận Hiến chương 

của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Hiến chương Đạo Cao Đài, để các tôn 

giáo này được bình đẳng với Thiên Chúa giáo” [74; tr. 838-839]. 

                                              

135 Biểu hiện là các chuyến viếng thăm, tham dự hội nghị, hội thảo của lãnh đạo Viện tới Hong Kong, Nam 

Triều Tiên, Singapore, Áo, Đức, Anh, Israel, Mexico, Hoa Kỳ... cùng các chuyến viếng thăm, làm việc của đại 

sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế… đến Viện Đại học Vạn Hạnh (xem thêm chi tiết ở các mục Tin tức 

Vạn Hạnh, Sinh hoạt Đại học trên Tạp chí Tư tưởng của Viện Đại học Vạn Hạnh giai đoạn 1967 – 1975). 
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Và đứng trước bối cảnh ít nhiều đặc biệt đó của xã hội miền Nam, sự linh hoạt 

và nhạy bén của các nhà sáng lập các viện đại học tư thục (Viện Đại học Vạn Hạnh, 

Viện Đại học Minh Đức, Viện Đại học Cao Đài, Viện Đại học Hòa Hảo...) trong việc 

thiết lập các cơ sở giáo dục bậc cao nhằm đáp ứng các nhu cầu về đào tạo con người 

của xã hội miền Nam những năm 1960, 1970 là một kinh nghiệm thực tiễn hữu ích 

khi xét đến vai trò của các tôn giáo, các cá nhân và tổ chức trong việc chia sẻ trách 

nhiệm cùng chính quyền trong vấn đề đào tạo con người, đào tạo nguồn nhân lực 

phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia.  

4.1.2. Tính tự trị của các đại học 

“Các viện đại học được tự trị”. Đó là nội dung được quy định trong hiến pháp 

Việt Nam Cộng hòa năm 1967. Đây là thuộc tính của đại học đã chi phối, hỗ trợ đắc 

lực cho hoạt động của các viện đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 

1975 trên tất cả các lĩnh vực: tổ chức, nhân sự, tài chính, công tác tuyển sinh, đào tạo 

cũng như chương trình nội dung giảng dạy trong trường đại học136. Tính tự trị thể 

hiện trong việc chính quyền Việt Nam Cộng hòa, trực tiếp là Bộ Giáo dục không can 

dự sâu vào các vấn đề nội trị của các viện đại học, từ khâu tổ chức, tuyển sinh cho 

đến chương trình đào tạo, nội dung giảng dạy. Đặc điểm này đã tạo điều kiện thuận 

lợi tối đa cho các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam phát huy hết khả năng 

của mình trong quá trình điều hành các hoạt động đại học. Có thể nói rằng, giáo dục 

đại học được tự trị137 là động lực thúc đẩy hoạt động của các viện đại học tư thục ở 

miền Nam.  

Trong hệ thống giáo dục Mỹ, “phân khoa (trong trường đại học) thường tự 

chủ, độc lập, có thẩm quyền trong các vấn đề liên quan đến chính sách giáo dục và 

học thuật”138. Học hỏi và vận dụng cách thức đó, các viện đại học tư thục ở miền Nam 

đã chủ động hoạch định chương trình đào tạo và nghiên cứu phù hợp với hoàn cảnh, 

nhu cầu và điều kiện địa phương cũng như quốc gia. Các viện đại học được tùy nghi 

áp dụng phương pháp miễn là thiết thực và hữu hiệu. 

                                              

136 Sắc luật Giáo dục đại học năm 1972 của chính quyền Việt Nam Cộng hòa quy định: “Tự trị đại học được 

quy định vào việc quản trị giáo dục đại học về phương diện điều hành, tài chánh, học vụ và nhân viên, trong 

phạm vi luật pháp quốc gia” [164; tr. 2]. 

137 Giáo sư Vũ Quốc Thúc (Khoa trưởng Đại học Luật khoa Sài Gòn) cho rằng đại học cần được tự trị ở ba 

khía cạnh: tự trị về tài chánh, tự trị về hành chánh (việc quản trị mỗi trường đại học phải thuộc quyền của Hội 

đồng giáo sư, khoa trưởng, viện trưởng được bầu ra là để đóng vai trò quản trị nội bộ và liên lạc với nhà cầm 

quyền); tự trị học chánh (các giáo sư cần được tuyển mộ theo phương pháp suy cử - cooptation) [128; tr. 20]. 

Tác giả Võ Văn Sen và nhóm cộng sự trong báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp đại học quốc gia 

(2008) thì cho rằng: “Tự trị đại học trong học vụ là tự do trong tuyển chọn sinh viên, tuyển chọn nhân giảng 

viên (sic), trong lựa chọn chương trình giảng dạy, trong lựa chọn chương trình nghiên cứu” [114; tr. 40]. 

138 “The faculty is often autonomous, independent, with authority in matters concerning educational policy and 

academic questions” [189; tr. 9]. 
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Thượng tọa viện trưởng Thích Minh Châu (Viện Đại học Vạn Hạnh) cho rằng: 

“Đối với chúng tôi, vấn đề tự trị đại học là một vấn đề ý thức trách nhiệm hơn là một 

vấn đề quyền lợi để đòi hỏi. Các nhà lãnh đạo đại học chỉ có thể làm tròn phận sự của 

mình, nếu có được tự trị đại học, chớ không phải đòi quyền tự trị đại học để muốn 

làm gì thì làm, nhiều khi làm hại cả đại học nữa” [17; tr. 275]. 

Xem xét quá trình tổ chức và hoạt động của các viện đại học tư thục ở miền 

Nam từ năm 1957 đến năm 1975, chúng tôi nhận thấy rằng, so với các viện đại học 

công lập, sự tự trị của các viện đại học tư thục ở miền Nam được thể hiện rõ ràng 

hơn. “Một yếu tố quan trọng khác là đại học tư hoàn toàn được tự trị, không bị ràng 

buộc bởi những thủ tục hành chính rườm rà như các đại học công, nên việc quản trị 

tại đại học tư tương đối dễ dàng hơn” [135; tr. 54]. 

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Việt Nam Thông tấn xã năm 1970, bác sĩ 

Nguyễn Lưu Viên (Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Giáo dục) cho rằng: “Tự trị đại 

học có mục đích tăng uy thế, quy định tổ chức, quyền hạn và trách nhiệm của giới đại 

học để vượt qua những trở ngại nhằm chu toàn nhiệm vụ nền đại học đối với quốc 

dân. Đại học tự trị phải có hai mục tiêu: xác định tinh thần tự trị của giới đại học trong 

việc giảng huấn139, khảo cứu, ấn định chánh sách học vụ, chương trình kế hoạch đào 

tạo nhân tài và tăng cường phương tiện; tổ chức bằng cách giao trách nhiệm hành 

chánh, tài chánh, quản trị [cho] thành phần có uy tín rộng rãi thích hợp với nhiệm vụ” 

[165; tr. 180]. 

Với sự tự trị được đề cao, lãnh đạo các viện đại học tư thục chủ động đưa ra 

phương án tổ chức và điều hành cũng như cơ cấu nhân sự một cách khoa học và tối 

ưu nhất đảm bảo phát huy được khả năng và sức mạnh trí tuệ của mọi thành viên 

trong viện đại học. Trong tổ chức điều hành mỗi viện đại học, bên cạnh hội đồng quản 

trị, các viện đại học còn có các cơ quan phối thuộc, các tổ chức tư vấn có vai trò hỗ 

trợ đắc lực cho lãnh đạo các viện đại học trong việc đưa ra các quyết sách liên quan 

đến mọi mặt hoạt động của viện đại học. Đây được xem là cách thức tổ chức phù hợp 

trong hoàn cảnh quản lí còn nhiều bất cập do tình trạng chiến tranh cũng như bối cảnh 

chính trị ở miền Nam nhiều thời điểm thật sự phức tạp.  

Phương thức quản trị đề cao tính tự trị trong quá trình điều hành các viện đại 

học đã góp phần hỗ trợ và thúc đẩy có hiệu quả hoạt động của các viện đại học tư 

thục trong quá trình thực hiện các mục tiêu đào tạo.  

Linh hoạt và sáng tạo là phương châm điều hành chung của các cơ sở giáo dục 

tư thục được trao quyền tự trị. Điều này được thể hiện qua các hình thức đào tạo đa 

dạng, sự đa phương trong quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

                                              

139 “Về phía giáo sư, phải được hoàn toàn tự do trong sự giảng dạy, không bị đoàn thể, tôn giáo, chính trị… chi 

phối” (phỏng vấn Thượng tọa Thích Minh Châu, 1970) [34; tr. 34-35]. 
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nước nhằm tận dụng mọi cơ hội để có nhiều nguồn thu tài chính cũng như hỗ trợ về 

cơ sở vật chất phục vụ đại học... của các viện đại học tư thục ở miền Nam, từ Viện 

Đại học Đà Lạt, Viện Đại học Vạn Hạnh được thiết lập sớm cho đến các viện đại học 

được hình thành muộn hơn như Viện Đại học Cao Đài, Viện Đại học Hòa Hảo và các 

viện đại học tư thục khác (Học viện Régina Pacis…).  

Sự linh hoạt còn thể hiện thông qua công tác tuyển sinh, xây dựng chương 

trình đào tạo, tổ chức thi cử... Các viện đại học tư thục đã tạo điều kiện cho các phân 

khoa thuộc viện mình chủ động đề ra mục tiêu đào tạo và thiết lập chương trình giảng 

dạy phù hợp với đường hướng phát triển của mỗi phân khoa. Đặc điểm này đã tạo 

thuận lợi và cơ hội cho các viện đại học tư thục trong việc cùng với chính quyền thực 

hiện các mục tiêu giáo dục chung cũng như đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực cụ thể 

của địa phương. 

Được tự trị, bên cạnh những ích lợi có thể nhìn thấy của nó, còn buộc các viện 

đại học tư thục ở miền Nam trong quá trình hoạt động của mình phải có sự cân nhắc 

kỹ lưỡng, sự thận trọng trong quá trình thực hiện mục tiêu và đường hướng đào tạo; 

linh hoạt sáng tạo trong việc huy động các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động của viện 

đại học. Giáo dục đại học được tự trị cũng có nghĩa là nó phải đối mặt nhiều hơn với 

các thách thức, và ở khía cạnh tích cực, điều này rõ ràng đã tạo ra động lực, khả năng 

và cơ hội cho sự phát triển của giáo dục đại học. Thực tiễn hoạt động của các viện 

đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 đã cho thấy điều đó. 

4.1.3. Tính “mở” và tính tổng hợp trong chương trình đào tạo  

Đặc tính “mở” được xem như là một điểm đáng chú ý của giáo dục đại học tư 

thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975. Đặc tính này biểu hiện qua chương 

trình học linh hoạt của của các viện đại học, giáo trình giảng dạy các môn học không 

bị đóng khung hay phải chịu các quy định khắt khe về nội dung mà luôn được điều 

chỉnh và cập nhật nhằm đảm bảo cho sinh viên được tiếp cận với các kiến thức khoa 

học mới, thiết thực và gắn liền với thực tế sinh động. Chương trình học để có thể tốt 

nghiệp được bằng cử nhân khá linh hoạt đã tạo nhiều cơ hội chọn lựa cho người học 

trong quá trình tiếp cận với giáo dục bậc cao. Người học có thể tự do lựa chọn các 

chứng chỉ hay tín chỉ (tuỳ thuộc vào học chế của trường mà sinh viên theo học) phù 

hợp với kế hoạch cá nhân để theo học140. Sau khi tích luỹ đủ số chứng chỉ (hoặc tín 

chỉ) cần thiết, sinh viên sẽ được cấp bằng tốt nghiệp. 

Tính mở còn được thể hiện ở việc giảng viên (nhân viên giảng huấn) được điều 

chuyển giữa các viện đại học trên toàn quốc mà không gặp quá nhiều khó khăn. Giảng 

viên của một trường/phân khoa thuộc Viện Đại học Sài Gòn, Viện Đại học Huế... có 

                                              

140 Miễn là không vi phạm các quy định về số lượng chứng chỉ, tín chỉ khống chế học trong một học kỳ hay 

năm học (Các trường quy định chặt chẽ số lượng chứng chỉ, tín chỉ mà sinh viên có thể theo học cùng lúc nhằm 

bảo đảm chất lượng đào tạo).  
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thể dễ dàng tham gia giảng dạy ở một trường thuộc Viện Đại học Đà Lạt, Viện Đại 

học Cao Đài, Viện Đại học Vạn Hạnh... (nếu được mời). Điều này cũng là một trong 

những cơ sở để các trường công nhận bằng cấp của nhau. 

Các viện đại học tư thục có vai trò khá quan trọng trong toàn bộ hệ thống giáo 

dục đại học của miền Nam. Trên thực tế, bằng cấp của các viện đại học này được thừa 

nhận và có giá trị tương đương với bằng cấp của các viện đại học công lập141. Trong 

quá trình tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp, nhà tuyển dụng hầu như không có sự phân 

biệt quá đáng giữa sinh viên tốt nghiệp từ viện đại học công lập hay tư thục. Đương 

nhiên sinh viên tốt nghiệp từ các viện đại học tư thục non trẻ, chưa có “danh tiếng” 

thì cơ hội việc làm rõ ràng là khó khăn hơn. Sự liên thông giữa các loại hình trường 

(công lập, tư thục) được khẳng định và có thể thực hiện được. Tuy nhiên, sinh viên 

muốn chuyển đổi giữa các viện đại học phải đảm bảo được các yêu cầu khắt khe của 

trường chuyển đến.  

Các viện đại học tư thục lớn ở miền Nam thời gian này được tổ chức theo mô 

hình đa ngành142. Điều này là cơ sở để các viện đại học – dù hướng đến việc đào tạo 

một đội ngũ nhân lực có kiến thức chuyên môn sâu – nhưng vẫn bảo đảm được một 

nền tảng kiến thức căn bản khả dĩ để có thể giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách 

linh hoạt và hiệu quả. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục theo học một chương 

trình đại học khác với thời gian ngắn hơn nhờ các kiến thức căn bản đã được trang bị 

trước đó. Chương trình học của sinh viên không quá nhiều môn nên sinh viên có điều 

kiện nắm bắt kỹ càng kiến thức chuyên sâu của mỗi môn học cụ thể143. 

Chương trình đào tạo của các viện đại học thời kì này tuy được dạy bằng tiếng 

Việt, có cải cách phù hợp với thực tế nhưng ít nhiều vẫn còn mang dấu ấn của giáo 

dục Nho giáo truyền thống (nhất là các môn học thuộc các ngành khoa học xã hội) và 

ảnh hưởng của giáo dục đại học Pháp (còn khá rõ nét, nhất là những năm cuối thập 

niên 1950 đầu thập niên 1960) lại được kết hợp với các yếu tố mới của triết lý giáo 

dục Mỹ nặng về ứng dụng nên tính tổng hợp là điểm khá nổi bật trong chương trình 

giảng dạy của nhiều trường/viện đại học tư thục ở miền Nam. 

Chương trình giảng dạy tại các viện đại học tư thục đã có sự học hỏi, du nhập 

các chương trình đào tạo giàu tính thực tiễn của các viện đại học Mỹ. Điều này càng 

ngày càng được thực hiện một cách thuận lợi nhờ số lượng các du học sinh từ Mỹ trở 

                                              

141 Các đại học tư thục được quyền ấn định chương trình học, phương pháp giảng dạy và thi cử nhưng muốn 

được giá trị tương đương về học trình cũng như bằng cấp, về phương diện khoa cử hay hành chánh với các đại 

học công lập thì phải được sự thỏa thuận của các khoa liên hệ – Quyết nghị số 6 ngày 22-10-1964 của Hội đồng 

Quốc gia Giáo dục, Tlđd. 

142 Sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, phần lớn các trường đại học ở Việt Nam được tổ chức lại với mô 

hình đơn ngành (theo mô hình tổ chức các trường đại học của Liên Xô). Đến những năm 1990, khi nhận thấy 

sự bất cập của mô hình các trường đơn ngành, Việt Nam bắt đầu quay lại tổ chức các đại học theo mô hình đa 

ngành (tiêu biểu là các đại học quốc gia và đại học vùng hiện nay). 

143 Chương trình học hiện nay của một số trường buộc sinh viên phải học dàn trải quá nhiều môn trong khi các 

môn chuyên môn sâu lại không được bố trí thời lượng học thích đáng. 



110 

về ngày càng đông. Họ đã đem theo những quan niệm giáo dục mới mẻ, tác động vào 

sự phát triển của giáo dục đại học nói chung, giáo dục đại học tư thục nói riêng ở 

miền Nam. Các viện đại học tư thục mới thành lập nhờ vậy đã “tận dụng” được những 

nét mới mẻ đó trong việc điều chỉnh chương trình đào tạo. Nhiều viện đại học tư thục 

đã thành lập những ngành học mới như quản trị kinh doanh, kinh tế thương mại, khoa 

học ứng dụng, giáo dục học, báo chí... nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực trong 

bối cảnh mới của xã hội miền Nam cuối những năm 1960 đầu những năm 1970. 

Các viện đại học tư thục ở miền Nam trong giai đoạn này là những đại học 

“trẻ”, lại được tự trị mạnh mẽ nên dễ dàng thích nghi với những sự thay đổi của xã 

hội, của thời đại với những chương trình đào tạo có tính tổng hợp tùy thuộc vào chiến 

lược phát triển của từng viện đại học. Cơ cấu tổ chức điều hành, phương pháp quản 

trị của các viện đại học này lại không quá nặng nề như các viện đại học công lập nên 

các viện đại học tư thục càng dễ dàng điều chỉnh để thích ứng (như cải tiến chương 

trình đào tạo, phương pháp giảng dạy...). 

4.2. VAI TRÒ, ĐÓNG GÓP VÀ HẠN CHẾ 

4.2.1. Vai trò đối với giáo dục và giáo dục đại học ở miền Nam  

Karl Jaspers trong cuốn Ý niệm đại học cho rằng nhiệm vụ của đại học “có thể 

khu biệt vào ba chức năng nghiên cứu, truyền thụ học vấn và giáo dục đưa tới văn 

hóa” [58; tr. 42]. Và hiểu theo cách đó, ngoài chức năng nghiên cứu, các viện đại học 

có vai trò to lớn đối với nền giáo dục và văn hóa của quốc gia mà nó thuộc về. 

Nằm trong tổng thể chung của nền giáo dục Việt Nam Cộng hòa, giáo dục đại 

học tư thục ở miền Nam là bộ phận cấu thành có vai trò quan trọng trong việc góp phần 

giải quyết những nhu cầu đào tạo nhân lực mà hệ thống giáo dục ấy đang đảm nhận. 

