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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Giáo dục có quán tính nên việc định hướng phát triển giáo dục từ xa là vô 

cùng quan trọng. Dự báo giáo dục giúp các nhà giáo dục và đặc biệt là các nhà 

hoạch định chính sách có một tầm nhìn chiến lược, nhìn thấy trước tương lai để có 

những chính sách phát triển hợp lý về nguồn lực của tổ chức. Với một cơ sở giáo 

dục, dự báo là cơ sở xây dựng kế hoạch tuyển sinh cũng như kế hoạch đào tạo một 

cách khoa học hợp lý. Điều này cũng đúng với các trường đào tạo giáo viên hiện 

nay ở Việt Nam. Khi số lượng giáo viên phổ thông thừa, thiếu cục bộ, công tác 

tuyển sinh và quy hoạch mạng lưới của các trường sư phạm cần phải được xem xét 

lại một cách khoa học, dựa trên kết quả của hoạt động dự báo. 

Giáo dục ngày nay phát triển cũng phải tuân theo quy luật cung cầu và định 

hướng thị trường. Điều đó có nghĩa là giáo dục phải đáp ứng nhu cầu xã hội. Các 

trường sư phạm muốn xác định chỉ tiêu tuyển sinh hay cho ra đời những chương 

trình đào tạo mới cần có những cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn khoa học trước khi 

đưa ra quyết định. Nếu kết quả dự báo cho thấy tình trạng dư thừa hay thiếu hụt 

giáo viên thuộc những chuyên ngành, cấp học nhất định, ở những địa bàn nhất định 

trong một vài năm tới, hoạt động đào tạo và bồi dưỡng giáo viên ở các nhà trường 

sư phạm cũng cần có những điều chỉnh thích ứng. Đã đến lúc chấm dứt tình trạng 

đào tạo tràn lan hoặc đào tạo theo thị hiếu, thiếu quy hoạch, thiếu định hướng của 

các cấp quản lý nhà nước về giáo dục. Dự báo giáo dục đóng góp rất lớn vào việc 

phát triển giáo dục phù hợp với mục tiêu tầm nhìn chiến lược giáo dục của từng địa 

phương và trên phạm vi quốc gia. Căn cứ vào dự báo, địa phương, quốc gia sẽ có 

định hướng và chiến lược phát triển cho từng giai đoạn. 

Đầu tư cho giáo dục cũng cần sự đầu tư có trọng điểm, tránh đầu từ tràn lan, 

dàn trải, kém hiệu quả. Nhưng đâu là những cơ sở giáo dục cần sự đầu tư mạnh mẽ 

để thành những cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia? Hơn nữa sự gắn kết các trường 

sư phạm thành mạng lưới có thể tiết kiệm nguồn lực và tạo nên sức mạnh mới. 

Nhưng sự gắn kết ấy cần được thiết lập theo mô hình như thế nào? Để giải quyết bài 

toán quy hoạch mạng lưới này cũng cần phải bắt đầu từ những nghiên cứu thực tiễn 

và dự báo giáo dục. 

Từ những vấn đề đặt ra ở trên, có thể thấy Nghiên cứu dự báo nhu cầu đào 
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tạo giáo viên đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 là nhiệm vụ rất cấp thiết, phục vụ 

công tác quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm, nâng cao chất lượng đào tạo 

trong các nhà trường sư phạm, đáp ứng nhu cầu xã hội. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích tổng quát 

- Xây dựng luận cứ khoa học cho việc dự báo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội 

ngũ giáo viên 

- Đánh giá thực trạng (số lượng và chất lượng) đội ngũ giáo viên mầm non, 

giáo viên phổ thông hiện nay 

- Xác định mô hình toán học, quy trình, thiết kế phần mềm dự báo nhu cầu 

đào tạo giáo viên đến 2025 

- Đề xuất hệ thống các giải pháp đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đến 

2025, tầm nhìn đến 2035 của Việt Nam. 

Mục tiêu cụ thể 

- Tổng quan kinh nghiệm trong nước và quốc tế về dự báo giáo dục và dự 

báo nhu cầu đào tạo giáo viên 

- Xây dựng khung lý luận về dự báo giáo dục và dự báo nhu cầu đào tạo giáo 

viên đến 2025, tầm nhìn đến 2035 của Việt Nam. 

- Đánh giá thực trạng số lượng đội ngũ giáo viên mầm non, giáo viên phổ 

thông phân bổ theo từng tỉnh và phân vùng có các đặc điểm tương đồng về kinh tế, 

văn hóa tại thời điểm nghiên cứu 

- Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên các cấp được dựa trên các 

chuẩn nghề nghiệp hiện hành. 

- Phân tích yêu cầu giáo viên của chương trình giáo dục phổ thông mới 

- Dự báo số lượng giáo viên cần dựa trên dựa trên sự biến động dân số, số 

học sinh chuyển cấp và số lượng lớp học thực tế trên từng cấp học; bậc học, trên 

từng vùng miền cụ thể tại thời điểm nghiên cứu. 

- Dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên mầm non, phổ thông và những yêu cầu 

đặt ra đối với đội ngũ giáo viên đến 2025, tầm nhìn đến 2035. 

- Dự báo nhu cầu bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ giáo viên đáp ứng chuẩn 

nghề nghiệp và chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới. 

- Đề xuất hệ thống các giải pháp đào tạo và đào tạo đội ngũ giáo viên đến 

2025, tầm nhìn đến 2035 của Việt Nam. 
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- Xây dựng phần mềm dự báo giáo viên đáp ứng các yêu cầu công tác quản 

lý nhà nước về giáo dục. 

- Dựa trên căn cứ khoa học và thực tiễn nghiên cứu đề xuất các định hướng 

cho việc điều chỉnh và xây dựng chính sách giáo dục và quản lý giáo dục phù hợp 

với định hướng đổi mới giáo dục Việt Nam và xu thế phát triển chung của giáo dục 

thế giới. 

3. Giả thuyết nghiên cứu 

Nếu mô tả và đánh giá thực trạng, dự báo đội ngũ giáo viên trong cả nước từ 

mầm non tới giáo dục phổ thông đề tài góp phần điều chỉnh và xây dựng chính sách, 

xây dựng quy hoạch tổng thể cho việc đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo của hệ 

thống các trường sư phạm trong toàn quốc đến 2035, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn 

bản và toàn diện nền giáo dục và đào tạo nước nhà, đặc biệt trong bối cảnh cách 

mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra trên toàn cầu, sẽ góp phần nâng cao nhận thức của 

toàn xã hội về thực trạng đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông trong cả nước, là 

một trong những căn cứ trong việc định hướng nghề nghiệp tương lai của học sinh 

phổ thông trong cả nước. 

4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 

+ Quy mô, địa bàn: Đề tài dự kiến thu thập số liệu, điều tra thực tế trên quy 

mô toàn quốc 

Điều tra khảo sát thu thập số liệu tại 9 phòng GD thuộc tỉnh Thái Nguyên 

Điều tra khảo sát thu thập số liệu tại 10 phòng GD thuộc tỉnh Bắc Giang 

Điều tra khảo sát thu thập số liệu tại 8 phòng GD thuộc tỉnh Thái Bình 

Điều tra khảo sát thu thập số liệu tại 17 phòng GD thuộc tỉnh Nghệ An 

Điều tra khảo sát thu thập số liệu tại 13 phòng GD thuộc tỉnh Quảng Ngãi 

Điều tra khảo sát thu thập số liệu tại 9 phòng GD thuộc tỉnh Cần Thơ 

Điều tra khảo sát thu thập số liệu tại 8 phòng GD thuộc tỉnh Bến Tre 

Điều tra khảo sát thu thập số liệu tại 15 phòng GD thuộc tỉnh Kiên Giang 

Điều tra khảo sát thu thập số liệu tại 10 phòng GD thuộc tỉnh Điện Biên 

Điều tra khảo sát thu thập số liệu tại 12 phòng GD thuộc tỉnh Lâm Đồng 

Tổng số phiếu điều tra, khảo sát: 888 phiếu (Thái Nguyên: 72; Bắc Giang:80; 

Thái Bình:64; Nghệ An:136; Quảng Ngãi:104; Cần Thơ:72; Bến Tre:64;Kiên 

Giang:120; Điện Biên:80; Lâm Đồng: 96) 
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+ Mục đích/ yêu cầu: Thu thập số liệu, điều tra thực tế số lượng, chất lượng, 

cơ cấu giáo viên cho từng bậc học (mầm non; tiểu học; trung học cơ sở; trung học 

phổ thông) theo độ tuổi, giới tính, môn học từ đó đưa ra dự báo nhu cầu đào tạo và 

bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cho từng khoảng thời gian và từng vùng miền cụ thể, 

làm cơ sở khoa học cho công tác quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm, xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh của các trường sư phạm trong thời gian dự báo. 

+ Nội dung: Đề tài tiến hành thu thập số liệu, điều tra thực tế về thực trạng 

đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông đến thời điểm hiện tại trên bình diện số 

lượng, chất lượng phân bố theo môn học và độ tuổi, bậc học ở từng vùng miền. 

+ Phương pháp: Xây dựng bộ mẫu phiếu thống kê (bao gồm 8 mẫu phiếu) 

chi tiết về: 

 Số lượng giáo viên theo từng môn học, độ tuổi cho từng cấp học, bậc học. 

 Số lượng học sinh của từng lớp, từng cấp học trong 5 năm gần nhất với 

thời điểm tiến hành nghiên cứu. 

 Số lượng học sinh bỏ học, số lượng học sinh hao hụt của từng bậc học, cấp học. 

 Số lượng giáo viên hao hụt, bỏ việc, chuyển việc cho từng năm của 5 năm 

gần nhất cho từng bậc học, cấp học. 

 Số lượng lớp học trên thực tế của tửng tỉnh; tỷ lệ thực tế học sinh/ lớp học 

và giáo viên / lớp tại từng tỉnh. 

 Trình độ được đào tạo của đội ngũ giáo viên về chuyên môn, ngoại ngữ, tin 

học, quản lý. 

 Nghiên cứu dự báo nhu cầu giáo viên được tiến hành dựa trên những phân 

tích định lượng, định tính và biểu diễn bởi các công thức toán học/mô hình dự báo. 

Các biến giải thích/dự báo được đưa vào mô hình chủ yếu nhận những giá trị là dữ 

liệu quá khứ, hoặc được ước lượng bằng phương pháp ngoại suy xu thế hàm mũ, 

phương pháp tính định biên, sơ đồ luồng. Chính vì vậy, dữ liệu được thống kê một 

cách có hệ thống, định kỳ để từ đó có thể nhận thấy xu hướng của dữ liệu. 

5. Câu hỏi nghiên cứu 

- Câu hỏi 1: Thực trạng đội ngũ giáo viên hiện nay như thế nào về chất 

lượng và số lượng 

- Câu hỏi 2: Kết quả dự báo nhu cầu giáo viên theo môn học và theo vùng 

như thế nào 
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- Câu hỏi 3: các gải pháp nào để đào tạo và bồi dưỡng giáo viên 

6. Cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu 

Cách tiếp cận 

- Tiếp cận logic - lịch sử: Việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn về dự báo nhu 

cầu đào tạo giáo viên cần phải dựa trên cơ sở phân tích không chỉ bối cảnh hiện tại 

và tương lai mà cả những gì đã xảy ra trong quá khứ. 

- Tiếp cận hệ thống: Xem xét vấn đề phát triển đội ngũ giáo viên một cách 

toàn diện, nhiều mặt, nhiều mối quan hệ liên hệ, trong trạng thái vận động và phát 

triển với việc phân tích những điều kiện nhất định để phát triển. 

- Tiếp cận thực tiễn: Dự báo phát triển giáo dục tiệm cận với xu thế của thế 

giới nhưng gắn với điều kiện thực tế ở Việt Nam hướng tới khắc phục các hạn chế, 

bất cập của thực tiễn, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi cho công tác đào tạo, bồi 

dưỡng giáo viên trong tương lai. 

Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng 

- Nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu cơ sở lí luận về dự báo giáo dục và phát 

triển đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông. 

- Nghiên cứu thực tiễn: Hồi cứu số liệu kết hợp với khảo sát thực trạng, sử 

dụng phương pháp thống kê toán học để xử lý các thông tin điều tra về số lượng, cơ 

cấu giáo viên theo độ tuổi và giới tính cho từng bậc học và cấp học trên phạm vi 

toàn quốc làm cơ sở cho công tác dự báo số lượng giáo viên cần thiết ở các cấp học 

trong giai đến 2025, tầm nhìn đến 2035. 

- Phương pháp chuyên gia: Phương pháp chuyên gia được tiến hành nhằm 

lấy ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các nhà quản lý có kinh nghiệm trong 

các lĩnh vực khoa học có liên quan tới việc nghiên cứu; các ý kiến về quá trình triển 

khai nghiên cứu, xây dựng khung cơ sở lý luận, thiết kế công cụ nghiên cứu, xử lí 

và phân thích số liệu,... 

- Phương pháp này được tiến hành bằng hình thức trao đổi phỏng vấn (trực 

tiếp và gián tiếp) các nhà khoa học, tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học, trao đổi 

trực tiếp với chuyên gia trong lĩnh vực khoa học giáo dục và các nhà quản lý có 

kinh nghiệm. 

- PP dự báo: Đây là phương pháp tập hợp các thao tác và thủ pháp tư duy, 

cho phép trên cơ sở phân tích các dữ kiện quá khứ và hiện tại, các mối liên hệ bên 

ngoài (exogene) của đối tượng dự báo cũng như việc đo lường các dữ kiện, các mối 
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liên hệ đó trong khuôn khổ của hiện tượng hoặc quá trình đang xét để đi đến những 

phán đoán có độ tin cậy nhất định về tương lại của đối tượng dự báo.  

PP dự báo là phương pháp cơ bản của đề tài nghiên cứu. Phương pháp dự 

báo được sử dụng phổ biến trong suốt quá trình triển khai đề tài bao gồm: phương 

pháp ngoại suy, phương pháp chuyên gia và phương pháp mô hình hóa; PP thống kê 

toán học để để xác định số lượng học sinh vào tiểu học, để tính số học sinh từ tiểu 

học chuyển lên THCS, học sinh THCS chuyển lên THPT 

7. Đóng góp mới của đề tài 

Về mặt lý luận 

- Làm rõ thêm cơ sở lý luận và phương pháp về nghiên cứu dự báo đội ngũ 

giáo viên gắn với xu thế phát triển của xã hội hiện đại, cách mạng công nghệ 4.0 và 

đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tại Việt Nam. 

- Xây dựng mô hình và phần mềm để dự báo đội ngũ giáo viên giúp các cơ 

quan quản lý nhà nước về giáo dục có được cơ sở khoa học để xây dựng chính sách 

đối với đội ngũ nhà giáo. 

- Tạo ra các diễn đàn thảo luận, chia sẻ và kết nối thông tin giữa các nhà khoa 

học trong lĩnh vực dự báo giáo viên, truyền thông và công nghệ thông tin với các 

nhà quản ý, các cơ sở đào tạo giáo viên và địa phương sử dụng nguồn nhân lực đó. 

- Cung cấp các bằng chứng khoa học cho việc xây dựng và hoạch định chính 

sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của Việt Nam. 

- Xây dựng, điều chỉnh và cập nhật thông tin, số liệu về đội ngũ giáo viên 

phục vụ cho nghiên cứu khoa học của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

Về mặt thực tiễn 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở quan trọng để hệ thống lại và điều 

chỉnh hệ thống thông tin quản lý giáo dục tại Việt Nam. 

- Các sản phẩm và kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa và đóng góp trực 

tiếp cho việc hoạch định chính sách về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là chính sách 

liên quan đến đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trong bối cảnh thay đổi của xã hội 

và đổi mới giáo dục tại Việt Nam. 

- Cung cấp các căn cứ tư vấn cho các cơ sở đào tạo giáo viên có kế hoạch cụ 

thể trong xác định số lượng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo; điều chỉnh 

chương trình đào tạo và bồi dưỡng cho phù hợp với bối cảnh mới; các địa phương 

có kế hoạch tuyển dụng và phát triển đội ngũ giáo viên của mình. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ DỰ BÁO NHU CẦU ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN 

 

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 

Các công trình về dự báo giúp cho chúng ta thấy được xu hướng phát 

triển của sự vật, hiện tượng và cho chúng ta khả năng nhìn trước được tương 

lai, xây dựng được nền móng về cơ sở lý luận dự báo nhu cầu đào tạo nhân 

lực nói chung trong đó có đào tạo đội ngũ giáo viên. Trên cơ sở kinh nghiệm 

thế giới, các công trình đã bước đầu giải quyết được các nhiệm vụ nghiên cứu 

do thực tiễn đặt ra. Dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên là một căn cứ quan 

trọng để xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên của quốc gia. Từ 

đó, các cơ sở đào tạo giáo viên có chiến lược hợp lý trong tuyển sinh và phát 

triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo. 

1.2. Dự báo giáo dục 

1.2.1. Khái niệm 

 Dự báo 

Dự báo là sự tiên đoán có căn cư khoa học, mang tính chất xác suất về 

mức độ, nội dung, các mối quan hệ, trạng thái, xu hướng phát triển của đôi 

tượng nghiên cứu hoặc về cách thức và thời hạn đạt được các mục tiêu nhất 

định đã đề ra trong tương lai. 

 Dự báo giáo dục 

Dự báo giáo dục là tiên đoán khoa học xác định trạng thái tương lai của 

hệ thống giáo dục quốc dân hoặc các thành tố của hệ thống giáo dục đó với 

một xác suất nào đó. 

 Dự báo phát triển giáo viên  

Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu quan niệm: Dự báo phát triển 

đội ngũ giáo viên được hiểu là những đặc trưng về mặt số lượng, chất lượng 

và cơ cấu đội ngũ xuất phát từ yêu cầu của ngành giáo dục của từng địa 

phương và các đơn vị trường học.   

 Mô hình dự báo 

 Mô hình dự báo giáo viên tuyển mới của Mỹ, được thể hiện bằng một 
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hệ thống các phương trình đại số nhằm tính toán/ước lượng số lượng giáo 

viên cần thiết cho tương lai. Trong báo cáo dự báo nhu cầu giáo viên Bang 

California, các công thức dự báo cũng được trình bày dưới dạng biểu thức 

toán học, thay vì gọi là mô hình (models), báo cáo sử dụng khái niệm công 

thức dự báo (projections formula) (Melissa Eiler White, Anthony B. Fong). 

1.2.2. Đối tượng của dự báo giáo dục 

Đối tượng của dự báo giáo dục là hệ thống giáo dục của một nước, một địa 

phương với những đặc trưng về quy mô phát triển, cơ cấu loại hình, mạng lưới 

trường, chất lượng đào tạo, tổ chức sư phạm… 

1.2.3. Chức năng của dự báo giáo dục 

Theo quan điểm của triết học, dự báo là một hình thức nhận thức thế giới, 

nhận thức xã hội. Nó có hai chức năng cơ bản: 

- Chức năng tham mưu: 

- Chức năng khuyến nghị hay điều chỉnh. 

Với hai chức năng đó, nếu xét trong quan hệ với kế hoạch thì dự báo bao 

gồm hai loại: Dự báo trước kế hoạch và dự báo sau kế hoạch. Dự báo trước kế 

hoạch là tiền đề khoa học đảm bảo tính khả thi của kế hoạch, còn dự báo sau kế 

hoạch giúp cho sự trình chỉ đạo thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao nhất. 

1.2.4. Vai trò của dự báo giáo dục 

Dự báo có vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định quản lý.  

Trong quản lý vi mô, dự báo là hoạt động gắn liền với công tác hoạch định và 

chỉ đạo thực hiện chiến lược hoạt động của đơn vị. Các đơn vị không thể không tổ chức 

thực hiện tốt công tác dự báo nếu họ muốn đứng vững trong hoạt động của mình. 

Chức năng đầu tiên của quản lý trong đơn vị là xác định mục tiêu hoạt động 

dài hạn và ngắn hạn. Đơn vị phải lập kế hoạch để thực hiện những mục tiêu đó, tổ 

chức tốt các nguồn lực và vật tư để thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch cũng 

như kiểm soát các hoạt động để tin chắc răng tất cả đang diễn ra theo kế hoạch. 

1.2.5. Phương pháp và mô hình dự báo giáo dục 

Phƣơng pháp ngoại suy 

 Phương pháp xây dựng kịch bản. 

 Phương pháp Delphi 

 Phương pháp mô hình hoá 

 Lựa chọn phương pháp dự báo 
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Các loại mô hình dự báo 

 Mô hình đánh giá chuyên gia tập thể 

 Mô hình “tấn công não” 

 Mô hình dòng chảy 

1.3. Dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên 

1.3.1. Khái niệm 

Dự báo đào tạo giáo viên xuất phát và có quan hệ chặt chẽ với dự báo nhu 

cầu giáo viên. Số lượng giáo viên cần đào tạo trong từng giai đoạn cần tính đến nhu 

cầu địa phương tại thời điểm dự báo, loại trừ đi số lượng giáo viên hiện có, lượng 

giáo viên hao hụt bởi các yếu tố tác động. Dự báo đào tạo giáo viên bị ảnh hưởng 

trực tiếp bởi chính sách giáo dục của các địa phương. Căn cứ vào dự báo đào tạo 

giáo viên, các cơ quan quản lý có chiến lược liên quan đến chỉ tiêu tuyển sinh cho 

các trường sư phạm, mô hình tuyển sinh hay mô hình xác định chỉ tiêu tuyển sinh. 

Như vậy, dự báo đào tạo giáo viên là xác định số lượng giáo viên các cơ sở 

đào tạo giáo viên đào tạo ra nhằm đáp ứng những yêu cầu của sự nghiệp phát triển 

giáo dục của ngành, của địa phương, của trường học trong thời kỳ đó cả về mặt số 

lượng, chất lượng và cơ cấu trình độ của đội ngũ.  

1.3.2. Yêu cầu về đội ngũ giáo viên trong phát triển Giáo dục – Đào tạo 

- Giáo viên là người giáo dục và đào tạo học sinh – thế hệ tương lai của dân 

tộc, của đất nước. 

- Đối với nhà trường, giáo viên là lực lượng chủ đạo trong công tác giáo dục 

học sinh 

- Trong nhà trường, giáo viên đóng vai trò chủ đạo có nghĩa giáo viên không 

chỉ là người truyền đạt thông tin mà còn là người tổ chức, hướng dẫn, điều khiển, 

điều chỉnh quá trình nhận thức và quá trình hình thành nhân cách của học sinh. 

1.3.3. Vai trò của dự báo đối với công tác quy hoạch, xây dựng chính sách phát 

triển giáo dục 

Dự báo là một khâu quan trọng trong công tác lập kế hoạch, xây dựng chính 

sách giáo dục và đào tạo, bởi dự báo giúp nắm bắt được xu thế, cảnh báo những vấn đề 

có thể xảy ra trong tương lai để có kế hoạch ứng phó hoặc điều chỉnh cho phù hợp. 

Dự báo giúp cho việc lập kế hoạch giáo dục, quy hoạch giáo viên đảm bảo 

hạn chế tối đa về sự lãng phí nguồn lực (con người, kinh phí, cơ sở vật chất,…).  
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1.3.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến dự báo nhu cầu đào tạo đội ngũ giáo viên 

a. Nhân tố kinh tế xã hội 

Trong công tác dự báo phát triển giáo dục, yếu tố phát triển KT-XH của từng 

địa phương, từng vùng tác động rất lớn đến sự phát triển GD-ĐT. 

b. Các nhân tố bên trong hệ thống giáo dục – đào tạo 

Đây chính là nội lực của ngành GD-ĐT. Nội lực này thể hiện ở cấu trúc 

trường lớp, các loại hình đào tạo, nội dung chương trình sách giáo khoa, tổ chức đào 

tạo, đội ngũ giáo viên,… 

c. Nhân tố về văn hóa, khoa học – công nghệ 

Sự phát triển của khoa học – công nghệ như vũ bão thì đòi hỏi GD-ĐT phải 

có sự cải thiện, bổ sung và đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp nhằm đáp ứng phù 

hợp với những tiến bộ mới nhất của KH-CN. Chính vì vậy, quy mô phát triển GD-

ĐT cũng phải thay đổi theo để đáp ứng yêu cầu đổi mới của khoa học – công nghệ. 

d. Các nhân tố về quan điểm, đường lối, sự chỉ đạo, lãnh đạo Giáo dục – đào 

tạo là quốc sách hàng đầu. 

