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Tên đề tài:
1a. Mã số của đề tài:
Nghiên cứu xây dựng khung Chiến lược KHGD/16-20.ĐT.041
phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam
giai đoạn 2021-2030
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Loại đề tài:
Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020
“Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn
diện nền giáo dục Việt Nam”. Mã số của Chương trình: KHGD/16-20
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Thời gian thực hiện: 22 tháng
(từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020)
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Kinh phí thực hiện:
Tổng kinh phí: 5.000 (triệu đồng), trong đó:
- Từ ngân sách nhà nước: 5.000 (triệu đồng)
- Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước: 0.
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Đề nghị phương thức khoán chi:
Khoán đến sản phẩm cuối
Khoán từng phần, trong đó:
cùng
- Kinh phí khoán: 4.383,626 triệu đồng
- Kinh phí không khoán: 616,374 triệu đồng
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Chủ nhiệm đề tài:

4 Cấp quản lý
Quốc gia

Họ và tên: Lê Anh Vinh.
Ngày, tháng, năm sinh: 29/7/1983
Nam/ Nữ: Nam
Học hàm, học vị: TS
Chức danh khoa học: PGS
Chức vụ: Phó Viện trưởng
Điện thoại của tổ chức: 02439423208
Mobile: 0944058588
Fax: 02438221521
E-mail: leanhvinh@gmail.com
Tên tổ chức đang công tác: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Địa chỉ tổ chức: 101 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Thư ký khoa học:
Họ và tên: Trịnh Thị Anh Hoa.
Ngày, tháng, năm sinh: 19/09/1972
Nam/ Nữ: Nữ
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính
Chức vụ: Trưởng Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục
Điện thoại của tổ chức: 02432321002
Mobile: 0912319195
E-mail: anhhoa19@gmail.com
Tên tổ chức đang công tác: Viê ̣n Khoa ho ̣c Giáo du ̣c Viê ̣t nam
Địa chỉ tổ chức: Số 101 Trầ n Hưng Đa ̣o, P. Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nô ̣i
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Tổ chức chủ trì đề tài:
Tên tổ chức chủ trì đề án: Viê ̣n Khoa ho ̣c Giáo du ̣c Viê ̣t Nam
Điện thoại: (84-4) 39423108
Fax: (84-4) 38221521
E-mail: info@vnies.edu.vn
Website: www.vnies.edu.vn
Địa chỉ tổ chức: Số 101 Trầ n Hưng Đa ̣o, P. Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nô ̣i.
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Trần Công Phong
Số tài khoản: 3713.1.1084143 Tại: Kho bạc Nhà nước quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cơ quan chủ quản đề án: Bộ Giáo dục và Đào tạo
10 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài
1. Tổ chức 1: Vụ Giáo dục Mầm Non
Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điện thoại:
Địa chỉ:
Họ và tên thủ trưởng tổ chức:
2. Tổ chức 2: Vụ Giáo dục Tiểu học
Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điện thoại:
Địa chỉ:
Họ và tên thủ trưởng tổ chức:
3. Tổ chức 3: Vụ Giáo dục Trung học
Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điện thoại:
Địa chỉ:
Họ và tên thủ trưởng tổ chức:
4. Tổ chức 4: Vụ Giáo dục Đại học
Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điện thoại:
Địa chỉ:
Họ và tên thủ trưởng tổ chức:
5. Tổ chức 5: Vụ Giáo dục Thường xuyên
8.
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Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điện thoại:
Địa chỉ:
Họ và tên thủ trưởng tổ chức:
6. Tổ chức 6: Vụ Kế hoạch Tài Chính
Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điện thoại:
Địa chỉ:
Họ và tên thủ trưởng tổ chức:
7. Tổ chức 7: Văn phòng Bộ
Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điện thoại:
Địa chỉ:
Họ và tên thủ trưởng tổ chức:
8. Tổ chức 8: Viện Chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Điện thoại: 02438431848 Fax: 02438452209
Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Bùi Tất Thắng
9. Tổ chức 9: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điện thoại: 02838352020 Fax: 02838398946
Địa chỉ: 280 An Dương Vương, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Thị Minh Hồng.
10. Tổ chức 10: Trường Đại học Giáo dục- Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Đại học Quốc gia Hà Nội.
Điện thoại: (024) 7301 7123 Fax:
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Quý Thanh
11 Cán bộ thực hiện đề tài
TT

Họ và tên,
học hàm học vị

Chức danh thực
hiện đề tài

1 PGS.TS. Lê Anh Vinh

Chủ nhiệm đề tài

2 TS. Trịnh Thị Anh Hoa

Thư ký đề tài;
Thành viên chính

3 PGS.TS. Trần Thị Thái Hà

Thành viên chính

4 GS.TS. Lê Ngọc Hùng

Thành viên chính
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Tổ chức công tác
Viện Khoa học Giáo dục
Việt Nam
Viện Khoa học Giáo dục
Việt Nam
Viện Khoa học Giáo dục
Việt Nam
Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội

5 PGS.TS. Đỗ Thị Bích Loan

Thành viên chính

6 GS.TS. Trần Công Phong

Thành viên chính

7 PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Phương Thành viên chính
8 PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn

Thành viên chính

9 PGS.TS. Bùi Tất Thắng

Thành viên chính

10 ThS. Đỗ Minh Thư

Thành viên chính

Viện Khoa học Giáo dục
Việt Nam
Viện Khoa học Giáo dục
Việt Nam
Viện Khoa học Giáo dục
Việt Nam
Trường Đại học Sư phạm
Tp HCM
Viện Chiến lược phát triển
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Viện Khoa học Giáo dục
Việt Nam

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
12 Mục tiêu của đề tài:
Mục tiêu chung: Xây dựng Khung Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam
giai đoạn 2021-2030.
Mục tiêu cụ thể:
1) Xác lập cơ sở lý luận về Khung chiến lược phát triển giáo dục: hệ thống khái
niệm; hệ thống quan điểm chỉ đạo, phát triển giáo dục; dự báo nhu cầu giáo dục và đào
tạo; mục tiêu, nội dung, phương pháp xây dựng chiến lược; chính sách, chương trình, dự
án ưu tiên, giải pháp thực hiện chiến lược; hệ thống giám sát, quản lý, điều hành, tổ chức
thực hiện chiến lược phát triển giáo dục;
2) Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam để xây
dựng chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030: phương pháp, kỹ thuật, quy
trình, tổ chức triển khai chiến lược phát triển giáo dục; quản lý, điều hành, giám sát thực
hiện chiến lược;
3) Phân tích, đánh giá được thực trạng phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 chỉ
rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm;
4) Dự báo được tác động của điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học công
nghệ giai đoạn 2021-2030 đến giáo dục; và xu hướng giáo dục giai đoạn 2021-2030 và
tầm nhìn đến 2035: quy mô, cơ cấu, loại hình, chất lượng giáo dục và đào tạo; dự báo sự
thay đổi về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; dự báo về nguồn lực
phục vụ giáo dục và đào tạo;
5) Đề xuất được khung Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm
nhìn đến 2035 và các khung thành phần (mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên,
giáo dục đại học);
6) Đánh giá được tác động dự báo của một số nội dung chính của chính sách trong
Khung Chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030;
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7) Xây dựng bộ chỉ số thực hiện để điều hành, quản lý, giám sát thực hiện Chiến lược
phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030;
8) Xây dựng được bộ số liệu, dữ liệu phục vụ xây dựng và đánh giá Chiến lược
phát triển giáo dục;
Tình trạng đề tài:
Mới
Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả
Kế tiếp nghiên cứu của người khác
14 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung
nghiên cứu của đề tài:
14.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài
Chiến lược phát triển giáo dục là một công cụ quan trọng của quản lý nhà nước về
giáo dục. Thông qua việc ban hành và thực thi Chiến lược phát triển giáo dục những
mục tiêu phát triển giáo dục đã được hiện thực hóa, đặc biệt trong bối cảnh đổi mới căn
bản, toàn diện giáo dục hiện nay.
Việc nghiên cứu cách thức xây dựng chiến lược nói chung và xây dưng chiến lược
ngành giáo dục nói riêng cũng như của các quốc gia khác trên thế giới giúp việc xây
dựng chiến lược phát triển giáo dục (CLPTGD) giai đoạn 2021-2030 sẽ tận dụng được
những ưu thế sẵn có từ các phương pháp, kinh nghiệm cũng như tránh được những thiếu
sót, nhờ đó, định vị được ngành giáo dục trong mối tương quan với các ngành, xác định
được các mục tiêu và đề ra cách thức thực hiện để đạt các mục tiêu đó. Chính vì vậy,
việc tổng quan các công trình nghiên cứu về chiến lược và chỉ rõ những vấn đề các công
trình nghiên cứu đã giải quyết và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và giải quyết là
rất cần thiết.
14.1.1 Tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước
Nhận thức rõ vai trò của giáo dục và đào tạo đối với sự phát triển của đất nước,
Đảng và Nhà nước ta khẳng định “giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Xây dựng Chiến lược
phát triển giáo dục đã được quan tâm, đến nay đã hình thành nhiều hướng nghiên cứu liên
quan đến chiến lược phát triển giáo dục, trong đó phải kể đến các nghiên cứu sau:
a) Những nghiên cứu về lý luận chung xây dựng chiến lược phát triển giáo dục
Cơ sở lý luận về chiến lược là một nội dung quan trọng của khoa học quản lý. Đã
có nhiều công trình nghiên cứu của nhiều tác giả nghiên cứu lý luận về chiến lược và
chiến lược phát triển giáo dục như: Cuốn “Chiến lược phát triển – Những vấn đề lý luận
và thực tiễn” của tác giả Vũ Cao Đàm (1988), công trình “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây
dựng chiến lược phát triển giáo du ̣c và đào ta ̣o”(1998) của nhóm tác giả như Phạm Tất
Dong, Lê Thạc Cán, Đặng Bá Lãm, Trần Kiều, Hồ Ngọc Đại…; “Giáo dục Việt Nam
những thập niên đầu thế kỉ XXI – Chiến lược phát triển” của tác giả Đặng Bá Lãm
(2003); “Phát triển giáo dục gắn với phát triển nguồn nhân lực” tác giả Vũ Văn Tảo; “Cơ
sở lí luận xây dựng chiến lược trong giáo dục” (2009) tác giả Nguyễn Lộc; cuốn “Đổi
mới quản lý giáo dục Việt Nam” (chủ biên Phan Văn Kha); Cuốn “Chiến lược phát triển
13
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giáo dục trong thế kỷ XXI – Kinh nghiệm của các quốc gia” (2002) của nhóm tác giả
Đặng Bá Lãm, Phạm Đỗ Nhật Tiến, Đặng Ứng Vận, Trần Kiều, Phan Văn Kha…;
“Khoa học giáo dục Việt Nam từ đổi mới đến nay”(2011) (Phan Văn Kha – Nguyễn Lộc
đồng chủ biên)… Các nội dung nghiên cứu tập trung vào các vấn đề: Làm rõ các khái
niệm về chiến lược, mục tiêu của chiến lược, phương pháp luận xây dựng chiến lược,
các mối quan hệ, các yếu tố ảnh hướng đến xây dựng chiến lược..., cụ thể:
Cuốn “Chiến lược phát triển – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” của tác giả Vũ
Cao Đàm (1988) đã đưa ra một số vấn đề phương pháp luận nghiên cứu chiến lược phát
triển, bao gồm khái niệm về chiến lược, các mục tiêu chiến lược, mối quan hệ biện
chứng giữa mục tiêu và phương tiện, những nhân tố ảnh hưởng tới việc dự báo và thực
hiện chiến lược phát triển ở Việt Nam. Tác giả đã phân tích cơ sở tiếp cận của việc lựa
chọn mục tiêu chiến lược kinh tế, trình tự hoạch định và thực hiện chiến lược kinh tế.
Cuốn sách là một tài liệu có ý nghĩa giúp cho việc nghiên cứu cơ sở lý luận để xây dựng
chiến lược giáo dục [2].
Trong cuốn “Giáo dục Việt Nam những thập niên đầu thế kỉ XXI – Chiến lược phát
triển” tác giả Đặng Bá Lãm (2003) đã trình bày những vấn đề chung về xây dựng chiến
lược phát triển giáo dục. Quy trình xây dựng chiến lược giáo dục được thực hiện trên cơ
sở đánh giá thực trạng giáo dục, phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, bối cảnh trong
nước, quốc tế, đưa ra những mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể dựa trên các quan điểm
phát triển và dự báo, đồng thời đưa ra các giải pháp và chương trình cụ thể để thực hiện
các mục tiêu đó, và xây dựng CLPTGD cần có sự tham gia của những người có liên
quan hoặc có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp cũng như những người được hưởng lợi
từ việc thực hiện chiến lược này [19].
Cuốn “Từ chiến lược phát triển Giáo dục đến chính sách Phát triển nguồn nhân
lực” (2002) đã tuyển tập các công trình nghiên cứu và bài báo khoa học của nhiều tác giả
về vấn đề chiến lược và chính sách phát triển nguồn nhân lực. Các công trình nghiên cứu
và bài báo khoa học phần lớn đưa ra các nội dung về phát triển nguồn nhân lực. Các yếu
tố để phát triển nguồn nhân lực ngoài sức khoẻ, dinh dưỡng thì yếu tố giáo dục đóng vai
trò quan trọng - phát triển giáo dục gắn liền với phát triển nguồn nhân lực [23].
Trong bài báo “Phát triển giáo dục sẽ gắn với phát triển nguồn nhân lực”, tác giả
Vũ Văn Tảo đã đưa ra quan điểm về sự cần thiết phải phát triển giáo dục gắn với phát
triển nguồn nhân lực. Để nâng cao hiệu quả của giáo dục – đào tạo, cần phải gắn giáo
dục – đào tạo với phát triển nguồn nhân lực với ý nghĩa là gắn “đào tạo, sử dụng, việc
làm” với nhau. Đây cũng là lưu ý cho việc xây dựng quan điểm phát triển giáo dục phải
gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng với giai đoạn mới – cách
mạng công nghệ 4.0.
Tác giả Tạ Thị Ngọc Thanh trong báo cáo tổng kết đề tài “Cơ sở lí luận của việc
phát triển các chiến lược giáo dục” (2006) đã đưa ra kết quả nghiên cứu về một số vấn
đề lí luận chủ yếu về phát triển các chiến lược giáo dục bao gồm: các khái niệm cơ bản
về chiến lược; Cơ sở lí luận của việc phát triển chiến lược giáo dục quốc gia. Đề tài đã
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nêu ra việc tổ chức thực hiện và đánh giá chiến lược giáo dục quốc gia. Cách tổ chức
thực hiện và đánh giá việc thực hiện kế hoạch chiến lược giáo dục theo mục tiêu là cách
tổ chức tối ưu nhất hiện nay để biến các mục tiêu của chiến lược giáo dục thành hiện
thực. Quy trình tổ chức thực hiện và đánh giá việc thực hiện chiến lược giáo dục quốc
gia theo mục tiêu bao gồm 6 bước trong đó việc điều hành hoạt động phải gắn chặt với
việc đánh giá các hoạt động đó. Hệ thống cơ sở lý luận mà đề tài tổng kết sẽ là một tài
liệu giúp cho quá trình xây dựng khung chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn tới [36].
Trong cuốn “Cơ sở lí luận xây dựng chiến lược trong giáo dục” (2009), tác giả
Nguyễn Lộc đã đưa ra hệ thống cơ sở lí luận về xây dựng chiến lược trong đó khẳng
định xây dựng chiến lược như một chức năng quan trọng trong tổ chức hiện đại. Tác giả
cũng đưa ra cơ sở lí luận về các nội dung cần thực hiện trong xây dựng chiến lược bao
gồm: Xác định hiện trạng của tổ chức, định hướng tương lai của tổ chức, xây dựng lộ
trình nhằm đạt được tầm nhìn của tổ chức, trình bày một số phương pháp sử dụng trong
xây dựng chiến lược. Đồng thời, tác giả cũng đưa ra cơ sở lí luận về các điều kiện triển
khai xây dựng chiến lược trong giáo dục. Trong cuốn sách, tác giả còn đưa ra một số nét
về thực hiện và đánh giá chiến lược bởi đây là 2 nội dung cũng đóng vai trò quan trọng
góp phần giúp cho chiến lược được thực hiện đạt mục tiêu và yêu cầu đặt ra [25].
Trong bài báo “Khái niệm về mục tiêu trong xây dựng chiến lược giáo dục” được
đăng trên Tạp chí Khoa học giáo dục số 43 (2009), tác giả Nguyễn Lộc đã đưa ra khái
niệm, phân tích ví dụ minh họa và kết luận: Mục tiêu đóng một vai trò hết sức quan
trọng và là một thành phần không thể thiếu trong việc xây dựng chiến lược của bất kì tổ
chức giáo dục nào. Mục tiêu phải cụ thể, đòi hỏi nỗ lực hợp lí, có thể đạt được, linh hoạt,
đo đạc được, đáp ứng yêu cầu dài hạn và ngắn hạn. Việc xây dựng các mục tiêu phù hợp
cần phải dựa trên khái niệm về cái gọi là tầng bậc mục tiêu [24].
b) Những nghiên cứu về qui trình và phương pháp xây dựng chiến lược phát triển giáo
dục
Trong cuốn “Những vấn đề về chiến lược phát triển Giáo dục trong thời kỳ công
nghiệp hoá, hiện đại hoá – Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển giáo
dục và đào tạo”, bài báo “Bàn về quy trình và phương pháp xây dựng chiến lược giáo
dục” của tác giả Nguyễn Công Giáp, Phạm Thành Nghị đã bàn về các bước xây dựng
chiến lược trong đó bao gồm: Phân tích môi trường bên trong và bên ngoài, xác định vấn
đề và thử thách; Dự báo nhu cầu của xã hội về giáo dục và các tác động của bên ngoài
đối với hệ thống trong tương lai; Xác định mục tiêu của Chiến lược; Xây dựng những
lựa chọn chiến lược; Đánh giá tính khả thi của các phương án chiến lược. Đồng thời, tác
giả cũng đưa ra một số phương pháp có thể sử dụng trong xây dựng chiến lược: Phân
tích SWOT, phương pháp ngoại suy, mô hình hoá, kỹ thuật xét đoán, lựa chọn ưu tiên,
phương pháp phân tích chi phí – lợi tức và chi phí – kết quả [7], [30].
Bài báo “Phương pháp SWOT trong xây dựng chiến lược giáo dục” của tác giả
Nguyễn Lộc được đăng trên Tạp chí Khoa ho ̣c giáo du ̣c số 45 (2009) trình bày chi tiết về
phương pháp phân tích SWOT trong xây dựng chiến lược giáo dục và khẳng định đây là
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một trong số phương pháp cơ bản để xây dựng CLPT [26].
Bên cạnh các phương pháp xây dựng CLPTGD đã được đề cập, một số nước, tổ
chức trên thế giới đã nghiên cứu và áp dụng phương pháp kịch bản. Trong bài báo
“Kịch bản nào cho giáo dục Việt Nam trước những thách thức của Cách ma ̣ng công
nghiê ̣p lần thứ 4” được đăng trong Kỷ yếu hội thảo về Chiến lược và Kế hoạch giáo dục
trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ
chức vào tháng 2/2018 của tác giả Phạm Đỗ Nhật Tiến đã sử dụng phương pháp kịch
bản để đưa ra một số kịch bản khả dĩ để xem xét, phân tích, bổ sung, làm cơ sở cho việc
lựa chọn chính sách và chiến lược trong xây dựng giáo dục 4.0 ở Việt Nam trong 15-20
năm tới. Nghiên cứu phương pháp luận xây dựng kịch bản để xây dựng các kịch bản cho
CLPTGD Việt Nam 2021-2030 và tầm nhìn đến 2035 là nhiệm vụ cần thiết, không thể
thiếu để có thể xác định và lựa chọn được kịch bản khả dĩ cho giáo dục Việt Nam trong
tương lai từ đó có các giải pháp, chương trình hành động ưu tiên phát triển giáo dục.
c) Những nghiên cứu về tổ chức thực hiện chiến lược
Trong cuốn sách“Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI – Kinh nghiệm
của các quốc gia” của Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục, xuất bản năm 2002 đã có
nhiều bài viết nghiên cứu về lĩnh vực này trong đó: tác giả Đặng Ứng Vận đã có bài viết
“Đổi mới cách làm – Điều cốt yếu để thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển giáo dục
2001-2010”; tác giả Phạm Đỗ Nhật Tiến với bài viết “Tổ chức thực hiện chiến lược phát
triển Giáo dục: Những thách thức cần vượt qua”; Tác giả Nguyễn Văn Thành có bài viết
“Bàn thêm về mối quan hệ giữa chiến lược phát triển kinh tế xã hội và chiến lược phát
triển giáo dục trong quá trình thực hiện chiến lược”; Tác giả Nguyễn Hữu Dũng có bài
“Phối hợp giữa các bộ, ngành trong việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục”; Tác giả
Lê Trung Trấn có bài “Phối hợp liên ngành trong việc thực hiện chiến lược giáo dục”. Các
tác giả đã khẳng định: việc tổ chức thực hiện chiến lược là công việc khó khăn hơn cả việc
xây dựng chiến lược và đưa ra một số khó khăn, thách thức trong việc nối liền văn bản
chiến lược với kế hoạch thực hiện. Đồng thời đã chỉ ra vài trò của phối hợp liên ngành và
các nội dung phối hợp liên ngành để thực hiện chiến lược giáo dục [41].
Như vậy, có nhiều nghiên cứu liên quan đến cơ sở lý luận về chiến lược nói chung
và chiến lược giáo dục nói riêng. Những nghiên cứu về chiến lược có nhiều cách tiếp cận
khác nhau tuy nhiên đều đưa ra cơ sở lý luận nền tảng, làm cơ sở cho việc xây dựng
khung chiến lược phát triển giáo dục cho giai đoạn xác định, đảm bảo cung ứng nguồn
nhân lực cho phát triển đất nước.
d) Những nghiên cứu về đánh giá thực hiện chiến lược
Tác giả Đỗ Thị Bích Loan trong Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa ho ̣c cấp
Bộ “Đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục trong giai trong đoạn I
(2001-2005) và chuẩn bị kế hoạch thực hiện giai đoạn II (2005-2010)” đã xây dựng hệ
thống tiêu chí để đánh giá tình hình thực hiện giai đoạn I (2001-2005) chiến lược và đề
xuất kế hoạch thực hiện giai đoạn II (2005-2010) [28].
Tác giả Nguyễn Tiến Hùng trong Báo cáo tổng kết nghiên cứu nhiệm vụ “Đánh giá
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tình hình thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010”, đã đưa ra một số tồn tại
chưa thực hiện được của chiến lược như sau: (1) Chương trình, nội dung, phương pháp
dạy và học còn lạc hậu, chưa gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đặc thù của
vùng miền và các đối tượng người học; (2) Chưa xây dựng được đội ngũ nhà giáo đáp
ứng yêu cầu thực tiễn; (3) Cơ chế quản lý giáo dục còn quan liêu, bao cấp, trách nhiệm
quản lý chuyên môn chưa đi đôi với quyền hạn về nhân sự và tài chính, hệ thống pháp
luật và chính sách về giáo dục thiếu đồng bộ, chồng chéo và hiệu lực pháp lý thấp…; (4)
Giáo dục phát triển tập trung ở những thành phố lớn, thị xã, khu công nghiệp mới, chưa
xây dựng được chuẩn đào tạo các trình độ …; (5) Cơ sở vật chất giáo dục còn thiếu thốn,
lạc hậu, chưa đạt chỉ tiêu về tỷ lệ các cơ sở giáo dục được xây dựng theo chuẩn quốc gia;
(6) Cơ chế, chính sách xã hội hoá giáo dục chưa khuyến khích được doanh nghiệp đầu tư
cho giáo dục; (7) Việc triển khai thực hiện các dự án ODA về giáo dục còn chưa hiệu
quả, việc quản lý học sinh, sinh viên đang học tập ở nước ngoài còn hạn chế. Đồng thời
rút ra một số bài học kinh nghiệm về xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển
giáo dục như sau: (1) Việc xây dựng chiến lược giáo dục cần kết hợp giữa dự báo định
tính và định lượng, cũng như cam kết của toàn xã hội ngay từ khi bắt đầu quá trình xây
dựng để thực hiện thành công chiến lược; (2) Công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện chiến
lược phát triển giáo dục cần được thực hiện đồng bộ và có hiệu quả hơn (Cần có ban chỉ
đạo quốc gia do Thủ tướng chính phủ trực tiếp chỉ đạo thực hiện chiến lược, đội ngũ cán
bộ quản lý phải có trình độ và năng lực đáp ứng được yêu cầu, ngoài ra cần đảm bảo
nguồn kinh phí, thông tin để thực hiện, phân cấp quản lý phù hợp); (3) Công tác tuyên
truyền và phổ biến thông tin về chiến lược cần được đẩy mạnh nhằm tạo được sự đồng
thuận và quyết tâm của toàn xã hội. Ngoài ra, cần hình thành cơ chế đánh giá chiến lược
giáo dục một cách độc lập để mọi tổ chức, mọi người dân đều có quyền và trách nhiệm
theo dõi, giám sát việc thực hiện chiến lược nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh
trong quá trình thực hiện. Báo cáo tổng kết có nhiều nội dung đánh giá, bài học kinh
nghiệm rút ra có ý nghĩa nhất định để góp phần xây dựng CLPTGD giai đoạn tiếp theo
được tốt hơn [13].
Trong báo cáo: An overview on Vietnam education strategy và Vietnam Education
Strategy, dificulties and solutions đăng trong INTED 2018, 12th International,
Technology, Education and Development Conference Spain, tác giả Trần Công Phong,
Trịnh Thị Anh Hoa đã chi ra kết quả thực hiện giai đoạn I, Chiến lược phát triển giáo
dục Việt Nam 2011-2020, đồng thời cùng chỉ ra những khó khăn khi triển khai thực hiện
chiến lược đó là thiếu sự chỉ đạo quyết liệt do không có Ban chỉ đạo thực hiện chiến
lược, thiếu sự phối hợp chặt chặt chẽ giữa ban ngành trong triển khai thực hiện, thiếu
công cụ triển khai giám sát, đánh giá việc thực hiện, nguồn tài chính cho việc thực hiện
chiến lược chưa đưa vào chiến lược nên khó khăn cho việc thực hiện [32, 33].
Bên cạnh các báo cáo giữa kỳ và báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược, Bộ Giáo
dục và Đào tạo đã chủ trì với các đơn vị thực hiện các báo cáo phân tích ngành, báo cáo
sơ kết thực hiện nghị quyết 29-NQ/TW, báo cáo đánh giá chất lượng giáo dục, báo cáo
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đánh giá về hệ thống giáo dục, tiếp cận giáo dục, đánh giá giáo viên [10, 11,18, 2…].
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện và phân tích các hạn chế, nguyên nhân hạn chế, đề ra
giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra, cụ thể:
“Đánh giá phối hợp ngành 2013-2014 lĩnh vực giáo dục tiểu học” do Bộ Giáo du ̣c và
đào ta ̣o chủ trì, phố i hơ ̣p với các Bô ̣, ngành có liên quan, các điạ phương thực hiện với sự
hỗ trợ của UNESCO đã thực hiện nhằm tăng cường hoạt động ngành giáo dục thông qua
nâng cao năng lực của các bên liên quan trong công tác lập kế hoạch, giám sát dựa vào
minh chứng và đối thoại chính sách quốc gia góp phần thực hiện đổi mới giáo dục một
cách cụ thể, thiết thực, đảm bảo các chính sách giáo dục quốc gia đáp ứng các yêu cầu
toàn diện, phù hợp, thân thiện với người học và hướng tới các nhóm có hoàn cảnh khó
khăn và nhóm dễ bị tổn thương [38].
“Báo cáo quốc gia giáo dục cho mọi người 2015 của Việt Nam” do Bộ Giáo du ̣c
và đào ta ̣o chủ trì, phố i hơ ̣p với các Bô ̣, ngành có liên quan, các điạ phương thực hiện
với sự hỗ trợ của UNESCO đã rà soát, đánh giá các mục tiêu giáo dục cho mọi người, đó
cũng là những mục tiêu trong chiến lược. Trong báo cáo đã phân tích thực trạng chung
về giáo dục Việt Nam giai đoạn 2000-2012, đánh giá tiến trình thực hiện các mục tiêu
giáo dục cho mọi người bao gồm: (1) Mục tiêu về chăm sóc và giáo dục mầm non; (2)
Mục tiêu về phổ cập giáo dục cơ bản; (3) Mục tiêu về giáo dục kỹ năng sống cho thanh
niên và người lớn; (4) Mục tiêu về cải thiện mức độ biết chữ cho thanh niên và người
lớn: (6) Mục tiêu cân bằng giới và bình đẳng giới; (7) Mục tiêu chất lượng giáo dục.
Trên cơ sở đó, báo cáo có đưa ra định hướng mục tiêu ưu tiên và các giải pháp thực hiện
mục tiêu giáo dục cho mọi người sau 2015 [1].
“Báo cáo phân tích ngành Giáo dục (giáo dục phổ thông) Việt Nam giai đoạn
2011-2015) do UNESCO hỗ trợ Bộ GD & ĐT đã góp phần đánh giá một số mục tiêu của
văn bản chiến lược phát triển giáo dục thực hiện giai đoạn 2011-2015 đồng thời, báo cáo
chỉ ra những khó khăn, khuyến nghị xem xét điều chỉnh một số mục tiêu đặt ra trong văn
bản Chiến lược để thực hiện cho phù hợp trong giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, báo
cáo phân tích ngành cũng đã chỉ ra và cập nhật một số vấn đề về tình hình phát triển kinh
tế - xã hội có ảnh hưởng đến phát triển giáo dục như đầu tư ngân sách cho giáo dục, hội
nhập quốc tế, các yếu tố xã hội, qua đó chỉ ra những cơ hội cũng như nguy cơ, thách
thức trong giai đoạn hai của thực hiện chính sách phát triển giao dục (2016-2020). Báo
cáo là tài liệu tham khảo để các nhà nghiên cứu tiếp tục đi sâu làm rõ các vấn đề phát
hiện trong nghiên cứu, là tài liệu giúp các nhà hoạch định chính sách theo dõi, đánh giá
và điều chỉnh kịp thời phù hợp với thực tiễn phát triển giáo dục [39].
Trong dự thảo Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện
nghị quyết 29-NQ/TW đã thực hiện đánh giá những kết quả đạt được sau 5 năm thực
hiện nghị quyết theo các nội dung, mục tiêu của nghị quyết. Bên cạnh các thành tựu, báo
cáo cũng nhìn nhận các hạn chế, yếu kém, các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, cụ
thể: một số bộ, ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục, công tác phối hợp chưa chặt chẽ, hiệu quả; Chủ trương xây dựng hệ
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thống giáo dục mở còn chậm, chưa hiệu quả, chất lượng giáo dục và đào tạo còn hạn
chế; Hệ thống giáo dục chưa mềm dẻo, linh hoạt, phương thức đào tạo chưa đa dạng;
Giáo dục ngoài công lập chậm phát triển, công tác phân luồng, giáo dục hướng nghiệp
chưa đạt yêu cầu; Công tác dự báo nhu cầu nguồn nhân lực yếu; Công tác quản trị trong
nhiều cơ sở giáo dục và đào tạo yếu kém…Từ thực trạng trên, báo cáo đã rút ra bài học
kinh nghiệm và đề xuất nhiệm vụ, 7 nhóm giải pháp tiếp tục thực hiện NQ 29-NQ/TW
trong giai đoạn tiếp theo [2].
Như vậy, đã có nhiều nghiên cứu, báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện các
CLPTGD qua từng giai đoạn, bên cạnh đó cũng có những báo cáo đánh giá đơn lẻ theo
từng cấp học, từng nhóm chỉ tiêu cụ thể cho một giai đoạn nhất định. Dù là đánh giá
tổng thể hay giai đoạn hay theo bậc học thì kết quả nghiên cứu, đánh giá nêu trên đều là
các tài liệu cần được hồi cứu để làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược phát triển giáo
dục giai đoạn tiếp theo. Để xây dựng khung chiến lược cho giai đoạn tiếp theo 20212030 cần đánh giá kết quả thực hiện chiến lược giai đoạn 2011-2020 và tập trung nghiên
cứu bối cảnh và thời cơ, thách thức đối với giáo dục nước ta trong giai đoạn mới, quan
điểm chỉ đạo phát triển giáo dục. Trên cơ sở đó mới đưa ra được mục tiêu, giải pháp và
phương án tổ chức thực hiện sát thực và hiệu quả.
e) Những công trình nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển giáo dục của Việt Nam
qua các giai đoạn
Tính đến nay, Việt Nam đã xây dựng ba CLPTGD. Chiến lược giáo dục đầu tiên
của Việt Nam được xây dựng cho giai đoạn 1985-2000, trong đó Bộ Giáo dục đã đưa ra
phương hướng và mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục (mẫu giáo, phổ thông, bổ túc
văn hoá). Tiếp theo đó là các Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn từ 2001-2010 đã
hoàn thành và Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn từ giai đoạn 2011-2020 đang
được thực hiện.
Trong bài báo “Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010” được nhóm tác giả
Đặng Bá Lãm đăng tải trên Tạp chí Thông tin Khoa học giáo dục số 89&90 (2002) đã
trích dẫn các nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010.
Ngày 13/6/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 711/QĐ-TTg phê duyệt
chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 với mục tiêu nền giáo dục nước ta được đổi
mới căn bản và toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa
và hội nhập quốc tế; chất lượng giáo dục được nâng cao một cách toàn diện, gồm: giáo
dục đạo đức, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo, năng lực thực hành, năng lực ngoại ngữ
và tin học; đáp ứng nhu cầu nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nền kinh tế tri thức; đảm bảo công
bằng xã hội trong giáo dục và cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân, từng bước hình
thành xã hội học tập.
Sau khi Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 được ban hành, Nghị quyết số
29-NQ/TW, Nghị quyết 88-NQ/QH13 và Quyết định số 404/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án
đổi mới chương trình giáo dục phổ thông”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực
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hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong
quản lí, trong hoạt động dạy và học, xây dựng kế hoạch triển khai các dự án giáo dục.
Đồng thời, Bộ Giáo du ̣c và đào ta ̣o đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cấ p quản lý giáo
du ̣c từ trung ương đế n điạ phương và các cơ sở giáo du ̣c tổ chức quán triê ̣t tuyên truyền
có hiệu quả nội dung Nghị quyết của Đảng và Chính phủ về phát triển giáo dục phổ
thông, nhằm tạo được sự đồng thuận và quyết tâm của toàn ngành trong việc thực hiện
chủ trương đổi mới giáo dục phổ thông. Trong báo cáo về chất lượng giáo dục phổ
thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra các con số tổng kết, phân tích kết quả thực hiện
mục tiêu và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và các định hướng, nhiệm
vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trong giai đoạn tới.
g) Những nghiên cứu dự báo nhu cầu giáo dục, đào tạo
Đặng Bá Lãm với đề tài “Phương pháp xây dựng chiến lược và chính sách giáo
dục, vận dụng vào thực tiễn Việt Nam” đã có phần trình bày về các phương pháp dự báo.
Trong đề tài, tác giả đã giới thiệu các phân loại phương pháp dự báo theo mức độ trực
quan và hình thức hoá. Theo đó, có thể dự báo thông qua phương pháp đánh giá chuyên
gia, dựa trên nguyên tắc sử dụng kinh nghiệm và ý kiến của các nhà cán bộ chuyên môn
trong lĩnh vực đang được dự báo. Phương pháp thứ 2 là phương pháp ngoại suy. Ngoài
ra, còn có một số phương pháp khác được sử dụng trong dự báo như phương pháp quan
sát, phương pháp nghiên cứu tài liệu và sản phẩm hoạt động giáo dục, phương pháp điều
tra, tổng kết kinh nghiệm giáo dục, thực nghiệm sư phạm. Việc nghiên cứu các phương
pháp dự báo sẽ cung cấp cơ sở lý luận cho việc triển khai xây dựng chiến lược và chính
sách giáo dục.
Tác giả Bùi Tất Thắng trong Nghiên cứu về “Xây dựng mô hình phân tích dự báo
kinh tế dài hạn phục vụ công tác nghiên cứu chiến lược, quy hoạch và phát triển kinh tếxã hội” đã đề xuất mô hình phân tích dự báo có thể áp dụng trong các dự báo về kinh tế
và vận dụng cho các dự báo về giáo dục và đào tạo.
Tác giả Phạm Quang Sáng với đề tài trọng điểm cấp Bộ B2007-37-31TĐ: “Xây
dựng mô hình dự báo phát triển giáo dục đại học Việt Nam” đã trình bày quan niệm về
phát triển giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c, tổng quan xu thế phát triển giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c trên thế giới
những thập niên gần đây, xác định các nhân tố cơ bản (chính trị, xã hội, kinh tế, giáo
dục) tác động đến phát triển giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c, từ đó xây dựng và thực nghiệm một số mô
hình dự báo về quy mô, cơ cấu trình độ của giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c Việt Nam đến 2020. Đề tài
cũng trình bày về các phương pháp dự báo: phương pháp ngoại suy, phương pháp làm
tròn hàm mũ, phương pháp mô hình hóa [35].
Tác giả Trần Thị Phương Nam Đề tài B2008-37-55 “Nghiên cứu mô hình dự báo
nhu cầu đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (TCCN)” của đã tập trung nghiên cứu cơ sở lý
luận của việc xác định nhu cầu đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, làm rõ các nhân tố tác
động đến việc xác định nhu cầu đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, trên cơ sở đó nghiên cứu
xây dựng một số phương pháp và công cụ dự báo nhu cầu đào tạo trung cấp chuyên
nghiệp ở nước ta và thực nghiệm dự báo cho quy mô đào tạo trung cấp chuyên nghiệp đến
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năm 2020 của Việt Nam [29].
“Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020” đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1216/QĐ-TTg. Đây là Quy hoạch phát
triển nhân lực cấp quốc gia lần đầu tiên được xây dựng và phê duyệt ở Việt Nam. Mục
tiêu tổng quát của Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 là
“Chỉ ra được nhu cầu về số lượng, cơ cấu và trình độ nhân lực, đảm bảo yêu cầu nhân
lực thực hiện thành công đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc, phát triển nhanh những ngành, lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế so sánh
quốc tế; đồng thời nêu ra các giải pháp phát triển nhân lực, hình thành đội ngũ nhân lực
chất lượng cao theo chuẩn khu vực và từng bước tiến tới chuẩn quốc tế” [4].
Trong khuôn khổ chương trình khoa học công nghệ cấp Bộ - Phát triển Giáo dục –
Đào tạo Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, tác giả Vũ Trọng Rỹ đã nghiên cứu
đề tài “Định hướng phát triển giáo dục Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế”
(2009). Đề tài đã xây dựng được các cơ sở khoa học làm căn cứ xác định định hướng
phát triển giáo dục Việt Nam trên cơ sở dự báo xu thế phát triển kinh tế, xã hội Việt
Nam đến năm 2020, dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo đối với sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, xác định mô hình nhân cách con
người Việt Nam thời kỳ công nghiê ̣p hóa, hiê ̣n đa ̣i hóa, hội nhập quốc tế và những vấn
đề đặt ra đối với giáo dục, phân tích những kinh nghiệm xây dựng chiến lược giáo dục
của một số nước trên thế giới đồng thời đánh giá thực trạng, thành tựu, hạn chế, cơ hội,
thách thức của giáo dục Việt Nam. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đã xác định được
những định hướng phát triển giáo dục trong thời kỳ công nghiê ̣p hóa, hiê ̣n đa ̣i hóa, và
hội nhập quốc tế. Tác giả đã xác định tầm nhìn, sứ mạng cho giáo dục Việt Nam sau hơn
10 năm tới, xác định mục tiêu cơ bản cho nền giáo dục Việt Nam về quy mô, cơ cấu,
nâng cao chất lượng và hiệu quả để đảm bảo nguồn nhân lực cho đất nước, tạo cơ hội
học tập suốt đời cho mỗi người dân [34].
Trong kỷ yếu hội thảo khoa học “Nghiên cứu khoa học giáo dục – Thực trạng và
giải pháp đổi mới” tác giả Trần Thị Thái Hà và cộng sự đã có bài viết “Nghiên cứu
thống kê dự báo giáo dục và đào tạo nhân lực”. Trong bài viết, tác giả đã tổng kết về các
nghiên cứu về dự báo nhân lực và nhu cầu đào tạo nhân lực của các tác giả: Nghiên cứu
kinh nghiệm gắn kết giáo dục đại học với nhu cầu nhân lực của một số nước trên thế giới
(Đinh Thị Bích Loan, 2008); Nghiên cứu một số mô hình dự báo cung - cầu nhân lực
được đào tạo trên thế giới (Mai Thị Thu, 2011); Nghiên cứu xu hướng nhu cầu nhân lực
có trình độ đại học của thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh hướng tới nền kinh
tế tri thức (Đinh Thị Bích Loan, 2011); Nghiên cứu Phương pháp dự báo nhu cầu thay
thế trong dự báo nhu cầu giáo viên (Mai Thị Thu, 2014).
Ngoài ra, còn có các bài báo như: Đào tạo Đại học theo nhu cầu xã hội từ góc độ
nhu cầu của người sử dụng lao động của tác giả Phạm Văn Nam trong Kỉ yếu hội thảo
“Hướng tới đổi mới nền giáo dục Việt Nam”, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ
chức, năm 2012. Mô hình dự báo nhu cầu đạo tạo trung cấp chuyên nghiệp của tác giả
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Trần Thị Phương Nam, Kỉ yếu hội thảo Khoa học “Thành tựu nghiên cứu thống kê, dự
báo giáo dục và nhân lực”, năm 2013. Một số dự báo về cung - cầu nhân lực trình độ cao
đẳng, đại học giai đoạn 2015 – 2020, Trần Thị Phương Nam, Mai Thị Thu, Tạp chí
Khoa học Giáo dục, Số 90, năm 2013. Các phương pháp dự báo nhân lực nhằm phục vụ
quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục, Mai Thị Thu, Hội thảo, tập huấn xây
dựng, điều chỉnh, triển khai quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục, năm 2014.
Các nghiên cứu nêu trên đều được thực hiện trên cơ sở khoa học về dự báo.
Với sự tài trợ của Nafosted và DAAD - cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức, Viện Khoa
học giáo dục Việt Nam đã tổ chức hội thảo quốc tế về “Chuyển biến kinh tế - xã hội và
giáo dục”. Các nội dung, các bài viết được trình bày và đăng tải trong kỷ yếu hội thảo đã
tập trung đưa ra các nội dung, mối liên quan giữa chuyển biến kinh tế - xã hội và giáo
dục, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thực tiễn giáo dục, lao động trẻ em và một số vấn
đề xã hội với giáo dục [37]…Tác giả Phạm Đỗ Nhật Tiến cũng có bài viết về “Thiếu hụt
kỹ năng của lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập khu vực”, tác giả Nguyễn Minh
Đường cũng có bài tham luận về “Đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá,
hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường…Các nội dung được các tác giả đưa ra
trong kỷ yếu hội thảo là những thông tin có ý nghĩa góp phần khẳng định, xây dựng
chiến lược phát triển giáo dục cần đặt trong bối cảnh phù hợp với chuyển biến kinh tế xã hội [8].
Như vậy, có nhiều nghiên cứu về dự báo theo các cấp học. Mỗi giai đoạn phát triển
của đất nước, chính phủ lại phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia đáp ứng
yêu cầu phát triển của đất nước. Những nghiên cứu về dự báo nhu cầu nhân lực có nhiều
cách tiếp cận khác nhau tuy nhiên đều đưa ra cơ sở lý luận nền tảng, làm cơ sở cho việc
dự báo nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển đất nước, một trong những cơ sở nền tảng để
xây dựng chiến lược phát triển giáo dục quốc gia.
h) Những nghiên cứu về các giải pháp thực hiện chiến lược
Trong cuốn “Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI – Kinh nghiệm của
các quốc gia” có các bài viết của các tác giả về giải pháp phát triển giáo dục mầm non và
phổ thông: Giáo dục mầm non: Thực trạng và giải pháp (Lê Thị Ánh Tuyết); Một số
định hướng xây dựng chương trình giáo dục mầm non (Lê Thu Hương); Chính sách đối
với giáo viên mầm non hiện nay (Nguyễn Thị Quyên); Vấn đề chính sách với giáo viên
phổ thông đang công tác ở miền núi (Nguyễn Xuân Ngạn). Các tác giả đều đã đưa ra
phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp về xây dựng chương trình, chính sách đối
với giáo viên… để góp phần phát triển giáo dục mầm non và phổ thông [41].
Cũng trong cuốn sách trên, có các bài viết về giải pháp phát triển giáo dục nghề
nghiệp, đại học và sau đại học của các tác giả: Hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục nghề
nghiệp – Một giải pháp quan trọng để thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 20012010 (Nguyễn Minh Đường); Chất lượng – Lựa chọn ưu tiên trong chính sách phát triển
dạy nghề (Phan Chính Thức); Chính sách phát triển đào tạo nghề đến năm 2010 (Mạc
Văn Tiến); Một số vấn đề chính sách phát triển đội ngũ giáo viên trung học chuyên
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nghiệp và dạy nghề trong giai đoạn tới (Nguyễn Đức Trí); Kế hoạch hoá phát triển giáo
dục với vấn đề quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các trường đại học hiện nay của
nước ta (Phan Tùng Mậu); Ứng dụng mô hình quản lý chất lượng ISO 9000 trong quản
lý đào tạo sau đại học ở Việt Nam (Phan Văn Kha)…Mỗi tác giả đều đưa ra những nội
dung phân tích riêng về các chính sách và giải pháp đối với phát triển giáo dục nghề
nghiệp, đại học và sau đại học trong đó khẳng định: đối với giáo dục nghề nghiệp:
Trong cuốn sách “Đổi mới quản lý giáo dục Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và
thực tiễn” (2014), chủ biên Phan Văn Kha đã có nội dung phân tích về thực trạng phân
luồng và liên thông và nhóm các giải pháp thúc đẩy phân luồng và tăng cường liên thông
trong hệ thống giáo dục quốc dân đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu
học suốt đời của mỗi người dân; nội dung phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý
giáo dục cũng được phân tích cụ thể từ vai trò, vấn đề quy hoạch, tuyển dụng, tuyển
chọn, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, đạo đức nghề nghiệp…; phân tích và đưa ra mô hình
và giải pháp đổi mới quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, mô hình quản lý
trường phổ thông trong bối cảnh phân cấp quản lý giáo dục, mô hình và giải pháp đổi
mới quản lý nhà trường giáo dục nghề nghiệp, mô hình và giải pháp đổi mới quản lý nhà
trường đại học [14]. Hệ thống các nhóm giải pháp đổi mới quản lý các cơ sở giáo dục,
các bậc học là nguồn tài liệu có ý nghĩa trong việc xây dựng khung chiến lược phát triển
giáo dục:
Như vậy, để quá trình xây dựng cũng như thực thi chiến lược được hiệu quả, cần
thiết phải xây dựng hệ thống các giải pháp vĩ mô và vi mô một cách đồng bộ, thống nhất
cho từng lĩnh vực giáo dục, từng cấp học từ trung ương đến địa phương, đến từng cơ sở
giáo dục.
i) Những nghiên cứu về chiến lược phát triển giáo dục trong bối cảnh của cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ 4:
Cách ma ̣ng công nghiê ̣p 4.0 làm thay đổi cơ bản và mạnh mẽ phương thức sản xuất
cũng như quản lý và quản trị nhờ số hoá và tích hợp giữa các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật
số, sinh học để giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội, sự kết hợp giữa các hệ thống ảo
và thực, các hệ thống kết nối thông qua Internet. Vai trò của con người – là đối tượng của
giáo dục, đã được thay đổi một cách cơ bản trong hệ thống tương tác mới gồm con người
– máy móc - hệ thống thông tin. Yêu cầu của Cách ma ̣ng công nghiê ̣p 4.0 đòi hỏi phải có
mô hình giáo dục mới và chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030 cũng cần
được xây dựng trong bối cảnh các ảnh hưởng của cuộc Cách ma ̣ng công nghiê ̣p 4.0.
Trong bài báo “Kịch bản nào cho giáo dục Việt Nam trước những thách thức của
Cách ma ̣ng công nghiê ̣p lần thứ 4” được đăng trong Kỷ yếu hội thảo về Chiến lược và
Kế hoạch giáo dục trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 do Viện Khoa học Giáo
dục Việt Nam tổ chức vào tháng 2/2018 của tác giả Phạm Đỗ Nhật Tiến đã đưa ra một
số kịch bản khả dĩ để xem xét, phân tích, bổ sung, làm cơ sở cho việc lựa chọn chính
sách và chiến lược trong xây dựng giáo dục 4.0 ở Việt Nam trong 15-20 năm tới. Qua
việc đưa ra một số kịch bản và phân tích cụ thể, tác giả đã đưa ra kết luận: Chúng ta khó