Nền giáo dục của bất kì quốc gia, chế độ nào đều nhằm phục vụ cho quốc gia, chế độ 

đó, trong hoàn cảnh miền Nam thời kì 1954 – 1975, giáo dục đại học tư thục với vị thế 

đặc biệt của nó (ra đời phần nhiều do sự tự phát gắn liền với các cá nhân, tổ chức, đoàn 

thể tôn giáo), đã cùng với giáo dục đại học công lập giải quyết những nhu cầu thiết 

thực trong việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ cho xã hội miền Nam 

(dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa). Tác giả Nguyễn Thanh Trang nhận xét: “Giả thử 

không có sự thành lập của các đại học tư với các ngành học sát nhu cầu thực tế hơn, thì 

áp lực về sĩ số tại các Đại học Luật khoa và Văn khoa Sài Gòn sẽ còn gia tăng như thế 

nào nữa?” [135; tr. 46].  

So với các viện đại học công lập, các viện đại học tư thục tương đối hạn chế 

về quy mô (xem thêm số liệu thống kê về các các viện đại học (công lập, tư thục) giai 

đoạn 1964 – 1968 ở Bảng 4.1.), phần đóng góp của các viện đại học tư thục vào công 

cuộc đào tạo nhân lực là chưa nhiều. Tác giả Võ Văn Sen (2008) và nhóm nghiên cứu 

cho rằng, các viện đại học tư thục “đã giải quyết được 15% nhu cầu học của sinh 

viên” [114; tr. 203]. Tuy vậy, điều có thể khẳng định là các đại học tư thục, với sự 

linh hoạt của mình trong công tác tuyển sinh và quá trình đào tạo đã góp phần quan 

trọng trong việc giải tỏa áp lực ngày càng tăng lên của số lượng học sinh trung học 

vừa tốt nghiệp đang gia tăng nhanh chóng trong xã hội miền Nam. 
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Bảng 4.1. Số liệu thống kê về các các viện đại học (công lập, tư thục) giai đoạn 

1964 – 1968 

Viện đại học Năm Số giáo sư Số sinh viên Số phân khoa 

Sài Gòn 
1964 – 1965 378 12.297 7 

1967 – 1968 410 24.531 8 

Huế 
1964 – 1965 172 3.511 5 

1967 – 1968 180 3.005 5 

Cần Thơ 1967 – 1968 43 984 4 

Đà Lạt (tư lập) 1967 – 1968 -- 1.769 4 

Vạn Hạnh (tư lập) 1967 – 1968 70 619 2 

 

Nguồn: [126 ; tr. 7]  

Bên cạnh đó, đối với nền giáo dục miền Nam Việt Nam thời kì này, sự ra đời, 

tồn tại và phát triển của các cơ sở giáo dục đại học tư thục đã cho thấy sự đa dạng về 

các loại hình giáo dục (công lập, tư thục) ở bậc đào tạo cao nhất của hệ thống giáo 

dục đã góp phần làm phong phú thêm bức tranh giáo dục miền Nam (dù miền Nam 

thời gian này đang trong một hoàn cảnh không thực sự thuận lợi bởi tình trạng chiến 

tranh). Sự phong phú đó của các loại hình giáo dục đã góp phần giải quyết nhu cầu 

đào tạo cũng như các nhu cầu xã hội khác, bảo đảm sự cân bằng nhất định cho hệ 

thống giáo dục cũng như làm giảm bớt các áp lực xã hội trên nhiều lĩnh vực. 

Ngoài ra, các viện đại học tư thục còn nhạy bén trong việc đáp ứng các nhu cầu 

học tập mới của sinh viên. Nhiều cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam thời gian này 

đã mở những ngành học “thời thượng” phù hợp với nhu cầu và xu thế phát triển của xã hội 

miền Nam như thư viện học, quản trị, thương mại, báo chí... Điều mà các viện đại học 

công lập – vốn khá “bảo thủ” trong vấn đề này – đã không/chưa đáp ứng được. 

4.2.2. Vai trò đối với các tôn giáo và xã hội miền Nam  

“Sự bành trướng của các trường đại học là một nét đặc trưng rõ rệt của đời 

sống xã hội thời hiện tại” [168; tr. 163]. Và với tư cách là “trung tâm của các cuộc 

cách mạng giáo dục, khoa học, công nghệ và dân chủ, những cái đã định hình thế giới 

hiện đại” [60; tr. 48] các đại học tư thục ở miền Nam (cùng với các viện đại học công 

lập) đã có những nỗ lực to lớn nhằm hiện thực hóa các công dụng của đại học đối với 

đời sống xã hội. Tuy vậy, trên thực tế, giáo dục đại học ở miền Nam (tư thục, và cả 

công lập) thời gian nay đã bị chi phối mạnh mẽ bởi nhu cầu đào tạo nhân lực của một 

xã hội đang trong trạng huống chiến tranh – một xã hội “không bình thường”.  

Các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 là 

một bộ phận của nền giáo dục bậc cao, chịu sự quản lí của Bộ Giáo dục chính quyền 

Việt Nam Cộng hòa nhưng do đặc thù của quá trình ra đời – hầu hết các cơ sở giáo dục 

đại học tư thục lớn ở miền Nam đều nằm dưới sự bảo trợ của các tôn giáo – nên các 
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viện đại học tư thục này ngoài chức năng xã hội thông thường của một thiết chế giáo 

dục bậc cao còn là nơi để các tôn giáo “gây thêm uy tín cho giáo hội” [135; tr. 53]. 

Tuy các tôn giáo luôn nhấn mạnh tính chất thế tục của các viện đại học trong 

quá trình đào tạo cũng như trong các hoạt động xã hội nhưng trên thực tế, yếu tố tôn 

giáo thường hiện diện khá rõ nét trong tổ chức và hoạt động của các viện đại học tư 

thục. Các viện đại học này thường có một phân khoa giảng dạy các kiến thức liên quan 

đến tôn giáo mà viện đại học đó được bảo trợ (khoa Thần học của Viện Đại học Đà 

Lạt, phân khoa Phật học của Viện Đại học Vạn Hạnh, phân khoa Thần học Cao Đài 

giáo của Viện Đại học Cao Đài…). Nhiều sinh hoạt chuyên môn cũng như ngoại khóa 

của các viện đại học tư thục gắn liền với sinh hoạt tôn giáo (Viện Đại học Vạn Hạnh 

mở các lớp hướng dẫn thiền, diễn thuyết về Phật giáo, Viện Đại học Đà Lạt có các sinh 

hoạt ngoại khóa gắn với các sinh hoạt cộng đồng của giáo dân…). 

Về mặt xã hội, các cơ sở giáo dục đại học đã có những đóng góp đáng kể trong 

việc giải quyết những nhu cầu về giáo dục của nhiều nhóm trong xã hội, từ học sinh 

vừa hoàn thành chương trình trung học đến những người đã đi làm muốn nâng cao 

trình độ hay quân nhân giải ngũ. Bên cạnh đó, các viện đại học tư thục còn góp phần 

hỗ trợ cho các cộng đồng địa phương mà các viện đại học này tọa lạc trên nhiều 

phương diện như: điều nghiên các vấn đề kinh tế xã hội của địa phương, đào tạo nhân 

sự, chuyên viên cho các lĩnh vực mà địa phương cần (đặc biệt là các lĩnh vực nông 

lâm ngư nghiệp…). Điều này được thể hiện khá rõ ở trường hợp của Viện Đại học 

Hòa Hảo (An Giang) và Viện Đại học Cao Đài (Tây Ninh). Hai viện đại học này được 

thành lập chủ yếu để đào tạo các chuyên viên về nông lâm ngư (vốn chưa được các 

viện đại học công lập lưu ý) và đào tạo giáo viên cho nhu cầu của địa phương. 

Thực hiện chức năng quan trọng thứ hai của đại học – chức năng khảo cứu, 

điều nghiên các vấn đề thực tiễn của đời sống xã hội – các viện đại học tư thục ở miền 

Nam tuy ra đời và phát triển trong tình trạng không thực sự thuận lợi do hoàn cảnh 

chiến tranh nhưng đã có những nỗ lực đáng kể trong việc thực hiện chức năng xã hội 

quan trọng của mình. Các viện đại học tư thục ở miền Nam với ưu thế phát triển mạnh 

về các ngành khoa học xã hội và nhân văn đã có những thành tựu đáng kể, để lại 

nhiều công trình khảo cứu có giá trị học thuật cao trên nhiều lĩnh vực như dịch thuật, 

văn học, sử học, triết học, tư tưởng… Các viện đại học tư thục đã góp phần thâu nhận 

những giá trị văn hóa, tư tưởng Đông – Tây, làm phong phú và đóng góp thêm vào 

nguồn tri thức và sự phát triển chung của quốc gia dân tộc. 

Các viện đại học tư thục ở miền Nam thời gian này còn tham gia tích cực vào 

các hoạt động xã hội như cứu trợ thiên tai, cứu trợ nạn nhân chiến tranh… Đây là 

những hoạt động khá phổ biến trong các sinh hoạt ngoại học trình của các viện đại 

học tư thục. Các viện đại học đều xem đây là cách thức để tạo dựng vị thế cũng như 

lan tỏa sự ảnh hưởng của mình trong các cộng đồng dân cư, nhất là các viện đại học 

do các tôn giáo bảo trợ. 

Ảnh hưởng của đại học đối với xã hội miền Nam là rất đáng kể. Hầu như các 

sinh hoạt có tính chính trị xã hội lớn – nhất là trong các đô thị – ở miền Nam đều có 
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liên hệ ít nhiều đến giới đại học (giáo sư và sinh viên)144. Chính quyền miền Nam 

cũng nhận thấy vai trò và sức ảnh hưởng của đại học (thông qua tầng lớp sinh viên) 

đối với xã hội, tuy số lượng sinh viên/thanh niên có trình độ so với tổng dân số là 

chưa nhiều. Ngay từ năm năm 1962, tạp chí Quê Hương đã nhận định: “Vấn đề đại 

học cũng phải được quan niệm lại. Dù nó thu gọn vào một số nhỏ thanh niên và chỉ 

gây ảnh hưởng trực tiếp đối với số người đó, ảnh hưởng gián tiếp của nó rất lớn đối 

với toàn thể xã hội. Vì các sinh viên đại học sẽ lãnh đạo mọi ngành hoạt động sau 

này. Dù muốn hay không, họ sẽ dìu dắt xã hội tương lai” [110; tr. xv]. 

Vai trò của đại học (nói chung) đối với xã hội miền Nam còn liên quan đến 

tính tự trị của đại học, trong hoàn cảnh miền Nam thời chiến, như tác giả Thomas C. 

Reich trong luận án Giáo dục đại học tại Việt Nam: Cơ quan phát triển quốc tế Hoa 

Kỳ, thỏa thuận giáo dục giữa Đại học Wisconsin – Stevens Point và Việt Nam Cộng 

hòa đã nhận xét: “các câu hỏi về quyền tự chủ đại học và sự thù địch phổ biến đối với 

cuộc chiến làm gia tăng căng thẳng giữa cộng đồng đại học và chính phủ. Các trường 

đại học Việt Nam, với tư cách là các tổ chức xã hội, là những phản ánh không ngừng 

của môi trường mà từ đó họ phát triển, đấu tranh gian khổ để đạt được kiến thức và 

uy tín học thuật, trong một thời đoạn xung đột bạo lực”145 [186; tr. 106]. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội miền Nam nửa sau thế kỉ XX, khi mà “các 

trường đại học phải đối mặt với một loạt các thách thức” thì “trường đại học [tư thục 

và công lập] cần nghiêm túc xem xét lại nhiều vấn đề từ mục tiêu, chương trình giảng 

dạy và nghiên cứu đến tổ chức để đáp ứng hiệu quả các yêu cầu của xã hội hiện tại”146 

[193; tr. 69]. Điều đó có thể cắt nghĩa là, các viện đại học tư thục ở miền Nam, tuy 

đã giành rất nhiều nỗ lực để định vị vị thế và vai trò của mình đối với xã hội nhưng 

trên thực tế, vẫn còn một khoảng cách khá dài để có thể đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu 

của một xã hội đang trong hoàn cảnh chiến tranh như xã hội miền Nam. 

4.2.3. Đào tạo nguồn nhân lực 

Nền giáo dục của chế độ nào cũng đều nhằm phục vụ cho chế độ đó. Ở miền Nam 

Việt Nam thời kì 1954 – 1975, các viện đại học tư thục đã góp phần quan trọng trong 

việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ xã hội, phục vụ chế độ Việt Nam Cộng hòa. 

Từ 1957 đến 1975, cùng với các viện đại học công lập, các cơ sở giáo dục đại 

học tư thục ở miền Nam đã góp phần đáng kể trong việc đào tạo nguồn nhân lực bậc 

cao phục vụ mọi mặt đời sống xã hội miền Nam. Các viện đại học ở miền Nam đã 

                                              

144 John Dewey cho rằng: “Trường học có chức năng điều hòa các ảnh hưởng đa dạng của môi trường xã hội 

khác nhau [mà các cá nhân của nhà trường ấy tham gia vào]” [175; tr. 22]. 

145 “Questions over university autonomy and a general hostility toward the war increased tensions between the 

university community and the government. Vietnamese universities, as social institutions, were constant 

reflections of the environment from which they developed, tenuously struggling to achieve academic 

knowledge and credibility, in a time of violent conflict” [186; tr. 106]. 

146 “The university is found confronted with a convergent and impressive series of challenges that the total society 

casts for it.”; “The university should seriously reconsider the many problems ranging from objectives, curriculum, 

and researches to organization in order efficiently to meet the requests of the present society” [193; tr. 69]. 
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phục vụ đào tạo cho khoảng 70.000 sinh viên (trong tổng số khoảng 18 triệu dân ở 

miền Nam Việt Nam – chiếm tỉ lệ 0,4%)147 [181; tr. 6]. Tuy vậy, việc đào tạo tốn kém 

này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, nhất là đối với các ngành về kỹ thuật, 

công nghệ148.  

Trong hệ thống giáo dục đại học ở miền Nam nói chung, các viện đại học quốc 

gia (công lập) đóng góp phần quan trọng và là nơi đào tạo nhân lực chủ yếu cho các 

ngành kinh tế cũng như mọi mặt đời sống xã hội. Có thể thấy sự gia tăng nhanh chóng 

về số lượng sinh viên ở miền Nam từ năm học 1955 – 1956 đến năm học 1970 – 

1971149 (Xem thêm thống kê số lượng sinh viên ở miền Nam Việt Nam từ niên khóa 

1955 – 1956 đến niên khóa 1970 – 1971 ở Bảng 4.2.). Theo đó, năm học 1970 – 1971 

số lượng sinh viên của các đại học tăng gấp 24 lần số lượng sinh viên năm học 1955 

– 1956. Riêng với các viện đại học tư thục, mặc dù kết cấu các ngành đào tạo của các 

viện đại học này có sự mất cân đối – các ngành khoa học xã hội được chú trọng phát 

triển hơn do nhu cầu tăng cao – nhưng không vì thế mà có thể phủ nhận những đóng 

góp của các viện đại học này trong việc đào tạo một đội ngũ chuyên gia đông đảo cho 

miền Nam.  

Bảng 4.2. Thống kê số lượng sinh viên ở miền Nam Việt Nam từ niên khóa 1955 – 

1956 đến niên khóa 1970 – 1971 

 

Năm Nam Nữ Tổng 

1955 – 1956 1.980 377 2.357 

1956 – 1957 2.736 587 3.323 

1957 – 1958 3.540 824 4.364 

1958 – 1959 1.191 5.507 6.698 

1959 – 1960 7.392 1.618 9.010 

1960 – 1961 9.347 2.072 11.419 

                                              

147 Trong lúc đó, hệ thống giáo dục đại học ở miền Bắc trong 20 năm từ 1955 đến 1975 đào tạo được “hơn 8 

vạn cán bộ đại học gần đủ các ngành nghề chủ yếu, cần thiết cho việc xây dựng nước nhà” [5; tr. 102]. 

148 Theo số liệu thống kê, tính đến năm 1969, mỗi năm các viện đại học ở miền Nam đào tạo được khoảng 170 kỹ 

sư, 130 bác sĩ, 250 dược sĩ, 125 cử nhân khoa học... Số lượng như vậy là quá ít so với nhu cầu thực tế [24; tr. 41]. 

Về phương diện kinh tế, “xã hội đã phí tổn rất nhiều để huấn luyện một người thanh niên. Trong số 1 triệu học sinh 

vào bậc tiểu học tại Việt Nam (1960 – 1961) thì chỉ 10.000 lên được tới bậc đại học, nghĩa là 1%” [110; tr. xvii]. 

Linh mục Cao Văn Luận cũng nhận xét: “Có điều phàn nàn là cánh cửa của trường Y khoa hàng năm gạt ra 

ngoài rất nhiều sinh viên muốn theo đuổi y nghiệp bằng những kỳ thi vượt tầm sức của họ, dồn họ về Văn khoa 

và Luật khoa là hai ngành mà số sinh viên tốt nghiệp hàng năm đã quá nhiều”. Phỏng vấn Linh mục Cao Văn 

Luận, in trong Cải tổ giáo dục [34; tr. 19]. 

149 Nguyễn Thượng Hải trong khảo cứu kinh tế “Giáo dục và phát triển kinh tế” (Đại học Luật khoa Huế) cũng 

cho rằng, các “viện đại học thiết lập thêm [thiết lập mới] với điều kiện nhập học dễ dàng, nhất là các phân khoa 

tự do như luật khoa, văn khoa, khoa học không cần phải qua một kì thi, chỉ cần tốt nghiệp trung học đệ nhị cấp 

với bằng Tú tài toàn phần là được” đã làm gia tăng nhanh chóng sĩ số sinh viên [43; tr. 35]. 
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1961 – 1962 12.515 2.590 15.105 

1962 – 1963 13.883 3.536 17.419 

1963 – 1964 15.974 4.381 20.355 

1964 – 1965 18.125 5.537 23.662 

1965 – 1966 21.087 7.016 28.103 

1966 – 1967 24.204 8.548 32.752 

1967 – 1968 25.352 9.907 35.259 

1968 – 1969 29.694 11.419 41.113 

1969 – 1970 31.741 14.311 46.052 

1970 – 1971 40.024 16.584 56.608 

 

Nguồn: [162; tr. 59] 

Qua quá trình phát triển, chiều hướng đào tạo của các viện đại học tư thục 

cũng đã có những điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội 

miền Nam. Nếu như các viện đại học tư thục chú trọng phát triển các ngành về khoa 

học nhân văn và sư phạm (do số lượng học sinh trung học gia tăng, đòi hỏi một lượng 

lớn giáo sư trung học phụ trách giảng dạy mà các viện đại học công lập không đáp 

ứng nổi) trong giai đoạn đầu thì đến giai đoạn sau của quá trình phát triển, các viện 

đại học tư thục đã mở thêm các ngành mà các trường công lập thường không mấy 

chú ý đến như: kinh doanh, truyền thông, quản trị, báo chí... Các viện đại học tư thục 

được biết đến nhiều nhờ các phân khoa này như Viện Đại học Đà Lạt có trường Chính 

trị Kinh doanh, Viện Đại học Vạn Hạnh có phân khoa Khoa học Xã hội, Viện Đại 

học Minh Đức có trường Đại học Kinh thương... Bên cạnh đó, các viện đại học tư 

thục đã có nhiều hình thức huy động nguồn lực về tài chính từ các tổ chức, cá nhân, 

đoàn thể... từ đó chia sẻ với chính quyền trong việc tham gia đào tạo nhân lực cho 

các lĩnh vực thiết yếu của đời sống xã hội (như: y khoa, nông nghiệp, kỹ thuật...). 