Giáo dục – đào tạo gắn với nhu cầu của sự nghiệp phát triển công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước về dân trí, nhân lực và nhân tài; gắn với hai nhiệm vụ 

chiến lược: xây dựng và bảo vệ tổ quốc theo định hướng XHCN. Giáo dục – đào tạo 

là sự nghiệp của toàn Đảng, Nhà nước và toàn dân. 

e. Các nhân tố quốc tế về giáo dục – đào tạo 

Sự phát triển của GD-ĐT trên thế giới và trong khu vực đã tác động rõ nét 

đến GD-ĐT của nước ta ở nhiều khía cạnh như: hệ thống các quan điểm, cách nhìn 

nhận và đánh giá GD-ĐT trong mối quan hệ với phát triển. 

f. Một số nhân tố tác động thuộc nhu cầu thay thế giáo viên 

 Nghỉ hưu 

 Nghỉ việc 

1.4. Kinh nghiệm dự báo phát triển đội ngũ giáo viên một số nƣớc trên thế giới 

1.4.1. Dự báo nhu cầu giáo viên tuyển mới ở Mỹ 

Mỹ là một trong những quốc gia ưu tiên nghiên cứu lĩnh vực dự báo nhu cầu 

giáo viên. Họ thành lập Trung tâm quốc gia về Thống kê giáo dục thực hiện nhiệm vụ 

này. Bên cạnh đó một số mô hình dự báo cũng đang được áp dụng tại các Bang ở Mỹ. 
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1.4.2. Dự báo nhu cầu thay thế giáo viên ở New Zealand 

Để dự báo số lượng giáo viên cho năm học mới, mô hình của New Zealand 

yêu cầu bắt buộc phải cung cấp số lượng học sinh tuyển mới hàng năm. Tuy vậy, các 

nhân tố khác ảnh hưởng đến nhu cầu về số lượng giáo viên cũng cần phải đưa vào mô 

hình tính toán.  

1.4.3. Nghiên cứu phương pháp dự báo giáo viên ở Úc 

a. Dự báo cấp quốc gia 

b. Dự báo giáo viên ở Bang Victoria, Úc 

1.4.4. Kinh nghiệm Hàn Quốc 

Trong chính phủ, việc xây dựng và thực hiện chính sách giáo viên đã được 

giao cho MOEHRD (Bộ giáo dục hàn Quốc). Đây cũng là cơ quan chịu trách nhiệm 

dự báo giáo dục, đặc biệt là đưa ra các chính sách liên quan đến đội ngũ giáo viên 

cho cả nước. 

Đối với công tác dự báo, trong số một số yếu tố cần được xem xét trong việc 

kiểm soát cung và cầu của giáo viên, sự gia tăng tự nhiên về số lượng học sinh và tỷ lệ 

nghỉ hưu của giáo viên nói riêng được coi là những yếu tố quan trọng nhất. Theo dự 

báo gần đây của MOEHRD sẽ có sự thiếu hụt 2.777 giáo viên vào năm 2002, khi số 

lượng học sinh tiểu học tăng đột ngột, 6.722 vào năm 2003 và 2.594 vào năm 2004. 

Đối với THCS, sự mất cân đối giữa cung và cầu của giáo viên trung học 

thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với giáo viên tiểu học. Tình trạng thừa cung của 

giáo viên trung học do số lượng giáo viên được đào tạo ra quá đông. 

Một vấn đề khác được nghiên cứu khi nói về giáo viên là số giáo viên hợp 

đồng. So với tổng số giáo viên nghỉ phép, giáo viên hợp đồng đang thiếu. Vì vậy, 

cần phải tăng số lượng giáo viên hợp đồng. Tuy nhiên, cũng cần phải điều tra xem 

sự gia tăng nhanh chóng của các giáo viên hợp đồng ở tất cả các cấp học sau năm 

2002 có liên quan đến các yếu tố khác ngoài nhu cầu rõ ràng để lấp chỗ trống được 

tạo ra bởi sự nghỉ phép tạm thời của các giáo viên hiện đang làm việc. Sự chỉ trích 

đã phát sinh rằng các trường học Sự phụ thuộc quá mức vào giáo viên hợp đồng xảy 

ra do các yếu tố sau: sử dụng các giáo viên đã nghỉ hưu đã nghỉ học giữa lúc giảm 

tuổi nghỉ hưu của giáo viên; để đáp ứng nhu cầu đột ngột để thuê các giáo viên 

chuyên môn trong các trường tiểu học; và để tiết kiệm ngân sách 
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1.4.5. Kinh nghiệm Thái Lan 

Liên quan đến việc tuyển dụng giáo viên ở cấp giáo dục cơ bản, có ba cơ 

quan liên quan: OBEC, Ủy ban Nhân sự và Giáo dục Dân sự (TEPC) và Cục Ngân 

sách của Bộ Tài chính. TEPC được thành lập vào tháng 12 năm 2004, phù hợp với 

Đạo luật Giáo viên và Giáo dục Nhân viên Trường Công lập năm 2004. TEPC là 

một cơ quan chính phủ trung ương giám sát việc quản lý nhân sự của tất cả các giáo 

viên trường công và nhân viên giáo dục thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục. TEPC 

chịu trách nhiệm về các chính sách quản trị nhân sự cho giáo viên trường công, thiết 

lập các quy tắc, quy định và tiêu chí liên quan đến quản trị nhân sự giáo viên. 

OBEC thu thập thông tin về nhu cầu của giáo viên từ mỗi trường thông qua 

ESA và đưa ra một đề xuất phải được TEPC và Cục Ngân sách phê duyệt. OBEC 

xác định số lượng giáo viên cần sử dụng một công thức toán học cụ thể. Các hướng 

dẫn này được OBEC sử dụng trên toàn quốc, ngoại trừ các trường nhỏ có ít hơn 120 

học sinh, các trường phúc lợi và trường đặc biệt. Khi ngân sách chính phủ được 

thiết lập cho năm tài chính mới, ngân sách dành cho tuyển dụng giáo viên được thiết 

lập tương ứng. TEPC sau đó sẽ đàm phán phân bổ tuyển dụng với OBEC, 185 ESA 

và các bộ khác liên quan đến giáo dục. 
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Kết luận Chương 1 

Dự báo giáo dục giúp các nhà giáo dục và đặc biệt là các nhà hoạch định 

chính sách có một tầm nhìn chiến lược, nhìn thấy trước tương lai để có những chính 

sách phát triển hợp lý về nguồn lực quốc gia. Với một cơ sở giáo dục, dự báo là cơ 

sở xây dựng kế hoạch tuyển sinh cũng như kế hoạch đào tạo một cách khoa học hợp 

lý. Điều này cũng đúng với các cơ sở đào tạo giáo viên hiện nay ở Việt Nam. Khi số 

lượng giáo viên phổ thông thừa, thiếu cục bộ, công tác tuyển sinh và quy hoạch 

mạng lưới của các trường sư phạm cần phải được xem xét lại một cách khoa học, 

dựa trên kết quả của hoạt động dự báo. 

Trong lĩnh vực giáo dục, công tác dự báo giáo viên có ý nghĩa quan trọng, 

ảnh hưởng trực tiếp đến việc quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm, nâng cao 

chất lượng đào tạo giáo viên trong các nhà trường sư phạm, đáp ứng nhu cầu xã hội. 

Dự báo giáo viên giúp cho việc lập kế hoạch giáo dục, quy hoạch giáo viên đảm bảo 

hạn chế tối đa về sự lãng phí nguồn lực (con người, kinh phí, cơ sở vật chất,…). 

Cùng với sự phát triển của khoa học dự báo, các phương pháp dự báo trong 

giáo dục hiện nay khá đa dạng, mỗi phương pháp có ưu – nhược điểm nhất định và 

đều đòi hỏi phải đáp ứng những điều kiện nhất định khi áp dụng. 

Dự báo phát triển đội ngũ giáo viên chịu sự chi phối, ảnh hưởng của nhiều 

nhân tố: nhân tố kinh tế xã hội; các nhân tố bên trong hệ thống giáo dục – đào tạo; 

nhân tố về văn hóa, khoa học – công nghệ; các nhân tố về quan điểm, đường lối, sự 

chỉ đạo, lãnh đạo Giáo dục – đào tạo là quốc sách hàng đầu; các nhân tố quốc tế về 

giáo dục – đào tạo và một số nhân tố tác động thuộc nhu cầu thay thế giáo viên. 

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu kinh nghiệm về dự báo nhu cầu giáo viên 

tuyển mới ở Mỹ; dự báo nhu cầu thay thế giáo viên ở New Zealand và phương pháp 

dự báo giáo viên ở Úc, Hàn Quốc, Thái Lan đã cung cấp những bài học quan trọng 

để vận dụng vào dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên ở Việt Nam hiện nay. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY 

 

2.1. Thực trạng đội ngũ giáo viên về mặt số lƣợng 

2.1.1. Mầm non 

Theo nhận định từ Bộ GD-ĐT, tính đến thời điểm năm 2018 cả nước có tổng 

cộng 15 ngàn cơ sở giáo dục mầm non với 337 ngàn giáo viên. Quy mô phát triển bậc 

học mầm non hiện không đồng đều ở các vùng miền, chất lượng giáo dục mầm non 

không ổn định, mạng lưới chính sách giáo dục mầm non chưa đồng bộ, nguồn lực 

đầu tư cho bậc học này thấp nhất trong toàn ngành. Vì vậy, hệ thống từ cơ sở vật 

chất, trường lớp cho đến giáo viên chưa đáp ứng được nhu cầu. Trong khi đó, đây lại 

là bậc học phải tốn chi phí nhiều nhất do tỷ lệ chi của nhà nước chỉ chiếm 39%. 

Mỗi năm số trẻ mầm non lại tăng thêm trung bình 250 ngàn trẻ, tạo áp lực 

không nhỏ trong vấn đề trường lớp, giáo viên. Theo quy định thì mỗi lớp mầm non 

đúng chuẩn cần đạt tỷ lệ thấp nhất là 2,2 giáo viên. Thế nhưng trên thực tế tại nhiều 

địa phương con số này chỉ đang dừng ở mức 1,5 đến 1,8 giáo viên. Nguồn giáo viên 

hiện hữu thiếu, số trẻ tăng liên tục trong khi việc tuyển dụng và giữ chân giáo viên 

mầm non rất khó bởi đây là ngành áp lực cao, thu nhập thấp, nếu tình trạng thiếu giáo 

viên kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và dễ gây mất an toàn cho trẻ. 

Nhìn chung giáo viên mầm non hiện đang thiếu với số lượng lớn. Mặc dù kết 

quả thống kê của Tông cục thống kê cho thấy số học sinh/giáo viên mầm non của 

Việt Nam tương đối thấp (năm học 2017 – 2018 là 17 học sinh/giáo viên) tuy nhiên 

đây là con số thống kê dựa trên số lượng trẻ đang theo học tại các cơ sở giáo dục 

mầm non. Hiện nay cả nước đã thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 

tuy nhiên theo Luật Giáo dục 2019, giáo dục mầm non dành cho trẻ từ 3 tháng cho 

đến 6 tuổi, trên thực tế tỉ lệ trẻ trong độ tuổi mầm non đến trường ở các độ tuổi dưới 

5 tuổi chưa đạt 100%, đặc biệt là trẻ ở độ tuổi nhà trẻ (dưới 3 tuổi), tỉ lệ trẻ đi học 

còn thấp hơn nữa.  

 Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, cả nước có 9.493.677 

trẻ em trong độ tuổi giáo dục mầm non (0 đến 5 tuổi), trong đó riêng trẻ trong độ 

tuổi mẫu giáo (3 đến 6 tuổi) là 5.055.632 trẻ; trẻ trong độ tuổi nhà trẻ (dưới 3 tuổi) 

là 4.438.045 trẻ. Trong khi đó, số lượng học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục 
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mầm non ở cả hai độ tuổi mẫu giáo và nhà trẻ mới khoảng 5 triệu trẻ. Như vậy, hiện 

có một số lượng rất lớn trẻ trong độ tuổi mầm non chưa đến trường. Nếu tỉ lệ trẻ 

mầm non ở các độ tuổi nhà trẻ, mầu giáo bé đến trường tăng lên sẽ cần bổ sung một 

số lượng lớn giáo viên mầm non mới có thể đáp ứng yêu cầu về tỉ lệ giáo viên/lớp. 

2.1.2. Tiểu học 

 - Khu vực đồng bằng sông Hồng: 

  - Tất cả 11 tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng đều thiếu giáo viên. 

Trong đó, Hà Nội thiếu nhiều giáo viên tiểu học nhất (thiếu 2654 giáo viên). Các 

địa phương Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định hiện cũng 

đang thiếu trên 1000 giáo viên tiểu học. 

 - Số lượng giáo viên văn hoá (dạy các môn Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Tự 

nhiên và Xã hội; Lịch sử và Đại lý; Khoa học; Hoạt động trải nghiệm) hiện đang thừa 

ở hầu hết các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng (Hà Nội; Bắc Ninh; Quảng 

Ninh; Hải Dương; Hải Phòng; Hưng Yên; Thái Bình; Hà Nam; Ninh Bình). Ở khu 

vực đồng bằng sông Hồng duy nhất tỉnh Vĩnh Phúc thiếu 148 giáo viên văn hoá. 

 - Số lượng giáo viên dạy môn Tin học ở cả 11 tỉnh Đồng bằng sông Hồng 

đều đang thiếu, trong đó Hà Nội thiếu nhiều nhất (thiếu 1381 giáo viên Tin học ở 

Tiểu học). 

 - Số lượng giáo viên dạy môn Thể chất ở cả 11 tỉnh Đồng bằng sông Hồng 

đều đang thiếu, trong đó Hà Nội thiếu nhiều nhất (thiếu 1502 giáo viên Thể chất ở 

Tiểu học). 

 - Số lượng giáo viên dạy môn Nghệ thuật ở 10 tỉnh Đồng bằng sông Hồng 

đều đang thiếu, trong đó Hà Nội thiếu nhiều nhất (thiếu 600 giáo viên Nghệ thuật ở 

Tiểu học). Riêng tỉnh Thái Bình giáo viên môn Nghệ thuật ở tiểu học đang thừa 45 

giáo viên. 

 - Số lượng giáo viên dạy môn Tiếng Anh ở cả 11 tỉnh Đồng bằng sông Hồng 

đều đang thiếu, trong đó Hà Nội thiếu nhiều nhất (thiếu 1598 giáo viên Thể chất ở 

Tiểu học). 

 - Trung du và miền núi phía Bắc 

 - Tất cả 14 tỉnh thuộc khu vực Trung du - miền núi Phía Bắc đều thiếu giáo 

viên. Trong đó, Sơn La thiếu nhiều giáo viên tiểu học nhất (thiếu 1990 giáo viên). 

Các địa phương Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Giang, Phú Thọ hiện cũng đang thiếu 

trên 1000 giáo viên tiểu học. 
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 - Số lượng giáo viên văn hoá (dạy các môn Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Tự 

nhiên và Xã hội; Lịch sử và Đại lý; Khoa học; Hoạt động trải nghiệm) hiện đang thừa 

ở hầu hết các tỉnh thuộc khu vực Trung du - miền núi Phía Bắc. Trong đó, thừa nhiều 

nhất là Hà Giang (thừa 856 giáo viên) và Thái Nguyên (thừa 840 giáo viên. Ở khu 

vực đồng bằng sông Hồng duy nhất tỉnh Vĩnh Phúc thiếu 148 giáo viên văn hoá. 

 - Số lượng giáo viên dạy môn Tin học ở cả 14 tỉnh Trung du - miền núi Phía 

Bắc đều đang thiếu, trong đó Sơn La thiếu nhiều nhất (thiếu 633 giáo viên Tin học ở 

Tiểu học). Cá biệt theo số liệu năm học 2019 – 2020, tỉnh Bắc Cạn chưa có giáo 

viên dạy môn Tin học. 

 - Số lượng giáo viên dạy môn Thể chất ở cả 14 tỉnh Trung du - miền núi Phía 

Bắc đều đang thiếu, trong đó Sơn La thiếu nhiều nhất (thiếu 758 giáo viên Thể chất 

ở Tiểu học). Các tỉnh Hà Giang, Bắc Giang, Phú Thọ đều đang thiếu hơn 500 giáo 

viên Thể chất. 

 - Số lượng giáo viên dạy môn Nghệ thuật ở 14 tỉnh Trung du - miền núi Phía 

Bắc đều đang thiếu, trong đó Sơn La thiếu nhiều nhất (thiếu 402 giáo viên Nghệ 

thuật ở Tiểu học). Riêng tỉnh Lạng Sơn giáo viên môn Nghệ thuật ở tiểu học thiếu ít 

nhất (thiếu 4 giáo viên). 

 - Số lượng giáo viên dạy môn Tiếng Anh ở cả 14 tỉnh Trung du - miền núi Phía 

Bắc đều đang thiếu, trong đó hai tỉnh thiếu nhiều nhất là Sơn La (thiếu 912 giáo viên 

Tiếng Anh ở Tiểu học); Hà Giang (thiếu 714 giáo viên Tiếng Anh ở Tiểu học). 

 - Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 

 - Tất cả 14 tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đều 

thiếu giáo viên. Trong đó, hai tỉnh thiếu nhiều giáo viên tiểu học nhất là Thanh Hoá 

(thiếu 4193 giáo viên) và Nghệ An (thiếu 3703 giáo viên). Các địa phương Quảng 

Bình và Quảng Nam hiện cũng đang thiếu trên 1000 giáo viên tiểu học. 

 - Số lượng giáo viên văn hoá (dạy các môn Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Tự 

nhiên và Xã hội; Lịch sử và Đại lý; Khoa học; Hoạt động trải nghiệm) hiện đang 

thừa ở hầu hết các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. 

Trong đó, thừa nhiều nhất là Nghệ An (thừa 816 giáo viên) và Bình Thuận (thừa 

808) giáo viên.  

 - Số lượng giáo viên dạy môn Tin học ở cả 14 tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên 

hải miền Trung đều đang thiếu, trong đó Thanh Hoá và Nghệ An thiếu nhiều nhất , 

Thanh Hoá thiếu 1247 giáo viên, Nghệ An thiếu 1143 giáo viên Tin học ở Tiểu học.  
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 - Số lượng giáo viên dạy môn Thể chất ở cả 14 tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên 

hải miền Trung đều đang thiếu, trong đó Nghệ An thiếu nhiều nhất (thiếu 1441 giáo 

viên Thể chất ở Tiểu học), Thanh Hoá thiếu 1172 giáo viên. Các tỉnh Hà Tĩnh, 

Quảng Nam, Bình Thuận đều đang thiếu hơn 400 giáo viên Thể chất. 

 - Số lượng giáo viên dạy môn Nghệ thuật ở 13 tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên 

hải miền Trung đang thiếu, trong đó Nghệ An thiếu 779 giáo viên, Thanh Hoá thiếu 

773 Nghệ thuật ở Tiểu học). Riêng tỉnh Hà Tĩnh giáo viên môn Nghệ thuật ở tiểu 

học đang thừa (thừa 83 giáo viên). 

 - Số lượng giáo viên dạy môn Tiếng Anh ở cả 14 tỉnh Bắc Trung Bộ và 

Duyên hải miền Trung đều đang thiếu, trong đó hai tỉnh thiếu nhiều nhất là Nghệ 

An (thiếu 1156 giáo viên Tiếng Anh ở Tiểu học) và Thanh Hoá (thiếu 1141 giáo 

viên Tiếng Anh ở Tiểu học).   

 - Tây Nguyên 

 - Tất cả 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên đều thiếu giáo viên. Trong đó, hai 

tỉnh thiếu nhiều giáo viên tiểu học nhất là Gia Lai (thiếu 2362 giáo viên) và Đăk 

Lăk (thiếu 1256 giáo viên).  

 - Số lượng giáo viên văn hoá (dạy các môn Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Tự 

nhiên và Xã hội; Lịch sử và Đại lý; Khoa học; Hoạt động trải nghiệm) hiện đang 

thừa ở 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên. Trong đó, thừa nhiều nhất là Đăk Lăk 

(thừa 893 giáo viên) và Lâm Đồng (thừa 859) giáo viên.  

 - Số lượng giáo viên dạy môn Tin học ở cả 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên 

đều đang thiếu, trong đó Thanh Hoá và Nghệ An thiếu nhiều nhất , Thanh Hoá thiếu 

1247 giáo viên, Nghệ An thiếu 1143 giáo viên Tin học ở Tiểu học.  

 - Số lượng giáo viên dạy môn Thể chất ở cả 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên 

đều đang thiếu, trong đó Gia Lai thiếu nhiều nhất (thiếu 696 giáo viên Thể chất ở 

Tiểu học), Đăk Lăk thiếu 616 giáo viên.  

 - Số lượng giáo viên dạy môn Nghệ thuật ở 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên 

đang thiếu, trong đó Gia Lai thiếu 428 giáo viên,  Lâm Đồng thiếu 357 giáo Nghệ 

thuật ở Tiểu học).  

 - Số lượng giáo viên dạy môn Tiếng Anh ở cả 5 tỉnh thuộc khu vực Tây 

Nguyên đều đang thiếu, trong đó hai tỉnh thiếu nhiều nhất là Gia Lai (thiếu 778 giáo 

viên Tiếng Anh ở Tiểu học) và Đăk Lăk (thiếu 759 giáo viên Tiếng Anh ở Tiểu học).   
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 - Đông Nam Bộ  

 - Tất cả 6 tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ đều thiếu giáo viên. Trong đó, 

hai tỉnh thiếu nhiều giáo viên tiểu học nhất là TP Hồ Chí Minh (thiếu 3.183 giáo 

viên) và Đồng Nai (thiếu 3424 giáo viên).  

 - Số lượng giáo viên văn hoá (dạy các môn Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Tự 

nhiên và Xã hội; Lịch sử và Đại lý; Khoa học; Hoạt động trải nghiệm) hiện đang 

thừa ở 6 tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ. Trong đó, thừa nhiều nhất là TP Hồ Chí 

Minh (thừa 945 giáo viên) và Đồng Nai (thừa 944 giáo viên).  

 - Số lượng giáo viên dạy môn Tin học ở cả 6 tỉnh thuộc khu vực Đông Nam 

Bộ đều đang thiếu, trong đó TP Hồ Chí Minh thiếu nhiều nhất (thiếu 1204 giáo 

viên), Đồng Nai thiếu 905 giáo viên.  

 - Số lượng giáo viên dạy môn Thể chất ở cả 6 tỉnh thuộc khu vực Đông Nam 

Bộ đều đang thiếu, trong đó TP Hồ Chí Minh thiếu 1520 giáo viên,  Đồng Nai thiếu 

857 giáo viên. 

 - Số lượng giáo viên dạy môn Nghệ thuật ở 6 tỉnh thuộc khu vực Đông Nam 

Bộ đang thiếu, trong đó TP Hồ Chí Minh thiếu 1454 giáo viên,  Đồng Nai thiếu 803 

giáo Nghệ thuật ở Tiểu học).  

 - Số lượng giáo viên dạy môn Tiếng Anh thuộc 5 tỉnh thuộc khu vực Đông 

Nam Bộ đều đang thiếu, trong đó tỉnh thiếu nhiều nhất là Đồng Nai  (thiếu 803 giáo 

viên Tiếng Anh ở Tiểu học). Riêng thành phố Hồ Chí Minh đang thừa 50 giáo viên 

tiếng Anh ở Tiểu học. 

