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Biểu B1-2b-TMĐTXH 

                                                                10/2014/TT-BKHCN  

THUYẾT MINH1 

 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CẤP QUỐC GIA 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1 Tên đề tài: 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 

1a.  Mã số 

của đề tài: 

KHGD/16-

20.ĐT.005 

2 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 

3 Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2019) 

4 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 3.400 (triệu đồng), trong đó:  

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 3.100 (triệu đồng). 

- Từ nguồn tự cân đối của tổ chức chủ trì: 300 (triệu đồng) 

- Từ nguồn khác: 0 

5 Phương thức khoán chi: 

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng        

   

  Khoán từng phần, trong đó:   

- Kinh phí khoán: 3.400 triệu đồng 

- Kinh phí không khoán: 0 triệu đồng  

6 Chủ nhiệm đề tài:  

Họ và tên: Nguyễn Kim Sơn 

Ngày, tháng, năm sinh: 18/11/1966               Nam/Nữ: Nam 

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Chức vụ: Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội 

Điện thoại của tổ chức: (84.24) 37547670               Mobile: 0912.000.058 

E-mail: sonnk@vnu.edu.vn 

Tên tổ chức đang công tác: Đại học Quốc gia Hà Nội 

Địa chỉ tổ chức: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Địa chỉ nhà riêng:  Phòng 206, Khu H1, Mỹ Đình I, Hà Nội 

                                                 
1 Thuyết minh được trình bày và in trên khổ A4 
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7 Thư ký đề tài:  

Họ và tên: Dương Thị Hoàng Yến 

Ngày sinh: 15/02/1973 

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ 

Chức vụ: Chủ nhiệm khoa Quản lý Giáo dục 

Điện thoại của tổ chức: 024.3795.0044 

E-mail: duonghoangyen@vnu.edu.vn, dhyen1973@gmail.com 

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

Địa chỉ tổ chức: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Địa chỉ nhà riêng: Căn 1406, lô B2, khu Mandarin Garden, đường Hoàng 

Minh Giám, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

8 Tổ chức chủ trì đề tài2:  

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Đại học Quốc gia Hà Nội 

Điện thoại: (024) 37547670, 37547846      Fax: (04) 37547724  

E-mail: vanphong@vnu.edu.vn                 Website: http://vnu.edu.vn/ 

Địa chỉ: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn 

Số tài khoản: 21510000116197 tại BIDV Cầu Giấy 

Tên chủ tài khoản: Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội 

Cơ quan chủ quản: Chính phủ 

9 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài: 

1. Tổ chức 1: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (Vụ 

Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề) 

     Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 

Điện thoại: 080.45589 

Địa chỉ: 2B, Hoàng Văn Thụ, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Võ Văn Thưởng 

Số tài khoản: 1401207038301 

Ngân hàng: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh 

Bách khoa 

2. Tổ chức 2: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi 

đồng của Quốc hội 

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

                                                 
2 Tổ chức chủ trì đăng ký chủ trì đề tài là tổ chức có TW cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh 
vực chuyên môn của đề tài 
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Điện thoại: 080.46081 

Địa chỉ: Tòa nhà Quốc hội, số 2 đường Độc Lập, Quận Ba Đình, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS. Phan Thanh Bình 

Số tài khoản: 371311003257 

Ngân hàng: Kho bạc nhà nước Hà Nội 

3. Tổ chức 3: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

Cơ quan chủ quản: Chính phủ 

Điện thoại: (84-28) 37 242 181; (84-28) 37 242 160               

Địa chỉ: Phường Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt 

Số tài khoản: 060.19.000.00005 

Ngân hàng: Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 

4. Tổ chức 4: Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam 

Cơ quan chủ quản: Bộ Nội Vụ 

Điện thoại: 02437957159 

Địa chỉ: Tầng 10 Cung Trí thức Thành phố, 80 Trần Thái Tông, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS. Trần Hồng Quân 

Số tài khoản: 0011001433505 

Ngân hàng: Vietcombank Hà Nội 

Tổ chức 5: Học viện Quản lý giáo dục 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 0243 8643352                            

Địa chỉ: 31 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS. Phạm Quang Trung 

Số tài khoản: 1460431101000640 

Ngân hàng: Agribank Hà Nội 

Tổ chức 6: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 024 39423108 

Địa chỉ: 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS. Trần Công Phong 

Số tài khoản: 001.100.0568079 

Ngân hàng: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 
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Ngoài ra, còn có các Sở Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức tham vấn trong 

nước và quốc tế (AUN). 

10 Các cán bộ thực hiện đề tài: 

 (Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung 

chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài, 

không quá 10 người kể cả chủ nhiệm đề tài. Những thành viên tham gia khác 

lập danh sách theo mẫu này và gửi kèm theo hồ sơ khi đăng ký) 

TT 
Họ và tên, học hàm 

học vị 

Tổ chức 

Công tác 

Nội dung công 

việc tham gia 

Thời gian 

làm việc 

cho đề tài 
(Số tháng 

quy đổi) 

1. PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn 
Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

Chủ nhiệm đề tài, 

thiết kế chương 

trình nghiên cứu, 

tổ chức triển khai 

các hoạt động của 

đề tài. Tham gia 

viết các bài báo 

khoa học. 

9 

2. 
GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc  

Trường Đại học 

Giáo dục, 

ĐHQGHN 

Tham gia tổ chức 

triển khai các 

hoạt động; thành 

viên nghiên cứu 

chính. 

15 

3. GS.TS. Nguyễn Hữu Châu 

Trường Đại học 

Giáo dục, 

ĐHQGHN 

Thành viên 

nghiên cứu chính. 

Tham gia xây 

dựng cơ sở khoa 

học, viết các bài 

báo khoa học. 

10 

4. GS.TS. Nguyễn Hữu Đức 
Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

Thành viên 

nghiên cứu chính. 

Tham gia xây 

dựng cơ sở khoa 

học và đề xuất 

giải pháp. 

9 
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5. PGS.TS. Phạm Văn Thuần 

Trường Đại học 

Giáo dục, 

ĐHQGHN 

Thành viên 

nghiên cứu chính. 

Tham gia xây 

dựng cơ sở khoa 

học, khảo sát và 

đề xuất giải pháp. 

14 

6. 
PGS.TS. Dương Thị 

Hoàng Yến 

Trường Đại học 

Giáo dục, 

ĐHQGHN 

Thư kí đề tài, 

tham gia tổ chức 

triển khai các 

hoạt động; thành 

viên nghiên cứu 

chính. 

15 

7. TS. Nguyễn Đắc Hưng 

Ban Tuyên giáo 

Trung ương 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

Thành viên 

nghiên cứu chính. 

Tham gia xây 

dựng cơ sở khoa 

học và đề xuất 

giải pháp. 

9 

8. TS. Đỗ Thị Thu Hằng 

Trường Đại học 

Giáo dục, 

ĐHQGHN 

Thành viên 

nghiên cứu chính. 

Tham gia xây 

dựng cơ sở khoa 

học, khảo sát và 

đề xuất giải pháp. 

15 

9. TS. Nghiêm Xuân H y 

Viện Đảm bảo 

Chất lượng giáo 

dục, ĐHQGHN 

Thành viên 

nghiên cứu chính. 

Tham gia xây 

dựng khung tiêu 

chí và xử lý dữ 

liệu. 

6 

10. TS. Tạ Thị Thu Hiền 

Trung tâm 

Kiểm định chất 

lượng giáo dục, 

ĐHQGHN 

Thành viên 

nghiên cứu chính. 

Tham gia xây 

dựng khung tiêu 

chí và xử lý dữ 

liệu. 

 11 
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II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

11 Mục tiêu của đề tài: (phát triển và cụ thể hoá định hướng mục tiêu theo 

đặt hàng) 

11a. Mục tiêu chung 

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 

của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI 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; Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đổi mới căn bản toàn 

diện giáo dục và đào tạo Việt Nam. 

11b. Các mục tiêu cụ thể 

1) Hệ thống hoá các nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế về đánh giá 

chính sách, chiến lược quốc gia, xác định bài học kinh nghiệm; 

2) Nghiên cứu xây dựng khung phân tích/ Bộ tiêu chuẩn và bộ công cụ 

đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-

NQ/CP; 

3) Sử dụng bộ tiêu chí và công cụ để khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình 

thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP; 

Đánh giá việc ban hành các văn bản, triển khai thực hiện và các yếu tố tác 

động đến tình hình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết 44-

NQ/CP; 

4) Đề xuất, kiến nghị hệ thống giải pháp (từ Trung ương đến địa phương) 

để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 29-NQ/TW và 

Nghị quyết số 44-NQ/CP; 

Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết 

số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP; định hướng hành động của Bộ 

GD&ĐT, đồng thời đề xuất, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa 

phương triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP. 

12 Tình trạng đề tài:     

  Mới  Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

  Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

13 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội 

dung nghiên cứu của đề tài:  

13.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 

(Mô tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế 

của các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và những kết 
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quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài) 

Trên thế giới 

Xu hướng đổi mới giáo dục trên thế giới 

Trong nghiên cứu của Cheng (2011), trích theo Phạm Đỗ Nhật Tiến và một 

số học giả khác thì đặc điểm chung của cải cách giáo dục của các nước trên thế 

giới có những đặc trưng chung: (1) Các chương trình cơ bản đều chuyển sang 

giáo dục mở, tương tác, cá thể hóa với mục đích chuẩn bị cho người học những 

phẩm chất và năng lực cần thiết để thành công trong cuộc đời và để đương đầu 

với những thách thức của một thế giới thay đổi nhanh chóng và khó lường; (2) 

Vai trò của giáo viên chuyển từ người truyền thụ kiến thức sang người tạo dựng 

môi trường học tập có thách thức để dẫn dắt người học tìm ra những cách giải 

quyết vấn đề lý luận và thực tiễn cuộc sống; (3) Người học chuyển từ việc học 

để biết, để có tri thức (ghi nhớ nội dung) về cái gì (know – what) sang học để 

phát triển và sáng tạo tri thức và có tri thức trong hành động (knowing in 

action) và trách nhiệm xã hội. (4) Về phương pháp dạy học chuyển từ truyền 

thụ trực tiếp, gián tiếp để đi giảng giải hoặc chứng minh nội dung nguyên trạng 

của kiến thức sang phương pháp dạy kết hợp hay còn gọi là phương pháp 

chuyển đổi (transformative), theo đó cả giáo viên và người học cùng tìm cách 

kiến tạo xây dựng nội dung mới; (5) Nhà trường chuyển sang nhà trường thông 

minh trong đó công nghệ là một thành tố của giáo dục gắn liền với việc dạy, 

việc học và công tác quản lý. 

Tiến trình cải cách giáo dục trên thế giới hiện có xu thế chính ở các cấp 

quản lý giáo dục như sau: 

Ở cấp quản lý vĩ mô, xu hướng chính về cải cách giáo dục gồm: xây dựng 

tầm nhìn quốc gia mới cùng các mục tiêu giáo dục mới đối với nhà trường; Tái 

cấu trúc hệ thống giáo dục ở mọi cấp học và trình độ đào tạo; Đa dạng hóa, tư 

nhân hóa giáo dục theo định hướng thị trường; 

Ở cấp trung mô, xu hướng chung cho cải cách giáo dục là: huy động sự 

tham gia của gia đình và cộng đồng trong giáo dục và quản lý; 

Ở cấp địa phương, xu hướng cải cách chính của giáo dục là: Bảo đảm chất 

lượng, chuẩn và trách nhiệm giải trình ở các cơ sở giáo dục; phân cấp và thực 

hiện quyền tự chủ nhà trường đi đôi với trách nhiệm giải trình; tăng cường chất 

lượng giáo viên và thực hiện phát triển nghề liên tục; 

Ở cấp trường, xu hướng cải cách chính là: sử dụng công nghệ thông tin 

trong dạy học và quản lý; đổi mới căn bản trong dạy học và kiểm tra, đánh giá. 

