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I. Thành viên chính thực hiện đề tài 

 PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn 

 GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc  

 GS.TS. Nguyễn Hữu Đức 

 GS.TS. Lê Ngọc Hùng  

 PGS.TS. Phạm Văn Thuần 

 PGS.TS. Dương Thị Hoàng Yến 

 TS. Nguyễn Đắc Hưng 

 TS. Đỗ Thị Thu Hằng 

 TS. Nghiêm Xuân Huy 

 TS. Tạ Thi Thu Hiền 

II. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài 

2.1. Nghiên cứu cơ sở khoa học về đánh giá chính sách, chiến lược quốc gia 

 Tổng quan các nghiên cứu về đổi mới giáo dục và giải pháp nâng cao chất lượng đổi 

mới giáo dục; xây dựng được khung lý thuyết về đánh giá chính sách chiến lược quốc gia; 

 Tổng kết các nghiên cứu về đánh giá chính sách, chiến lược quốc gia. 

2.2. Nghiên cứu xây dựng khung phân tích (bộ tiêu chí) đánh giá tình hình thực hiện Nghị 

quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP 

 Xây dựng cơ sở thực tiễn về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW 

và Nghị quyết số 44-NQ/CP; 

 Xây dựng khung phân tích (bộ tiêu chí); 

 Xây dựng chỉ báo và minh chứng; thử nghiệm hoàn thiện khung tiêu chuẩn, tiêu chí; 

 Thử nghiệm, chỉnh sửa và hoàn thiện khung tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá. 



2.3. Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-

NQ/CP  

 Tổ chức khảo sát theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá mức độ đạt mục tiêu và 

triển khai nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP; 

 Phân tích, đánh giá tình hình ban hành văn bản thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW 

và Nghị quyết số 44-NQ/CP; 

 Phân tích, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị 

quyết số 44-NQ/CP; 

 Đánh giá các yếu tố tác động đến triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và 

Nghị quyết số 44-NQ/CP. 

2.4. Đề xuất, kiến nghị hệ thống giải pháp (từ Trung ương đến địa phương) để thực hiện 

các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP 

 Các giải pháp về thúc đẩy hiệu quả công tác tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo; hiệu quả Luật giáo dục, hiệu quả xây dựng và triển khai các đề án, 

giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; 

 Các giải pháp về hoàn thiện mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân,  đặc biệt là giải 

pháp triển khai việc áp dụng khung trình độ quốc gia Việt Nam, mạng lưới giáo dục đại học, 

phân tầng, xếp hạng, cơ cấu đào tạo của các trường đại học trên địa bàn cả nước; 

 Các giải pháp về chương trình giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo, chương trình, 

sách giáo khoa phổ thông; đặc biệt là giải pháp hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông 

sau năm 2018; 

 Các giải pháp về hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra, thi và đánh giá kết quả 

giáo dục và đào tạo, công tác tuyển sinh; 

 Các giải pháp về đội ngũ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức quản lý giáo dục; 

 Các giải pháp về xã hội hóa giáo dục và đào tạo; 

 Các giải pháp về đổi mới công tác quản lý giáo dục, đặc biệt là giải pháp về tự chủ 

đại học; chính sách đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; 

 Các giải pháp về cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và 

đào tạo; 



 Các giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào 

tạo. 

III. Kết quả và sản phẩm chính của Đề tài 

3.1. Sản phẩm khoa học 

 Tổng quan các nghiên cứu về đổi mới giáo dục và giải pháp nâng cao chất lượng đổi 

mới giáo dục; xây dựng được khung lý thuyết về đánh giá chính sách chiến lược quốc gia. 

 Khung phân tích (bộ tiêu chuẩn) để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 29-

NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP. 

 Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện  Nghị quyết số 29-NQ/TW và 

Nghị quyết số 44-NQ/CP. 

 Bản đề xuất, kiến nghị hệ thống giải pháp (từ Trung ương đến địa phương) để thực 

hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 29-NQ/TW 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. 