15

có thể xây dựng được giáo dục 4.0 đích thực nếu tiếp tục duy trì phương thức cung ứng
tài chính cho giáo dục như hiện nay cùng với cách tổ chức hệ thống giáo dục tụt hậu so
với các bước tiến của công nghệ và yêu cầu đào tạo của người lao động. Để xây dựng
giáo dục 4.0 đích thực, cần mạnh dạn áp dụng phương thức cung ứng chuẩn thị trường
và phát triển hạ tầng ICT để cơ chế cạnh tranh và tiến bộ công nghệ thực sự trở thành
các động lực mới trong phát triển giáo dục.
Trong bài báo “Một số ý kiến về tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến giáo
dục Việt Nam”, tác giả Hà Công Hải đưa ra phân tích những thách thức, thời cơ của
Cách ma ̣ng công nghiê ̣p 4.0 đối với giáo dục Việt Nam. Đồng thời, tác giả đưa ra một số
đề xuất về đổi mới chiến lược và kế hoạch giáo dục Việt Nam trong bối cảnh Cách ma ̣ng
công nghiê ̣p 4.0 như sau: Trong xây dựng chiến lược, cần đặc biệt nhấn mạnh đến xu
hướng của Cách ma ̣ng công nghiê ̣p 4.0 và những tác động ảnh hưởng đến giáo dục Việt
Nam trong giai đoạn tới [9].
Về quan điểm của chiến lược phát triển giáo dục: Cần nghiên cứu bổ sung một số
quan điểm mới phù hợp như: Đổi mới đồng bộ giữa cơ cấu ngành nghề, chương trình,
phương thức giáo dục; Kết hợp giữa phát triển nhân lực hướng vào phục vụ các ngành
nghề mới với đào tạo nhân lực cho các ngành có nguy cơ thất nghiệp trước tác động của
Cách ma ̣ng công nghiê ̣p 4.0; Tích cực thu hút các lực lượng xã hội, đặc biệt là doanh
nghiệp để tham gia đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của Cách ma ̣ng công nghiê ̣p 4.0;
tích cực hội nhập quốc tế để bắt kịp xu hướng chung về đổi mới giáo dục; Chú ý đến
hiệu quả của quá trình chuyển đổi giáo dục Việt Nam trong Cách ma ̣ng công nghiê ̣p 4.0
trên cơ sở kết hợp giữa đổi mới và ổn định.
Về định hướng chiến lược giáo dục: Cần tập trung phát triển các ngành nghề của
Cách ma ̣ng công nghiê ̣p 4.0 mà Việt Nam có khả năng như các ngành kinh tế dựa trên
công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học, vật liệu mới, chế tạo mới, tự
động hoá, công nghệ môi trường; Tập trung đào tạo chuyển đổi ngành nghề cho một số
lĩnh vực có khả năng chịu tác động tiêu cực của Cách ma ̣ng công nghiê ̣p 4.0 như dệt
may, da giầy…; Đổi mới đồng thời ở cả chiều dọc (các cấp giáo dục) và chiều ngang
(chương trình giáo dục, phương thức giáo dục…); Đổi mới đồng bộ với đổi mới về khoa
ho ̣c và công nghê ̣, đổi mới hệ thống sản xuất, đổi mới kinh tế xã hội.
Về giải pháp chiến lược giáo dục: Cần sớm áp dụng các giải pháp mới đang được
nhiều nước quan tâm như: Số hoá giáo dục, cá thể hoá hoạt động giáo dục, giáo dục
chuyên sâu theo cách tiếp cận dự án, tập trung vào đào tạo về khởi nghiệp và đổi mới
sáng tạo, tạo các mạng lưới liên trường; Xây dựng các giải pháp quyết liệt khắc phục các
hạn chế trong việc thiếu gắn kết giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, thiếu
đồng bộ giữa giáo dục kiến thức với giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng làm việc;
Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp về thời cơ, thách thức của Cách ma ̣ng công
nghiê ̣p 4.0 đối với giáo dục Việt Nam.
Tác giả Nguyễn Lộc đã có bài viết “Giáo dục 4.0 và những thay đổi cần thiết của
năng lực quản lý” (2018). Trong bài viết, tác giả đã làm sáng tỏ bản chất của giáo dục
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4.0 và trình bày quan điểm của cá nhân về định hướng phát triển cho giáo dục Việt Nam
trong bối cảnh Cách ma ̣ng công nghiê ̣p 4.0 trên 3 nội dung lớn bao gồm: (1) Cần phát
triển trường học đạt tới mô hình của hệ thống sinh thái học tập với điểm nhấn là hệ
thống công nghệ tiên tiến với các nền tảng công nghệ thông tin hiệu quả để vận hành cái
gọi là hệ thống quản lý học tập (Learning management system hay là LMS), rồi sau đó là
sự kết hợp với hệ tri thức mở, mạng xã hội, công cụ xuất bản, diễn đàn v.v…; (2) Nhanh
chóng áp dụng các tiếp cận chương trình giáo dục tích hợp và xuyên ngành nhằm đáp
ứng cao nhất các nhu cầu cá nhân hóa học tập, đồng thời hình thành các kỹ năng của Thế
kỷ 21 như giải quyết vấn đề, phối hợp giữa nhiều người, quản lý con người, tư duy phản
biện…, nhằm đối phó với sự bất ổn của thời đại Công nghiệp 4.0; (3) Đầu tư mạnh mẽ
trong việc áp dụng vào dạy học các công nghệ thực ảo, hướng phát triển chủ đạo của
Công nghiệp 4.0 nhằm tăng cường các mức độ trải nghiệm trực tiếp, qua đó nâng cao
hơn nữa hiệu quả học tập. Nội dung được tác giả đưa ra cũng là những gợi ý cho việc
xây dựng chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030 [27].
Trong bài viết “Một số nội dung phát triển chiến lược giáo dục và đào tạo đáp ứng
yêu cầu Cách ma ̣ng công nghiê ̣p 4.0” của tác giả Đinh Xuân Khoa và Phạm Minh Hùng
đã làm rõ đặc trưng của cuộc cách mạng 4.0, trên cơ sở đó đề cập đến nội dung phát
triển chiến lược giáo dục và đào tạo Đại học của nước ta trong thời gian tới trên các
phương diện: Đánh giá tình hình giáo dục đại học, bối cảnh và thời cơ, thách thức đối
với giáo dục đại học; Quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục đại học; Mục tiêu, giải pháp
phát triển giáo dục Đại học [17]. Bên cạnh giáo dục đại học, nhóm tác giả thuộc Trung
tâm Nghiên cứu Giáo dục Phổ thông – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cũng có bài
viết về “Cách ma ̣ng công nghiê ̣p lần thứ 4 và phát triển giáo dục phổ thông đáp ứng với
giáo dục 4.0”. Các nội dung của bài viết sẽ là một nguồn tài liệu giúp cho việc xây dựng
chiến lược phát triển giáo dục đại học, giáo dục phổ thông trong chiến lược phát triển
giáo dục nói chung trong giai đoạn tới.
Trong bài viết Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam và những vấn đề đặt ra
trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế Chiến
lược và kế hoạch giáo dục trong bối cảnh cách mạng 4.0 do Viện Khoa ho ̣c giáo du ̣c
Viê ̣t Nam tổ chức tháng 2/2018 của tác giả Trần Công Phong, Đỗ Thị Bích Loan, Trịnh
Thị Anh Hoa (2018), đã phân tích bối cảnh và chỉ ra những vấn đề đặt ra đối với xây
dựng Chiến lược phát triển giáo dục trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đó là:
quản lý, phân cấp quản lý, chương trình, phương pháp hình thức tổ chức, phương tiện
dạy học… [31].
Trong bài viết “Chuẩn bị thế hệ trẻ cho tương lai trong bối cảnh của cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0, đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế Chiến lược và kế
hoạch giáo dục trong bối cảnh cách mạng 4.0 do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ
chức tháng 2/2018, tác giả Lê Anh Vinh đã phân tích về cấu trúc dân số của Việt Nam
và thực trạng thị trường lao động hiện nay, chỉ ra những thách thức đối với giáo dục và
đào tạo trong bối cảnh của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đó là người lao động
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phải có đủ kiến thức và kĩ năng để làm chủ được các công nghệ mới, làm việc trong thời
cuộc mới [43].
Trong bài báo “Chiến lược giáo dục trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0” của
tác giả Đặng Bá Lãm đã nêu lên những thay đổi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
đem lại cho xã hội và những đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra cho giáo
dục, đồng thời chỉ ra những thay đổi mà giáo dục Việt Nam cần thực hiện để thích nghi
với cách mạng công nghiệp 4.0. Tác giả nhấn mạnh, Quá trình giáo dục phải được thiết
kế một cách đồng bộ, nhất quán từ giáo dục mầm non đến đại học. Giáo dục phổ thông
phải đa diện (bốn mặt theo thứ tự ưu tiên là: Sức khỏe (Cả thể chất và tinh thần), quan hệ
xã hội, hiểu biết thế giới, năng lực thẩm mỹ (Cả cảm xúc và hành vi); Thay đổi chương
trình trung học phổ thông cho phù hợp, cân đối. Thay đổi cơ bản về số lượng, cơ cấu
thành phần và chất lượng nhà giáo. Giáo dục nghề nghiệp cần bám sát nhu cầu của sản
xuất và dịch vụ và tốt nhất là đào tạo tại cơ sở sản xuất và dịch vụ. Giáo dục đại học chủ
yếu cung cấp nền tảng tri thức và văn hóa, tinh thần và phương pháp học tập sáng tạo để
có thể tự thích nghi khi công nghệ thay đổi. Đó là những nội dung mà Cuộc Cách mạng
Công nghiệp 4.0 đòi hỏi đối với giáo dục Việt Nam.
Và hiện nay Ngân hàng thế giới đang hỗ trợ Bộ Giáo dục & Đào tạo xây dựng
chiến lược tổng thể phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2035.
Dự thảo bản Chiến lược này được xây dựng dự trên tiếp cận chính là tiếp cận hệ thống
và tiếp cận SABER (WB). Dự thảo chiến lược bao gồm: Dự báo bối cảnh trong nước và
quốc tế; Đánh giá thực trạng GDĐH Việt Nam thông qua i) các chỉ số phát triển chính
của giáo dục đại học Việt Nam (Các chỉ số về tài chính trong giáo dục đào tạo; các chỉ
số về đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, các chỉ số về cơ sở vật chất, các chỉ số về mức
độ tự chủ và trách nhiệm giải trình của nhà trường, các chỉ số về sự tham gia của khu
vực tư nhân, các chỉ số liên quan đến đánh giá đối với người học , các chỉ số liên quan
đến hệ thống quản lý thông tin giáo dục; ii) Đánh giá năng lực thể chế về GDĐH của
Việt Nam (Tầm nhìn cho giáo dục đại học; Hành lang pháp lý; Cơ chế quản lý nhà nước
và tự chủ đại học; Tài chính dựa trên hiệu quả và công bằng; Hệ thống kiểm định chất
lượng độc lập; Sự phù hợp của sản phẩm đào tạo với thị trường lao động. Dự thảo cũng
đề cập đến các quan điểm, tầm nhìn phát triển giáo dục đại học đến 2030 và tầm nhìn
đến năm 2035, Từ quan điểm, tầm nhìn dự thảo cũng đề ra mục tiêu phát triển giáo dục
đại học đến 2030 “Thiết lập được một hệ thống giáo dục đại học có khả năng đáp ứng
nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế-xã hội, tiếp cận trình độ
khoa học-công nghệ tiên tiến của khu vực và thế giới, đi đầu trong chuyển giao tri thức
và công nghệ” đồng thời cũng dự kiến các giải pháp thực hiện: Nâng cao năng lực quản
lý nhà nước và quản trị trong GDĐH; Quy hoạch mạng lưới các cơ sở GDĐH; Tăng
cường năng lực của hệ thống và của các cơ sở GDĐH; Đảm bảo nguồn lực bền vững cho
phát triển giáo dục đại học
Trước bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều nhà giáo, nhà nghiên
cứu tâm huyết với giáo dục đã trình bày, đưa ra quan điểm của cá nhân về những rào
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cản, khó khăn, thách thức và những yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với
giáo dục Việt Nam. Các bài viết là những tư liệu có ý nghĩa quan trọng trong việc xây
dựng khung chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030 trong bối cảnh cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0.
k) Những nghiên cứu phát triển giáo dục và khoa học giáo dục
Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện triển khai Chương trình quốc gia về Khoa học giáo
dục, nhiều công trình nghiên cứu về khoa học giáo dục, về luận cứ cho xây dựng hệ thống
pháp luật, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo, các công trình nghiên cứu này có vai
trò quan trọng trong việc cung cấp thêm cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc thực hiện
CLPTGD. Cụ thể:
Các đề tài nghiên cứu cơ sở để tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển giáo dục và
xây dựng thực hiện CLPTGD phải kể đến Nghiên cứu luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung
Luật Giáo dục, Nghiên cứu luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học,
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đề xuất xây dựng Luật Nhà giáo; Nghiên
cứu Cơ sở khoa học cho việc đề xuất hệ thống giải pháp thực hiện đổi mới căn bản và toàn
diện giáo dục và đào tạo Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết
số 44-NQ/CP; đề tài Triết lý giáo du ̣c Việt Nam - từ truyền thống đến hiện đại….
Các đề tài nghiên cứu dự báo sự phát triển giáo dục: Nghiên cứu dự báo nhu cầu
nguồn nhân lực làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo đến năm 2025; Nghiên cứu dự
báo nhu cầu đào tạo giáo viên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Các đề tài nghiên cứu nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra của giáo dục: Giải
pháp phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; Nghiên cứu giải pháp triển khai Khung
trình độ quốc gia Việt Nam; Nghiên cứu mô hình đại học tự chủ và các giải pháp tăng
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam; Nghiên cứu
mô hình trường đại học đáp ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (“đại học 4.0”);
Nghiên cứu về công dân toàn cầu Việt Nam; Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành
mạnh, thân thiện ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; Xây dựng bộ công cụ đánh
giá sự phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương; Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp
cận năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông…[3]
Những công trình nghiên cứu này tuy đề cập đến từng nội dung, từng lĩnh vực riêng
lẻ của giáo dục nhưng kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp thông tin vô cùng bổ ích, phong phú
về lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng CLPTGD Việt Nam 2021-2030.
14.1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
a) Những nghiên cứu về lý luận chung của chiến lược
Thuật ngữ “chiến lược” xuất hiện đầu tiên trong quân đội Athen, với ý nghĩa là
“nghệ thuật lãnh đạo quân đội”, khi mà những người chỉ huy có nhiệm vụ xem xét tất cả
các điều kiện để đảm bảo an toàn và an ninh quốc gia. Vào đầu những năm 1960, thuật
ngữ này bắt đầu được sử dụng rộng rãi hơn sang lĩnh vực kinh doanh, quản lý và sau đó
xuất hiện cả trong lĩnh vực xã hội, bao gồm cả giáo dục.
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Ba tác phẩm được xem là kinh điển trong việc đưa ra những khái niệm nền tảng của
quản lý chiến lược chính là Chiến lược và cơ cấu (1962) của Alfred Chandler thuộc
Trường Kinh doanh Havard, Chiến lược Công ty (1965) của Igor Ansoff và Chính sách
kinh doanh: Chủ đề và các ví dụ điển hình (1965) của E.P. Learned, C.R. Christensen,
K.R. Andrews và W.D. Guth.
Trong cuốn “Chiến lược và cơ cấu”, Alfred Chandler đã đưa ra định nghĩa cơ bản về
chiến lược và cơ cấu thông qua việc tìm hiểu cách thức điều chỉnh kết cấu tổ chức hành
chính ở các công ty lớn để thúc đẩy chiến lược phát triển. Chiến lược như là “sự quyết định
về các mục đích và mục tiêu dài hạn cơ bản của một doanh nghiệp và việc thông qua các
hướng hành động và phân bổ các nguồn cần thiết để thực hiện các mục đích đó…”. [45]
Igor Ansoff, trong cuốn “Chiến lược công ty”, mô tả chiến lược có vai trò là “sợi chỉ
hồng xuyên suốt” năm quyết định của tổ chức, bao gồm: quy mô sản phẩm – thị trường,
phương án tăng trưởng, ưu thế cạnh tranh, phối hợp năng lực và các quyết định sản xuất –
đầu tư. Ý tưởng chủ đạo trong cách tiếp cận hoạch định của ông là phân tích độ chênh
lệch. Thứ nhất, thiết lập các mục tiêu; Thứ hai, đo lường hay ước lượng độ chênh lệch
giữa vị thế hiện tại và các mục tiêu mong muốn; Thứ ba, đề xuất một hay nhiều chuỗi
hành động (chiến lược); Thứ tư, kiểm định các đặc tính và khả năng làm giảm độ chênh
lệch của các hành động này; Thứ năm, chọn ra chiến lược hữu hiệu đủ để làm giảm các độ
lệch. Một trong những ý tưởng của ông được sử dụng nhiều là sơ đồ ma trận nhiệm vụ để
xác định được đường lối chung trong chiến lược. Rất nhiều ý tưởng khác của ông cũng
được áp dụng vào việc xây chiến lược của các tổ chức. [51]
Cuốn “Chính sách kinh doanh: Chủ đề và các ví dụ điển hình” của E.P. Learned,
C.R. Christensen, K.R. Andrews và W.D. Guth định nghĩa chiến lược là “các mô hình
mục tiêu, mục đích, các chính sách và kế hoạch chính nhằm đạt được các mục đích đó,
được tuyên bố theo cách nhằm xác định công việc kinh doanh mà công ty đang thực hiện,
hoặc sẽ thực hiện và công ty đó thuộc loại hình gì hoặc sẽ là lọai hình gì.” Việc xây dựng
chiến lược được xem là một quá trình có quan hệ chặt chẽ với quá trình thực hiện chiến
lược nhưng trên thực tế, hai quá trình này lại riêng biệt nhau. Các nhà quản lý cần cân đối
giữa cơ hội thị trường bên ngoài với năng lực và các nguồn lực bên trong công ty, các giá
trị, khát vọng và nghĩa vụ của các nhà quản lý đối với những thành viên tham gia hơn là
đối với những người nắm giữa cổ phần công ty. Chiến lược sau đó có thể được thực thi
thông qua việc huy động các nguồn lực, thể hiện sự lãnh đạo và định hình cơ cấu tổ chức
phù hơp, động viên, khuyến khích và các hệ thống kiểm soát. Cách tiếp cận này cũng phù
hợp với các tiếp cận của Chandler và kết hợp chặt chẽ với khái niệm của Selznick về “năng
lực đặc biệt” cũng như ý tưởng về một môi trường dễ thay đổi. Tác giả cuốn sách này cũng
là những người đề ra phương pháp phân tích SWOT nổi tiếng cũng như cách thức sử dụng
kết quả của phân tích này để phát triển các chiến lược phù hợp cho tổ chức. [46]
b) Những nghiên cứu về quản lý chiến lược
Việc nghiên cứu quản lý chiến lược trong các tổ chức ở các nước công nghiệp là
một trong những lĩnh vực được nhiều người quan tâm nhất về khoa học tổ chức. Nó