Cũng theo Cheng (2011), cuộc cải cách giáo dục của thế giới từ năm 1980 
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đến nay trải qua 3 làn sóng: (1) Làn sóng thứ nhất được gọi với tên hiệu quả 

nội tại (internal effectiveness): đổi mới tập trung chủ yếu vào việc bảo đảm 

chất lượng giáo dục trong nhà trường trên cơ sở thực hiện nghiêm ngặt các 

quy định được xây dựng và ban hành từ trên xuống về đổi mới chương trình 

giáo dục, về chuẩn nhà giáo, chuẩn đánh giá; (2) Đợt cải cách lần 2 được gọi 

là hiệu quả giao diện (interface effectiveness) với mục đích của cải cách là 

nâng cao chất lượng giáo dục bằng việc kiểm soát, bảo đảm và kiểm định chất 

lượng, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của nhà trường 

trước cơ quan quản lý giáo dục và xã hội. Và từ đây nhà trường được quyền tự 

chủ hơn - tự chủ trường học...; (3) Làn sóng thứ 3 được gọi là hiệu quả tương 

lai (future effectiveness) đây là đợt cải cách không chỉ tạo ra giá trị gia tăng 

về chất lượng mà còn tạo giá trị sáng tạo về chất lượng. Quản lý nhà trường 

tiếp tục đổi mới theo định hướng ba hóa: toàn cầu hóa (phát huy nguồn lực tri 

thức toàn cầu), địa phương hóa (phát huy sức mạnh, bản sắc và truyền thống 

địa phương), cá thể hóa (phát huy năng lực cá nhân người học) (dẫn theo 

Phạm Đỗ Nhật Tiến, 2016). 

Có thể thấy, ngày nay, do tác động của toàn cầu hóa và cách mạng 4.0, các 

rào cản đến với tri thức và cơ hội học tập được tháo gỡ, các học liệu được mở 

trên mạng (Open Course Ware), tài nguyên giáo dục mở (Open Educational 

Resources) làm cho giáo dục thay đổi và đồng thời với nó là thay đổi trong 

quản lý giáo dục theo xu hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả của các tài 

nguyên giáo dục, tạo dựng văn hóa hợp tác, chia sẻ và đóng góp giữa nhà giáo 

và người học, nâng cao vị thế của các cơ sở giáo dục, nâng cao hiệu quả chi phí 

trong giáo dục. 

Cải cách giáo dục của một số nước trên thế giới 

Nghiên cứu kinh nghiệm trong cải cách, đổi mới giáo dục ở các nước trên 

thế giới cho thấy, mỗi quốc gia đều đặt ra những bức thiết về đổi mới giáo dục 

trước những yêu cầu mới của thời đại và xã hội. Vì vậy đổi mới, cải cách giáo 

dục là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi nước. Việc lựa chọn các mô hình và 

cách tiếp cận cải cách giáo dục ở mỗi nước có sự  khác nhau, trong đó lựa chọn 

mô hình nào, đối với bất kỳ quốc gia đều là bài toán phức tạp và gặp phải 

không ít những rào cản từ nhiều phía trong xã hội như sự không đồng thuận, 

những vấn đề nảy sinh phức tạp về hành chính, tài chính và kỹ thuật triển khai, 

phạm vi triển khai từng phần hay tổng thể... Tuy vậy, các nước khi tiến hành 

cải cách giáo dục đều thực hiện bằng cả bản lĩnh chính trị và quyết tâm chính 

trị (Phạm Văn Linh, 2015). 
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Thực hiện cải cách giáo dục, được các quốc gia trên thế giới đều coi như 

một chu trình, đều bắt đầu là sự nhận diện các vấn đề lớn đặt ra, xác định 

nguyên nhân; tiếp theo là đề xuất chính sách và giải pháp, ra quyết định, tổ 

chức thực hiện; cuối cùng là đánh giá nhận diện các vấn đề mới phát sinh và 

tiến hành chu trình tiếp theo (Nghiêm Đình Vỳ, Phạm Đỗ Nhật Tiến, 2016). 

Cải cách giáo dục phát triển theo chu trình, bởi lẽ thế giới thay đổi, đất nước 

vận động và phát triển, hệ thống giáo dục có nhiệm vụ đáp ứng một cách tích 

cực những sự thay đổi đó. Mặc dù các quốc gia lựa chọn mô hình cải cách giáo 

dục khác nhau, theo cách tiếp cận khác nhau do mỗi nước hướng tới những giá 

trị riêng. Các nước phương Tây đề cao tự do cá nhân và tinh thần cạnh tranh, 

trong khi các nước phương Đông chú trọng hơn đến tính cộng đồng và tinh 

thần hợp tác. Về bản chất, mỗi cuộc cải cách giáo dục đều mang dấu ấn quốc 

gia, đáp ứng yêu cầu cụ thể về con người và kinh tế - xã hội. Nhưng nhìn chung 

tất cả các nền giáo dục đều hướng tới đào tạo người học thành công dân - thành 

viên tích cực của nền kinh tế tri thức, có tính cạnh tranh toàn cầu và phát triển 

bền vững. 

Theo UNESCO, 2009, Các nước trên thế giới, trong cải cách giáo dục đều 

chú trọng đến sự tham gia tích cực của tất cả các bên liên quan, trước hết là nhà 

giáo, người học, phụ huynh; và đặc trưng chung trong cải cách giáo dục ở các 

nước trên thế giới đều tập trung vào các vấn đề sau đây: 

- Cải cách chương trình giáo dục: đây là vấn đề trọng tâm và là điểm xuất 

phát của cải cách giáo dục. Khác với điều chỉnh chương trình, cải cách chương 

trình là sự thay đổi cơ bản chương trình giáo dục trước những yêu cầu mới của 

đất nước và thời đại, tức là phải xác định được những giá trị, năng lực mà 

người học phải đạt được. Cải cách chương trình giáo dục ở từng quốc gia đều 

phải bắt đầu từ việc khảo sát và nhận dạng những giá trị bất biến và giá trị mới, 

năng lực mới mà xã hội cần; 

- Cải cách đội ngũ giáo viên: là điều kiện tiên quyết để tổ chức thực hiện 

chương trình giáo dục đã cải cách. Trong cải cách đội ngũ giáo viên, các nước 

đều cải cách theo hướng minh bạch trong theo dõi, giám sát và đánh giá, đồng 

thời đưa vào các chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ mà nhà giáo phải có. Các 

chuẩn này được xây dựng trong điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội cụ 

thể của từng nước, do vậy chuẩn giáo viên của các quốc gia là khác nhau. Mặc 

dù nội dung cụ thể của các chuẩn có sự khác biệt giữa nước này với nước kia 

nhưng nội dung cốt lõi vẫn là sự toàn tâm toàn ý với người học và nghề dạy 

học; nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ; trách nhiệm quản lý và giám sát việc 
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học tập của người học; tinh thần học tập suốt đời; đạo đức nghề nghiệp; 

- Cải cách tài chính: đây là vấn đề mà tất cả các nước giàu hay nghèo đều 

phải giải bài toán giữa yêu cầu cải cách giáo dục và khả năng của ngân sách, đó 

là việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sử dụng của đồng tiền, làm thế 

nào để chi phí thấp mà có chất lượng giáo dục cao. Nghiên cứu của Nghiêm 

Đình Vỳ, Phạm Đỗ Nhật Tiến (2016) chỉ ra rằng: trong vòng ba thập kỷ qua, 

Mỹ, các nước Bắc Âu và Tây Âu đã áp dụng nhiều mô hình khác nhau nhưng 

dựa trên một nguyên tắc chung: đưa cơ chế cạnh tranh vào hệ thống trường học. 

Phụ huynh có quyền chọn trường cho con mình với hiệu quả tốt nhất, đó là 

phương thức chi phiếu (voucher system). Theo phương thức này, phụ huynh sẽ 

nhận được ngân sách nhà nước dưới dạng chi phiếu để trả tiền học cho con 

mình dù đó là trường công hay trường tư. Nguồn thu của trường là chi phiếu vì 

vậy các trường phải cạnh tranh nâng cao chất lượng để thu hút học sinh càng 

nhiều càng tốt. Để cạnh tranh thành công, các trường chuyển thành “trường 

quy chế” (charter school), điều này được hiểu là hợp đồng ký kết giữa nhà 

trường và cơ quan quản lý có thẩm quyền, nhà trường được quyền tự chủ nhiều 

hơn trong tổ chức và hoạt động trên cơ sở bảo đảm các cam kết về điều hành, 

chương trình giáo dục, kết quả dạy học và trách nhiệm giải trình.   

Đối với các nước đang phát triển, bên cạnh bài toán hiệu quả sử dụng hiệu 

quả chi ngân sách là bài toán huy động nguồn lực tài chính khác cho giáo dục. 

Trước đây, hầu hết chính phủ là người trả tiền cho giáo dục. Những thành công 

của các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản về tài chính cho giáo dục đã được nhiều 

nước học tập đó là sự chia sẻ về chi phí giữa nhà nước và những người thụ 

hưởng giáo dục.  

Trên thực tế, mặc dù các nước đều chịu áp lực về ngân sách cho các lĩnh 

vực quốc phòng, an ninh, kết cấu hạ tầng, y tế và bảo hiểm xã hội, nhưng các 

nước vẫn ưu tiên chi ngân sách cho giáo dục: như các nước OECD, nguồn chi 

ngân sách cho giáo dục tăng thêm 5% trong giai đoạn 1995 -2002, các nước 

Chi Lê, Jamaica, Paraguay, Malaixia và Thái Lan nhưng sự tăng ngân sách này 

đều không theo kịp tốc độ mở rộng quy mô, nên khu vực tư nhân ngày càng 

đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng giáo dục trên toàn thế giới (OECD, 

2007; World Bank, 2011). 

- Phân cấp quản lý: Theo Daniel, J & Uvalic – Trumbic, S (2012), phân cấp 

quản lý là quá trình phân bổ quyền hạn và trách nhiệm giữa các cấp quản lý 

theo hướng trao quyền quyết định nhiều hơn từ cấp trên cho cấp dưới. Nhìn 

chung các nước coi đây là quá trình hợp lý, bởi lẽ cấp quản lý dưới do nắm 
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vững môi trường kinh tế - chính trị và văn hóa - xã hội của địa phương thuộc 

quyền quản lý, nên có thông tin đầy đủ hơn trong việc ra quyết định về chính 

sách, chuyên môn, kế hoạch, nguồn lực, theo yêu cầu cải cách giáo dục tại địa 

phương. Trong đó cấp trung ương giữ quyền quyết định những vấn đề liên quan 

đến việc tối đa hóa lợi ích xã hội như vấn đề công bằng xã hội trong giáo dục, 

còn những vấn đề cụ thể trong những ràng buộc về tài chính công, hệ thống 

chính trị, cơ cấu hành chính và bối cảnh văn hóa - lịch sử của đất nước mình. 

Vì vậy, mỗi quốc gia sẽ có mức độ và nội dung phân cấp khác nhau. 

Ngoài ra các vấn đề về thể chế, tái cơ cấu giáo dục, đổi mới đánh giá... cũng 

được các nước coi là một trong những vấn đề trọng tâm trong đổi mới giáo dục. 

      Kinh nghiệm trong cải cách giáo dục ở Trung Quốc 

      Trung Quốc là nước có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam về văn hóa, 

thể chế chính trị, xã hội... Những kinh nghiệm trong cải cách kinh tế, xã hội nói 

chung và trong cải cách giáo dục nói riêng, do đó, chúng ta có thể học tập kinh 

nghiệm từ những bước đi và cách làm của Trung Quốc. 

      -  Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong phát triển sự nghiệp giáo dục 

      Từ năm 1949 thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa đến nay, sự 

nghiệp giáo dục Trung Quốc đã trải qua gần 70 năm phát triển. Nhìn lại chặng 

đường này, Zhang Letian (2009) cho rằng chính sách và việc thực thi chính 

sách là yếu tố quyết định hướng đi và tốc độ phát triển giáo dục. Hơn nữa, mỗi 

bước đi tiếp theo của sự nghiệp giáo dục đều không thể tách rời khỏi những 

chính sách, định hướng của Đảng và nhà nước. Có thể nói, trên mọi phương 

diện, ở mọi bậc học, với mọi thời kỳ, các chính sách luôn chi phối sự phát triển 

và cải cách giáo dục.  

     Trong nghiên cứu《教育政策法规的理论与实践》(2009) (Lý luận và thực tiễn của 

pháp luật và chính sách giáo dục), tác giả 张乐天 đã chỉ ra “chính sách và sách 

lược là sinh mệnh của Đảng”, “chính sách giáo dục là nhân tố quan trọng nhất 

của sự nghiệp giáo dục”. Trong mỗi thời kỳ, Đảng Cộng sản Trung ương Trung 

Quốc luôn thể hiện rõ các định hướng của Đảng cho từng thời kỳ:  

    Giai đoạn 1949 – 1956: Xây dựng chính sách giáo dục thời kỳ quá độ. 