 - Đồng bằng Sông Cửu Long 

 - Tất cả 13 tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đều thiếu giáo 

viên. Trong đó, hai tỉnh thiếu nhiều giáo viên tiểu học nhất là Đồng Tháp (thiếu 

1570 giáo viên) và An Giang(thiếu 1585 giáo viên).  

 - Số lượng giáo viên văn hoá (dạy các môn Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Tự 

nhiên và Xã hội; Lịch sử và Đại lý; Khoa học; Hoạt động trải nghiệm) hiện đang 

thừa ở 13 tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Trong đó, thừa nhiều nhất 

là Kiên Giang (thừa 1321 giáo viên). 

 - Số lượng giáo viên dạy môn Tin học ở cả 13 tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng 

Sông Cửu Long đều đang thiếu, trong đó An Giang thiếu nhiều nhất (thiếu 681 giáo 

viên), Kiên Giang thiếu 560 giáo viên.  
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 - Số lượng giáo viên dạy môn Thể dục ở cả 13 tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng 

Sông Cửu Long đều đang thiếu, trong đó hai tỉnh thiếu nhiều nhất là Kiên Giang 

thiếu 541 giáo viên,  An Giang thiếu 499 giáo viên. 

 - Số lượng giáo viên dạy môn Nghệ thuật ở 13 tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng 

Sông Cửu Long đang thiếu, trong đó Kiên Giang thiếu 458 giáo viên,  An Giang 

thiếu 374 giáo viên Nghệ thuật ở Tiểu học).  

 - Số lượng giáo viên dạy môn Tiếng Anh thuộc 13 tỉnh thuộc khu vực Đồng 

bằng Sông Cửu Long đều đang thiếu, trong đó tỉnh thiếu nhiều nhất là Kiên Giang  

(thiếu 786 giáo viên Tiếng Anh ở Tiểu học); Đồng Tháp thiếu 588 giáo viên, An 

Giang thiếu 569 giáo viên Tiếng Anh ở Tiểu học. 

 Kết luận: 

 - Tất cả các tỉnh thuộc 6 khu vực theo phân vùng địa lý của Việt Nam hiện 

nay đều thiếu giáo viên tiểu học.  

 - Số lượng giáo viên văn hoá (dạy các môn Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Tự 

nhiên và Xã hội; Lịch sử và Địa lý; Khoa học; Hoạt động trải nghiệm) hầu hết đang 

thừa ở các tỉnh thuộc 6 khu vực 

 - Số lượng giáo viên dạy môn Tin học, Thể chất, Nghệ thuật, Tiếng Anh ở 

các tỉnh thuộc 6 khu vực hầu hết đều đang thiếu nhiều. 

2.1.3. Trung học cơ sở 

 - Đồng bằng sông Hồng 

  - Tất cả các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng đều thiếu giáo viên THCS, 

trong đó Hà Nội thiếu nhiều nhất, thiếu 3.937 giáo viên, Hải Dương thiếu 1.572 

giáo viên. Các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định 

thiếu trên 800 giáo viên THCS. 

 - Giáo viên môn Văn hiện đang thừa ở 10 tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng 

Sông Hồng, trong đó Hà Nội thừa 978 giáo viên, Nam Định thừa 609 giáo viên, chỉ 

duy nhất Hải Dương thiếu 115 giáo viên môn Văn. 

 - Giáo viên môn Toán chỉ thiếu duy nhất ở tỉnh Hải Dương, thiếu 206 giáo 

viên. Các tỉnh còn lại đều đang thừa giáo viên Toàn ở THCS. Hà Nội thừa 707 giáo 

viên, Nam Định thừa 559 giáo viên. 

 - Giáo viên dạy các môn Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Lịch sử - Địa lý, 

Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật hiện đang 



 20 

thiếu ở hầu hết các tỉnh. Chỉ một số ít tỉnh thừa giáo viên ở một số môn trong nhóm 

các môn này, đáng chú ý là tỉnh Quảng Ninh thừa 102 giáo viên môn Khoa học tự 

nhiên THCS; Hải Dương thừa 107 giáo viên môn Nghệ thuật ở THCS. Hải Dương 

cũng thừa 30 giáo viên thể chất ở THCS. 

 - Trung du miền núi phía Bắc 

 - Hầu hết các địa phương thuộc khu vực Trung du miền núi phía Bắc đều 

thiếu giáo viên. Trong đó, các tỉnh đang thiếu nhiều nhất là tỉnh Sơn La thiếu 1067 

giáo viên; tỉnh Yên Bái thiếu 867 giáo viên; Bắc Giang thiếu 846 giáo viên; Phú 

Thọ thiếu 872 giáo viên; Hoà Bình thiếu 732 giáo viên. 

 - Giáo viên môn Văn, Toán hiện đang thừa ở hầu hết các tỉnh thuộc khu vực 

Trung du miền núi phía Bắc. Các tỉnh thừa nhiều nhất là Thái Nguyên thừa 267 giáo 

viên Văn, 146 giáo viên Toán; Lào Cai thừa 88 giáo viên Văn, 100 giáo viên Toán; 

Lạng Sơn thừa 94 giáo viên Văn, 91 giáo viên Toán; Hoà Bình thừa 54 giáo viên 

Văn, 102 giáo viên Toán. 

 - Giáo viên dạy các môn Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Lịch sử - Địa lý, 

Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật hiện đang 

thiếu ở hầu hết các tỉnh. Chỉ một số ít tỉnh thừa giáo viên ở một số môn trong nhóm 

các môn này, đáng chú ý là tỉnh Bắc Giang thừa 124 giáo viên môn Khoa học tự 

nhiên THCS; Phú Thọ thừa 77 giáo viên môn Khoa học tự nhiên THCS; Lạng Sơn 

thừa 64 giáo viên môn Nghệ thuật ở THCS.  

 - Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung 

 - Nhìn chung các địa phương thuộc khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải 

miền Trung đều thiếu giáo viên. Trong đó, các tỉnh đang thiếu nhiều nhất là tỉnh 

Thành Hoá thiếu 2765 giáo viên; tỉnh Bình Định thiếu 983 giáo viên; Nghệ An 

thiếu 932 giáo viên.  

 - Giáo viên môn Văn, Toán hiện đang thừa nhiều ở các tỉnh Thanh Hoá, 

Nghệ An, Hà Tĩnh. Môn Văn, Thanh Hoá thừa 603 giáo viên, Nghệ An thừa 698 

giáo viên, Hà Tĩnh thừa 409 giáo viên. Môn Toán, Thanh Hoá thừa 211 giáo viên, 

Nghệ An thừa 591 giáo viên, Hà Tĩnh thừa 339 giáo viên. Các tỉnh Quảng Bình; 

Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận hiện đang thiếu trên 30 giáo 

viên các môn Văn, Toán ở THCS. 

 - Giáo viên môn Khoa học tự nhiên thiếu ở các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, 
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Hà Tĩnh, Quảng Bình; thừa ở các tỉnh: Quảng Trị; Thừa Thiên - Huế; Đà Nẵng; 

Quảng Nam; Quảng Ngãi; Bình Định; Phú Yên; Khánh Hòa; Ninh Thuận; Bình 

Thuận. Giáo viên môn Lịch sử - Địa lý thiếu ở hầu hết các tỉnh, chỉ có tỉnh Bình 

Định thiếu 69 giáo viên; Bình Thuận thiếu 13 giáo viên. 

 - Giáo viên dạy các môn Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Công nghệ, Tin 

học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật hiện đang thiếu ở hầu hết các tỉnh. Chỉ một số ít 

tỉnh thừa giáo viên ở một số môn trong nhóm các môn này, cụ thể tỉnh Quảng Trị 

thừa 13 giáo viên nghệ thuật; tỉnh Thừa Thiên Huế thừa 5 giáo viên Tin học.  

 - Tây Nguyên 

 - Trong số 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, 4 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk 

Nông, Lâm Đồng đều thiếu giáo viên. Trong đó, tỉnh Gia Lai thiếu nhiều nhất, thiếu 

1287 giáo viên. Riêng tỉnh Đăk Lăk hiện đang thừa 125 giáo viên.  

 - Giáo viên môn Văn, Toán hiện đang thừa ở một số tỉnh. Môn Văn, Đắk Lắk 

thừa 401 giáo viên, Gia Lai thừa 28 giáo viên, Đăk Nông thừa 3 giáo viên; riêng 

Lâm Đồng thiếu 54 giáo viên. Môn Toán, Đắk Lắk thừa 401 giáo viên, Gia Lai thừa 

28 giáo viên, Đăk Nông thừa 3 giáo viên; riêng Lâm Đồng thiếu 54 giáo viên. 

 - Giáo viên môn Khoa học tự nhiên thừa ở tất cả các tỉnh khu vực Tây 

Nguyên, trong đó Đăk Lăk thừa nhiều nhất, thừa 647 giáo viên Khoa học tự nhiên. 

Giáo viên môn Lịch sử - Địa lý thiếu ở 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai, thừa ở Đăk Lăk, 

Đăk Nông, Lâm Đồng. 

 - Giáo viên dạy các môn Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Công nghệ, Tin 

học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật hiện đang thiếu ở hầu hết các tỉnh. Chỉ duy nhất 

Đăk Lăk thừa 78 giáo viên Ngoại ngữ 1. 

 - Đông Nam Bộ 

 - Cả 6 tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ đều thiếu giáo viên, trong đó thành 

phố Hồ Chí Minh thiếu nhiều nhất (thiếu 3993 giáo viên THCS), tỉnh Bình Phước 

thiếu ít nhất (thiếu 429 giáo viên THCS).  

 - Giáo viên môn Văn, Toán ở các tỉnh Đông Nam Bộ có tỉnh thừa, có tỉnh 

thiếu. Môn Văn, Bình Phước thừa 49 giáo viên, Đồng Nai thừa 30 giáo viên; các 

tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh đang thiếu giáo 

viên Văn ở THCS, trong đó TP Hồ Chí Minh thiếu nhiều nhất, thiếu 370 giáo viên 

Văn. Môn Toán, duy nhất tỉnh Bình Phước thừa 26 giáo viên; các tỉnh Tây Ninh, 
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Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh đều đang thiếu giáo 

viên Toán ở THCS, trong đó TP Hồ Chí Minh thiếu nhiều nhất, thiếu 314 giáo viên 

Toán ở THCS. 

 - Giáo viên môn Khoa học tự nhiên thừa ở 5 tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, 

trong đó Đồng Nai thừa nhiều nhất, thừa 237 giáo viên Khoa học tự nhiên, Tây 

Ninh thừa 208 giáo viên. Riêng TP Hồ Chí Minh đang thiếu 178 giáo viên môn 

Khoa học Tự nhiên. Giáo viên môn Lịch sử - Địa lý thiếu ở tất cả các tỉnh khu vực 

Đông Nam Bộ, trong đó TP Hồ Chí Minh thiếu nhiều nhất, thiếu 558 giáo viên Lịch 

Sử - Địa Lý ở THCS. 

 - Giáo viên dạy các môn Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Công nghệ, Tin 

học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật hiện đang thiếu ở hầu hết các tỉnh. Chỉ duy nhất 

Bà Rịa – Vũng Tàu thừa 16 giáo viên môn Tin học ở THCS. TP Hồ Chí Minh thiếu 

nhiều nhất, cụ thể thiếu 264 giáo viên môn Công nghệ; 268 giáo viên môn Tin học; 

636 giáo viên môn Thể chất; 710 giáo viên môn Nghệ thuật ở THCS. 

- Đồng bằng Sông Cửu Long: 

 - Cả 13 tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long đều thiếu giáo viên, 

trong đó Long An thiếu nhiều nhất (thiếu 894 giáo viên THCS), tỉnh Trà Vinh thiếu 

ít nhất (thiếu 129 giáo viên THCS).  

 - Giáo viên môn Văn: Trà Vinh thừa 52 giáo viên, Kiên Giang thừa 113 giáo 

viên; Cần Thơ thừa 22 giáo viên; Bạc Liêu thừa 90 giáo viên; Cà Mau thừa 83 giáo 

viên. Các tỉnh thiếu giáo viên Văn THCS gồm: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, 

Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang. Trong đó, Long An thiếu nhiều giáo 

viên Văn ở THCS nhất (thiếu 584 giáo viên). 

 - Giáo viên môn Toán: Trà Vinh thừa 105 giáo viên; Kiên Giang thừa 143 

giáo viên; Cần Thơ thừa 3 giáo viên; Bạc Liêu thừa 14 giáo viên; Cà Mau thừa 41 

giáo viên. Các tỉnh thiếu giáo viên Toán THCS gồm: Long An, Tiền Giang, Bến 

Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng. Trong đó, Long An 

và An Giang thiếu nhiều giáo viên Văn ở THCS nhất (thiếu 101 giáo viên mỗi tỉnh). 

 - Giáo viên môn Khoa học tự nhiên thừa ở 12/13 tỉnh khu vực Đồng Bằng 

sông Cửu Long, trong đó An Giang thừa nhiều nhất, thừa 356 giáo viên Khoa học 

tự nhiên, Trà Vinh thừa 237 giáo viên, Đồng Tháp thừa 198 giáo viên. Riêng Kiên 

Giang thiếu 4 giáo viên môn Khoa học Tự nhiên.  
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 - Giáo viên dạy các môn Lịch Sử - Địa Lý; Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, 

Công nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật hiện đang thiếu ở hầu hết các tỉnh. 

Chỉ duy nhất Tiên Giang thừa 17 giáo viên môn Tin học, Sóc Trăng thừa 24 giáo viên 

môn Tin học ở THCS. Tỉnh Long An thiếu nhiều nhất, cụ thể tỉnh Long An thiếu 151 

giáo viên môn Ngoại ngữ; 144 giáo viên môn Giáo dục công dân; 125 giáo viên môn 

Công nghệ; 96 giáo viên Thể chất; 100 giáo viên môn Nghệ thuật ở THCS. 

 * Kết luận 

 - Tất cả các tỉnh thuộc 6 khu vực theo phân vùng địa lý hiện nay vẫn đang 

thiếu giáo viên THCS. Tuy nhiên số lượng giáo viên thừa – thiếu khác biệt rất lớn 

giữa các môn học khác nhau. 

 - Giáo viên THCS các môn Văn, Toán thừa ở hầu hết các tỉnh. Giáo viên 

môn Khoa học tự nhiên, Lịch Sử - Địa Lý cũng thừa ở khá nhiều tỉnh. 

 - Giáo viên dạy các môn Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Công nghệ, Tin 

học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật hiện đang thiếu ở hầu hết các tỉnh.  

2.1.4. Trung học phổ thông 

 - Đồng bằng sông Hồng 

 - Tất cả các tỉnh Đồng bằng sông Hồng đều thiếu giáo viên THPT, trong đó 

Hà Nội thiếu nhiều nhất, tổng số giáo viên còn thiếu (đã cân đối với số giáo viên dôi 

dư) ở tất cả các môn là 1844 giáo viên. Các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, 

Hải Phòng đều thiếu trên 500 giáo viên. 

 - Môn Văn, Toán, Vật Lý, Hoá học thừa giáo viên ở tất cả các tỉnh thuộc khu 

vực Đồng bằng sông Hồng. Trong đó, Hà Nội thừa nhiều nhất, đặc biệt là giáo viên 

2 môn Vật lý và Hoá học (môn Vật lý thừa 401 giáo viên, môn Hoá học thừa 324 

giáo viên. 

 - Môn Giáo dục Kinh tế - Pháp luật; môn Công nghệ, môn Nghệ thuật thiếu 

giáo viên ở tất cả các tỉnh, trong đó, Hà Nội thiếu nhiều nhất, thiếu 322 giáo viên 

Giáo dục Kinh tế - Pháp luật; thiếu 338 giáo viên môn Công nghệ; thiếu 831 giáo 

viên môn Nghệ thuật. Các môn Ngoại ngữ 1; Giáo dục Thể chất; Giáo dục Quốc 

phòng – An ninh; Tin học cũng đều thiếu giáo viên. 

 - Để dạy nội dung giáo dục bắt buộc của địa phương, các địa phương khu 

vực Đồng bằng sông Hồng đều cần bổ sung giáo viên. 

 - Giáo viên các môn Lịch sử; Địa lý; Sinh học có tỉnh thừa giáo viên, có tỉnh 



 24 

thiếu giáo viên. Tỉnh Vĩnh Phúc thừa 12 giáo viên Lịch sử, thừa 1 giáo viên Địa lý. 

Các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh thưà giáo viên Sinh học. Các 

tỉnh còn lại đều đang thiếu giáo viên ở các môn Lịch sử, Địa lý, Sinh học. 

 - Trung du miền núi phía Bắc 

 - Tất cả các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc đều thiếu giáo viên THPT, trong 

đó Quảng Ninh, Hoà Bình, Sơn La, Bắc Giang thiếu nhiều nhất, tổng số giáo viên còn 

thiếu ở tất cả các môn là trên 400 giáo viên (đã cân đối với số giáo viên dôi dư).  

 - Môn Vật Lý, Hoá học thừa giáo viên ở tất cả các tỉnh thuộc khu vực Trung 

du miền núi phía Bắc.  

 - Môn Văn, Toán, Sinh học đang thừa giáo viên ở nhiều tỉnh thuộc khu vực 

Trung du miền núi phía Bắc. Môn Văn, Toán chỉ 3 tỉnh thiếu giáo viên là Sơn La, 

Tuyên Quang, Cao Bằng. Môn Sinh học các tỉnh Sơn La, Hoà Bình, Phú Thọ, 

Quảng Ninh hiện đang thiếu giáo viên. 

 - Đặc biệt các môn Giáo dục Quốc phòng An ninh, Giáo dục Kinh tế và Pháp 

luật, Nghệ thuật, Công nghệ thiếu giáo viên ở tất cả các địa phương. Các môn còn 

lại hầu hết thiếu giáo viên ở các tỉnh thuộc khu vực Trung du miền núi phía Bắc. 

 - Để dạy nội dung giáo dục bắt buộc của địa phương, các địa phương khu 

vực Trung du miền núi phía Bắc đều cần bổ sung giáo viên. 

 - Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung 

 - Tất cả các tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung đều thiếu giáo viên 

THPT, trong đó Thanh Hoá, Bình Định thiếu nhiều nhất, tổng số giáo viên còn thiếu 

ở tất cả các môn của Thanh Hoá là 1160 giáo viên, Bình Định là 939 giáo viên (đã 

cân đối với số giáo viên dôi dư). Hai tỉnh Nghệ An, Quảng Nam đều thiếu hơn 700 

giáo viên THPT của tất cả các môn. 

 - Môn Vật Lý, Hoá học thừa giáo viên ở tất cả các tỉnh thuộc khu vực Bắc 

Trung bộ và duyên hải miền Trung.  

 - Môn Văn, Toán, Sinh học đang thừa giáo viên ở nhiều tỉnh thuộc khu vực 

Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung. Môn Toán chỉ có tỉnh Bình Định thiếu giáo 

viên; các tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Định, Ninh Thuận, Bình thuận thiếu giáo viên 

môn Sinh học; các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Định 

thiếu giáo viên môn Văn. 

 - Các môn Giáo dục Quốc phòng An ninh, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, 
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Nghệ thuật, Công nghệ thiếu giáo viên ở tất cả các địa phương. Các môn còn lại hầu 

hết thiếu giáo viên ở các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung. 

 - Để dạy nội dung giáo dục bắt buộc của địa phương, các địa phương khu 

vực Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung đều cần bổ sung giáo viên. 

 - Giáo viên các môn Lịch sử; Ngoại ngữ 1, Tin học, Giáo dục thể chất có tỉnh 

thừa giáo viên, có tỉnh thiếu giáo viên. 

 - Tây Nguyên 

 - Tất cả các tỉnh Tây Nguyên đều thiếu giáo viên THPT, trong đó Gia Lai 

thiếu nhiều nhất, tổng số giáo viên còn thiếu ở tất cả các môn của Gia Lai là 2486 

giáo viên (đã cân đối với số giáo viên dôi dư). Hai tỉnh Đăk Lăk, Lâm Đồng đều 

thiếu hơn 500 giáo viên THPT của tất cả các môn. 

 - Môn Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Ngoại ngữ, Giáo 

dục Kinh tế và Pháp luật, Công nghê, Tin học thiếu giáo viên ở tất cả các tỉnh khu 

vực Tây Nguyên.  

 - Để dạy nội dung giáo dục bắt buộc của địa phương, các địa phương khu 

vực Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung đều cần bổ sung giáo viên. 

 - Các tỉnh Đăk Lăk, Lâm Đồng, Kon Tum, Đăk Nông đều thừa giáo viên các 

môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học.  

 - Đông Nam Bộ 

 - Tất cả các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ đều thiếu giáo viên THPT, trong đó 

Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai thiếu nhiều nhất, tổng số giáo viên còn thiếu 

ở tất cả các môn của Thành phố Hồ Chí Minh là 995 giáo viên,  Đồng nai là 940 

giáo viên (đã cân đối với số giáo viên dôi dư).  

 - Môn Toán, Vật lý, Hoá học thừa giáo viên ở tất cả các tỉnh thuộc khu vực 

Đông Nam Bộ. 

 - Môn Ngoại ngữ, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Địa lý, Giáo dục Kinh 

tế và Pháp luật, Công nghệ, Nghệ thuật thiếu giáo viên ở tất cả các tỉnh khu vực 

Đông Nam Bộ.  

 - Để dạy nội dung giáo dục bắt buộc của địa phương, các địa phương khu 

vực Đông Nam Bộ đều cần bổ sung giáo viên. 

 - Các môn Văn, Lịch sử, Sinh học, Tin học có tỉnh thừa giáo viên, tỉnh thiếu 

giáo viên. 
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 - Đồng bằng Sông Cửu Long 

 - Tất cả các tỉnh khu vực Nam Bộ đều thiếu giáo viên THPT, trong đó Thành 

phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai thiếu nhiều nhất, tổng số giáo viên còn thiếu ở tất cả 

các môn của Thành phố Hồ Chí Minh là 995 giáo viên,  Đồng nai là 940 giáo viên 

(đã cân đối với số giáo viên dôi dư).  

 - Môn Toán, Vật lý thừa giáo viên ở tất cả các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ. 

Môn Hoá học, Sinh học cũng thừa giáo viên ở hầu hết các tỉnh. 

 - Môn Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Lịch sử, Địa lý, 

Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Cong nghệ, Nghệ thuật thiếu giáo viên ở tất cả các 

tỉnh khu vực Nam Bộ. Để dạy nội dung giáo dục bắt buộc của địa phương, các địa 

phương khu vực Đông Nam Bộ đều cần bổ sung giáo viên. 

 - Môn Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học có tỉnh thừa giáo viên, có tỉnh thiếu giáo viên. 

 * Kết luận 

- Tất cả các tỉnh thuộc 6 khu vực theo phân vùng địa lý đều thiếu giáo viên THPT. 

- Môn Văn, Toán, Vật Lý, Hoá học thừa giáo viên ở hầu hết tất cả các tỉnh 

trong cả nước.  

- Giáo viên các môn Lịch sử; Địa lý; Sinh học có tỉnh thừa giáo viên, có tỉnh 

thiếu giáo viên. 

- Môn Giáo dục Kinh tế - Pháp luật; môn Công nghệ, môn Nghệ thuật thiếu 

giáo viên ở hầu hết các tỉnh trong cả nước. Các môn Ngoại ngữ 1; Giáo dục Thể 

chất; Giáo dục Quốc phòng – An ninh; Tin học vẫn đang còn thiếu giáo viên ở 

nhiều tỉnh. 

- Để dạy nội dung giáo dục bắt buộc của địa phương, các địa phương thuộc 6 

khu vực theo phân vùng địa lý đều cần bổ sung giáo viên. 