 Báo cáo tổng kết đề tài về đánh giá Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-

NQ/CP 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. 

 Hệ thống dữ liệu và dữ liệu và số liệu phục vụ cho tra cứu của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP 

3.2. Sản phẩm xuất bản 

Số 

TT 
Tên bài báo/sách Tên tác giả Tạp chí 

Năm 

xuất 

bản 

1 Đổi mới giáo dục ở Việt 

Nam: nhìn từ góc độ giáo 

viên” 

Nguyễn Kim Sơn, Lê 

Ngọc Hùng, Nguyễn 

Quý Thanh, Tạ Thị 

Thu Hiền, Phạm Văn 

Thuần, Dương Thị 

Hoàng  Yến. 

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế 

những xu thế mới trong 

giáo dục, Nhà xuất bản 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội. 

2018 



2 Nhìn lại 5 năm thực hiện đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo 

Nguyễn Kim Sơn Thông tin báo cáo viên, 

cơ quan xuất bản: Trung 

tâm thông tin công tác 

tuyên giáo, Ban tuyên 

giáo trung ương, (02) 

2018 

3 Phát triển đội ngũ nhà giáo 

và cán bộ quản lý trong bối 

cảnh đổi mới giáo dục đào 

tạo 

 

Phạm Văn Thuần, Đỗ 

Thị Thu Hằng, Dương 

Thị Hoàng Yến 

 

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế 

lần thứ nhất về đổi mới 

đao tạo giáo viên, Nhà 

xuất bản  Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

2019 

4 University Governance and  

management of Vietnam: 

Reality and Solutions 

 

Phạm Văn Thuần, 

Nghiêm Thị Thanh, 

Nguyễn Hòa Huy 

 

19th South East Asian 

Assciationfor  

Institutional Research  

Annual Cofnerence,  

National Taipei 

University of Education 

2019 

 

5 Đổi mới giáo dục ở Việt 

Nam: nhìn từ góc độ giáo 

viên 

Nguyễn Kim Sơn, Lê 

Ngọc Hùng, Nguyễn 

Quý Thanh, Phạm 

Văn Thuần, Dương 

Thị Hoàng Yến, Đỗ 

Thị Thu Hằng, Tạ Thu 

Hiền 

Tạp chí thiết bị giáo dục 

 

 

  

2019 

6 Sự tương đồng và khác biệt 

trong cảm  nhận của giáo 

viên, cán bộ quản lí về đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo 

Nguyễn Kim Sơn, 

Nguyễn Quý Thanh, 

Dương Thị Hoàng 

Yến 

 

Tạp chí thiết bị giáo dục 

 

2019 

 

3.3. Sản phẩm đào tạo 

Đào tạo 01 Học viên cao học 

Tên Học viên cao học: Nguyễn Thị Kim Chung 

 Tên luận văn/luận án: Quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh Trường Trung học 

cơ sở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng theo chương trình giáo dục phổ thông tổng 

thể 

 Năm tốt nghiệp: 2018 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Dương Thị Hoàng Yến 



 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

IV. Đóng góp chính của Đề tài 

4.1. Đóng góp khoa học 

 Nghiên cứu tổng kết những kết quả nghiên cứu về chính sách, chiến lược phát triển giáo 

dục của các nước trên thế giới và Việt Nam; tìm hiểu xu thế đổi mới giáo dục trên thế giới 

từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

 Khảo cứu, khái quát những thành tựu quan trọng trong công cuộc cải cách giáo dục qua 

các thời kỳ ở nước ta; khẳng định vai trò của công cuộc đổi mới giáo dục đối với quá trình 

phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia. Trên cơ sở phân tích những yêu cầu của sự nghiệp 

xây dựng đất nước và vai trò của giáo dục đối với sự phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ 

mới, từ đó nhóm nghiên cứu đề tài đã luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý 

luận và thực tiễn của việc nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đề xuất hệ thống giải pháp 

thực hiện đổi mới căn bản 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. 