Ngay sau khi lập nước, tháng 9 năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã 

thông qua “Cương lĩnh xây dựng đất nước”, trong đó có 5 chương về văn hóa 

giáo dục với nội dung nhấn mạnh: giáo dục của thời kỳ quá độ là giáo dục đại 

chúng, giáo dục khoa học và giáo dục dân tộc, giáo dục dân chủ chủ nghĩa. Đây 

chính là căn cứ cho việc xây dựng chính sách và thực hiện chính sách giáo dục 

trong thời kỳ này.  Theo Zhang Letian (2009), các chính sách giáo dục của giai 
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đoạn quá độ tập trung vào một số vấn đề: (1) tiếp quản và cải tạo trường học 

cũ; (2) điều chỉnh hệ thống các trường cao đẳng đại học; (3) cải cách chế độ 

giáo dục với mục tiêu nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân, người lao động; 

(4) xóa mù chữ trên phạm vi toàn quốc. 

Giai đoạn 1957 – 1965: Xây dựng chính sách giáo dục thời kỳ xây dựng xã 

hội chủ nghĩa. 

 Năm 1958, Quốc Vụ viện Trung Quốc có chỉ thị về “Công tác giáo dục”, 

với nội dung trọng tâm là “giáo dục phục vụ chính trị giai cấp vô sản, giáo dục 

phải kết hợp với lao động sản xuất. Để thực hiện được phương châm đó, công 

tác giáo dục phải do Đảng lãnh đạo” (见1958年9月19日《中共中央国务院关于教育工

作的指示》(Chỉ thị công tác giáo dục của Quốc Vụ viện Trung ương, ngày 19 

tháng 9 năm 1958). Trong giai đoạn này các chính sách giáo dục đã có những 

điều chỉnh lớn, tập trung vào  một số vấn đề sau:  

      Một là: thống nhất lãnh đạo, phân quyền quản lý sự nghiệp giáo dục cho 

các cấp. Quy định của Quốc vụ viện năm 1958 chỉ rõ “Để phát huy tốt nhất tính 

chủ động, tích cực của cấp tỉnh trong quản lý sự nghiệp giáo dục, thực hiện 

chính sách toàn đảng, toàn dân xây dựng trường lớp, từ nay về sau việc lãnh 

đạo sự nghiệp giáo dục nhất thiết phải thay đổi dựa trên nguyên tắc kết hợp 

giữa tập trung quyền lực ở cấp trung ương và phân quyền cho các địa phương; 

tăng cường và mở rộng quyền hạn quản lý giáo dục của địa phương”. (trích 

theo Min Weifang, 2009). 

      Hai là: Ban hành và thực thi hai chế độ giáo dục: học tập trung và vừa học 

vừa làm 

     Ba là: Điều chỉnh chính sách theo hướng tăng quy mô, tốc độ phát triển giáo 

dục, hợp lý hóa cơ cấu và nâng cao chất lượng giáo dục.  

Bốn là: Điều chỉnh các chính sách về chuyên ngành đào tạo ở đại học, trung 

cấp trên cơ sở sắp xếp hợp lý, trọng điểm các ngành học đáp ứng nhu cầu về 

lao động của xã hội. 

 Giai đoạn 1966- 1976: Chính sách giáo dục thời kỳ cách mạng văn hóa 

 Do ảnh hưởng của cuộc cách mạng văn hóa (1966 -1976), giáo dục Trung 

Quốc rơi vào khủng hoảng. Trước tình hình đó, năm 1972 Trung ương đã ra chỉ 

thị phối giữa Bộ Giáo dục và các cơ quan trung ương trong việc tăng cường 

quản lý, giám sát đối với các hoạt động giáo dục ở các bậc học. 

Giai đoạn 1977 - 1999: Xây dựng chính sách giáo dục thời kỳ xã hội chủ 

nghĩa mang màu sắc Trung Quốc 

Theo Zhang Guoqing (2005), từ năm 1977 đến cuối những năm 90 của thế 
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kỷ 20, giáo dục Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ với thành 

tích được thế giới ghi nhận. Đại hội Đảng lần thứ XII năm 1982 khẳng định 

“Giáo dục phải được đặt ở vị trí quan trọng chiến lược, coi phát triển sự nghiệp 

giáo dục là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của đất nước”. Các chính sách 

của thời kỳ này tập trung vào việc nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học, 

nhất là bậc học đại học. Để nâng cao chất lượng về học thuật tại các trường đại 

học, Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện các chương trình đặc biệt từ giữa 

những năm 1990 như chương trình 211 được Quốc Vụ viện Trung Quốc thông 

qua năm 1995 nhằm hỗ trợ 100 trường đại học trọng điểm, 100 ngành học trọng 

điểm do Chính phủ lựa chọn để phát triển năng lực học thuật. Chương trình 985 

nhằm xây dựng một số trường đẳng cấp thế giới. Chương trình 111 hỗ trợ trực 

tiếp một số trường đại học hàng đầu của Trung Quốc thu hút các học giả quốc 

tế có năng lực cao và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu học thuật ở 

các trường đại học đẳng cấp thế giới (theo Dejin Su Dayong Zhou Chunlin Liu 

Lanlan Kong, 2015). Năm 1988, chương trình Hoả Cự (Torch Program) đã 

được Bộ KHCN Trung Quốc ban hành nhằm khuyến khích phát triển công 

nghệ trong giáo dục; 

      Giai đoạn 2000 đến nay: xây dựng chính sách giáo dục thời kỳ mới 

Trước những yêu cầu mới của thế kỷ 21, giáo dục cũng cần có những thay đổi 

cho phù hợp hơn. Trong đó nhấn mạnh việc hỗ trợ các doanh nghiệp khởi 

nghiệp do các trường đại học sở hữu. Chính phủ Trung Quốc rất khuyến khích 

các trường đại học thương mại hoá các phát minh sáng chế của mình, tạo dựng 

các doanh nghiệp khởi nghiệp do chính các nhà khoa học đồng sở hữu với cơ 

quan nghiên cứu. Chính phủ cho phép các trường thành lập các khu kiểu mẫu 

đổi mới sáng tạo tự chủ và hỗ trợ tài chính cũng như về chính trị từ đầu những 

năm 1990. Sự xuất hiện của các doanh nghiệp do trường đại học sở hữu đã 

chứng minh rằng các nhà nghiên cứu ở các trường đại học có thể tham gia vào 

quá trình kinh doanh chứ không chỉ tập trung vào đào tạo và hợp tác với trường 

- ngành. Tháng 7 năm 2016, Bộ Giáo dục Trung Quốc lên kế hoạch triển khai 

xây dựng Đại học đẳng cấp quốc tế phiên bản 2.0 (World Class 2.0) với sự đầu 

tư ngân sách nhà nước mạnh mẽ hơn (Bộ Giáo dục Trung Quốc, 2013). 

     - Tự chủ tài chính trong nhà trường: 

    Với diện tích rộng lớn, mức độ phát triển kinh tế và văn hóa giữa các vùng 

miền không đồng đều, vì vậy các chính sách về giáo dục của Trung ương Trung 

Quốc đối với các địa phương cũng có sự khác biệt. Điều kiện thành lập trường, 

chất lượng giáo dục… cũng đặt ra các yêu cầu khác nhau đối với từng địa 
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phương nhằm phát huy tính tích cực của từng địa phương trong việc phát triển 

sự nghiệp giáo dục, động viên khuyến khích các nguồn lực tài chính thực hiện 

phổ cập giáo dục, hoàn toàn không đề cao trách nhiệm của Trung ương và tỉnh 

trong việc thực hiện cân bằng hóa tài chính cho giáo dục bắt buộc.  

     Theo Min Weifang (2006), việc thực hiện cơ chế phân cấp tài chính và các 

chính sách liên quan đã tác động mạnh đến quá trình nâng cao chất lượng, tạo 

sự công bằng trong giáo dục của Trung Quốc những năm gần đây: 

     Thứ nhất: Cơ chế mới về kinh phí giáo dục cho các cấp học được hình 

thành. Quản lý tài chính giáo dục được phân cấp rõ ràng giữa trung ương và địa 

phương; việc phân cấp đã giải quyết được những vấn đề vướng mắc trong quản 

lý giáo dục trước đây gặp phải. Đến năm 2007, toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến 

lớp 9 ở nông thông Trung Quốc được miễn hoàn toàn tiền tài liệu sách vở và 

các khoản thu khác. Từ năm 2010, học sinh ở cấp phổ cập trên địa bàn toàn 

quốc được miễn hoàn toàn các khoản tiền đóng góp.    

      Thứ hai: Công bằng trong giáo dục được coi là nguyên tắc của cải cách cơ 

chế quản lý tài chính giáo dục. Trung Quốc căn cứ vào tình hình kinh tế, đặc 

điểm và lộ trình của quá trình cải cách để thực hiện công bằng trong tài chính 

giáo dục nhằm giảm bớt khoảng cách giàu nghèo. Việc phân cấp tài chính giáo 

dục được thực hiện thông qua các nguyên tắc sau: 

    + Dựa vào luật đầu tư: Việc huy động kinh phí cho giáo dục phải thông qua 

luật pháp để đảm bảo sự thông suốt của quá trình đầu tư, ổn định nguồn kinh phí. 

    + Công bằng về chất lượng trong điều kiện khác biệt; Công bằng giáo dục 

bao gồm: (1) tất cả mọi người đều có quyền như nhau về về cơ hội giáo dục, về 

các điều kiện giáo dục trong nhà trường về thầy cô giáo …; (2) công bằng trong 

khác biệt, tức là trong những điều kiện khác nhau, sẽ có những tiêu chuẩn khác 

nhau, yêu cầu khác nhau đối với người học, vì mỗi người học có những giá trị, 

những đặc điểm khác biệt với người khác. Trong bối cảnh hiện nay, giáo dục 

Trung Quốc được chú trọng thực hiện công bằng đồng chất, và trong từng 

phương diện có thể nghiên cứu áp dụng nguyên tắc công bằng khác biệt. 

    + Công dân tham dự: công dân tham gia vào quyết sách của chính phủ, thông 

qua pháp luật tham gia vào quá trình xây dựng và giám sát các hoạt động tài 

chính giáo dục, đảm bảo lợi ích của mình. 

   + Sử dụng hiệu quả nguồn tài chính: Căn cứ vào những yêu cầu và quy định 

về tài chính giáo dục, chi tiêu giáo dục tập trung vào 2 bộ phận lớn, đó là: Đầu 

tư xây dựng cơ bản và đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục.  

   Trong trường đại học, về tài chính các trường được chủ động gia tăng nguồn 



15 

thu ngoài ngân sách (quy định từ năm 1985 “Quyết định về Cải cách hệ thống 

giáo dục”của Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua. 

Theo Hong Shen, Shen Hua, Emeritus D. Bruce Johnstone (2017), hiện nay, 

các trường đại học chỉ nhận được đầu tư từ ngân sách trung ương, ngân sách 

địa phương đối với (1) Cải thiện hoạt động của trường đại học, (2) Cải cách 

phương pháp giảng dạy và đào tạo, (3) Phát triển nghiên cứu khoa học, (4) 

Thúc đẩy trường đạt đẳng cấp quốc tế, (5) Thúc đẩy sự tài trợ từ khu vực tư 

nhân, (6) Đẩy mạnh hoạt động quản trị nhà trường. 

      - Tự chủ phát triển chương trình: Năm 1985 quyết định “Cải cách hệ thống 

Giáo dục” do Uỷ Ban Trung ương Đảng Cộng sản ban hành cho phép các 

trường phổ thông và các cơ sở giáo dục đại học được mở rộng quyền tự chủ 

trong phát triển chương trình và quan hệ hợp tác quốc tế. Chính phủ khuyến 

khích các trường xây dựng chương trình tiếp cận với chương trình quốc tế. 

      - Tự chủ học thuật trong các trường đại học: 

      Theo Yuzhen Xu and hongbo Wong, (2011), từ năm 1978, Trung Quốc đã 

tạo điều kiện để các trường đại học phát triển các chương trình học thuật nhằm 

giải quyết bài toán lao động, góp phần định hướng xây dựng chương trình đào 

tạo theo chuẩn quốc tế. Sau năm 1988 toàn bộ chương trình học và sách giáo 

khoa ở các trường đại học được trao quyền tự chủ cho các trường đã tạo điều 

kiện để các trường đại học đa dạng hoá việc lựa chọn chương trình đào tạo và 

sách phục vụ đào tạo trên khung tham chiếu của Bộ giáo dục. 