2.2. Thực trạng đội ngũ giáo viên về mặt chất lƣợng 

2.2.1. Mầm non 

Theo luật giáo dục 2019, giáo viên chưa đạt chuẩn đào tạo là những giáo viên 

mầm non có trình độ trung cấp. Trong khi hầu hết các khu vực số lượng giáo viên 

mầm non chưa đạt chuẩn ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập nhiều hơn số lượng 

giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn ở các cơ sở giáo dục công lập. Cụ thể, ở khu vực 

Đồng bằng sông Hồng và Miền núi phía Bắc, số lượng giáo viên mầm non chưa đạt 

chuẩn đào tạo ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập lớn hơn rất nhiều so với số lượng 
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giáo viên chưa đạt chuẩn đào tạo các cơ sở giáo dục công lập. Riêng ở khu vực Bắc 

Trung Bộ, số lượng giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn ở các cơ sở giáo dục 

mầm non công lập lớn hơn nhiều so với số lượng giáo viên mầm non chưa đạt 

chuẩn ở các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Có thể thấy rõ sự chênh lệch 

qua Biểu đồ 6 dưới đây: 

 

Biểu đồ 2.2: So sánh số lượng giáo biên mầm non chưa đạt chuẩn tại các cơ sở 

giáo dục công lập và ngoài công lập theo khu vực 

2.2.2. Tiểu học 

 a) Đánh giá chất lƣợng giáo viên theo chuẩn trình độ đào tạo 

Theo luật giáo dục 2019, giáo viên chưa đạt chuẩn đào tạo là những giáo 

viên tiểu học có trình độ trung cấp, cao đẳng. 

Bảng số liệu dưới đây tổng hợp kết quả số lượng giáo viên tiểu học chưa đạt 

chuẩn đào tạo được thống kê theo phân vùng địa lý: 

Bảng 2.9: Tổng hợp số lượng giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn đào tạo 

Khu vực 
Loại hình trƣờng Tiểu học 

Công lập Ngoài công lập Tổng 

1. Đồng bằng sông Hồng 34,214 22873 57,087 

2. Miền núi phía Bắc 35,045 36,549 71,594 

3.Bắc Trung Bộ 27,302 26,719 54,021 

4.Tây Nguyên 12,380 12,965 25,345 

5.Đông Nam Bộ 15,873 13,865 29,738 

6.ĐB Sông Cửu Long 21,504 23,045 44,549 

Tổng 146,318 136,016 282,334 
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Tổng số giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn trong cả nước là: 282.334 giáo viên. 

Bảng số liệu trên cho thấy, ở tất cả các khu vực theo phân vùng địa lý, số lượng giáo 

viên tiểu học chưa đạt chuẩn đào tạo theo Luật Giáo dục mới tập trung chủ yếu ở các 

cơ sở giáo dục công lập. Đặc biệt ở hai khu vực đồng bằng Sông Hồng và Miền núi 

phía Bắc đang có số lƣợng lớn giáo viên tiểu học chƣa đạt chuẩn đào tạo theo 

Luật Giáo dục mới ở các cơ sở giáo dục tiểu học công lập (Đồng bằng sông Hồng 

là 57,087 giáo viên; miền núi phía Bắc là 71,594 giáo viên). 

 

Biểu đồ 2.3: Số lượng GV TH chưa đạt chuẩn ở các cơ sở giáo dục công lập và 

ngoài công lập theo các vùng miền trong cả nước 

Biểu đồ trên cho thấy, ở khu bực Đồng bằng sông Hồng, số lượng giáo viên 

tiểu học chưa đạt chuẩn thuộc các cơ sở giáo dục công lập chiếm số lượng rất lớn so 

với giáo viên chưa đạt chuẩn ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Nhìn chung trong 

cả nước, số giáo viên tiểu học chƣa đạt chuẩn trong các cơ sở giáo dục công lập 

đang chiếm số lƣợng lớn nhất: 146,318 giáo viên. 

Các tỉnh có số lượng giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn đào tạo lớn nhất là: 

1. Hà Nội: 19.513 giáo viên 

2. Đăk Lăk: 10.641 giáo viên 

3. Hồ Chí Minh: 9.364 giáo viên 

4. Nghệ An: 8.096 giáo viên 

5. Nam Định: 7.990 giáo viên 
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6. Sơn La: 7.776 giáo viên 

7. Bắc Giang: 7.526 giáo viên 

8. Hà Giang: 6.844 giáo viên 

9. Thanh Hóa: 6.832 giáo viên 

10. Hòa Bình: 6.540 giáo viên 

 b) Đánh giá chất lƣợng đội ngũ giáo viên tiểu học theo năng lực nghề nghiệp 

Bảng 2.10: Thực trạng năng lực của giáo viên tiểu học theo đối tượng đánh giá 

Đối tƣợng đánh giá 

 

Nội dung thang đo 

ĐỐI TƢỢNG 

Giáo viên CBQL Trường 

 Std.D N  Std.D N 

Năng lực chuyên môn 3.88 .555 2832 3.38 .607 553 

Năng lực nghiệp vụ - Lập kế hoạch dạy học và 

giáo dục 
4.57 .448 2832 4.19 .564 549 

Năng lực nghiệp vụ - tổ chức hoạt động dạy học 4.49 .462 2826 3.98 .559 547 

Năng lực nghiệp vụ - Tổ chức hoạt động giáo dục 3.81 .477 2827 3.66 .453 547 

Năng lực nghiệp vụ - Kiểm tra đánh giá 4.40 .543 2827 4.15 .587 547 

Năng lực xây dựng môi trường giáo dục dân chủ 4.59 .419 2829 4.28 .525 547 

Năng lực phát triển quan hệ xã hội 4.47 .460 2827 4.24 .517 544 

 

Thực trạng năng lực giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp được thể hiện 

qua biểu đồ sau: 

 

Biểu đồ 2.4: Điểm trung bình năng lực giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp 
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Có thể nhận thấy, theo giáo viên tự đánh giá, các năng lực đạt mức tốt bao 

gồm: năng lực lập kế hoạch dạy học và giáo dục, năng lực tổ chức hoạt động dạy 

học, năng lực kiểm tra đánh giá, năng lực xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, 

năng lực phát triển các mối quan hệ xã hội. Cũng theo ý kiến đánh giá của giáo 

viên, các năng lực ở mức khá bao gồm: năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức 

các hoạt động giáo dục. 

Nhìn chung, cán bộ quản lý trường tiểu học đánh giá năng lực của giáo viên ở 

mức thấp hơn giáo viên tự đánh giá. Chỉ có 2 năng lực ở mức tốt bao gồm: năng lực 

xây dựng môi trường giáo dục dân chủ và năng lực phát triển các mối quan hệ xã hội. 

Các năng lực còn lại ở mức khá, bao gồm: năng lực chuyên môn và năng lực nghiệp 

vụ (bao gồm: năng lực lập kế hoạch dạy học và giáo dục, năng lực tổ chức hoạt động 

dạy học, năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục, năng lực kiểm tra đánh giá). 

2.2.3. Trung học cơ sở 

 a) Đánh giá chất lƣợng giáo viên theo chuẩn trình độ đào tạo 

Theo luật giáo dục 2019, giáo viên chưa đạt chuẩn đào tạo là những giáo 

viên THCS có trình độ cao đẳng. 

Bảng số liệu dưới đây tổng hợp kết quả số lượng giáo viên THCS chưa đạt 

chuẩn đào tạo được thống kê theo phân vùng địa lý: 

Bảng 2.29: Tổng hợp số lượng giáo viên trung học cơ sở chưa đạt chuẩn đào tạo 

Phân vùng 
THCS 

Công lập Ngoài công lập Tổng 

1. Đồng bằng sông Hồng 14386 7,676 22,062 

2. Miền núi phía Bắc 13845 13,971 27,816 

3.Bắc Trung Bộ 11217 9,853 21,070 

4.Tây Nguyên 5524 5,246 10,770 

5.Đông Nam Bộ 7648 5,238 12,886 

6.ĐB Sông Cửu Long 10174 10,363 20,537 

Tổng 62,794 52,347 115,141 

 

Tổng số giáo viên THCS chưa đạt chuẩn trong cả nước là 115.141 giáo viên. 

Bảng số liệu 2.30 cho thấy, số lượng giáo viên THCS chưa đạt chuẩn tập trung 

nhiều nhất ở 3 khu vực: Miền núi phía Bắc (27,816 giáo viên); khu vực Đồng bằng 

Sông Hồng (22.062 giáo viên) và Đồng bằng sông Cửu Long (20.537 giáo viên). 
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Số lượng giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn đào tạo có sự khác biệt giữa các 

cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục ngoài công lập. 

 

Biểu đồ 2.5: Số lượng GV THCS chưa đạt chuẩn đang làm việc tại các CSGD 

công lập và ngoài công lập phân bổ theo vùng 

Biểu đồ 2.5 cho thấy, khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ số 

lượng giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn ở các cơ sở giáo dục công lập lớn hơn 

rất nhiều so với số lượng giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn ở các cơ sở giáo dục 

ngoài công lập. Khu vực Miền núi phía Bắc số lượng giáo viên tiểu học chưa đạt 

chuẩn ở các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập đêu rất lớn và tương đối 

bằng nhau. 

Các tỉnh có số lượng giáo viên THCS chưa đạt chuẩn nhiều nhất như sau: 

1. Quảng Trị: 7.330 giáo viên 

2. Hà Nội: 6.574 giáo viên 

3. Tiền Giang: 4.294 giáo viên 

4. Đăk Lăk: 3.852 giáo viên 

5. Nam Định: 3.726 giáo viên 

6. Lạng Sơn: 3.432 giáo viên 

7. Hồ Chí Minh: 3.387 giáo viên 

8. Bắc Giang: 3.168 giáo viên 

9. Quảng Ngãi: 3.094 giáo viên 
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 b) Đánh giá theo năng lực nghề nghiệp 

Bảng 2.30: Thực trạng năng lực của giáo viên trung học cơ sở theo chuẩn nghề nghiệp 

Đối tƣợng đánh giá 

Nội dung thang đo 

Giáo viên CBQL Trƣờng 

 Std.D   Std.D  

Năng lực chuyên môn 3.95 .527 2854 3.50 .550 527 

Năng lực nghiệp vụ - Lập kế hoạch dạy học và 

giáo dục 
4.37 .506 2855 4.04 .585 527 

Năng lực nghiệp vụ - tổ chức hoạt động dạy học 4.04 .467 2849 3.67 .482 525 

Năng lực nghiệp vụ - Tổ chức hoạt động giáo dục 3.66 .507 2849 3.49 .432 525 

Năng lực xây dựng môi trường giáo dục dân chủ 4.12 .446 2850 3.80 .564 522 

Năng lực phát triển quan hệ xã hội 4.52 .498 2846 4.21 .589 522 

 

Thực trạng năng lực của giáo viên Trung học cơ sở theo chuẩn nghề nghiệp 

được thể hiện trong bảng sau: 

 

Biểu đồ 2.6: Thực trạng năng lực giáo viên THCS theo chuẩn nghề nghiệp 

Giáo viên THCS tự đánh giá năng lực theo chuẩn nghề nghiệp ở mức khá đến 

mức tốt. Trong đó các năng lực ở mức khá là năng lực nghiệp vụ - năng lực lập kế 

hoạch dạy học và giáo dục, và năng lực phát triển các quan hệ xã hội. các năng lực ở 

mức khá bao gồm: năng lực chuyên môn, năng lực nghiệp vụ (gồm năng lực tổ chức 

hoạt động dạy học, giáo dục), năng lực xây dựng môi trường giáo dục dân chủ. 

Cán bộ quản lý trường THCS cũng đánh giá năng lực giáo viên ở mức khá 
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đến mức tốt nhưng với điểm trung bình thấp hơn. Chỉ có năng lực phát tiển các mối 

quan hệ xã hội ở mức tốt, các năng lực còn lại chỉ ở mức khá 

2.2.4. Trung học phổ thông 

Bảng 2.31: thực trạng năng lực của giáo viên trung học phổ thông  

theo đối tượng đánh giá 

Đối tƣợng đánh giá 

 

Nội dung thang đo 

ĐỐI TƢỢNG 

Giáo viên CBQL Trường 

 Std.D N  Std.D N 

Năng lực chuyên môn 3.92 .546 459 3.56 .554 115 

Năng lực nghiệp vụ - Lập kế hoạch dạy học và 

giáo dục 
4.25 .543 459 3.99 .608 115 

Năng lực nghiệp vụ - tổ chức hoạt động dạy học 3.98 .471 458 3.650 .57 115 

Năng lực nghiệp vụ - Tổ chức hoạt động giáo dục 3.34 .505 458 3.21 .498 114 

Năng lực nghiệp vụ - Kiểm tra đánh giá 3.88 .675 458 3.61 .709 114 

Năng lực xây dựng môi trường giáo dục dân chủ 4.428 .463 458 4.07 .609 114 

Năng lực phát triển quan hệ xã hội 4.30 .529 459 4.01 .6364 114 

 

Thực trạng năng lực của giáo viên trung học phổ thông được thể hiện ở biểu 

đồ sau: 

 

Biểu đồ 2.7: Thực trạng năng lực giáo viên THPT theo chuẩn nghề nghiệp 

Sơ đồ trên cho thấy: theo giáo viên THPT tự đánh giá, các năng lực đạt mức 

trung bình đến khá. Các năng lực ở mức khá bao gồm: năng lực nghiệp vụ - Lập kế 
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hoạch dạy học và giáo dục, năng lực xây dựng môi trường giáo dục dân chủ và năng 

lực phát triển quan hệ xã hội. Các năng lực ở mức trung bình bao gồm: năng lực 

chuyên môn, năng lực nghiệp vụ - tổ chức các hoạt động giáo dục, năng lực nghiệp 

vụ - tổ chức các hoạt động dạy học, năng lực nghiệp vụ: năng lực kiểm tra đánh giá. 

Trong đó năng lực thấp nhất là năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục. 

Cán bộ quản lý đánh giá năng lực giáo viên THPT ở mức trung bình đến khá 

và nhìn chung ở mức thấp hơn giáo viên tự đánh giá. Các mức độ đánh giá về các 

biểu hiện năng lực theo chuẩn nghề nghiệp tương đồng với mức độ đánh giá của 

giáo viên. 

2.3. Thực trạng sinh viên ra trƣờng có việc làm 

Sinh viên sư phạm do tính đặc thù nên sau khi ra trường tỷ lệ sinh viên có 

việc làm trong khối khu vực nhà nước chiếm 40.61%, tiếp đến là khối tư nhân 

(20.43%). Bên cạnh đó, có 1308 sinh viên tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp tương 

đương 9.57% trên tổng số sinh viên tốt nghiệp và 4.38% sinh viên làm việc tại các 

cơ quan, doanh nghiệp liên doanh.  

Hầu hết các chuyên ngành đều có tỷ lệ sinh viên làm việc tại khối khu vực 

nhà nước cao hơn so với tư nhân, ví dụ như: quản lý giáo dục (cao hơn 8.69%), giáo 

dục tiểu học (cao hơn  49.24%), giáo dục chính trị (cao hơn 25%), sư phạm kỹ thuật 

công nghiệp (cao hơn 30.77%)… Tuy nhiên, bên cạnh có cũng có một số chuyên 

ngành có tỷ lệ sinh viên làm tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tư nhân 

cao hơn so với nhà nước: (cao hơn 41.38%), giáo dục đặc biệt (cao hơn 35.05%), sư 

phạm tin học (cao hơn 6.95%). Qua đó, ta thấy được hiện nay các trường khối 

ngành sư phạm ngày càng được mở rộng, nhiều trường lớp được xây dựng mở rộng 

nhưng theo hướng tư nhân nhiều hơn nên trong thời gian tới việc làm khối tư nhân 

sẽ ngày càng gia tăng. Trong khi việc làm khối nhà nước đang được Bộ giáo dục 

tiếp tục thắt chặt để đảm bảo chất lượng. 

Sinh viên có việc làm theo chuyên ngành tại các cơ quan, doanh nghiệp khối 

nhà nước chiếm tỷ lệ khá cao trên tổng số sinh viên tốt nghiệp. Trong đó, chuyên 

ngành sư phạm âm nhạc có tỷ lệ cao nhất (67.56%), sau đó là sư phạm kỹ thuật 

công nghiệp (61.54%), tiếp theo là các chuyên ngành như sư phạm tiểu học và sư 

phạm mỹ thuật lần lượt chiếm 58.91% và 57.96%. 

Ngoài ra, các nhóm chuyên ngành có tỷ lệ sinh viên làm việc tại cơ quan, 
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doanh nghiệp nhà nước nằm ở mức trung bình bao gồm: giáo dục mầm non (45.24%), 

sư phạm ngữ văn (42.13%), sư phạm địa lý (39.1%), giáo dục chính trị (41.44%), sư 

phạm toán học (45.87%), sư phạm vật lý (42.95%), giáo dục công dân (32.93%) 

Còn lại, các nhóm chuyên ngành có tỷ lệ sinh viên làm việc tại cơ quan, 

doanh nghiệp nhà nước nằm ở mức thấp bao gồm: quản lý giáo dục (17.93%), sư 

phạm tiếng Pháp (16.22%), giáo dục học (20.69%). 

Sinh viên sư phạm có việc làm theo chuyên ngành tại cơ quan, doanh nghiệp 

tư nhân chiếm tỷ lệ 20.43% trên tổng số. 

Cụ thể, các nhóm chuyên ngành có tỷ lệ sinh viên làm việc tại các cơ quan tư 

nhân cao gồm: giáo dục học (62.07%), giáo dục đặc biệt (58.76%). 

Tiếp đến, là những nhóm ở mức trung bình: giáo dục mầm non (25.88%), 

giáo dục công dân ( 38.32%), sư phạm tin học (30.48%), sư phạm vật lý (23.65%), 

sư phạm sinh học (30.95%), sư phạm kỹ thuật công nghiệp (30.77%),  sư phạm địa 

lý (22.15%), sư phạm âm nhạc (23.66%), sư phạm mỹ thuật (22.45%), sư phạm 

tiếng Pháp (36.49%)… 

Cuối cùng là những nhóm chuyên ngành có tỷ lệ sinh viên làm việc ở các cơ 

quan tư nhân thấp bao gồm:  quản lý giáo dục (9.24%), giáo dục thể chất (10.91%), 

giáo dục tiểu học (9.67%),  sư phạm tiếng Trung Quốc (7.02%), thậm chí chuyên 

ngành sư phạm tiếng Nga không có sinh viên nào làm việc ở các cơ sở giáo dục hay 

cơ quan, doanh nghiệp tư nhân 

Trong tổng số các sinh viên có việc làm sau khi ra trường, tỷ lệ sinh viên tự 

tạo việc làm cũng là  một con số đáng nói 9.57% (1308 sinh viên trên tổng số 13673 

sinh viên).  

Tỷ lệ sinh viên tự tạo việc làm cao nhất sau khi ra trường thuộc về chuyên 

ngành giáo dục chính trị (25.34%).  

Bên cạnh đó, những chuyên ngành khác cũng có tỷ lệ sinh viên tự tạo việc 

làm ở mức trung bình bao gồm: giáo dục đặc biệt (14.43%), giáo dục công dân 

(16.77%), sư phạm toán học (13.06%), sư phạm tin học (14.97%), sư phạm vật lý 

(12.03%), sư phạm hóa học (12.05%), sư phạm ngữ văn (16.49%), sư phạm lịch sử 

( 15.99%), sư phạm mỹ thuật (15.92%), sư phạm tiếng Pháp (12.16%). Con số này 

cho thấy rằng sinh viên sư phạm có thể có rất nhiều lựa chọn trong công việc và môi 

trường làm việc để phù hợp với bản thân và nhu cầu xã hội. 
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Tuy nhiên, cũng có những chuyên ngành có tỷ lệ sinh viên tự tạo việc làm 

khá thấp, ví dụ như: sư phạm tiếng Anh (3.39%), sư phạm tiếng Nga (5.88%), sư 

phạm tiếng Trung Quốc (1.75%), quản lý giáo dục (0.54%) và giáo dục học (0%).  

Ngoài các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và tư nhân, cơ quan, doanh 

nghiệp liên doanh, có vốn đầu tư nước ngoài cũng là một trong những môi trường 

phù hợp cho sinh viên sư phạm có cơ hội làm việc và học hỏi. Tỷ lệ sinh viên sau 

khi tốt nghiệp làm việc tại các cơ quan này chiếm 4.38% trên tổng số sinh viên có 

việc làm (73.1%). Chuyên ngành sư phạm tiếng Trung Quốc chiếm tỷ lệ cao nhất 

(35.09%). Tiếng Trung là ngôn ngữ thứ hai mà sinh viên được học để giảng dạy và 

làm việc nên có rất nhiều sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp đã tìm kiếm cho 

mình những môi trường liên doanh phù hợp để đáp ứng nhu cầu ham học hỏi và làm 

việc của bản thân, đồng thời là nơi để họ được sử dụng và phát huy tối đa những 

kiến thức, kỹ năng đã được học trong trường đại học. 

Bên cạnh đó còn một số chuyên ngành khác cũng có tỷ lệ sinh viên làm việc 

trong các cơ quan, doanh nghiệp liên doanh ở mức trung bình như: giáo dục học 

(17.24%), giáo dục công dân (11.98%), sư phạm vật lý (9.54%), sư phạm sinh học 

(9.77%), sư phạm tiếng Anh (8.3%). 

Và những chuyên ngành khác có tỷ lệ sinh viên sau khi ra trường làm việc tại 

các cơ quan, doanh nghiệp liên doanh thấp bao gồm: giáo dục mầm non (2.52%), 

giáo dục đặc biệt (2.06%), giáo dục chính trị (1.37%), giáo dục thể chất (1.66%), sư 

phạm tin học (0.53%),  sư phạm địa lý (1.21%), sư phạm âm nhạc ( 0.38%). Bên 

cạnh đó, có một số chuyên ngành không có sinh viên sau khi tốt nghiệp làm ở khu 

vực liên doanh như: quản lý giáo dục (0%), sư phạm kỹ thuật công nghiệp (0%). 

2.4. Đánh giá thực trạng 

2.4.1. Thực trạng đội ngũ giáo viên 

- Về chất lượng: Nghiên cứu đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên căn cứ 

theo chuẩn nghề nghiệp. Đây là căn cứ quan trọng để đề xuất các biện pháp nâng 

cao chất lượng giáo viên sát với thực tiễn giáo dục 

+ Giáo viên các cấp đánh giá chất lượng đội ngũ tốt hơn đánh giá của cán bộ 

quản lí. Về cơ bản năng lực nghề nghiệp của giáo viên khá đồng đều.  

+ Theo kết quả đánh giá thực trạng chất lượng thì giáo viên tiểu học có chất 

lượng được đánh giá cao hơn hai cấp còn lại trên tất cả mọi khía cạnh của năng lực 

nghề nghiệp. 
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+ So với chuẩn nghề nghiệp mới thì đội ngũ giáo viên các cấp vẫn cần được 

tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên và định kì với sự kết hợp của các cơ quan quản lí 

đến nhà trường và tự chủ nghề nghiệp của giáo viên.  

- Về số lượng: nhìn chung, thực trạng số lượng giáo viên không đồng đều giữa 

các cấp học, môn học và khu vực.  

+ Giáo viên tiểu học: thực trạng cho thấy, giáo viên các môn học chuyên biệt 

như Nghệ thuật, Tiếng Anh, Công nghệ đang bị thiếu so với yêu cầu của chương 

trình giáo dục phổ thông 2018. Một số địa bàn như Miền núi Trung du phía Bắc hay 

Tây Nguyên thì số lượng giáo viên thiếu đang nhiều hơn các khu vực còn lại 

+ Giáo viên THCS và THPPT thiếu cục bộ giữa các địa phương, vùng miền và 

với những môn học mới trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 do chưa đào 

tạo giáo viên đúng với tên gọi GVKHTN và GV KHXH, tuy nhiên, cần tính đến 

lượng giáo viên các môn Hoá, Lí, Sinh, Sử Địa đang có để có huwongs bồi dưỡng 

phù hợp, tránh lãng phí nguồn nhân lực. 