20

nghiên cứu không chỉ lý thuyết mà cả thực hành các nhiệm vụ quản lý chiến lược trong
các tổ chức tư nhân, nhà nước và quốc tế.
Ngày nay, các nghiên cứu quản lý chiến lược đều rất công phu và có cơ sở lý thuyết
vững chắc. Các nghiên cứu này xem xét rất nhiều vấn đề như khái niệm và hoạt động, các
chiến lược thực hiện, sự phụ thuộc lẫn nhau của ảnh hưởng và thích nghi giữa tổ chức và
môi trường nhiệm vụ của nó, các ưu tiên quản lý chiến lược hàng đầu thay đổi ở những
giai đoạn khác nhau trong hoạt động tổ chức ở các công ty thuộc khu vực tư nhân và các
doanh nghiệp nhà nước.
Cũng theo Coulter, M. (2002) nhóm nghiên cứu về quản lý chiến lược thuộc
Trường Đại học McGill do Henry Mintzberg đứng đầu đã nghiên cứu nhiều khái niệm
khác nhau về kinh doanh và quản lý khu vực nhà nước. Những nghiên cứu này đề cập
đến các vấn đề như làm rõ khái niệm và định nghĩa về quản lý chiến lược, theo dõi và
xây dựng chiến lược trong kinh doanh và các tổ chức thuộc khu vực nhà nước.
Ta ̣p chí Quản lý Chiế n lươ ̣c đươ ̣c Nhà xuấ t bản John Wiley xuấ t bản hai tháng
mô ̣t lầ n nhằ m cung cấ p “mô ̣t diễn đàn hàng đầ u triǹ h bày lý thuyế t và thực hành quản lý
chiế n lươ ̣c”. Đồ ng thời, Robert B.Lamb, giáo sư của trường Đa ̣i ho ̣c New York đã xuấ t
bản mô ̣t cuố n sách có tựa đề Những Tiế n bô ̣ trong quản lý Chiế n lươ ̣c đề câ ̣p đế n những
tiế n bô ̣ hiê ̣n nay về lý thuyế t và thực hành trong quản lý Chiế n lươ ̣c (Coulter M, 2002).
Theo Kiggundu, M.N. (1989), thì trong các tổ chức, người ta chú tro ̣ng đế n viê ̣c kế t
hơ ̣p quản lý chiế n lươ ̣c với các chức năng truyề n thố ng. Do đó, hiê ̣n nay có rấ t nhiề u lý
thuyế t và phương pháp liên quan đế n viê ̣c quản lý nguồ n nhân lực chiế n lươ ̣c, quản lý
quố c tế chiế n lươ ̣c, phát triể n tổ chức chiế n lươ ̣c và các hê ̣ thố ng hỗ trơ ̣ quyế t đinh
̣ chiế n
lươ ̣c. Tấ t cả những nghiên cứu này đề u chỉ rõ sự thâm nhâ ̣p của quản lý chiế n lươ ̣c vào
điề u hành tổ chức. Chúng cũng cho thấ y mô ̣t cách rõ ràng là các nhà quản lý không chỉ
cầ n có năng lực chuyên môn mà cầ n phải biế t cách gắ n kế t chức năng quản lý của min
̀ h
với viê ̣c thực hiê ̣n hiê ̣u quả các nhiê ̣m vu ̣ quản lý chiế n lươ ̣c của công ty mình. Ở Hoa
Kỳ, các tổ chức trong liñ h vực công nghiê ̣p đang quay sang áp du ̣ng mô ̣t số cách hiê ̣u
quả viê ̣c quản lý chiế n lươ ̣c để đố i phó với ca ̣nh tranh trên thương trường quố c tế đă ̣c
biê ̣t là ca ̣nh tranh từ những công ty Nhâ ̣t Bản.
Ở Châu Âu, trong mô ̣t nghiên cứu kéo dài 10 năm ở Trung tâm quản lý Bradford
và Viê ̣n nghiên cứu khoa ho ̣c xã hô ̣i và nhân văn Hà Lan, David Cray và Geoffrey
Mallory và những đồ ng sự của ho ̣ đã theo dõi 150 trường hơ ̣p đưa ra quyế t đinh
̣ chiế n
lươ ̣c ở những tổ chức tư nhân và nhà nước. Mă ̣c dù nhâ ̣n thấ y sự khác nhau trong tổ
chức trong viê ̣c đưa ra quyế t đinh
̣ có liên quan đế n thực hiê ̣n các nhiê ̣m vụ quản lý chiế n
lươ ̣c khác nhau, tuy nhiên kế t quả nghiên cứu cũng cho thấ y các tổ chức đề u áp du ̣ng
viê ̣c quản lý chiế n lươ ̣c. Nó cũng khẳ ng đinh
̣ tầm quan tro ̣ng của viê ̣c xem xét môi
trường bên ngoài trong viê ̣c thực hiê ̣n các nhiê ̣m vu ̣ quản lý chiế n lươ ̣c.
Mô ̣t báo cáo của Ngân hàng thế giới (Kiggundu, M.N, 1989) cũng xác đinh
̣ sự áp
du ̣ng rô ̣ng rãi viê ̣c quản lý chiế n lươ ̣c trong các tổ chức Châu Âu khi xem xét kinh
nghiê ̣m quản lý và lâ ̣p kế hoa ̣ch chiế n lươ ̣c của 90 tổ chức phân bố đề u giữa Hoa Kỳ và
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Châu Âu. Báo cáo cho thấ y rằ ng quản lý chiế n lươ ̣c đươ ̣c áp du ̣ng ở tấ t cả các tổ chức
đươ ̣c khảo sát và những tổ chức này ngày càng sử du ̣ng nhiề u hơn các mô hiǹ h và kỹ
thuâ ̣t quản lý chiế n lươ ̣c phức ta ̣p như nghiên cứu hiê ̣u quả và xây dựng tầm nhìn. Viê ̣c
quản lý chiế n lươ ̣c đươ ̣c các tổ chức tiế n bô ̣ thực hiê ̣n mô ̣t cách hiê ̣u quả hơn, các tổ
chức này đang đố i phó la ̣i với mức đô ̣ thay đổ i và ca ̣nh tranh ngày càng gay gắ t từ môi
trường bên ngoài, đă ̣c biê ̣t những năm 1980. Nhấ n ma ̣nh đế n tầ m quan tro ̣ng của các
nhiê ̣m vu ̣ quản lý chiế n lươ ̣c đố i với sự số ng còn của các tổ chức, báo cáo cho rằ ng:
“Quản lý chiế n lươc̣ đang đươ ̣c nhìn nhâ ̣n như mô ̣t mu ̣c đích thiế t yế u cho các tổ chức
trong viê ̣c nhâ ̣n biế t, phát triể n và duy trì sở trường và khả năng phản ứng la ̣i môi trường
để tồ n ta ̣i”
c) Những nghiên cứu về phương pháp xây dựng và thực hiện chiến lược
Trong cuố n sách Đinh
̣ nghiã và triể n khai thực hiê ̣n chiế n lươ ̣c phát triể n giáo du ̣c
tài chin
́ h (“La définition et la mise en œuvre d’une stratégie nationale en matière
d’éducation financière”), tác giả M. Emmanuel đã chỉ ra thực tra ̣ng của công tác giáo
du ̣c tài chiń h hiê ̣n nay ta ̣i Pháp nói riêng và của mô ̣t số nước OECD nói chung qua kế t
quả khảo sát của CCSF năm 2014 và kế t quả PISA 2012. [54]
Trong nghiên cứu “Les étapes de la mise en place d’un projet”, nhóm tác giả
Alizée Tutak, Stéphanie Malaise et Damien Canzittu đã đưa ra những hướng dẫn,
phương pháp và các bước thực hiê ̣n cu ̣ thể để xây dựng Chiế n lươ ̣c phát triể n giáo du ̣c
của mô ̣t cơ sở giáo du ̣c. Theo nhóm tác giả, để xây dựng và thực hiê ̣n mô ̣t chiế n lươ ̣c
phát triể n giáo du ̣c cầ n thực hiê ̣n 4 bước chin
́ h: (i) Kić h hoa ̣t dự án xây dựng chiế n lươ ̣c;
(ii) Xây dựng và thiế t kế khung chiế n lươ ̣c; (iii) Thực hiê ̣n chiế n lươ ̣c; (iv) và đánh giá
quá trin
̀ h thực hiê ̣n chiế n lươ ̣c. Bên ca ̣nh đó nhóm tác giả cũng đã đưa những khuyế n
nghi nhằ
̣ m giúp các cở sở giáo du ̣c có thể xây dựng và thực hiê ̣n Chiế n lươ ̣c phát triể n và
đổ i mới giáo du ̣c. [56]
Trong cuốn Chiến lược Phát triển bền vững (Strategies for Sustainable
Development, 2001) của Ủy ban Hỗ trợ Phát triển (Development Assistance Committee
- DAC) thuộc Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD), kinh nghiệm của các nước cho thấy các phương
pháp tiếp cận thành công đều có chung một số đặc điểm, đó là đặt ra các ưu tiên và tầm
nhìn dài hạn; tìm kiếm thúc đẩy điểm chung giữa các khung kế hoạch hiện có; thúc đẩy
quyền sở hữu; thể hiện các cam kết quốc gia; và được xây dựng dựa trên sự tham gia
thích hợp. Những chiến lược có mức độ thành công thấp hơn được cho là các chiến lược
quá chú trọng đến một sản phẩm, theo hình thức chỉ thực hiện một lần, các sáng kiến
riêng biệt và độc quyền từ trên xuống hoặc những chiến lược được trình bày dưới dạng
các khái niệm mới, không tận dụng quy trình hiện có và lãng phí các nguồn tài nguyên
khan hiếm do đòi hỏi thực hiện các quy trình mới từ đầu. Ngoài ra, nhiều chiến lược đã
thất bại khi cố gắng giải quyết những thay đổi kinh tế, xã hội và thể chế cần thiết cho sự
bền vững. Hầu hết các quốc gia đều đã có sẵn một vài quy trình lập kế hoạch chiến lược,
một số nước có hẳn hệ thống để phối hợp các chiến lược với nhau nhằm nâng cao hiệu
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quả thực hiện. Việc xây dựng hệ thống phối hợp như vậy sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc
thực hiện các chiến lược là các thành phần của hệ thống đó. Việc tăng cường sự phối
hợp và tận dụng những điểm chung giữa các chiến lược thành phần cũng giúp làm giảm
gánh nặng về năng lực và sử dụng các nguồn lực. [58]
Trong cuốn Báo cáo đề tài “Phương pháp xây dựng chiến lược và chinh sách giáo
dục, vận dụng vào thực tiễn Việt Nam”, tác giả nhận xét UNESCO đặc biệt quan tâm
đến việc xây dựng chiến lược chính sách giáo dục trên thế giới. Jacque Hallack, Giám
đốc Viện Nghiên cứu Kế hoạch hóa giáo dục của UNESCO tại Paris có bàn đến vấn đề
làm chính sách, chiến lược ở các nước. Ông cho rằng việc làm chính sách giáo dục, luôn
có tình hình căng thẳng, mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thế lực. Những mâu thuẫn tranh
chấp về chính trị ở các nước người có thể được nhận thấy rất rõ, nhưng về giáo dục
thường bị xóa nhòa đi, tuy rằng mọi quyết định quan trọng liên quan đến giáo dục là một
hành động chính trị. Theo Ông, có ba cấp lựa chọn trong chiến lược, chính sách giáo
dục, đó là lựa chọn toàn cục hoặc liên ngành, lựa chọn trong ngành hoặc ở cấp ngành và
lựa chọn phân ngành hoặc ở cấp dưới ngành. [53]
Lựa chọn toàn cục hoặc liên ngành: Việc lựa chọn này được thực hiện giữa lợi ích
của giáo dục và lợi ích của các ngành xã hội và kinh tế khác được hỗ trợ bởi chính phủ.
Tình hình căng thẳng hoặc mâu thuẫn có thể trở nên không thể chịu đựng nổi khi chính
phủ không cấp nguồn lực đầy đủ, kể cả khi chuyển việc cấp ngân sách sang năm sau.
Lựa chọn trong ngành hoặc ở cấp ngành: Việc lựa chọn này thực hiện giữa các mục
tiêu trong ngành giáo dục nhưng ngành giáo dục lại không thể thực hiện tất cả các mục
tiêu trong cùng một thời gian. Các mục tiêu đó lại không thể loại trừ lẫn nhau ở một mức
độ nhất định, nhưng trên thực tế chọn lựa, việc loại trừ xảy ra thường xuyên. Ví dụ như
cân nhắc giữa tính chọn lọc và tính bình đẳng trong giáo dục, lựa chọn giữa số lượng và
chất lượng. Cũng tương tự như vậy việc phân chia kinh phí hạn chế giữa giáo dục phổ
thông và đào tạo chuyên nghiệp, giữa các ngành chuyên môn khác nhau ở trình độ đại học
và trung học, và phổ biến hơn nữa giữa các trình độ khác nhau và các loại hình đào tạo
khác nhau. Ở một số nước, giáo dục không nằm dưới quyền kiểm soát trực tiếp của chính
phủ, và việc lựa chọn chính sách giáo dục bị phân tán giữa nhiều nơi ra quyết định.
Lựa chọn phân ngành hoặc ở cấp dưới ngành: Đó là việc xác định các con đường
và biện pháp, các cách tiếp cận, các phương pháp và cách cung cấp dịch vụ tốt nhất để
thực hiện mục tiêu nhất định một khi đã được quyết định. Ở việc chọn lựa này, người
cán bộ chuyên môn có vị trí quan trọng.
Theo tác giả, để lựa chọn chiến lược chính sách giáo dục, cần xem xét 8 điểm: (1)
Xác định thứ tự ưu tiên của các mục tiêu. (2) Xác định vai trò của chính phủ trong việc
cấp ngân sách cho các mục tiêu giáo dục và xác định kế hoạch chi tiêu trên cơ sở tiêu
chuẩn chi phí và hiệu quả. (3) Gắn giáo dục với kinh tế - xã hội, đảm bảo sự nhất quán
trong các chính sách tạo nguồn lực ngoài ngân sách. (4) Xác định mục tiêu từng thành
phần của hệ thống giáo dục. (5) Đảm bảo sự cân bằng giữa các mục tiêu đối lập. (6) Thu
thập thường xuyên thông tin về số lượng, chất lượng và xử lý những thông tin đó. (7)
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Truyền đạt thông tin đến các cơ sở giáo dục và quản lý giáo dục các cấp. (8) Đáp ứng nhu
cầu giáo dục bằng mọi loại hình đa dạng.
Theo tác giả, bốn nguyên tắc làm chiến lược giáo dục là:
1) Chia chiến lược giáo dục thành nhiều giai đoạn. Cần phải có thời gian để thực
hiện những biến đổi, bởi hệ thống giáo dục liên quan đến số lượng lớn người học, số
lượng lớn giáo viên, giảng viên và các nhà quản lý giáo dục các cấp. Chiến lược giáo
dục phải được chia thành nhiều giai đoạn để hệ thống giáo dục có đủ thời gian cần thiết
phá vỡ mô hình cũ, cải cách nó hoặc cải tiến nó. Chiến lược giáo dục nhiều giai đoạn đòi
hỏi phải lập kế hoạch, chương trình, thực nghiệm và đánh giá cẩn thận ở từng giai đoạn,
cũng như sắp xếp việc theo dõi sự chuyển tiếp từ giai đoạn này đến giai đoạn khác.
2) Cần phải tích hợp hệ thống ở tầm vĩ mô, tầm dưới cấp ngành và tầm vi mô.
Người làm chiến lược, chính sách giáo dục phải chấp nhận sự thích nghi của chiến lược
giáo dục đối với nguồn lực hạn chế; cân nhắc sự phân nhánh chi tiết có thể của các quyết
định và mọi tình huống bất trắc có thể xảy ra; chú ý đặc biệt đến các nhân tố không
thuộc về giáo dục.
3) Cần phải tác động đến nhu cầu của xã hội về giáo dục vì nhu cầu xã hội có vai
trò nổi bật và quyết định đối với sự đổi thay của hệ thống giáo dục nên chiến lược giáo
dục phải bao gồm các biện pháp điều hòa sự đổi thay này, nâng cao chất lượng giáo dục
và điều khiển sự phân luồng học sinh, sinh viên. Vai trò của các kỳ thi sẽ rất lớn. Các kỳ
thi được thiết kế và quản lý để đáp ứng mục tiêu được xác định của chiến lược giáo dục.
4) Cần tác động đến những người làm công tác giáo dục đào tạo và những người
tiếp nhận sự giáo dục đào tạo. Sức ỳ và trở lực đối với sự đổi mới bao giờ cũng là đặc
trưng điển hình của giáo dục. Đặc trưng đó chịu những ảnh hưởng tổng hợp của chính
trị, tôn giáo, văn hóa... tác động lên hệ thống giáo dục. Khi thiết kế chiến lược giáo dục
cần được đấu tranh khắc phục sức ỳ và lực cản đối với sự đổi mới bằng mọi đòn bẩy
thực tế và hữu hiệu.
UNESCO nêu ra ba vấn đề cần chú ý khi làm chiến lược giáo dục là: (1) Luôn gắn
chiến lược giáo dục với bối cảnh kinh tế - xã hội. (2) Luôn chú ý và thu thập ý kiến của
những người tiếp nhận giáo dục, coi đó là khách hàng của giáo dục. (3) Luôn chú ý và
thu thập ý kiến của những người làm công tác giáo dục, bao gồm giáo viên, cán bộ giáo
dục, thanh tra giáo dục và các nhà quản lý giáo dục từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất.
J. Hallack cho rằng cách làm chiến lược giáo dục quan tâm đến ba vấn đề nêu trên là
chính phương pháp làm chiến lược. Có thể quy cách làm đó về các phương pháp phân tích
thực tiễn kinh tế - xã hội, phương pháp điều tra xã hội học và phương pháp chuyên gia.
Tháng 11/2013, ta ̣i kỳ họp lần thứ 37, Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học
và Văn hóa của LHQ (UNESCO) đã thông qua “Chiến lược hành động của UNESCO
cho Chiế n lươ ̣c trung hạn 8 năm (2014-2021) về giáo du ̣c đào ta ̣o” (Stratégie de
l’UNESCO l’éducation 2014-2021”, UNESCO). Báo cáo Chiế n lươ ̣c trung ha ̣n của
UNESCO đã phản ánh nhu cầ u và mu ̣c tiêu giáo du ̣c của 195 quố c gia thành viên của
UNESCO. Chiế n lươ ̣c trung ha ̣n giai đoa ̣n 2014-2021 đã nêu lên những hoa ̣t đô ̣ng chủ