Một số bài học từ kinh nghiệm đổi mới giáo dục của các nước trên thế 

giới đối với Việt Nam 

- Xác định mục tiêu phát triển giáo dục phù hợp và khả thi với điều kiện 

kinh tế - xã hội; 

- Xác định được những nhân tố nền tảng tạo nên một hệ thống giáo dục 

thành công, trong đó tập trung và các nhân tố: chương trình giáo dục, giáo viên 

và hiệu trưởng, bộ máy quản lý; 

- Đổi mới giáo dục là quá trình hai chiều từ trên xuống và từ dưới lên, cần 

được giải quyết hài hòa; 

- Lựa chọn giải pháp đột phá trong triển khai thực hiện đổi mới giáo dục 

trong đổi mới cơ chế giáo dục; tái cơ cấu giáo dục, nhà trường; đánh giá, kiểm 

định chất lượng; 

- Vai trò lãnh đạo trong đổi mới giáo dục; 

- Thực hiện đổi mới giáo dục cần xem xét học tập kinh nghiệm từ những 

nước có nền giáo dục phát triển cũng như những nước có điều kiện về thể chế 

chính trị, xã hội tương đồng với Việt Nam. 
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Ở Việt Nam 

Với những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, giáo dục và đào 

tạo nước ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc đổi mới, xây 

dựng và bảo vệ tổ quốc: thực hiện giáo dục toàn dân, nâng cao dân trí, phát 

triển nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; góp phần giáo dục ý thức công dân, phẩn 

chất chính trị, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ con người Việt Nam; giữ 

vững định hướng xã hội chủ nghĩa; các điều kiện đảm bảo chất lượng được 

tăng cường; chất lượng và hiệu quả giáo dục ở các cấp học, trình độ đào tạo 

có tiến bộ; hợp tác quốc tế được mở rộng; lực lượng lao động qua đào tạo 

tăng khá nhanh. 

Mặc dù vậy, so với yêu cầu của sự nghiệp xây dựng đất nước, nhất là yêu 

cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế và phát triển bền vững, 

giáo dục còn nhiều yếu kém, bất cập. Giáo dục chưa thực sự là quốc sách hàng 

đầu, chưa được ưu tiên nhất trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, 

chưa được coi là nhân tố quyết định của phát triển đất nước. Nhiều hạn chế, yếu 

kém của giáo dục đã được nêu từ Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII vẫn chậm 

được khắc phục. Trong quá trình phát triển, giáo dục đã bộc lộ những yếu kém, 

bất cập, trong đó có những vấn đề gây bức xúc xã hội kéo dài, chưa đáp ứng 

được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. 

Những đổi mới giáo dục trong thời gian qua thiếu đồng bộ, còn chắp vá; nhiều 

chính sách, cơ chế, giải pháp về giáo dục đã từng có hiệu quả, nay không còn 

phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước, cần được điều chỉnh, bổ 

sung. Mặt khác, hiện nay, với những yêu cầu mới về phát triển đất nước, đặc 

biệt là yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu và cơ cấu lại nền 

kinh tế theo hướng chất lượng, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao đòi hỏi giáo dục 

phải đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người dân, nhanh chóng góp phần 

tạo ra đội ngũ nhân lực chất lượng cao. 

Do vậy, nếu không tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào 

tạo thì nhân lực sẽ là yếu tố cản trở sự phát triển của đất nước. Nước ta đang 

trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; sự phát triển nhanh chóng 

của khoa học và công nghệ, khoa học giáo dục và sự cạnh tranh quyết liệt trên 

nhiều lĩnh vực giữa các quốc gia, đòi hỏi giáo dục phải đổi mới. Thực chất cạnh 

tranh giữa các quốc gia hiện nay là cạnh tranh về nguồn nhân lực và về khoa 

học và công nghệ. Xu thế chung của thế giới khi bước vào thế kỉ XXI là tiến 

hành đổi mới mạnh mẽ hay cải cách giáo dục. 
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Từ những lý do đó đặt ra vấn đề cấp bách cần đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục, đây là một công việc hết sức trọng đại. Trung ương ban hành Nghị 

quyết 2 để thống nhất nhận thức và hành động; phát huy trí tuệ của toàn Đảng, 

toàn dân, huy động các nguồn lực với sự phối hợp của nhiều cơ quan, ban 

ngành và các tổ chức xã hội cho sự nghiệp giáo dục. 

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (2011) đã xác 

định: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại 

hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế” (trang 130-131). 

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng đại biểu toàn quốc lần thứ XI, thực 

hiện Nghị quyết trung ương 2 khóa VIII và chủ trương của Đảng, Nhà nước về 

định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ CNH, HĐH 

trong điều kiện nền kinh tế thị trường, tại Hội nghị lần thứ tám, Ban chấp hành 

Trung ương khóa XI đã họp và ngày 4 tháng 11 năm 2013 đã ban hành 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 nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết số 29-NQ/TW 

được ban hành đã mở ra cục diện mới cho phát triển giáo dục. 

Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển của 

xã hội là chủ trương được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước tại 

thời kỳ lên chủ nghĩa xã hội. Chủ trương này nói lên quyết tâm chính trị của 

Đảng và Nhà nước trong việc đưa giáo dục nước ta bước vào một giai đoạn 

phát triển mới, góp phần tích cực vào việc thực hiện một trong các đột phá 

chiến lược là phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất 

lượng cao. Nghị quyết số 29-NQ/TW khẳng định đây không chỉ là quốc sách 

hàng đầu, là “chìa khóa” mở ra con đường đưa đất nước tiến lên phía trước, mà 

còn là “mệnh lệnh” của cuộc sống. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, kế 

thừa quan điểm chỉ đạo của nhiệm kỳ trước, Đảng ta tiếp tục đưa ra đường lối 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xác 

định đây là một kế sách, quốc sách hàng đầu, tiêu điểm của sự phát triển, mang 

tính đột phá, khai mở con đường phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong thế 

kỷ XXI, khẳng định triết lý nhân sinh mới của nền giáo dục nước nhà là: “dạy 

người, dạy chữ, dạy nghề”. Điều này cho thấy việc đổi mới căn bản và toàn 

diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực là yêu cầu bức thiết của chúng 

ta trong giai đoạn hiện nay. 

Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới giáo dục, đào tạo cần bắt đầu từ đổi 

mới quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, 
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chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự 

quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục và việc 

tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất 

cả các bậc học, ngành học... Điều này không phải đến Đại hội XII, Đảng ta mới 

xác định như vậy, vấn đề là ở chỗ: trong những năm qua, quan điểm, tư tưởng 

chỉ đạo, mục tiêu giáo dục toàn diện chưa được hiểu và thực hiện đúng; nay 

chúng ta cần nhận thức đúng hơn và thực hiện hiệu quả hơn. 

Bài toán đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam đã và đang tiếp tục 

thu hút sự đóng góp ý kiến đông đảo, tâm huyết và có giá trị của toàn xã hội từ 

các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý, nhà giáo đến các lưu học sinh và kiều bào 

ta ở nước ngoài. Định hướng cho lời giải bài toán này đã được Nghị quyết số 

29-NQ/TW chỉ ra thông qua cách tiếp cận từ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, 

nhiệm vụ và giải pháp. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 44-NQ/CP về 

chương trình hành động với mục đích “xác định những nhiệm vụ trọng tâm, 

giải pháp chủ yếu để Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương xây dựng 

kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực 

hiện Nghị quyết số 29 nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo, phấn đấu đến năm 2030 nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến 

trong khu vực”. 

Việc chuyển từ tầm nhìn đến hành động, trong đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục Việt Nam đánh dấu một bước tiến lớn trong tiến trình tranh luận, 

thảo luận để đi tới đồng thuận trong đổi mới giáo dục nước ta. Thành công 

của bước chuyển này phụ thuộc vào sự thống nhất nhận thức đối với một số 

vấn đề cơ bản. 

Với bảy quan điểm chỉ đạo, Nghị quyết tiếp tục nhấn mạnh “Giáo dục và 

Đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn 

dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước các 

chương trình kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội”. Câu hỏi vì sao phải đổi mới 

căn bản, toàn diện nền giáo dục? Và thế nào là đổi mới căn bản, toàn diện nền 

giáo dục đã được các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách đi tìm câu trả 

lời và cơ bản các nghiên cứu có thể có những quan điểm khác nhau. Tuy nhiên 

các nhận định đã bổ sung cho nhau trong việc làm rõ bản chất và tính hệ thống 

của đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới của đất nước, giai đoạn đẩy mạnh 

công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) trong điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và hội nhập quốc tế, cụ thể: (1) Giáo dục 

30 năm đổi mới và phát triển gắn với tiến trình đổi mới toàn diện của đất nước. 



19 

Bản chất của tiến trình đổi mới giáo dục này là chuyển từ nền giáo dục phục vụ 

nền kinh tế kế hoạch hóa sang nền giáo dục vận hành trong nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đó là mô hình giáo dục chưa từng có trong 

lịch sử, vì vậy tiến trình đổi mới giáo dục nước ta trong thời gian qua được thực 

hiện bằng những bước đi thận trọng trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo của Đảng 

và được cụ thể hóa bằng những đổi mới từng phần, từng vấn đề nảy sinh, trong 

từng giai đoạn phát triển của giáo dục; (2) Trong giai đoạn phát triển mới của 

nền kinh tế, với yêu cầu về chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ phát triển theo 

chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng 

quy mô vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững. Do vậy 

đòi hỏi nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, từ đó đòi hỏi phải 

có sự thay đổi tương ứng của mô hình phát triển giáo dục; (3) Với đòi hỏi của 

quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế về giáo dục. Điều đó mở ra những 

cơ hội mới và thách thức mới đối với giáo dục. 

Với tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, có thể thấy đổi mới căn bản toàn 

diện giáo dục phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như: 

+ Khắc phục cách đổi mới chắp vá trong tiến trình đổi mới giáo dục vừa qua; 

+ Phù hợp với yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền 

kinh tế; 

+ Thực hiện một trong các đột phá chiến lược là phát triển nhanh nguồn lực, 

nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; 

+ Đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 

Về bản chất, đây là một cuộc cải cách giáo dục nhằm xác lập một mô hình 

phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, mặt khác phù hợp với xu thế cải 

cách giáo dục toàn cầu khi bước vào thế kỳ XXI. 

Tính căn bản của đổi mới lần này là ở chỗ nó đụng chạm đến những vấn đề 

cốt lõi của giáo dục, kể cả những vấn đề vốn được coi là bất biến. 

Vậy, việc xây dựng nền giáo dục XHCN, chúng ta phải làm gì? Câu hỏi này 

cũng cần câu trả lời sáng tỏ hơn, cụ thể hơn so với những lý giải chung chung. 

Nhiều yếu kém hiện nay của giáo dục không hẳn là do tác động của mặt trái 

của cơ chế thị trường mà có nguyên nhân sâu xa từ sự khô cứng trong nhận 

thức về bản chất của giáo dục. Bệnh khoa cử, bệnh hình thức, bệnh thành tích... 

những bất cập này có nguyên nhân từ tư duy giáo điều về giáo dục mà nguồn 

gốc bắt rễ từ nền kinh tế chỉ huy, quan liêu, bao cấp. Vì vậy cần quán triệt và 

thực hiện cần tránh chủ nghĩa kinh viện, cần suy nghĩ cách thực hiện phù hợp 

với hoàn cảnh cụ thể hiện nay của đất nước trong xây dựng một nền giáo dục 
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đáp ứng nhu cầu học tập của dân, phục vụ lợi ích của dân và phát huy được sức 

mạnh của dân và do nhân dân làm chủ. 

Mục tiêu chung của giáo dục đã được quy định trong Luật Giáo dục cần 

được nhận thức sâu sắc hơn để làm rõ trong mục tiêu cụ thể của từng cấp học 

và trình độ đào tạo. Các mục tiêu này phải thoát khỏi sự phát biểu chung 

chung, để hướng tới thực hiện sự phục vụ lợi ích của người học, lợi ích của 

doanh nghiệp và lợi ích của quốc gia. Các mục tiêu này cũng không cố định 

mà di động cùng với sự vận động của đất nước. Việt Nam đang trong quá 

trình chuyển đổi mạnh mẽ, không chỉ là sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị 

trường định hướng XHCN mà còn là sự chuyển đổi từ nền kinh tế nông 

nghiệp lên kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, từ kinh tế khép kín sang 

kinh tế hội nhập. 