Đứng trước bức tranh đa dạng đó, có tác giả đã cho rằng “Đại học tư đã gánh 

vác đến 2/3 nền giáo dục đại học Việt Nam cho Quốc gia Việt Nam” [26; tr. 2]150. 

Nhận xét này có lẽ hơi phóng đại nhưng phần nào đã phản ánh được vai trò của các 

viện đại học tư thục trong tổng thể nền đại học miền Nam. 

Có thể xem xét đóng góp của các viện đại học tư thục trong vấn đề đào tạo 

nhân lực qua một số minh chứng sau:  

                                              

150 Dẫn theo [135; tr. 44]. 
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Ở Viện Đại học Đà Lạt, từ năm 1958 đến năm 1973, số lượng sinh viên đăng 

ký theo học tại viện đại học này là 27.866 sinh viên [152; tr. 9]151. Còn theo số liệu 

của tác giả Đỗ Hữu Nghiêm, số lượng sinh viên của viện trong cùng thời gian trên là 

26.551 người. Trong đó có 1.284 người tốt nghiệp cử nhân (chiếm tỉ lệ khoảng 4,8%) 

và 58 người tốt nghiệp cao học (chiếm tỉ lệ khoảng 4,5% số người tốt nghiệp cử nhân) 

[80]. Khóa 1 trường Chính trị kinh doanh, Viện Đại học Đà Lạt tốt nghiệp năm 1968 

với 295 sinh viên (trong tổng số 700 sinh viên nhập học ban đầu – chiếm tỉ lệ 42,1%), 

đến Khóa 7 (tốt nghiệp năm 1974) cũng có 182 sinh viên thuộc 2 ban Kỹ nghệ Tiếp 

thị và Kế toán – Tài chính được cấp phát văn bằng Cử nhân kinh doanh trong số 450 

người theo học, chiếm tỉ lệ 40,4%. 

Số lượng sinh viên của một số viện đại học tư thục (chưa đầy đủ) như dưới 

đây trình bày (Bảng 4.3.) cho thấy các viện đại học tư thục lớn, thành lập sớm (Viện 

Đại học Đà Lạt và Viện Đại học Vạn Hạnh) chiếm vị thế chủ đạo trong các viện đại 

học tư thục về quy mô đào tạo.  

Bảng 4.3. Số lượng sinh viên của một số viện đại học tư thục giai đoạn 1958 – 1974 
 

Niên khóa 

Viện  

Đại học 

Đà Lạt 

Viện  

Đại học  
Vạn Hạnh 

Viện  

Đại học  
Minh Đức 

Viện  

Đại học  

Hòa Hảo 

Viện  

Đại học  

Cao Đài 

Tổng số 

1958 – 1959 49     49 

1959 – 1960 187     187 

1960 – 1961 316     316 

1961 – 1962 426     426 

1962 – 1963 459     459 

1963 – 1964 444     444 

1964 – 1965 1.140 696    1.836 

1965 – 1966 1.342 688    1.830 

1966 – 1967 1.850 466    2.316 

1967 – 1968 2.452 1.598    4.050 

1968 – 1969 2.751 1.919    4.750 

1969 – 1970 3.353 2.217    5.570 

1970 – 1971 3.508 2.750 577 1.245  8.080 

1971 – 1972 3.898 2.799 1.007 1.800 351 9.855 

1972 – 1973 4.182 3.375 2.065 2.004 505 12.131 

                                              

151 Chi tiết xem thêm số liệu thống kê số sinh viên ghi danh Viện Đại học Đà Lạt từ niên khóa 1958 – 1959 

đến niên khóa 1972 – 1973, Phụ lục 4.1. 
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1973 – 1974 4.042 4.451 2.736 1.461 444 13.143 
 

Nguồn: Some Current Observations, General Information and Data on Higher 

Education in Vietnam – USAID. Dẫn theo: [135; 47] 

Các viện đại học tư thục ở miền Nam hàng năm tiếp nhận một số lượng sinh 

viên ghi danh nhập học đông đảo nhưng trên thực tế, số lượng sinh viên có thể hoàn 

tất chương trình để được cấp bằng tốt nghiệp còn rất khiêm tốn bởi yêu cầu cao và 

những đòi hỏi khắt khe trong quá trình học tập cũng như thi cử, đánh giá người học. 

So sánh với các các viện đại học công lập, số sinh viên của các viện đại học tư thục 

vẫn rất ít ỏi. Xem thêm thống kê số lượng sinh viên của một số viện đại học tư thục 

đặt trong tương quan với các viện đại học công lập trong 2 năm học (1969 – 1970 và 

1970 – 1971, Bảng 4.4.) và so sánh số lượng sinh viên giữa một số viện đại học tư 

thục và các viện đại học công lập từ niên khóa 1958 – 1959 đến niên khóa 1973 – 

1974 (Bảng 4.5.). 

Bảng 4.4. Thống kê số lượng sinh viên của một số viện đại học tư thục đặt trong 

tương quan với các viện đại học công lập (xếp theo địa phương) trong 2 năm học 

(1969 – 1970 và 1970 – 1971) 

 

Nguồn: [162; tr. 76] 

Viện đại học/ 

Địa phương 
Giới tính Tổng cộng 

Viện đại học/ 

Địa phương 
Giới tính Tổng cộng 

1969 – 1970  46.052 1970 – 1971  56.808 

Sài Gòn Nam 23.298 Sài Gòn Nam 28.211 

 Nữ 11.290  Nữ 12.837 

Vạn Hạnh Nam 1.769 Vạn Hạnh Nam 2.359 

 Nữ 475  Nữ 476 

Cần Thơ Nam 1967 Cần Thơ Nam 2.760 

 Nữ 784  Nữ 1.172 

Đà Lạt Nam 2.123 Đà Lạt Nam 2.142 

 Nữ 931  Nữ 992 

Huế Nam 2584 Huế Nam 2.847 

 Nữ 831  Nữ 854 

   Minh Đức Nam 825 

    Nữ 88 

   Hòa Hảo Nam 1.079 

    Nữ 166 
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Bảng 4.5. So sánh số lượng sinh viên giữa một số viện đại học tư thục và các viện 

đại học công lập từ niên khóa 1958 – 1959 đến niên khóa 1973 – 1974 

 

Niên khóa 
Các viện đại học  

tư thục 

Các viện đại học 

công lập  

Tỉ lệ % so sánh giữa 

sinh viên đại học tư thục 

với đại học công lập  

1958 – 1959 49 7.115 0,12% 

1959 – 1960 187 9.691 1,92% 

1960 – 1961 316 12.773 2,47% 

1961 – 1962 426 15.142 2,81% 

1962 – 1963 459 17.509 2,62% 

1963 – 1964 444 20.614 2,15% 

1964 – 1965 1.836 23.215 7,90% 

1965 – 1966 1.830 26.452 6,91% 

1966 – 1967 2.316 31.645 7,31% 

1967 – 1968 4.050 32.265 12,55% 

1968 – 1969 4.750 36.829 12,89% 

1969 – 1970 5.570 41.956 13,27% 

1970 – 1971 8.080 48.024 16,82% 

1971 – 1972 9.855 59.680 16,51% 

1972 – 1973 12.131 75.973 15,96% 

1973 – 1974 13.143  79.819 16,46% 
 

Nguồn: USAID Education. Dẫn theo [135; tr. 48]  

Có thể nhận thấy từ niên khóa 1964 – 1965 trở đi với sự ra đời của Viện Đại 

học Vạn Hạnh (dấu hiệu cho một giai đoạn phát triển mới của giáo dục đại học tư 

thục ở miền Nam vì trước thời điểm này, miền Nam chỉ có một viện đại học tư thục 

duy nhất là Viện Đại học Đà Lạt), tỉ lệ sinh viên các viện đại học tư thục so với các 

viện đại học công lập bắt đầu có sự gia tăng đáng kể (từ 2,15% niên khóa 1963 – 1964 

tăng lên 7,90% niên khóa 1964 – 1965). Và đến niên khóa 1971 – 1972 với sự hoạt 

động của 5 viện đại học tư thục lớn, tỉ lệ sinh viên các viện đại học tư thục so với sinh 

viên các viện đại học công lập là 16,51%. 

Việc đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn về các ngành kỹ thuật phục vụ 

sự phát triển của các ngành kinh tế vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu do các ngành này 

chưa có được sự quan tâm đầu tư thích đáng. Trong khi đó, các ngành xã hội nhân 

văn lại phải tiếp nhận một số lượng quá đông sinh viên, gây áp lực cạnh tranh quá lớn 

trong quá trình dạy – học. Tuy thế, vẫn có thể nói rằng, các viện đại học tư thục ở 
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miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 đã có những đóng góp đáng kể trong việc đào 

tạo nguồn nhân lực phục vụ các ngành kinh tế cũng như xã hội miền Nam. 

Tuy có những khó khăn trong quá trình tồn tại, sự phát triển giáo dục đại học 

tư thục ở miền Nam là cần thiết. “Đành rằng chúng ta đang phải đương đầu với một 

cuộc chiến tranh tiêu hao khốc liệt. Chính quyền phải dành mọi ưu tiên cho nhu cầu 

quốc phòng và ổn định, nhưng sự khủng hoảng về giáo dục đại học hiện nay sẽ gây 

nhiều nguy hại cho quốc gia trong tương lai khi hòa bình vãn hồi. Như thế, sự đóng 

góp của các tư nhân có đủ khả năng và ôm ấp lý tưởng phục vụ quốc gia đặc biệt 

trong lĩnh vực giáo dục đại học là một điều đáng khuyến khích” [135; tr. 44]. 

4.2.4. Ưu điểm về mô hình tổ chức và phương thức quản trị đại học 

Tuy vẫn chịu ảnh hưởng của mô hình giáo dục Pháp (nhất là trong giai đoạn 

Đệ Nhất Cộng hòa) như nhận xét tác giả Nguyễn Hữu Phước: “(…) dầu có nhiều cố 

gắng cải tổ, giáo dục Việt Nam (Việt Nam Cộng hòa) cho đến thời điểm 1964 – 1965 

vẫn còn chịu ảnh hưởng sâu đậm của giáo dục Pháp”152. Nhưng ở giai đoạn sau, điểm 

nổi bật dễ dàng nhận thấy trong việc tổ chức của các viện đại học trong đó có các 

viện đại học tư thục ở miền Nam đó là các viện đại học tư thục đã lấy mô hình tổ 

chức, quản lí của các viện đại học Mỹ làm mô hình căn bản để tổ chức các viện đại 

học153. 

Trong thời gian này, giáo dục đại học nói chung, giáo dục đại học tư thục ở 

miền Nam nói riêng chịu sự tác động mạnh mẽ của chính sách muốn cải biến các viện 

đại học theo mô hình tổ chức của các trường đại học Mỹ của chính quyền. Trên thực 

                                              

152 Ảnh hưởng của mô hình giáo dục Pháp đối với giáo dục miền Nam Việt Nam (nói chung) thể hiện ở chỗ: 

việc quản lí được tập trung về Bộ Giáo dục. Bộ ban hành một chương trình học thống nhất ở các cấp tiểu học 

và trung học, các trường đại học tuy được quyền tự trị nhiều mặt nhưng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Bộ 

Giáo dục. Chương trình học của nhiều viện đại học trong thời gian đầu mới thành lập có mục tiêu đào tạo 

những sinh viên có “kiến thức tổng quát” theo truyền thống Pháp. Các ngành khoa học xã hội phát triển hơn 

các ngành kỹ nghệ (…) [107; tr. 145]. 

Ảnh hưởng văn hóa Tây phương trong các viện đại học miền Nam Việt Nam cơ bản vẫn là ảnh hưởng của văn 

hóa Pháp, sau 1954, tuy sự ảnh hưởng này có suy yếu, vẫn là cái gì đó đáng kể, cho đến 1975. “Vẫn khuôn khổ 

đại học Pháp, được tiếp máu bởi các trường trung học Pháp. Nhân viên giảng huấn đa số được đào tạo tại các 

đại học Pháp. Nội dung chương trình các khóa học cũng vậy... Nhưng dần dần, các môn Việt học và văn hóa 

Đông phương cũng phát triển mạnh, có hệ thống và ý thức rõ ràng, như một phản ứng tự vệ; sự kiện đó mang 

lại cho đại học một thế quân bình cần thiết” – Nhận xét của Nguyễn Khắc Hoạch (RFI, tháng 3-1998, đăng lại 

trên tạp chí Văn học, CA, U.S.A., số 147, tháng 7-1998, dẫn theo: [65]. 

153 Mô hình giáo dục Mỹ coi trọng tính chất thực tiễn của quá trình đào tạo. Các cấp học đều nhằm đạt được 

những mục tiêu cụ thể. Đại học Mỹ do vậy thiên về tính thực dụng, các trường đại học đào tạo những kỹ năng 

thiết thực nhất cho sinh viên về ngành nghề mà sinh viên sẽ làm trong tương lai. Về quản lí, khác với mô hình 

giáo dục của châu Âu, mô hình giáo dục Mỹ chú trọng trao quyền quyết định cho các địa phương (tiểu bang 

và các cấp thấp hơn) trong việc quản lí giáo dục. 

Về chính sách của Mỹ đối với nền giáo dục miền Nam Việt Nam, có thể xem xét theo các giai đoạn sau:  

+ Giai đoạn 1955 – 1969: giai đoạn nghiên cứu, xây dựng các kế hoạch về giáo dục.  

+ Giai đoạn 1969 – 1971: giai đoạn thực nghiệm.  

+ Giai đoạn từ 1972 trở đi: mở rộng thực hiện trên toàn miền Nam. 
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tế, chính sách và tài chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa đầu tư cho giáo dục 

chỉ là những biểu hiện có tính hình thức nhiều hơn. Bởi, như bất cứ chính sách nào 

của chính quyền, chính sách và đầu tư cho giáo dục chịu sự kiểm soát và cố vấn chặt 

chẽ của các phái đoàn cố vấn, viện trợ, các quỹ tài trợ văn hóa của Mỹ (thông qua 

những tổ chức như Nhóm cố vấn Đại học Michigan (Michigan State University 

Group), Quỹ Châu Á (Asia Foundation), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 

(USAID/VN), Hội Châu Á (Asia Society)…). Sự hỗ trợ nhiều mặt của các cơ quan 

viện trợ Mỹ cho các viện đại học tư thục ở miền Nam chính là yếu tố quyết định sự 

phụ thuộc của các viện đại học này trong việc chuyển đổi mô hình tổ chức cũng như 

hoạt động giáo dục đại học theo phương thức và mô hình của các viện đại học Mỹ.  

Về mô hình quản trị, trong xu thế dần từ bỏ mô hình giáo dục đại học theo 

kiểu Pháp để chuyển sang mô hình quản trị của các viện đại học Mỹ nói chung những 

năm 1960 ở miền Nam, các viện đại học tư thục được mở ra trong thời gian nay đã 

nhanh chóng có sự thích nghi, lựa chọn mô hình quản trị phù hợp với chủ trương và 

đường hướng của chính quyền.  

Dễ dàng nhận thấy rằng, các viện đại học tư thục lớn ở miền Nam thời gian 

này đều được tổ chức theo mô thức của các viện đại học hiện đại đương thời. Sự ra 

đời của các viện đại học đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 có 

thể được xem là điển hình trong việc phối hợp giữa cá nhân và các tổ chức trong việc 

huy động các nguồn lực phục vụ việc xây dựng cơ sở vật chất, tiềm lực chuyên môn… 

cho sự ra đời của một viện đại học; là một biểu hiện của sự học hỏi, gạn lọc các kinh 

nghiệm giáo dục quốc tế vào hoàn cảnh và điều kiện của miền Nam trong quá trình 

xây dựng một thiết chế giáo dục bậc cao. Nó cũng đánh dấu sự chọn lựa dứt khoát 

của “các nhà sáng lập” các viện đại học tư thục trong việc chọn lựa mô hình viện đại 

học: đó là mô hình giáo dục đại học theo cách thức tổ chức của các viện đại học Mỹ. 

Có thể nhận thấy sự thay đổi căn bản này sau khi Viện Đại học Vạn Hạnh được thiết 

lập ở miền Nam năm 1964. Sự ra đời Viện Đại học Vạn Hạnh đồng thời đánh dấu 

một giai đoạn phát triển mới của giáo dục đại học tư thục ở miền Nam. 

Sự linh hoạt và nhạy bén của các nhà sáng lập các viện đại học (đặc biệt là các 

viện đại học tư thục lớn như Viện Đại học Đà Lạt, Viện Đại học Vạn Hạnh...) trong 

việc thiết lập một cơ sở giáo dục bậc cao nhằm đáp ứng các nhu cầu về đào tạo nhân 

lực cho xã hội miền Nam những năm 1950, 1960 là một kinh nghiệm thực tiễn hữu 

ích khi xét đến vai trò của các tôn giáo, các cá nhân và tổ chức trong việc chia sẻ trách 

nhiệm cùng chính quyền trong vấn đề đào tạo con người, đào tạo nguồn nhân lực 

phục vụ phát triển kinh tế xã hội. 