24

yế u của UNESCO về giáo dục và đào tạo trong 8 năm tới, tâ ̣p trung chủ yế u vào hoàn
thiê ̣n các dự án chưa hoàn thành thuô ̣c Chương trình Giáo dục cho tất cả mọi người. [62]
Báo cáo Chiế n lươ ̣c về giáo du ̣c của UNESCO đã chỉ ra những yêu cầ u chủ yế u và
những khó khăn đang phải đố i mă ̣t của liñ h vực giáo du ̣c và đào ta ̣o như: sự phát triển
của giáo dục trên thế giới, với sự phát triển không ngừng của chương trình giáo dục toàn
cầu sau năm 2015 và vai trò của giáo dục trong chương trình phát triển toàn cầu… để
chứng minh cho sự cầ n thiết phải xây dựng mô ̣t chiế n lươ ̣c giáo du ̣c mới cho giai đoa ̣n
2014-2021. Trên cơ sở đó, Báo cáo đã xác đinh
̣ mu ̣c tiêu chung và các mu ̣c tiêu cu ̣ thể
nhằ m thực hiê ̣n mu ̣c tiêu chung của tổ chức và các nước thành viên hướng đế n năm 2021
bao gồ m: (i) phát triển các hệ thống giáo dục thúc đẩy học tập suốt đời, bao gồ m cả chấ t
lươ ̣ng và số lượng, (ii) cung cấ p cho người học phương tiê ̣n và môi trường ho ̣c tâ ̣p để trở
thành công dân toàn cầ u (iii) thiết kế chương trình giáo du ̣c quốc tế trong tương lai. Từ
đó, báo cáo đã chỉ ra cách thức và phương pháp nhằ m thực hiê ̣n các mu ̣c tiêu đã đề ra.
Cuốn “Kế hoạch phát triển giáo dục quốc gia: Sổ tay lập kế hoạch dựa vào kết quả”
(National Education Sector Development Plan: A result-based planning handbook) của
UNESCO cho rằng lập kế hoạch được hiểu là quá trình định hướng, cách thức và các
phương tiện để hiện thực hóa định hướng đó. Kế hoạch cũng là sản phẩm của quá trình
đưa ra các quyết định liên quan đến việc xác định công việc cần làm và cách thức thực
hiện những công việc đó. [66]
Thuật ngữ “lập kế hoạch chiến lược” gần đây được sử dụng thay thế thuật ngữ “lập
kế hoạch dài hạn” trước kia. Lập kế hoạch dài hạn thường được xem là sự xây dựng một
kế hoạch nhằm đạt được một hoặc một số chính sách trong một khoảng thời gian nhất
định với giả định rằng những điều kiện sẵn có đủ để thực hiện các hoạt động được nêu
trong kế hoạch. Điểm khác của lập kế hoạch dài hạn và lập kế hoạch chiến lược chính là
ở môi trường – kế hoạch dài hạn được lập trong môi trường ổn định, trong khi kế hoạch
chiến lược được lập trong môi trường luôn năng động, luôn thay đổi, đòi hỏi sự xem xét
cẩn trọng mọi vấn đề liên quan. Điều này có nghĩa là lập kế hoạch chiến lược cần sự
quản lý cấp cao hơn so với lập kế hoạch dài hạn. Ngoài ra, có một số khác biệt giữa kế
hoạch dài hạn và kế hoạch chiến lược được nêu ở bảng sau:
Kế hoạch dài hạn
Kế hoạch chiến lược
Trọng tâm
Các hoạt động thường Các mục tiêu cần đạt
xuyên
Mục tiêu
Sử dụng các nguồn lực sẵn Lập kế hoạch chi tiết cho
có một cách tối ưu
các hoạt động cụ thể
Kết quả cần đạt
Sự ổn định
Hiệu quả, những ảnh
hưởng
Thông tin
Hiện trạng
Các cơ hội tương lai
Tổ chức
Quan liêu, ổn định
Theo mô hình doanh
nghiệp, linh hoạt
Giải quyết vấn đề
Dựa vào kinh nghiệm
Tìm các phương pháp mới
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Rủi ro
Thấp
Cao
Nguồn: National Education Sector Development Plan: A result-based planning
handbook (2006), UNESCO
Giáo dục bao gồm các yếu tố đầu vào như giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị, học
liệu; quá trình gồm các bước kết hợp các yếu tố đầu vào theo các cách khác nhau để tạo
ra sản phẩm; đầu ra và các sản phẩm là những lợi ích mà học sinh, gia đình và xã hội
được hưởng lợi. Để quản lý được những yếu tố này, hệ thống giáo dục phải được phân
tích và xem xét dưới các góc độ: sự phù hợp, tính hiệu quả, hiệu suất, sự ảnh hưởng và
sự bền vững. Tất cả những yếu tố này đều được xác định và phân tích trong quá trình lập
kế hoạch chiến lược.
Cuốn sổ tay này của UNESCO trình bày cách tiếp cận khung logic trong quá trình
lập kế hoạch chiến lược và thiết kế các tài liệu liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch
phát triển giáo dục quốc gia. Đây là một tài liệu hướng dẫn việc lập kế hoạch hành động,
mang tính chiến lược và hướng tới kết quả. Tài liệu cũng trình bày khái quát về các giai
đoạn khác nhau của chu kỳ quản lý chiến lược trong lĩnh vực giáo dục, mô tả các giai
đoạn khác nhau của lập kế hoạch chiến lược và hành động bằng phương pháp tiếp cận
khung logic – phân tích hệ thống, thiết kế chính sách, chương trình hành động, các kỹ
thuật lập chi phí cho các nguồn lực, đặc biệt là thông qua mô hình mô phỏng.
Theo tài liệu này, hoạt động quản lý bao gồm bốn bước cơ bản: phân tích, lập kế
hoạch, thực hiện và đánh giá. Quản lý chiến lược gồm một chuỗi các bước nối tiếp nhau:
phân tích hệ thống, xây dựng và thẩm định chính sách, lập kế hoạch hành động, quản lý
và giám sát, xem xét và đánh giá. Kinh nghiệm và những bài học rút ra từ quá trình thực
hiện, giám sát và đánh giá cung cấp phản hồi cho việc điều chỉnh các chương trình hiện
tại hoặc cho chu kỳ xây dựng chính sách và lập kế hoạch kế tiếp.
Đối với giáo dục, quản lý chiến lược cũng bao gồm các bước: phân tích hệ thống
giáo dục, xây dựng chính sách và lập kế hoạch hành động.
Phân tích hệ thống giáo dục bao gồm việc thu thập dữ liệu và các kết quả phân tích
về các lĩnh vực liên quan đến giáo dục như chức năng của hệ thống, bối cảnh, các yếu tố
quyết định như sự phát triển kinh tế xã hội, v.v… Đối với từng lĩnh vực nêu trên, phân
tích SWOT được thực hiện để đưa ra được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách
thức để có được những phác thảo về sự phát triển của ngành giáo dục. Kết quả phân tích
này cũng giúp xác định các vấn đề chủ chốt, những thách thức phải đối mặt để đề ra các
giải pháp.
Xây dựng chính sách và chiến lược: Những phân tích hệ thống giáo dục trong quá
trình phân tích ngành dẫn đến những câu hỏi về những gì mà ngành giáo dục phải làm để
giải quyết các vấn đề, nêu lên những thách thức và cơ hội. Câu trả lời cho những câu hỏi
này chính là mục tiêu chiến lược mà hệ thống phải đạt được, các phương pháp cần vận
dụng để đạt được những mục tiêu đó.
Lập kế hoạch hành động: Lập kế hoạch hành động là quá trình diễn giải những
tuyên bố chính sách thành những hành động có thể thực hiện, có thể đo lường và có
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người chịu trách nhiệm. Một cách cụ thể hơn, lập kế hoạch hành động bao gồm việc xác
định các mục tiêu, kết quả, phương pháp, trách nhiệm và khung thời gian (để trả lời cho
các câu hỏi: cái gì? Để làm gì? Như thế nào? Ai? Khi nào?). Bản kế hoạch hành động
chính là sản phẩm của quá trình này. Đối với việc lập kế hoạch dựa vào kết quả, cách
tiếp cận Khung logic được sử dụng rộng rãi khi xây dựng các dự án, các chương trình,
kế hoạch phát triển, qua đó, góp phần quản lý, giám sát dựa vào kết quả trong lĩnh vực
giáo dục.
Liên quan đến phương pháp xây dựng chiến lược, Ngân hàng Thế giới đã thiết lập
một công cụ nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách thu thập, phân tích, đánh giá các
dữ liệu về giáo dục phục vụ cho việc đưa ra các quyết định về chính sách ở tầm quốc gia,
đó là cách tiếp cận hệ thống hướng đến những kết quả giáo dục tốt hơn (System
Approach for Better Education Results – SABER). Việc sử dụng công cụ dự đoán và xây
dựng chính sách này giúp so sánh dữ liệu và thông tin về chính sách liên quan đến hệ
thống giáo dục. SABER giúp đánh giá chất lượng của các chính sách giáo dục trên cơ số
sánh với các tiêu chuẩn toàn cầu nhằm mục đích hỗ trợ các quốc gia nâng cao chất lượng
của hệ thống giáo dục. Chính vì vậy, SABER là một phương pháp tiếp cận hiện đại mới,
đồng thời là công cụ hữu hiệu và cần thiết cho quá trình xây dựng chiến lược phát triển
giáo dục của các nước. Hiện nay, Ngân hàng thế giới đang hỗ trợ Việt Nam xây dựng
Chiến lược phát triển giáo dục Đại học theo phương pháp tiếp cận này. Vì vậy việc
nghiên cứu phương pháp tiếp cận SABER để áp dụng vào xây dựng Chiến lược phát
triển giáo dục Việt Nam 2021-2030 là rất cần thiết để CLPTGD Việt Nam tiệm cận với
CLPTGD các nước trên thế giới.
d) Những nghiên cứu về mô hình lập kế hoạch chiến lược
Cuốn Mô hình quy trình lập kế hoạch chiến lược để xây dựng các nguồn lực giáo dục
mở của các tác giả Shu-Hsiang Chen, Jaitip Nasongkhla, and J. Ana Donaldson đề cập đến
một số mô hình lập kế hoạch chiến lược của nhiều nhà nghiên cứu và tổ chức quốc tế có uy
tín. [64]
Các tác giả Kotler và Murphy (1981) đề xuất một mô hình lập kế hoạch chiến lược
mà theo đó, các trường đại học cần kiểm tra một cách kỹ lưỡng môi trường, các nguồn lực
chính và xây dựng những mục tiêu mới và phù hợp được tiếp nối bởi sự phát triển chiến
lược theo cách thức hiệu quả nhất về chi phí. Mô hình này cần được hoàn thành từ các cấp
cơ sở chính và góp phần hình thành nên kế hoạch chiến lược có ảnh hưởng đến tương lai
của trường đại học đó. Mô hình của Kotler và Murphy bao gồm: (1) phân tích môi trường;
(2) phân tích các nguồn lực; (3) xây dựng mục tiêu; (4) xây dựng chiến lược; (5) thiết kế tổ
chức; (6) thiết kế hệ thống. Mỗi thành phần bao gồm các tiểu thành phần giúp cho người sử
dụng có thể khám phá sâu hơn, tùy theo bối cảnh cụ thể của họ. Mô hình này dường như đủ
khái quát và có thể áp dụng cho những bối cảnh khác nhau. Tuy nhiên, việc thực hiện quá
trình này chưa được mô tả rõ ràng. [64]
Quỹ nghiên cứu Đại học bang New York đã xây dựng một tài liệu hướng dẫn nhằm
giới thiệu cho các nhà lãnh đạo của Quỹ một phương pháp lập kế hoạch chiến lược, cung
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cấp các điều khoản và các bước lập kế hoạch chiến lược. Mô hình này đưa ra các thuật ngữ,
hướng dẫn và định hướng để lập kế hoạch chiến lược thường xuyên cho Quỹ. Mô hình này
bao gồm bảy bước: (1) thu thập và phân tích thông tin (bên ngoài, nội bộ và thị trường); (2)
xác định các vấn đề quan trọng mà tổ chức phải đối mặt; (3) xác định tầm nhìn chiến lược;
(4) xác định các sứ mệnh; (5) xây dựng các mục tiêu chiến lược; (6) xây dựng chiến lược
cho mỗi người; và (7) xác định mục tiêu hàng năm dựa trên kế hoạch chiến lược. [64]
Tác giả Lerner đã đưa ra một cách nhìn tổng quan về quá trình lập kế hoạch chiến
lược giúp cho người sử dụng có thể hiểu được khái niệm về kế hoạch chiến lược và quy
trình lập kế hoạch chiến lược. Tác giả giải thích rằng những thách thức mà giáo dục đại học
California phải đối mặt cũng như tầm quan trọng của quy trình lập kế hoạch chiến lược.
Mặc dù được thiết kế theo nhu cầu cụ thể của một trường đại học, quy trình này vẫn bao
gồm các bước chủ yếu của những quy trình lập kế hoạch chiến lược cơ bản. Theo Lerner,
các thành phần của quy trình bao gồm: (1) xác định tầm nhìn/sứ mệnh; (2) xác định các vấn
đề chiến lược – phân tích khoảng cách, các dấu mốc, môi trường và phân tích SWOT; (3)
dự thảo các chiến lược; (4) xem xét các chương trình/chiến lược đang triển khai; (5) tư duy
và học tập chiến lược. [64]
Mô hình lập kế hoạch chiến lược của tác giả Paris được áp dụng trong trường hợp
của trường đại học Wisconsin – Madison, bao gồm (1) sứ mệnh; (2) các nguyên tắc hoạt
động; (3) tầm nhìn; (4) phân tích bối cảnh; (5) các ưu tiên chiến lược; (6) kế hoạch hành
động một năm, ngân sách và điều chỉnh; (7) kiểm tra định kỳ. Mỗi thành phần đặt ra những
câu hỏi thiết thực giúp nhà hoạch định hoặc nhà quản lý xây dựng được khung kết quả cuối
cùng. Những phân tích trong và ngoài là những bước cơ bản của mô hình này giúp đáp ứng
đúng nhu cầu và nguyện vọng của các liên đới cũng như kiểm tra các điều kiện cơ bản cho
việc lập kế hoạch. [64]
Tác giả Pisel tiến hành nghiên cứu về quy trình lập kế hoạch chiến lược cho việc học
tập từ xa ở trường đại học và đưa ra mô hình gồm mười giai đoạn: (1) dự thảo kế hoạch; (2)
hướng dẫn và lập lịch trình; (3) phân tích; (4) xác định các sứ mệnh; (5) đặt ra các giả thiết;
(6) xây dựng chiến lược và xác định các hành động; (7) phân tích chức năng; (8) thực hiện;
(9) đánh giá; (10) kiểm tra định kỳ. Mô hình này đưa ra một cái nhìn tổng quát về các hoạt
động đang triển khai mà từng cá nhân cần biết trong khi thực hiện kế hoạch chiến lược. Các
hoạt động chính là yếu tố chủ chốt để nối liền khoảng cách giữa kế hoạch và thực tế.
Sổ tay lập kế hoạch chiến lược của trường đại học Saksrrya, Thổ Nhĩ Kỳ là một dạng
bản đồ gồm các hoạt động được lên kế hoạch trước và chiến lược thực hiện kèm theo phần
đánh giá về các giá trị, sứ mệnh, tầm nhìn và chiến lược. [64]
Đại hội lần thứ 17 của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) tại Morocco đã thông qua
“Chiế n lược phát triể n giáo du ̣c đa ̣i ho ̣c của AUF trong giai đoa ̣n 2017-2021” (“Stratégie de
l’AUF 2017-2021”). Báo cáo đã đề câ ̣p đế n lý do cầ n phải xây dựng chiế n lược phát triể n
giáo du ̣c mới; xác đinh
̣ điể m ma ̣nh, điể m yế u, những nguy cơ, thách thức, cơ hô ̣i của giáo
du ̣c đa ̣i ho ̣c; chỉ ra mu ̣c tiêu để xây dựng Chiến lược giai đoa ̣n 2017-2021 là xây dựng
không gian đại học mới và mở của cô ̣ng đồ ng nói tiếng Pháp. Bên ca ̣nh đó, đa ̣i ho ̣c cũng đã
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thông qua 9 mu ̣c tiêu cu ̣ thể và được chia thành 3 nhóm mu ̣c tiêu chính: (i) việc đảm bảo
chất lượng giáo dục; (ii) vấn đề hướng nghiệp cho sinh viên; (iii) sự phát triển toàn cầu đối
với các trường Đại học. Bên ca ̣nh viê ̣c nêu ra những yế u tố thuâ ̣n lợi và khó khăn trong quá
trình triể n khai thực hiê ̣n chiế n lược, Báo cáo cũng đã giới thiê ̣u quá trình và phương pháp
xây dựng Báo cáo chiế n lược này từ giai đoa ̣n lên ý tưởng, phân tích, khảo sát lấ y ý kiế n của
các cá nhân tổ chức,… [44]
Theo tài liệu “Cách tiếp cận việc lập kế hoạch chiến lược của Education First”
(Education First’s Approach to Strategic Planning) của tổ chức Education First, cách tiếp
cận lập kế hoạch chiến lược bao gồm ba giai đoạn: tìm hiểu bối cảnh, hình thành chiến lược
và quản lý. Mỗi giai đoạn gồm những việc cụ thể cùng những câu hỏi chủ chốt liên quan.
[47]
Giai đoạn 1: Tìm hiểu bối cảnh cần tiến hành tìm hiểu quy mô, thực hiện các nghiên
cứu, xem xét và phân tích tình hình thông qua việc đặt ra và trả lời các câu hỏi: Những yếu
tố nào thuộc kế hoạch chiến lược sẽ cần được chú trọng? Những bài học từ những kế hoạch
chiến lược trước đây là gì? Khoảng cách hay cơ hội trong từng lĩnh vực? Đầu vào bao gồm
những yếu tố nào?
Giai đoạn 2: Hình thành chiến lược. Đây là giai đoạn xác định sứ mệnh, tầm nhìn và
các giá trị cốt lõi, xác định những sự thay đổi cũng như những hành động cần thiết. Những
câu hỏi cần quan tâm bao gồm những câu hỏi để xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị Mong muốn điều gì? Mục đích cần đạt là gì? Các nguyên tắc chủ đạo cho các hoạt động là
gì ?; những câu hỏi để xác định sự thay đổi cần thiết – Những thay đổi sẽ giúp giải quyết các
vấn đề như thế nào hoặc sẽ tạo ra những ảnh hưởng lâu dài ra sao?; những câu hỏi để xác
định hành động – Cần làm gì và làm như thế nào? Kết quả mong đợi là gì?
Giai đoạn 3: Quản lý. Đây là giai đoạn giải quyết các vấn đề liên quan đến các
nguồn lực, việc giám sát, đánh giá và việc thực hiện kế hoạch chiến lược. Giai đoạn này
thường xuất hiện các câu hỏi: Những nguồn lực nào cần thiết để đạt được mục tiêu đã
đặt ra (nhân lực, tài chính)? Làm thế nào để giám sát và đánh giá kết quả? Những rủi ro
là gì? Làm thế nào để chuyển kế hoạch chiến lược thành những hành động cụ thể?
Khung thời gian thực hiện cần đặt ra như thế nào?
e) Những nghiên cứu về kinh nghiệm quốc tế và xu hướng phát triển giáo dục
Báo cáo “Tăng trửởng thông minh hơn: Ho ̣c tâ ̣p và Phát triể n công bằ ng ở Đông Á
- Thái Bình Dương” (Growing Smarter Learning and Equitable Development in East
Asia and Pacific) (2017) của Ngân hàng Thế giới đã phân tích làm rõ những chính sách
và biê ̣n pháp giúp đa ̣t đươ ̣c kế t quả ho ̣c tâ ̣p cao và sự tăng cường quá trình ho ̣c tâ ̣p tổ ng
hơ ̣p trong hê ̣ thố ng giáo du ̣c phổ thông quố c gia mô ̣t cách thố ng nhấ t và công bằ ng của
Chính phủ các nước ở khu vực Đông Á - Thái Bình Dương. [71]
“Báo cáo Phát triể n Thế giới 2018: Ho ̣c tâ ̣p để hiê ̣n thực hóa mu ̣c tiêu giáo du ̣c”
(World Development Report: Learning to realize education’s promise” của Ngân hàng
Thế giới đã tâ ̣p trung phân tích hê ̣ thố ng giáo du ̣c điể n hình ở các nước đang phát triể n nơi còn tồ n ta ̣i nhiề u bấ t bình đẳ ng về kế t quả ho ̣c tâ ̣p và những tiế n bô ̣ về ho ̣c tâ ̣p trên
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toàn hê ̣ thố ng thường diễn ra châ ̣m cha ̣p, đồngt hời cũng đề xuất giải pháp, xu hướng
phát triển giáo dục của các nước này. [72]
Cuốn The future of education and skills Education 2030 của OECD đã phân tích và
chỉ ra những thách thức chưa từng có về xã hội, kinh tế và môi trường bởi toàn cầu hóa
đang gia tăng và sự phát triển ngày càng nhanh của công nghệ. Giáo dục cần trang bị cho
người học ý thức về mục đích, và năng lực họ cần để giúp họ định hình cho cuộc sống
của chính họ và để đóng góp vào cuộc sống của người khác. [61]
f) Những nghiên cứu về chiến lược phát triển giáo dục các nước
Tùy theo thể chế chính trị, hầu hết các nước trên thế giới đều xây dựng chiến lược
phát triển giáo dục của nước mình, hoặc của bang mình. Nghiên cứu Chiến lược phát
triển giáo dục của một số nước như Malaysia, Myanmar, Phần Lan, Mỹ, Bỉ:
1. MALAYSIA – Chiến lược giáo dục Malaysia 2013-2025 (Malaysia Education
Blueprint 2013-2025)
Chính phủ Malaysia cam kết tạo ra những chuyển biến trong toàn hệ thống giáo
dục quốc gia này trong giai đoạn 2013-2025. Mục tiêu của hệ thống giáo dục Malaysia là
đem đến cho học sinh những cơ hội và thách thức để các em nỗ lực vượt qua và thành
công trong thế kỷ 21.
Để có thể cạnh tranh với những quốc gia hàng đầu thế giới, hệ thống giáo dục
Malaysia cần trang bị cho học sinh kiến thức, tư duy phê phán và sáng tạo, kỹ năng lãnh
đạo để có thể hòa nhập với thế giới. Học sinh cần nắm được các giá trị, đạo đức và có
lòng tự hào dân tộc bởi những điều này sẽ giúp các em luôn lựa chọn những điều đúng
cho bản thân, gia đình và đất nước khi sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để thành công.
Bộ Giáo dục cam kết cải thiện kết quả học tập của học sinh thông qua hệ thống
giáo dục hiệu quả. Việc nâng cao chất lượng, sự công bằng và cơ hội tiếp cận giáo dục
sẽ giúp đảm bảo sự tiếp nối những thành công mà hệ thống giáo dục Malaysia đã đạt
được.
Bộ Giáo dục đã xác định 11 thay đổi cần thực hiện trong toàn hệ thống giáo dục để
người dân có thể thấy được kết quả cụ thể. Mỗi thay đổi giải quyết ít nhất một trong năm
kết quả mong đợi từ cả hệ thống giáo dục, bao gồm tiếp cận giáo dục, chất lượng, sự đoàn
kết, hiệu quả và chất lượng tổng thể. Những thay đổi này giải quyết những lo ngại của các
bên liên đới và của tất cả người dân Malaysia đối với giáo dục. Những thay đổi đó là:
1. Tạo cơ hội công bằng để tiếp cận giáo dục chất lượng quốc tế.
2. Đảm bảo rằng mọi trẻ em thành thạo tiếng Bahasa Malaysia và tiếng Anh
và được khuyến khích học thêm một ngoại ngữ.
3. Tạo nên những công dân Malaysia có ý thức về các giá trị.
4. Biến việc giảng dạy thành nghề nghiệp được lựa chọn.
5. Đảm bảo người quản lý hoạt động hiệu quả trong tất cả các trường học.
6. Trao quyền cho các trường học trong việc điều chỉnh các giải pháp thực
hiện theo nhu cầu.
7. Thúc đẩy CNTT để mở rộng quy mô học tập chất lượng trên toàn quốc.
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8. Tăng cường năng lực hoạt động cho Bộ GD.
9. Hợp tác với cộng đồng, phụ huynh và doanh nghiệp tư nhân ở mọi cấp độ
và phạm vi
10. Tối đa hóa kết quả học tập của học sinh để đảm bảo hiệu quả kinh tế.
11. Tăng cường sự minh bạch để đảm bảo trách nhiệm giải trình công khai.
Chiến lược giáo dục Malaysia 2013-2025 đặt ra những mục tiêu rõ ràng cần phải
đạt được về chất lượng, sự công bằng và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục trong giai
đoạn 13 năm. Kế hoạch chiến lược giáo dục là một công cụ quan trọng để thực hiện sự
chuyển đổi về quản lý nguồn nhân lực và tài chính cũng như các sáng kiến chủ yếu sẽ
được thể hiện trong kết quả học tập của học sinh.
Ưu tiên của Bộ Giáo dục Malaysia là đảm bảo sự liên kết giữa việc xây dựng chính
sách và việc thực hiện chuỗi giá trị giáo dục, cải thiện hiệu quả sử dụng các nguồn tài
nguyên thông qua tăng cường sự liên kết giữa kết quả dự kiến và việc phân bổ các nguồn
lực cũng như thực hiện các chương trình tạo ra các tác động lớn nhằm nâng cao chất lượng
của hệ thống giáo dục.
Chiến lược giáo dục Malaysia 2013-2025 đánh giá hiệu quả của hệ thống giáo dục
Malaysia hiện tại và so sánh với các tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra tầm nhìn về hệ thống giáo
dục, nguyện vọng của học sinh và 11 sự thay đổi chiến lược để đạt được tầm nhìn đó.
Chiến lược giáo dục là kết quả phối hợp của các nghiên cứu sâu rộng và sự tham
gia của cộng đồng do Bộ Giáo dục thực hiện, tập trung vào ba mục tiêu cụ thể:
1. Hiểu được thực trạng và những thách thức hiện tại, chú trọng đến việc tăng
cường sự tiếp cận giáo dục, nâng cao các tiêu chuẩn (chất lượng), xóa bỏ
khoảng cách (đảm bảo công bằng), thúc đẩy sự đoàn kết của học sinh và tối đa
hóa hiệu quả hệ thống.
2. Thiết lập một tầm nhìn và xác định nguyện vọng của từng học sinh và của
toàn hệ thống giáo dục trong 13 năm tới.
3. Xác định chương trình chuyển đổi toàn diện trong cả hệ thống giáo dục,
bao gồm cả những thay đổi đối với Bộ GD, giúp Bộ đáp ứng các nhu cầu mới
và nguyện vọng phát sinh để khởi động và hỗ trợ chuyển đổi dịch vụ dân sự.
Chiến lược giáo dục bao gồm 8 chương:
Chương 1: Bối cảnh và cách tiếp cận - giới thiệu các mục tiêu và cách tiếp cận để
xây dựng Chiến lược giáo dục Malaysia 2013-2025.
Chương 2: Tầm nhìn và nguyện vọng - giới thiệu những nguyện vọng của toàn hệ
thống giáo dục Malaysia, bao gồm cả nguyện vọng của học sinh.
Chương 3: Thực trạng giáo dục – những phân tích chi tiết về kết quả học tập của
học sinh và mô tả thực trạng của hệ thống giáo dục.
Chương 4: Việc học tập của học sinh – xem xét việc học tập của học sinh trong hệ
thống giáo dục, các giải pháp thực hiện những thay đổi cần thiết để đạt được những
nguyện vọng đã nêu. Chương 4 cũng bao gồm những sáng kiến từ thay đổi số 1, 2 và 6
liên quan đến chương trình và đánh giá, tăng cường kỹ năng ngôn ngữ, giáo dục STEM,
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sự can thiệp của nhà trường và giáo dục cho học sinh có nhu cầu đặc biệt.
Chương 5: Giáo viên và cán bộ quản lý trường học – mô tả vai trò của giáo viên và
cán bộ quản lý nhà trường với trọng tâm là cách thức cải thiện chất lượng, hỗ trợ cho
giáo viên và cán bộ quản lý trường học. Chương 5 giải quyết các sáng kiến được nêu ra
liên quan đến thay đổi số 4 và 5;
Chương 6: Sự chuyển đổi của Bộ Giáo dục – xem xét cách thức Bộ Giáo dục thực
hiện các chính sách và sáng kiến nêu ra trong Chiến lược giáo dục, bao gồm cả việc
chuyển đổi cách tiếp cận cơ bản của Bộ Giáo dục đối với nguồn nhân lực và tài chính để
cải thiện năng lực hoạt động và hiệu quả sử dụng các nguồn lực. Chương này bao gồm
các sáng kiến được nêu ra trong thay đổi số 6, 7, 8 và 10.
Chương 7: Cấu trúc hệ thống – xem xét cấu trúc của hệ thống và tập trung vào các
giai đoạn giáo dục, tạo ra các lộ trình giáo dục đa dạng hơn để giải quyết các vấn đề liên
quan đến sở thích và khả năng của học sinh, phát triển các giá trị liên quan đến học sinh,
phát triển trường mầm non và gắn kết tốt hơn với phụ huynh, cộng đồng địa phương và
doanh nghiệp. Chương 7 bao gồm các sáng kiến từ thay đổi số 1, 3 và 9.
Chương 8: Lộ trình thực hiện - phác thảo các chương trình chuyển đổi tổng thể,
bao gồm trình tự các sáng kiến giai đoạn 2013 - 2025 với mục tiêu cuối cùng là cải thiện
kết quả của học sinh, nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và hoạt động quản lý
nhà trường, tái cấu trúc Bộ Giáo dục và hệ thống giáo dục. Chương này bao gồm các
sáng kiến thay đổi số 11 để đảm bảo rằng Chiến lược giáo dục sẽ được thực hiện thành
công [59].
2. MYANMAR - Kế hoạch chiến lược giáo dục quốc gia giai đoạn 2016-2021
Mục tiêu của giáo dục Myanmar là trang bị cho người học ở mọi lứa tuổi kiến thức
và kỹ năng cần thiết để thành công trong thế kỷ 21 thông qua việc xây dựng một hệ thống
giáo dục quốc gia dễ dàng tiếp cận, công bằng và có chất lượng, nhờ đó, người học tự
khám phá được năng lực của bản thân, nhận biết các tiềm năng và phát triển đam mê học
tập suốt đời. Để đạt được mục tiêu này, giáo dục phải đảm bảo rằng mọi công dân đều đạt
được các mục tiêu học tập tối thiểu, có khả năng tư duy logic và sáng tạo, có kỹ năng quản
lý để chung tay góp sức cho cộng đồng, hiểu, tôn trọng và thực thi đầy đủ các quyền và
nghĩa vụ của công dân.
Kế hoạch chiến lược giáo dục Myanmar được xây dựng trong 03 năm, Kế hoạch
nêu rõ mục tiêu của giáo dục giai đoạn đến năm 2020-2021 là tăng cường việc giảng
dạy và học tập, giáo dục và đào tạo hướng nghiệp, nghiên cứu và đổi mới với những
kết quả có thể lượng hóa thể hiện qua thành tích của học sinh trong trường học và ở
các cơ sở giáo dục. Mục tiêu này xuất phát từ ba nguyên nhân cơ bản: (i) mong muốn
lớn lao từ học sinh và phụ huynh; (ii) xác định rõ vai trò chủ đạo của giáo viên trong
việc thực hiện cải cách giáo dục theo Kế hoạch chiến lược giáo dục; (iii) Giáo dục và
đào tạo nghề cùng với giáo dục đại học là thành phần cơ bản cho sự phát triển kinh tế xã
hội lâu dài.
Bộ Giáo dục Myanmar đã xác định chín thay đổi lớn cần thực hiện để đạt được mục
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tiêu của Kế hoạch chiến lược giáo dục. Mỗi sự thay đổi được xem là một tuyên bố về tầm
nhìn cấp cao thể hiện nền giáo dục Myanmar khi hoàn thành Kế hoạch chiến lược giáo dục
vào năm 2021.
Bản Kế hoạch chiến lược giáo dục Myanmar gồm 14 nội dung chính:
1. Thông tin chung về hệ thống giáo dục
2. Những thách thức của ngành giáo dục
3. Các mục tiêu và những thay đổi theo Kế hoạch chiến lược giáo dục quốc gia
4. Giáo dục mầm non
5. Đổi mới giáo dục phổ thông cho thế kỷ 21
6. Giáo dục phổ thông – tiếp cận chất lượng và hòa nhập
7. Chương trinh giáo dục phổ thông
8. Kiểm tra và đánh giá học sinh
9. Quản lý và đào tạo giáo viên
10. Giáo dục lựa chọn
11. Giáo dục và đào tạo nghề
12. Giáo dục đại học
13. Quản lý, phát triển năng lực và đảm bảo chất lượng
14. Vấn đề tài chính cho Kế hoạch chiến lược giáo dục quốc gia [66]
3. PHẦN LAN – Chiến lược giáo dục 2015
Chiến lược giáo dục của Bộ Giáo dục Phần Lan được dựa trên các giá trị về sự văn
minh, bình đẳng, sáng tạo và thịnh vượng. Chiến lược giáo dục hướng đến mọi công dân
và các bên liên quan, đáp ứng các nhu cầu giáo dục theo sự chỉ đạo của Quốc hội và
Chính phủ.
Chiến lược giáo dục mô tả bối cảnh quốc tế làm căn cứ cho việc đặt mục tiêu phù
hợp, xác định những thách thức trong tương lai về của ngành giáo dục. Chiến lược giáo
dục cũng bao gồm quan điểm về sự chỉ đạo, quản lý và phát triển thiết yếu để xác định
hướng đi phù hợp với bối cảnh và những tác động ảnh hưởng đến ngành giáo dục. Dự
kiến kết quả và hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục được chú trọng nhằm hướng
đến việc đạt được mục tiêu chung.
Tầm nhìn
Phần Lan là một xã hội Bắc Âu thịnh vượng, nơi giáo dục, đào tạo, văn hóa và
khoa học là chìa khóa cho sự phát triển của mỗi cá nhân cũng như nền kinh tế của Phần
Lan và của nền văn minh, hiện đại.
Ý tưởng hoạt động
Bộ Giáo dục chịu trách nhiệm về việc xây dựng các chính sách giáo dục, khoa học,
văn hóa, thể thao và thanh niên cũng như sự hợp tác với các tổ chức quốc tế trong từng
lĩnh vực. Bộ Giáo dục tạo các điều kiện thuận lợi cho việc củng cố kiến thức, thúc đẩy
việc học tập suốt đời và sáng tạo cho mọi công dân, đảm bảo an sinh và khuyến khích
công dân tham gia các hoạt động học tập suốt đời.
Các giá trị
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Các giá trị của giáo dục Phần Lan bao gồm bình đẳng, văn minh, sáng tạo và thịnh
vượng.
Các lĩnh vực chủ yếu của chiến lược
Đảm bảo sự bình đẳng giáo dục và văn hóa.
Mục tiêu: đa dạng hóa các dịch vụ văn hóa và giáo dục.
Các cơ hội văn hóa và giáo dục trong tầm tay mọi người.
Dịch vụ văn hóa và giáo dục gia tăng sức sống của mỗi vùng miền.
Đảm bảo an sinh cho người dân thông qua các dịch vụ công lập.
Thúc đẩy việc học và phát triển trí tuệ.
Mục tiêu: phát triển trí tuệ và quản lý cuộc sống.
Học tập toàn diện mở ra nhiều cơ hội mới.
Khuyến khích học tập suốt đời.
Làm mới kiến thức.
Tăng cường cơ hội tham gia học tập.
Mục tiêu: công dân năng động
Các điều kiện thuận lợi cho các hoạt động cộng đồng và tình nguyện.
Giáo dục hòa nhập.
Cơ hội cho tất cả mọi người yêu thích nghệ thuật và thể thao.
Hỗ trợ nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế, văn hóa và giáo dục quốc gia.
Khoa học, tri thức và văn hóa đảm bảo tính cạnh tranh và thịnh vượng.
Tăng cường tính sáng tạo và mở rộng tri thức.
Các dịch vụ xã hội thông tin trong tầm tay mọi người.
Sự tiến bộ trong giáo dục, khoa học, tri thức và di sản văn hóa.
Đa dạng hóa những ảnh hưởng quốc tế đối với Phần Lan.
Các chính sách giáo dục, khoa học, văn hóa toàn cầu, bền vững đi liền với vị
thế của một quốc gia có trách nhiệm
Sự giao thoa của các nền văn hóa thúc đẩy sự đa dạng, phong phú.
Liên minh châu Âu là diễn đàn chính tạo ra sự ảnh hưởng.
Hợp tác Bắc Âu và hợp tác xuyên biên giới là thiết yếu.
Thúc đẩy khả năng hiển thị của văn hóa Phần Lan.
Cải thiện chất lượng giáo dục.
Đảm bảo các điều kiện kinh tế tiên quyết cho giáo dục, nghiên cứu và văn hóa.
Tăng cường sự chỉ đạo dành cho ngành giáo dục.
Bộ Giáo dục – tổ chức tri thức [58].
4. MỸ - KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2018-2022
Tại Mỹ, mỗi bang có hệ thống giáo dục với những đặc điểm riêng, tạo ra những cơ
hội và thách thức khác nhau ở từng bang. căn cứ vào đặc thù của hệ thống giáo dục mỗi
bang. Luật Giáo dục Mỹ quy định chính quyền các bang phải chịu trách nhiệm trong việc
cải thiện giáo dục cho tất cả học sinhh trên toàn nước Mỹ. Bộ Giáo dục Mỹ chỉ đưa ra
những quy định chung, định hướng cho chính quyền bang trong việc quản lý hệ thống giáo
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dục của bang mình.
Kế hoạch chiến lược giáo dục giai đoạn 2018-2022 do Bộ Giáo dục Mỹ ban hành
cung cấp khung cơ bản cho việc thực hiện các chương trình giáo dục của Tổng thống Mỹ
nhằm giúp học sinh học tập thành công và tăng cường sức cạnh tranh của nước Mỹ trên
thế giới.
Kế hoạch chiến lược giáo dục giai đoạn 2018-2022 nêu rõ sứ mệnh của Bộ Giáo
dục Hoa Kỳ là cải thiện kết quả học tập của học sinh và chuẩn bị cho học sinh có khả
năng cạnh tranh toàn cầu bằng cách tăng cường giáo dục có chất lượng cao và đảm bảo
cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng. Các mục tiêu chiến lược và mục tiêu cụ thể của hệ
thống giáo dục Mỹ được nêu trong Kế hoạch chién lược 2018-2022 bao gồm:
Mục tiêu chiến lược 1: Hỗ trợ những nỗ lực địa phương và các bang trong việc cải
thiện kết quả học tập cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Mục tiêu này bao gồm bốn
mục tiêu cụ thể: (i) Tăng các lựa chọn giáo dục chất lượng cao và trao quyền cho học
sinh và phụ huynh lựa chọn một cơ sở giáo dục đáp ứng nhu cầu của họ. (ii) Cung cấp
cho tất cả học sinh cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao. (iii) Giúp cho tất cả học sinh
chuyển tiếp thành công vào đại học và nghề nghiệp bằng cách hỗ trợ tiếp cận tuyển sinh
kép, phát triển kỹ năng nghề nghiệp và giáo dục STEM chất lượng cao. (iv) Hỗ trợ các
cơ quan và tổ chức trong việc thực hiện các chiến lược giúp xây dựng năng lực của nhân
viên nhà trường và gia đình để hỗ trợ học sinh học tập.
Mục tiêu chiến lược 2: Mở rộng các cơ hội giáo dục sau trung học nhằm cải thiện
kết quả để thúc đẩy cơ hội kinh tế và đào tạo ra những công dân có kiến thức, biết tư duy
và có khả năng làm việc hiệu quả. Mục tiêu chiến lược này gồm năm mục tiêu cụ thể: (i)
Hỗ trợ các tổ chức giáo dục, học sinh, phụ huynh và cộng đồng để tăng khả năng tiếp
cận và hoàn thành chương trình đại học, học tập suốt đời và sự nghiệp, kỹ thuật và giáo
dục người lớn. (ii) Hỗ trợ các cơ quan và tổ chức giáo dục trong việc xác định và sử
dụng các chiến lược để tăng cường cơ hội giáo dục và chuẩn bị cho học sinh khả năng
cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu. (iii) Hỗ trợ các cơ quan và tổ chức giáo dục khi
triển khai các sáng kiến. (iv) Nâng cao chất lượng dịch vụ trong suốt thời gian đi học. (v)
Tăng cường khả năng chi trả các khoản nợ cho học sinh và phụ huynh bằng cách cung
cấp kịp thời thông tin, công cụ và các lựa chọn thanh toán phù hợp.
Mục tiêu chiến lược 3: Tăng cường chất lượng, khả năng tiếp cận và sử dụng dữ
liệu giáo dục thống qua việc quản lý hiệu quả, tăng sự bảo vệ riêng tư và sự minh bạch.
Mục tiêu chiến lược 3 được chi tiết hóa thành ba mục tiêu cụ thể: (i) Cải thiện công tác
quản trị dữ liệu của Bộ, quản lý vòng đời dữ liệu và khả năng hỗ trợ dữ liệu giáo dục. (ii)
Cải thiện các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và minh bạch dữ liệu giáo dục ở cả Bộ và
trong cộng đồng giáo dục. (iii) Tăng quyền truy cập và sử dụng dữ liệu giáo dục để đưa
ra quyết định sáng suốt cả ở Bộ và trong cộng đồng giáo dục.
Mục tiêu chiến lược 4: Đổi mới Bộ Giáo dục để đảm bảo tính hiệu quả và tự chịu
trách nhiệm. Mục tiêu chiến lược 4 gồm bốn mục tiêu cụ thể: (i) Cung cấp cứu trợ quy
định cho các tổ chức giáo dục và giảm gánh nặng bằng cách xác định các quy định, quy
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trình và chính sách thời gian và làm việc để cải thiện hoặc loại bỏ chúng, đồng thời bảo
vệ người nộp thuế khỏi lãng phí và lạm dụng. (ii) Xác định, đánh giá, giám sát và quản
lý rủi ro doanh nghiệp. (iii) Tăng cường an ninh mạng của Bộ bằng cách tăng cường bảo
vệ cơ sở hạ tầng, hệ thống và dữ liệu công nghệ thông tin. (iv) Cải thiện sự tham gia và
chuẩn bị lực lượng lao động của Bộ bằng cách sử dụng các biện pháp phát triển chuyên
nghiệp và trách nhiệm.
Bộ Giáo dục cùng với Phòng quản lý và ngân sách xây dựng các mục tiêu ưu tiên
với các số liệu cụ thể, rõ ràng cho từng năm, gắn liền với các mục tiêu chiến lược và mục
tiêu cụ thể.
Ngoài ra, Bộ Giáo dục còn đưa ra các mục tiêu ưu tiên liên ngành được lãnh đạo các
ngành sử dụng dể thúc đẩy quá trình ưu tiên đối với từng lĩnh vực đòi hỏi phải có sự hợp
tác giữa các cơ quan, ban ngành.
Bản Kế hoạch chiến lược giáo dục của Mỹ được cấu trúc thành bốn phần chính theo
bốn mục tiêu chiến lược nêu trên. Mỗi phần chính đều nêu ra các kết quả cần đạt, các mục
tiêu cụ thể, các chiến lược thực hiện từng mục tiêu cụ thể, những hỗ trợ về kỹ thuật để đạt
được mục tiêu chiến lược [67].
5. BỈ - Chiế n lươ ̣c phát triể n giáo du ̣c của Bỉ 2017-2022
Bố i cảnh
Trong những năm gần đây, thế giới đã và đang phải đối diê ̣n với một số cuộc
khủng hoảng toàn cầu nghiêm trọng như khủng hoảng khủng hoảng kinh tế và tài chính,
khủng hoảng lương thực, thảm họa khí hậu, các cuộc cách mạng chính trị, tái định cư và
các vấn đề di cư. Bố i cảnh này mở ra những khuynh hướng giáo du ̣c mới. Nề n giáo du ̣c
của Bỉ trong những năm qua nhằ m mu ̣c tiêu của giáo du ̣c công dân toàn cầ u là giáo dục
vì hòa bình, giáo dục môi trường, giáo dục nhân quyền, v.v. Mu ̣c tiêu của giáo du ̣c là
xây dựng mô ̣t xã hô ̣i công bằ ng, dân chủ và toàn diê ̣n trong tiế p câ ̣n giáo du ̣c. Mu ̣c đić h
của giáo dục là nâng cao nhận thức, tầm nhìn của công dân và cuối cùng thay đổi thái
độ, cam kết và huy động của nhân dân và cộng đồng ở cấp địa phương, quốc gia và quốc
tế. Trong thế giới toàn cầu hóa, nơi công nghệ truyền thông luôn nhanh hơn, mo ̣i người
dân đề u có cơ hô ̣i đươ ̣c tiế p câ ̣n thông tin nhanh nhấ t. Do đó, yêu cầ u cấ p thiế t để phát
triể n giáo du ̣c đó là cung cấ p tới người ho ̣c các hiǹ h thức giáo du ̣c đa da ̣ng, hướng tới
nhiề u đố i tươ ̣ng người ho ̣c, mo ̣i người đề u có thể ho ̣c mo ̣i lúc mo ̣i nơi, có thể tiế p câ ̣n và
trao đổ i thông tin với nhau…
Cách tiế p câ ̣n
1. Thu hút các bên thứ ba - các cá nhân và các đối tác có liên quan - và xây dựng
các hoạt động phát triển giáo dục nhằ m thu hút các tổ chức, cá nhân tư nhân đầ u tư,
đóng góp. Các tổ chức cá nhân tư nhân tham gia thực hiện các sáng kiến và thực hiện
các hoạt động khác trong lĩnh vực giáo dục như: các tổ chức đoàn thể, trường đại học, tổ
chức khoa học, phương tiện truyền thông hình ảnh, các hiệp hội văn hóa xã hội, các tổ
chức cung cấp các hoạt động đào tạo ... Nhằ m mở rô ̣ng và thu hút hợp tác với các cá
nhân và các đối tác có liên quan cầ n có những chính sách:
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- Tiếp tục khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tư nhân đầ u tư nhằ m xây
dựng mô ̣t nề n giáo dục phát triển, hiê ̣u quả, bề n vững, có chất lượng dựa trên các tiêu
chí rõ ràng và cụ thể
- Cung cấp cho các tổ chức, cá nhân tư nhân không gian và cơ hội đầ u tư;
- Đảm bảo rằng các tổ chức, cá nhân tư nhân đươ ̣c tiếp cận với các tổ chức, cơ sở
giáo du ̣c, các cá nhân có liên quan thông qua các ưu đãi tài chính
2. Tham vấn và phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục, với
các cơ quan công quyền và giữa các cơ quan công quyền với nhau.
Tham vấn được đặc biệt chỉ định cho các khía cạnh sau:
- Các khía cạnh chiến lược phát triển giáo dục;
- Tham vấ n các lĩnh vực hành động và các nhóm mục tiêu
- Việc trao đổi chuyên môn giữa các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo du ̣c, với
các cơ quan công quyền và giữa các cơ quan công quyền với nhau;
- Triể n khai thực hiê ̣n các hành động chung giữa các tổ chức, cá nhân trong lĩnh
vực giáo du ̣c, với các cơ quan công quyền và giữa các cơ quan công quyền với nhau;
- Kiể m tra và đánh giá về tác động của các hoa ̣t đô ̣ng tham vẫn.
Tham vấn và phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo du ̣c, với các
cơ quan công quyền và giữa các cơ quan công quyền với nhau nhằ m mu ̣c đić h:
- Mong muốn có một nền giáo dục phát triển hiệu quả đòi hỏi phải trao đổi kinh
nghiệm, được thực hiện thông qua tham vấn;
- Muốn tiếp cận tất cả người ho ̣c đòi hỏi sự phối hợp giữa sự đa dạng của các giữa
các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo du ̣c, với các cơ quan công quyền và giữa các cơ
quan công quyền với nhau.
- Nhằ m hơ ̣p tác có hiê ̣u quả với các đối tác chiến các cuộc tham vấn được tổ chức
một cách thường xuyên.
Tầ m nhin
̀
1. Giáo dục phải mang tính kế thừa. Giáo dục là sự truyền từ thế hệ này sang thế hệ
khác, kiến thức, bí quyết và kỹ năng được tích lũy bởi các thế hệ trước liền kề.
2. Giáo dục mang lại lợi ích cho cả cá nhân và xã hội. Đối với cá nhân, giáo du ̣c cung
cấp các công cụ cần thiết cho sự phát triển cá nhân và giúp cá nhân có thể hòa nhập với thế
giới xung quanh. Đố i với xã hô ̣i, giáo du ̣c cung cấp cho xã hô ̣i nguồ n nhân lực được trang bị
đầ y đủ các giá trị, kỹ năng và kiế n thức cần thiết phu ̣c vu ̣ cho hoạt động và phát triển văn
hóa, xã hội và kinh tế của xã hô ̣i
3. Vai trò của nhà nước đố i với sự phát triể n giáo du ̣c: phân bổ tài nguyên (đảm bảo
sử dụng tối ưu tài nguyên), phân phối CSVC (đảm bảo phân phối CSVC công bằng giữa các
cơ sở giáo du ̣c khác nhau) và đảm bảo sự ổn định hệ thống giáo du ̣c.
4. Nô ̣i dung chiế n lược, cấ u trúc chiế n lược, cơ chế hoa ̣t đô ̣ng, nguồ n nhân lực, CSVC
để thực hiê ̣n chiế n lược phát triể n giáo du ̣c phải được thông qua và được đảm bảo của Nhà
nước và được áp du ̣ng trên toàn hê ̣ thố ng giáo du ̣c. Có nghiã là, nhằ m duy trì sự phát triể n
của hê ̣ thố ng giáo du ̣c, trước tiên Nhà nước cầ n phải đảm bảo sự công bằ ng cho giáo viên,
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ho ̣c sinh, các cơ sở giáo du ̣c… không phân biê ̣t vùng/bang, cô ̣ng đồ ng ngôn ngữ, công
lâ ̣p/tư thu ̣c…
5. Hỗ trơ ̣ các quố c gia khác khi ho ̣ triể n khai hoă ̣c ho ̣c tâ ̣p mô hin
̀ h hê ̣ thố ng giáo
du ̣c của Bỉ
6. Nhà nước phân bổ , cung cấp các nguồn lực thích hợp để thực hiện chiế n lược phát
triể n giáo dục và để đảm bảo sử dụng tối ưu các nguồ n lực đó, đảm bảo đạt được các mục
tiêu được giao, quản lý tốt tài chính công và quy hoạch đầy đủ phải tránh lãng phí.
7. Nhà nước để đảm bảo sự công bằng trong toàn bộ hê ̣ thố ng giáo dục, cho phép tấ t
cả mo ̣i người dân có thể tiế p câ ̣n được giáo dục, không có sự khác biệt về nền tảng xã hội,
giới tính, dân tộc, tôn giáo. Nhà nước để đảm bảo sự đa dạng kiến thức và đảm bảo chấ t
lượng giáo du ̣c phu ̣c vu ̣ người ho ̣c
8. Nhà nước phải đảm bảo rằng kiến thức được truyền tải phải hài hòa giữa yêu cầ u
của cá nhân và xã hô ̣i
9. Phân biệt giữa: giáo dục cơ bản và dạy nghề.
10. Giáo dục cơ bản là cốt lõi chung của hê ̣ thố ng giáo du ̣c. Giáo du ̣c cơ bản cầ n có
tính phổ quát, cung cấ p cho người ho ̣c những kiế n thức cơ bản phu ̣c vu ̣ cuô ̣c số ng. Do vâ ̣y,
cầ n phải ta ̣o ra sự công bằ ng trong khả năng tiế p câ ̣n giáo du ̣c cơ bản và khả năng hoàn
thành bâ ̣c giáo du ̣c cơ bản là ưu tiên tuyê ̣t đố i trong chiế n lược phát triể n giáo du ̣c
11. Giáo dục chuyên nghiệp đây là bâ ̣c ho ̣c đa dạng bao gồ m: trung học phổ thông, kỹ
thuật, chuyên nghiệp, đại học… Cầ n phải nâng cao chấ t lượng giảng da ̣y cũng như CSVC
cho các cơ sở giáo du ̣c chuyên nghiê ̣p nhằ m đào ta ̣o nguồ n nhân lực cao đáp ứng những yêu
cầ u đổ i mới liên tu ̣c của kinh tế và xã hô ̣i
12. Viê ̣c thực hiê ̣n các mu ̣c tiêu của chiế n lược phát triể n giáo du ̣c là mô ̣t quá trình lâu
dài, do đó cầ n phải thiế t lâ ̣p các mu ̣c tiêu cu ̣ thể và trong quá trình giám sát đánh giá quá
trình thực hiê ̣n cầ n phải tiń h đế n các mu ̣c tiên ưu tiên
Mu ̣c tiêu
Đảm bảo học tập và đào ta ̣o, bồ i dưỡng suốt đời.
Nâng cao chất lượng và hiệu quả của giáo dục và đào tạo.
Thúc đẩy công bằng, gắn kết xã hội và quyền công dân.
Khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới, bao gồm tất cả các cấp giáo dục và đào tạo,
các liñ h vực đào ta ̣o và các mô hin
̀ h đào ta ̣o công lâ ̣p/tư thu ̣c.
Ba ưu tiên
1. Tập trung vào giáo dục cơ bản và giáo dục kỹ thuật và chuyên nghiệp.
Để tránh sự phân tán tài nguyên, Bỉ tập trung vào hai loại giáo du ̣c chính: giáo
dục cơ bản phổ quát, bởi vì đây là bâ ̣c ho ̣c chính trong việc công bằng tiế p câ ̣n kiế n thức,
kỹ năng và giáo dục kỹ thuật và dạy nghề bởi vì đây là bâ ̣c ho ̣c giúp xóa đói giảm nghèo,
nâng cao chấ t lươ ̣ng nguồ n nhân lực.
Giáo du ̣c cơ bản hướng tới chấ t lươ ̣ng và công bằ ng. Một phần ngân sách cho
phép đẩy nhanh tiến độ, tránh lãng phí, sửa đổi mục tiêu học tập và chương trình giảng
dạy đáp ứng yêu cầ u đổ i mới phát triể n giáo du ̣c.
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Khái niệm giáo dục cơ bản thay thế giáo dục giáo dục tiểu học, trong chu kỳ này
mục tiêu và chương trình giảng dạy tâ ̣p trung cung cấ p cho người ho ̣c các giá trị và kỹ
năng hữu ích trong cuộc sống làm việc cũng như cho phát triển các hoạt động hướng
nghiệp trong các
Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề liên kế t chă ̣t chẽ với chiế n lươ ̣c phát triể n kinh tế
của đấ t nước, với sự tham vấ n của các bên liên quan. Tăng cường đố i thoa ̣i (liên cấ p,
liên ngành) trong viê ̣c xây dựng chiến lược Quốc gia. Lập kế hoạch nghiên cứu về
nghiên cứu thị trường lao động, các ngành có triển vọng, phương pháp luận, các quy
định hành chính và pháp lý,… để tài trợ và phân phối giữa các bên liên quan . Đối với
giáo dục kỹ thuật và dạy nghề, chiến lược xác định theo cơ hội việc làm. Bỉ sẽ đặc biệt
chú ý đến những chương trình phát triển, nhu cầu của cô ̣ng đồ ng, và khởi nghiệp kinh
doanh (bao gồm cả những doanh nghiệp rất nhỏ). Các lĩnh vực xanh (phát triển bền vững
và năng lượng)
2. Tập trung phát triể n giáo dục tại các vùng kém phát triển nhất (những nơi có tỷ lệ trẻ em
nghỉ học trên 10% và / hoặc dưới 60% trẻ em không hoàn thành chu trình cơ bản.)
3. Cân bằ ng giữa các yế u tố : (i) khả năng tiế p cận di ̣ch vụ giáo dục, (ii) công bằng
trong tiế p cận di ̣ch vụ giáo dục, và (iii) chất lượng di ̣ch vụ giáo dục
Đảm bảo khả năng tiế p câ ̣n dich
̣ vu ̣ giáo du ̣c, công bằng trong tiế p câ ̣n dich
̣ vu ̣ giáo
du ̣c, và chất lượng dich
̣ vu ̣ giáo du ̣c là chức năng và vai trò của hệ thống giáo dục.
Cầ n phải xác định các điểm yếu liên quan đến ba biến này trong hệ thống giáo dục,
từ đó phân tích nguyên nhân, và đề xuất cho các giải pháp, cuối cùng, việc giám sát việc
thực hiện các giải pháp sẽ tạo thành các đô ̣ng lực chính của các hoạt động tiếp theo trong
Chiế n lươ ̣c phát triể n giáo du ̣c [73,74].
Tóm lại, từ nghiên cứu chiến lược phát triển giáo dục các nước cho thấy: các nước
đều xâ dựng Chiến lược phát triển giáo dục tên cơ sở điều kiện bối cảnh kinh tế xã hội
và thực trạng giáo dục của các nước
Cấu trúc Chiến lược các nước có cấu trúc khác nhau thông thường có phần Bối
cảnh, cách tiếp cận; Tầm nhìn, sứ mệnh; thực trạng; mục tiêu phát triển giáo dục; các
hành động/ giải pháp/ chương trình hành động, sáng kiến thực hiện CLPTGD/những
thay đổi lớn; Lộ trình thực hiện.
Trong phần bối cảnh, CLPTGD các nước thường phần tích bối cảnh thế giới,
những thay đổi tác động đến giáo dục, yêu cầu, thách thức, cần phải đổi mới giáo dục
đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.
Tầm nhìn của Chiến lược phát triển giáo dục tập trung vào sự phát triển của cá
nhân và đáp ứng nhu cầu của xã hội, ví dụ: Phần Lan là một xã hội Bắc Âu thịnh vượng,
nơi giáo dục, đào tạo, văn hóa và khoa học là chìa khóa cho sự phát triển của mỗi cá
nhân cũng như nền kinh tế của Phần Lan và của nền văn minh, hiện đại.
Mục tiêu của Chiến lược, thường được xây dựng trên cơ sở phân tích bối cảnh, tầm
nhìn. Mục tiêu CLPTGD của các nước thường chú trọng vào mở rộng cơ hội đảm bảo
học tập suốt đời, tạo sự công bằng gắn kết xã hội và quyền công dân, nâng cao chất
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lượng hiệu quả giáo dục và đào tạo, trang bị kỹ năng cho người học để thành công trong
thế kỷ 21 và khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới.
CLPTGD các nước đều xác định các lĩnh vực/thay đổi chủ yếu để thực hiện VD
Malaysia thì xác định 11 thay đổi, Phần Lan xác định 5 linh vực; CLPTGD Mỹ 4 mục
tiêu cần đạt được. Từ đó xác định các ưu tiên cần tập trung cho phát triển giáo dục.
Từ mục tiêu, các lĩnh vực ưu tiên/ thay đổi, CLPTGD các nước đề ra chiến lược
hành động, cách thức, giải pháp để thực hiện từng mục tiêu.
Cuối cùng là Lộ trình thực hiện - phác thảo các chương trình chuyển đổi tổng thể,
bao gồm trình tự các sáng kiến các ưu tiên quốc gia với mục tiêu cuối cùng là cải thiện
kết quả của học sinh, nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và hoạt động quản lý.
Tóm lại, các nước tuy có hệ thống chính trị khác nhau, nhưng đều coi trọng nghiên
cứu và xây dựng chiến lược phát triển giáo dục cho quốc gia hay bang của mình đề định
hướng cho sự phát triển giáo dục của đất nước mình. Các nghiên cứu trong nước và quốc
tế đã đề cập đến hệ thống khái niệm, các quy trình và phương pháp xây dựng chiến lược
phát triển giáo dục, mục tiêu, nội dung, giải pháp thực hiện chiến lược, chương trình hành
động, các dự án ưu tiên và việc tổ chức triển khai và thực hiện chiến lược phát triển giáo
dục. Các nghiên cứu cũng chỉ rõ, việc nghiên cứu về chiến lược cho đến nay vẫn tiếp tục
được phát triển và hoàn thiện.
Bên cạnh những kết quả nghiên cứu đã đạt được, vẫn còn khoảng trống cần được
tiếp tục nghiên cứu để bổ sung và hoàn thiện cơ sở khoa học cho việc xây dựng Chiến
lược phát triển giáo dục 2021-2030. Đó là, những diễn biến của công cuộc toàn cầu hóa,
hội nhập quốc tế và phát triển bền vững, nghiên cứu xây dựng chiến lược giai đoạn 20212030 cần phải được đặt trong bối cảnh mới và với tiếp cận nghiên cứu liên ngành (kinh tế,
xã hội, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa…); tiếp cận có sự tham gia trong quá trình xây
dựng thực thi và giám sát của các đối tượng quản lý, triển khai và đặc biệt các đối tượng
thụ hưởng là học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên các đối tác, các bên liên đới; tiếp
cận SABER (đánh giá chất lượng của các chính sách giáo dục trên cơ số sánh với các tiêu
chuẩn toàn cầu nhằm mục đích hỗ trợ các quốc gia nâng cao chất lượng của hệ thống giáo
dục); tiếp cận phát triển bền vững… Các lý thuyết, các phương pháp, kĩ thuật mới cần phải
được nghiên cứu để vận dụng trong quá trình xây dựng chiến lược, đặc biệt là các kĩ thuật
về đặt mục tiêu, kĩ thuật dự báo và kết hợp giữa dự báo định tính và định lượng, phương
pháp kịch bản để đảm bảo tính khả thi của CLPTGD đặt ra. Các công trình nghiên cứu
trước đây chưa đề cập đến việc xây dựng bộ chỉ số thực hiện chiến lược phát triển, cũng
chưa chỉ ra quy trình giảm sát, đánh giá việc thực hiện cũng như thiếu các công cụ để
giám sát thực hiện, do vậy hiệu quả thực thi của CLPTGD chưa cao. Hơn nữa, nghiên cứu
về chiến lược cũng chưa chỉ rõ nguồn lực để thực thi chiến lược, do vậy việc triển khai
chiến lược gặp nhiều khó khăn. Công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển
giáo dục chưa xác định rõ cơ chế phối hợp thực hiện giữa các bên liên quan; công tác
tuyên truyền và phổ biến thông tin về chiến lược chưa được chú trọng để tạo được sự đồng
thuận và quyết tâm của toàn xã hội. Chiến lược là một văn bản chính sách, vì vậy việc
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nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển giáo dục cần tuân thủ các quy trình của chính
sách. Do đó cần phải nghiên cưu tác động dự kiến của các chính sách trong Chiến lược
phát triển giáo dục để xem xét tính khả thi và tác động của các chính sách này đối với các
mặt kinh tế, xã hội, thủ tục hành chính. Điều này đảm bảo chiến lược phát triển giáo dục
khi ban hành ra phù hợp với thực tiễn có tính khả thi cao.
Nội dung và kết quả nghiên cứu trong nước và ngước ngoài sẽ được đề tài kế thừa
và những khoảng trống về nghiên cứu sẽ được đề tài tiếp tục triển khai nghiên cứu. Kết
quả nghiên cứu của đề tài sẽ cung cấp những căn cứ lý luận, thực tiễn quan trọng nhằm
phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2021-2030.
14.2 Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài
14.2.1. Sự cần thiết
1. Vai trò của chiến lược, chiến lược phát triển giáo dục đối với phát triển đất
nước và phát triển giáo dục đào tạo: Xây dựng và quản lý bằng chiến lược là yêu cầu
bức thiết đặt ra và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mọi quốc gia và mọi lĩnh vực,
ngành, nghề. Chiến lược là một công cụ quản lý hiệu quả, nó định hướng và điều khiển
các hoạt động của đất nước/ngành/tổ chức theo mục tiêu đề ra. Nói cách khác, chiến
lược đóng vai trò vô cùng quan trọng, vì nó chỉ ra phương hướng hành động, cách thức
thực hiện đem lại sự thành công mà không lãng phí về thời gian và nguồn lực. Đồng thời
giúp cho các nhà quản lý ở vị thế chủ động trước những thay đổi của môi trường, định
hướng được sự phát triển trong tương lai và khẳng định được vị trí của đất
nước/ngành/tổ chức. Chính vì vậy, việc xây dựng chiến lược nói chung và chiến lược
phát triển giáo dục là điều hết sức cần thiết. Hơn nữa, Chiến lược phát triển giáo dục với
tư cách là một chính sách giáo dục đã cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, sự cần thiết
phải đổi mới của giáo dục. Chiến lược giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ đã tạo ra
những chuyển biến tích cực cho nền giáo dục góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân
lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới đất nước;
2. Thời hạn 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 đã sắp
kết thúc và cần phải chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục mới: Ngày 24
tháng 11 năm 2017, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành
Luật Quy hoạch3 trong đó nêu rõ “Quy hoạch cấp quốc gia bao gồm quy hoạch tổng thể
quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy
hoạch ngành quốc gia” (Điều 5); “Thời kỳ quy hoạch của các quy hoạch thuộc hệ thống
quy hoạch quốc gia là 10 năm. Tầm nhìn của quy hoạch cấp quốc gia là từ 30 năm đến
50 năm” (Điều 8); Thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch “Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức
lập quy hoạch ngành quốc gia’ (Điều 14), “Thủ tướng Chính phủ tổ chức thẩm định và
phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh”
(Điều 15); về quy trình quy hoạch “Cơ quan lập quy hoạch chủ trì, phối hợp với các Bộ,
cơ quan ngang Bộ và địa phương liên quan xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch trình
Chính phủ phê duyệt; Cơ quan lập quy hoạch lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch; chủ
3
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trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương liên quan nghiên cứu, xây
dựng quy hoạch; phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối
cảnh phát triển, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đề xuất các
quan điểm chỉ đạo và mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển làm cơ sở lập quy
hoạch” (Điều 16); Ngày 13/6/2012 Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục
2011-2020, đến nay Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 đã đi gần hết chu kỳ 10
năm và đã đến lúc cần phải nghiên cứu chuẩn bị cơ sở khoa học cho việc xây dựng
Chiến lược phát triển giáo dục cho chu kỳ 10 năm tiếp theo;
3. Bối cảnh có nhiều thay đổi: xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cách
mạng công nghiệp 4.0, xu hướng giáo dục quốc tế: phát triển năng lực cá nhân, xây
dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, … tác động đối với phát triển giáo dục và đào tạo
- Xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, làm cho mỗi
quốc gia trở thành một khâu quan trọng trong chuỗi dây truyền giá trị toàn cầu, điều đó
tạo cơ hội để các nước nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu phát triển. Tuy nhiên nó
cũng tạo ra những thách thức lớn cho các quốc gia nhất là các nước đang phát triển. Hiện
thực hóa mục tiêu phát triển hay sự thành công của mỗi quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào
chất lượng nguồn nhân lực. Chất lượng nguồn nhân lực phụ thuộc vào nội dung, phương
pháp, hình thức tổ chức dạy học và đào tạo và các điều kiện đảm bảo. Đây là nhiệm vụ
nặng nề đối với nền giáo dục và đào tạo và rất bức thiết đối với Việt Nam, khi mà thế
giới đánh giá chất lượng nguồn lực ở nước ta đang mất dần khả năng cạnh tranh trên thị
trường lao động thế giới. Để khắc phục tình trạng này đòi hỏi Việt Nam phải chủ động
trong quá trình lựa chọn chiến lược, xác định tầm nhìn bao quát, tìm ra hướng đi trong
dài hạn để phát triển giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước một cách có
hiệu quả nhất;
- Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra đã làm thay đổi cấu trúc hầu hết
các ngành công nghiệp, đòi hỏi sự chuyển đổi hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị
nhân lực, đòi hỏi sự thay đổi cung, cầu và cơ cấu lao động của mo ̣i quố c gia, từ đó dẫn
đế n sự thay đổ i của nề n giáo du ̣c tương ứng. Do đó, phương thức quản lý bằng chiến
lược giúp các nhà hoạch định chủ động và kịp thời dự báo, tính toán và xác định cơ hội
và thách thức nhằm tận dụng và khai thác triệt để cơ hội, giảm thiểu tác động tiêu cực
của thách thức để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội và giáo dục trong
tương lai;
- Xu hướng phát triển giáo dục quốc tế học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập
là triết lí giáo dục tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện. Học tập suốt đời
khuyến khích mọi người cập nhật tri thức, kỹ năng mới đáp ứng với yêu cầu học tập, thị
trường việc làm, công dân toàn cầu và thách thức của thế kỷ 21.
4. Những biến động về chính trị và kinh tế thế giới, cũng như những bước phát
triển mạnh của kinh tế- xã hội trong quá trình hô ̣i nhâ ̣p quố c tế của Viê ̣t Nam trong
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những năm qua, đặc biệt chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo Nghị
quyết số 29-NQ/TW4 ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI, đã làm nảy sinh
những đòi hỏi mới đố i với hệ thống giáo dục Việt Nam, vì vậy cần phải có giải pháp
chiến lược mới phù hợp với tình hình thực tế trong giai đoạn mới;
5. Thực trạng giáo dục đào tạo Việt Nam giai đoạn 2011-2020
-Thực tiễn giáo dục Việt Nam đã khẳng định được những chính sách giáo dục đúng
đắn, và những thành tựu đổi mới giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, đã trải qua một thời gian
khá dài, giáo dục và đào tạo vẫn đang bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập về nhận thức, nội
dung, chương trình và phương pháp giáo dục chậm đổi mới, chưa phát huy được năng lực
sáng tạo của người học, chất lượng giáo dục và đào tạo còn thấp, thể chế, cơ chế quản lý
phát triển giáo dục còn nhiều bật cập. Các khuyết điểm trong giáo dục và đào tạo đã được
chỉ rõ nhưng chậm khắc phục, đã dẫn đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực thấp, không
đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước. Giáo dục nước ta đang đối mặt với những thách
thức, đòi hỏi trong giai đoạn phát triển mới, đó là phát triển kinh tế thị trường đi vào chiều
sâu, yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt ra
những thách thức mới cho sự cạnh tranh toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó giáo dục và
đào tạo giữ vị trí hết sức quan trọng. Điều này đã được Đảng ta chỉ ra trong các văn kiện
của Trung ương, từ đại hội Đảng IX, X, XI. Đặc biệt là Nghị quyết 29, khóa XI về đổi mới
căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo
định hướng XHCN và hội nhập quốc tế;
- Bên cạnh những thành tựu phát triển giáo dục và đào tạo, việc triển khai thực
hiện Chiến lược phát triển giáo 2011-2020 cũng bộc lộ những hạn chế những vấn đề
khoa học nói chung và lý luận nói riêng về chiến lược, xây dựng chiến lược phát triển
giáo dục cho đến nay vẫn còn nhiều điều cần phải làm sáng tỏ, như tiếp cận phát triển
bền vững, tiếp cận SABER và phương pháp nghiên cứu kịch bản chưa được tiếp cận đầy
đủ trong xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục. Cơ sở khoa học cho việc xây dựng
chiến lược và những nhiệm vụ gắn liền với chiến lược như lập kế hoạch, tổ chức thực
hiện, đánh giá chiến lược …việc dự báo chiến lược chưa sát với thực tiễn nên một số chỉ
số của Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 khó đạt được, thiếu các chỉ số thực hiện
chiến lược; thiếu quy trình, chỉ số giám sát thực hiện chiến lược phát triển giáo dục,
…làm cho Chiến lược phát triển giáo dục được ban hành nhưng chưa được quan tâm và
chưa gải quyết các vấn đề của thực tiễn làm cho giáo dục chưa thể đáp ứng yêu cầu của
người học và thực tiễn. Chính điều này đang đòi hỏi phải xây dựng một CLPTGD mới
được tiếp cận và giải quyết một cách rõ ràng với những phương pháp, kĩ thuật và quy
trình vừa mang tính khoa học và mang tính thực tiễn. Do đó cơ sở khoa học của việc
phát triển chiến lược trong giáo dục cần phải được nghiên cứu đầy đủ, nhất quán cả ở
phương diện lý luận và thực tiễn;
Để khắc phục những hạn chế, yếu kém của giáo dục, đặc biệt tìm ra những định
Nghị quyết số 29- NQ/TW này 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam về
Đổi mới căn về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
4
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hướng lớn, những giải pháp chiến lược đột phá nhằm đưa giáo dục Việt Nam hội nhập
với giáo dục quốc tế, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu một cách hệ thống về những vấn đề
cốt lõi của giáo dục Việt Nam. Bên cạnh đó, nghiên cứu một cách sâu sắc, kinh nghiệm,
bài học thành công, chưa thành công của một số nước trên thế giới trong quá trình xây
dựng và thực hiện chiến lược giáo dục và trong việc đổi mới giáo dục của các nước, nhất
là các nước phát triển, và các nước có điều kiện kinh tế- xã hội tương đồng với Việt Nam
trên cơ sở đó vận dụng vào Việt Nam là rất cần thiết;
6. Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo cũng như các chiến lược của các
ngành khác như khoa học công nghệ, văn hóa, y tế …là một bộ phận của Chiến lược
phát triển kinh tế- xã hội. Chiến lược phát triển các ngành được ban hành trên cơ sở
thống nhất và cụ thể hóa mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hôị 2021-2030.
Việc nghiên cứu xây dựng Khung chiến lược (quan điểm, định hướng, nội dung, giải
pháp cốt lõi của Chiến lược) sẽ cung cấp những thông tin cơ bản về gáo dục và đào tạo
phục vụ cho xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2021-2030, đồng thời là cơ
sở quan trọng để xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2021-2030.
Những phân tích trên cho thấy việc nghiên cứu xây dựng Khung Chiến lược phát
triển giáo dục và đào tạo Việt Nam 2021-2030 là rất quan trọng và rất cần thiết. Nghiên
cứu có được luận cứ khoa học đúng đắn thì mới xây dựng được Chiến lược phát triển
giáo dục phù hợp làm cơ sở để triển khai thực hiện có hiệu quả phát triển giáo dục đào
tạo trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
14.2.2. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài
14.2.2.1. Ý nghĩa lý luận
Hệ thống hóa và làm phong phú thêm lý luận về chiến lược và xây dựng chiến lược
phát triển giáo dục;
Cung cấp cơ sở khoa học về xây dựng chiến lược và chiến lược phát triển giáo dục
ở một số nước đại diện cho các khu vực và trình độ phát triển kinh tế trên thế giới;
Đề tài sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề cốt lõi của giáo dục hiện nay và yêu
cầu phát triển giáo dục 2021-2030 cả về lý luận và thực tiễn, từ đó luận giải được những
định hướng chiến lược và các giải pháp đột phá để thực hiện Chiến lược.
Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp Khung chiến lược phát triển giáo dục, bộ
chỉ số thực hiện chiến lược, quy trình, bộ tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số giám sát, quản lý
việc triển khai sẽ trực tiếp giúp cho việc xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục Việt
Nam 2021-2030 đáp ứng yêu cầu định hướng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa trong
điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế với đầy đủ cơ sở khoa học.
14.2.2.1. Ý nghĩa thực tiễn
Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng Chiến
lược phát triển giáo dục 2021-2030;
Những kết quả của đề tài giúp lãnh đạo Bộ Giáo du ̣c và Đào tạo có cơ sở lý luận
giải đáp những vấn đề mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và dư luận đặt ra liên quan đến
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chiến lược phát triển giáo dục;
Đề xuất được Khung Chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030 đáp ứng yêu cầu
giáo dục trong thời đại mới; Khung Chiến lược phát triển giáo dục do đề tài đề xuất sẽ
được áp dụng để từ đó trực tiếp xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030,
đồng thời làm cơ sở, nền tảng cho việc hoạch định chính sách phát triển giáo du ̣c;
Quy trình, bộ chỉ số thực hiện Chiến lược sẽ được cung cấp cho các địa phương, cơ
sở giáo dục trong việc xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển giáo dục địa phương
hay phát triển cơ sở giáo dục, đồng thời là cơ sở để xây dựng báo cáo thường niên về
giáo dục và đào tạo;
Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên
cứu, giảng dạy trong ngành giáo dục và các ngành liên quan ở các cơ sở giáo dục và đào tạo.
15 Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước
có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan:
Trong nước
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Báo cáo quốc gia giáo dục cho mọi người 2015
của Việt Nam.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình sau 5 năm
thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo- Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia (2018),
Số tay thông tin các nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục
2016-2020.
4. Chính phủ “Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020” đã
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1216/QĐ-TTg
5. Vũ Cao Đàm (1988), Chiến lược phát triển – Những vấn đề lý luận và thực tiễn;
Nhà xuấ t bản: Viện Thông tin Uỷ ban Khoa học Xã hội.
6. Đỗ Tiến Đạt và nhóm tác giả (2018), Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và phát
triển giáo dục phổ thông đáp ứng với giáo dục 4.0; Bài đăng trong Kỷ yếu Hội
thảo về Chiến lược và Kế hoạch giáo dục trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp
4.0, Viện Khoa học Giáo Dục Việt Nam 2018.
7. Nguyễn Công Giáp (1998), Về phương pháp xây dựng chiến lược; Bài đăng trong
cuốn “Những vấn đề về chiến lược phát triển Giáo dục trong thời kỳ công nghiệp
hoá, hiện đạo hoá – Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển giáo
dục và đào tạo”; Nhà xuấ t bản Giáo dục.
8. Trần Thị Thái Hà (2016,b) (Chủ biên), Chuyển biến kinh tế xã hội và giáo dục,
Nhà xuấ t bản Thế giới, Hà Nội. ISBN:978-604-77-2012-5
9. Hà Công Hải (2018), Một số ý kiến về tác động của cách mạng công nghiệp
4.0 đến giáo dục Việt Nam, Bài đăng trong Kỷ yếu Hội thảo về Chiến lược và
Kế hoạch giáo dục trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, Viện Khoa học
Giáo Dục Việt Nam 2018.
10. Trịnh Thị Anh Hoa, Đỗ Minh Thư (2016), Sử du ̣ng hê ̣ thố ng giáo du ̣c hiê ̣u quả
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trong đánh giá giáo viên bang Wisconsin, Tạp chí Khoa học Giáo dục 127 tháng
4 năm 2016.
11. Trịnh Thị Anh Hoa (2014), Đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục cho
người nghèo trong điều kiện xã hội hóa giáo dục – Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ.
12. Trịnh Thị Anh Hoa (2017), Một số yêu cầu đặt ra đối với đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Tạp chí Giáo dục
và Xã hội số tháng 12/2017.
13. Nguyễn Tiến Hùng (2010), Báo cáo tổng kết nhiệm vụ “Đánh giá tình hình thực hiện
chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010”; Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
14. Trần Văn Hùng (2006), Dự báo số học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đến
năm 2015”, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, B2006-37-06.
15. Phan Văn Kha (2014), Đổi mới quản lý giáo dục Việt Nam – Một số vấn đề lý
luận và thực tiễn; Nhà xuấ t bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
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trong Kỷ yếu Hội thảo về Chiến lược và Kế hoạch giáo dục trong bối cảnh Cách
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Chiến lược phát triển; Nhà xuấ t bản Giáo dục.
20. Đặng Bá Lãm: Phương pháp xây dựng chiến lược và chính sách giáo dục, vận
dụng vào thực tiễn Việt Nam; Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục.
21. Đặng Bá Lãm (2018), Chiến lược giáo dục trong thời đại Cách mạng Công nghiệp
4.0, Bài đăng trong Kỷ yếu Hội thảo về Chiến lược và Kế hoạch giáo dục trong bối
cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, Viện Khoa học Giáo Dục Việt Nam 2018.
22. Đặng Bá Lãm, Phạm Thành Nghị (1999): Chính sách và kế hoạch trong quản lý
giáo dục, Nhà xuấ t bản Giáo dục.
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Tạp chí Khoa học Giáo Dục số 43 (2009).
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bản Giáo dục Việt Nam.
26. Nguyễn Lộc (2009), Phương pháp SWOT trong xây dựng chiến lược giáo dục;
Tạp chí Khoa học Giáo Dục số 45.
27. Nguyễn Lộc (2018), Giáo dục 4.0 và những thay đổi cần thiết của năng lực quản
lý; Bài đăng trong Kỷ yếu Hội thảo về Chiến lược và Kế hoạch giáo dục trong bối
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cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, Viện Khoa học Giáo Dục Việt Nam 2018.
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dục; Báo cáo tổng kết đề tài – Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục.
37. Pham Do Nhat Tien, Tran Thi Thai Ha (2015). Rethinking Education and
Training in Vietnam Rural. US-China Education Review, Vol. 5, No. 6, p.398405, 6/2015. ISSN: 2161-6248, DOI: 10.17265/2161-6248.
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16 Nội dung nghiên cứu
Nội dung 1. Nghiên cứu lý luận cơ bản về xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục:
1.1. Khái niê ̣m, chu trình và vai trò của Chiến lược
1) Khái niệm và chu trình Chiến lược:
2) Chiến lược phát triển giáo dục trong việc thực thi quản lý nhà nước về giáo
dục và đào tạo.
1.2. Phương pháp luận xây dựng chiến lược phát triển giáo dục
1) Phương pháp tiếp cận hiện đại trong xây dựng chiến lược (tiếp cận theo định
hướng kết quả, tiếp cận SABER, tiếp cận phát triển bền vững, phương pháp so
sánh, phương pháp kịch bản …);
2) Khung pháp lý (Hiến pháp, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học, tầm nhìn
quốc gia, định hướng phát triển kinh tế-xã hội….).
3) Xây dựng hệ thống quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục 2021-2030 tầm
nhìn 2035:
+ Quan điểm chỉ đạo về mục đích, vị trí, vai trò của giáo dục và đào tạo;
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+ Quan điểm chỉ đạo về định hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân
chủ hóa, thực học, thực nghiệp và hội nhập quốc tế;
+ Quan điểm chỉ đạo về chuyển quá trình giáo dục từ chủ yếu từ trang bị kiến
thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất của người học;
+ Quan điểm chỉ đạo về đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở;
+ Quan điểm chỉ đạọ về bảo đảm định hướng XHCN trong giáo dục và đào tạo;
+ Quan điểm chỉ đạo về Xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.
4) Chính sách phát triển giáo dục 2021-2030:
+ Xây dựng các chính sách cho phát triển giáo dục và đào tạo (công bằng, phát
triển đội ngũ, cơ sở vật chất, tài chính, quản lý, khoa học công nghệ, hợp tác
quốc tế...)
5) Xây dựng tầm nhìn Chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030 (nguyên tắc,
phương pháp xác định, nội dung tầm nhìn)
6) Xây dựng sứ mạng Chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030 (nguyên tắc,
phương pháp xác định, nội dung sứ mạng):
7) Xây dựng mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục
+ Nguyên tắc và phương pháp xác định các lĩnh vực chủ chốt của mục tiêu
chiến lược phát triển giáo dục
+ Xác định mục tiêu trong chiến lược (Mục tiêu tổng quát: phát triển giáo
dục, chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội, xây dựng xã hội học tập); Mục tiêu
cụ thể: Tiếp cận giáo dục (theo cấp bậc học và trình độ đào tạo); Chất lượng
giáo dục (theo cấp học và trình độ đào tạo); Công bằng giáo dục; Các điều
kiện đảm bảo (giáo viên, cơ sở vật chất, tài chính, quản lý …);
8) Xây dựng bộ chỉ số thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục
- Phân loại chỉ số (định tính và định lượng), nguyên tắc, phương pháp, tiêu chí
xây dựng chỉ số thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục;
- Các chỉ số thực hiện chiến lược:
+ Chỉ số tiếp cận giáo dục
+ Các chỉ số về chất lượng giáo dục;
+ Các chỉ số công bằng giáo dục.
+ Các chỉ số về điều kiện đảm bảo thực hiện chiến lược.
+ Các chỉ số về quản lý giáo dục
9) Xây dựng giải pháp thực hiện các mục tiêu của Chiến lược (nguyên tắc, định
hướng các giải pháp thực hiện…)
10) Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu chiến lược
1.3. Dự báo phát triển giáo dục và đào tạo (Phương pháp, đặc điểm…)
1) Phương pháp dự báo.
2) Nội dung dự báo:
- Dự báo dân số theo độ tuổi;
- Dự báo phát triển kinh tế xã hội;
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Dự báo về quy mô, mạng lưới giáo dụcmầm non, phổ thông, giáo dục thường
xuyên, đào tạo giáo viên …;
- Dự báo về thay đổi trong nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học;
- Dự báo về nguồn lực nhân lực phục vụ giáo dục;
- Dự báo về nguồn lực tài chính phục vụ giáo dục;
- Dự báo về cơ sở vật chất phục vụ giáo dục;
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng và thực hiện chiến lược: toàn cầu hóa, kinh
tế tri thức, Cách mạng 4.0 và ICT, biến đổi kinh tế xã hội và giáo dục
1.5. Khung lý thuyết của đề tài
- Bối cảnh
- Quan điểm chỉ đạo và định hướng phát triển giáo dục
- Xác định tầm nhìn, sứ mạng
- Xây dựng mục tiêu CLPTGD (chung và cụ thể)
- Xây dựng chỉ số thực hiện mục tiêu CLPTGD
- Xác định nội dung
- Xây dựng giải pháp
- Tổ chức thực hiện
Nội dung 2: Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và tổ chức triển khai Chiến lược
phát triển giáo dục:
2.1. Xu hướng phát triển giáo dục trên thế giới: Giáo dục suốt đời; Hệ thống giáo dục
mở; Xã hội học tập; Phát triển giáo dục bền vững.
2.2. Kinh nghiệm quốc tế xây dựng và tổ chức triển khai chiến lược phát triển giáo
dục:
- Phương pháp, kĩ thuật quy trình xây dựng chiến lược;
- Tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục;
2.3. Đề xuất xây dựng và triển khai CLPTGD Việt Nam giai đoạn 2021-2030.
Từ nghiên cứu CLPTGD của các nước đề xuất phương pháp, kĩ thuật và quy trình
xây dựng triển khai CLPTGD Việt Nam giai đoạn 2021-2030
2.4. Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện CLPTGD và đề
xuất cho Việt Nam
Nội dung 3: Phân tích, đánh giá thực trạng giáo dục giai đoạn 2011-2020
3.1. Xây dựng mục tiêu và bộ chỉ số phát triển giáo dục ;
Từ phân tích bối cảnh kinh tế- xã hội trong nước, quốc tế, kinh nghiệm quốc tế về
Chiến lược phát triển giáo dục các nước, xu thế phát triển giáo dục thế giới, định hướng
quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục Việt Nam 2021-2030 và, đề xuất được mục tiêu
chung, mục tiêu cụ thể và các hoạt động để thực hiện mục tiêu từ đó xây dựng các chỉ số
phát triển giáo dục 2021-2030 và các tiêu chí để giám sát thực hiện các hoạt động và
mục tiêu CLPTGD. Khi xây dựng Bộ chỉ số CLPTGD sẽ sử dụng chỉ số phát triển giáo
dục 2021-2030 để đánh giá tình hình phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020, phân tích
chỉ rõ những mặt được, mặt chưa được, khoảng cách giữa giáo dục hiện nay so với mục
-
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tiêu vào năm 2021-2030, từ đó đưa ra thời cơ thách thức và khuyến nghị cho phát triển
giáo dục Việt Nam. Sơ đồ xây dựng chỉ số phát triển giáo dục Việt Nam 2021-2030 như
sau:

Từ thực tiễn giáo dục Việt Nam và xu hướng phát triển giáo dục quốc tế, các cam
kết thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục của thế giới cũng như kinh nghiệm chiến lược
phát triển giáo dục các nước định hướng các chỉ số phát triển chính của giáo dục Việt
Nam 2021-2030:
- Chỉ số tiếp cận giáo dục (mầm non, phổ thông, đại học, giáo dục thường xuyên,
giáo dục suốt đời);
- Các chỉ số về chất lượng giáo dục (tỉ lệ HS đạt chuẩn, hoàn thành cấp học, sinh
viên có kỹ năng mềm đáp ứng yêu cầu thị trường lao động; kết quả học tập của học sinh
qua các kỳ thi quốc gia, quốc tế...);
- Các chỉ số công bằng giáo dục (tiếp cận giáo dục cho các nhóm đối tượng, vùng
miền; tuyển sinh, quá trình giáo dục; giáo dục công lập, ngoài công lập…).
- Các chỉ số về điều kiện đảm bảo thực hiện chiến lược: Chương trình giáo dục;
chính sách về nhà giáo, cán bộ quản lý; tài chính; cơ sở vật chất; môi trường giáo dục.
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- Các chỉ số về quản lý giáo dục: Cơ cấu; Phân cấp quản lý; Tự chủ trong các cơ sở
giáo dục và đào tạo
- Về quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục
3.2. Xây dựng bộ công cụ đánh giá thực trạng theo Khung lý thuyết;
Công cụ đánh giá thực trạng giáo dục Việt Nam theo Khung lý thuyết được thiết kế theo
tiếp cận có sự tham gia của người học, giáo viên/giảng viên, CBQL các cấp, nhân
viên, cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, những người sử dụng
thành quả giáo dục…
3.3. Thực hiện đánh giá phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 theo Bộ chỉ số của
Khung lý thuyết.
3.4. Phân tích đánh giá thực trạng chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế,
nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quản lý, chỉ đạo và thực hiện phát triển
giáo dục giai đoạn 2011-2020, đồng thời làm rõ cơ hội và thách thức trong giáo
dục và đào tạo Việt Nam đến 2035.
Nội dung 4: Phân tích dự báo xu hướng phát triển giáo dục và đào tạo 2021-2030 và
tầm nhìn 2035
4.1. Xu hướng phát triển của kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, khoa học kỹ thuật và tác
động đối với phát triển giáo dục và đào tạo: Nghiên cứu xu hướng phát triển kinh tế,
chính trị xã hội, văn hóa, khoa học, kỹ thuật tác động đến phát triển giáo dục và đào tạo,
chỉ rõ cơ hội, thách thức đối với giáo dục và đào tạo Việt Nam.
4.2. Dự báo tác động của nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội và
yêu cầu công nghiệp hóa- hiện đại hóa hội nhập quốc tế
4.3. Dự báo xu hướng phát triển giáo dục và đào tạo 2021-2030 và tầm nhìn 2035
- Dự báo về quy mô dân số trong độ tuổi
- Dự báo quy mô, mạng lưới, chất lượng giáo dục và đào tạo;
- Dự báo tác động của sự thay đổi về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy
học (mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, đào tạo giáo viên);
- Dự báo về nguồn lực nhân lực phục vụ giáo dục;
- Dự báo về nguồn lực tài chính phục vụ giáo dục;
- Dự báo về cơ sở vật chất phục vụ giáo dục;
4.4. Phân tích dự báo xu hướng phát triển giáo dục và đào tạo 2021-2030 và tầm nhìn
2035
Nội dung 5: Đề xuất Khung Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030 và
các khung thành phần và đánh giá tác động dự báo của một số chính sách trong
Khung CLPTGD: (xem chi tiết phần trong Hộp khung Chiến lược )
5.1. Khung chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030
- Bối cảnh quốc tế tác động đến phát triển giáo dục, chỉ rõ thời cơ và những thách
thức đối với giáo dục;
- Quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục;
- Tầm nhìn;
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- Sứ mạng;
- Mục tiêu (mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể);
- Nội dung nhiệm vụ;
- Giải pháp chính sách;
- Nguồn lực tài chính;
- Chương trình, dự án ưu tiên thực hiện Chiến lược giáo dục 2021-2030;
- Bộ chỉ số thực hiện chiến lược phát triển giáo dục;
- Tổ chức, giám sát thực hiện giáo dục.
5.2. Khung thành phần:
- Khung chiến lược phát triển giáo dục mầm non;
- Khung chiến lược phát triển giáo dục phổ thông;
- Khung chiến lược phát triển giáo dục thường xuyên và xây dựng xã hội học tập.
- Khung chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp
- Khung chiến lược phát triển giáo dục đại học
(Mỗi khung này đều có cấu trúc các mục tương tự khung CLPTGD chung)
5.3. Đánh giá tác động dự báo của một số nội dung chính sách được đề xuất trong
Khung Chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030
- Chính sách về đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục ;
- Chính sách về phát triển đội ngũ CBQL, nhà giáo;
- Chính sách về đảm bảo cơ sở vật chất;
- Chính sách về tài chính;
- Chính sách về quản lý.
Nội dung 6: Xây dựng bộ chỉ số thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục
6.1. Nguyên tắc xây dựng bộ chỉ số thực hiện CLPTGD.
- Bộ chỉ số thực hiện;
- Chỉ số tiếp cận giáo dục;
- Các chỉ số về chất lượng giáo dục;
- Các chỉ số công bằng giáo dục;
- Các chỉ số về điều kiện đảm bảo thực hiện chiến lược: đội ngũ, tài chính, CSVC,
quản lý
6.2. Quy trình tổ chức, quản lý, giám sát thực hiện CLPTGD.
- Kế hoạch thực hiện CLPTGD 2021-2030
- Khung theo dõi thực hiện CLPTGD 2021-2030
- Quy trình và phương pháp theo dõi
- Báo cáo thực hiện
Nội dung 7: Bộ số liệu, dữ liệu phục vụ xây dựng và đánh giá Chiến lược phát triển
giáo dục.
7.1. Số liệu, dữ liệu về dân số độ tuổi (theo tỉnh/thành phổ/ vùng miền, giới tính, dân tộc
7.2. Số liệu, dữ liệu về người học (theo lớp, cấp học, trình độ, vùng miền, dân tộc, kết
quả học tập, lưu ban, bỏ học, chuyển cấp, …)
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7.3. Số liệu, dữ liệu về giáo viên/ giảng viên và CBQL, nhân viên (Số lượng, cơ cấu theo
tuổi, giới tính, trình độ, chuyên môn ….)
7.4. Số liệu, dữ liệu về cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập (số lượng, phân loại,
chất lượng …)
7.5. Số liệu tài chính cho giáo dục (phân bổ kinh phí, sử dụng kinh phí…)
Nội dung 8: Kiến nghị về nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển giáo dục giai
đoạn 2021-2030 và các chiến lược thành phần
Từ các nội dung nghiên cứu trên, có thể trình bày khung lý thuyết của đề tài (sơ đồ
1) và Khung chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030 như sau:

Sứ mạng

Tầm nhìn

Chỉ số thực hiện mục tiêu
CLPTGD 2021-2030

Đánh giá thực trạng GDVN
theo bộ chỉ số thực hiện mục
tiêu CLPTGD 2021-2030

Dự báo tác động phát
triển kinh tế -xã hội đến
giáo dục

Dự báo phát triển GD
Việt Nam 2021-2030
tầm nhìn 2035

Nhiệm vụ, giải pháp thực
hiện CLPTGD 2021-2030

Chương trình hành động
thực hiện chiến lược
2021-2030

BỐI CẢNH KINH TẾ XÃ HỘI VÀ
HỘI NHẬP, TOÀN CẦU HÓA

Sơ đồ 1: Khung lý thuyết về Xây dựng khung chiến lược phát triển giáo dục
2021-2030 và tầm nhìn 2035
Dự kiến Khung Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2021-2030 và tầm nhìn 2035
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Mở đầu
I. BỐI CẢNH, TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
1. Bối cảnh:
a) Bối cảnh quốc tế và trong nước
- Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế (dịch chuyển lao động khu vực…)
- Cách mạng công nghiệp 4.0
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP…)
- Các vấn đề xã hội (dân số, nhân lực, công bằng xã hội….)
- Xu hướng phát triển giáo dục thế giới
b)Thời cơ và thách thức
- Thời cơ
o Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về GD;
o Tái cơ cấu kinh tế;
o Ổn định chính trị;
o Sự phát triển Khoa học Công nghệ;
- Thách thức
o Sự đòi hỏi của CM công nghệ 4.0…;
o Môi trường xã hội (Sự phân hóa xã hội gia tăng; xâm nhập văn hóa
không lành mạnh…;
o Môi trường sinh thái (Cạn kiệt tài nguyên, biến đổi khí hậu…)
o Cạnh tranh trong giáo dục (quốc tế, trong nước…)
o Chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục;
2. Tình hình phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020
Tình hình phát triển giáo dục được phân tích theo các nội dung và các chỉ số phát
triển giáo dục cốt lõi và theo vùng miền, dân tộc, giới tính sau:
2.1. Tiếp cận giáo dục:
- Tiếp cận giáo dục theo cấp và ngành học (mầm non, phổ thông, đại học);
+Tỉ lệ nhập học chung (theo giới tính, dân tộc, vùng miền, điều kiện kinh tế)
+Tỉ lệ nhập học đúng độ tuổi giáo dục mầm non, phổ thông (theo giới tính,
dân tộc, vùng miền, điều kiện kinh tế)
- Giáo dục thường xuyên, giáo dục suốt đời (tỉ lệ người lớn biết chữ, tham gia
các chương trình giáo dục thường xuyên, các lớp xóa mù chữ …;
- Tiếp cận giáo dục cho mọi người; tiếp cận giáo dục cho các đối tượng yếu
thế….
2.2. Chất lượng và hiệu quả giáo dục:
- Đánh giá chất lượng và hiệu quả giáo dục đại trà của các cấp, bậc ngành học
về các chỉ số về:
+ Kết quả học tập của học sinh qua các kỳ thi quốc gia, quốc tế (PISA,
PASEC ...);
+ Tỷ lệ đạt chuẩn của học sinh (theo cấp học);
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+Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp học (tiểu học, THCS, THPT): Tỷ lệ học sinh
hoàn thành cấp học và tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp học đúng độ tuổi
+ Tỷ lệ học sinh chuyển cấp (tỷ lệ học sinh chuyển từ tiểu học lên THCS và từ
THCS lên THPT)
+ Tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học các cấp học
+ Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm (tỷ lệ sinh viên có việc làm, tỷ lệ sinh
viên có việc làm đúng độ tuổi)
- Đánh giá chất lượng, hiệu quả giáo dục mũi nhọn, đào tạo nhân tài
+ Kết quả các kỳ thi quốc tế
+ Kết quả đào tạo học sinh giỏi, học sinh năng khiếu
+ Kết quả thực hiện đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các trường
đại học
- Đánh giá chất lượng giáo dục đại học
+ Xếp hạng giáo dục đại học
+ Tỷ lệ sinh viên có kỹ năng mềm đáp ứng yêu cầu thị trường lao động
+ Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm và có việc làm đúng ngành được đào
tạo
- Chi tiêu cho giáo dục
o Tổng chi NSNN cho giáo dục theo cấp học, ngành đào tạo
o Chi phí của hộ gia đình cho giáo dục
o Các nguồn xã hội hóa, chi phí của các tổ chức khác cho giáo dục
- Sử dụng các nguồn lực
o Việc phân bổ ngân sách cho giáo dục (trung ương, địa phương)
o Quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực của các cấp
2.3. Công bằng xã hội trong giáo dục: đánh giá việc thực hiện chỉ số chính
- Đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục cho các nhóm đối tượng; giữa các
vùng miền (thành thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa), giữa các nhóm dân tộc,
giới ….;
- Công bằng trong tuyển sinh, quá trình giáo dục (chương trình, giáo viên, tài
chính, cơ sở vật chất, kiểm tra/đánh giá, môi trường giáo dục), đầu ra (việc
làm đối với đào tạo, nghề nghiệp).
- Giáo dục công lập và ngoài công lập
2.4. Những điều kiện đảm bảo trong giáo dục: làm rõ việc thực hiện chỉ số
chính:
- Chương trình giáo dục (chương trình và đánh giá; giáo dục STEM; giáo dục
ngoại ngữ, tin học; nhu cầu giáo dục đặc biệt…);
- Về đội ngũ giáo viên (tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ, tỉ lệ giáo viên/lớp, tỉ lệ
học sinh/giáo viên…) và việc thực hiện chính sách về nhà giáo, cán bộ quản lý ;
- Về tài chính: đầu tư quốc gia (ngân sách nhà nước), xã hội hóa giáo dục, huy
động các nguồn lực đầu tư từ các tổ chức trong nước, quốc tế, hộ gia đình cho
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giáo dục theo cấp, bậc, ngành học;
- Cơ sở vật chất (tỉ lệ học sinh/lớp; đầu tư cho cơ sở vật chất và hệ thống trường
lớp: tỉ lệ trường, lớp kiên cố; tỉ lệ phòng học chức năng, phòng học bộ môn; tỉ
lệ trường đạt chuẩn, …);
- Môi trường giáo dục (phối hợp gia đình nhà trường xã hội ….),
2.5. Quản lý giáo dục:
- Cơ cấu hệ thống (tính mở, liên thông, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân
chủ hóa, hội nhập quốc tế…);
- Phân cấp, cơ chế quản lý giữa trung ương và địa phương trong việc quản lý
nhà nước về GD& ĐT;
- Tự chủ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.
2.6. Đánh giá chung:
- Thành tựu
- Hạn chế
- Nguyên nhân
- Bài học kinh nghiệm
II. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
1. Về phát triển GD&ĐT là quốc sách hàng đầu, là nền tảng để phát triển bền
vững;
2. Về Xây dựng nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa và
hội nhập quốc tế.
3. Về giáo dục con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của một công dân toàn cầu.
4. Về công bằng giáo dục;
5. Về phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam so với khu vực và quốc tế….
III. TẦM NHÌN:
Giáo dục Việt Nam đến 2035 chuẩn bị những gì cho người học đáp ứng nhu cầu xã
hội và phù hợp bối cảnh trong nước và quốc tế.
IV. SỨ MẠNG:
Giáo dục Việt Nam trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và các giá trị cần thiết để
phát triển trong một thế giới cạnh tranh và toàn cầu hóa, đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ
của khoa học công nghệ và thông tin.
V. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát:
2. Mục tiêu cụ thể và các chỉ tiêu phấn đấu (của hệ thống)
Theo các lĩnh vực sau:
- Tiếp cận giáo dục (theo cấp bậc học và trình độ đào tạo);
- Chất lượng giáo dục (theo cấp học và trình độ đào tạo);
- Công bằng giáo dục;
- Hệ thống giáo dục cung cấp cho người học các giá trị và trải nghiệm theo
các phương thức phù hợp;
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- Sử dụng hiệu quả ngân sách giáo dục;
- …
3. Mục tiêu cụ thể và các chỉ tiêu phấn đấu (của người học) phù hợp với triết lý giáo
dục quốc gia
- Kiến thức;
- Kỹ năng tư duy;
- Kỹ năng lãnh đạo;
- Ngoại ngữ;
- Đạo đức, lối sống;
- Bản sắc văn hóa dân tộc.
VI. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1.Nhóm giải pháp cho người học:
- Chương trình và đánh giá;
- Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM);
- Ngôn ngữ (dạy tiếng Việt, tiếng dân tộc, ngoại ngữ)
- Giáo dục đặc biệt;
- …
2.Nhóm giải pháp phát triển nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
- Nhà giáo
- Cán bộ quản lý;
(phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng cạnh
tranh lành mạnh).
…
3.Nhóm giải pháp đổi mới quản lý ngành
- Thể chế về giáo dục & đào tạo: cơ cấu tổ chức và vận hành;
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách, luật pháp
- Hiệu quả nguồn lực;
- Cơ sở vật chất nhà trường (theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa);
- Công nghệ thông tin trong giáo dục;
- …
4.Giải pháp về cơ cấu hệ thống giáo dục
(triển khai thực hiện cơ cấu hệ thống giáo dục mới; xây dựng nền giáo dục mở theo
hướng xã hội học tập…)
VII. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC
Chương trình ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục
1. Chương trình giáo dục bắt buộc
2. Chương trình phát triển bền vững giáo dục Việt Nam
3. Chương trình đổi mới quản lý giáo dục
….
VIII. TÀI CHÍNH CHO THỰC HIỆN CLPTGD 2021-2030
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Tổng kinh phí cho thực hiện Chiến lược trong đó:
- Nguồn từ NSNN,
- Nguồn tư các tổ chức trong nước, quốc tế (thông qua các chương trình dự án),
- Nguồn xã hội hóa.
IX. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN
1. Giai đoạn 1: 2021-2025:
Từ 2021-2022: tạo lập nền tảng để triển khai Chiến lược (thành lập ban chỉ đạo thực
hiện CLPTGD, hoàn thiện hành lang pháp lý và chuẩn bị nguồn lực triển khai các lĩnh
vực chủ chốt của giáo dục: phát triển người học, phát triển đội ngũ, cơ chế quản lý, đội
ngũ
Từ 2023-2025: thực hiện chính sách, chương trình dự án ưu tiên cho phát triển giáo
dục
2. Giai đoạn 2: 2026-2030:
Triển khai trên diện rộng các chính sách, đổi mới đối với toàn hệ thống giáo dục
theo Chiến lược
X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Phân công trách nhiệm thực hiện giữa các cơ quan quản lý nhà nước về GD &ĐT
PHỤ LỤC
- Hệ thống các chỉ số theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện CLPTGD...
17 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài:
17.1. Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính)
Nhóm nghiên cứu sẽ sưu tầm, dịch các tài liệu có liên quan đến luận chứng khoa học
cho nền giáo dục tiên tiến và đánh giá tình hình giáo dục trong nước và quốc tế sau:
- Tài liệu liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của
nhà nước về giáo dục- đào tạo và đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo;
- Tài liệu liên quan đến tình hình triển khai, thực hiện Chiến lược, Nghi ̣ quyế t 29,
Nghi ̣quyế t 44 và Quyế t đinh
̣ 2563 ...;
- Tài liệu lý luận, thực tiễn về chiến lược và Chiến lược phát triển giáo dục ở các
nước có trình độ tiên tiến trên thế giới trong khu vực. Đó là các nước đại diện cho Châu
Âu, Á, Châu Mỹ, Châu Âu;
- Tài liệu liện quan đến cách tiếp cận, quy trình xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh
giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển giáo dục;
- Các đề tài, dự án, sách, báo cáo nghiên cứu khoa học, kỷ yếu hội thảo... của Bô ̣
Giáo du ̣c và đào ta ̣o, các bô ̣ ngành, các tổ chức quốc tế có liên quan đến nội dung nghiên
cứu;
- Sưu tập bộ dữ liệu giáo dục sẵn có của các nước, Tổng cục Thống kê, Bộ Giáo du ̣c
và đào ta ̣o,...
Dự kiế n số trang tài liê ̣u dich
̣ khoảng 300 trang.
17.2. Hội thảo/toạ đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu)
17.2.1. Hội thảo
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1. Hô ̣i thảo quốc tế: “Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế xây dựng Chiến lược
phát triển giáo dục”
- Mu ̣c đić h của hô ̣i thảo:
- Nội dung: Thảo luận 02 vấn đề: i) Lý luận về chiến lược phát triển giáo dục; ii) Kinh
nghiệm quốc tế về Chiến lược phát triển giáo dục (Nội dung, dự báo, giám sát, đánh giá
thực hiện) và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam…
-Yêu cầu và kết quả của hội thảo:
+ Thu thập được những ý kiến thảo luận, đóng góp có giá tri ̣ các nhà khoa học, nhà sư
phạm, nhà quản lý giáo du ̣c, giáo viên, giảng viên... góp ý cho cơ sở xây dựng Chiến lược
phát triển giáo dục;
+ Làm rõ được cơ sở khoa học của việc xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục;
+ Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục về
nội dung, phương pháp, kỹ thuật, quy trình xây dựng và triển khai, giám sát, đánh giá thực
hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030.
+ Kỷ yếu hội thảo.
- Thành phần tham dự:
- Thời gian, địa điểm: 1 ngày (2 buổi) tại Hà Nội
- Số lượng đại biểu: 100 người
2. Hô ̣i thảo quốc gia 1 và 2: Thực tra ̣ng phát triển giáo dục 2011-2020 và tương lai giáo dục
Việt Nam đến 2035
- Mu ̣c đích của hô ̣i thảo:
- Nội dung: Thảo luận các vấn đề: 1) Thực trạng phát triển giáo dục 2011-2020 (về tiếp cận
giáo dục, chất lượng giáo dục, thực hiện công bằng giáo dục, thực trạng các điều kiện đảm
bảo; thực trạng thực hiện cơ chế quản lý; 2) Tương lai giáo dục Việt Nam 2035 (mục tiêu,
tầm nhìn, sứ mạng..).
-Yêu cầu và kết quả hội thảo:
+ Thu thập được những ý kiến thảo luận, đóng góp có giá tri ̣phản ánh đúng được thực trạng
phát triển giáo dục 2011-2020 và Tương lai giáo dục Việt Nam 2035 (mục tiêu, tầm nhìn, sứ
mạng..) của các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà quản lý giáo du ̣c, giáo viên, giảng viên, đại
diện các tổ chức chính trị, xã hội...;
+ Làm rõ được thực tra ̣ng phát triển giáo dục 2011-2020 (kết quả đạt được, hạn chế,
nguyên nhân theo khung lý thuyết);
+ Thảo luận và góp ý Tương lai giáo dục Việt Nam 2035 .
+ Kỷ yếu hội thảo.
- Thành phần tham dự:
- Thời gian, địa điểm: 1 ngày 2 buổi tại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh,
- Số lượng đại biểu: 80 người
3. Hô ̣i thảo quốc gia 3: Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2021-2030 và đến 2035
- Mu ̣c đić h của hô ̣i thảo:
- Nội dung: Thảo luận các vấn đề: Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2021-2030 và
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đến 2035
-Yêu cầu và kết quả hội thảo:
+ Thu thập được những ý kiến thảo luận, đóng góp có giá tri ̣ về Chiến lược phát triển giáo
dục Việt Nam 2021-2030 và tầm nhìn 2035 .
+ Kỷ yếu hội thảo.
- Thành phần tham dự:
-Thời gian, địa điểm: 1 ngày 2 buổi tại Hà Nội
- Số lượng đại biểu: 80 người
17.2.2. To ̣a đàm
Dự kiế n đề tài sẽ tổ chức 25 tọa đàm khoa học tại Hà Nội và các điạ điể m tiế n hành
khảo sát sau khi hoàn thành sơ bộ từng nội dung nghiên cứu.
Số lượng đa ̣i biể u dự kiế n khoảng 30 người/to ̣a đàm.
Mục đích của các buổi tọa đàm: nhằm trao đổi, tham vấn, xin ý kiến chuyên gia, các
nhà khoa học đối với từng nội dung nghiên cứu trong phạm vi nghiên cứu của đề tài.
Kế t quả của các buổ i to ̣a đàm: tiế p thu ý kiế n của các chuyên gia, các nhà khoa ho ̣c
hoàn thiê ̣n từng nô ̣i dung nghiên cứu đáp ứng đúng yêu cầ u mu ̣c tiêu và tiế n đô ̣ của đề tài
đã đă ̣t ra
17.3. Khảo sát/điều tra thực tế trong nước (quy mô, địa bàn, mục đích/yêu cầu, nội
dung, phương pháp)
- Thực hiện tự đánh giá: Các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tự đánh giá và
xây dựng báo cáo đánh giá tình hình phát triển giáo dục 2011-2020 và định hướng phát triển
giáo dục và gửi báo cáo tự đánh giá cho Bộ GD& ĐT/ Nhóm nghiên cứu đề tài.
- Khảo sát trực tiếp trong nước:
Đề tài sẽ tiến hành 2 cuộc khảo sát trực tiếp. Cuộc khảo sát đầu tiên được thực hiện
nhằm đánh giá tình hình phát triển giáo dục 2011-2020. Cuộc khảo sát thứ hai nhằm mục
đích đánh giá tác động về một số chính sách được đề xuất trong Khung Chiến lược phát
triển giáo dục 2021-2030.
1) Khảo sát thứ nhất: thực trạng giáo dục phát triển giáo dục 2011-2020
- Mục đích khảo sát: Đánh giá thực trạng giáo dục và thực hiện Chiến lược phát triển giáo
dục 2011-2030
- Nô ̣i dung khảo sát: Thực trạng giáo dục và thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 20112020 về các mặt
+ Tiếp cận giáo dục;
+ Chất lượng giáo dục;
+ Thực hiện công bằng giáo dục;
+ Các điều kiện đảm bảo;
+ Quản lý;
- Phương pháp khảo sát: kết hợp giữa phương pháp khảo sát định lượng (sử dụng phiếu
thống kê và bảng hỏi soạn sẵn) và định tính (phỏng vấn, tọa đàm, thảo luận nhóm).
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- Chọn mẫu khảo sát: Mẫu khảo sát được chọn theo phương pháp phân tầng. Trong mỗi
tầng chọn theo hình thức lựa chọn ngẫu nhiên.
+ Cấp tỉnh/ thành phố: Lựa chọn ngẫu nhiên 6 tỉnh thành phố đại diện cho 6 vùng
kinh tế - xã hội để khảo sát. Các tỉnh được lựa chọn theo tiêu chí: Mỗi tỉnh đại diện cho một
vùng kinh tế - xã hội và các tỉnh đảm bảo có đại diện vùng thành thị, nông thôn, vùng sâu,
xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn.
Bảng 1: Danh sách các tỉnh dự kiến khảo sát trong đề tài
STT
Tên tỉnh
Vùng
Ghi chú
Có vùng đồng bào dân
1
Thái Nguyên
Trung du, miền núi phía Bắc
tộc, vùng đặc biệt khó
khăn
2
Nghệ An
Bắc trung bộ
Có vùng đồng bào dân
3
Đăk Lăk
Tây nguyên
tộc, vùng khó khăn
Có vùng đồng bào dân
4
Kiên Giang
Đồng bằng sông Cửu Long
tộc, hải đảo
5
Hà Nội
Thành phố lớn
6
Tp Hồ Chí Minh
Thành phố lớn
+ Cấp quận/huyện: Sau khi đã lựa chọn được các tỉnh/ thành phố, sắp xếp các huyện
trong mỗi tỉnh theo tiêu chí: thành thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân
tộc, vùng đặc biệt khó khăn. Lựa chọn ngẫu nhiên 02 huyện trong mỗi tỉnh, trong mỗi huyện
chọn đại diện 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở, 1 trường
trung học phổ thông và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên (trong mỗi trường sẽ chọn cán
bộ quản lý, giáo viên, học sinh) ngẫu nhiên để khảo sát nhằm đảm bảo tính khách quan và
có đại diện đầy đủ của các vùng này.
- Đối tượng khảo sát, to ̣a đàm đánh giá thực trạng: 4966 người/cuộc khảo sát, đối tượng
khảo sát được lựa chọn ngẫu nhiên để đảm bảo tính khách quan.
+ Cấp Trung ương, gồm: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa Thanh thiếu niên
nhi đồng Quốc hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức.
+ Cấp Tỉnh: Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân Tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao
động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội
Khuyến học, Hội Cựu giáo chức.
+ Cấp huyện: Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân huyện; Phòng Nội vụ; Phòng Tài chính;
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Phòng Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Giáo dục và
Đào tạo, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức;
+ Cấp xã: Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân xã, cộng đồng, Hội Khuyến học, Hội Cựu
giáo chức
+ Các trường sư phạm: cán bộ quản lý các cơ sở đào tạo (lãnh đạo trường, khoa/ phòng, tổ
bộ môn); giảng viên;
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+ Các cơ sở mầm non, tiểu học, Trung ho ̣c cơ sở, trung ho ̣c phổ thông, Trung tâm giáo du ̣c
thường xuyên: cán bô ̣ quản lý giáo du ̣c, giáo viên, học sinh, Cha me ̣ ho ̣c sinh
+ Các chuyên gia trong và ngoài ngành giáo dục đại diện cho các lĩnh vực liên quan đến
giáo dục, đào tạo, các cơ sở sử dụng lao động
Cụ thể mẫu khảo sát như sau: Mẫu khảo sát phiếu hỏi với khoảng 3112 đối tượng khác nhau
Quy mô mẫu khảo sát bằng phiếu hỏi Khảo sát thực tra ̣ng thực hiện chiến lược phát triển
giáo dục 2011-2020
Số
Số
lượng lượng
mẫu/
mẫu/
Số
Đối tượng khảo sát
trường/ tỉnh/
tỉnh
Tổng
sở
đơn vị
KS
cộng
Cấp trung ương
Cán bộ Ban tuyên giáo, Ủy ban văn hóc Thanh thiế u
niên nhi đồ ng, Văn phòng chính phủ
Cán bộ Bộ Lao động, Bộ Nội Vụ, Bộ Tài chính, Bộ
tư pháp