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Chính phủ đã có Nghị quyết số 44-

NQ/CP ngày 09/6/2014 về Ban hành chương trình hành động của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần 

thứ tám Ban chấp hành Trung ương khóa XI 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. Chương 

trình tập trung làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp sau đây: 

1) Công tác tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; 

2) Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân; 

3) Đổi mới chương trình giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo; 

4) Đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra, thi và đánh giá kết 

quả giáo dục và đào tạo; 

5) Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ, công chức, viên chức quản lý 

giáo dục; 

6) Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo; 

7) Đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo; 

8) Tăng cường cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo 

dục và đào tạo; 

9) Hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo. 

Các nhiệm vụ, giải pháp trên được cụ thể hóa trong 18 đề án thuộc thẩm 

quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2014 đến năm 2016, cụ thể: 
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TT Nhiệm vụ 
Sản phẩm 

hoàn thành 
Cơ quan 
chủ trì 

Cơ quan  
phối hợp 

Thời 
gian ban 

hành 

1 

Đề án truyền 

thông về đổi mới 

căn bản toàn giáo 

dục, đào tạo và 

dạy nghề. 

Quyết định 

của Thủ 

tướng Chính 

phủ 

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

và các Bộ, 

ngành liên quan 

2015 

2 

Đề án hoàn thiện 

cơ cấu hệ thống 

giáo dục quốc 

dân. 

Quyết định 

của Thủ 

tướng Chính 

phủ 

 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo,  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

Các Bộ, ngành 

liên quan 

2015 

3 

Rà soát, hoàn 

thiện mạng lưới 

các cơ sở đào tạo 

giáo viên mầm 

non, phổ thông và 

dạy nghề giai 

đoạn 2014 - 2020 

và tầm nhìn đến 

năm 2030. 

Quyết định 

của Thủ 

tướng Chính 

phủ 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, 

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư và các 

Bộ, ngành liên 

quan  

2015 

4 

Đề án triển khai 

phân luồng và 

định hướng nghề 

nghiệp ở giáo dục 

phổ thông. 

Quyết định 

của Thủ 

tướng Chính 

phủ 

Bộ Lao  

động - 

Thương binh 

và Xã hội, 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Các Bộ, ngành 

liên quan 

2015 

5 

Đề án đổi mới 

chương trình, 

sách giáo khoa 

giáo dục phổ 

thông. 

 

Quyết định 

của Thủ 

tướng Chính 

phủ 

Bộ Giáo d c 

và Đào tạo 

Các Bộ, ngành 

liên quan 

2015 
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6 

Đề án đổi mới 

căn bản hình thức 

và phương pháp 

thi, kiểm tra và 

kiểm định, đánh 

giá chất lượng 

giáo dục, đào tạo 

và dạy nghề. 

Quyết định 

của Thủ 

tướng Chính 

phủ 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, 

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và  ã 

hội 

Các Bộ ngành 

 liên quan 

2016 

7 

Đề án đổi mới 

nâng cao chất 

lượng đào tạo 

giáo dục nghề 

nghiệp giai đoạn 

2015 - 2020. 

Quyết định 

của Thủ 

tướng Chính 

phủ 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, 

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

Các Bộ, ngành 

liên quan 

2015 

8 

Đề án đào tạo, 

đào tạo lại và bồi 

dưỡng nhà giáo 

và cán bộ quản 

lý cơ sở giáo dục, 

đào tạo và dạy 

nghề đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo 

dục đào tạo. 

Quyết định 

của Thủ 

tướng Chính 

phủ 

Bộ giáo dục 

và Đào tạo, 

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

 

Các Bộ, ngành 

li n quan 

2015 

9 

Đề án đổi mới cơ 

chế đầu tư cho 

giáo dục, đào tạo 

và dạy nghề. 

Quyết định 

của Thủ 

tướng Chính 

phủ 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

và các Bộ, 

ngành liên quan 

2015 

10 

Đề án huy động 

nguồn lực của các 

tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài 

nước đầu tư cho 

phát triển giáo 

Quyết định 

của Thủ 

tướng Chính 

phủ 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, 

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

Bộ Tài chính và 

các Bộ, ngành 

liên quan 
2015 
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dục, đào tạo và 

dạy nghề giai 

đoạn 2015 - 2020. 

11 

Đề án đổi mới 

chính sách hỗ trợ, 

chính sách tài 

chính cho các cơ 

sở giáo dục, đào 

tạo và dạy nghề 

ngoài công lập. 

Quyết 

định của Thủ 

tướng Chính 

phủ 

Bộ Tài chính Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

và các Bộ, 

ngành liên quan 

2015 

12 

Đề án đổi mới cơ 

chế hoạt động, cơ 

chế tài chính và 

tiền lương gắn 

với kết quả hoạt 

động của đơn vị 

sự nghiệp công 

lập ngành giáo 

dục, đào tạo và 

dạy nghề. 

Quyết định 

của Thủ 

tướng Chính 

phủ 

Bộ Nội vụ, 

Bộ Tài chính 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ Lao  

động - Thương 

binh và Xã hội 

và các Bộ, 

ngành liên quan 
2016 

13 

Đề án đổi mới 

công tác tuyển 

dụng cán bộ, 

công chức, viên 

chức dựa trên 

đánh giá thực 

chất năng lực của 

người dự tuyển. 

Quyết 

định của Thủ 

tướng Chính 

phủ 

Bộ Nội vụ Các Bộ, ngành 

liên quan 

2016 

14 

Đề án bảo đảm cơ 

sở vật chất cho 

chương trình giáo 

dục mầm non và 

giáo dục phổ 

thông. 

 

Quyết định 

của Thủ 

tướng Chính 

phủ 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Bộ Xây dựng, 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư- Bộ Tài 

chính 2016 
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15 

Đề án kiên cố hóa 

trường, lớp học 

và nhà công vụ 

cho giáo viên giai 

đoạn 2016 -2020. 

Quyết định 

của Thủ 

tướng Chính 

phủ 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Bộ Xây dựng, 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Bộ Tài 

chính 

2016 

16 

Đề án bảo đảm cơ 

sở vật chất, nâng 

cao năng lực đội 

ngũ và đổi mới 

hoạt động nghiên 

cứu chuyển giao 

khoa học công 

nghệ trong các cơ 

sở giáo dục đại 

học và giáo dục 

nghề nghiệp. 

Quyết định 

của Thủ 

tướng Chính 

phủ 

Bộ Khoa học 

và Công 

nghệ 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội, 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư. 2016 

17 

Đề án tăng cường 

ứng dụng công 

nghệ thông 

tin trong quản lý 

và hỗ trợ các hoạt 

động giảng dạy, 

nghiên cứu khoa 

học góp phần 

nâng cao chất 

lượng giáo dục, 

đào tạo và dạy 

nghề. 

Quyết định 

của Thủ 

tướng Chính 

phủ 

 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, 

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông, 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ 
2015 

18 

Đề án phát triển 

nguồn nhân lực 

dân tộc thiểu số. 

Quyết định 

của Thủ 

tướng Chính 

phủ 

Ủy ban Dân 

tộc 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và các 

Bộ, ngành liên 

quan 

2014 

Trong 18 đề án trên, có một số đề án đã được ban hành (có các quyết định 

cụ thể kèm theo) như Đề án truyền thông về đổi mới căn bản toàn giáo dục, 

đào tạo và dạy nghề; Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ 

thông; Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai 
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đoạn 2016 - 2020; Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 

lý và hỗ trợ các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao 

chất lượng giáo dục, đào tạo và dạy nghề; Đề án phát triển nguồn nhân lực 

dân tộc thiểu số. Sau khi các đề án được phê duyệt và đã có các kế hoạch hành 

động cụ thể để thực hiện đề án, nhưng còn một số đề án còn lại chưa hoàn 

thành. Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã ban hành kế hoạch hành động của 

ngành Giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

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 (Ban hành kèm theo 

Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo). Kế hoạch hành động của ngành đã chỉ rõ: (1) những 

nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của ngành giáo dục để triển khai 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; 

(2) kế hoạch hành động là căn cứ để Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quản lý 

giáo dục các cấp và các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 

44/NQ-CP của Chính phủ. 

Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch hành động của 

ngành Giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

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 (Ban hành kèm theo 

Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo). Kế hoạch hành động của ngành đã chỉ rõ: (1) những 

nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của ngành giáo dục để triển khai 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; 

(2) kế hoạch hành động là căn cứ để Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quản lý 

giáo dục các cấp và các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 

44/NQ-CP của Chính phủ. Để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, 

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2014/QH13, ngày 28 tháng 11năm 

2014, và hiện nay Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã được Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành. 

Với sứ mệnh và vai trò trọng đại trong việc phát triển đất nước, đáp ứng yêu 

cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 
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hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đổi mới căn bản toàn diện giáo 

dục đã thu hút sự quan tâm của đông đảo tầng lớp xã hội, các nhà nghiên cứu... 

Những nghiên cứu về vấn đề đổi mới giáo dục, đổi mới căn bản toàn diện 

trong giáo dục và đào tạo cũng được các nhà nghiên cứu quan tâm, có thể kể 

đến một số công trình tiêu biểu của các tác giả sau: 

- “Giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi mới - chủ trương, thực hiện, đánh 

giá” của Ban Khoa giáo Trung ương (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2002); 

- “Đôi điều suy nghĩ về triết lý và đổi mới tư duy giáo dục trong thời kỳ đổi 

mới” của tác giả Phạm Minh Hạc (Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về khoa học giáo 

dục Việt Nam, 02/2012); 

- “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam” của Ban 

Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục dạy nghề, Viện nghiên cứu phát triển 

phương Đông (Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2012); 

- “Phát triển giáo dục Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội 

nhập quốc tế” của tác giả Trần Quốc Toản và cộng sự (Nxb Chính trị quốc gia - 

Sự thật, Hà Nội. 2012); 

- “Quản lý nhà nước hệ thống giáo dục Việt Nam trong đổi mới căn bản, 

toàn diện và hội nhập quốc tế” tác giả Vũ Ngọc Hải và cộng sự (Nxb Giáo dục 

Việt Nam, 2013); 

- “Định hướng chiến lược, giải pháp đột phá nhằm đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo Việt Nam, tác giả Phạm Văn Linh (Nxb Chính trị quốc 

gia, 2015); 

- “Cải cách giáo dục một số vấn đề chung và thực tiễn ở Việt Nam”, tác giả 

Nghiêm Đình Vỳ - Phạm Đỗ Nhật Tiến (Nxb Chính trị quốc gia, 2016); 

- “Cơ sở khoa học của việc xây dựng chuẩn giáo dục phổ thông Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu phát triển chương trình giáo dục phổ thông sau 2015” của tác 

giả Đỗ Nhật Tiến (đề tài Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2013); 

- “Tổng kết nghiên cứu về phương hướng cải cách giáo dục đại học ở Việt 

Nam” của nhóm Đối thoại giáo dục, (2015). 