Về tổ chức, đứng đầu các viện đại học là viện trưởng; điều hành mọi mặt của 

viện đại học có Hội đồng Đại học và Hội đồng Quản trị cùng các cơ quan phối thuộc 

(tùy từng viện đại học mà mỗi viện có cách tổ chức các cơ quan hỗ trợ điều hành hoạt 

động khác nhau) chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động trong viện đại học. Các quyết 

định về việc thiết lập các phân khoa, các ban, thể lệ thi cử, nhân sự nội bộ... đều do 

các viện toàn quyền tự quyết dựa trên cơ sở các quy định chung của Bộ Giáo dục.  
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Các viện đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 phần lớn 

được thành lập sau các viện đại học công lập nên đã tránh được như hạn chế mà các 

viện đại học công lập gặp phải. Mô hình tổ chức nhằm điều hành mọi hoạt động của 

các viện đại học thường không nặng về xử lý các thủ tục hành chính rườm rà như ở 

các viện đại học công lập mà hướng đến việc xử lý các công việc nội bộ của viện sao 

cho thật nhanh gọn, hiệu quả. Đây là điều đã tạo ra khả năng thích ứng của các viện 

đại học tư thục trong việc giải quyết các nhu cầu thực tế trong quá trình hoạt động 

của mình. Các viện đại học tư thục dễ dàng điều chỉnh, cải tiến chương trình học, 

phương pháp giảng dạy thậm chí là thành phần giáo sư... Điều mà các viện đại học 

công lập phải rất mất thời gian và trải qua nhiều thủ tục hành chính phức tạp mới thực 

hiện được. 

Mô hình tổ chức đó của các viện đại học tư thục cùng quá trình hoạt động hiệu 

quả của nó có thể xem là điểm nhấn tiêu biểu, là ưu điểm đáng chú ý trong quá trình 

tồn tại và phát triển khá ngắn ngủi của các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam 

từ năm 1957 đến năm 1975. Những kết quả đạt được trong quá trình hoạt động của 

các viện đại học này ở nhiều khía cạnh có thể được xem xét như là minh chứng cho 

việc cần thiết phải trao quyền tự trị mạnh mẽ cho các cơ sở giáo dục đại học. Theo 

đó, chính quyền chỉ nên thực hiện việc kiểm tra, giám sát để bảo đảm các đại học tư 

thục thực hiện đúng triết lý và mục tiêu giáo dục tổng thể của quốc gia, không can 

thiệp vào các hoạt động của các viện đại học trên các khía cạnh như: quản trị nội bộ, 

quá trình vận hành đào tạo (tuyển sinh, thi cử, giáo trình, nội dung giảng dạy...) cùng 

vấn đề tự do học thuật và vấn đề tài chính phục vụ viện đại học. 

Các viện đại học tư thục ở miền Nam, với quy mô, chương trình đào tạo đại 

học, cao học đa ngành, đa lĩnh vực đã mở rộng cánh cửa cơ hội cho nhiều đối tượng 

ghi danh nhập học, thỏa mãn nhu cầu cho mọi thành phần trong xã hội có nguyện 

vọng tiếp cận với giáo dục bậc cao. Mô hình đào tạo đa ngành của các viện đại học 

tư thục đã đáp ứng tốt việc trang bị kỹ năng và phương tiện cho cuộc mưu sinh, hành 

tr. vào đời của rất nhiếu thanh niên trong xã hội. Mô hình đào tạo của các viện đại 

học tư thục ở miền Nam thời gian này thực sự đã góp phần nâng cao dân trí, trình độ 

chuyên môn cho một bộ phận trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển hội nhập với thế 

giới của xã hội miền Nam.  

Sự hoàn thiện về mô hình tổ chức và phương thức quản trị của các viện đại 

học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 – đã cùng với giáo dục đại học 

công lập – tạo ra cơ hội cho giáo dục đại học Việt Nam có thể phát triển ngang tầm 

với các viện đại học trong khu vực và trên thế giới. 

4.2.5. Một số hạn chế 

 Quan điểm chung của chính quyền cũng như giới đại học miền Nam thời kì 

1954 – 1975 là không nên có sự phân biệt đối xử giữa giáo dục đại học công lập và 

giáo dục đại học tư thục. Tuy vậy trên thực tế, sự khác biệt là đáng kể mà biểu hiện 

rõ nhất là ngân sách tài trợ cho các viện đại học công lập nhiều hơn so với các cơ sở 
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giáo dục đại học tư thục. Có thể xem xét một số vấn đề tồn tại của các viện đại học 

tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 trên các khía cạnh sau:  

– Một là, các viện đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam, do bối cảnh ra đời 

và mục tiêu hướng tới trong việc thiết lập đại học nên việc đào tạo chủ yếu nặng về 

các ngành văn khoa, luật và khoa học nhân văn, các ngành khoa học kĩ thuật, công 

nghệ chưa được lưu ý phát triển (nhất là trong thời gian đầu). 

Năm 1972, giáo sư Phó Bá Long – khoa trưởng trường Chính trị Kinh doanh, 

Viện Đại học Đà Lạt – nhận xét về tình trạng này như sau: “Mỗi năm chúng tôi đưa 

ra nhiều sinh viên tốt nghiệp luật và nghệ thuật hơn mức cần thiết. Chúng tôi đang 

xây dựng nhiều bệnh viện, nhiều nhà máy công nghiệp, nhiều ngân hàng hơn chúng 

tôi có thể đào tạo bác sĩ, kỹ sư, kế toán. Bây giờ chúng tôi nhận ra rằng ngay cả bác 

sĩ, kỹ sư và kế toán giỏi cũng không đủ điều kiện để điều hành các tổ chức này”154 

[184; tr. 155]. 

Đào tạo không đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Đó là thực trạng của nhiều 

ngành học trong nhiều viện đại học ở miền Nam. Năm 1967, Harvey H. Smith và 

nhóm cộng sự khi khảo sát về giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam đã nhận định: 

“Ngay trong những năm 1960, tú tài và thường là bằng đại học đã không mang lại 

cho người giữ nó hy vọng về công việc và uy tín. Điều này đặc biệt đúng với sinh 

viên tốt nghiệp đại học. Năm 1955, chính phủ không gặp khó khăn gì đặc biệt trong 

việc sắp xếp công việc cho vài trăm sinh viên tốt nghiệp Viện Đại học Sài Gòn. Năm 

1962, có khoảng 2.400 sinh viên tốt nghiệp đại học [công lập và tư thục], nhiều người 

trong số họ tìm kiếm việc làm trong vô vọng” [192; tr. 158]. Sở dĩ có tình trạng đó vì 

các ngành họ theo học (luật khoa, văn khoa…) đã quá dư thừa so với nhu cầu thực tế. 

Tình trạng đó cũng có thể được lí giải do sự phát triển giáo dục đại học (công 

lập và tư thục) ở miền Nam thiếu đi tầm nhìn chiến lược của nhà cầm quyền. Các 

viện đại học tư thục ra đời phần nhiều là tự phát, quá trình định hình và phát triển chủ 

yếu nhờ sự nỗ lực, cố gắng của các tổ chức, cá nhân, đoàn thể mà thiếu đi “tính quy 

hoạch” trong phát triển mạng lưới giáo dục đại học. Giáo sư Nguyễn Khắc Hoạch nêu 

quan điểm: “Sự phân công và chọn hướng đi riêng của mỗi đại học sẽ giúp nhiều cho 

việc phát triển văn hóa, tránh được sự phí phạm nhân lực và tài lực”. Chẳng hạn “Đại 

học Văn khoa Huế có thể phát triển mạnh về cổ học và sử học, Đại học Vạn Hạnh có 

thể chuyên về Triết học Đông phương và Văn hóa Đông Nam Á nói chung, Đại học 

Đà Lạt có thể nhấn mạnh về địa chất, nhân chủng và lâm, súc học, Đại học Cần Thơ 

về nông học, ngư nghiệp và kỹ nghệ thực phẩm v.v…” [49; tr. 140] thế nhưng trên 

thực tế, các viện đại học tư thục ra đời và phát triển chủ yếu dựa trên những lợi thế 

riêng có của mình nhằm “thỏa mãn” và đáp ứng nhu cầu học đại học tăng lên nhanh 

                                              

154 “Every year we are turning out more law and arts graduates than is needed. We are building more hospitals, 

more industrial plants, more banks than we can train doctors, engineers and accountants. We now realize that 

even good doctors, engineers and accountants would not qualify to run their respective institutions” [184; tr. 

155]. 
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chóng của thanh niên miền Nam mà chưa lưu ý điều nghiên những nhu cầu thực sự 

về nhân lực của nền kinh tế và hoàn cảnh chậm tiến của xã hội miền Nam. Vai trò 

của chính quyền Việt Nam Cộng hòa trong việc đề ra một “chiến lược” phát triển cho 

giáo dục đại học tư thục ngay từ đầu chưa được thể hiện.  

– Hai là, hoạt động của các viện đại học tư thục bị hoàn cảnh chiến tranh và 

tình hình chính trị chi phối khá mạnh mẽ (sự ra đời Viện Đại học Vạn Hạnh, quá trình 

hoạt động của Viện Đại học Hòa Hảo, sự ra đời của Viện Đại học Cao Đài là những 

minh chứng sống động). Hoàn cảnh chiến tranh, tình hình chính trị – xã hội miền 

Nam biến động mau lẹ là môi trường không mấy thuận lợi cho sự phát triển của giáo 

dục đại học tư thục. Môi trường khá “đặc thù” ấy đã góp phần làm “méo mó” các 

chức năng của đại học ở miền Nam nói chung mà biểu hiện rõ rệt nhất là ở các viện 

đại học tư thục. Phần lớn các viện đại học tư thục ở miền Nam vốn ra đời không vì 

mục đích tự thân của khái niệm “đại học” mà ít nhiều do những nguyên nhân chính 

trị – xã hội nên khi bối cảnh chính trị thay đổi, xáo trộn, sự phát triển của các viện 

đại học cũng bị tác động đáng kể. 

– Ba là, ảnh hưởng Mỹ về mô hình tổ chức, viện trợ Mỹ trong quá trình hoạt 

động của các viện đại học tư thục là rõ ràng. Chính điều này đã làm cho tính độc lập 

trong quá trình phát triển, bản sắc riêng, dấu ấn Việt Nam trong các hoạt động của 

các viện đại học tư ở miền Nam ít nhiều bị hạn chế. Ảnh hưởng của viện trợ Mỹ đối 

với giáo dục đại học tư thục trên các mặt như hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, 

hỗ trợ về phương tiện và vật dụng phục vụ dạy học (tài liệu, sách vở…), hỗ trợ đào 

tạo nhân viên giảng huấn (giảng viên, sinh viên giỏi của các viện đại học tư được tạo 

điều kiện đi du học Mỹ và các nước để nâng cao trình độ)… Và chính những hỗ trợ 

đó đã làm cho các viện đại học tư thục mất đi tính độc lập của mình, dấu ấn Mỹ trong 

quá trình hoạt động của các viện đại học tư thục ngày càng rõ rệt. 

Với các viện đại học tư thục, nguồn tài chính từ các tổ chức, cá nhân, đoàn thể, 

tôn giáo là nguồn lực chủ yếu. Và cũng do vậy nên sự phụ thuộc về ngân sách vào 

khả năng huy động tài chính của các giáo hội tôn giáo, các đoàn thể, cá nhân đã làm 

ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các viện đại học tư thục.  

– Bốn là, quá trình nghiên cứu giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 

1957 đến năm 1975, chúng tôi nhận thấy hầu hết cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình 

dạy học của các viện đại học còn khá hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu và sự phát 

triển nhanh chóng của các viện đại học. Việc các viện đại học tuyển sinh với quy mô 

ngày càng tăng trong khi cơ sở vật chất chưa có sự phát triển tương ứng đã gây trở 

ngại cho quá trình đào tạo của các viện đại học. Trong các viện đại học tư thục ở miền 

Nam thời gian này, ngoài Viện Đại học Đà Lạt được đầu tư cơ sở vật chất “bài bản” 

ngay từ buổi đầu, Viện Đại học Vạn Hạnh có được sự hỗ trợ mạnh mẽ của giáo hội 

Phật giáo Việt Nam thống nhất và các tổ chức trong và ngoài nước, các viện đại học 

còn lại do được thành lập trong bối cảnh không thật sự thuận lợi, thời gian tồn tại 

tương đối ngắn (các viện đại học tư thục mới được thành lập phần lớn từ năm 1970 

trở đi) nên sự đầu tư, củng cố, hoàn thiện về cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế. 
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Một số viện đại học tư thục ra đời trong tình trạng “đẻ non” nên cơ sở vật chất 

khá tạm bợ, phải thay đổi vị trí nhiều lần (nhiều viện đại học tư được chính quyền 

chấp thuận mở đại học bằng giấy phép tạm, sau khi bổ sung hoàn chỉnh các điều kiện 

về việc mở đại học – trong đó có điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương 

tiện – mới được cấp phép chính thức…).  

– Năm là, chương trình đào tạo vẫn còn nặng về lí thuyết. Xem xét quá trình 

hoạt động của các viện đại học tư thục ở miền Nam chúng tôi nhận thấy hầu hết các 

viện đại học đều khá quan tâm đến việc cải tiến, thay đổi chương trình đào tạo cho 

phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu của xã hội miền Nam. Tuy vậy những thay đổi là 

chưa đủ nhiều bởi thời gian tồn tại của các viện đại học tư thục tương đối ngắn (Viện 

Đại học Đà Lạt tồn tại lâu nhất cũng chỉ 18 năm (1957 – 1975), hầu hết các viện đại 

học ra đời từ năm 1970 trở về sau (Học viện Phụ nữ Tư thục Cộng đồng Régina Pacis 

(1972), Viện Đại học Cửu Long (1973), Viện Đại học Tri Hành (1973), có viện đại 

học thành lập rất muộn (như các viện đại học tư thục: Canh Tân, Kỹ thuật Đồng Nai, 

Sư phạm Thành Nhân, Học viện Lasan, Học viện Minh Trí, thành lập năm 1974) cộng 

với đội ngũ nhân sự (giảng dạy, quản lí) của các viện đại học này đa phần được hấp 

thụ truyền thống giáo dục Pháp trước đó, sự “níu kéo” ảnh hưởng Pháp trong một bộ 

phận trí thức và ngay cả trong quan niệm về “đại học” của người dân vẫn chưa có 

nhiều sự thay đổi nên chương trình học của phần lớn các viện đại học miền Nam vẫn 

còn nặng tính hàn lâm, lý thuyết. Tính chất thực tế, thực dụng của triết lý giáo dục 

Mỹ mà các nhà quản lí giáo dục của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, các phái đoàn 

cố vấn về văn hóa giáo dục Mỹ ở miền Nam hướng tới thông qua việc tạo điều kiện 

cho các nhóm trí thức trẻ du học Mỹ trở về trên thực tế chưa được thể hiện nhiều 

trong chương trình học của các viện đại học. 

Về thực tế này, ngay từ năm 1967 khi đánh giá về hiện trạng giáo dục đại học 

ở miền Nam, phái đoàn khảo sát của Đại học Wisconsin State University – Stevens 

Point đã nhận định rằng: “Hiện có một khoảng cách lớn giữa nhu cầu kinh tế của Việt 

Nam và chương trình giảng huấn tại các đại học. Sở dĩ có khoảng cách này là vì hoàn 

cảnh chiến tranh, vì tài nguyên thiếu hụt, vì các định chế giáo dục tương đối còn mới 

mẻ, hoặc vì những tục lệ học vấn mà xứ sở đã thừa kế” [169; tr. 33]. 

Tác giả Hoàng Thị Hồng Nga gần đây cho rằng: “Trong giáo dục miền Nam 

thời kì 1954 – 1975, đặc biệt là vào đầu những năm 70, dấu ấn của những ảnh hưởng 

truyền thống giáo dục thực tiễn của Hoa Kỳ bắt đầu nổi lên” “hứa hẹn những sự nảy 

nở của những mô hình, những nhân tố mới trong giáo dục. Tuy nhiên những nhân tố 

này chưa thực sự được hình thành trên những nhân tố vững chắc của nền tảng cơ sở 

hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, cũng như những điều kiện lịch sử, chính trị thuận 

lợi” [77; tr. 462]. 

– Sáu là, về đội ngũ giảng huấn, tình trạng thiếu hụt nhân sự giảng huấn của 

các viện đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 là phổ biến. Ngoài 

Viện Đại học Đà Lạt được sự thành lập khá sớm và với kế hoạch phát triển bài bản 

đã sớm có lưu ý về nhân sự giảng dạy, Viện Đại học Vạn Hạnh thành lập và mở các 
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ngành mà nhân sự giảng dạy có nhiều lợi thế (Phật học, triết học…)… các viện đại 

học tư thục được thiết lập sau đó thường thiếu hụt nhân sự giảng dạy trầm trọng. Và 

để xử lí tình thế đó, các viện đại học tư thục đã phải thường xuyên mời giáo sư thỉnh 

giảng từ các đại học công lập (như Viện Đại học Sài Gòn, Viện Đại học Huế, Viện 

Đại học Cần Thơ, các cơ sở giáo dục của chính phủ như Học viện Quốc gia Hành 

chánh…). 

Việc thiếu hụt nhân sự giảng dạy đã khiến cho quá trình đào tạo của nhiều viện 

đại học trở nên bị động. Sinh viên phải học dồn các môn học gói gọn vào trong vài 

ngày nên chất lượng dạy học ít nhiều bị ảnh hưởng. Về phía giáo sư, do phải “chạy” 

nhiều lớp, nhiều trường ở nhiều địa phương khác nhau khá mất thời gian nên việc khảo 

cứu để nâng cao năng lực chuyên môn gặp nhiều trở ngại. Đây là một điểm hạn chế 

khá phổ biến trong các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam trước năm 1975. 