2.4.2. Nguyên nhân của thực trạng 

- Trước năm 2015, thực hiện Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân năm 2003, các địa phương chủ động phê duyệt biên chế. Do công tác quy 

hoạch, dự báo của các địa phương chưa kịp thời hoặc không hiệu quả, nên nhiều địa 

phương tuyển dụng không đúng số lượng, cơ cấu đội ngũ dẫn đến việc thừa thiếu 

cục bộ. Đặc biệt là, từ sau năm 2011, việc chuyển đổi mô hình trường lớp bán công 

(không còn mô hình trường bán công) đã dẫn đến việc tuyển dụng giáo viên ở các 

trường lớp bán công vào các trường công lập tăng lên, nhiều nơi tuyển dụng vào các 

trường công lập nhiều hơn chỉ tiêu biên chế được giao. 

- Dân số cơ học tăng nhanh tại các khu vực trung tâm, thành phố lớn, khu 

công nghiệp dẫn tới tăng trường lớp, tăng số lượng giáo viên. Đối với các vùng 

miền núi, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, do đặc điểm đặc thù có nhiều điểm 

trường lẻ, sĩ số học sinh trong một lớp ít trong khi các lớp học này vẫn cần đảm bảo 

đủ giáo viên theo quy định. Ngoài ra, đối với giáo viên mầm non, việc thực hiện 

phổ cập, đặc biệt phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi dẫn đến nhu cầu bổ sung nhiều 

giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu gia tăng số lượng trẻ mầm non đến trường. 

- Việc thừa thiếu giáo viên diễn ra ở cả trong một cấp học và ở các cấp học 

khác nhau. Tuy nhiên, giáo viên dạy môn này không thể điều chuyển sang dạy môn 
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khác; giáo viên cấp này không chuyển sang dạy cấp khác khi không đảm bảo trình 

độ chuẩn đào tạo. Việc điều chuyển giáo viên giữa các địa phương cũng khó khăn vì 

các địa phương được tổ chức tuyển dụng riêng. 

- Việc phân cấp tại địa phương trong công tác tuyển dụng, sử dụng đội ngũ 

nhà giáo còn nhiều bất cập vì hầu hết ở các địa phương, cơ quan chuyên môn là sở 

GD&ĐT, phòng GD&ĐT không phải là đơn vị chủ trì, đầu mối về tuyển dụng giáo 

viên nên không chủ động trong việc điều tiết số lượng, cơ cấu đội ngũ theo môn 

học, cấp học và không chủ động điều tiết được giáo viên thừa, thiếu; một số nơi đã 

vi phạm quy định của pháp luật về tuyển dụng, bố trí, phân công giáo viên, gây 

nhiều bức xúc trong đội ngũ giáo viên và xã hội. 

- Sau khi có Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị “về 

tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, hầu hết các 

tỉnh, thành không được giao thêm biên chế giáo viên mặc dù số học sinh ở các địa 

phương trong thời gian qua vẫn tăng. 

- Công tác quy hoạch, dự báo, tổ chức sắp xếp mạng lưới, quy mô trường 

lớp, giáo viên thiếu - thừa ở các địa phương còn nhiều hạn chế, yếu kém. Nhu cầu 

giáo viên các cấp, đặc biệt các khu công nghiệp, kinh tế mới tăng, nhu cầu gửi trẻ 

ở bậc mầm non ngày càng tăng, nhu cầu giáo viên tăng song không theo kịp tốc độ 

tăng của trẻ. 

- Giáo viên chưa đáp ứng chuẩn theo quy định mới của Luật giáo dục, chuẩn 

nghề nghiệp giáo viên 

Theo Luật Giáo dục, GV mầm non phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm 

trở lên, GV tiểu học, THCS, THPT có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên 

trở lên. GV tiếng Anh tiểu học và THCS cần có trình độ tiếng Anh bậc 4 (tương 

đương bằng B2 đối với khung ngoại ngữ châu Âu) theo khung năng lực ngoại ngữ 

sáu bậc dành cho Việt Nam. Nhiều sở GD&ĐT cho biết hiện rất khó khăn khi đội 

ngũ GV một số trường không đồng bộ về cơ cấu, một bộ phận GV năng lực còn hạn 

chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới chương trình, SGK mới. 

- Những thay đổi về chương trình giáo dục phổ thông :Theo chương trình 

giáo dục phổ thông 2018, ở cấp THPT, các môn học bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, 

Ngoại ngữ 1, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Các môn học 

được lựa chọn theo nhóm Khoa học Xã hội (gồm Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, 
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Lịch sử, Địa lý), nhóm Khoa học Tự nhiên (gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học), nhóm 

Công nghệ và Nghệ thuật (gồm Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật), Tiếng dân tộc 

thiểu số, Ngoại ngữ 2. Khi áp dụng chương trình mới, một số môn sẽ không được 

học sinh lựa chọn, dẫn đến thầy cô có thể thất nghiệp hoặc cần bồi dưỡng lại để 

các trường sư phạm có lộ trình đào tạo mới. Ở Tiểu học, triển khai chương trình 

giáo dục phổ thông mới, trong đó nhu cầu GV tiểu học tăng lên do tăng cường dạy 

2 buổi/ngày. 
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Kết luận Chương 2 

Theo kết quả tính toán của đề tài về thực trạng thừa – thiếu giáo viên năm 

2019 - 2020, tất cả 63 tỉnh đều thiếu giáo viên ở cả 3 cấp Tiểu học, THCS, THPT. 

Tuy nhiên, ở tất cả các tỉnh đều có tình trạng thừa – thiếu giáo viên không giống 

nhau ở các môn học. Trong đó, ở Tiểu học, hầu hết các tỉnh đều thừa giáo viên văn 

hoá nhưng lại thiếu giáo viên dạy các môn Ngoại ngữ, Nghệ thuật, Giáo dục thể 

chất, Tin học. Ở THCS, hầu hết các tỉnh đều thừa giáo viên dạy môn Văn và Toán, 

thiếu giáo viên dạy các môn Ngoại ngữ, Giáo dục công đan, Tin học, Nghệ thuật, 

Giáo dục thể chất. Ở THPT, các tỉnh cũng thừa giáo viên ở các môn Văn, Toán, Vật 

lý, Hoá học; thiếu giáo viên dạy các môn Nghệ thuật, Công nghệ, Giáo dục Kinh tế 

và Pháp luật, Giáo dục Quốc phòng và An ninh. 

Thực trạng khảo sát năng lực nghề nghiệp của giáo viên phổ thông cho thấy: 

Các nhóm năng lực đạt mức cao hơn các năng lực còn lại: năng lực xây dựng môi 

trường giáo dục dân chủ và năng lực phát triển các mối quan hệ xã hội - đều ở mức 

tốt. Các nhóm năng lực ở mức thấp hơn bao gồm: Năng lực chuyên môn và năng 

lực nghiệp vụ - ở mức khá. Trong nhóm năng lực nghiệp vụ, 2 năng lực “tổ chức 

hoạt động giáo dục”, “năng lực kiểm tra đánh giá” và “tổ chức hoạt động dạy học” 

thấp hơn năng lực “lập kế hoạch dạy học và giáo dục”. 

Trong tổng số 23406 sinh viên tốt nghiệp, có 18705 sinh viên được khảo sát 

và có phản hồi về tình hình việc làm sau khi tốt nghiệp, chiếm 79.92%. 

Tình hình chung, tỷ lệ sinh viên có việc làm chiếm 73.1% tổng số sinh viên 

tham gia khảo sát. Điều này cho thấy sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp cũng khá 

dễ dàng trong tiếp cận việc làm và là tín hiệu đáng mừng chứng tỏ các hoạt động 

định hướng nghề nghiệp của nhà trường dành cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đã 

phát huy hiệu quả và sinh viên lựa chọn được công việc ổn định, phù hợp năng lực. 

Mặc dù vậy, vẫn còn có 28.32% sinh viên hiện tại chưa có việc làm. Ngoài ra, tỷ lệ 

sinh viên được khảo sát đang tiếp tục học chiếm tỉ lệ là 6.2 %.  

Những sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp có việc làm tập trung chủ yếu ở 

các chuyên ngành như: sư phạm tiếng Nhật, sư phạm tiếng Nga, giáo dục học, giáo 

dục đặc biệt, sư phạm tiếng Anh, sư phạm tiếng Trung Quốc, sư phạm mỹ thuật… 

Các nhóm ngành sinh viên có việc làm thấp bao gồm: sư phạm lịch sử 

(59.59%), sư phạm vật lý (63.67%), sư phạm toán học (67.87%), sư phạm kỹ thuật 
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công nghệp (68.42%), giáo dục thể chất (64.35%), sư phạm ngữ văn (67.17%), giáo 

dục chính trị (66.21%). 

Số lượng sinh viên sư phạm tiếp tục học sau khi tốt nghiệp theo chuyên ngành 

là 1160 sinh viên ( 6.2%). Trong đó, những chuyên ngành có tỷ lệ cao sinh viên tiếp 

tục học sau khi tốt nghiệp bao gồm: sư phạm kỹ thuật công nghiệp (21.05%), sư 

phạm toán học (12.8%), sư phạm tiếng Pháp (10%), SP vật lý (10.44%).  

Số lượng sinh viên chưa có việc làm chiếm 3872 sinh viên trên tổng số 

18705, tương đương 28.32%. Đó là một con số đáng chú ý về tình trạng việc làm 

của sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp. 
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CHƢƠNG 3 

DỰ BÁO NHU CẦU ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN 

ĐẾN 2025 TẦM NHÌN 2035 
 

3.1. Phƣơng pháp và phân vùng dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên 

3.1.1. Phương pháp dự báo 

* Mầm non 

Để dự báo số lượng học sinh khối mẫu giáo và mầm non, chúng tôi sử dụng 

mô hình hồi quy tuyến tính. 

Ví dụ dưới đây là số lượng học sinh khối mầm non và mẫu giáo ở Hà Nội 

trong giai đoạn 2003-2016 (đơn vị: nghìn học sinh). 

Do hệ số tương quan giữa năm học với số lượng học sinh là  rất 

gần với 1 nên mô hình hồi quy tuyến tính là phù hợp để phân tích sự thay đổi của số 

lượng học sinh khối mẫu giáo và mầm non. 

Định biên hiện tại của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho giáo viên mầm non 

hiên nay là 

- Số giáo viên/lớp là 2.2. 

- Số học sinh/lớp là 30. 

Ta xác định được số giáo viên cần có để đáp ứng được đủ nhu cầu theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là 

 

Từ việc dự báo số lượng học sinh, các quy định và công thức ở trên chúng tôi 

dự báo số lượng giáo viên mầm non 

Để có thể dự báo được nhu cầu bổ sung, thay thế giáo viên bậc mầm non, 

mẫu giáo căn cứ đầu tiên phải tính dến là số lượng giáo viên hao hụt mỗi năm do 

đến tuổi nghỉ hưu theo quy định. 

Thêm vào đó, ước tính tỉ lệ giáo viên chuyển nghề là 0,5%/năm, kết hợp với 

số lượng giáo viên nghỉ hưu, ta có bảng (luỹ tiến theo năm) về số lượng giáo viên 

mẫu giáo và mầm non cần tuyển dụng thêm trong giai đoạn 2018-2027. 
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* Tiểu học 

Trước hết chúng tôi sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để dự báo số lượng 

học sinh tiểu học trong giai đoạn 2017-2027. 

Do hệ số tương quan giữa năm học với số lượng học sinh là  rất 

gần với 1 nên mô hình hồi quy tuyến tính là phù hợp để phân tích sự thay đổi của số 

lượng học sinh Tiểu học. 

Áp dụng công thức dự báo cho mô hình hồi quy tuyến tính, ta thu được bảng 

dự báo số lượng học sinh tiểu học trong giai đoạn 2017-2027 

Theo định biên của Bộ Giáo dục và Đào tạo là 1.5 giáo viên/lớp (học hai 

buổi/ngày) và tỉ lệ học sinh trên lớp trung bình của Hà Nội (36,7 học sinh/lớp), ta 

tính số giáo viên cần để đảm bảo đào tạo theo công thức 

 

*  Trung học cơ sở 

Chúng tôi sử dụng phương pháp luồng để xác định số học sinh chuyển từ cấp 

tiểu học lên trung học cơ sở. Cụ thể, ta xác định tỉ lệ chuyển từng năm bởi công 

thức sau: 

Tỉ lệ chuyển ở năm thứ k = (THCS(k+5)/4)/(TH(k)/5)= 5* THCS(k+5)/4 * TH 

Để xác định tỉ lệ chuyển ở những năm tiếp theo, ta chia hai trường hợp như sau: 

- Áp dụng mô hình hồi quy phi tuyến theo hàm Gompertz nếu hệ số tương 

quan cao. 

- Tỉ lệ chuyển bằng trung bình cộng tỉ lệ chuyển của 4 năm gần nhất nếu hệ 

số tương quan thấp. 

* THPT 

Chúng tôi sử dụng phương pháp luồng để xác định số học sinh chuyển từ cấp 

trung học cơ sở lên phổ thông trung học. Cụ thể, ta xác định tỉ lệ chuyển từng năm 

bởi công thức sau: 

Tỉ lệ được xác định bằng công thức 

Tỉ lệ chuyển năm thứ k = (PTTH(k+4)/3)/(THCS(k)/4)= 4*PTTH (k+4)/3 * 

THCS(k) 

Để xác định tỉ lệ chuyển ở những năm tiếp theo, ta chia hai trường hợp như sau: 

- Áp dụng mô hình hồi quy logistic khi thấy hệ số tương quan cao. 
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3.1.2. Phân vùng dự báo 

Dựa trên cơ sở lý luận được phân tích, căn cứ trên các vùng được quy hoạch 

với các yêu cầu tương đồng về điều kiện tự nhiên, xã hội và thuận tiện cho công tác 

phân vùng lãnh thổ, các vùng dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên được phân như sau: 

1. Vùng Trung du và vùng núi phía bắc: gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, 

Hoà Bình. Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, 

Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang và Quảng Ninh. (15 tỉnh và thành phố) 

2. Vùng Đồng bằng sông Hồng: gồm: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà 

Nam, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng. (10 tỉnh và 

thành phố) 

3. Bắc Trung bộ và Duyên Hải Miền Trung: Thanh Hóa, Nghệ an, Hà 

tình, Quảng Bình, Quảng trị, thừa thiên Huế, Đà nẵng, Quản nam, Quảng ngãi, Bình 

Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh T huận; Bình Thuận (14 tỉnh và thành phố) 

4. Khu vực Tây Nguyên: Đắc lắc, Đắk Nông, Gia lai, Kon Tum, Lâm Đồng 

(5 tỉnh và thành phố) 

5. Khu vực Đông Nam Bộ: gồm TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, 

Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước. (6 tỉnh và thành phố) 

6. Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long: An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà 

Mau, Thành phố Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc 

Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long (13 tỉnh và thành phố) 

3.2. Mô hình dự báo và phần mềm dự báo 

3.2.1. Mô hình dự báo 

 1. Dữ liệu đầu vào  

 Mô hình dự báo dựa trên số liệu đầu vào gồm: 

1. Tổng số HS và tổng số lớp của từng khối theo mỗi tỉnh trong các năm từ 

2008 đến 2018 (Nguồn: Tổng cục Thống kê) 
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2. Số HS và số lớp của từng trường Tiểu học, THCS, THPT trong năm học 

2019-2020 (Nguồn: Cục Công nghệ Thông tin, Bộ GD và ĐT) 

 

3. Thông tin về GV (Năm sinh, Môn giảng dạy) theo từng trường Tiểu học, THCS, 

THPT trong năm học 2019-2020 (Nguồn: Cục Công nghệ Thông tin, Bộ GD và ĐT) 

 

2. Các tham số dùng để dự báo: 

1. Quy định về số HS và số GV trên lớp do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định. 

2. Chuẩn phân phối chương trình đào tạo về số tiết mỗi môn theo từng năm học. 

Các tham số này được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế từng địa 

phương. Cụ thể, đề tài sẽ sử dụng số sĩ số học sinh/lớp ở thời điểm năm học 2019-2020 

của từng địa phương (cấp huyện/thành phố) để dự báo số lớp học trong tương lai. 

Do chưa có quy định về việc giảng dạy môn Trải nghiệm nên thời lượng dạy 

môn này được chia đều cho giáo viên ở các môn khác. 

Giáo viên dạy môn Khoa học tự nhiên ở cấp THCS được lấy từ giáo viên dạy 

môn Lý, Hoá, Sinh sẵn có. 

Giáo viên dạy môn Lịch Sử - Địa lý ở cấp THCS được lấy từ giáo viên dạy 

môn Lịch sử và môn Địa lý sẵn có. 
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3. Thiết lập  mô hình  toán học 

a) Một số khó khăn khi xây dựng mô hình dự báo 

1. Không có dữ liệu quá khứ chi tiết số HS tuyển thêm hay số lớp mới. 

2. Số liệu về số trẻ sinh ra theo từng năm cũng rất khó tiếp cận đầy đủ. 

3. Dữ liệu về tổng số HS và tổng số lớp của từng khối là dãy các đại lượng 

ngẫu nhiên phụ thuộc. 

Do đó nên không thể áp dụng trực tiếp các phương pháp thống kê đã biết. 

Trong nghiên cứu này chúng tôi đề xuất một mô hình mới cho sự phát triển của số 

HS và số lớp học. 

b) Mô hình tuyến tính ẩn 
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 Phƣơng pháp ƣớc lƣợng bình phƣơng tối thiểu 

 

 

 Phƣơng pháp ƣớc lƣợng hợp lý cực đại  
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 c) Quy trình dự báo cho từng cấp 

 Cấp Tiểu học 

1. Sử dụng số liệu về số HS tiểu học từ năm 2009 đến nay và mô hình tuyến 

tính trình bày ở trên để dự báo số lượng HS trên toàn tỉnh trong tương lai.  

2. Sử dụng số liệu về số HS từng huyện trong năm học hiện tại để ước lượng 

tỉ lệ HS mỗi huyện so với toàn tỉnh.  

3. Sử dụng số liệu dự báo về số HS và con số ước lượng về tỉ lệ HS mỗi 

huyện/toàn tỉnh để dự báo số lượng HS mỗi huyện trong tương lai. 

4. Sử dụng số liệu về sĩ số HS ước lượng sĩ số HS trong tương lai ở từng huyện.  

5. Sử dụng số liệu dự báo về số HS của mỗi huyện và sĩ số trung bình để 

ước lượng tổng số lớp ở mỗi huyện.  

6. Sử dụng số liệu dự báo về tổng số lớp và định biên về số GV/lớp để tính 

số lượng GV cần thiết nhằm đảm bảo việc giảng dạy theo CTGDPT2018. 

7. Sử dụng số liệu về thực trạng GV để ước lượng số lượng GV cần tuyển 

thêm trong tương lai. 

Cấp Trung học cơ sở 

1. Sử dụng số liệu về số HS tiểu học và THCS từ năm 2009 đến nay để ước 

lượng tỉ lệ HS chuyển từ cấp tiểu học lên THCS trên toàn tỉnh.  

Công thức tính tỉ lệ chuyển cấp: 

   

2. Sử dụng số liệu về số HS tiểu học hiện tại và số HS tiểu học dự báo để dự 

báo số HS THCS theo hệ số chuyển cấp xác định ở trên. 

3. Sử dụng số liệu về số HS từng huyện trong năm học hiện tại để ước lượng 

tỉ lệ HS mỗi huyện so với toàn tỉnh. 

4. Sử dụng số liệu dự báo về số HS và con số ước lượng về tỉ lệ HS mỗi 

huyện/toàn tỉnh để dự báo số lượng HS mỗi huyện trong tương lai. 

5. Sử dụng số liệu về sĩ số HS ước lượng sĩ số HS trong tương lai ở từng huyện. 

6. Sử dụng số liệu dự báo về số HS của mỗi huyện và sĩ số trung bình để 

ước lượng tổng số lớp ở mỗi huyện. 

7. Sử dụng số liệu dự báo về tổng số lớp và định biên về số GV/lớp để tính 

số lượng GV cần thiết nhằm đảm bảo việc giảng dạy theo CTGDPT2018. 

8. Sử dụng số liệu về thực trạng GV để ước lượng số lượng GV cần tuyển 

thêm trong tương lai. 
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Cấp Trung học phổ thông 

1. Sử dụng số liệu về số HS  THCS và THPT từ năm 2009 đến nay để ước 

lượng tỉ lệ HS chuyển từ cấp THCS  lên THPT trên toàn tỉnh. Công thức tính tỉ lệ 

chuyển cấp: 

 

2. Sử dụng số liệu về số HS THCS hiện tại và số HS THCS dự báo trong 

tương lai để dự báo số HS THPT theo hệ số chuyển cấp xác định ở trên. 

3. Sử dụng số liệu về số HS từng huyện  trong năm học hiện tại để ước 

lượng tỉ lệ HS mỗi huyện so với toàn tỉnh.   

4. Sử dụng số liệu dự báo về số HS và con số ước lượng về tỉ lệ HS mỗi 

huyện/toàn tỉnh để dự báo số lượng HS mỗi huyện trong tương lai. 

5. Sử dụng số liệu về sĩ số HS ước lượng sĩ số HS trong tương lai ở từng huyện.  

6. Sử dụng số liệu dự báo về số HS của mỗi huyện và sĩ số trung bình để 

ước lượng tổng số lớp ở mỗi huyện.  

7. Sử dụng số liệu dự báo về tổng số lớp và định biên về số GV/lớp để tính 

số lượng GV cần thiết nhằm đảm bảo việc giảng dạy theo CTGDPT2018. 

8. Sử dụng số liệu về thực trạng GV để ước lượng số lượng GV cần tuyển 

thêm trong tương lai.   