Các công trình nghiên cứu trên của các tác giả đã đề cập đến các vấn đề 

như: triết lý đổi mới giáo dục; lý luận và thực tiễn về đổi mới, cải cách giáo 

dục; thực trạng giáo dục Việt Nam trước những yêu cầu đổi mới căn bản, toàn 

diện; định hướng chiến lược và giải pháp phát triển giáo dục Việt Nam trong 

thời gian tới; quản lý nhà nước hệ thống giáo dục… cho thấy sự cần thiết phải 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nước nhà. 
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13.2. Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn 

của đề tài 

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải sự cần thiết, tính cấp 

bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hoá 

mục tiêu và những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề tài) 

Nghị quyết số 29-NQ/TW ra đời thể hiện tư duy đổi mới giáo dục đào tạo 

tổng thể một cách căn bản toàn diện, phù hợp với yêu cầu và đường lối đổi mới 

kinh tế-xã hội của Đảng; thể hiện “giáo dục và đào tạo, cùng với khoa học và 

công nghệ, là quốc sách hàng đầu” với sứ mệnh của giáo dục là “nâng cao dân 

trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, và coi đầu tư cho giáo dục là một 

trong những hướng chính của đầu tư phát triển tạo điều kiện cho giáo dục đi 

trước và phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Việc ban hành Nghị 

quyết số 29-NQ/TW cho thấy sự cấp bách và bức xúc của vấn đề giáo dục và 

đào tạo. Qua tìm hiểu những nghiên cứu các công trình liên quan đến đổi mới, 

cải cách giáo dục Việt Nam của những học giả nghiên cứu lý luận và thực tiễn 

giáo dục, có thể rút ra một số vấn đề sau: 

- Các nghiên cứu đều thống nhất cho rằng: muốn chuyển biến căn bản và 

toàn diện giáo dục cần phải cải cách giáo dục; 

- Các nhà hoạch định chính sách cũng như các nhà nghiên cứu đều chỉ ra 

rằng sự đổi mới hay cải cách không đơn thuần là câu chữ mà điều quan trọng là 

cách làm, cách thực hiện đổi mới, cải cách giáo dục, trách nhiệm của từng chủ 

thể quản lý đối với ngành giáo dục và đào tạo; 

- Một số những nghiên cứu cũng đã cố gắng để đi tìm câu trả lời cho câu 

hỏi bản chất và tính hệ thống của đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và luận 

giải cho việc cần làm gì để xây dựng nền giáo dục xã hội chủ nghĩa từ hiện 

trạng còn nhiều yếu kém hiện nay của giáo dục mà những yếu kém đó không 

hẳn là do tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường mà có nguyên nhân 

sâu xa từ sự khô cứng trong nhận thức về bản chất của giáo dục và khẳng 

định: Tính căn bản của đổi mới giáo dục trong Nghị quyết số 29-NQ/TW xác 

định được những vấn đề cốt lõi của giáo dục, kể cả những vấn đề vốn được 

coi là bất biến; 

- Các tài liệu cũng chỉ ra rằng yêu cầu của việc xây dựng một xã hội phát 

triển, một đất nước công nghiệp theo hướng hiện đại, cũng như những thách 

thức của việc chuyển sang xã hội thông tin, kinh tế tri thức, hội nhập quốc tế và 

từ đó cũng khẳng định và nhấn mạnh: “đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và 

đào tạo là một yêu cầu khách quan và cấp bách của sự nghiệp đẩy mạnh CNH, 
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HĐH, xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở nước ta trong giai đoạn hiện nay” (Hội 

nghị TW 6 khóa XI ngày 29/10/2012); 

- Xem xét từng khía cạnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục như: Mục tiêu 

giáo dục (chuyển trọng tâm giáo dục từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn 

diện phẩm chất và năng lực người học); định hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã 

hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; vấn đề về chương trình, nội dung, về 

cơ sở vật chất, đội ngũ, về kiểm tra đánh giá... được các nhà nghiên cứu quan 

tâm tìm hiểu và đưa ra một số giải pháp. 

Mặc dù những nghiên cứu của các nhà nghiên cứu lý luận và thực tiễn đã cố 

gắng để giúp các nhà quản lý từ cấp trung ương đến cấp địa phương, các Bộ 

ngành cũng như những người thực hiện quá trình đổi mới căn bản toàn diện 

giáo dục có thể tường minh cách làm trong tiến trình đổi mới giáo dục, tuy 

nhiên đến nay, sau gần bốn năm triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW và 

chương trình hành động Nghị quyết số 44-NQ/CP các vấn đề giáo dục vẫn còn 

nhiều lúng túng. Vì vậy cần có một đánh giá khoa học, khách quan về tình hình 

thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP để từ đó giúp 

các cơ quan hoạch định chính sách, các bộ ngành từ trung ương đến địa phương 

xem xét, điều chỉnh và định hướng cách thực hiện cho phù hợp với thực tiễn xã 

hội cũng như bối cảnh phát triển. 

Với lợi thế về đội ngũ các nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội 

(ĐHQGHN), là đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo định hướng nghiên cứu nên 

có điều kiện tập hợp các chuyên gia về khoa học liên ngành như: khoa học 

luận, tâm lý học, xã hội học, kinh tế học, đo lường đánh giá, khoa học giáo 

dục,... để phân tích, đánh giá chính sách. Đồng thời, với thế mạnh về quan hệ 

quốc tế, ĐHQGHN có điều kiện tham vấn được các chuyên gia từ các tổ chức 

quốc tế về các lĩnh vực nghiên cứu đề tài. 
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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: 

(tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã 

được trích dẫn) 
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Nội dung nghiên cứu của đề tài:  

(xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logíc, phù 

hợp cần thực hiện để đạt mục tiêu đề ra; ghi rõ các chuyên đề nghiên cứu 

cần thực hiện trong từng nội dung) 
 

Để đạt được mục tiêu đánh giá nhằm đề xuất những giải pháp và định 

hướng hành động của Bộ GD&ĐT, cũng như có những đề xuất, kiến nghị đối 

với Chính phủ trong chỉ đạo, triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị 

quyết số 44-NQ/CP, đề tài xác định cần tập trung vào 03 vấn đề sau: 

Thứ nhất là, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, mang tính thời sự trong quá 

trình triển khai 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đặt ra trong Nghị quyết số 29-

NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP cho các cấp học từ mầm non đến đại học, 

không bao gồm hệ thống giáo dục nghề nghiệp.  

Thứ hai là, tập trung nghiên cứu về mức độ đáp ứng các mục tiêu và nhiệm vụ 

đặt ra trong Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP, và thường 

xuyên chiết xuất kết quả nghiên cứu để cung cấp cho Bộ GD&ĐT. 

Thứ ba là, tập trung vào tính ứng dụng của đề tài bằng việc xây dựng được hệ 

thống dữ liệu qua khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 29-

NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP, làm cơ sở khoa học cho những kiến nghị, 

tư vấn, đề xuất với Bộ GD&ĐT và Chính phủ. 

      Từ đó, triển khai 04 nội dung nghiên cứu: 

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học về đánh giá chính sách, chiến lược 

quốc gia; 

Nội dung 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; 

Nội dung 3: Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 29-

NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP; 

Nội dung 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 nội dung cụ thể: 

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học về đánh giá chính sách, chiến lược 

quốc gia. 

1) Tổng quan nghiên cứu nước ngoài và Trung Quốc về đổi mới giáo dục; 

2) Tổng quan nghiên cứu của các tác giả trong nước về đổi mới căn bản và 

toàn diện giáo dục theo tinh thấn Nghị quyết số 29; 

3) Tổng kết các nghiên cứu về đánh giá chính sách, chiến lược quốc gia. 
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Nội dung 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: 

1) 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; 

2) Xây dựng 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 theo 09 nhiệm vụ sau: 

- Công tác tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; 

- Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân; 

- Đổi mới chương trình giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo; 

- Đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra, thi và đánh giá kết quả 

giáo dục và đào tạo; 

- Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ, công chức, viên chức quản lý giáo dục; 

- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo; 

- Đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo; 

- Tăng cường cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo 

dục và đào tạo; 

- Hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo. 

3) 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; 

4) Thử nghiệm, chỉnh sửa và hoàn thiện khung phân tích (Bộ tiêu chuẩn, 

tiêu chí) đánh giá. 
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Nội dung 3: Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 29-

NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP: 

1) 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; 

2) 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; 

3) Phân tích, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-

NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP; 

4) 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. 

Nội dung 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: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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; 

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

giáo dục; 

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

7) 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; 

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

giáo dục và đào tạo; 

9) Các giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế trong giáo 

dục và đào tạo. 
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16 

Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài: 

(giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên 

cứu của đề tài) 

16.1. Sưu tầm/ dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính)  

Sưu tầm tài liệu viết tổng quan các tài liệu liên quan đến đổi mới giáo dục 

trong nước và ngoài nước liên quan đến chính sách giáo dục và tài liệu, các văn 

bản liên quan đến Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP.  

Sưu tầm và dịch một số tài liệu liên quan đến đề tài. Các tài liệu dự kiến dịch 

như sau: 

- “Towards the 3rd ware school leadership” của Cheng, Y. C, Revista de 

Investigacions Educativa, 29 (2), 253-275, 2011. 

- “Government – driven university-industry linkages in an emerging 

country: the case of China” của Dejin Su Dayong Zhou Chunlin Liu Lanlan 

Kong, Journal of Science and Technology Policy Management, Vol. 6 lss3 

pp.263-282, 2015. 

-  “Faculty Life in China, The NEA 2011 Almanac of Higher Education”của 

tác giả Kathryn Mohrman, Yiqun Geng, and Yingjie Wang, 2011. 

-  “Education Policy Analysis”, Chapter 3 – Changing patterns of 

governance in higher education, OECD, 2016. 

- School-Based Curriculum Development in China Policy Analysis, 

Theoretical Controversy, and Practical Exploration; Chinese Education and 

Society, vol. 44, no. 4, July–August 2011, pp. 44–63. 

- 《公共政策分析》，戴维、韦默，中国人民大学出版社，2013. 

16.2. Hoạt động tổ chức hội thảo/tọa đàm khoa học (số lượng, chủ thể, mục 

đích yêu cầu) 

- Tổ chức 2 hội thảo tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (180 

người/hội thảo). 

+ Hội thảo thứ nhất có chủ đề: “Cơ sở khoa học về xây dựng khung phân 

tích (bộ tiêu chuẩn, tiêu chí) đánh giá thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và 

Nghị quyế số 44-NQ/CP”, tổ chức tại Hà Nội; 

+ Hội thảo thứ hai có chủ đề: “Đề xuất, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các 

Bộ, ngành địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị 

quyết số 44-NQ/CP”, tổ chức tại thành phố Hà Chí Minh. 

Tổ chức 20 buổi tọa đàm chuyên môn khoa học tại Hà Nội và các tỉnh, 
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thành phố thuộc các địa phương thuộc 7 vùng kinh tế đã lựa chọn mẫu khảo sát 

nêu trên. Thời gian tổ chức tọa đàm được tiến hành vào thời điểm Đoàn tổ chức 

khảo sát trực tiếp tại các địa phương. 

Các buổi tọa đàm tập trung vào các vấn đề:  

Góp ý về kế hoạch cách thức triển khai nghiên cứu;  

Xin ý kiến chuyên gia về xây dựng khung phân tích;  

Tọa đàm xin ý kiến chuyên gia về xây dựng các chuẩn đánh giá;  

Góp ý về mẫu khảo sát;  

Tọa đàm về xây dựng chỉ báo và minh chứng để xây dựng khung phân tích; 

Tọa đàm về thiết kế khung phân tích, đánh giá mức độ đạt mục tiêu trong 

thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP; 

Xin ý kiến chỉnh sửa và hoàn tiện bộ công cụ đánh giá; 

Tọa đàm về khách thể, mẫu khảo sát. 

Tọa đàm về cách thức tiến hành khảo sát; 

Tổ chức 5 cuộc tập huấn chuyên môn sâu:  

+ Tọa đàm triển khai các nhiệm vụ nội dung nghiên cứu của đề tài; 

+ Tọa đàm về kết quả nghiên cứu các chính sách triển khai   

+ Tọa đàm và xin ý kiến các chuyên gia kết quả khảo sát ở mỗi tỉnh; 

+ Tọa đàm xin ý kiến chuyên gia về kết quả đánh giá thực trạng thực hiện  

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

+ Tọa đàm xin ý kiến chuyên gia để hoàn thiện báo cáo; 

16.3. Khảo sát mức độ thực hiện triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 

thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 29-NQ/TW  

Đề tài lựa chọn ở các địa phương khác nhau trong cả nước (chọn mẫu phân 

tầng  theo kinh tế trọng điểm, bao gồm 7 vùng kinh tế, mỗi vùng chọn 2 tỉnh):  

+ Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc: tỉnh Điện Biên, tỉnh Phú Thọ; 

+ Vùng Bắc Trung Bộ: tỉnh Nghệ An, tỉnh Quảng Bình; 

+ Vùng Đồng bằng sông Hồng: thành phố Hà Nội, tỉnh Nam Định; 

+ Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ: thành phố Đà Nẵng, tỉnh Ninh Thuận; 

+ Vùng Tây Nguyên: tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Lâm Đồng; 

+ Vùng Đông Nam Bộ: thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

+ Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: tỉnh Kiên Giang, tỉnh Đồng Tháp. 

 Khách thể khảo sát: 

Đề tài chọn mẫu khảo sát phân tầng, ngẫu nhiêu như sau: 
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+ Cơ quan quản lý và ban hành chính sách: khảo sát 03 Bộ (Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền 

thông), 14 UBND tỉnh, 14 Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan Đảng cấp 

tương đương của 7 vùng kinh tế; 

+ Đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông: khảo sát 7 vùng kinh tế 

của cả nước, mỗi khu vực sẽ chọn ngẫu nhiên 2 tỉnh để tiến hành khảo sát nhằm 

tìm luận cứ đánh giá mức độ triển khai Nghị quyết, từ đó đề xuất hệ thống các 

giải pháp từ Trung ương đến địa phương nhằm giúp Chính phủ có căn cứ khoa 

học để báo cáo và chỉ đạo các Bộ, địa phương điều chỉnh, định hướng hành 

động trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục trong thời gian tới. 