4.3. MỘT SỐ KINH NGHIỆM  

Trên cơ sở kết quả khảo sát các viện đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 

đến năm 1975, chúng tôi nhận thấy rằng, quá trình ra đời và phát triển, tổ chức và 

hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học này – do hoàn cảnh và điều kiện lịch sử – 

có những đặc điểm, tính chất ít nhiều khác biệt đặt trong sự so sánh với các cơ sở 

giáo dục đại học công lập. Và cũng chính điều đó đã tạo nên vị thế, vai trò, đóng góp 

cũng như những ưu điểm và hạn chế của các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền 

Nam trước năm 1975. Từ góc nhìn lịch sử đó, chúng tôi cho rằng, sự kế thừa, gạn lọc 

những kinh nghiệm từ thực tiễn phát triển giáo dục đại học tư thục ở miền Nam là 

việc làm cần thiết trong bối cảnh phát triển giáo dục đại học tư hiện nay. Có thể xem 

xét vấn đề ở một số khía cạnh sau: 

Về bối cảnh lịch sử, sau ngày đất nước thống nhất (1975) việc tiếp quản các 

cơ sở giáo dục ở miền Nam thiết lập trước năm 1975 được Trung ương chủ trương 

hết sức cụ thể: “Đối với trường tư ở vùng giải phóng: chủ trương chung là hạn chế và 

cải tiến từng bước, tiến tới xóa bỏ hẳn các trường tư cùng với đà cải tạo xã hội. Từ 

đầu năm học 1975 – 1976 không cho phép các tôn giáo, các đoàn thể chính trị phản 

động, các ngoại kiều mở trường tư, không cho phép các trường tư đào tạo giáo viên 

phổ thông. Các tư nhân muốn mở trường tư phải xin phép chính quyền cách mạng, 

phải theo các điều kiện mà chính quyền cách mạng quy định như phải thực hiện 

chương trình học và các quy chế của trường học, kể cả học phí mà Nhà nước ban 

hành; tất cả cán bộ, giáo viên phải được Nhà nước công nhận, phải chịu sự kiểm tra 

của cơ quan giáo dục địa phương… Đối với những người có trường tư nay muốn 

nhượng lại cho chính quyền cách mạng để thành trường công thì hoan nghênh và 

khuyến khích”155. 

                                              

155 Trích “Chỉ thị số 21, ngày 17-6-1975 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam về công 

tác giáo dục ở miền Nam sau ngày hoàn toàn giải phóng” [28; tr. 10]. 
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Đối với việc phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam nói chung, cho đến những 

năm 1980, mặc dù Việt Nam có một hệ thống đông đảo các trường đại học nhưng hầu 

hết là các trường đơn ngành156. Trong thời gian này Bộ Đại học và Trung học chuyên 

nghiệp vẫn chưa có cơ chế quản lí thích hợp đối với các viện đại học (tư thục cũng 

như công lập) được thành lập ở miền Nam trước năm 1975 cũng như chưa có những 

biện pháp phù hợp để cải tổ hệ thống tổ chức, quản lí nhằm tăng hiệu năng hoạt động 

của các đại học ở miền Bắc. Tình trạng đó là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến 

chất lượng đào tạo của hệ thống đại học Việt Nam không thật cao (đương nhiên vượt 

qua những trở lực, vẫn có một số cơ sở giáo dục đại học đã đáp ứng được một phần 

nhu cầu đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội). Một số trường đại học trong 

một thời gian khá dài chỉ thiên về đào tạo theo lối hàn lâm, nặng về lý thuyết mà thiếu 

vắng những chương trình đào tạo giàu tính thực tiễn, nhất là về các ngành công nghệ, 

quản trị nhằm đào tạo công nhân bậc cao, kỹ thuật viên, nhân sự quản lí...  

Tuy trên thực tế có sự khác biệt về mô hình tổ chức cũng như hoạt động của các 

viện đại học tư thục ở miền Nam trước năm 1975157 và các trường đại học ngoài công 

lập/tư thục Việt Nam hình thành trong thời kì đất nước đổi mới nhưng về căn bản, nhiều 

vấn đề khó khăn của giáo dục đại học tư thục ở miền Nam trước đây vẫn là vấn đề nóng 

hổi trong quá trình phát triển giáo dục đại học ngoài công lập ở Việt Nam. Đó là các vấn 

đề đào tạo đội ngũ giảng viên có trình độ cao nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng 

tăng lên; vấn đề quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng (công, tư); vấn đề 

xây dựng khung chương trình giảng dạy phù hợp với yêu cầu thực tế nhằm đáp ứng nhu 

cầu ngày càng khắt khe của các ngành kinh tế và thực tiễn đời sống xã hội; vấn đề cơ sở 

vật chất cho các trường đại học... 

Riêng đối với việc phát triển giáo dục đại học tư thục ở Việt Nam, kể từ khi 

trường đại học ngoài công lập đầu tiên được thành lập năm 1988158 cho đến năm 

2018, giáo dục đại học tư thục Việt Nam đã có ba thập kỉ phát triển sau ngày đất nước 

thống nhất, góp phần định hình diện mạo của giáo dục đại học Việt Nam đương đại. 

Tuy vậy, vẫn có những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển của loại hình giáo 

dục đại học này mà một trong những biểu hiện dễ thấy nhất đó là vẫn có những khác 

biệt giữa chính sách của nhà nước với thực tiễn sinh động trong quá trình hoạt động 

của các đại học, nhất là trong giai đoạn đầu. Và, chính sự khác biệt đó – ở một vài 

khía cạnh – đã bộc lộ những hạn chế trong chính sách của Nhà nước đối với giáo dục 

đại học tư thục. 

                                              

156 Ở miền Bắc đến năm 1975 có tổng cộng 41 trường, phân hiệu đại học [41; tr. 236]. 

157 Tính tự trị của các viện đại học ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 được đề cao; tổ chức bộ máy điều 

hành, quản lí các cấp cũng đơn giản, gọn nhẹ hơn... 

158 Trung tâm Đại học Dân lập Thăng Long thành lập theo quyết định 1687/TU ngày 15-12-1988 của Bộ Đại 

học, Trung học Chuyên nghiệp và Dạy nghề. Năm 1994, Trung tâm được “nâng cấp” thành Đại học Dân lập 

Thăng Long (QĐ số 441/TTg ngày 09-8-1994 của Thủ tướng Chính phủ) [9; tr. 529]. 
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So với các nước trong khu vực, sự tái lập giáo dục đại học tư thục ở Việt Nam 

sau năm 1975 tương đối chậm trễ159. Điều này có thể được cắt nghĩa là bởi bối cảnh 

kinh tế – xã hội của Việt Nam trong hơn 10 năm sau ngày thống nhất đất nước chưa 

có nhiều điều kiện thuận lợi160, song phần lớn vẫn là do nhu cầu thực sự (nhu cầu của 

người học và nhu cầu chia sẻ trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực của Nhà nước đối 

với các thành phần khác trong xã hội) cho một loại hình giáo dục “mới” ra đời vẫn 

chưa được định hình rõ nét. Chính điều đó đã để lại những hệ quả về mặt chính sách 

cũng như thực tiễn, làm cho sự phát triển của giáo dục đại học tư thục ở Việt Nam 

thiếu sự kế thừa, tiếp nối.  

Về vị thế và vai trò của giáo dục đại học tư thục/ngoài công lập ở Việt Nam 

hiện nay, do có quá trình tái lập, phát triển tương đối muộn, lại thiếu đi sự kế thừa và 

tiếp nối các thiết chế giáo dục đại học tư thục – vốn đã định hình phát triển khá nền 

nếp ở miền Nam trước năm 1975, nên vị thế của các trường tư thục trong hệ thống 

giáo dục đại học của quốc gia cũng khá khiêm tốn so với các nước trong khu vực. 

Năm 2001, Việt Nam có 16 trường đại học dân lập, số sinh viên ngoài công lập là 

76.182 (trên tổng số 731.505 sinh viên) [4; tr. 41]. Tỉ lệ sinh viên của các đại học tư 

thục ở Việt Nam năm 2005 chỉ chiếm 10,4% (137.760 sinh viên/1.319.754 sinh viên); 

trong khi đó, tỉ lệ này ở Campuchia là 58,0% năm 2006 và ở Lào là 32,4%, năm học 

2004 – 2005161. Những con số ấy phần nào cho thấy thực trạng của giáo dục đại học 

tư thục ở Việt Nam đồng thời cũng đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề cần tiếp tục tìm 

tòi phương cách giải quyết nhằm định vị và xác lập rõ ràng hơn vị thế của giáo dục 

đại học tư thục trong tổng thể nền giáo dục đại học của quốc gia. 

Xem xét quá trình phát triển của giáo dục đại học tư thục/ngoài công lập ở 

Việt Nam từ năm 1988 đến nay, so chiếu với sự phát triển của giáo dục đại học tư 

thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 chúng ta có thể nhận thấy/rút ra một số 

vấn đề/kinh nghiệm sau: 

– Nghiên cứu sự phát triển của giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 

1957 đến năm 1975, chúng tôi nhận thấy rằng, cần thiết phải có sự nhận thức đầy đủ 

và đúng đắn hơn nữa vai trò của giáo dục đại học tư thục đối với tổng thể nền giáo 

dục cũng như sự phát triển của nền đại học nói riêng. Điều này là cần thiết để từ đó 

có các cơ sở đề xuất chính sách cũng như hình thành hành lang pháp lí hoàn chỉnh, 

                                              

159 Ngoài cơ sở vật chất và một phần nào đó là nhân lực, chúng ta gần như đã không kế thừa gì về mô hình tổ 

chức, chương trình, nội dung giảng dạy của các viện đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 

sau ngày thống nhất đất nước. 

160 Nguyên nhân sâu xa của rất nhiều vấn đề kinh tế xã hội ở Việt Nam nảy sinh sau năm 1975 là bởi chúng ta 

duy trì quá lâu (không còn phù hợp với bối cảnh lịch sử mới) chế quản lý kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao 

cấp, cơ chế quản lí này đã ăn sâu vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có giáo dục. Trước năm 

1986, chúng ta không thừa nhận vị thế của thành phần tư nhân trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.  

161 Số liệu chúng tôi dẫn theo Báo cáo của Daniel Levy [66; tr. 18]. 
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nhất quán, có hiệu quả lâu dài để bảo đảm sự cho sự tồn tại và phát triển của các cơ 

sở giáo dục đại học tư.  

Xét trong bối cảnh phát triển giáo dục đại học ngoài công lập/tư thục ở Việt 

Nam thời đổi mới, chúng tôi nhận thấy vị thế của một số chủ thể (cá nhân, tổ chức) 

chưa được xác định rõ (được bảo đảm về mặt pháp lí) cũng như chưa thật lưu ý đến 

vai trò của các tổ chức, cá nhân, các đoàn thể tôn giáo trong việc cùng với Nhà nước 

(thông qua các cơ sở giáo dục đại học công lập) giải quyết nhu cầu đào tạo nhân lực 

bậc cao cho đất nước162.  

– Về chính sách, Nhà nước cần tạo cơ sở pháp lí thống nhất, ổn định nhằm 

đảm bảo và bảo vệ quyền lợi cho các chủ thể tham gia phát triển giáo dục đại học tư 

thục để các chủ thể này có được sự tự tin khi tạo dựng đại học. Đây là điều khá quan 

trọng bởi nếu thiếu sự bảo đảm này, các chủ thể sẽ khó có thể toàn tâm toàn ý “đầu 

tư” cho sự phát triển của một đại học. 

Ở chiều ngược lại, về phía mình, các đại học cũng phải tôn trọng sự tách biệt 

giữa thiết chế giáo dục bậc cao này đối với địa hạt chính trị (sự độc lập tương đối). 

Tránh việc sử dụng đại học làm công cụ để thực hiện các “ý đồ” chính trị. Chúng ta 

có thể rút tỉa kinh nghiệm về điều này khi tìm hiểu các phong trào đấu tranh chính trị, 

xã hội của giới đại học miền Nam (giáo sư, sinh viên) trước 1975, thái độ chính trị 

của họ đối với các vấn đề thời cuộc chỉ mang tính cá nhân là chủ yếu (thường là 

không liên quan và không đại diện cho viện đại học). 

Xem xét sự phát triển của giáo dục đại học tư thục ở Việt Nam từ năm 1957 

đến năm 1975, có thể nhận thấy rằng, chính sách của chính quyền Sài Gòn đối với 

giáo dục đại học tư thục ở miền Nam là tương đối thống nhất. Các cơ sở giáo dục đại 

học tư thục ở miền Nam đã có được sự nâng đỡ cần thiết trong quá trình thành lập 

cũng như hoạt động (Viện Đại học Đà Lạt, Viện Đại học Vạn Hạnh và hầu hết các 

viện đại học tư thục đều nhận được sự “ưu ái” của chính quyền).  

Điều này có thể do các các viện đại học tư thục – ngay từ khi phôi thai để thành 

hình – đều là “sản phẩm”, là “kết quả vận động” của các chức sắc tôn giáo, các nhóm 

nhân sĩ, trí thức… có ảnh hưởng trong xã hội. Họ muốn dùng đại học như là một chất 

xúc tác để tạo dựng ảnh hưởng đối với cộng đồng. Tuy thế, với tính chất độc lập 

tương đối của đại học, các viện đại học này sau khi ra đời đã tạo được chỗ đứng cho 

riêng mình trong hoàn cảnh chính trị xã hội phức tạp và biến chuyển không ngừng 

của miền Nam. Đó là điểm khá khác biệt nếu so sánh sự tồn tại của các cơ sở giáo 

dục đại học tư của một số nước xung quanh. 

                                              

162 Từ năm 1955, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã có sắc lệnh về việc cho phép các tôn giáo mở các 

trường tư thục, miễn là các trường này dạy theo chương trình của chính phủ (Sắc lệnh số 223-SL ngày 14-6-

1955). Những năm gần đây, nhà nước đã có sự lưu ý và đã cho phép các tôn giáo mở các cơ sở giáo dục mần 

non ở nhiều địa phương trên phạm vi cả nước.  
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Đối với sự phát triển của giáo dục ngoài công lập/tư thục ở Việt Nam thời đổi 

mới, chính sách của nhà nước đối với loại hình này tương đối dè dặt, nhất là trong thời 

gian đầu. Về cơ sở pháp lý đối với giáo dục đại học tư thục/ngoài công lập, trong ba 

mươi năm tồn tại của các trường đại học thuộc loại hình này ở Việt Nam sau ngày đất 

nước thống nhất (1988 – 2018), Việt Nam vẫn thiếu một định nghĩa/một quan niệm 

thống nhất về các loại hình trường đại học tư thục/ngoài công lập. Luật Giáo dục 1998 

chỉ quy định: trường tư thục là một trong 4 loại hình nhà trường của hệ thống giáo dục 

quốc dân (cùng với công lập, bán công, dân lập) và Nhà nước ngoài việc tạo điều kiện 

để trường công lập giữ vững vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục quốc dân còn 

Nhà nước chỉ “có chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân mở trường dân lập, tư thục 

đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội”163. 

Đến năm 2012, Luật Giáo dục đại học được ban hành đã quy định về hai loại 

hình cơ sở giáo dục đại học (công lập và tư thục). Theo đó, định nghĩa về giáo dục 

đại học tư thục cụ thể như sau: 

“Cơ sở giáo dục đại học tư thục thuộc sở hữu của tổ chức xã hội, tổ chức xã 

hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân, do tổ chức xã hội, tổ chức 

xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân đầu tư, xây dựng cơ sở 

vật chất” (Điểm b, Khoản 2, Điều 7, Luật Giáo dục đại học 2012). Như thế, trong 

Luật Giáo dục đại học 2012, khái niệm giáo dục đại học tư thục dùng để chỉ các 

trường đại học ngoài công lập nói chung, khái niệm trường dân lập không còn hiện 

diện. Còn các cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài được xếp vào một loại 

hình riêng biệt (không thuộc vào loại hình công lập hay tư thục)164. 

Như vậy, tuy trong một thời gian không quá dài nhưng đã có những cách hiểu 

không đồng nhất về các khái niệm “trường dân lập”, “trường tư thục”, “trường bán 

công” (gọi chung là trường ngoài công lập). Điều này đã gây ra những tranh cãi, mâu 

thuẫn làm mất đi sự ổn định của chính sách đối với giáo dục đại học tư thục/ngoài 

công lập nói riêng và giáo dục đại học nói chung. Chính điều đó đã làm cho chính 

sách của nhà nước đối với giáo dục đại học tư thục có sự khác biệt qua các giai đoạn, 

và hiệu quả thực tế của các chính sách đối với giáo dục đại học tư thục vì thế thiếu đi 

sự kế thừa, kết nối xuyên suốt. 

Đánh giá về hiện trạng của giáo dục đại học tư ở Việt Nam, ngay từ năm 1994, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận định như sau: “Nhà nước đã ra quy chế cho phép 

                                              

163 Điều 44, Luật Giáo dục năm 1998. Trong trường hợp này, khái niệm trường tư thục được dùng để chỉ loại 

hình nhà trường tư thục nói chung ở tất cả các bậc học, bao gồm bậc đại học. Như vậy, cho đến năm 1998, Việt 

Nam chưa có quy định riêng (luật hóa) về sự tồn tại của giáo dục đại học tư thục. 

164 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2012 ban hành ngày 19-11-2018 quy định các 

loại hình cơ sở giáo dục đại học tư thục như sau:  

“b) Cơ sở giáo dục đại học tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động.  

Cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (...) 

Chỉ chuyển đổi cơ sở giáo dục đại học tư thục sang cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận”. 
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thành lập các đại học tư thục, và cấp giấy phép hoạt động cho một số hội đồng sáng 

lập để chuẩn bị thành lập các đại học tư thục. [Tuy vậy] Một số băn khoăn nảy sinh: 

chưa thấy rõ khả năng các đại học tư thục huy động được thêm nguồn lực khác cho 

giáo dục đại học; lo lắng các đại học này làm yếu hệ thống đại học công lập, vì những 

nguồn đầu tư hứa hẹn của đại học tư thục không lớn và những người đứng ra sáng lập 

thường là giáo chức cơ hữu của đại học công lập. Một khó khăn khác là Nhà nước 

chưa có kinh nghiệm điều hành loại đại học này” [167; tr. 44]. 

– Về tổ chức và hoạt động, các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ 

năm 1957 đến năm 1975 đã có được sự linh hoạt trong quản trị nhờ được tự trị mạnh 

mẽ. Điều này thể hiện trên tất cả các mặt hoạt động của viện đại học (nhân sự, xây 

dựng cơ sở vật chất, tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tự do học thuật, đối 

ngoại và các hoạt động khác). Dựa trên thực tiễn lịch sử đó, có thể thấy rằng, điều có 

ý nghĩa hiện nay là nhà nước cần tiếp tục đổi mới chính sách đối với giáo dục đại học 

ngoài công lập/tư thục, trao quyền tự chủ mạnh mẽ hơn nữa (về các mặt: tổ chức nhân 

sự, vấn đề tự do học thuật…) cho các cơ sở giáo dục này nhằm phát huy tiềm năng 

và lợi thế của khu vực tư nhân đối với sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam.  