4.2. Đóng góp thực tiễn  

 Nghiên cứu xây dựng khung phân tích bộ tiêu chí đánh giá tình hình thực hiện Nghị 

quyết số 29 – NQ/TW và Nghị quyết số 44 – NQ/CP: Xây dựng được khung tiêu chuẩn tiêu 

chí đánh giá được trình bày dưới hình thức một ma trận với 9 nội dung tương ứng với 9 

nhiệm vụ, giải pháp, mỗi nhiệm vụ được cụ thể hóa. Xây dựng chỉ báo và minh chứng của 

tiêu chí đánh giá mức độ đạt mục tiêu và triển khai 09 nhiệm vụ theo Nghị quyết số 29-

NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP.  

 Xây dựng chỉ báo và minh chứng của tiêu chí đánh giá mức độ đạt mục tiêu và triển 

khai 09 nhiệm vụ theo Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP: Nhóm NC 

đã xây dựng phiếu khảo sát, và tiến hành khảo sát tại 12 địa phương ở cả ba khu vực phía 

Bắc, Trung, Nam. 

 Phân tích, đánh giá kết quả khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và 

Nghị quyết số 44-NQ/CP trên các khía cạnh: đánh giá tình hình ban hành văn bản thực hiện 

Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP; đánh giá các yếu tố tác động đến 

triển khai thực hiện Ngị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP. 



 Đề xuất, khuyến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương phối hợp với ngành 

giáo dục triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP cụ thể như sau: 

- Nâng cao nhận thức của các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa giáo dục trong 

xây dựng cơ chế chính sách dành cho giáo dục nhằm 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. 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài giúp các cơ quan của Đảng, Nhà nước nhận diện được 

bức tranh tổng thể về thực trạng thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW và Nghị quyết số 44 

– NQ/CP trong 5 năm qua, từ đó các cơ quan quản lý, cơ quan thực hiện có căn cứ xây dựng 

kế hoạch thực hiện triển khai quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo đúng hướng, phù hợp 

với thực tiễn của xã hội và của ngành giáo dục. 

Hệ thống giải pháp của đề tài là căn cứ để các cơ quan Trung ương, địa phương đề xuất, 

xây dựng các chính sách thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 29 – NQ/TW 

và Nghị quyết số 44 – NQ/CP. Đề tài đã đóng góp những cơ sở khoa học cho: Kết luận 

51/KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí Thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu 

cầu công nghiệp hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế; Văn bản góp ý Luật giáo dục, Luật Giáo dục Đại học; Văn bản trả lời câu 

hỏi của đại biểu Quốc hội về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. 

V. Hiệu quả của Đề tài 

Đề tài thành công và kết quả nghiên cứu sử dụng để đề xuất, khuyến nghị Chính phủ chỉ 

đạo các Bộ, ngành, địa phương phối hợp với ngành giáo dục triển khai Nghị quyết số 29-

NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP cụ thể như sau: 

- Nâng cao nhận thức của các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa giáo dục trong 

xây dựng cơ chế chính sách dành cho giáo dục nhằm 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. 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài giúp các cơ quan của Đảng, Nhà nước nhận diện được 

bức tranh tổng thể về thực trạng thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW và Nghị quyết số 44 

– NQ/CP trong 5 năm qua, từ đó các cơ quan quản lý, cơ quan thực hiện có căn cứ xây dựng 



kế hoạch thực hiện triển khai quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo đúng hướng, phù hợp 

với thực tiễn của xã hội và của ngành giáo dục. 

- Hệ thống giải pháp của đề tài là căn cứ để các cơ quan Trung ương, địa phương đề 

xuất, xây dựng các chính sách thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 29 – 

NQ/TW và Nghị quyết số 44 – NQ/CP. 

 Đề tài đã đóng góp những cơ sở khoa học cho: Kết luận 51/KL/TW ngày 30 tháng 5 

năm 2019 của Ban Bí Thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI 

về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa trong 

điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Văn bản 

góp ý Luật giáo dục, Luật Giáo dục Đại học; Văn bản trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội 

về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. 