Mỗi tỉnh khảo sát với các đối tượng là người đứng đầu tỉnh, các cán bộ 

quản lý, nhà giáo từ cơ sở giáo dục mầm non, trung học phổ thông, khảo sát đối 

với các tổ chức gồm có: mỗi tỉnh điều tra 01 Sở Giáo dục và Đào tạo, các 

phòng Giáo dục quận, huyện; hệ thống các trường Tiểu học, THCS (Trung học 

cơ sở), THPT(Trung học Phổ thông) thuộc địa phương thực hiện khảo sát. 

+ Đối với cơ sở giáo dục đại học: khảo sát 02 đại học quốc gia, 02 đại học 

vùng và 10 trường đại học trực thuộc Bộ, ngành (công lập và tư thục), 03 đại 

học trực thuộc địa phương. Cụ thể: 

02 Đại học Quốc gia: Đại học Quốc gia Hà Nội,  Đại học Quốc gia thành 

phố Hồ Chí Minh; 

02 đại học vùng: Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế; 

 10 trường đại học trực thuộc Bộ, Ngành (công lập và tư thục):  

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Trường Đại học Ngoại Thương 

Trường Đại học Y Hà Nội 

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (tư thục) 

Trường Đại học Thủy lợi 

Học viên Kỹ thuật quân sự 

 Trường Đại học Điện lực. 

 03 đại học địa phương: 

Trường Đại học Hồng Đức 
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Trường Đại học Hùng Vương 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng. 

- Thang đánh giá: Chuyển đổi thang đánh giá 7 mức độ của AUN thành 

thang đánh giá 5 mức độ, bao gồm: 

 

- Tập huấn điều tra 

Trước khi tiến hành điều tra, thành viên nhóm đánh giá được tiến hành tập 

huấn để tiến hành nghiên cứu. 

+ Đề cương khảo sát, đánh giá, kế hoạch khảo sát, đánh giá tại các địa 

phương; 

+ Nhiệm vụ của chuyên gia đánh giá và nhiệm vụ của điều tra viên; 

+ Nội dung bảng hỏi, quy trình phỏng vấn, các kỹ năng phỏng vấn, thảo 

luận nhóm... để nắm bắt nội dung nghiên cứu và quy trình thu thập số liệu; 

+ Thống nhất các phương án xử lý tình huống khi khảo sát thực tế; 

+ Xác định và thống nhất phương án, kế hoạch phối hợp khảo sát tại các địa 

bàn; 

+ Tiến hành điều tra thử để điều chỉnh khung phân tích (bộ công cụ). 

    - Tổ chức khảo sát thực địa 

+ Nhóm khảo sát; 

+ Quy trình tiến hành khảo sát; 

- Báo cáo: Các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị; bộ công cụ 

điều tra và các văn bản liên quan, phương tiện đi lại, phương tiện liên lạc. 

     - 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. 



40 

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

NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP: 

        Mô tả, phân tích số liệu khảo sát; 

        Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; 

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

NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/TW.   
 

17 

Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

(Luận cứ chỉ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên 

cứu, kỹ thuật dự kiến sử dụng gắn với từng nội dung chính của đề tài; so 

sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm 

rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng). 
 

17.1. Cách tiếp cận 

- Khung phân tích (tiêu chuẩn, tiêu chí) của đề tài được xây dựng dựa trên 

nghiên cứu, kế thừa khung đánh giá chính sách của UNESCO, AUN; 

- Đề tài sử dụng tiếp cận đối sánh để đánh giá thực trạng mức độ thực hiện 

nhiệm vụ của Nghị quyết so với với mục tiêu đề ra; 

- Tập trung các vấn đề cốt lõi mang tính thời sự liên quan đến 09 nhiệm vụ 

đã đặt ra trong Nghị quyết số 29-NQ/TW. 

Đề tài vận dụng cơ sở lí luận và thực tiễn về đánh giá chính sách để xây 

dựng khung tiêu chuẩn, tiêu chí đo lường các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị 

quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP. Trên cơ sở đó khảo sát hiện 

trạng mức độ triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết số 29-

NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP trong khoảng thời gian từ khi ban hành 

Nghị quyết (2013) đến nay ở các địa phương khác nhau trên cả nước để tìm ra 

những căn cứ đánh giá tính đúng đắn của mục tiêu, cách thức thực hiện, thực 

thi Nghị quyết của các Bộ ngành và địa phương cũng như tìm ra những chồng 

lấn, thiếu khuyết trong cách thức thực hiện, triển khai các nội dung của Nghị 

quyết, từ đó tiến hành đánh giá, nhìn nhận hiện trạng, chỉ ra những nguyên 

nhân của điểm chưa phù hợp, chưa hiệu quả nhằm đề xuất kiến nghị hệ thống 

giải pháp triển khai phù hợp hoặc định hướng hành động, điều chỉnh chính sách 

đối với các Bộ ngành, địa phương để thực thi hiệu quả tinh thần của Nghị quyết 

số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP trong giai đoạn tới. 
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Các biện pháp tiếp cận bao gồm: 

- Tiếp cận hệ thống: Nghiên cứu từng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (nội 

dung) trong tổng thể đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, kết nối sự chưa phù 

hợp với các điều kiện thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết; 

- Tiếp cận mục tiêu: Căn cứ vào mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể để 

tiến hành các hoạt động nghiên cứu đánh giá trong nội dung đề tài; 

- Tiếp cận cụ thể lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong mối quan hệ với các 

lĩnh vực liên quan mà Nghị quyết đề cập tới; 

- Tiếp cận chính sách: Dựa trên các văn bản pháp quy của Chính phủ, của 

ngành giáo dục và đào tạo, các Bộ ngành có liên quan đến việc thực hiện Nghị 

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

17.2. Phương pháp nghiên cứu đánh giá 

        Đề tài nghiên cứu được triển khai theo hướng điều tra cơ bản, tích hợp giữa 

phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, sử dụng các công cụ đánh giá 

hiện đại để xử lý các thông tin, dữ liệu phân tích nhằm đánh giá mức độ thực 

hiện và mức độ đáp ứng mục tiêu tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 

29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP, thực trạng tình hình triển khai thực 

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

Sử dụng phương pháp phân tích, đối sánh là phương pháp chủ đạo trong 

tất cả các nội dung nghiên cứu của đề tài. Tham vấn các bên có liên quan và các 

chuyên gia quốc tế về đánh giá và tư vấn chính sách cũng được sử dụng như 

một phương pháp phối hợp. 

Cụ thể như sau: 

- Phương pháp phân tích, đối chiếu là phương pháp chủ đạo, được sử dụng 

trong tất cả các nội dung nghiên cứu của đề tài. Phân tích, đối chiếu các văn 

bản, báo cáo (hệ thống báo cáo của Trung ương và các cấp, các cơ sở dữ liệu 

của các Bộ ngành, các cơ sở giáo dục, v.v); 

- Phương pháp điều tra xã hội học thông qua phiếu khảo sát và phỏng vấn 

sâu của các đối tượng cán bộ, giáo viên, người học trong hệ thống giáo dục 

quốc dân, được sử dụng chủ yếu để tìm hiểu thực trạng thực hiện Nghị quyết số 

29- NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP; 

- Phương pháp phỏng vấn sâu của các đối tượng cán bộ, giáo viên, người 

học trong hệ thống giáo dục quốc dân, được sử dụng chủ yếu để tìm hiểu thực 

trạng thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP; 
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- Phương pháp nghiên cứu lịch sử và nghiên cứu so sánh được sử dụng 

làm sáng tỏ những yêu cầu nghiên cứu của đề tài liên quan đến việc đối chiếu, 

đánh giá các quan điểm nhận thức và đánh giá khác nhau của các vùng trong 

cả nước; 

- Phương pháp chuyên gia: qua tổ chức Hội nghị, hội thảo, tham vấn (các 

chuyên gia; các nhà quản lý, ban hành chính sách các cấp). 
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Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 

[Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham 

gia thực hiện đề tài (kể cả tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội 

dung công việc tham gia trong đề tài; khả năng đóng góp về nhân lực, tài 

chính - nếu có] 

Với các cơ quan khoa học: 

Cơ quan chủ trì là Đại học Quốc gia Hà Nội làm đầu mối thực hiện và 

phối hợp thực hiện tất cả các hoạt động nghiên cứu để thực hiện đề tài. 

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, 

Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh; Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt 

Nam; Học viện Quản lý giáo dục; Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và 

một số các sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức quốc tế, các viện nghiên 

cứu trong quá trình thực hiện đề tài, cụ thể như sau: 

+ Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương (Vụ Giáo dục và Đào tạo, 

Dạy nghề); Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi 

đồng của Quốc hội thực hiện các nội dung:  

- Nghiên cứu và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về Công tác tuyên 

truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Đẩy mạnh xã 

hội hóa giáo dục và đào tạo; Hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc 

tế trong giáo dục và đào tạo. 

- Nghiên cứu xây dựng khung phân tích (bộ tiêu chí) để đánh giá tình 

hình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44/NQ-CP. 

     + Phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thực hiện nội dung:  

- Nghiên cứu và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về Đổi mới chương 

trình giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo; Đổi mới hình thức, 

phương pháp dạy học, kiểm tra, thi và đánh giá kết quả giáo dục và đào 
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tạo; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ, công chức, viên chức quản lý 

giáo dục; 

- Nghiên cứu xây dựng khung phân tích (bộ tiêu chí) để đánh giá tình 

hình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44/NQ-CP. 

     - Sử dụng bộ tiêu chí để khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình thực 

hiện Nghị Quyết số 44-NQ/CP. 

+ Phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Hiệp hội 

các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam; Học viện Quản lý giáo dục thực 

hiện các nội dung:  

       - Nghiên cứu và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về Hoàn thiện hệ thống 

giáo dục quốc dân; Đổi mới chương trình giáo dục các cấp học và trình 

độ đào tạo; Đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra, thi và 

đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán 

bộ, công chức, viên chức quản lý giáo dục; Đổi mới công tác quản lý giáo 

dục và đào tạo; Tăng cường cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông 

tin trong giáo dục và đào tạo. 

- Nghiên cứu xây dựng khung phân tích (bộ tiêu chí) để đánh giá tình 

hình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44/NQ-CP. 

     - Sử dụng bộ tiêu chí để khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình thực 

hiện Nghị Quyết số 44-NQ/CP. 

     + Phối hợp với một số cán bộ nghiên cứu thuộc cơ quan có chức năng 

nghiên cứu về giáo dục, các chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà 

nước về giáo dục gồm Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy ban Văn hóa, 

Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Hiệp hội các trường Đại học, Cao 

đẳng Việt Nam; Học viện Quản lý giáo dục; Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam và một số các sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức quốc tế, các 

viện nghiên cứu cùng thực hiện các nội dung đề xuất và kiến nghị hệ 

thống giải pháp (từ Trung ương đến địa phương) thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ của 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. 
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Các cơ quan, địa phương sử dụng kết quả nghiên cứu: 

Một số cơ quan phối hợp nghiên cứu đồng thời là cơ quan trực tiếp sử 

dụng kết quả nghiên cứu là Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ ngành, địa 

phương, Ban Tuyên giáo Trung ương, các trường đại học, viện nghiên 

cứu và các cơ sở giáo dục và đào tạo có thể sử dụng kết quả nghiên cứu 

của đề tài. 
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Phương án hợp tác quốc tế: (nếu có) 

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung 

đã hợp tác - đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác 

trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp 

tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của 

đề tài) 

Đề tài phối hợp với một số các trường đại học thuộc mạng lưới các 

trường đại học Đông Nam Á (AUN) và các trường đại học, các tổ chức 

quốc tế có liên quan để chia sẻ kinh nghiệm, hoàn thiện khung phân tích 

và các kiến nghị, giải pháp triển khai thực hiện. 

20     Kế hoạch thực hiện: NỘI DUNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH 

 

Các nội dung, 

công việc 

chủ yếu cần 

được thực hiện; 

các mốc đánh 

giá chủ yếu 

Kết quả  

phải đạt 

 

Thời gian 

(bắt đầu, 

 kết thúc) 

Cá nhân,  

tổ chức  

thực hiện 

Dự kiến  

kinh phí 

(triệu đồng) 

 

1 

Nội dung 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 

7-8/2017 

Nguyễn Kim 

Sơn, Nguyễn 

Thị Mỹ Lộc, 

Nguyễn Hữu 

Đức, Phạm 

Văn Thuần 

 

228,774 
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thuyết về đánh 

giá chính sách 

chiến lược 

quốc gia. 