Trong vấn đề này, một số chính sách đối với giáo dục đại học tư thục những 

năm đầu đổi mới đã cho thấy ý muốn kiểm soát một cách chặt chẽ các mặt chính yếu 

trong quá trình hoạt động của các trường nói chung. Điều đó đã làm hạn chế đi sự 

linh hoạt trong hoạt động của các trường đại học tư thục – một điểm khá nổi trội đặt 

trong sự tương quan với các trường đại học công lập và là một điểm mạnh của các 

đại học tư thục mà nếu bỏ qua nó, chúng ta sẽ làm mất đi sự đa dạng của hệ thống 

giáo dục bậc cao, mất đi sự cạnh tranh lành mạnh cần thiết giữa các trường công và 

trường tư có lợi cho sự phát triển của toàn bộ hệ thống.  

Xem xét thực tiễn thực hiện tự trị đại học trong các viện đại học tư thục ở miền 

Nam từ năm 1957 đến năm 1975, có thể thấy rằng, các viện đại học tư thục ở miền 

Nam đã được hưởng một sự tự trị ở một mức độ phù hợp, và chính điều đó đã tạo 

điều kiện thúc đẩy sự phát triển của các trường này đồng thời tạo ra sự cạnh tranh 

lành mạnh giữa các trường đại học công lập với các trường tư thục có lợi cho sự phát 

triển chung của nền đại học.  

TIỂU KẾT 

Những nội dung trình bày ở trên cho thấy rằng, sự phát triển của giáo dục đại 

học tư thục ở miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975 do phần lớn các viện 

đại học được hình thành gắn liền với vai trò của các đoàn thể tôn giáo nên trong quá 

trình hoạt động của các viện đại học, dấu ấn tôn giáo được thể hiện khá đậm nét.  

Sự tự trị trong quá trình hoạt động của các viện đại học được chính quyền hết 

sức lưu ý, thể hiện qua việc chính quyền Việt Nam Cộng hòa, trực tiếp là Bộ Giáo 

dục không can dự sâu vào các vấn đề nội trị của các viện đại học, từ khâu tổ chức nội 

bộ, tuyền sinh cho đến chương trình, nội dung giảng dạy... Điều này đã tạo điều kiện 
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thuận lợi tối đa cho các cơ sở giáo dục đại học tư thục phát huy hết khả năng linh hoạt 

của mình trong quá trình điều hành các hoạt động đại học.  

Đặc tính “mở” được xem như là một điểm nổi bật của giáo dục đại học tư thục 

ở miền Nam thời gian này. Đặc tính này biểu hiện qua chương trình học linh hoạt của 

của các viện đại học, giáo trình giảng dạy các môn học không bị đóng khung về nội 

dung mà luôn được điều chỉnh và cập nhật nhằm đảm bảo cho sinh viên được tiếp 

cận với các kiến thức khoa học mới, thiết thực và gắn liền với thực tế sinh động. 

Chương trình học linh động còn tạo ra nhiều cơ hội chọn lựa cho người học trong quá 

trình tiếp cận với giáo dục bậc cao. 

Nằm trong tổng thể chung của nền giáo dục Việt Nam Cộng hòa, giáo dục đại 

học tư thục ở miền Nam Việt Nam là bộ phận cấu thành có vai trò quan trọng trong 

việc góp phần giải quyết nhu cầu đào tạo nhân lực chung của nền giáo dục. Bên cạnh 

đó, với vị thế của mình các viện đại học tư thục ở miền Nam (cùng với các viện đại 

học công lập) đã có những nỗ lực nhằm hiện thực hóa các công dụng của đại học đối 

với mọi mặt của đời sống xã hội. Tuy vậy trên thực tế, giáo dục đại học ở miền Nam 

(tư thục, và cả công lập) thời gian nay đã bị chi phối mạnh mẽ bởi trạng huống chiến 

tranh nên những tác dụng của đại học vì thế cũng bị giới hạn trong những vấn đề ít 

nhiều có tính thời cuộc.  

Ảnh hưởng của triết lí giáo dục và việc tổ chức các viện đại học theo mô hình 

các viện đại học Mỹ là một điều dễ dàng nhận thấy khi nghiên cứu về giáo dục đại 

học miền Nam nói chung, giáo dục đại học tư thục nói riêng. Điều này là khó tránh 

khỏ bởi bối cảnh lịch sử cũng như chính sách văn hóa giáo dục mà Mỹ theo đuổi ở 

miền Nam thời kì 1954 – 1975. Và cũng chính điều này đã làm cho tính độc lập trong 

quá trình phát triển, bản sắc riêng, dấu ấn Việt Nam trong tổ chức và hoạt động của 

các viện đại học tư ở miền Nam phần nào bị hạn chế.  

Nghiên cứu giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975, 

so chiếu với sự phát triển của giáo dục đại học ngoài công lập/tư thục ở Việt Nam 

những năm cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI, chúng tôi nhận thấy rằng, việc gạn lọc 

những kinh nghiệm (thành công và hạn chế) trong việc phát triển giáo dục đại học tư 

thục trong lịch sử, góp phần kế thừa và định hình các chính sách ngày càng phù hợp 

đối với thực tiễn phát triển của giáo dục đại học tư thục nói riêng, giáo dục đại học 

Việt Nam nói chung hiện nay là điều hết sức cần thiết.  
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KẾT LUẬN  

 

Kết lại có thể thấy rằng, trong hoàn cảnh xã hội miền Nam Việt Nam thời kì 

1954 – 1975 với nhiều biến động to lớn về chính trị, quân sự cũng như về kinh tế – 

xã hội, việc chính quyền Việt Nam Cộng hòa có những chính sách khá phù hợp nhằm 

phát triển giáo dục nói chung và giáo dục đại học tư thục nói riêng là một nỗ lực để 

xây dựng nền tảng nhân lực phục vụ sự phát triển mọi mặt của xã hội miền Nam đặt 

trong sự đối đầu với miền Bắc xã hội chủ nghĩa. 

Sự ra đời của các viện đại học tư thục, kể từ Viện Đại học Đà Lạt – viện đại 

học tư thục đầu tiên được thiết lập ở miền Nam năm 1957 – cho đến các viện đại học 

tư thục tiếp sau đó thường gắn liền với vai trò của các tổ chức, cá nhân và đặc biệt là 

các tôn giáo. Đây là đặc điểm khá nổi bật cần thiết phải lưu ý khi xem xét, đánh giá 

về quá trình ra đời, phát triển của giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 

đến năm 1975. 

Tuy hình thành và phát triển muộn hơn so với các viện đại học công lập, lại 

chịu ảnh hưởng ngày càng đậm mô hình giáo dục đại học Mỹ về nhiều mặt (từ triết lí 

giáo dục, tổ chức, điều hành đến chương trình và nội dung giảng dạy...) nhưng các 

viện đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 đã có nhiều cố gắng 

nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức cũng như có nhiều biện pháp để phát huy hiệu quả 

trong quá trình hoạt động, có những đóng góp đối với nền giáo dục miền Nam.  

Về tổ chức, cùng với quá trình phát triển, mô hình tổ chức của các viện đại học 

tư thục ở miền Nam chịu ảnh hưởng ngày càng đậm nét mô hình tổ chức các viện đại 

học Mỹ. Dưới tác động của các chương trình viện trợ Mỹ, cách thức tổ chức viện đại 

học theo mô hình các viện đại học Pháp – vốn được định hình từ đầu thế kỷ XX – ngày 

càng mờ nhạt dần, nhất là từ đầu thập niên 1970 trở đi. Tính tự trị trong tổ chức và hoạt 

động của các đại học được chính quyền và bản thân các đại học coi trọng. 

Về hoạt động, dù trong hoàn cảnh chiến tranh, ngân sách có những hạn chế 

nhưng nhờ nguồn lực tài chính từ các tổ chức, cá nhân cũng như sự hỗ trợ của các tôn 

giáo, các viện đại học tư thục ở miền Nam đã có những cố gắng đặc biệt trong việc 

xây dựng cơ sở vật chất, trang cấp trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo. Trong thời 

gian này, vai trò của các giáo hội là rất quan trọng trong việc tạo nguồn tài chính cho 

hoạt động của các viện đại học tư thục nằm dưới sự bảo trợ của tôn giáo.  

Công tác tuyển sinh và chế độ đào tạo của các viện đại học tư thục khá linh 

hoạt, nội dung chương trình đào tạo có tính “mở”, đề cao tính ứng dụng... có mục tiêu 

rèn luyện người học năng lực xử lí những vấn đề thực tiễn của đời sống. Hoạt động 

nghiên cứu khoa học nổi bật với các khảo cứu trên các lĩnh vực khoa học xã hội, hoạt 

động giao lưu đối ngoại được chú ý cùng nhiều sinh hoạt trong và ngoài nhà trường 

đa dạng đã tạo ra sắc thái riêng của các viện đại học tư thục ở miền Nam. Tuy vậy, 
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do thời gian tồn tại không dài, “dấu ấn Việt Nam” trong các viện đại học này dường 

như chưa thật sự rõ nét. Điều mà các khẩu hiệu “Nhân bản – Dân tộc – Khai phóng” 

rồi “Dân tộc – Khoa học – Nhân bản” của chính quyền cũng như các viện đại học 

luôn cố gắng cổ xúy nhưng trong thực tế chưa thực hiện được đầy đủ. 

Cùng với các viện đại học công lập, các viện đại học tư thục được coi là tinh 

hoa của xã hội, là đích đến lý tưởng của cả một thế hệ thanh niên miền Nam. Và với 

vị thế đó, các viện đại học tư thục đã khẳng định được vị thế và vai trò của mình trong 

việc đào tạo nguồn nhân lực có năng lực thực tiễn, đáp ứng một phần nhu cầu nhân 

lực đối với sự phát triển của xã hội miền Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa.  

Nền giáo dục đại học nói chung mà Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa 

cố gắng xây dựng ở miền Nam trong suốt 21 năm chiến tranh là một nền giáo dục 

thời chiến, có nhiệm vụ phục vụ một cách trực tiếp hay gián tiếp cho cuộc chiến tranh 

xâm lược Việt Nam của Mỹ. Nhưng trong ý đồ đối với Việt Nam, Mỹ “vẫn hướng nó 

vào việc phục vụ những mục tiêu lâu dài hơn, mục tiêu xây dựng miền Nam thành 

một thuộc địa thực dân kiểu mới điển hình, một xã hội tư bản chủ nghĩa hoàn toàn lệ 

thuộc vào Mỹ” [106; 156]. Trong bối cảnh đó, các viện đại học tư thục đã có những 

nỗ lực nhằm hiện thực hóa các công dụng của đại học đối với mọi mặt của đời sống 

xã hội. Tuy vậy trên thực tế, giáo dục đại học ở miền Nam (cả tư thục và công lập) 

thời gian nay đã bị chi phối mạnh mẽ bởi trạng huống chiến tranh nên những tác dụng 

của đại học vì thế cũng bị giới hạn trong những vấn đề ít nhiều có tính thời cuộc. 

Vai trò của đại học là “truyền đạt và bồi đắp sự hiểu biết” [61]. Đó là hai tác 

dụng cổ điển của đại học: giảng dạy để phổ biến kiến thức và nghiên cứu để tìm ra 

cái mới cho khoa học. Trong hoàn cảnh chính trị – xã hội không thực sự thuận lợi ở 

miền Nam Việt Nam thời kì 1954 – 1975, sự ra đời và tồn tại các viện đại học tư thục 

như thế là một cố gắng và là một thành quả đáng kể. Tuy có sự khác biệt trong mục 

tiêu đào tạo con người (so với giáo dục truyền thống và nền giáo dục đại học ở miền 

Bắc), nhưng các viện đại học tư thục ở miền Nam cũng đã tạo ra một hình ảnh khác 

về xã hội miền Nam dưới sự “bảo trợ” của Mỹ. 

Đối với nền giáo dục miền Nam, với vị trí là cấp học cao nhất trong toàn bộ 

hệ thống giáo dục, các viện đại học tư thục đã có những đóng góp đáng kể trong việc 

tiếp nhận và truyền trao tri thức, góp phần định hướng những giá trị mới cho thanh 

niên miền Nam. Cùng với các cấp học phổ thông, các viện đại học tư thục đã có 

những cố gắng nhất định trong việc xây dựng một nền học vấn hiện đại, phục vụ cho 

nhu cầu học tập ngày càng tăng cao trong xã hội miền Nam Việt Nam. 

Có thể thấy rằng, giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 

1975 tuy có những mặt hạn chế; sự học hỏi mô hình giáo dục Mỹ còn vụng về, rập 

khuôn, chưa có sự tinh chỉnh phù hợp dựa trên điều kiện, hoàn cảnh và truyền thống 

Việt Nam do thời gian tồn tại ngắn – nhưng trong suốt quá trình tồn tại của mình, các 

viện đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam (đóng ở nhiều địa phương: Sài Gòn, Đà 
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Lạt, An Giang, Tây Ninh…) đã đào tạo được một đội ngũ nhân lực có trình độ, có 

khả năng hoạt động hiệu quả, giải quyết các vấn đề của thực tiễn đời sống.  

Đặt trong bối cảnh xã hội miền Nam Việt Nam đang bị chiến tranh chi phối, 

sự ra đời, tồn tại và phát triển của các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ 

năm 1957 đến năm 1975 gắn liền với vai trò của các tổ chức, cá nhân đặt biệt là vai 

trò của các tôn giáo là một hiện tượng lịch sử khá độc đáo trong lịch sử giáo dục đại 

học Việt Nam.  

So với các viện đại học công lập, sự hỗ trợ về nguồn lực phục vụ đại học của 

chính quyền Việt Nam Cộng hòa cho các viện đại học tư thục tương đối hạn chế. Do 

vậy sự ra đời và phát triển của các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 

1957 đến năm 1975 đã để lại những kinh nghiệm lịch sử hữu ích trong việc quản lí 

và huy động các nguồn lực xã hội phục vụ sự phát triển giáo dục nói chung, giáo dục 

đại học tư thục nói riêng.  

Sự tồn tại và phát triển của đa số các viện đại học tư thục ở miền Nam từ năm 

1957 đến năm 1975 gắn liền với sự bảo trợ của các tôn giáo nên sự phát triển của giáo 

dục đại học tư thục đã góp phần đáng kể vào việc khẳng định vị thế và vai trò của các 

tôn giáo trong đời sống xã hội ở miền Nam Việt Nam. 

Mặc dù thời gian tồn tại của các viện đại học tư thục ở miền Nam không dài, 

nhưng những kinh nghiệm phát triển giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam 

từ năm 1957 đến năm 1975 (thành công và cả những hạn chế) là những bài học hữu 

ích đối với sự phát triển của giáo dục đại học tư thục Việt Nam đương đại. 
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Phụ lục 2.1. Bản đồ hành chính Việt Nam Cộng hòa, 1967 

Nguồn: vi.wikipedia.org 
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Stt Thời gian Nhân sự 

1 26-10-1955 – 02-11-1963 Ngô Đình Diệm 

2 02-11-1963 – 30-01-1964 

Dương Văn Minh (lần thứ nhất) 

(chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách 

mạng) 

3 30-01-1964 – 08-02-1964 Nguyễn Khánh (lần thứ nhất) 

4 08-02-1964 – 16-8-1964 Dương Văn Minh (lần thứ hai) 

5 16-8-1964 – 27-8-1964 Nguyễn Khánh (lần thứ hai) 

6 27-8-1964 – 08-9-1964 
Ủy ban Lãnh đạo Lâm thời: Dương Văn Minh, 

Nguyễn Khánh, Trần Thiện Khiêm 

7 08-9-1964 – 26-10-1964 
Dương Văn Minh (lần thứ ba) 

(chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Lâm thời) 

8 26-10-1964 – 14-6-1965 Phan Khắc Sửu 

9 14-6-1965 – 21-4-1975 
Nguyễn Văn Thiệu (Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo 

Quốc gia đến ngày 31-10-1967) 

10 21-4-1975 – 28-4-1975 Trần Văn Hương 

11 28-4-1975 – 30-4-1975 Dương Văn Minh (lần thứ tư, lâm thời) 

 

Phụ lục 2.2. Các lần thay đổi lãnh đạo chính thể Việt Nam Cộng hòa (1955 – 1975) 

Nguồn: [21; tr. 512-513] 
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Phụ lục 2.3. Thống kê số lượng sinh viên Viện Đại học Vạn Hạnh theo từng phân 

khoa và trung tâm Ngôn ngữ niên khóa 1968 – 1969 

Nguồn: [197; tr. 57] 
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Phân khoa/Ban 

 

Năm 
Số sinh viên Bách 

phân nữ 

sinh viên Nam Nữ Tổng số 
PHÂN KHOA GIÁO DỤC 

Sử Địa I 16 7 23 30,4 

Anh văn  32 18 50 36 

Toán  75 0 75  

Việt Hán II 67 4 71 5,6 

Sử Địa  55 0 55  

Anh văn  45 8 53 15 

Toán  102 0 103  

Việt Hán III 13 0 13  

Sử Địa  13 0 13  

Anh văn  20 3 23 13 

Toán  15 0 15  

Việt Hán IV 14 2 16 12,5 

Sử Địa  16 3 19 15,7 

Anh văn  12 2 14 14,2 

Toán  25 1 26 3,8 

PHÂN KHOA PHẬT HỌC 

Ban Hán Việt I 38 5 43 11,6 

 II 15 3 18 16,6 

 III 8 4 12 33,3 

 IV 2 4 6 66,6 

 Cao học 4 2 6 33,3 

PHÂN KHOA VĂN HỌC và KHOA HỌC NHÂN VĂN 

Các ban I 264 50 314 15,9 

Văn học II 14 4 18 22,2 

Anh Mỹ  14 4 18 22,2 

Triết  22 3 25 12 

Sử  4 1 5 20 

Báo chí  67 11 78 14,1 

Văn học III 7 4 11 36,3 

Anh Mỹ  13 6 19 31,5 

Triết  17 1 18 5,5 

Sử  9 0 9 -- 

Báo chí  42 8 50 16 

Văn học IV 6 2 8 25 

Triết  12 2 14 14,3 

Sử  2 0 2 -- 

Báo chí  60 12 72 16,6 
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 Cao học     

Văn học I 11 2 13 15,3 

Triết  13 2 15 13,3 

Sử  7 1 8 12,5 

PHÂN KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI 

Kinh tế I 300 67 367 18,2 

Thương mại  323 169 492 34,3 

Chính trị  33 5 38 13,1 

Xã hội  14 5 19 26,3 

Kinh tế II 281 9 290 3,1 

Thương mại  292 29 321 9 

Chính trị  55 0 55 -- 

Xã hội  55 1 56 1,7 

Kinh tế III 49 5 54 9,2 

Thương mại  135 33 168 19,6 

Chính trị  80 1 81 1,1 

Xã hội  11 5 16 31,2 

Kinh tế IV 49 7 56 12,5 

Thương mại  82 44 126 34,9 

Chính trị  21 0 21 -- 

Xã hội  10 4 14 28,5 

 Cao học     

Kinh tế doanh thương I 256 17 273 6,23 

Chính trị xã hội  76 6 82 7,3 

Kinh tế doanh thương II 5 0 5 -- 

Chính trị xã hội  5 0 5 -- 

Cao đẳng I 354 88 442 19,9 

Cao đẳng II 90 30 120 25 

TỔNG CỘNG CHUNG  3.748 703 4.451 15,7 

 

Phụ lục 2.4. Thống kê số lượng sinh viên Viện Đại học Vạn Hạnh niên khóa 1973 – 1974 

Nguồn: [93; tr. 475-478] 
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Phân khoa Năm Số sinh viên Bách phân 

nữ sinh viên 
Nam Nữ Tổng số 

Kinh thương I 576 272 848 32,1 

II 235 32 267 12 

III 39 14 53 26,4 

IV 46 22 68 32,3 

Tổng 896 340 1.236 27,5 

Nhân văn và nghệ thuật I 186 36 222 16,2 

Y khoa I 101 35 136 25,8 

II 88 21 109 19,2 

III 62 26 88 29,5 

IV 42 16 58 27,5 

Tổng 293 98 391 25 

Kỹ thuật canh nông I 170 14 184 7,6 

II 203 1 204 0,4 

III 18 1 19 5,2 

IV 32 1 33 3 

Tổng 423 17 440 3,8 

Khoa học kỹ thuật I 283 7 290 2,4 

II 102 2 104 1,9 

III 47 -- 47 -- 

IV 35 1 36 2,7 

Tổng 467 10 477 2 

 

Phụ lục 2.5. Thống kê số lượng sinh viên Viện Đại học Minh Đức niên khóa 1973 – 1974 

Nguồn: [100; tr. 510] 
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Năm Văn khoa Sư phạm 
Thương mại 

Ngân hàng 

Khoa học 

Quản trị 

Bách khoa 

Nông nghiệp 

1 104 57 71 46 87 

2 158 183 239 186 -- 

3 34 11 54 -- -- 

4 40 42 149 -- -- 

Tổng số 

(theo phân 

khoa) 

336 293 513 232 87 

Tổng số 

(toàn Viện) 
1.461 

 

Phụ lục 2.6. Thống kê số lượng sinh viên Viện Đại học Hòa Hảo năm học 1973 – 1974 

Nguồn: [99; tr. 575] 
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Phụ lục 2.7. Trích yếu về việc xin mở Viện Đại học Cao Đài 

Nguồn: lưu trữ của ông Dương Văn Trị nguyên Tổng thư kí Viện Đại học Cao Đài. 