6
8

Cán bộ Bộ Giáo du ̣c và đào ta ̣o

10

Công đoàn giáo dục, Hội cựu giáo chức

10

Cán bộ cấp tỉnh
Cán bộ Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh
Cán bộ Sở Lao động, Sở Nội vụ, Sở tài chính, Sở tư
1
pháp
Cán bộ Sở Giáo du ̣c và đào ta ̣o và công đoàn giáo
dục

4

6

24

4

6

24

5

6

30

4

6

48

4

6

48

5

6

60

4

6

48

4

6

48

Cán bộ cấp huyện
Cán bộ Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân huyện 2
Cán bộ phòng Lao động, Nội vụ, tài chính, tư pháp
2
Cán bộ phòng giáo du ̣c Huyện, công đoàn giáo dục
2
huyện, hội cựu giáo chức
Cán bộ cấp xã
2
Cán bộ Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân xã
Cán bô ̣ cộng đồng, hội khuyến học, hội cựu giáo
2
chức
Trường đại học, cao đẳng
Cán bô ̣ quản lý

2

2

6

24

Giáo viên

2

20

6

240

64

2

30

6

360

Cán bô ̣ quản lý
Giáo viên

2

2

6

24

2

10

6

120

Học sinh

2

20

6

240

CMHS

2

15

6

180

Cán bô ̣ quản lý
Giáo viên

2

2

6

24

2

10

6

120

Học sinh

2

20

6

240

CMHS

2

15

6

180

Cán bô ̣ quản lý

2

2

6

24

Giáo viên
Học sinh

2

15

6

180

6

0

CMHS

2

10

6

120

Cán bô ̣ quản lý

2

2

6

24

Giáo viên

2

10

6

120

Cán bô ̣ quản lý
Giáo viên

2

2

6

24

2

10

6

120

Học viên

2

10

6

120

Sinh viên
Trường Trung ho ̣c phổ thông

Trường Trung ho ̣c sơ sở

Trường tiểu học

2

Trường Mầm non

CMHS
Trung tâm giáo du ̣c thường xuyên

Các chuyên gia về luật, về xã hội, về giáo dục

240

Cơ quan, tổ chức chính trị xã hội

24

Tổng cộng:
Mẫu phỏng vấn, tọa đàm
- Đề tài dự kiến phỏng vấn sâu, tọa đàm với khoảng 1.854 đối tượng khác nhau

3.112

Quy mô mẫu phỏng vấn sâu Khảo sát thực tra ̣ng thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục
2011-2020
Số
Số
Số
lượng
lượng
Tổng
Đối tượng khảo sát
tỉnh
mẫu/
mẫu/
cộng
KS
trường/
tỉnh/
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Sở

đơn vị

Quy mô mẫu khảo sát phỏng vấn sâu
Khảo sát thực tra ̣ng thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020
Cán bộ Ban tuyên giáo, Ủy ban văn hóc Thanh thiế u
niên nhi đồ ng, Văn phòng chính phủ
Cán bộ Bộ Lao động, Bộ Nội Vụ, Bộ Tài chính, Bộ
tư pháp, bộ kế hoạch đầu tư

6

Cán bộ Bộ Giáo du ̣c và đào ta ̣o

10

Công đoàn giáo dục, Hội cựu giáo chức

10

8

Cấp tỉnh
Cán bộ Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh
Cán bộ Sở Lao động, Sở Nội vụ, Sở tài chính, Sở tư
pháp
Cán bộ Sở Giáo du ̣c và đào ta ̣o và công đoàn giáo
dục

2

6

12

4

6

24

5

6

30

Cấp huyện
Cán bộ Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân huyện

2

2

6

24

Cán bộ phòng Lao động, Nội vụ, tài chính, tư pháp
Cán bộ phòng giáo du ̣c Huyện, công đoàn giáo dục
huyện, hội cựu giáo chức

2

4

6

48

2

3

6

36

2

2

6

24

2

2

6

24

Cán bô ̣ quản lý

2

1

6

12

Giáo viên
Sinh viên

2

5

6

60

2

10

6

120

Cán bô ̣ quản lý
Giáo viên
Học sinh

2

1

6

12

2

5

6

60

2

10

6

120

CMHS

2

5

6

60

Cấp xã
Cán bộ Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân xã
Cán bô ̣ cộng đồng, hội khuyến học, hội cựu giáo
chức
Trường đại học, cao đẳng

Trường Trung ho ̣c phổ thông

Trường Trung ho ̣c sơ sở
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Cán bô ̣ quản lý

2

1

6

12

Giáo viên
Học sinh

2

5

6

60

2

10

6

120

CMHS

2

15

6

180

Cán bô ̣ quản lý
Giáo viên

2

1

6

12

2

5

6

60

Học sinh

2

10

6

120

CMHS

2

10

6

120

2

1

6

12

2

10
0

6
0

120
0

2

2

6

24

2
2

10
10

6
6

120
120
0
50
24

Trường tiểu học

Trường Mầm non
Cán bô ̣ quản lý
Giáo viên
CMHS
Trung tâm giáo du ̣c thường xuyên
Cán bô ̣ quản lý
Giáo viên
Học sinh
CMHS
Chuyên gia
Cơ quan, tổ chức chính trị xã hội

1854
Tổng số
2) Khảo sát thứ hai: Đánh giá tác động của một số chính sách trong Khung Chiến lược
phát triển giáo dục 2021-2030 và khung thành phần (mầm non, phổ thông, thường
xuyên, sư phạm)
Theo quy định của Luật ban hành văn bản, trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá
thực trạng, đề xuất Khung Chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030 và các chính sách thực
hiện chiến lược phát triển giáo dục và triển khai đánh giá tác động của một số nội dung cơ
bản chính sách.
Mục đích: Đánh giá tác động dự kiến của các chính sách trong Khung Chiến lược
phát triển giáo dục 2021-2030 nhằm nhận định về giá trị các kết quả đạt được, mức độ phù
hợp, khả thi khi vận hành chính sách trên thực tế.
Nội dung: Đánh giá tác động của các chính sách theo 5 vấn đề về kinh tế, xã hội,
giới, thủ tục hành chính, hệ thống pháp luật.
Phương pháp đánh giá: Định tính và định lương
Mẫu đánh giá: Việc lựa chọn mẫu để đánh giá tác động theo quy trình và phương
pháp như khảo sát đánh giá thực trạng ở phần 1. Tổng số tỉnh chọn khảo sát 4 tỉnh/thành
phố, các tỉnh này đại diện cho 3 miề n Bắ c, Trung, Nam, và có đại diện của các thành thị,
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nông thôn, miền núi, hải đảo... Mẫu đánh giá tác động như sau:
- Chọn mẫu khảo sát: Mẫu khảo sát được chọn theo phương pháp phân tầng. Trong
mỗi tầng chọn theo hình thức lựa chọn ngẫu nhiên.
Cấp tỉnh/ thành phố: Lựa chọn ngẫu nhiên 4 tỉnh thành phố trong số 06 tỉnh khảo sát
thực trạng. Các tỉnh được lựa chọn theo tiêu chí đảm bảo có đại diện vùng thành thị, nông
thôn, vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn.
Bảng 2: Danh sách các tỉnh dự kiến khảo sát đánh giá tác động trong đề tài
STT
Tên tỉnh
Vùng
Ghi chú
Có vùng đồng bào dân tộc,
1
Thái Nguyên Trung du, miền núi phía Bắc
vùng đặc biệt khó khăn
2
Nghệ An
Bắc trung bộ
Có vùng đồng bào dân tộc, hải
3
Kiên Giang
Đồng bằng sông Cửu Long
đảo
4
Hà Nội
Thành phố lớn
Cấp quận/huyện: Sau khi đã lựa chọn được các tỉnh/thành phố, sắp xếp các huyện
trong mỗi tỉnh theo tiêu chí: thành thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân
tộc, vùng đặc biệt khó khăn. Lựa chọn ngẫu nhiên 02 huyện trong mỗi tỉnh, trong mỗi huyện
chọn đại diện 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở, 1 trường
trung học phổ thông và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên (trong mỗi trường sẽ chọn cán
bộ quản lý, giáo viên, học sinh) ngẫu nhiên để khảo sát nhằm đảm bảo tính khách quan và
có đại diện đầy đủ của các vùng này.
Cụ thể mẫu khảo sát như sau: Mẫu khảo sát phiếu hỏi với khoảng 1126 đối tượng khác nhau
Quy mô mẫu phiếu hỏi Khảo sát đánh giá tác động thực hiện chiến lược phát triển giáo
dục 2021-2030
Số
Số
lượng
lượng
mẫu/
mẫu/
trường/ tỉnh/
Sở
đơn vị

Đối tượng khảo sát

Số
tỉnh
KS

Tổng
cộng

Cấp trung ương
Cán bộ Ban tuyên giáo, Ủy ban văn hóc Thanh
thiế u niên nhi đồ ng, Văn phòng chính phủ
Cán bộ Bộ Lao động, Bộ Nội Vụ, Bộ Tài chính, Bộ
tư pháp, bộ kế hoạch đầu tư
Cán bộ Bộ Giáo du ̣c và đào ta ̣o

10

Công đoàn giáo dục, Hội cựu giáo chức

10

6
8

Cấp tỉnh
Cán bộ Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh
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1

2

4

8

Cán bộ Sở Lao động, Sở Nội vụ, Sở tài chính, Sở
tư pháp

1

4

4

16

Cán bộ Sở Giáo dục và đào ta ̣o và công đoàn giáo dục

1

5

4

20

Cán bộ Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân huyện

2

2

4

16

Cán bộ phòng Lao động, Nội vụ, tài chính, tư pháp

2

4

4

32

Cán bộ phòng giáo du ̣c Huyện, công đoàn giáo dục
huyện, hội cựu giáo chức

2

3

4

24

Cán bộ Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân xã

2

2

4

16

Cán bộ cộng đồng, hội khuyến học, hội cựu giáo chức
Trường đại học, cao đẳng

2

2

4

16

Cán bô ̣ quản lý
Giáo viên
Sinh viên
Trường Trung ho ̣c phổ thông

2

5

4

40

2
2

10
10

4
4

80
80

Cán bô ̣ quản lý
Giáo viên

2

2

4

10

2

10

4

80

Học sinh

2

10

4

80

CMHS

2

0

4

0

Cán bô ̣ quản lý
Giáo viên

2

2

4

16

2

5

4

40

Học sinh

2

10

4

80

CMHS

2

0

4

0

Cán bô ̣ quản lý
Giáo viên

2

2

4

16

2

10

4

80

Học sinh

2

0

4

0

CMHS

2

0

4

0

Cán bô ̣ quản lý

2

2

4

16

Giáo viên

2

10

4

80

2

2

4

16

Cấp huyện

Cấp xã

Trường Trung ho ̣c sơ sở

Trường tiểu học

Trường Mầm non

Trung tâm giáo du ̣c thường xuyên
Cán bô ̣ quản lý
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Giáo viên
Học sinh

2

10

4

80

2

10

4

80

CMHS

0

Chuyên gia

40

Cơ quan, tổ chức chính trị xã hội

30

Tổng số

1126

Mẫu khảo sát đánh giá tác động bằng phỏng vấn sâu, tọa đàm với các đối tượng:
Quy mô mẫu phỏng vấn sâu Khảo sát đánh giá tác động thực hiện chiến lược phát triển
giáo dục 2021-2030
Số
Số
lượng
lượng
Số
Tổng
mẫu/
mẫu/
Đối tượng khảo sát
tỉnh
cộng
trường/
tỉnh/
KS
Sở
đơn vị
Cán bộ Ban tuyên giáo, Ủy ban văn hóc Thanh thiế u
niên nhi đồ ng, Văn phòng chính phủ
Cán bộ Bộ Lao động, Bộ Nội Vụ, Bộ Tài chính, Bộ
tư pháp, bộ kế hoạch đầu tư

6
8

Cán bộ Bộ Giáo du ̣c và đào ta ̣o

10

Công đoàn giáo dục, Hội cựu giáo chức

10

Cấp tỉnh
Cán bộ Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh

2

4

8

Cán bộ Sở Lao động, Sở Nội vụ, Sở tài chính, Sở tư pháp

4

4

16

Cán bộ Sở Giáo dục và đào ta ̣o và công đoàn giáo dục

5

4

20

Cấp huyện
Cán bộ Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân huyện

2

2

4

16

Cán bộ phòng Lao động, Nội vụ, tài chính, tư pháp
Cán bộ phòng giáo du ̣c Huyện, công đoàn giáo dục
huyện, hội cựu giáo chức

2

4

4

32

2

3

4

24

Cán bộ Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân xã

2

2

4

16

Cán bộ cộng đồng, hội khuyến học, hội cựu giáo chức

2

2

4

16

Cán bô ̣ quản lý

2

1

4

8

Giáo viên

2

5

4

40

Cấp xã

Trường đại học, cao đẳng

70

2

10

4

80

Cán bô ̣ quản lý
Giáo viên
Học sinh

2

1

4

10

2

5

4

40

2

10

4

80

CMHS

2

5

4

40

Cán bô ̣ quản lý

2

1

4

8

Giáo viên
Học sinh

2

5

4

40

2

10

4

80

CMHS

2

5

4

40

Cán bô ̣ quản lý
Giáo viên

2

1

4

8

2

5

4

40

Học sinh

2

10

4

80

CMHS

2

5

4

40

2

1

4

8

2

5
0

4
4

40
0

2

1

4

8

2
2

5
5

4
4

40
40
0
20
20

Sinh viên
Trường Trung ho ̣c phổ thông

Trường Trung ho ̣c sơ sở

Trường tiểu học

Trường Mầm non
Cán bô ̣ quản lý
Giáo viên
CMHS
Trung tâm giáo du ̣c thường xuyên
Cán bô ̣ quản lý
Giáo viên
Học sinh
CMHS
Chuyên gia
Cơ quan, tổ chức chính trị xã hội
Tổng số

992

17.4.Khảo sát nước ngoài (quy mô, mục đích/yêu cầu, đối tác, nội dung)
* Lý do lựa chọn:

- Hà Lan là đất nước thân thiện, thuộc Top 10 toàn cầu về chất lượng giáo dục,
mức độ an toàn, chỉ số hạnh phúc, chất lượng cuộc sống;
- Hệ thống giáo dục đại học ở Hà Lan nổi tiếng với chất lượng cao và môi trường
học tập quốc tế; có sự phân tầng hợp lý trong đào tạo đại học, và phân luồng
người học rõ rệt từ bậc phổ thông (Hà Lan có 8 trường ĐH nằm trong top 1% và
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12 trường nằm trong top 2% trường ĐH toàn cầu, theo xếp hạng Times Higher
Education 2015/16);
- Chính sách giáo dục đại học tại Hà Lan đạt được nhiều thành tích trong phát
triển hệ thống GDĐH; Chính phủ hỗ trợ GDĐH với nhiều chính sách cụ thể như
hỗ trợ về học phí, cấp học bổng cho sinh viên xuất sắc, tín dụng hợp lý cho sinh
viên...;
- Việt Nam và Hà Lan có sự hợp tác sâu sắc và lâu dài về mọi mặt, đặc biệt là lĩnh
vực văn hóa - giáo dục;
- Thông qua sự giới thiệu và kết nối của Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam, các đối
tác tại Hà Lan đều cam kết sẽ gặp gỡ, chia sẻ và cung cấp tài liệu, thông tin về
kinh nghiệm trong việc hoạch định chiến lược phát triển giáo dục; ứng dụng,
chuyển giao kết quả nghiên cứu về khoa học quản lý và khoa học giáo dục vào
việc ban hành thể chế chính sách và quy phạm pháp luật trong giáo dục đào tạo tại
Hà Lan.
* Mục đích /yêu cầu :
- Thu thập thông tin cơ bản về giáo dục Hà Lan, NCKH, quản lý KHGD Hà Lan
- Trao đổi, tham khảo kinh nghiệm về giáo dục, KHGD Hà Lan
- Trao đổi, tham khảo về tổ chức quản lý, điều hành thực hiện chiến lược phát triển giáo dục
và phát triển Khoa học giáo dục
- Trao đổi về định hướng chiến lược phát triển giáo dục trong giai đoạn 2021-2030
* Nội dung khảo sát nước ngoài
- Thu thập thông tin về chiến lược phát triển giáo dục của Hà Lan, phát triển KHGD Hà Lan
- Thu nhận thông tin về thực hiện chiến lược phát triển giáo dục và định hướng phát triển
giáo dục đào tao, NCKH GD trong giai đoạn 2021-2030
- Tọa đàm, chia sẻ thông tin về quy trình, cách thức xây dựng Chiến lược phát triển
giáo dục.
- Tham quan và học tập kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện Chiến lược phát triển giáo
dục ở Bộ giáo dục Hà Lan và các cơ sở giáo dục đào tạo (Mầm non, tiểu học, THCS,
THPT, Đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp)
* Đối tác hỗ trợ, hợp tác:
- Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Hà Lan và một số các cơ sở giáo dục đào tạo (Mầm
non, tiểu học, THCS, THPT, Đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Amsterdam,
Rotterdam, Maastricht)

- Chính quyền thành phố Rotterdam, thành phố Maastricht;
*Thành phần:
- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Bộ GD&ĐT hoặc Thành viên Ban Chủ nhiệm Chương