 Từ mô hình dự báo đã xây dựng, đề tài đã dự báo dự báo số lƣợng giáo 

viên cần thêm cho các tỉnh đến từng phòng giáo dục, từng môn học theo từng 

cấp học. Dƣới đây là số liệu tổng của tỉnh Thái Nguyên. Chi tiết kết quả đƣợc 

thể hiện ở PL đính kèm cuối đề tài 

Số giáo viên Tiểu học cần tuyển thêm trong giai đoạn từ 2020 đến 2025 

 Phong Giao duc Tieu học Tin hoc The Duc Nghe Thuat Ngoai Ngu 

1 Tổng số 1967 460 609 398 625 

595 THAI NGUYEN 295 85 123 92 115 

596 SONG CONG 126 25 34 16 28 

597 DINH HOA 183 35 57 34 57 

598 PHU LUONG 164 31 40 22 59 

599 DONG HY 104 44 52 38 58 

600 VO NHAI 186 46 53 33 67 

601 DAI TU 284 59 92 55 72 

602 PHO YEN 271 73 76 53 91 

603 PHU BINH 354 62 82 55 78 



 51 

Số giáo viên THCS cần tuyển thêm trong giai đoạn từ 2020 đến 2025 

Phòng Giao duc 
Ngu 

Van 
Toan 

Ngoai 

Ngu 
GDCD LS-DL KHTN 

Cong 

Nghe 

Tin 

Hoc 
GDTC 

Nghe 

Thuat 

1 Tổng số 224 328 423 317 499 477 377 253 367 253 

594 THAI NGUYEN 56 82 109 73 121 118 89 55 85 65 

595 SONG CONG 16 21 17 12 25 21 18 11 18 11 

596 DINH HOA 18 29 36 30 44 42 37 32 40 19 

597 PHU LUONG 18 20 39 23 40 36 23 11 20 16 

598 DONG HY 14 19 30 27 34 27 29 15 27 23 

599 VO NHAI 33 42 31 24 43 42 33 17 24 11 

600 DAI TU 30 35 58 49 77 75 61 43 60 40 

601 PHO YEN 16 27 50 38 56 56 41 38 47 35 

602 PHU BINH 23 53 53 41 59 60 46 31 46 33 

 

Số giáo viên THPT cần tuyển thêm trong giai đoạn từ 2020 đến 2025 

Phòng giáo dục 
Ngu 

Van 
Toan 

Ngoai 

Ngu 
GDTC GDQP-AN 

Lich 

Su 

Dia 

Ly 
GDKT-PL 

Vat 

Ly 

Hoa 

Hoc 

Sinh 

Hoc 

Cong 

Nghe 

Tin 

Hoc 

Nghe 

Thuat 
GDDBDP 

1 Tổng số 165 118 172 142 90 92 98 114 17 25 74 121 63 186 124 

592 PHO YEN 24 15 23 16 11 12 11 16 2 3 8 13 8 24 16 

593 THAI NGUYEN 61 46 62 58 38 32 36 42 12 11 34 45 28 69 45 

594 SONG CONG 7 5 5 5 4 5 4 5 -2 0 1 6 2 7 5 

595 DINH HOA 9 7 13 10 6 8 9 6 0 3 5 5 3 12 8 

596 PHU LUONG 12 6 12 9 4 4 5 7 0 1 4 11 4 12 8 

597 DONG HY 6 4 8 6 2 4 5 6 2 1 3 5 2 8 6 

598 VO NHAI 10 9 12 6 5 5 8 8 5 4 3 7 4 12 8 

599 DAI TU 20 12 23 19 10 11 12 12 -2 -2 8 13 8 22 15 

600 PHU BINH 16 14 14 13 10 11 8 12 0 4 8 16 4 20 13 

 

3.2.2. Đánh giá mô hình dự báo 

Về quy trình dự báo 

Quy trình dự báo của đề tài đảm bảo độ tin cậy và đây sẽ là cơ sở quan trọng 

khẳng định kết quả dự báo đảm bảo độ tin cậy và chính xác. 

Về công thức dự báo 

Việc áp dụng công thức dự báo vào các địa phương khác nhau cần tính tới 

những đặc điểm về sự thay đổi các biến số trong công thức dự báo. Tuy nhiên, kết 

quả hướng tới đảm bảo độ phù hợp tối đa nhưng không thể tuyệt đối được. 

Về kết quả dự báo 

Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ trả lời ở mức độ tương đối chính xác là cao 

nhất (cả 3 cấp học đều trên 80% ý kiến lựa chọn); tỷ lệ khảo sát trả lời ở mức độ rất 
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chính xác tương ứng tiểu học là 8,8%; trung học cơ sở là 7,50% và trung học phổ 

thông là 11,1%  

3.2.3. Phần mềm dự báo 

Phần mềm bao gồm 3 thành phần: 

a) Thành phần giao tiếp (giao diện)  

b) Một cách tổng quát thành phần dữ liệu là hệ thống các hàm chuyên về 

đọc ghi dữ liệu (hàm đọc/ghi) cùng với mô hình tổ chức dữ liệu tương ứng.  

c) Thành phần xử lý kiểm tra tính hợp lệ của các dữ liệu nguồn được cung 

cấp từ người dùng theo các quy trình ràng buộc trong thế giới thực.  

Các công đoạn trong phát triển phần mềm Các công đoạn chính tổng quát 

bao gồm 4 giai đoạn: 

- Giai đoạn đặc tả:  

- Giai đoạn phát triển:  

- Giai đoạn bảo trì:  

3.3. Kết quả dự báo 

3.3.1. Mầm non 

Dự báo số trẻ mầm non đến trường tăng lên luỹ tiến hàng năm. Năm 2025-

2026 là 7006803; 2030-2031 là 7997553, 2034-2035 là 8790153. 

3.3.2. Tiểu học 

 a/ Dự báo số lƣợng giáo viên cần có để thực hiện nhiệm vụ giáo dục tính 

theo từng khu vƣc và chi tiết theo môn học 

Dự báo nhu cầu giáo viên khu vực Trung du miền núi phía Bắc cho năm học 

2025 -2026, 2030-2031 và 2035- 2036 ao nhất cả nước, đặc biệt là nhu cầu giáo 

viên cho môn văn hoá cần 112.684 người cho năm học 2025 -2026, 77952 cho năm 

học 2030-2031 và 85980 cho năm học 2035- 2036. Tiếp sau là khu vực Đồng Bằng 

sông Hồng và Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung. Khu vực có dự báo nhu cầu 

giáo viên thấp nhất là Tây Nguyên. Nhìn tổng thể, môn học có số giáo viên dự báo 

đông là văn hoá và Ngoại ngữ. Đến năm học 2030-2031 và 2035- 2036, nhu cầu 

giáo viên văn hoá của Khu vực Đông Nam Bộ tăng cao, riêng Đồng bằng sông Cửu 

Long giáo viên văn hoá cho năm học 2030-2031 tăng đột biến 

Với đồng bằng sông Hồng, nhìn chung sự biến động về nhu cầu đội ngũ là 

tương đối ổn định do đặc điểm dân cư và sự biến động của các nhân tố liên quan tới 
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sự thay đồi trong dự báo đội ngũ có tính ổn định hơn các vùng kinh tế khác. Đồng 

bằng song Cửu Long là vùng có sự ổn đinh về giáo viên qua các giai đoạn là ổn 

định nhất so với các vùng khác. Thậm chí nhiều môn học ở một số tỉnh không cần 

có sự tăng thêm, một số môn học (đặc thù) chỉ cần tăng với số lượng rất ít. Do đó, 

việc tuyển sinh và đào tao đội ngũ giáo viên cho vùng này cần chú ý việc làm đầu ra 

trong tương lai, tránh tuyển dụng và đào tạo thừa so với nhu cầu thực. 

 b/ Dự báo số giáo viên cần tuyển thêm cho các khu vực lũy tiến qua các 

năm 2025, 2030,2035 

Số lượng giáo viên cần tuyển thêm không đồng đều giữa các môn học và các 

khu vực trong cả nước. Các môn văn hoá là môn cần tuyển nhiều giáo viên nhất 

trong cả nước và không ngừng tăng lên qua các mốc dụ báo. Khu vực cần tuyển 

thêm nhiều giáo viên nhất lần lượt là Trung du miền núi phía bắc, Đồng bằng sông 

Hồng, Duyên Hải Miền trung. Ví dụ năm học 2015-2026, chỉ có duyên hải miền 

Trung cần 113 giáo viên văn hoá, giáo viên các môn chuyên biệt cần cũng rất ít; tất 

cả các khu vực còn lại, nhu cầu cần tuyển giáo viên khá cao: Đồng bằng sông Hồng, 

trung du miến núi phía Bắc cần tới gần 3500 giáo viên môn văn hoá, Đông Nam Bộ 

và Đồng bằng sông Cửu Long gần 2500 giáo viên. Một mặt, các tỉnh triển khai 

chương trình mới cấp THCS, có những môn học và hoạt động mới nên số giáo viên 

cần có để thực hiện chương trình lớn. Mặt khác, nhu cầu nâng cao chuẩn giáo dục 

cũng đòi hỏi các chính sách đặc biệt liên quan đến tỷ lệ giáo viên/lớp hay sĩ số học 

sinh/lớp cũng đặt ra yêu cầu các tính điều chỉnh số giáo viên cần có. 

3.3.3. Trung học cơ sở 

 a/ Dự báo số lƣợng giáo viên cần có để thực hiện nhiệm vụ giáo dục tính 

theo từng khu vƣc và chi tiết theo môn học 

Những môn học có dự báo số giáo viên lớn nhất là Văn, Toán, KHTN; sau 

đó là các môn Ngoại ngữ 1, Lịch sử - Địa lí. Những khu vực có dự báo số giáo 

viên cao nhất là Đồng Bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ và duyên hải miền trung, 

Miền núi trung du phía Bắc. Ví dụ, năm học 2025-2026, vùng đồng bằng sông 

Hồng cần hơn 13 000 giáo viên Văn, Toán; Bắc Trung bộ và duyên hải miền trung 

cần 12738 giáo viên. 

Đến năm 2030- 2031, hai khu có số giáo viên dự báo cao là Đồng bằng 

sông Hồng và Miền núi trung du phía bắc. Môn học cần luwongj lớn giáo viên là 
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Văn, Toán, KHTN. Ví dụ, khu vực đồng bằng sông Hồng cần xấp xỉ 15000 giáo 

viên cho mỗi môn. 

Bảng 3.16: Dự báo số lượng GV THCS cần có cho năm học 2035 -2036 chi tiết 

theo từng môn học và khu vực 
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1 Trung du miền núi phía bắc 41,980   41,980 33,027 14,988 33,027 41,980 17,259 14,988 24,074 24,074     

2 Đồng bằng sông Hồng 15,617   15,617 11,999 4,709   11,999 15,617 5,627   4,709   8,381   8,381        

3 Bắc TB & Duyên Hải Miền trung 12,930   12,930 9,956   3,964   9,956   12,930 4,719   3,964   6,982   6,982        

4 Tây Nguyên 4,048     4,048   3,209   1,519   3,209   4,048   1,731   1,519   2,370   2,370        

5 Đông Nam bộ 10,838   10,838 8,327   3,269   8,327   10,838 3,906   3,269   5,817   5,817        

6 Đồng bằn sông Cửu Long 8,530     8,530   6,557   2,580   6,557   8,530   3,081   2,580   4,583   4,583        

Tổng 93,944   93,944 73,076 31,028 73,076 93,944 36,323 31,028 52,208 52,208      

 

Nhìn vào bảng số liệu về tổng hợp số lượng giáo viên theo môn và theo khu vực 

cho năm học 2035-2036 ta thấy, Khu vực miền núi phía bắc cần số lượng giáo viên các 

môn cao vượt lên so với các khu vực khác, nhất là các môn KHTN, Văn, Toán. 

Tóm lại, trong năm học 2025-2026, 2030-2031 và 2035-2036, trong cả nước 

các môn cần nhiều giáo viên nhất là Văn, Toán, KHTN, Ngoại ngữ, Lịch sử - Địa lí. 

Các khu vực Trung Du miền núi phía bắc, đồng bằng sông Hồng, bắc Trung Bộ và 

duyên hải miền Trung là những khu vực cần lượng giáo viên lớn nhất cho bậc học 

THCS. Cụ thể như sau: 

Nhìn vào bảng số liệu về tổng hợp số lượng giáo viên theo môn với ba mốc 
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thời gian tại khu vực Đồng bằng sông Hồng ta thấy, những môn học cần số lượng 

giáo viên nhiều nhất là: Văn, Toán, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật và Ngoại ngữ, 

công nghệ. Tỉnh có nhu cầu giáo viên cao nhất là các tỉnh Hà Nội, Hải Dương. Số 

lượng giáo viên cần cho Hà Nội ở mức cao: Năm 2025-2026 riêng môn Văn, Toán, 

KHTN số giáo viên cần cho mỗi môn là 5042; số lượng này tăng lên 5971 và 6002 

vào năm học 2030 – 2031; 6632 vào năm 2035-2036 

Tại khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung ta thấy, những môn học 

cần số lượng giáo viên nhiều nhất là: Văn, Toán, KHTN, Lịch sử - Địa lí, Ngoại 

ngữ. Những tỉnh cần số lượng giáo viên lớn nhất và tăng theo các giai đoạn là 

Thanh Hoá, Nghệ An. Đến năm 2035-2036, Thanh Hoá là tỉnh cần giáo viên nhiều 

vượt trội so với các địa phương khác. Ví dụ môn Văn và Toán, KHTN cần 2573 

người; Môn Ngoại ngữ, Lịch sử - Địa lí cần 9956 người. 

Tại khu vực Tây Nguyên ta thấy, những môn học cần số lượng giáo viên 

nhiều nhất là: Văn, Toán, KHTN, Ngoại ngữ, Lịc sử - Đại lí. Đến năm 2035-2036, 

Đak Lak là tỉnh cần giáo viên nhiều vượt trội so với các địa phương khác. Ví dụ 

môn văn và Toán năm 2025-2026 cần 1254 giáo viên 

Tại khu vực Đông Nam Bộ ta thấy, những môn học cần số lượng giáo viên 

nhiều nhất là: Văn, Toán, KHNT, Lịch sử- Địa lí, Ngoại ngữ. Tỉnh/ Thành phố có 

nhu cầu giáo viên cao nhất là các tỉnh Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Đến 

năm 2025-2026, Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị cần giáo viên nhiều vượt trội so 

với các địa phương khác. Ví dụ môn văn và Toán, KHTN cần 3897 giáo viên. 

Tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long ta thấy, những môn học cần số 

lượng giáo viên nhiều nhất là: Văn, Toán, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật và Ngoại 

ngữ. Tỉnh có nhu cầu giáo viên cao nhất là các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Tiền 

Giang. An Giang là tỉnh cần giáo viên nhiều hơn so với các địa phương khác. Ví dụ 

môn văn và Toán, KHTN cần 1092 giáo viên vào năm học 2025-2026. 

 b/ Dự báo số giáo viên cần tuyển thêm cho các khu vực lũy tiến qua các 

năm 2025, 2030,2035 

Các số liệu đều tập trung chỉ ra rằng, khu vực Đồng bằng sông Hồng, Khu 

vực miền núi Trung du phía Bắc, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền trung cần nhiều 

giáo viên cho tất cả các môn học. Môn học cần nhiều giáo viên nhất trong cả ba 

mốc dự báo là Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, KHTN, Lịch sử-địa lí. Số lượng giáo 
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viên cần tuyển ngày một tăng theo các năm do nhiều lí do nhưng có một lí do quan 

trọng là số giáo viên đào tạo dư thừa đã tìm được công việc, đặc biệt là địa phương 

chủ động, tự chủ định ra số lượng chỉ tiêu giáo viên theo nhu cầu, chiến lược, chính 

sách phát triển giáo dục riêng của địa phương. Bộ căn cứ theo nhu cầu để đặt ra chỉ 

tiêu tuyển sinh 

3.3.4. Trung học phổ thông 

 a/ Dự báo số lƣợng giáo viên cần có để thực hiện nhiệm vụ giáo dục tính 

theo từng khu vƣc và chi tiết theo môn học 

Bảng 3.21: Dự báo số lượng GV THPT cần có cho năm học 2025 -2026 chi tiết 

theo từng môn học và khu vực 
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1 Trung du miền núi phía bắc 4,233   4,233   4,079   2,610   1,991   2,480   2,052   2,013   2,170   2,170   2,043   2,005   1,967   1,929   1,367   

2 Đồng bằng sông Hồng 5,301   5,301   5,301   3,498   2,048   2,569   2,569   2,569   2,569   2,569   2,569   2,569   2,569   2,569   1,751   

3 Bắc TB & Duyên Hải Miền trung 4,789   4,789   4,789   3,175   1,877   2,343   2,343   2,343   2,343   2,343   2,343   2,343   2,343   2,343   1,611   

4 Tây Nguyên 1,478   1,478   1,478   985      589      731      731      731      731      731      731      731      731      731      508      

5 Đông Nam bộ 3,854   3,854   3,854   2,538   1,480   1,860   1,860   1,860   1,860   1,860   1,860   1,860   1,860   1,860   1,263   

6 Đồng bằn sông Cửu Long 3,361   3,361   3,361   2,237   1,333   1,657   1,657   1,657   1,657   1,657   1,657   1,657   1,657   1,657   1,147   

Tổng 23,016 23,016 22,862 15,043 9,318   11,640 11,213 11,174 11,331 11,331 11,203 11,165 11,128 11,090 7,647    

 

Những môn học có số giáo viên dự báo cao cho năm học 2025-2026 là Ngữ 

Văn, Toán, Ngoại ngữ tập trung cao ở các khu vực là Đồng bằng châu thổ sông 

Hồng, Miền núi Trung du phía Bắc và Đông Nam Bộ. Đồng bằng sông Hồng dự 

báo có trên 5000 giáo viên mỗi môn, khu vực miền núi trung du phía Bắc trên 4000, 

khu vực Đông Nam Bộ cũng dự báo tới gần 4000 giáo viên. 
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Bảng 3.22: Dụ báo số lượng GV THPT cần có cho năm học 2030 -2031 chi tiết 

theo từng môn học và khu vực 
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1 Trung du miền núi phía bắc 4,895   4,895   4,740   3,032   2,222   2,779   2,352   2,313   2,470   2,470   2,342   2,305   2,267   2,229   1,558   

2 Đồng bằng sông Hồng 6,500   6,500   6,500   4,265   2,468   3,113   3,113   3,113   3,113   3,113   3,113   3,113   3,113   3,113   2,099   

3 Bắc TB & Duyên Hải Miền trung 5,513   5,513   5,513   3,638   2,130   2,671   2,671   2,671   2,671   2,671   2,671   2,671   2,671   2,671   1,821   

4 Tây Nguyên 1,591   1,591   1,591   1,058   629      783      783      783      783      783      783      783      783      783      541      

5 Đông Nam bộ 4,563   4,563   4,563   2,991   1,728   2,181   2,181   2,181   2,181   2,181   2,181   2,181   2,181   2,181   1,469   

6 Đồng bằn sông Cửu Long 3,516   3,516   3,516   2,336   1,387   1,728   1,728   1,728   1,728   1,728   1,728   1,728   1,728   1,728   1,192   

Tổng 26,578 26,578 26,423 17,320 10,563 13,256 12,828 12,789 12,946 12,946 12,819 12,781 12,743 12,705 8,680    

 

Đồng bằng châu thổ sông Hồng là khu vực có dự báo số giáo viên cao 

nhất ở tất cả các môn học, tập trung ở môn Toán, Văn, Ngoại ngữ. Số lượng giáo 

viên khu vực này dự báo cao hơn nhiều các khu vực khác. Ví dự ba môn Toán, 

văn, Ngoại ngữ dự báo số giáo viên là 6500, các môn còn lại cũng dự báo có 

3000 giáo viên. Các khu vực còn lại, dự báo số lượng giáo viên không cao như 

đồng bằng châu thổ sông Hồng nhưng xu hướng vẫn tập trung vào các môn Văn, 

Toán,ngoại ngữ. Xu hướng này được lí giải do số tiết của các môn nhiều hơn số 

tiết của các môn học khác. 
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Bảng 3.23: Dự báo số lượng GV THPT cần có cho năm học 2035 -2036 chi tiết 

theo từng môn học và khu vực 
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1  Trung du miền núi phía bắc 5,351   5,351   5,196   3,324   2,381   2,987   2,559   2,520   2,677   2,677   2,550   2,512   2,474   2,436   1,691   

2  Đồng bằng sông Hồng 7,365   7,365   7,365   4,817   2,769   3,504   3,504   3,504   3,504   3,504   3,504   3,504   3,504   3,504   2,349   

3  Bắc TB & Duyên Hải Miền trung 5,820   5,820   5,820   3,834   2,238   2,811   2,811   2,811   2,811   2,811   2,808   2,811   2,811   2,811   1,910   

4  Tây Nguyên 1,643   1,643   1,643   1,091   647      806      806      806      806      806      806      806      806      806      556      

5  Đông Nam bộ 5,161   5,161   5,161   3,374   1,937   2,453   2,453   2,453   2,453   2,453   2,453   2,453   2,453   2,453   1,642   

6  Đồng bằn sông Cửu Long 3,552   3,552   3,552   2,359   1,400   1,744   1,744   1,744   1,744   1,744   1,744   1,744   1,744   1,744   1,203   

Tổng 28,892 28,892 28,737 18,800 11,371 14,305 13,877 13,838 13,995 13,995 13,865 13,830 13,792 13,754 9,350     

 

Trong năm học 2035-2036, Đồng bằng châu thổ sông Hồng là khu vực có dự 

báo số giáo viên cao nhất ở tất cả các môn học, tập trung ở môn Toán, Văn, Ngoại 

ngữ. Số lượng giáo viên khu vực này dự báo cao hơn nhiều các khu vực khác. Ví dự 

ba môn Toán, văn, Ngoại ngữ dự báo số giáo viên là xấp xỉ 7500, các môn còn lại 

cũng dự báo có trên 3500 giáo viên. Các khu vực còn lại, dự báo số lượng giáo viên 

không cao như đồng bằng châu thổ sông Hồng nhưng xu hướng vẫn tập trung vào 

các môn Văn, Toán, Ngoại ngữ. Khu vực Tây Nguyên có số giáo viên dự báo thấp 

nhất cả nước. 

Tóm lại, Biểu đồ so sánh tổng hợp số giáo viên theo môn học và theo vùng 

địa lí trong 3 mốc thời gian cho thấy, các môn học cần số lượng lớn giáo viên đáp 
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ứng nhu cầu các địa phương là Toán, Văn, ngoại ngữ, GDTC. Năm 2025-2026, khu 

vực cần nhiều giáo viên ở tất cả các môn là Đồng bằng châu thổ sông Hồng và Bắc 

Trung bộ và duyên hải Miền Trung. Tuy nhiên đến hai mốc 2030-2031-2035-2036, 

Trung Du miền núi phía bắc là khu vực cần nhiều giáo viên nhất. Cụ thể như sau: 

* Khu vực miền núi trung du phía Bắc 

Bảng số liệu cho thấy, số lượng giáo viên tại khu vực Trung Du Miền núi 

phía Bắc chỉ ra và biểu đồ cho thấy những môn học cần nhiều giáo viên là Toán, 

Văn, Ngoại ngữ, GDTC, Lịch sử. Các tỉnh cần số lượng giáo viên nhiều nhất là: 

Hoà Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh. Trong đó, Hoà Bình theo kết quả 

dự báo cần số giáo viên vượt trội so với các tỉnh còn lại. Năm 2025-2026, các môn 

Toán, Văn, Lịch sử cần 784 người 

* Đồng bằng Sông Hồng 

Bảng số liệu cho thấy, số lượng giáo viên tại khu vực Đồng bằng sông Hồng 

cần có để đảm bảo thực hiện năm học 2025-2026; 2030-2031; 2035-2036. Theo đó, 

những môn học cần nhiều giáo viên là Toán, Văn, Ngoại ngữ, Ngoại ngữ. Các tỉnh cần 

số lượng giáo viên nhiều nhất là: Hà Nội, Hải Dương. Trong đó, Hà Nội theo kết quả 

dự báo cần số giáo viên vượt trội so với các tỉnh còn lại. Năm 2025-2026, các môn 

Toán, Văn, Ngoại ngữ cần 2248 người, con số giáo viên tiếp tục tăng lên trong khoảng 

thời gian tiếp theo. Đến năm học 2035-2036, số lượng này lên mốc 3350 người. 

Bảng số liệu cho thấy, số lượng giáo viên tại khu vực Bắc Trung Bộ và 

duyên hải miền Trung cần có để đảm bảo thực hiện năm học 2025-2026; 2030-

2031; 2035-2036. Theo đó, những môn học cần nhiều giáo viên là Toán, Văn, 

Ngoại ngữ, Ngoại ngữ. Các tỉnh cần số lượng giáo viên nhiều nhất là: Thanh Hoá, 

Nghệ An. Trong đó, Thanh Hoá theo kết quả dự báo cần số giáo viên vượt trội so 

với các tỉnh còn lại. Năm 2025-2026, các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ cần 776 

người, con số giáo viên tiếp tục tăng lên trong khoảng thời gian tiếp theo. Đến năm 

học 2035-2036, số lượng này lên mốc 1048 người 

* Tây Nguyên 

Bảng số liệu cho thấy, số lượng giáo viên tại khu vực Tây Nguyên cần có để 

đảm bảo thực hiện năm học 2025-2026; 2030-2031; 2035-2036. Theo đó, những môn 

học cần nhiều giáo viên là Toán, Văn, Ngoại ngữ, Ngoại ngữ. Các tỉnh cần số lượng 

giáo viên nhiều nhất là: Đắc Lắc, Lâm Đồng. Trong đó, Đắc Lắc theo kết quả dự báo 
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cần số giáo viên vượt trội so với các tỉnh còn lại. Năm 2025-2026, các môn Toán, Văn, 

Ngoại ngữ cần 459 người, con số giáo viên tiếp tục tăng lên trong khoảng thời gian tiếp 

theo. Đến năm học 2035-2036, số lượng này lên mốc 483 người. 