Địa chỉ: 17/1 Khu phố 1, Thị trấn Hòa Thành, Tây Ninh, 

Bản sao, ảnh chụp: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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Phụ lục 2.8. Thống kê số lượng sinh viên Viện Đại học Cao Đài niên khóa 1973 – 1974 

Nguồn: [95; tr. 555] 

 

Phân khoa – Ban 

 

Năm 
Số sinh viên Bách phân 

nữ sinh viên Nam Nữ Tổng số 

Sư phạm 

Ban Việt Hán I 7 4 11 36,3 

II 11 1 12 8,3 

III 7 5 12 41,6 

Toán Lý I 11 8 19 42,1 

II 28 5 33 15,1 

III 27 6 33 18,1 

Sử Địa II 50 -- 50 -- 

III 20 5 25 20 

Lý Hóa I 22 2 24 8,3 

II 29 1 30 3,3 

Tổng số  212 37 249 14,7 

Nông Lâm Mục 

 I 20 5 25 20 

II 125 3 128 2,3 

III 36 6 42 14,2 

Tổng số  181 14 195 7,18 

TỔNG CỘNG CHUNG  393 51 444 11,4 
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Phụ lục 2.9. Văn thư số 1466/GDTN/PC ngày 08-3-1969 về việc cho phép mở 

Đại học Dân Trí tại Long Xuyên 

Nguồn: TTLTQGII/sưu tập của cô Nguyễn Thị Hồng Cúc, Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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Phụ lục 2.10. Giấy phép tạm số 3343/GD/KHPC/HV7 ngày 03-5-1972 của Tổng 

trưởng Bộ Giáo dục về việc cho phép mở Học viện Régina Pacis 

Nguồn: TTLTQGII/sưu tập của cô Nguyễn Thị Hồng Cúc, Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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Phụ lục 2.11. Giấy phép tạm số 472/GD/KHPC/HV/7 ngày 17-01-1973 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục về việc cho mở Viện Đại học Tư thục Cửu Long 

Nguồn: TTLTQGII/sưu tập của cô Nguyễn Thị Hồng Cúc, Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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Phụ lục 2.12. Giấy phép tạm số 10496/VHGDTN/CTPC/PC2/7 ngày 22-11-1974 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục và Thanh niên về việc cho dời trường sở Viện 

Đại học Cửu Long 

Nguồn: TTLTQGII/sưu tập của cô Nguyễn Thị Hồng Cúc, Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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Phụ lục 2.13. Giấy phép tạm số 7102/VHGDTN/KHPC/NĐ7 ngày 24-8-1973 của 

Bộ Văn hóa Giáo dục và Thanh niên về việc cho mở Học viện Tri Hành 

Nguồn: TTLTQGII/sưu tập của cô Nguyễn Thị Hồng Cúc, Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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Phụ lục 2.14. Nghị định số 2715/VHGDTN/CTPC/PC2/NĐ7 ngày 29-11-1974 của 

Bộ Văn hóa Giáo dục và Thanh niên về việc sửa đổi Điều 2/NĐ 2437-

VHGDTN/KHPC/HV/NĐ ngày 22-10-1973 hợp thức hóa Học viện Tri Hành 

Nguồn: TTLTQGII/sưu tập của cô Nguyễn Thị Hồng Cúc, Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 

 



175 

 

 

Phụ lục 2.15. Văn thư số 10689/VHGDTN/CTPC/PC2/7 ký ngày 29-11-1974 phúc 

đáp chấp thuận việc xin thành lập Viện Đại học tư thục Canh Tân của Bộ Văn hóa 

Giáo dục và Thanh niên 

Nguồn: TTLTQGII/sưu tập của cô Nguyễn Thị Hồng Cúc, Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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Phụ lục 2.16. Giấy phép tạm số 1578/VHGDTN/CTPC/PC2/7 do Tổng trưởng Bộ 

Văn hóa Giáo dục và Thanh niên chính quyền Việt Nam Việt Nam Cộng hòa kí 

ngày 04-02-1975 về việc mở Viện Đại học Kỹ thuật Đồng Nai tại tỉnh Bình Dương 

Nguồn: TTLTQGII/sưu tập của cô Nguyễn Thị Hồng Cúc, Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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Phụ lục 3.1. Sơ đồ tổ chức Viện Đại học Đà Lạt 

Nguồn: [152; tr. 16] 
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Hội đồng Giám mục Việt Nam 

Viện Đại học Đà Lạt Hội Đại học Đà Lạt 

Chưởng ấn Hội đồng quản trị 

Hội đồng Viện – Viện trưởng – Ủy ban phát triển và kế 

hoạch – Ủy ban học vụ 

Ủy ban thường trực 

Tổng quản lý 

Văn phòng Viện 
Đại diện Viện trưởng 

tại cơ sở Sài Gòn 
Cơ sở kinh doanh 

Đại học xá (Trương Vĩnh Ký, 

Kiêm Ái, Bình Minh) 
Văn phòng Liên lạc Thương xá Tax 

Sinh viên vụ 
Trường Chính trị kinh 

doanh (Ban Cao học) 
Cao ốc Lam Sơn 

Tuyên úy vụ Văn phòng 

đại diện sinh viên 

Thương xá Đinh 

Tiên Hoàng 

Tu thư và Báo chí 

 

Thư quán Xuân Thu 

Thư viện Đồn điền Đại Nga 

Phòng Quản lý Đồn điền Di Linh 

Trường Chính trị kinh doanh 

(Ban cử nhân) 

Ngân hàng nông 

thôn Đức Trọng 

Đại học Khoa học 

Đại học Sư phạm 

Đại học Văn khoa 

Khoa trưởng khoa Thần học 

 

Phụ lục 3.2. Mối quan hệ giữa Hội Đại học Đà Lạt và Viện Đại học Đà Lạt 
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Phụ lục 3.3. Sơ đồ tổ chức Viện Đại học Minh Đức 

Nguồn: [100; tr. 504] 
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Phụ lục 3.4. Sơ đồ tổ chức Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật, Viện Đại học Minh Đức 

Nguồn: [154; tr. 35] Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 



181 

 

 

Phụ lục 3.5. Sơ đồ tổ chức Trường Đại học Kinh thương, Viện Đại học Minh Đức 

Nguồn: [154; tr. 70]. Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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Phụ lục 3.6. Sơ đồ tổ chức Trường Đại học Kỹ thuật Canh nông, Viện Đại học Minh Đức 

Nguồn: [154; tr. 118]. Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 

 

 

Phụ lục 3.7. Sơ đồ tổ chức trường Đại học Nhân văn và Nghệ thuật, Viện Đại học Minh Đức 

Nguồn: [154; tr. 154]. Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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Phụ lục 3.8. Trích yếu v/v điều chuyển nhân sự (Viện Đại học Hòa Hảo) (1/2 tr.) 

Nguồn: sưu tập cá nhân, Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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Phụ lục 3.8. Trích yếu v/v điều chuyển nhân sự (Viện Đại học Hòa Hảo) (2/2 tr.) 

Nguồn: sưu tập cá nhân, Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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Phụ lục 3.9. Danh sách Hội viên Hội đồng Quản trị Viện Đại học Vạn Hạnh 

Nguồn: [158; tr. 7-9] Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm   
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Stt Bộ phận 
Hành 

chính 

Giảng 

huấn165 
Chú thích 

1 Hội Đại học Đà Lạt 06   

2 Hội đồng Viện Đại học Đà Lạt 11   

Tại Đà Lạt 

3 Văn phòng Viện 07   

4 Trường Đại học Sư phạm 04 28 Hầu hết là thỉnh 

giảng chung cho cả 

Đà Lạt và Sài Gòn 

5 Trường Đại học Văn khoa 05 70 

6 Trường Đại học Khoa học 09 48 

7 Trường Chính trị kinh doanh 07 83 

8 Khoa Thần học   Chưa có 

9 Thư viện 02   

10 Tu thư và báo chí 02   

11 Tuyên úy vụ 01   

12 Sinh viên vụ 01   

13 Phòng quản lý 21   

14 Đại học xá Bình Minh 02   

15 Đại học xá Kiêm Ái 05   

16 Đại học xá Trương Vĩnh Ký 04   

17 Phòng Y tế 02   

Cơ sở Sài Gòn 

18 Tổng quản lý 09  8 cơ sơ kinh doanh 

19 
Cơ sở Viện Đại học Đà Lạt tại Sài 

Gòn 16  
Văn phòng liên lạc, 

Sinh viên vụ, Ban Cao 

học CTKD 

Tổng 116 229  

 

Phụ lục 3.10. Thống kê nhân sự Viện Đại học Đà Lạt niên khóa 1973 – 1974 

 

                                              

165 Một số người vừa kiêm nhiệm cả hành chính và giảng huấn, hay cùng một người giảng dạy ở nhiều phân 

khoa khác nhau – dẫn theo [80]. 
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Phụ lục 3.11. Danh sách Ban giảng huấn Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật, Viện 

Đại học Minh Đức 

Nguồn: [154; tr. 43-44]. Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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Phụ lục 3.12. Danh sách Ban giảng huấn Trường Đại học Kinh thương, Viện 

Đại học Minh Đức 

Nguồn: [154; tr. 74-77]. Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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PHÂN KHOA 

LỆ PHÍ 

Chính trị 

Kinh doanh 

Khoa học Sư phạm Văn khoa 

A. Cấp Cử nhân 

1. Ghi danh học 

Phân khoa chính 12.000 đồng 12.000 đồng 12.000 đồng 12.000 đồng 

Phân khoa phụ 6.000 đồng 6.000 đồng 6.000 đồng 6.000 đồng 

Sinh ngữ 2.000 đồng 2.000 đồng 2.000 đồng 2.000 đồng 

2. Thực tập -- 3.000 đồng -- -- 

3. Ghi danh thi 

Năm (chế độ) 2.000 đồng 2.000 đồng 2.000 đồng 2.000 đồng 

Một chứng chỉ (Chế độ) -- 2.000 đồng -- 2.000 đồng 

B. Cấp Cao học 

1. Ghi danh học 20.000 đồng 20.000 đồng 20.000 đồng 20.000 đồng 

2. Ghi danh thi 2.000 đồng 2.000 đồng 2.000 đồng 2.000 đồng 

3. Trình Tiểu luận SẼ ĐƯỢC ẤN ĐỊNH SAU 

C. Chung các cấp 

Lệ phí ngoại phụ 

1. Thư viện 

2. Y tế 

3. Thể thao 

3.000 đồng 3.000 đồng 3.000 đồng 3.000 đồng 

D. Kỷ yếu và Cấp phát Văn bằng 

Năm Tốt nghiệp 3.000 đồng 3.000 đồng 3.000 đồng 3.000 đồng 

 

Phụ lục 3.13. Bảng lệ phí nhập học Viện Đại học Đà Lạt (áp dụng cho niên khóa 

1973 – 1974) 

Nguồn: [96; tr. 415] 
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Năm SỐ SINH VIÊN 

Sư phạm Văn khoa Khoa học Chính trị 

Kinh doanh 

Thường Sắc tộc Chính Phụ Vạn vật Lý hóa QT.KD. CT.XH 

I 423 90 275 206 182 165 388 88 

II 176 -- 277 55 85 54 313 146 

III 86 -- 171 21 56 38 208 -- 

IV 67 -- 90 14 49 21 182 -- 

Các chứng chỉ -- -- 15 2 -- -- -- -- 

Cao học -- -- 19 -- -- -- -- -- 

Tổng số 752 90 847 298 372 278 1.171 234 

842 1.145 650 1.405 

Tổng số chung 4.042 

 

Phụ lục 3.14. Số sinh viên Viện Đại học Đà Lạt niên khóa 1973 – 1974 

Nguồn: [96; tr. 424] 

 

Phụ lục 3.15. Thông cáo tuyển sinh của Đại học Khoa học Quản trị, Viện Đại học 

Hòa Hảo (1974) 

Nguồn: sưu tập cá nhân, Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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Phụ lục 3.16. Nghị định số 608/VHGDTN/KHPC/HV/NĐ ngày 29-3-1974 của Bộ 

Văn hóa Giáo dục và Thanh niên chính quyền Việt Nam Việt Nam Cộng hòa về 

việc thành lập Hội đồng Tư thục Đại học Việt Nam 

Nguồn: TTLTQGII/sưu tập của cô Nguyễn Thị Hồng Cúc, Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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NỘI QUI HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC TƯ LẬP VIỆT NAM 

 

CHƯƠNG I: DANH HIỆU - MỤC ĐÍCH 

 

TIẾT 1: DANH HIỆU 

Điều 1: Nay thành lập một tổ chức chung của các Viện đại học Tư lập tại Việt nam 

lấy danh hiệu là HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC TƯ LẬP VIỆT NAM. 

Điều 2: HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC TƯ LẬP VIỆT NAM có phạm vi hoạt động trên toàn 

quốc và hải ngoại trong một thời gian không giới hạn. Cơ cấu tổ chức, điều hành và 

thành phần hội viên của HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC TƯ LẬP VIỆT NAM được ấn định 

trong chương II dưới đây. 

TIẾT 2: MỤC ĐÍCH 

Điều 3: Hội đồng Đại học Tư lập Việt Nam được thành lập nhằm các mục đích sau 

đây: 

1. Tương hỗ sinh hoạt mọi mặt giữa các Viện đại học Tư lập để bảo vệ và nâng 

cao phẩm chất đại học. 

2. Bảo vệ quyền lợi của giáo sư, sinh viên và nhân viên các Viện đại học Tư lập. 

3. Nói lên tiếng nói chung để đóng góp với Chính phủ và các Viện đại học Công 

lập và những giới liên hệ trong việc cải tiến nền giáo dục đại học nước nhà. 

Điều 4: Hội đồng Đại học Tư lập Việt Nam không hoạt động chính trị và không can 

thiệp vào các vấn đề nội bộ của những Viện đại học hội viên, cũng như của các Đoàn 

thể hậu thuẫn cho các Viện đại học hội viên. 

CHƯƠNG II: THÀNH PHẦN - TỔ CHỨC, ĐIỀU HÀNH 

TIẾT 1: THÀNH PHẦN HỘI VIÊN 

Điều 5: Năm Viện đại học Tư lập hiện hữu theo thứ tự thâm niên: Đà Lạt, Vạn Hạnh, 

Hoà Hảo, Minh Đức, Cao Đài là Hội Viên Sáng Lập của Hội đồng Đại học Tư lập 

Việt Nam. 

Tất cả các Viện đại học Tư lập khác chấp nhận Nội qui này và được sự đồng ý của 

4/5 hội viên sáng lập của Hội đồng sẽ được nhận làm hội viên. 

Điều 6: Thủ tục gia nhập Hội đồng Đại học Tư lập Việt Nam được ấn định như sau: 
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Viện đại học Tư lập mới muốn gia nhập Hội đồng sẽ liên lạc với một trong các Hội 

viên sáng lập để được thông báo về Nội qui của Hội đồng và được giới thiệu với các 

hội viên khác. Sau đó Hội đồng sẽ nhóm họp để nghe Viện đại học tư lập này trình 

bày về Viện đại học của mình và chính thức xin gia nhập. Hội đồng sẽ họp kín để 

quyết định và vị Chủ tịch Hội đồng sẽ thông báo quyết định của Hội đồng cho Viện 

đại học liên hệ. 

Điều 7: Viện trưởng chính thức đại diện trong Hội đồng Đại học Tư lập Việt Nam. 

Trong các trường hợp bất khả kháng, Viện trưởng của đại học hội viên có thể cử một 

vị đại diện toàn quyền để tham dự các phiên họp của Hội đồng. Sự đề cử trên chỉ có 

giá trị khi có văn thư chính thức. 

Điều 8: Mỗi hội viên đều bình đẳng trong mọi hoạt động và quyết định của Hội đồng, 

trừ các điều đặc biệt dành cho năm hội viên sáng lập theo qui định ở các điều dưới 

đây. 

TIẾT 2: TỔ CHỨC 

Điều 9: Hội đồng Đại học Tư lập Việt Nam được đại diện bởi Hội đồng Viện trưởng, 

Hội đồng Đại học Tư lập Việt Nam được điều hành bởi một Chủ tịch có một tổng thư 

ký và các tiểu ban chuyên môn giúp đỡ. 