 

2 

Nội dung 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. 

Hoàn thành 

thuyết minh đề 

tài; xây dựng 

cơ sở khoa học 

và thực tiễn; 

Xây dựng 

khung phân 

tích (bộ tiêu 

chí); Xây dựng 

chỉ báo và 

minh chứng; 

thử nghiệm 

hoàn thiện 

khung tiêu 

chuẩn, tiêu chí. 

9-11/2017 

Nguyễn Thị 

Mỹ Lộc, 

Nguyễn Hữu 

Châu, Nguyễn 

Đắc Hưng, 

Dương Thị 

Hoàng Yến, Đỗ 

Thị Thu Hằng, 

Tạ Thị Thu 

Hiền 

 

456,742 

 

 

3 

Hội thảo về cơ 

sở khoa học về 

xây dựng khung 

phân tích (bộ 

tiêu chí) đánh 

giá thực hiện 

Nghị quyết số 

29-NQ/TW và 

Nghị quyết số 

44-NQ/CP (tại 

Hà Nội) 

01 kỷ yếu hội 

thảo 

 

12/2017  

Nguyễn Kim 

Sơn, Nguyễn 

Thị Mỹ Lộc, 

Phạm Văn 

Thuần, Dương 

Thị Hoàng 

Yến, Đỗ Thị 

Thu Hằng 

144,000 

 

4 

Nội dung 3: 

Đánh giá tình 

hình thực hiện 

Số liệu khảo 

khảo sát; kết 

quả phân tích, 

9/2017 đến 

3/2018 

Phạm Văn 

Thuần, Dương 

Thị Hoàng 

647,725 
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Nghị quyết số 

29-NQ/TW và 

Nghị quyết số 

44-NQ/CP. 

đánh giá; báo 

cáo kết quả 

đánh giá thực 

trạng 09 nhiệm 

vụ theo Nghị 

quyết số 29-

NQ/TW và 

Nghị quyết số 

44-NQ/CP; 

Báo cáo 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. 

Yến, Nghiêm 

Xuân Huy, Đỗ 

Thị Thu Hằng, 

Tạ Thị Thu 

Hiền 

 

5 

Tọa đàm: Kết 

quả khảosát tại 

mỗi tỉnh được 

khảo sát Nghị 

quyết số 29-

NQ/TW và Nghị 

quyết số 44-

NQ/CP. 

Báo cáo kết 

quả khảo sát 

tại mỗi tỉnh 

Nghị quyết số 

29-NQ/TW và 

Nghị quyết số 

44-NQ/CP. 

 

Thời gian 

tổ chức tọa 

đàm sau khi 

kết thúc 

khảo sát tại 

mỗi tỉnh (từ 

tháng 

9/2017 đến 

3/2018) 

Nguyễn Kim 

Sơn, Nguyễn 

Thị Mỹ Lộc, 

Nguyễn Hữu 

Đức, Nguyễn 

Hữu Châu, 

Phạm Văn 

Thuần 

 

55,000/110,00

0 

 

6 

Nội dung 4: Đề 

xuất, kiến nghị 

hệ thống giải 

pháp (từ Trung 

ương đến địa 

 

Hệ thống các 

giải pháp, kiến 

nghị với Bộ 

GD&ĐT, các 

4-5/2018 

Nguyễn Kim 

Sơn, Nguyễn 

Thị Mỹ Lộc,  

Nguyễn Hữu 

Châu,  Nguyễn 

581,399 
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phương) để thực 

hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ 

của Nghị quyết 

số 29-NQ/TW 

và Nghị quyết 

số 44-NQ/CP. 
 

Bộ ngành và 

địa phương 

Đắc Hưng, Đỗ 

Thị Thu Hằng 

 

7 

Toạ đàm: Đề 

xuất, kiến nghị 

hệ thống giải 

pháp thực hiện 

Nghị quyết số 

29-NQ/TW và 

Nghị quyết số 

44-NQ/CP. 

Hệ thống  giải 

pháp thực hiện 

Nghị quyết số 

29-NQ/TW và 

Nghị quyết số 

44-NQ/CP 

5/2018 

Nguyễn Kim 

Sơn, Nguyễn 

Thị Mỹ Lộc, 

Nguyễn Hữu 

Đức, Nguyễn 

Hữu Châu, 

Phạm Văn 

Thuần 

55,000/110,00

0 

 

8 

Hội thảo đề 

xuất, kiến nghị 

Chính phủ chỉ 

đạo các Bộ, 

ngành địa 

phương triển 

khai thực hiện 

Nghị quyết số 

29-NQ/TW và 

Nghị quyết số 

44-NQ/CP (tại 

thành phố Hồ 

Chí Minh) 

01 kỉ yếu hội 

thảo 
6/2018  

Nguyễn Kim 

Sơn, 

Nguyễn Thị 

Mỹ Lộc, 

Nguyễn Hữu 

Châu, Nguyễn 

Hữu Đức, 

Phạm Văn 

Thuần, Dương 

Thị Hoàng 

Yến, Nguyễn 

Đắc Hưng, Đỗ 

Thị Thu Hằng, 

Nghiêm Xuân 

Huy, Tạ Thị 

Thu Hiền 

 

256,000 
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III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 

21 Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt: (liệt kê theo 

dạng sản phẩm)  

21.1. Dạng I: Kết quả khoa học 

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 
Tên sản phẩm 

(ghi rõ tên từng sản 
phẩm ) 

Yêu cầu khoa học cần đạt  Ghi chú 

1 

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. 

- Báo cáo tổng quan các nghiên cứu 

về đổi mới giáo dục và giải pháp 

nâng cao chất lượng đổi mới giáo 

dục: Báo cáo tổng quan được các 

nghiên cứu quốc tế và báo cáo tổng 

quan được các nghiên cứu trong 

nước. 

 

2 

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; 

Bộ khung và các tiêu chuẩn, tiêu chí 

cụ thể, chỉ báo và minh chứng đánh 

giá tình  hình thực hiện Nghị quyết 

số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-

NQ/CP. 

 

3 

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. 

Báo cáo kết quả nghiên cứu thực 

trạng và đánh giá được mức độ triển 

khai thực hiện nhiệm vụ của  Nghị 

quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết 

số 44-NQ/CP; mức độ đạt mục tiêu 

trong Nghị quyết; nguyên nhân của 

sự chồng lấn, thiếu khuyết, những 

thách thức và những yếu tố tác động 

đến tình hình thực hiện Nghị quyết. 
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4 

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. 

Đề xuất được hệ thống các giải pháp 

và định hướng hành động của Bộ 

GD&ĐT trong quá trình triển khai 

Nghị quyết số 29-NQ/TW. 

 

5 

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. 

- Khung phân tích (bộ tiêu chí) để 

đánh giá tình hình thực hiện Nghị 

quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết 

số 44-NQ/CP; 

- Đánh giá thực trạng mức độ triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp  Nghị quyết số 29-NQ/TW và 

Nghị quyết số 44-NQ/CP; 

- 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; 
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- Phụ lục bộ dữ liệu tổng hợp kết 

quả theo mục tiêu. 

6 

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 

Các số liệu được làm sạch từ trong 

file như Excel; SPSS... có từ khóa 

theo nội dung phục vụ tra cứu thuận 

lợi.  

 

21.2. Dạng II: Các ấn phẩm 

TT 

Tên sản phẩm 

(ghi rõ tên từng sản 

phẩm ) 

Yêu cầu khoa 

học cần đạt 

Dự kiến nơi công 

bố (Tạp chí, Nhà 

xuất bản) 

Ghi chú 

1 

01 Bản thảo sách chuyên 

khảo  

Phản ánh được 

kết quả nghiên 

cứu của đề tài 

NXB ĐHQGHN Có xác 

nhận của 

cơ quan 

thẩm 

quyền 

2 

05 Bài báo khoa học  Phản ánh được 

kết quả nghiên 

cứu của đề tài 

Tạp chí trong danh 

mục của Hội đồng 

chức danh giáo sư 

nhà nước 

Bài báo  

được 

đăng trên 

tạp chí 

được tính 

điểm 

công trình 

khoa học 

22 Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  
 

22.1. 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). 
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Đề tài thành công và kết quả nghiên cứu sử dụng để đề xuất 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. 

Đối với khoa học 

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ mở ra một hướng nghiên cứu mới về đánh 

giá tác động của Nghị quyết. 

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia 

thực hiện đề tài 

Quá trình thực hiện đề tài sẽ nâng cao năng lực nghiên cứu của những người 

tham gia, nâng cao khả năng hợp tác, phối hợp của các cá nhân, tổ chức trong 

việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chung. 

22.2. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu 

(Nêu rõ tên kết quả nghiên cứu; cơ quan/tổ chức ứng dụng; luận giải nhu 

cầu của cơ quan/ tổ chức ứng dụng; tính khả thi của phương thức chuyển giao 

kết quả nghiên cứu) 

Kết quả nghiên cứu dự kiến của đề tài: 

Kết quả nghiên cứu trực tiếp là các sản phẩm của đề tài (Phần 21.1; 21.2): 

- Hướng tới việc tăng cường nhận thức của các nhà hoạch định chính sách, 

các nhà khoa học giáo dục trong việc 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; 

- Làm rõ hơn khung phân tích (bộ tiêu chí) để đánh giá tình hình thực hiện 

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

- Sử dụng bộ tiêu chí để khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình thực hiện 

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

- Đề xuất, kiến nghị hệ thống giải pháp (từ Trung ương đến địa phương) để 

thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của 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; 

- 01 luận văn thạc sĩ nghiên cứu về thực hiện Nghị quyết số 29 đổi mới căn 

bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. 
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Cơ quan, tổ chức, cá nhân ứng dụng: 

Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được các cơ sở đào tạo và quản lí giáo 

dục tại các trường Đại học, các sở giáo dục và phòng giáo dục sử dụng, tham 

khảo trong việc tự đánh giá, tự điều chỉnh việc thực hiện Nghị quyết số 29-

NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP, kiến nghị với Chính phủ chỉ đạo các Bộ, 

ngành, địa phương phối hợp với ngành giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết 

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

Phương thức chuyển giao: 

Kết quả nghiên cứu như mục 21 có thể chuyển giao cho nhiều đối tượng với 

những hình thức phong phú cụ thể sau đây: 

- Giao nộp kết quả chính thức cho cơ quan đặt hàng: Theo kế hoạch đã được 

xây dựng trong bản thuyết minh này; 

- Chuyển giao kết quả nghiên cứu cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo chỉ 

định của cơ quan đặt hàng (Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội); 

- Tuyên truyền, phổ biến, trao đổi thông qua hội thảo, tọa đàm: với sự tham 

gia của các nhà quản lý, hoạch định chính sách, thực thi chính sách, các chuyên 

gia, nhà nghiên cứu và đào tạo; 

- Đăng tải, công bố trên các tạp chí, sách báo có liên quan; 

- Lưu chiểu các ấn phẩm theo hệ thống thư viện và xuất bản khi các sản 

phẩm được xuất bản. 
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IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ 

(Giải trình chi tiết xin xem phụ lục kèm theo) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

23 Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi: 

STT Nguồn kinh phí Tổng số 

Trong đó 

Trả công 

lao động 

(khoa học, 

phổ thông) 

Nguyên 

vật liệu, 

năng 

lượng 

Thiết bị 

máy 

móc 

Xây 

dựng, sửa 

chữa nhỏ 

Chi khác 

1 

Tổng kinh phí 3.400,000 1.914,640    1.432,360 

Trong đó: Ngân 

sách SNKH 

3.100,000 1.817,140    1.229,860 

Năm thứ nhất 1.594,231 732,316    808,915 

Năm thứ hai 1.505,769 1.084,824    420,945 

2 
Nguồn khác (vốn 

huy động…) 

300,000 97,500    202,500 

 

 

Ngày……tháng …… năm 20… Ngày……tháng …… năm 20… 

Chủ nhiệm đề tài 

(Họ tên và chữ  ký) 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Sơn 

Văn phòng Chương trình 

(Họ tên , chữ  ký và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

Ngày……tháng …… năm 20…  Ngày……tháng …… năm 20… 

Tổ chức chủ trì đề tài 

(Họ tên, chữ  ký và đóng dấu) 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo  

 (Họ tên, chữ  ký và đóng dấu) 

 