* Đông Nam Bộ 

Bảng số liệu cho thấy, số lượng giáo viên tại khu vực Đông Nam Bộ cần có 

để đảm bảo thực hiện năm học 2025-2026; 2030-2031; 2035-2036. Theo đó, những 

môn học cần nhiều giáo viên là Toán, Văn, Ngoại ngữ, Ngoại ngữ. Các tỉnh cần số 

lượng giáo viên nhiều nhất là: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Trong đó, 

TP. Hồ Chí Minh theo kết quả dự báo cần số giáo viên vượt trội so với các tỉnh còn 

lại. Năm 2025-2026, các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ cần 1947 người, con số giáo 

viên tiếp tục tăng lên trong khoảng thời gian tiếp theo. Đến năm học 2035-2036, số 

lượng này lên mốc 2559 người 

* Đồng Bằng Sông Cửu Long 

Bảng số liệu cho thấy, số lượng giáo viên tại khu vực Đồng Bằng sông cửu 

Long cần có để đảm bảo thực hiện năm học 2025-2026; 2030-2031; 2035-2036. 

Theo đó, những môn học cần nhiều giáo viên là Toán, Văn, Ngoại ngữ, Ngoại ngữ. 

Các tỉnh cần số lượng giáo viên nhiều nhất là: An Giang, Long Giang, Tiền Giang, 

Kiên Giang. Trong đó, An Giang theo kết quả dự báo cần số giáo viên vượt trội so 

với các tỉnh còn lại. Năm 2025-2026, các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ cần 393 

người, con số giáo viên tiếp tục tăng lên trong khoảng thời gian tiếp theo. Đến năm 

học 2035-2036, số lượng này lên mốc 401 người 

 b/ Dự báo số giáo viên cần tuyển thêm cho các khu vực lũy tiến qua các 

năm 2025, 2030,2035 

Bảng 3.24: Dự báo số lượng giáo viên cần tuyển dụng thêm năm học 2025-2026 

theo khu vực cho từng môn học 

Khu vực 

Số GV cần tuyển dụng thêm cho năm học 2025 -2026 
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Trung du miền núi phía bắc 16 16 16 10 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 

Đồng bằng sông Hồng 240 249 248 149 76 100 101 107 107 115 111 110 96 95 61 

Duyên Hải Miền trung 159 176 161 101 44 67 63 61 102 71 69 59 58 52 33 

Tây Nguyên 27 30 33 22 9 16 13 13 18 16 16 11 13 11 7 

Đông Nam bộ 193 214 212 117 60 85 85 83 107 94 94 89 81 72 46 

Đồng bằn sông Cửu Long 67 76 65 33 13 33 28 22 41 43 28 20 16 10 6 



 61 

 

Ở cấp THPT, số giáo viên cần tuyển của vùng Châu thổ sông Hồng cao vượt 

so với các khu vực khác, nhất là đối với môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ; tiếp sau 

đó là khu vực Đông Nam Bộ và Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung. Hai khu 

vực cần rất ít giáo viên là Tây Nguyên và Trung du miền núi phía Bắc 

Bảng 3.25: Dự báo số lượng giáo viên cần tuyển thêm và sai số 

từ năm 2020 đến 2025 

Khu vực 

GV cần tuyển thêm tính đến năm 2025 
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Trung du miền núi phía bắc 863 649 1,295 909 1,117 590 651 1,018 4 72 400 1,054 578 1,832 1,267 

Đồng bằng sông Hồng 764 236 1,371 1,453 1,372 751 883 1,377 (434) (239) 659 1,297 913 2,569 1,751 

Duyên Hải Miền trung 282 (295) 445 533 992 247 486 969 (964) (643) 16 1,234 164 1,965 1,352 

Tây Nguyên 238 59 318 332 351 150 232 423 (242) (103) 49 560 214 669 468 

Đông Nam bộ 1,032 501 1,232 1,027 934 659 729 1,022 (391) (252) 494 1,233 546 1,860 1,263 

Đồng bằn sông Cửu Long 474 (120) 582 668 719 411 436 771 (824) (320) (10) 914 212 1,657 1,147 

 

Khu vực 

Sai số 95% GV cần tuyển thêm tính đến năm 2025 
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Trung du miền núi phía bắc 8 9 9 6 3 4 4 4 4 4 5 3 3 3 2 

Đồng bằng sông Hồng 356 357 358 229 131 174 176 176 177 177 177 151 151 151 97 

Duyên Hải Miền trung 8 9 9 6 3 4 4 4 4 4 5 3 3 3 2 

Tây Nguyên 228 229 228 146 80 105 105 105 105 105 105 102 102 102 65 

Đông Nam bộ 199 199 199 127 71 93 93 93 93 93 93 88 88 88 56 

Đồng bằn sông Cửu Long 445 445 446 283 159 208 209 209 208 209 209 190 190 190 122 
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Bảng 3.26: Dự báo số lượng giáo viên cần tuyển thêm và sai số  

từ năm 2020 đến 2030 

Khu vực 

GV cần tuyển thêm tính đến năm 2030 
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Trung du miền núi phía 

bắc 
491 440 562 417 348 270 280 364 132 157 235 383 253 509 345 

Đồng bằng sông Hồng 
2,24

7 

1,59

4 

2,83

2 

2,32

3 

1,79

5 

1,36

2 

1,50

3 

1,99

6 
232 435 

1,29

8 

1,90

0 

1,47

2 

3,10

6 

2,09

4 

Duyên Hải Miền trung 
1,06

8 
492 

1,32

7 
996 

1,19

1 
591 778 

1,26

2 

(569

) 

(273

) 
378 

1,50

5 
431 

2,20

3 

1,50

4 

Tây Nguyên 418 205 497 417 389 217 293 479 
(172

) 
(31) 126 612 270 716 498 

Đông Nam bộ 
1,94

0 

1,45

6 

2,24

5 

1,56

5 

1,19

8 

1,03

4 

1,11

1 

1,38

9 
85 174 911 

1,61

2 
909 

2,18

1 

1,46

9 

Đồng bằn sông Cửu Long 821 298 
1,02

7 
873 803 588 588 896 

(606

) 

(132

) 
161 

1,01

8 
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8 
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2 

 

Khu vực 

Sai số 95% GV cần tuyển thêm tính đến năm 2030 
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Trung du miền núi phía bắc 425 425 425 272 149 193 193 193 193 193 193 193 193 193 123 

Đồng bằng sông Hồng 810 810 810 518 283 367 367 367 367 367 367 367 367 367 235 

Duyên Hải Miền trung 531 531 531 339 186 241 241 241 241 241 241 241 241 241 154 

Tây Nguyên 295 295 295 189 103 134 134 134 134 134 134 134 134 134 86 

Đông Nam bộ 519 519 519 332 181 236 236 236 236 236 236 236 236 236 151 

Đồng bằn sông Cửu Long 663 663 663 424 232 301 301 301 301 301 301 301 301 301 192 

 

Bảng 3.27: Dự báo số lượng giáo viên cần tuyển thêm và sai số  

từ năm 2020 đến 2035 

Khu vực 

GV cần tuyển thêm tính đến năm 2035 
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Trung du miền núi phía 

bắc 
820 679 874 542 396 382 371 473 268 269 363 

468 329 564 379 

Đồng bằng sông Hồng 4,49 3,30 4,86 3,14 2,12 2,22 2,22 2,73 1,04 1,24 2,08 2,46 2,04 3,47 2,33
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4 5 8 1 5 1 7 8 1 2 5 6 3 7 1 

Duyên Hải Miền trung 
2,50

1 

1,54

0 

2,80

4 

1,33

4 

1,30

8 

1,16

3 

1,12

0 

1,66

6 
(55) 307 890 

1,74

1 704 

2,32

4 

1,58

2 

Tây Nguyên 749 419 875 493 413 346 349 527 (68) 97 273 644 334 741 514 

Đông Nam bộ 
3,05

1 

2,17

0 

3,33

6 
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8 

1,41

8 

1,45

8 
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5 
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2 
410 582 
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4 
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8 
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9 

2,45

3 
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2 

Đồng bằn sông Cửu Long 
1,46

8 
718 

1,86

8 

1,04

2 
854 819 718 974 (328) 132 377 

1,10

4 470 

1,74

4 

1,20

3 

 

 

Khu vực 

Sai số 95% GV cần tuyển thêm tính đến năm 2035 
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Trung du miền núi phía bắc 4 4 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Đồng bằng sông Hồng 916 916 916 586 320 415 415 415 415 415 415 415 415 415 266 

Duyên Hải Miền trung 16 16 16 10 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 

Tây Nguyên 321 321 321 205 112 145 145 145 145 145 145 145 145 145 93 

Đông Nam bộ 598 598 598 382 209 271 271 271 271 271 271 271 271 271 173 

Đồng bằn sông Cửu Long 694 694 694 444 243 315 315 315 315 315 315 315 315 315 201 

 

Các bảng số liệu cho thấy, số lượng giáo viên THPT cần tuyển thêm của các 

khu vực không đồng đều qua các giai đoạn. Tuy nhiên, khu vực cần nhiều giáo viên 

nhất là khu vực Trung du miền núi phía Bắc, Đồng Bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ 

và Đồng Bằng sông Cửu Long. Nhìn chung, các khu vực đều cần tuyển thêm giáo 

viên bậc THPT, môn học cần nhiều giáo viên là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ. 

3.4. Các yếu tố tác động đến dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên đến 2025, tầm 

nhìn đến 2035 

3.4.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội thế giới, chính sách, chiến lược giáo dục của Việt 

Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 

3.4.2. Bối cảnh kinh tế - xã hội tác động tới chính sách, chiến lược giáo dục của 

Việt Nam 

3.4.3. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và yêu cầu về đội ngũ giáo viên 

3.3. Yêu cầu đối với công tác đào tạo, bồi dƣỡng giáo viên 

Để đáp ứng được các yêu cầu trên, đội ngũ giáo viên hiện nay phải được đào 

tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng sao cho họ vừa có tri thức đủ rộng, vừa có năng lực dạy 



 64 

học một môn học, chuyên đề ở mức cao hơn, sâu hơn, gắn cụ thể hơn với lĩnh vực 

một lĩnh vực ngành nghề. Đó là giải pháp lâu dài, bền vững mà trước hết phải đổi 

mới chương trình đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm. 

Tiếp đó cần, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên hiện có để có giáo viên cốt cán 

chuyên sâu về từng môn học, chuyên đề tự chọn định hướng nghề nghiệp. 

Trước mắt, khi mỗi trường chưa đủ, có thể tổ chức đội ngũ giáo viên chuyên 

sâu này theo cụm trường để thỉnh giảng chéo giữa các trường, kể cả việc mời người 

dạy từ các cơ sở dạy nghề, các trường cao đẳng, đại học, cũng có thể ghép nhóm 

học sinh có cùng lựa chọn ở các trường THPT trong cùng địa bàn. 

Ngoài ra, nhà trường cần khảo sát nhu cầu nhân lực, ngành nghề xã hội, cộng 

đồng địa phương để có thông tin về khả năng lựa chọn môn học của học sinh. Kết 

quả khảo sát là cơ sở để nhà trường chuẩn bị nguồn lực, trong đó có việc chuẩn bị 

đội ngũ giáo viên để phân công dạy. 

Bên cạnh đó, cần xây dựng kế hoạch liên kết với các cơ sở đào tạo, doanh 

nghiệp để liên thông sử dụng nguồn lực. Các cơ sở đào tạo giáo viên cần thiết kế 

chương trình sao cho sinh viên vừa được đào tạo để dạy học các môn học tích hợp 

các khoa học, vừa được lựa chọn để được đào tạo chuyên sâu các môn học, chuyên 

đề tự chọn. 

Cùng với đó, các địa phương cần thường xuyên bồi dưỡng cập nhật chuyên 

môn sâu các môn học, chuyên đề tự chọn, và coi đây là nội dung của phát triển 

chương trình nhà trường.Bên cạnh đó, mỗi nhà trường khi xây dựng chương trình 

giáo dục cần tổ chức các bộ môn, các nhóm giáo viên cùng trao đổi học thuật, thiết 

kế các chủ đề tích hợp qua đó phát triển năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên. 
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Kết luận Chương 3 

Kết quả dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 

2035 được thực hiện từ mầm non đến tiểu học, THCS, THPT với sự phối hợp đa 

dạng các phương pháp dự báo. Mô hình chính để dự báo là mô hình hồi quy tuyến 

tính. Số lượng giáo viên cần thiết cho nhu cầu các cấp học và bậc học được dự báo 

theo môn học, theo khu vực: Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, 

Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng 

sông Cửu Long. Theo đó đến năm học 2025 – 2026; 2030- 2013; 2035- 2036, khu 

vực cần số lượng giáo viên nhiều nhất là Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng 

sông Hồng. Các môn học cần nhiều giáo viên nhất là: Cấp tiểu học – các môn 

chung; THCS, THPT là Toán, văn, Ngoại ngữ, thể chất. 
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CHƢƠNG 4 

GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN  

ĐẾN 2025, TẦM NHÌN ĐẾN 2035 

 

4.1. Cơ sở đề xuất giải pháp 

4.1.1. Tỷ lệ phân bổ giáo viên trên học sinh; tỷ lệ giáo viên/ lớp tại một số quốc gia 

có nền giáo dục phát triển và có nền văn hóa và kinh tế tương đồng với Việt Nam 

Tại các quốc gia OECD, tỷ lệ học sinh/giáo viên là 15 học sinh/ 1 giáo viên ở 

cấp tiểu học và 13 học sinh/giáo viên đối với THCS. Tỷ lệ trung bình là 21 học 

sinh/giáo viên ở cấp tiểu học và 23 học sinh/giáo viên ở cấp THCS. Theo khảo sát 

năm 2017, con số này ở khối các trường tiểu học công lập là 21 học sinh/giáo viên; 

20 học sinh/giáo viên đối với các trường ngoài công lập. Tỷ lệ này cũng thay đổi 

tuỳ vào từng quốc gia, tỷ lệ học sinh/giáo viên tại Na uy từ 1 học sinh/giáo viên đến 

10 học sinh/giáo viên; ở Mexico là 1 học sinh/giáo viên đến 27 học sinh/ giáo viên; 

tại Ấn Độ tỷ lệ này lên đến 30 học sinh/giáo viên. Tỷ lệ này giảm dần ở bậc THCS. 

Các lớp học có quy mô nhỏ thường có nhiều ưu điểm và lợi thế vì giáo viên 

sẽ tập trung quan tâm đến nhu cầu của từng học sinh, giảm thiểu thời gian gián 

đoạn. Tuy nhiên, khi giảm sĩ số học sinh/ lớp hay tỷ lệ học sinh/ lớp cũng khiến các 

quốc gia phải đối diện với việc tăng số lượng giáo viên cũng như nguồn kinh phí 

dành cho chi trả lương cũng cao hơn, đòi hỏi về phát triển chuyên môn, nghiệp vụ 

cho gáo viên, đàu tư cho cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ dạy học, các yếu tố, 

đội ngũ hỗ trợ nghề nghiệp cho giáo viên 

Xu hướng chung hiện này là tỷ lệ học sinh/giáo viên và sĩ số học sinh trên 

lớp được giảm dần. Đây là cơ sở để nâng cao hiệu quả giáo dục. Học sinh trở thành 

trung tâm của quá trình dạy học. 

Đứng trước xu thế tỷ lệ phân bổ giáo viên trên học sinh; tỷ lệ giáo viên/ lớp 

tại một số quốc gia có nền giáo dục phát triển và có nền văn hóa và kinh tế tương 

đồng với Việt Nam không ngừng được điều chỉnh, nền giáo dục Việt Nam cũng 

phải xem xét lại một cách toàn diện các tỷ lệ này theo đơn vị địa lí, theo khu vực và 

các địa bàn khác nhau một cách hợp lí giữa miền núi và miền xuôi, vùng đặc biệt 

khó khăn, vùng khó khăn, vùng đồng bằng, vùng đô thị… 
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4.1.2. Chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông Việt Nam thông qua các 

nghiên cứu của các nhà nghiên cứu khác và các báo cáo tổng hợp, báo cáo thống 

kê của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

Theo nhận định từ Bộ GD-ĐT, tính đến thời điểm năm 2018 cả nước có tổng 

cộng 15 ngàn cơ sở giáo dục mầm non với 337 ngàn giáo viên. Quy mô phát triển bậc 

học mầm non hiện không đồng đều ở các vùng miền, chất lượng giáo dục mầm non 

không ổn định, mạng lưới chính sách giáo dục mầm non chưa đồng bộ, nguồn lực đầu 

tư cho bậc học này thấp nhất trong toàn ngành. Vì vậy, hệ thống từ cơ sở vật chất, 

trường lớp cho đến giáo viên chưa đáp ứng được nhu cầu. Trong khi đó, đây lại là bậc 

học phải tốn chi phí nhiều nhất do tỷ lệ chi của nhà nước chỉ chiếm 39%. 

Mỗi năm số trẻ mầm non lại tăng thêm trung bình 250 ngàn trẻ, tạo áp lực 

không nhỏ trong vấn đề trường lớp, giáo viên. Theo quy định thì mỗi lớp mầm non 

đúng chuẩn cần đạt tỷ lệ thấp nhất là 2,2 giáo viên. Thế nhưng trên thực tế tại nhiều 

địa phương con số này chỉ đang dừng ở mức 1,5 đến 1,8 giáo viên. Nguồn giáo viên 

hiện hữu thiếu, số trẻ tăng liên tục trong khi việc tuyển dụng và giữ chân giáo viên 

mầm non rất khó bởi đây là ngành áp lực cao, thu nhập thấp, nếu tình trạng thiếu giáo 

viên kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và dễ gây mất an toàn cho trẻ. 

Với giáo dục phổ thông, trong khoảng 10 năm gần đây, số lượng giáo viên 

tiểu học chiểm số lượng lớn nhất và có xu hướng tăng; số lượng giáo viên trung học 

cơ sở có xu hướng giảm; số lượng giáo viên trung học phổ thông có xu hướng giữ 

tương đối ổn định 

Cùng với thực trạng đã nêu, hiện nay công tác xây dựng và phát triển đội ngũ 

nhà giáo được thực hiện theo hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật triển khai 

Luật Viên chức. Nhiều địa phương đã thực hiện tốt việc xây dựng Đề án vị trí việc 

làm, tổ chức chuyển xếp từ ngạch sang hạng cho giáo viên theo tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp; đánh giá viên chức để rà soát, sàng lọc và tinh giản theo tinh 

thần chỉ đạo của Nghị quyết số 39-NQ/TW của Trung ương và Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Nhiều địa phương đã có những phương án bố trí 

cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học một cách linh hoạt để tiết kiệm và 

sử dụng có hiệu quả biên chế; chế độ, chính sách cho nhà giáo được bảo đảm. Tuy 

nhiên còn một vấn đề đặt ra là tình trạng dôi dư, thiếu giáo viên xảy ra ở nhiều địa 

phương và có ở tất cả các cấp học mầm non, phổ thông. Một số tỉnh có số lượng dôi 
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dư giáo viên cấp THCS như: Thái Bình Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng 

Nam; các tỉnh còn thiếu giáo viên mầm non như: Sơn La:, Bắc Giang, Thái Bình, 

Thanh Hóa, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, đối với tiểu học một số tỉnh thiếu nhiều 

như TP Hà Nội, Sơn La, Gia Lai. Tình trạng vừa thừa, vừa thiếu giáo viên ngoài 

nguyên nhân khách quan như biến động dân số, di cư, đô thị hóa... khiến số lượng 

học sinh các bậc học thay đổi, còn có lý do từ việc thi tuyển viên chức ngành giáo 

dục không bảo đảm đúng quy định, thậm chí có dấu hiệu tiêu cực: ký hợp đồng và 

chấm dứt hợp đồng lao động thiếu hợp lý với hàng loạt giáo viên; luân chuyển, bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá giáo viên chưa thỏa đáng... gây nhiều bức xúc cho các 

thầy, cô giáo và xã hội. 

Tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ vẫn tồn tại tại các cấp học và các địa 

phương, cụ thể như: 

Giáo viên mầm non: tại nhiều địa phương tỷ lệ giáo viên /lớp không đáp ứng 

được quy định. Nguồn giáo viên hiện thiếu ở nhiều địa phương. Tình trạng thiếu giáo 

viên kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và dễ gây mất an toàn cho trẻ. 

Đối với giáo dục phổ thông: Theo kết quả dự báo, trong 10 năm tới số lượng 

học sinh bậc tiểu học sẽ vẫn tiếp tục có xu hướng tăng lên, và tương ứng là nhu cầu 

tăng lên về số lớp học và số lượng giáo viên bậc tiểu học. 

Tổng hợp theo số liệu nghiên cứu bước đầu thì giáo viên tiểu học thiếu ở nhiều 

địa phương, đặc biệt thiếu giáo viên dạy năng khiếu và giáo viên dạy công nghệ. 

Đối với THCS, nhìn chung số lượng học sinh bậc THCS tăng dều tất cả các 

khu vực, đặc biệt tăng nhiều tại khu vực có điều kiện phát triển kinh tế thuận lợi, 

như vậy có thể nhận thấy xu hướng tăng nhu cầu giáo viên THCS cho các vùng này 

là điều tất yếu. Như vậy có thể thấy nếu vẫn giữ nguyên các quy định hiện hành về 

số lượng học sinh/ lớp và tỷ lệ giáo viên / lớp để dự báo về giáo viên cần cho nhu 

cầu thực hiện chương trình GDPT mới thì có thể dư ra một số lượng không nhỏ giáo 

viên dạy ở hầu hết các bộ môn, đặc biệt sẽ dư ở các môn ghép, điển hình như môn 

Khoa học tự nhiên (được ghép bởi các môn Lý, Hóa và Sinh học); Vì vậy cần có 

các điều chỉnh về phân công nhiệm vụ giảng dạy và quy chuẩn về giờ dạy cho giáo 

viên cho phù hợp với yêu cầu của từng vùng miền. 

Mặc dù, số giáo viên THCS có thể thừa trong một vài năm tới dựa trên cách 

tính định biên và sỹ số học sinh/lớp theo quy định hiện hành của Bộ, nhưng lại 

http://giaoduc.net.vn/GDVN/Noi-thong-kho-cua-cac-truong-cao-dang-su-pham-post181329.gd
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mang tính cục bộ và chưa phản ánh được xu hướng phát triển giáo dục của thế giới. 

Các nhà quản lý và hoạch định chính sách cần cân nhắc tới đặc điểm vùng miền và 

xu thế phát triển giáo dục chung khi thực hiện dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên 

THCS trong thời gian tới. Cần cân nhắc tăng tỷ lệ giáo viên/lớp để tạo điều kiện cho 

các giáo viên trung học cơ sở tham gia nhiều hơn vào các hoạt động bồi dưỡng 

chuyên môn, đào tạo lại. Hơn nữa, các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng các lớp 

học có sĩ số nhỏ có ảnh hưởng tích cực đến kết quả đạt được của học sinh đặc biệt là 

học sinh “khó khăn” (khuyết tật, thiệt thòi..). Tăng tỷ lệ giáo viên/ học sinh, giảm sĩ 

số học sinh trên lớp, là con đường nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. 