Các vị Viện trưởng trong Hội đồng đều có trách nhiệm như nhau trong việc vận động 

thực hiện những quyết định chung của Hội đồng, đối với việc liên lạc bên ngoài cũng 

như đối với nội bộ. 

Điều 10: Trong 5 năm đầu tiên, kể từ tháng 9-1973 tới hết tháng 8-1978 Chủ tịch Hội 

đồng sẽ do các vị Viện trưởng của năm Viện đại học hội viên sáng lập luân phiên 

đảm nhiệm theo thứ tự thâm niên thành lập. Kể từ nhiệm kỳ thứ 6, bắt đầu từ tháng 

9-1978, Chủ tịch Hội đồng sẽ được toàn thể hội viên bầu ra theo thể thức kín với đa 

số tương đối. 

Điều 11: Chủ tịch Hội đồng Đại học Tư lập Việt Nam triệu tập và chủ toạ các phiên 

họp. Khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt hay bị ngăn trở không thể thi hành nhiệm vụ, 

vị Viện trưởng cao niên nhất sẽ thay thế. 

Điều 12: Tổng Thư ký Hội đồng đề cử trong số nhân viên và giáo sư của đại học 

đương nhiệm Chủ tịch. Tổng Thư ký Hội đồng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội 

đồng về sự hữu hiệu của các tiểu ban, đôn đốc và phối hợp công việc của các tiểu 
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ban. Tổng Thư ký Hội đồng chuẩn bị cho các phiên họp của Hội đồng, ghi chép biên 

bản các phiên họp, được quyền phát biểu ý kiến nhưng không được quyền bỏ phiếu, 

lưu trữ mọi hồ sơ của Hội đồng, và giải quyết mọi vấn đề hành chánh cho Hội đồng. 

Điều 13: Tạm thời Hội đồng cỏ 3 tiểu ban chuyên môn như sau: 

– Tiểu ban ngoại vụ. 

– Tiểu ban học vụ. 

– Tiểu ban sinh viên vụ. 

Tuỳ theo nhu cầu Hội đồng có thể thêm hay bớt số tiểu ban chuyên môn. 

Điều 14: Ngoài Viện đại học đương nhiệm Chủ tịch, ba Viện đại học hội viên khác 

đề cử Trưởng tiểu ban cho ba tiểu ban chuyên môn trong số nhân viên và giáo sư của 

ba Viện đại học này. Các Viện đại học hội viên không đề cử một trưởng tiểu ban nào 

sẽ bổ nhiệm một nhân viên hay giáo sư vào làm hội viên cho mỗi tiểu ban chuyên 

môn. 

Nhiệm kỳ các tiểu ban là một năm nhưng có thể được Hội đồng lưu nhiệm không hạn 

định nhiệm kỳ bao nhiêu lần. 

Điều 15: Các tiểu ban chuyên môn có nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề chuyên môn 

do Hội đồng đề ra và đề nghị các giải pháp thích nghi. Tiểu ban cũng có thể nghiên 

cứu các vấn đề liên hệ tới ít nhất hai Viện đại học Hội viên nếu các Viện đại học này 

yêu cầu và được Hội đồng chấp thuận. Ngoài ra các tiểu ban có thể tự đưa ra những 

đề nghị xét thấy cần thiết. 

TIẾT 3: ĐIỀU HÀNH 

Điều 16: Hội đồng sẽ họp thường xuyên hai tháng một lần bắt đầu vào đầu tháng 9 

mỗi năm. Trong phiên họp cuối của mỗi nhiệm kỳ, Chủ tịch Hội đồng sẽ báo cáo 

công việc và Hội đồng sẽ suy cử Chủ tịch, Tổng thư ký và các Trưởng tiểu ban cho 

nhiệm kỳ mới. 

Chủ tịch có quyền triệu tập các buổi họp bất thường khi cần thiết. Ngoài ra, Hội đồng 

sẽ họp bất thường khi có hai hội viên sáng lập hay 1/3 tổng số hội viên yêu cầu. 

Điều 17: Mọi hồ sơ liên hệ tới Hội đồng phải được vị Tổng thư ký lưu trữ và bàn giao 

đầy đủ cho vị Tổng thư ký kế tiếp. 

Điều 18: Mọi phí tổn về hành chánh của văn phòng Chủ tịch và Tổng thư ký của Hội 

đồng sẽ do Viện đại học đương nhiệm Chủ tịch đài thọ nếu phi tổn này không vượt 
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quá 100.000 đồng một nhiệm kỳ. Phí tổn vượt quá số này sẽ được chia đều cho các 

Hội viên để hoàn trả cho Viện đại học đương nhiệm Chủ tịch vào cuối nhiệm kỳ. Phí 

tổn hành chánh của mỗi tiểu ban do Viện đại học đương nhiệm Trưởng tiểu ban đài 

thọ. 

Mọi phí tồn di chuyển và ăn ở cho các buổi họp sẽ do mỗi Viện đại học hội viên tự 

đài thọ. 

Mọi phí tổn liên quan tới việc tổ chức các chương trình Liên Viện sẽ do các viện tham 

dự chia đều nhau đài thọ. 

Các chương trình đặc biệt như hội thảo… sẽ do ngân sách đại thọ riêng từng chương 

trình đài thọ. 

Điều 19: Tất cả mọi chi thu cho các phí tổn kể ở điều 18 đều phải được thông báo cho 

Tổng Thư ký Hội đồng. Tổng Thư ký Hội đồng sẽ báo cáo chi tiết về các chi thu này 

cho Hội đồng trong phiên họp cuối cùng của mỗi nhiệm kỳ. Mọi ngân khoản tồn quỹ 

hay phương tiện còn lại phải được bàn giao đầy đủ với vị Tổng Thư ký kể tiếp. 

Điều 20: Mọi chi tiết khác liên quan đến việc điều hành Hội đồng sẽ do Chủ tịch Hội 

đồng ấn định với sự chấp thuận của Hội đồng. 

CHƯƠNG III: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG 

Điều 21: Hội đồng sẽ tìm cách nhất trí trong quyết định cũng như trong hành động 

đối với các vấn đề liên hệ tới quyền lợi chung của các Viện đại học tư lập hội viên. 

Đối với các hoạt động về đường lối giáo dục đại học, học vụ, sinh hoạt sinh viên và 

điều hành, các hội viên sẽ phối hợp và hỗ trợ nhau tối đa để cùng giúp nhau bảo vệ 

và nâng cao phẩm chất đại học. Các hội viên cũng sẽ hỗ trợ nhau tối đa về phương 

tiện nếu những hỗ trợ này không ảnh hưởng tới việc điều hành nội bộ của mỗi hội 

viên. 

Hội đồng cũng khuyến khích và giúp đỡ cho mọi cố gắng hỗ trợ giữa hai hay nhiều 

Viện đại học hội viên trong mọi hoạt động để bảo vệ và nâng cao phẩm chất đại học. 

Điều 22: Hội đồng sẽ tích cực mở rộng liên lạc thân hữu với các Viện đại học tư lập 

cũng như công lập trong và ngoài nước. 

CHƯƠNG IV: GIẢI TÁN HỘI ĐỒNG 

Điều 23: Hội đồng sẽ được giải tán khi có sự đồng ý của 3/4 tổng số hội viên hay 4/5 

số hội viên sáng lập. 
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Điều 24: Trước khi giải tán mọi ngân khoản tồn quỹ hay phương tiện còn lại thuộc 

về Hội đồng sẽ được chia đều cho toàn thể Hội viên. 

CHƯƠNG V: SỬA ĐỔI NỘI QUI 

Điều 25: Tất cả mọi điều khoản trong nội qui này đều có thể được sửa đổi trừ điều 26 

dưới đây. 

Điều 26: Nội qui chỉ được sửa đổi khi có hai (2) hội viên sáng lập hay 1/3 tổng số hội 

viên đề nghị và 1/3 tổng số hội viên thông qua. 

 

Phụ lục 3.17. Nội quy Hội đồng Đại học Tư lập Việt Nam 

Nguồn: [54; tr. 183-188] 
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Phụ lục 4.1. Thống kê số sinh viên ghi danh Viện Đại học Đà Lạt từ niên khóa 1958 

– 1959 đến niên khóa 1972 – 1973 

Nguồn: [152; tr. 9] 
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HÌNH ẢNH 

 

1. VIỆN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

 

 
 

Hình 1. Cổng Viện Đại học Đà Lạt (ảnh tư liệu, 1973) 

Nguồn: [153; tr. 2] Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 

 

 
 

Hình 2. Đại học Đà Lạt ngày nay (nhìn từ trên cao). 

Nguồn: https://dalatcity.org/ 
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Hình 3. Một số hình ảnh về khuôn viên Viện Đại học Đà Lạt 

Nguồn: [93] Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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Hình 4. Đại học xá Trương Vĩnh Ký, Viện Đại học Đà Lạt (ảnh tư liệu, 1973) 

Nguồn: [153; tr. 28] Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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Hình 5. Hội trường Viện Đại học Đà Lạt (nay là Đại học Đà Lạt) 

Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm, 8-2017 

 

 

Hình 6. Cảnh quan trong khuôn viên Đại học Đà Lạt (hiện nay) 

Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm, 8-2017 

 



202 

 
 

Hình 7. Hội trường Viện Đại học Đà Lạt (nay là Đại học Đà Lạt) 

Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm, 8-2017 
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Hình 8. Một góc khuôn viên Viện Đại học Đà Lạt (nay thuộc Đại học Đà Lạt) 

Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm, 8-2017 

 

 

 
 

Hình 9. Một góc khuôn viên Viện Đại học Đà Lạt (nay thuộc Đại học Đà Lạt) 

Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm, 8-2017 
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Hình 10. Chỉ nam sinh viên Viện Đại học Đà Lạt niên khóa 1973 – 1974 

Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm, 8-2017 
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Hình 11. Chương trình “Ngày đại học” của Viện Đại học Đà Lạt (trích từ “cẩm 

nang” do Phòng sinh viên vụ, Viện Đại học Đà Lạt thực hiện) 

Nguồn: sưu tầm cá nhân (Phạm Ngọc Bảo Liêm) 

 

Hình 12. Ngày đại học (do Viện Đại học Đà Lạt tổ chức, ảnh tư liệu 1973) 

Nguồn: [153; tr. 25], Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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Hình 13. Sinh hoạt văn nghệ sinh viên Viện Đại học Đà Lạt (ảnh tư liệu, 1973) 

Nguồn: [153; tr. 26], Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 

 

 

Hình 14. Quang cảnh một buổi lễ ra trường của sinh viên Viện Đại học Đà Lạt (ảnh 

tư liệu, 1973) 

Nguồn: [153; tr. 24], Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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2. VIỆN ĐẠI HỌC VẠN HẠNH 

 

 
 

Hình 15. Quang cảnh buổi lễ cấp phát bằng cử nhân tại Viện Đại học Vạn Hạnh, 1972 

Nguồn: www.daophatngaynay.com 

 

 
 

Hình 16. Địa điểm chùa Xá Lợi (số 89 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TPHCM hiện nay), 

trước là nơi đặt cơ sở của Viện Đại học Vạn Hạnh thời gian đầu mới thành lập (1964 – 1966) 

Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm, 8-2017 

http://www.daophatngaynay.com/
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Hình 17. Địa điểm trước đây là Viện Đại học Vạn Hạnh (nay là số 222 Lê Văn Sỹ, 

Quận 3, TPHCM – Đại học Sư phạm TPHCM cơ sở 2) 

Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm, 8-2017 

 

 

Hình 18. Địa điểm trước đây là Viện Đại học Vạn Hạnh (nay là số 222 Lê Văn Sỹ, 

Quận 3, TPHCM – Đại học Sư phạm TPHCM cơ sở 2, nhìn ra hướng đường Lê Văn Sỹ) 

Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm, 8-2017 
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Hình 19. Bìa cuốn Niên giám Thư viện (thư viện Viện Đại học Vạn Hạnh) 

Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm, 8-2017 

 

Hình 20. Bìa cuốn Phật giáo Việt Nam, ấn phẩm của Ban Tu thư Viện Đại học Vạn 

Hạnh, 1968 

Nguồn: internet/sưu tầm của tác giả 
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Hình 21. Bìa cuốn Đại Nam thuyền uyển truyền đăng tập lục, ấn bản lưu tại thư 

viện Viện Đại học Vạn Hạnh 

Nguồn: internet/sưu tầm của tác giả 
 

 

 

Hình 22. Trang 1 tờ Tin tức Vạn Hạnh, số 1-1970 - tờ báo do Ban Cử nhân Báo chí 

Viện Đại học Vạn Hạnh chủ trương 

Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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3. VIỆN ĐẠI HỌC PHƯƠNG NAM 

 

 
 

Hình 23. Địa điểm chùa Việt Nam Quốc tự166 – số 244 Đường Ba Tháng Hai, Quận 

10, TPHCM (trước năm 1975 là số 16 Trần Quốc Toản, Quận 10, Sài Gòn) – nơi giảng 

dạy của Viện Đại học Phương Nam 

Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm, 8-2017 

  

                                              

166 Xây dựng từ tháng 4-1964. [22; tr. 140] 
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4. VIỆN ĐẠI HỌC MINH ĐỨC 

 

 
 

Hình 24. Chỉ nam Viện Đại học Minh Đức 1974 – 1975 

Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 

 

 
 

Hình 25. Linh mục Bửu Dưỡng – Chưởng ấn Viện Đại học Minh Đức 

Nguồn: Chỉ nam Viện Đại học Minh Đức 1974 – 1975, tr. 12. 

Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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Hình 26. Viện trưởng Viện Đại học Minh Đức phát biểu trong lễ khai khóa 1974 – 1975 

Nguồn: [154; tr. 68], Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 

 

 
 

Hình 27. Sinh viên Trường Đại học Y khoa, Viện Đại học Minh Đức 

Nguồn: [154; tr. 201], Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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Hình 28. Nguyệt san Minh Đức 

Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 

 

 

 

Hình 29. Nguyệt san Minh Đức của Viện Đại học Minh Đức 

Nguồn: [154; tr. 155], Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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Hình 30. Cơ sở vật chất của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật, Viện Đại học Minh Đức 

Nguồn: [154; tr. 33], Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 

 

 

Hình 31. Tổng thống Việt Nam Cộng hòa viếng thăm gian hàng của Trường Đại 

học Khoa học Kỹ thuật, Viện Đại học Minh Đức 

Nguồn: [154; tr. 34], Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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Hình 32. Thư viện Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật, Viện Đại học Minh Đức 

Nguồn: [154; tr. 37], Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 

 

 

Hình 33. Sinh viên Trường Đại học Y khoa, Viện Đại học Minh Đức trong giờ thực 

hành 

Nguồn: [154; tr. 207], Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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Hình 34. Trường Đại học Kinh thương, Viện Đại học Minh Đức 

Nguồn: [154; tr. 34], Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 

 

 
 

Hình 35. Trường Đại học Kỹ thuật Canh nông, Viện Đại học Minh Đức 

Nguồn: [154; tr. 114], Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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Hình 36. Thi đấu thể thao ở Trường Đại học Kinh thương, Viện Đại học Minh Đức 

Nguồn: [154; tr. 94], Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 

 

 

Hình 37. Đội bơi thuyền sinh viên Trường Đại học Y khoa, Viện Đại học Minh Đức 

Nguồn: [154; tr. 220], Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 
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Hình 38. Sinh viên Trường Đại học Kinh thương, Viện Đại học Minh Đức đi thực tế 

tại hãng Vietnam National 

Nguồn: [154; tr. 86], Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm 

 

 

Hình 39. Địa điểm số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TPHCM – nơi đóng Viện Đại 

học Minh Đức trước năm 1975, nay là Đại học Hoa Sen 

Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm, 8-2017 

5. VIỆN ĐẠI HỌC CAO ĐÀI 
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Hình 40. Lễ đặt đá, xây dựng Viện Đại học Cao Đài 

Nguồn: http://www.daotam.info/media/VienDaiHocCaoDai/data/images/b6.jpg 

 

 
 

Hình 41. Lễ kỉ niệm đệ tam chu niên ngày thành lập Viện Đại học Cao Đài (20-12-1974) 

Nguồn: http://www.daotam.info/media/VienDaiHocCaoDai/data/images/a1.jpg 

 

http://www.daotam.info/media/VienDaiHocCaoDai/data/images/b6.jpg
http://www.daotam.info/media/VienDaiHocCaoDai/data/images/a1.jpg


221 

 

Hình 42. Lễ kỉ niệm đệ tam chu niên ngày thành lập Viện Đại học Cao Đài (20-12-1974) 

Nguồn: http://www.daotam.info/media/VienDaiHocCaoDai/data/images/c3.jpg 

 

 

Hình 43. Văn phòng Hội Thánh Ngoại Giáo, địa điểm Viện Đại học Cao Đài lúc mới thành lập 

Nguồn: http://www.daotam.info/media/VienDaiHocCaoDai/data/images/c2.jpg 

http://www.daotam.info/media/VienDaiHocCaoDai/data/images/c3.jpg
http://www.daotam.info/media/VienDaiHocCaoDai/data/images/c2.jpg
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Hình 44. Hội Thánh Ngoại Giáo (hội Vạn Linh), địa điểm đóng Viện Đại học Cao 

Đài khi mới thành lập 

Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm, 28-10-2017 

 

Hình 45. Viện Đại học Cao Đài 

Nguồn: http://www.daotam.info/media/VienDaiHocCaoDai/data/images/a7.jpg 

 

http://www.daotam.info/media/VienDaiHocCaoDai/data/images/a7.jpg
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Hình 46. Một buổi thí nghiệm của sinh viên Viện Đại học Cao Đài 

Nguồn: http://www.daotam.info/media/VienDaiHocCaoDai/data/images/a4.jpg 

 

 

 

Hình 47. Một buổi gây quỹ thành lập quán cơm sinh viên, Viện Đại học Cao Đài 

Nguồn: http://www.daotam.info/media/VienDaiHocCaoDai/data/images/b5.jpg 

 

6. VIỆN ĐẠI HỌC HÒA HẢO 

 

http://www.daotam.info/media/VienDaiHocCaoDai/data/images/a4.jpg
http://www.daotam.info/media/VienDaiHocCaoDai/data/images/b5.jpg
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Hình 48. Địa điểm đóng Viện Đại học Hòa Hảo trước năm 1975 (nay là Trường 

chính trị Tôn Đức Thắng). Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thạnh, 

Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang 

Ảnh: Phạm Ngọc Bảo Liêm, 8-2018 
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