trình;
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- 08-09 thành viên là thành viên nhóm nghiên cứu, đại diện một số đơn vị xây
dựng chính sách (Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN), Văn phòng CTKHGD, một số nhà
khoa học.
* Thời gian : 8 ngày 7 đêm (bao gồm cả thời gian di chuyển)
18 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:
18.1. Cách tiếp cận: Để thực hiện, đề tài sử dụng nhiều cách tiếp cận, trong đó cách tiếp
cận chính sau đây:
18.1.1. Tiếp cận hệ thống
Chiến lược phát triển giáo dục được đặt trong bối cảnh hệ thống chiến lược cấp
quốc gia và nó có mối tương quan với các chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, chiến
lược phát triển nguồn nhân lực, chiến lược phát triển khoa học công nghệ, chiến lược
xóa đói giảm nghèo…Do đó nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục cần đặt
nó trong hệ thống chiến lược tổng thể. Chiến lược phát triển giáo dục được coi như là
văn bản chính sách. Giáo dục là lĩnh vực xã hội rộng nên khi nghiên cứu cơ sở xây dựng
khung chiến lược phát triển giáo dục, cần đặt nó trong mối quan hệ với một số văn bản
chính sách, luật như: Luật giáo dục, các văn bản luật chuyên ngành về giáo dục như Luật
Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và một số Nghị quyết mà có giá trị như
luật... Ngoài ra xem xét thực hiện chiến lược phát triển giáo dục như một hoạt động xã
hội (thực thể tồn tại và vận động khách quan) phát triển trong một môi trường “động”
của cả hệ thống.
18.1.2. Tiếp cận Chính sách
Chiến lược phát triển giáo dục được coi như là khung chính sách, do đó việc xây
dựng khung chiến lược phát triển giáo dục được tiếp cận theo quy trình chính sách. Quy
trình chính sách bao gồm 3 giai đoạn: hoạch định chính sách, thực thi chính sách, đánh giá
chính sách. Vì vậy nghiên cứu cơ sở khoa học của xây dựng Chiến lược phát triển giáo
dục, hệ thống khung chính sách phát triển giáo dục đặt trong tiếp cận nghiên cứu quy trình
chính sách. Nghiên cứu đề xuất Khung chiến lược bao gồm việc: i) nghiên cứu cơ sở khoa
học của việc xác định các vấn đề cần đề ra trong Khung chiến lược phát triển giáo dục, xác
định mục tiêu mà Khung chiến lược phát triển cần đạt được và xác định được các giải
pháp cần thiết để đạt được mục tiêu đó. ii) Nghiên cứu dự báo việc thực thi chính sách và
các điều kiện để thực hiện chính sách. iii) Nghiên cứu đánh giá tác động của Khung chính
sách về các mặt kinh tế, xã hội, giới, thủ tục hành chính, hệ thống pháp luật làm cơ sở cho
việc xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục.
18.1.3. Tiếp cận hệ thống hướng đến kết quả giáo dục tôt hơn (System Approach for
Better Education Result- SABER).
Tiếp cận này được Ngân hàng Thế giới phát triển để phân tích và cải cách giáo
dục, xuất phát từ mục đích cốt lõi Chiến lược Giáo dục tới năm 2020 của Ngân hàng Thế
giới - học tập cho tất cả mọi người (Learning for all). Cách tiếp cận hệ thống đòi hỏi tăng
cường tất cả các yếu tố nhằm cải thiện việc học cho tất cả trẻ em và thanh thiếu niên. Có
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nghĩa là đảm bảo rằng các chính sách của hệ thống quản lý, cơ chế trách nhiệm, hệ thống
thông tin, các quy tắc tài chính và quản lý trường học phải được liên kết cả lại với nhau và
hướng tới mục đích học tập cho tất cả. Tiếp cận SABER cho phép đánh giá chất lượng của
các chính sách giáo dục trên cơ sở so sánh với các tiêu chuẩn toàn cầu từ đó có thể xác
định rõ giáo dục Việt nam đang ở đâu so với thế giới và mục tiêu giáo dục Việt Nam cần
hướng tới từ đó có giải pháp để nâng cao chất lượng của hệ thống giáo dục.
18.1.4. Tiếp cận phát triển bền vững
Phát triển giáo dục và đào tạo được xác định là yếu tố cơ bản để phát triển kinh
tế- xã hội bền vững. Việc phát triển giáo dục và đào tạo cần phải có hướng đi đúng có
tính chiến lược lâu dài để đảm bảo giáo dục phát triển bền vững như Tầm nhìn của giáo
dục vì phát triển bền vững đã xác định, đó là một thế giới mà ở đó tất cả mọi người đều
có cơ hội được hưởng lợi từ giáo dục, học tập các giá trị, hành vi và cách sống tiến tới
một tương lai bền vững.
18.1.5. Tiếp cận kịch bản:
Dự báo giáo dục được sử dụng khi hoạch định công việc ngắn hạn, việc dự báo
thường thông qua các biến đơn để dự báo. Giáo dục hiện nay đang trong môi trường đầy
biến động, vì vậy nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển giáo dục cần phải thực hiện
tiếp cận mới đó là tiếp cận kịch bản, tiếp cận kịch bản đi sâu vào mối quan hệ nhân quả, đưa
ra nhiều thông tin hơn, cung cấp bức tranh toàn diện về chiến lược. Các kịch bản chiến lược
nêu ra sẽ là cơ sở để nhà hoạch định chính sách suy nghĩ, phân tích trước khi đi đến một
quyết định
Bên cạnh các tiếp cận chính trên, đề tài còn sử dụng phối hợp các tiếp cận khác như:
tiếp cận liên ngành, tiếp có sự tham gia, tiếp cận lịch sử loogic, tiếp cận dựa trên thực tiễn để
triển khai thực hiện.
18.2. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:
18.2.1. Phương pháp thu thập thông tin:
- Thu thập thông tin thứ cấp: Các tài liệu, báo cáo các tài liệu, báo cáo, văn bản chính
sách liên quan đến các chính sách nghiên cứu thuộc phạm vi đề tài. Phương pháp này
được sử dụng chủ yếu trong quá trình xây dựng khung lý thuyết của đề tài;
- Thu thập thông tin sơ cấp:
+ Đánh giá có sự tham gia (RIA) nhằm trao đổi thông tin đa chiều với giáo viên, Cán bô ̣
quản lý giáo du ̣c các cấp, chuyên gia, các bên liên quan… Phương pháp này được sử dụng
trong quá trình khảo sát đánh giá thực trạng và đánh giá tác động của các chính sách;
+ Tổ chức các buổi tọa đàm (expert meeting) với giáo viên, Cán bô ̣ quản lý giáo du ̣c các cấp
các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, các tổ chức có liên quan. Phương pháp này được
sử dụng trong quá trình khảo sát đánh giá thực trạng, giải pháp và đánh giá tác động của các
chính sách;
+ Tổ chức các phỏng vấn sâu với giáo viên, Cán bô ̣ quản lý giáo du ̣c các cấp các cơ quan
quản lý nhà nước về giáo dục, các chuyên gia, cộng đồng, chính quyền địa phương. Phương
pháp này được sử dụng trong quá trình khảo sát đánh giá thực trạng, giải pháp và đánh giá
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tác động của các chính sách;
+ Điều tra phỏng vấn bằng hệ thống bảng hỏi (structured survey) với các giáo viên, cán bô ̣
quản lý giáo du ̣c, chuyên viên… về thực hiện chiến lược phát triển giáo dục. Phương pháp
này được sử dụng trong quá trình khảo sát đánh giá thực trạng và đánh giá tác động của các
chính sách;
18.2.2. Phương pháp phân tích, xử lý thông tin:
- Phân tích định lượng tập trung vào thống kê mô tả, so sánh nhằm phân tích thực
trạng giáo dục và việc thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục.
- Phân tích định tính dựa trên các ý kiến và đánh giá của đối tượng cung cấp
thông tin, có sự đối chiếu giữa các nguồn cung cấp.
18.2.3. Phương pháp phân tích, đánh giá:
- Phương pháp định tính: dựa vào ý kiến đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước
địa phương, chuyên gia và giáo viên, cán bô ̣ quản lý giáo du ̣c người hưởng lợi trực tiếp
từ Chiến lược. Cách đánh giá này cho biết việc thực thi chiến lược, có khó khăn gì trong
thực hiện, có những yếu tố nào ảnh hưởng đến thực thi chiến lược ,... Nguồn tư liệu phân
tích định tính có từ báo cáo, các cuộc khảo sát, phỏng vấn cán bô ̣ quản lý giáo du ̣c, giáo
viên, chuyên gia…
- Phương pháp phân tích tài liệu: phân tích các văn bản quy phạm pháp luật, các văn
bản chiến lược và liên quan đến chiến lược nhằm xác định các vấn đề còn thiếu, các điểm
bất cập.
- Phương pháp phân tích thống kê: thống kê số liệu qua các báo cáo, qua kết quả
khảo sát và mô tả thực trạng thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giúp cho hiểu rõ
logic của quá trình triển khai chiến lược phát triển giáo dục trên thực tế. Phân tích cũng
cho phép xác định các nguyên nhân của các tiêu cực, tích cực của việc thực hiện Chiến
lược phát triển giáo dục.
- Phương pháp phân tích SWOT (Strength -Weakness –Opportunities-Threat):
Phân tích SWOT giúp chỉ ra được điểm mạnh để tận dụng cơ hội và bảo vệ những mặt
mạnh, khắc phục những mặt yếu giúp cho giáo dục Việt Nam tránh khỏi nguy cơ.
Phương pháp SWOT giúp trả lời được câu hỏi: Chúng ta có khả năng làm gì? Chúng ta
muốn làm gì? Chúng ta có thể làm gì? Và những mong đợi khác. Phân tích SWOT được
sử dụng chủ yếu trong việc đưa ra giải pháp để thực hiện chiến lược
- Phương pháp phân tích SABER (System Approach for Better Education Result): >
Phân tích SABER được sử dụng trong phân tích đánh giá hiện trạng. Phương pháp SWOT
giúp trả lời câu hỏi: hiện trạng giáo dục Việt Nam và giáo dục Việt Nam đang ở đâu so với
thế giới.
18.2.4. Phương pháp khảo sát
- Đánh giá phát triển giáo dục 2011-2020 ở các tỉnh/thành phố trực thuộc trung
ương: được thực hiện theo phương pháp tự đánh giá theo mẫu báo cáo đánh giá, hệ
thống chỉ số theo khung lý thuyết.
- Khảo sát trực tiếp được trình bày chi tiết ở mục 17.3.
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18.2.5. Phương pháp nghiên cứu so sánh: So sánh kinh nghiệm quốc tế và trong nước
để có được thông tin đa chiều trong việc nghiên cứu, đề xuất chiến lược, định hướng và
chính sách phát triển giáo dục và đào tạo. So sánh giữa các nước Việt Nam Hà Lan. Từ
đó rút ra bài học kinh nghiệm cho xây dựng CLPTGD Việt Nam.
18.2.6. Phương pháp dự báo:
Dự báo xu hướng phát triển giáo dục, dự báo quy mô, cơ cấu loại hình, nguồn lực
phát triển giáo dục 2021-2030. Dự báo xu hướng phát triển giáo dục có sự kết hợp dự
báo theo phương pháp truyền thống và dự báo theo phương pháp kịch bản.
18.2.7. Phương pháp phân tích liên ngành (Socio-Economic-Policy Analysis): Sử
dụng trong quá trình xây dựng khung lý luận, phân tích dự báo tương lai và tác động đối
với giáo dục
18.2.8. Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình (case study): Phương pháp
này được sử dụng trong việc nghiên cứu chiến lược phát triển giáo dục của Hà Lan
19 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước:
19.1. Các Vụ Giáo dục trong cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Vụ Giáo dục Mầm non:
- Vụ Giáo dục Tiểu học:
- Vụ Giáo dục Trung học:
- Vụ Giáo dục Đại học:
- Vụ Giáo dục Thường xuyên:
- Vụ Kế hoạch Tài chính:
- Văn phòng Bộ:
19.2. Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị thực hiện chức năng
nghiên cứu và đề xuất về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, quy hoạch
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ, phối hợp thực hiện các nội dung sau:
- Tham gia xây dựng hồ sơ đề tài;
- Cử chuyên gia có kinh nghiệm và trình độ tham gia thực hiện các nhiệm vụ nghiên
cứu của đề tài;
- Tham gia vào các hoạt động của đề tài đặc biệt là hoạt động nghiên cứu về dự báo phát
triển kinh tế- xã hội.
- Phối hợp với đề tài tổ chức các tọa đàm, hội thảo khoa học và là đơn vị chủ trì tổ
chức Hội thảo quốc tế.
- Xây dựng báo cáo chuyên đề, tham gia xây dựng báo cáo tổng kết đề tài.
19.3. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm đào ta ̣o và nghiên
cứu khoa học về đào tạo giáo viên, phối hợp thực hiện các nội dung:
- Tham gia xây dựng hồ sơ đề tài;
- Cử chuyên gia có kinh nghiệm và trình độ tham gia thực hiện các nhiệm vụ nghiên
cứu của đề tài;
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- Tham gia vào các hoạt động của đề tài, đă ̣c biê ̣t nghiên cứu về vấ n đề chiến lược
phát triển các trường sư phạm và phát triển đội ngũ giáo viên ;
- Phối hợp tổ chức các tọa đàm và hội thảo khoa học;
- Tham gia đào tạo thạc sĩ, nghiên cứu sinh và công bố các kết quả nghiên cứu của đề tài.
19.4. Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Giáo dục là đơn vị nghiên cứu về lĩnh vực khoa học giáo dục,
đào tạo giáo viên và quản lý giáo dục, phối hợp thực hiện các nội dung:
- Tham gia xây dựng hồ sơ đề tài;
- Cử chuyên gia có kinh nghiệm và trình độ tham gia thực hiện các nhiệm vụ nghiên
cứu của đề tài;
- Tham gia vào các hoạt động của đề tài, đă ̣c biê ̣t nghiên cứu về vấ n đề phát triển đội
ngũ giáo viên và quản lý giáo dục;
- Phối hợp tổ chức các tọa đàm và hội thảo khoa học;
- Tham gia đào tạo thạc sĩ, nghiên cứu sinh và công bố các kết quả nghiên cứu của đề
tài.
20 Phương án hợp tác quốc tế:
20.1. Hợp tác với tổ chức UNESCO:
- Nội dung: Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển giáo dục
2021-2030.
- Hình thực thức hiện: Cung cấp chuyên gia, tập huấn, hướng dẫn các kỹ thuật
- Lý do cần hợp tác: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng
chiến lược phát triển giáo dục
- Tác động của hợp tác: Đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng chiến lược được
cung cấp kiến thức, kĩ thuật có thể xây dựng được chiến lược phát triển giáo dục
2021-2030 đáp ứng yêu cầu thực tiễn Việt Nam và tiếp cận với thế giới
20.2. Hợp tác với Ngân hàng thế giới:
Ngân hàng thế giới hiện đang hỗ trợ Bộ GD& ĐT xây dựng Chiến lược phát triển
giáo dục đại học, để kế thừa và tránh lãng phí nguồn lực, thời gian, Đề tài hợp tác với
Ngân hàng thế giới và nhóm nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đại học
để sử dụng kết quả chiến lược phát triển giáo dục đại học và hỗ trợ kĩ thuật , phương
pháp luận đặc biết tiếp cận SABER trong xây dựng CLPTGD
- Nội dung hợp tác: xây dựng Khung chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030
phần giáo dục đại học và phát triển nguồn nhân lực;
- Hình thực thức hiện: Cung cấp thông tin, phối hợp cùng xây dựng Khung chiến
lược phát triển giáo dục 2021-2030 phần giáo dục đại học và phát triển nguồn
nhân lực;
- Lý do cần hợp tác: Kế thừa và tiết kiệm, tránh lãng phí nguồn lực;
- Tác động của hợp tác: đảm bảo tính logic, tiết kiệm nguồn lực, thời gian.
20.3. Hợp tác với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội:
- Nội dung hợp tác: Hợp tác trong đánh giá thực trạng giáo dục nghề nghiệp giai
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đoạn 2011-2020, xây dựng Khung chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030 phần
giáo dục nghề nghiệp;
- Hình thực thực hiện: Cung cấp thông tin, phối hợp đánh giá thực trạng giai đoạn
2011-2020 và xây dựng Khung chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030 phần
giáo dục nghề nghiệp;
- Lý do cần hợp tác: Giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động, Thương bình và Xã
hội quản lý, việc hợp tác sẽ cung cấp tư liệu, phối hợp tham gia đánh giá thực
trạng và xây dựng Khung chiến lược ;
- Tác động của hợp tác: đảm bảo tính tổng thể và tính logic của Khung chiến lược.
20.4. Hợp tác với các Vụ, cục của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Nội dung hợp tác: Hợp tác trong xây dựng công cụ và đánh giá thực trạng, góp ý
cho Khung chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030;
- Hình thực thực hiện: Cung cấp thông tin, tư vấn, góp ý tham gia các seminar khoa
học, các hội thảo;
- Lý do cần hợp tác: các Cục vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo là đơn vị quản lý,
chỉ đạo các cấp bậc, ngành học, tham mưu ban hành các văn ban quản lý;
- Tác động của hợp tác: Huy động sự tham gia của các đơn vị, các chuyên viên
trong việc xây dựng khung chiến lược để đảm bảo tính khả thi.
21 Phương án thuê chuyên gia
1. Thuê chuyên gia trong nước

Số
TT

Họ và tên, học hàm,
học vị

Thuộc tổ chức
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Lĩnh vực
chuyên môn

Nội dung thực
hiện và giải trình
lý do cần thuê

Thời
gian
thực
hiện
quy đổi
(tháng)

1

PGS.TS. Đặng Bá
Lãm

Chuyên gia độc
lập
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Giáo dục
Có nhiều kinh
học, quản lý nghiệm
trong
giáo dục
nghiên cứu về
quản lý phát triển
giáo dục; đã tham
gia xây dựng
chiến lược phát
triển giáo dục các
giai đoạn 20012010; 2011-2020
và đã tham gia tư
vấn cho nhiều cơ
sở giáo dục và
đào tạo trong xây
dựng chiến lược
nhà trường
- Tư vấn các vấn
đề liên quan đến
quy
trình,
phương
pháp
luận xây dựng
chiến lược phát
triển giáo dục

1,5

2

PGS.TS. Trần Kiều

3

TS.Vương Quân
Hoàng

4

TS.Phạm Sỹ Thành

Chuyên gia độc
lập

Giáo dục
học

Công
ty Kinh tế học
TNHH Vương
và Cộng sự
- Trường Đại
học Phenikaa,
Hà Nội

Viện Nghiên
cứu Kinh tế và
Chính sách –
Trường Đại
học Kinh tế Đại học Quốc
gia Hà Nội
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Kinh tế học

Có nhiều kinh
nghiệm
trong
nghiên cứu về
quản lý phát triển
giáo dục, về so
sánh giáo dục
quốc tế; đã tham
gia xây dựng
chiến lược phát
triển giáo dục các
giai đoạn 20012010; 2011-2020
- Tư vấn các vấn
đề liên quan đến
quản lý, chính
sách phát triển
giáo dục, so sánh
giáo dục quốc tế
Có nhiều kinh
nghiệm
trong
nghiên cứu về tài
chính cho giáo
dục
- Tư vấn các vấn
đề liên quan đến
quản lý, chính
sách tài chính cho
giáo dục
Có nhiều kinh
nghiệm
trong
quản lý về tài
chính cho giáo
dục
- Tư vấn các vấn
đề liên quan đến
quản lý, chính
sách tài chính cho
giáo dục

1,5

0,5

0,5

5

PGS.TS. Lưu Bích
Ngọc

Hội đồng quốc
gia giáo dục

Có nhiều kinh
nghiệm
trong
nghiên cứu về
kinh tế- xã hội dự
báo dân số
- Tư vấn các vấn
đề về kinh tế- xã
hội dự báo dân số

1,5

2. Thuê chuyên gia nước ngoài
Số
TT

Họ và tên, học
hàm, học vị

Quốc
tịch

Thuộc tổ
Lĩnh vực
Nội dung thực
chức
chuyên môn
hiện và giải
trình lý do cần
thuê

Thời
gian
thực
hiện
quy đổi
(tháng)

1
22

Tiến độ thực hiện:

Thời
Dự
gian
Cá nhân,
kiến
Kết quả
(bắt
tổ chức
kinh
phải đạt
đầu,
thực hiện*
phí
kết
thúc)
Nội dung 1: Nghiên cứu lý luận cơ bản về xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục
Lê Anh Vinh
Tháng
Khái niệm, chu trình và vai Sản phẩm
Trịnh Thị Anh Hoa
1.1
3-5
23,241
trò của Chiến lược
gì?
Trần Công Phong
/2019
Bùi Tất Thắng
Phương pháp luận xây
Tháng Lê Anh Vinh
1.2 dựng chiến lược phát triển
3-8
Trần Công Phong
24,367
giáo dục
/2019 Bùi Tất Thắng
Dự báo phát triển giáo dục
Tháng Lê Anh Vinh
1.3 và đào tạo (Phương pháp,
3-8
Trần Công Phong
24,367
đặc điểm…)
/2019 Bùi Tất Thắng
Lê Anh Vinh
Các nhân tố ảnh hưởng đến
Tháng
Trịnh Thị Anh Hoa
1.4 xây dựng và thực hiện
3-8
108,893
Trần Công Phong
chiến lược
/2019
Bùi Tất Thắng
1.5 Khung Lý thuyết của Đề tài
Tháng Lê Anh Vinh
14,289
Các nội dung, công việc
chủ yếu cần được thực
hiện; các mốc đánh giá
chủ yếu
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6-9
Trịnh Thị Anh Hoa
/2019 Trần Công Phong
Nội dung 2: Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và tổ chức triển khai Chiến lược phát
triển giáo dục
Lê Anh Vinh
Trịnh Thị Anh Hoa
Tháng Trần Công Phong
Xu hướng phát triển giáo
2.1
3-6
Đỗ Thị Bích Loan
87,501
dục trên thế giới
/2019 Nguyễn T.Lan
Phương
Đỗ Minh Thư
Lê Anh Vinh
Trịnh Thị Anh Hoa
Kinh nghiệm quốc tế xây
Tháng Trần Công Phong
2.2 dựng chiến lược phát triển
3-7
Đỗ Thị Bích Loan
73,517
giáo dục
/2019 Nguyễn T.Lan
Phương
Đỗ Minh Thư
Lê Anh Vinh
Trịnh Thị Anh Hoa
Đề xuất xây dựng và triển
Tháng Trần Công Phong
2.3 khai CLPTGD Việt Nam
3-7
Đỗ Thị Bích Loan
72,085
2021-2030
/2019 Nguyễn T.Lan
Phương
Đỗ Minh Thư
Lê Anh Vinh
Trịnh Thị Anh Hoa
Kinh nghiệm quốc tế về
Tháng Trần Công Phong
xây dựng và tổ chức triển
2.4
3-7
Đỗ Thị Bích Loan
72,780
khai thực hiện CLPTGD
/2019 Nguyễn T.Lan
và đề xuất cho Việt Nam
Phương
Đỗ Minh Thư
Nội dung 3: Phân tích, đánh giá thực trạng giáo dục giai đoạn 2011-2020
Lê Anh Vinh
Trịnh Thị Anh Hoa
Xây dựng mục tiêu và bộ
Tháng Trần Công Phong
3.1 chỉ số phát triển giáo dục
5-8
Bùi Tất Thắng
108,086
Việt Nam
/2019 Trần Thị Thái Hà
Đỗ Thị Bích Loan
Nguyễn T.Lan
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Phương
Lê Ngọc Hùng
Đỗ Minh Thư
Lê Anh Vinh
Trịnh Thị Anh Hoa
Trần Công Phong
Bùi Tất Thắng
Xây dựng bô ̣ công cu ̣ đánh
Tháng
Trần Thị Thái Hà
3.2 giá thực tra ̣ng theo khung
7-9
91,490
Đỗ Thị Bích Loan
lý thuyế t
/2019
Nguyễn T.Lan
Phương
Lê Ngọc Hùng
Đỗ Minh Thư
Lê Anh Vinh
Trịnh Thị Anh Hoa
Trần Công Phong
Bùi Tất Thắng
Thực hiện đánh giá phát
Tháng Trần Thị Thái Hà
triể n giáo du ̣c 2011-2020
3.3
10-12 Đỗ Thị Bích Loan 106,530
theo bô ̣ chỉ số của khung
/2019 Nguyễn T.Lan
ký thuyế t
Phương
Huỳnh Văn Sơn
Lê Ngọc Hùng
Đỗ Minh Thư
Lê Anh Vinh
Phân tích đánh giá thực
Trịnh Thị Anh Hoa
trạng chỉ rõ những kế t quả
Trần Công Phong
đa ̣t đươ ̣c, những ha ̣n chế ,
Bùi Tất Thắng
nguyên nhân, bài ho ̣c kinh
Tháng Trần Thị Thái Hà
nghiê ̣m trong quản lý, chỉ
3.4
1-3
Đỗ Thị Bích Loan
97,856
đa ̣o và phát triể n giáo du ̣c
/2020 Nguyễn T.Lan
2011-2020, đồng thời làm
Phương
rõ cơ hội và thách thức
Huỳnh Văn Sơn
trong giáo dục và đào tạo
Lê Ngọc Hùng
Việt Nam đến 2030
Đỗ Minh Thư
Nội dung 4: Phân tích dự báo xu hướng phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn
2021-2030 và tầm nhìn 2035
Xu hướng phát triển của
Tháng Lê Anh Vinh
4.1 kinh tế, chính trị, xã hội,
5-12 Trịnh Thị Anh Hoa 98,982
văn hóa, khoa học kỹ thuật
/2019 Trần Công Phong
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và tác động đối với phát
triển giáo dục và đào tạo

Nguyễn T.Lan
Phương
Huỳnh Văn Sơn
Lê Ngọc Hùng
Đỗ Minh Thư
Lê Anh Vinh
Dự báo tác động của nhu
Trịnh Thị Anh Hoa
cầu đào tạo nguồn nhân
Tháng Trần Công Phong
lực đáp ứng nhu cầu xã
4.2
1-3
Nguyễn T.Lan
95,896
hội và yêu cầu công
/2020 Phương
nghiệp hóa- hiện đại hóa
Lê Ngọc Hùng
hội nhập quốc tế
Đỗ Minh Thư
Lê Anh Vinh
Trịnh Thị Anh Hoa
Dự báo xu hướng phát
Trần Công Phong
Tháng
triển giáo dục và đào tạo
Nguyễn T.Lan
4.3
1-4
105,418
2021-2030 và tầm nhìn
Phương
/2020
2035
Huỳnh Văn Sơn
Lê Ngọc Hùng
Đỗ Minh Thư
Lê Anh Vinh
Trịnh Thị Anh Hoa
Phân tích dự báo xu hướng
Trần Công Phong
phát triển giáo dục và đào
Tháng
Nguyễn T.Lan
4.4 tạo 2021-2030 và tầm nhìn
4-5
106,696
Phương
2035
/2020
Huỳnh Văn Sơn
Lê Ngọc Hùng
Đỗ Minh Thư
Nội dung 5: Đề xuất Khung Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030 và
các khung thành phần; đánh giá tác động dự báo của một số chính sách trong
Khung CLPTGD
Lê Anh Vinh
Trịnh Thị Anh Hoa
Khung chiến lược phát
Tháng Trần Thị Thái Hà
5.1 triển giáo dục giai đoạn
6-9
Đỗ Thị Bích Loan 268,103
2021-2030
/2020 Nguyễn
T.Lan
Phương
Đỗ Minh Thư
Tháng Lê Anh Vinh
5.2 Khung thành phần
100,302
6-9
Trịnh Thị Anh Hoa

84

Trần Công Phong
Bùi Tất Thắng
Trần Thị Thái Hà
Huỳnh Văn Sơn
Đỗ Minh Thư
Lê Anh Vinh
Đánh giá tác động dự báo
Trịnh Thị Anh Hoa
của một số nội dung chính
Tháng Trần Công Phong
sách được đề xuất trong
5.3.
9-10 Bùi Tất Thắng
118,094
Khung Chiến lược phát
/2020 Trần Thị Thái Hà
triển giáo dục giai đoạn
Huỳnh Văn Sơn
2021-2030
Đỗ Minh Thư
Nội dung 6: Xây dựng bộ chỉ số thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục
Nguyên tắc xây dựng bộ
Tháng Lê Anh Vinh
chỉ số đánh giá thực hiện
6.1
8-9
Trịnh Thị Anh Hoa 106,655
chiến lược phát triển giáo
/2020 Trần Công Phong
dục
Lê Anh Vinh
Tháng Trịnh Thị Anh Hoa
Xây dựng Bộ chỉ số thực
6.2
Bộ chỉ số
9-11 Trần Công Phong
107,419
hiện
/2020 Đỗ Thị Bích Loan
Lê Ngọc Hùng
Lê Anh Vinh
Quy trình tổ chức, quản lý,
Tháng Trịnh Thị Anh Hoa
6.3 giám sát thực hiện chiến
7-11 Trần Công Phong
105,918
lược phát triển giáo dục
/2020 Đỗ Thị Bích Loan
Lê Ngọc Hùng
Nội dung 7: Bộ số liệu, dữ liệu phục vụ xây dựng và đánh giá Chiến lược phát triển
giáo dục.
Lê Anh Vinh
Bộ số liệu, dữ liệu phục vụ
Tháng Trịnh Thị Anh Hoa
xây dựng và đánh giá Bộ số liệu,
11-12 Trần Công Phong
109,991
Chiến lược phát triển giáo
dữ lệu
/2020 Trần Thị Thái Hà
dục.
Đỗ Minh Thư
Nội dung 8: Kiến nghị về nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển giáo dục 20212030 và các chiến lược thành phần.
Dự kiến Khung Chiến
Lê Anh Vinh
Tháng
lược phát triển giáo dục
Trịnh Thị Anh Hoa
11-12
116,565
Việt Nam giai đoạn 2021Trần Công Phong
/2020
2030 và tầm nhìn 2035
Nguyễn
T.Lan
/2020
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Phương
Trần Thị Thái Hà
Đỗ Minh Thư
III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI
23

Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt:

23.1 Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên
cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu
mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác.
TT
1

2

3

Tên sản phẩm
Khung lý thuyết về xây dựng
chiến lược và phát triển giáo
dục 2021-2030
Báo cáo đánh giá thực trạng
phát triển giáo dục đào tạo giai
đoạn 2011-2020 theo khung lý
thuyết
Báo cáo kinh nghiệm quốc tế
về xây dựng, tổ chức triển khai
chiến lược phát triển giáo dục;
đề xuất phương pháp kỹ thuật
và quy trình triển khai xây
dựng chiến lược phát triển giáo
dục giai đoạn 2021-2030

Yêu cầu khoa học cần đạt
Đảm bảo tính khoa học.....

Phản ánh được thực trạng phát triển
giáo dục theo Khung lý thuyết
Tổng quan được quy trình, nội dung,
phương pháp, kỹ thuật xây dựng chiến
lược phát triển giáo dục
Bài học kinh nghiệm về quy trình, nội
dung, phương pháp, kỹ thuật xây dựng
chiến lược phát triển giáo dục
Phân tích được xu hướng phát triển
giáo dục và đào tạo giai đoạn 20212030 làm cơ sở cho đề xuất khung
Chiến lược phát triển giáo dục 20212030
Khung Chiến lược phát triển giáo dục
Việt Nam giai đoạn 2021-2030
(Khung tổng thể và khung thành phần)
đảm bảo tính khoa học, khả thi

4

Báo cáo phân tích xu hướng
phát triển giáo dục và đào tạo
giai đoạn 2021-2030

5

Khung Chiến lược phát triển
giáo dục Việt Nam giai đoạn
2021-2030 (Khung tổng thể và
khung thành phần)

6

Hệ thống chỉ số thực hiện Đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến
Chiến lược phát triển giáo dục lược

7

Bộ cơ sở dữ liệu phục vu xây Dữ liệu đáp ứng yêu cầu xây dựng và
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Ghi
chú

dựng và đánh giá chiến lược

đánh giá chiến lược

23.2 Dạng II: Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác
TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học
cần đạt

Dự kiến nơi công bố
(Tạp chí, Nhà xuất bản)

Ghi
chú

Phản ánh được nội
Tạp chí khoa học
dung nghiên cứu
02 bài báo khoa học trong
chuyên ngành trong
1
của đề tài, đảm bảo
nước
danh
mục
của
tính khoa học, yêu
HĐCDGS Nhà nước
cầu của tạp chí
Phản ánh được nội
dung nghiên cứu
01 bài báo đăng trên tạp
Tạp chí khoa học quốc
2
của đề tài, đảm bảo
chí quốc tế
tế ISI/SCOPUS
tính khoa học, yêu
cầu của tạp chí
01 chuyên khảo về Thực Phản ánh được nội Nhà xuất bản giáo
trạng giáo dục Việt Nam dung nghiên cứu dục/Nhà xuất bản đại
3 2011-2020 và Tương lai của đề tài, đảm bảo học Sư phạm/Nhà xuất
của Giáo dục Việt Nam tính khoa học, yêu bản Đại học quốc gia
đến 2035
cầu xuất bản
Hà Nội
24
Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:
24.1 Lợi ích của đề tài:
a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật
hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối với ngành, lĩnh
vực khoa học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua các công trình
công bố ở trong và ngoài nước)
Tác động đến xã hội:
Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng và thực hiện chiến lược phát
triển giáo dục: Kết quả của đề tài sẽ góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về
chiến lược phát triển giáo dục cho các nhà quản lý và hoạt động giáo du ̣c cũng như toàn
xã hội, đồng thời khẳng định được tầm quan trọng của công tác nghiên cứu về chiến
lược phát triển giáo dục trong bối cảnh hiện nay;
Đề xuất Khung chiến lược phát triển giáo dục: Trên cơ sở những phân tích ,lập
luận khoa học và thực trạng, đề tài đề xuất Khung chiến lược phát triển giáo dục làm căn
cứ để xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030;
Góp phần hoạch định chính sách: Kết quả nghiên cứu của đề tài giúp cung cấp
các thông tin cho việc hoạch định chính sách góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư của
giáo dục/đào tạo của người dân và nhà nước.
Góp phần nâng cao nhận thức: Việc tiếp cận nghiên cứu có sự tham gia của các
chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh, các lực

87

lượng xã hội và các đối tác liên quan đến giáo dục thông qua các khảo sát, hội thảo khoa
học, tọa đàm khoa học sẽ góp phần nâng cao nhận thức về phát triển giáo dục và đào tạo;
những thành tựu đạt được của giáo dục, những hạn chế cần khắc phục…, đồng thời huy
động sự tham gia của các lực lượng phát triển giáo dục và đào tạo
Góp phần huy động sự tham gia của các tổ chức quốc tế trong việc phát triển
giáo dục Việt Nam: Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là căn cứ để các tổ chức quốc tế
tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật, về nguồn lực …trong việc phát triển giáo dục Việt Nam
Tác động đối với ngành, lĩnh vực khoa học:
Đề tài sẽ cung cấp một cơ sở khoa học khá toàn diện về chiến lược, khung chiến
lược, đề tài cũng sẽ mở ra những hướng đi mới trong việc nghiên cứu chiến lược, chính
sách, những hướng đề tài mới cho các cơ sở đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ, góp phần xây
dựng chính sách, chiến lược phát triển giáo dục;
Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ làm cơ sở cho việc xây dựng Chiến lược phát
triển giáo dục 2021-2030 và cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản lý ngành của
Trung ương, Bộ Giáo du ̣c và đào ta ̣o và các cấp quản lý giáo dục ở địa phương và cho
xây dựng báo cáo thường niên về giáo dục;
Là tài liệu tham khảo, giảng dạy trong các Viện Nghiên cứu, các cơ sở giáo dục,
đào tạo.
b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện đề
tài, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành đào tạo)
Đề tài được thực hiện góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của những người
tham gia nghiên cứu trực tiếp, gián tiếp. Góp phần xây dựng lực lượng có năng lực có
trình độ chuyên môn về nghiên cứu khoa học giáo dục, đặc biệt là nghiên cứu chính
sách, chiến lược về các mặt về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, cách tiếp cận,
phương pháp, kĩ thuật quy trình nghiên cứu, phương pháp điều tra, phương pháp phân
tích xử lý số liệu, và giải quyết các vấn đề;
Bên cạnh đó, các ý tưởng và phát hiện từ đề tài nhưng chưa được giải quyết sẽ
được phát triển trong các nghiên cứu tiếp theo. Các kết quả nghiên cứu sẽ được sử dụng
cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu đại học và sau đại học.
24.2 Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:
24.2.1. Các kết quả nghiên cứu cơ bản sẽ được chuyển giao
Sản phẩm nghiên cứu của đề tài sẽ được chuyển giao là:
- Phương pháp luận cơ bản về chiến lược, quy trình, nội dung, phương pháp, kĩ
thuật, tổ chức thực hiện chiến lược;
- Cách tiếp cận nghiên cứu chiến lược, chính sách phát triển giáo dục;
- Khung phân tích và bộ tiêu chí, chỉ số, cùng bộ công cụ đánh giá; tài liệu hướng
dẫn cách sử dụng bộ công cụ đánh giá tình hình thực hiện chiến lược để thu thập thông
tin, dữ liệu;
- Bộ cơ sở dữ liệu và báo cáo đánh giá thực trạng thực hiện chiến lược;
- Kinh nghiệm xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục ở một số nước trên thế
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giới;
- Khung Chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030 và Khung chiến lược phát
triển giáo dục thành phần: mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên.
24.2.2. Cơ quan/ tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu đề tài có thể được tham khảo và vận dụng trong các lĩnh vực:
tham mưu, hoạch định và thực thi chính sách, chiến lược ở cả tầm vĩ mô và vi mô; đưa
vào các chương trình giảng dạy ở bậc sau đại học; …, cụ thể như sau:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo làm căn cứ để xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục
2021-2030;
- Cơ quan trung ương, tổ chức của Nhà nước tham khảo để làm cơ sở hoạch định
chính sách phát triển giáo dục và đào tạo;
- Các địa phương, các cơ sở giáo dục và đào tạo có thể vận dụng công cụ, kĩ thuật
và quy trình, trong việc xây dựng chiến lược phát triển giáo dục hay quy hoạch phát triển
giáo dục địa phương /chiến lược phát triển giáo dục của các cơ sở giáo dục
- Các viện nghiên cứu, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo du ̣c thường
xuyên, giáo du ̣c nghề nghiệp, giáo du ̣c đại học tham khảo trong quá trình nghiên cứu,
giảng dạy và quản lý.
24.2.3. Hình thức chuyển giao kết quả nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu sẽ được chuyển giao dưới nhiều hình thức khác nhau:
- Thông qua các hội thảo, các báo cáo, các tài liệu khoa học nhằm cung cấp
những thông tin và phương pháp luận cho các nhà nghiên cứu, giảng dạy và cán bộ quản
lý các cấp về chiến lược, chính sách phát triển giáo dục
- Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng: sách, báo, truyền hình
nhằm truyền bá rộng rãi thông tin đến đông đảo nhà quản lý, nhà nghiên cứu, giáo viên,
và cộng đồng.
- Thông qua kết quả đề tài làm căn cứ để xây dựng Chiến lược lược phát triển
giáo dục 2021-2030.
- Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng làm tài liệu cho việc xây dựng và
hoạch định chính sách phát triển giáo dục.
25

Phương án trang bị thiết bị máy móc để thực hiện và xử lý tài sản được hình
thành thông qua việc triển khai thực hiện đề tài

25.1. Phương án trang bị tài sản (xây dựng phương án, đánh giá và so sánh để lựa
chọn phương án hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nhất, hạn chế tối đa mua mới; thống kê
danh mục tài sản cho các nội dung c, d)
a. Bố trí trong số thiết bị máy móc hiện có của tổ chức chủ trì đề tài (nếu chưa đủ thì xây
dựng phương án hoặc b, hoặc c, hoặc d, hoặc cả b,c,d)
b. Điều chuyển thiết bị máy móc
c. Thuê thiết bị máy móc
STT Danh mục tài sản
Tính năng, thông số kỹ thuật
Thời gian thuê
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1
d. Mua sắm mới thiết bị máy móc
STT Danh mục tài sản
Tính năng, thông số kỹ thuật
1
2
25.2. Phương án xử lý tài sản là kết quả của quá trình triển khai thực hiện đề tài
(hình thức xử lý và đối tượng thụ hưởng)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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