Ngược lại, với bậc tiểu học và trung học cơ sở bậc trung học phổ thông số 

lượng học sinh đang có xu hướng không tăng nhiều, kéo theo là giảm dần nhu cầu 

về lớp học và số giáo viên cho bậc học này. Tuy nhiên việc thực hiện chương trình 

mới với số môn và số tiết tự chọn nhiều hơn gấp đôi số môn và số tiết bắt buộc thì 

hiện tượng thừa, thiếu giáo viên cục bộ là điều tất yếu xảy ra, do học sinh được 

quyền tự chọn môn học nên có thể sẽ dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên ở những 

môn có nhiều học sinh chọn và thừa giáo viên ở những môn không có học sinh chọn 

hoặc chỉ có số ít học sinh chọn. Ngoài ra, mỗi năm học khác nhau, học sinh lại có 

xu hướng lựa chọn các môn học khác nhau, vì thế, có thể trong năm học này trường 

thiếu các giáo viên dạy các môn khoa học tự nhiên, thừa các giáo viên dạy các môn 

khoa học xã hội, nhưng năm sau có thể ngược lại. 

Theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, ở bậc trung học phổ thông 

để hài hoà giữa học phân hoá định hướng nghề nghiệp với học toàn diện, môn Khoa 

học Xã hội cùng với các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học sẽ dành cho học sinh định 

hướng khoa học tự nhiên, môn Khoa học Tự nhiên cùng với các môn Lịch sử, Địa lý 

sẽ dành cho các học sinh định hướng khoa học xã hội; đồng thời học sinh còn được tự 

chọn các chuyên đề học tập phù hợp với nguyện vọng cá nhân. Vì vậy nhìn tổng thể 

có thể thấy số lượng GV THPT không thừa nhiều như ở bậc trung học cơ sở. 

Giáo dục nghệ thuật cùng các lĩnh vực giáo dục khác góp phần hình thành, 

phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung cho học sinh, giáo dục nghệ 

thuật ở bậc THPT được dạy thông qua hoạt động nghệ thuật, các môn học Âm nhạc, 

Mỹ thuật. Tuy nhên do chương trình hiện hành không có môn học này vì vậy việc 

đào tạo giáo viên cho giáo dục nghệ thuật là vấn đề cần được thật sự quan tâm. 
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Ở các phân vùng địa lý và kinh tế khác nhau cũng có sự khác biệt đáng kể về 

nhu cầu giáo viên ở các cấp học, tỷ lệ khác biệt giảm dần ở các cấp học cao hơn. Ở 

các vùng có điều kiện kinh tế phát triển, nhu cầu giáo viên mầm non, tiểu học 

thường cao hơn nhiều so với khu vực kinh tế ít phát triển. Điều này đa phần là do số 

lượng học sinh tại vùng này cao hơn do gia tăng dân số lưu động. Đặc biệt ở bậc 

mầm non do chính sách phổ cập giáo dục cho trẻ trước khi vào học tiểu học đã được 

triển khai đại trà trong cả nước nên số lượng giáo viên cần tuyển thêm là khá lớn. 

Trong khi đó ở phổ thông trung học thì số lượng giáo viên cần tuyển thêm không 

nhiều và không đồng đều giữa các môn học, vùng miền, bậc học. 

4.1.3. Yêu cầu về số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên để thực hiện Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 

Chương trình giáo dục phổ thông là văn bản thể hiện mục tiêu giáo dục phổ 

thông, quy định các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội 

dung giáo dục, phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục, 

làm căn cứ quản lí chất lượng giáo dục phổ thông; đồng thời là cam kết của Nhà 

nước nhằm bảo đảm chất lượng của cả hệ thống và từng cơ sở giáo dục phổ thông. 

Chương trình giáo dục phổ thông bảo đảm kết nối chặt chẽ giữa các lớp học, 

cấp học với nhau và liên thông với chương trình giáo dục mầm non, chương trình 

giáo dục nghề nghiệp và chương trình giáo dục đại học. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, 

các trường sư phạm cần có các phương án cụ thể để đáp ứng nhu cầu đào tạo và bồi 

dưỡng giáo viên hiện nay 

4.2. Đề xuất giải pháp đào tạo và bồi dƣỡng giáo viên các bậc học, môn học 

theo từng khu vực trên phạm vi cả nƣớc 

4.2.1. Nghiên cứu các phương án, chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp 

ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 

* Mục tiêu 

Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên đáp ứng đủ về số lượng, chất lượng đáp ứng 

thực hiện CTGDPT 2018 

Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục 

phổ thông 
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* Nội dung 

Trước bối cảnh đổi mới giáo dục ở Việt Nam và yêu cầu đổi mới chương 

trình, sách giáo khoa phổ thông hiện nay, việc xây dựng được chương trình bồi 

dưỡng và đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục sẽ giúp công cuộc đổi 

mới giáo dục thành công. Đội ngũ giáo viên là lực lượng cốt cán của sự nghiệp phát 

triển giáo dục (GD) và đào tạo (ĐT), là nhân tố quan trọng nhất quyết định việc 

nâng cao chất lượng giáo dục, biến mục tiêu phát triển giáo dục của Đảng thành 

hiện thực. Do vậy, muốn phát triển giáo dục đào tạo (GD-ĐT) điều quan trọng trước 

tiên là phải chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên (GV). Trong nhà 

trường phổ thông, việc phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ 

cấu, chất lượng ngày càng cao phải được coi là một giải pháp quan trọng hàng đầu 

để nâng cao chất lượng giáo dục. 

Đã có nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước khẳng định tầm quan 

trọng của vấn đề bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ giáo viên và cán bộ ngành giáo dục 

để thúc đẩy đổi mới giáo dục thành công trong các nhà trường. Khi đội ngũ cán bộ, 

giáo viên trong các nhà trường nắm bắt tốt tình hình đổi mới và yêu cầu đặt ra đối 

với mục tiêu giáo dục, chương trình giáo dục, họ sẽ có tâm thế và kỹ năng cần thiết 

cho quản lý sự thay đổi, chủ động nắm quyền tự chủ được trao để cải thiện chất 

lượng giáo dục thông qua việc cải cách chương trình, phối hợp các nguồn lực thực 

hiện chương trình và chuẩn bị cho mình những kỹ năng quản lý bản thân, ứng phó 

với stress… đội ngũ này nhất định sẽ dẫn dắt tổ chức mình đi đến thành công. 

CTGDPT 2018 với nhiều điểm mới đặt ra vấn đề thiếu giáo viên đối với những môn 

học mới, cần đào tạo để có nguồn giáo viên đảm bảo yêu cầu thực thi môn học. Một 

số môn học tích hợp hay trong nhóm tự chọn đặt ra vấn đề bồi dưỡng giáo viên dạy 

tích hợp, dạy liên môn. Một số điểm cần tập trung giải quyết bao gồm: 

Khảo sát để chỉ ra thực trạng mức độ đáp ứng của đội ngũ giáo viên hiện tại 

đối với CTGDPT 2018. Cùng với đó, cần thực hiện dự báo sự phát triển đội ngũ 

giáo viên theo môn học, theo địa bàn. Từ đó, chỉ ra số lượng giáo viên cần đào tạo 

và đào tạo lại. 

Đào tạo giáo viên dạy ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu học ngoại ngữ 2 ở 

trường phổ thông. Do đó, cần có thể có chương trình kép đối với sinh viên sư phạm 

ngoại ngữ hoặc các chương trình đào tạo văn bằng 2 cho giáo viên dạy ngoại ngữ. 
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Xây dựng chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tốc để đáp ứng nhu cầu học 

tiếng dân tộc thiểu số của học sinh (các chuyên ngành mới có thể là Ngôn ngữ và 

văn hóa H’Mông, Ngôn ngữ và văn hóa Mường…) 

Phát triển các chương trình đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên theo mô đun 

cho những giáo viên chưa đạt chuẩn trình đô đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 

nhưng sắp về hưu. 

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo hướng dần đến chuẩn đào tạo giáo viên 

chung của khu vực và thế giới đồng thời đáp ứng nhu cầu của xã hội, các cơ sở giáo 

dục đại học đào tạo giáo viên nên xây dựng một khung chương trình đào tạo giáo 

viên linh hoạt, liên thông về nội dung kiến thức nền nhưng vẫn đảm bảo cung cấp 

kiến thức chuyên biệt đáp ứng yêu cầu đặc trưng của từng cấp học, bậc học. 

Hiện nay, chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã được ban hành. 

Chương trình chi tiết của môn học cũng đã được thống nhất và triển khai những 

bước đầu tiên tổng thực tiễn. Các trường sư phạm cần xây dựng chương trình đào 

tạo phù hợp với đối tượng, bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới. Cần tăng 

cường đào tạo và bồi dưỡng các kiến thức cơ bản phục vụ trực tiếp cho việc giảng 

dạy chương trình phổ thông các cấp; rèn luyện năng lực nghề nghiệp cho sinh viên; 

xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các trường sư phạm với các trường phổ thông 

để sinh viên được học tập và rèn luyện không những ở trong môi trường hàn lâm mà 

còn được tăng cường trải nghiệm thực tế ở các trường phổ thông; tăng cường thời 

lượng kiến tập, thực tập sư phạm cho sinh viên. 

Đa dạng hoá hình thức và phương thức đào tạo, bồi dưỡng. Một mặt đào tạo 

và bồi dưỡng trực tiếp, mặt khác, cần ứng dụng một cách hiệu quả công nghệ thông 

tin để tăng hiệu quả đào tạo bồi dưỡng. Phương thức bồi dưỡng cần phát triển theo 

hướng kết hợp trực tiếp và trực tuyến, tạo cơ hội học tập, nâng cao trình độ chuyên 

môn và nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. 

* Điều kiện thực hiện 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chương trình bồi dưỡng và cấp phép bồi 

dưỡng giáo viên cho các cơ sở đào tạo giáo viên. 

- Các cơ sở đào tạo giáo viên chủ động thực hiện tự chủ đối với các khâu 

trong quy trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên: xây dựng chương trình, thực hiện. 

quy trình đào tạo và bồi dưỡng 
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- Xây dựng đội ngũ giảng viên của các trường sư phạm đạt chuẩn về trình độ, 

có đủ năng lực, phẩm chất để xây dựng trường sư phạm trở thành những trường mô 

phạm nhất trong cả nước. 

4.2.2. Đề xuất các phương án xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường sư 

phạm trong giai đoạn 2018-2025 

* Mục tiêu 

Xác định khoa học và chính xác chỉ tiêu tuyển sinh các ngành sư phạm ở các 

bậc học, cấp học, phù hợp với nhu cầu của vùng miền, địa phương từ đó giải quyết 

được tình trạng sinh viên sư phạm ra trường không có việc làm, khủng hoảng thừa 

thiếu cục bộ giáo viên. 

* Nội dung 

Năm 2020, toàn hệ thống có 102 cơ sở tham gia đào tạo các ngành đào tạo 

giáo viên trình độ ĐH, CĐ giáo dục mầm non với tổng chỉ tiêu đề xuất là 84.475. 

Căn cứ vào nhu cầu địa phương và trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí, Bộ GD&ĐT 

xác định phân bổ 69.630 chỉ tiêu, tương đương với 64% nhu cầu sử dụng của địa 

phương. Năm 2018 Bộ đã giao 35.000 chỉ tiêu, năm 2019 giao gần 46.000 chỉ tiêu. 

Do dự báo nhu cầu giáo viên của các địa phương thời gian tới sẽ tăng, nên tổng chỉ 

tiêu tuyển sinh sư phạm năm nay tiếp tục tăng so với năm 2019. Tuy nhiên, như đã 

nói ở trên, con số này vẫn chỉ đáp ứng được trên 60% nhu cầu sử dụng theo đề xuất 

của các địa phương. 

Để xác định nhu cầu tuyển sinh sư phạm trong giai đoạn 2018 - 2025, Bộ 

GDĐT cần kết hợp với địa phương khảo sát nhu cầu, số lượng giáo viên của từng 

cấp học, môn học; qua đó, thực hiện phân bổ chỉ tiêu đào tạo giáo viên cho các 

trường sư phạm trên cơ sở kết hợp các tiêu chí: đề xuất của địa phương, năng lực 

của các trường cũng như phạm vi tuyển sinh. 

Ngoài ra, cần tính đến thực tế một số lượng nhất định sinh viên tốt nghiệp 

các năm trước ra trường chưa có việc làm để xác định số chỉ tiêu cần theo nhu cầu 

địa phương. Từ năm học 2018-2019, mô hình tuyển sinh có sự thay đổi, nhu cầu địa 

phương là căn cứ quan trọng nhất để xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Do đó, các địa 

phương sẽ đặt hàng các trường/ cơ sở đào tạo giáo viên để đào tạo theo nhu cầu của 

địa phương. Cách làm này sẽ giải quyết dần số giáo viên dôi dư, chưa có việc làm. 

Dự báo số giáo viên cần đào tạo cho năm kế tiếp sẽ cần tính đến số giáo viên đang 
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đào tạo, số giáo viên dôi dư (nếu có). Ngoài ra Bộ GD&ĐT cũng chỉ đạo các trường 

sư phạm lớn trong hệ thống triển khai việc đào tạo nâng chuẩn giáo viên khi nguồn 

đào tạo mới chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tế về số lượng. 

Chỉ tiêu được xác định trên năng lực và điều kiện đảm bảo chất lượng của 

các trường. Những năm gần đây nhiều trường sư phạm được tăng cường đầu tư, do 

đó năng lực đào tạo cũng được tăng cao. 

Bộ GD&ĐT cũng tính toán phương án bù đắp chỉ tiêu cho một số trường có 

tỷ lệ sàng lọc đáng kể giữa đầu vào và đầu ra. Số lượng thí sinh ra trường thấp hơn 

lúc nhập học cho thấy đã có sự sàng lọc, cạnh tranh về chất lượng trong quá trình 

đào tạo. Do đó, khi tính toán chỉ tiêu cho những trường này, Bộ đã có bổ sung tỷ lệ 

sinh viên đã bị sàng lọc hằng năm. 

Đồng thời, Bộ GD&ĐT giữ nguyên tắc: nếu chỉ tiêu do trường xác định dựa 

trên cơ sở năng lực đào tạo nhỏ hơn nhu cầu của địa phương thì giao chỉ tiêu theo 

đề xuất của trường; nếu chỉ tiêu do trường xác định lớn hơn nhu cầu của địa phương 

sẽ giao chỉ tiêu theo ngành và trình độ theo đề xuất của địa phương. Có thể thấy, 

nhu cầu của thực tế vẫn là yếu tố quyết định việc tăng giảm chỉ tiêu của cả khối 

trường sư phạm nói chung và từng cơ sở đào tạo nói riêng. 

Những trường năm trước tuyển sinh tốt, hoàn thành kiểm định sẽ có lợi thế 

hơn khi xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm nay. 

* Điều kiện thực hiện 

Để thực hiện các phương án xác định chỉ tiêu, Bộ GD&ĐT cần tích cực tiến hành 

quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở GDĐH, trong đó có mạng lưới các trường sư phạm. 

4.2.3. Điều chỉnh chính sách quản lý nhà nước về giáo dục 

* Mục tiêu 

Điều chỉnh chính sách quản lí nhà nước về giáo dục có ý nghĩa hết sức quan 

trọng, đảm bảo như là công cụ của công tác QLNN. Thể chế pháp luật được thể hiện 

cụ thể trong các văn bản chính sách nhằm phát triển giáo dục, cụ thể là phát triển đội 

ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng nâng cao chất lượng giáo dục và CTGDPT 2018. 

* Nội dung 

 Xây dưng văn bản pháp lý xác định cụ thể trách nhiệm và quyền hạn 

(phân cấp và phân quyền) cho từng đối tượng tham gia quản lý nhân sự trong các 

cơ sở giáo dục từ cấp nhà trường tới cấp Phòng, Sở giáo dục với các đầu công việc 

cụ thể như: 
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- Với Bộ GD & ĐT: xây dựng hoàn thiện cơ sở pháp lý quy định về phần 

mềm quản lý dùng chung trong toàn ngành, thực hiện phân cấp, phân quyền trong 

việc cập nhật thông tin quản lý và khai thác sử dụng các thông tin trích xuất từ cơ sở 

dữ liệu toàn nghành phục vụ công tác quản lý và nghiên cứu. 

- Với các cơ quan quản lý nhà nước cấp Sở, Phòng: (1) chủ động đôn đốc, 

kiểm tra giám sát các cơ sở giáo dục thực hiện nhập liệu, thống kê đầy đủ thực trạng 

đội ngũ giáo viên, chuyên viên hiện có về cả hai mặt số lượng và chất lượng theo 

chuẩn nghề nghiệp đã ban hành; (2) Kiểm tra, xét duyệt, tổng hợp, lập dự báo về nhu 

cầu sử dụng giáo viên và viên chức làm việc trong các cơ sở giáo dục cho từng kỳ kế 

hoạch dựa trên nền cơ sở dữ liệu đã được thiết lập và xác nhận của các bên liên quan có 

tính đến yêu cầu phát triển chương trình giáo dục phổ thông mới; các quy định của cơ 

quan quản lý nhà nước và thực tiễn giáo dục và đặc thù của từng địa phương. 

- Với các cơ sở giáo dục: (1) Quy định cụ thể trách nhiệm của Hiệu trưởng với 

việc thực hiện đôn đốc, kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm chính về tính xác thực, 

cập nhật của các thông tin do giáo viên, nhân viên của cơ sở giáo dục mình quản lý 

khai báo; (2) Lập dự báo về nhu cầu sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và viên 

chức làm việc trong cơ sở giáo dục cho từng kỳ kế hoạch dựa trên nền cơ sở dữ liệu đã 

được thiết lập và phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục và địa phương. 

- Với từng cá nhân cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục: thưc hiện 

nhiệm vụ kê khai, cập nhật, bổ sung các thông tin các nhân định kỳ theo quy định 

(những thay đổi về trình độ chuyên môn được đào tạo, bồi dưỡng, chuyển việc, 

chuyển nơi công tác). 

 Phối hợp với các bộ ngành có liên quan xây dựng quy định về giáo viên thỉnh 

giảng và sử dụng giáo viên thỉnh giảng cho các nhà trường từ bậc tiểu học đến THPT 

cho các môn học đặc thù. Với các môn học đặc thù như: giáo dục quốc phòng và an 

ninh; Giáo dục nghệ thuật..: thực hiện mời giáo viên thỉnh giảng của các trường quân đội, 

an ninh; các trường nghệ thuật, thể dục thể thao, các trung tâm GD nghệ thuật, TT thể 

dục thể thao. Việc này giúp đảm bảo tiến độ triển khai chương trình GDPT mới; đảm bảo 

chất lượng dạy học đồng thời không làm tăng chỉ tiêu biên chế của ngành 

* Điều kiện thực hiện 

Xác định và nhận thức rõ vai trò của hệ thống văn bản pháp quy trong định 

hướng vận hành quản lý nhà nước về giáo dục nói chung và dự báo phát triển nhằm 

đào tạo và bồi ưỡng đội ngũ giáo viên nói riêng. 
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Phát huy quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội, thực hiện phân cấp và định rõ 

trách nhiệm giữa các bên có liên quan trong xây dựng chính sách quản lí nhà nước 

về giáo dục 

 Ban hành chính sách đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các môn chuyên 

biệt các cấp như Âm nhạc, Mỹ thuật, thể dục…cũng như một số ngành học mới mở 

nhưng chưa có đông người theo học mà thực tiễn giáo dục lại đang cần để thực hiện 

chương trình giáo dục. Những người tốt nghiệp các ngành có liên quan muốn trở thành 

giáo viên sẽ được bồi dưỡng thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phù hợp với cấp học, 

bậc học 

* Điều kiện thực hiện 

Xác định nhu cầu giáo viên các môn học mới, các môn chuyên biệt để lập kế 

hoạch đào tạo và bồi dưỡng phù hợp tránh lãng phí nguồn nhân lực. 

Ban hành văn bản liên quan đến bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các đối 

tượng có liên quan. 

4.2.4. Quy hoạch hệ thống các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục 

* Mục tiêu 

Quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm trong cả nước sẽ góp phần cân 

bằng quy luật cung cầu trong đào tạo giáo viên, giảm số lượng sinh viên tốt nghiệp 

không tìm kiếm được việc làm, làm giảm sự lãng phí do đào tạo thừa và mất cân đối 

như hiện nay; đồng thời, quy hoạch sẽ thúc đẩy sự phát triển của các trường trong 

hệ thống, tăng cường công tác kiểm định trường và kiểm định chương trình đào tạo, 

nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở trong hệ thống, đảm bảo được đầu ra đáp 

ứng được mức chất lượng chuẩn trên toàn quốc. 

* Nội dung 

Tính đến năm 2017, Việt Nam có 235 trường đại học (chưa kể các trường 

thuộc khối quốc phòng - an ninh), bao gồm 170 trường công lập, 60 trường tư thục 

và dân lập, 05 trường có 100% vốn nước ngoài, trong đó có 58 trường đại học sư 

phạm và trường đa ngành có đào tạo giáo viên. Mạng lưới các cơ sở giáo dục đại 

học gia tăng cả về số lượng và loại hình sở hữu, đem lại nhiều cơ hội được tiếp cận 

giáo dục đại học cho mọi tầng lớp nhân dân, bước đầu tạo ra động lực cạnh tranh 

giữa các cơ sở giáo dục đại học để thu hút người học. Đối với lĩnh vực đào tạo giáo 
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viên, hiện nay có 14 trường đại học sư phạm (ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hà Nội 2, 

ĐHSP - Đại học Thái Nguyên, ĐH Giáo dục- ĐHQG Hà Nội, ĐHSP - Đại học Huế, 

ĐHSP - Đại học Đà Nẵng, ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh, ĐHSP Thể dục Thể 

thao Hà Nội, ĐHSP Thể dục Thể thao Thành Phố Hồ Chí Minh, ĐHSP Nghệ thuật 

Trung ương, ĐHSP Kỹ Thuật Hưng Yên, ĐHSP Kỹ thuật Nam Định, ĐHSP Kỹ 

thuật Vinh, ĐHSP Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh), 33 trường cao đẳng sư phạm 

ở các địa phương và 33 khoa sư phạm trong các trường đại học đa ngành khác. 

Ngoài ra, còn có 24 trường cao đẳng và 38 trường trung cấp không phải là trường 

sư phạm nhưng đang đào tạo giáo viên. Số liệu tuyển sinh đại học năm học 2017- 

2018 c ho thấy có tới hơn 100 trường đại học, cao đẳng đăng ký tuyển sinh các 

ngành đào tạo giáo viên. Tính đến năm 2018, số sinh viên sư phạm ra trường mỗi 

năm là khoảng 60.930 sinh viên, trong đó, sinh viên được đào tạo là giáo viên 

chuyên ngành giáo dục tiểu học là 19.200, THCS là 18.700 và THPT là 23.030. 

Đánh giá mục tiêu tuyển sinh theo Quy hoạch 37, tới năm 2020 quy mô đào 

tạo sư phạm chiếm 10% trong tổng số sinh viên tuyển mới khoảng 560.000. Tuy 

nhiên, từ năm 2013 đến nay, chỉ tiêu tuyển sinh ngành sư phạm luôn cao hơn mục 

tiêu đề ra. Năm 2017-2018, mặc dù Bộ Giáo dục đã chủ động giảm chỉ tiêu tuyển 

sinh, nhưng tổng số chỉ tiêu được phê duyệt vẫn là 54.000. Theo báo cáo thống kê 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2015, cả Việt Nam có 7.790.007 học sinh tiểu 

học, 5.138.646 học sinh THCS và 2.425.130 học sinh trung học phổ thông. Tổng số 

giáo viên ở các cấp tương ứng lần lượt là 329.136; 312.587 và 152.007. Theo dự 

báo dân số, đến năm 2025 dân số của Việt Nam theo các khu vực tương ứng là: 

Trung du và miền núi phía Bắc từ 12.822 - 13.014 triệu người; Đồng bằng Sông 

Hồng từ 22.268 – 22.564 triệu người; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung từ 

21.065 – 21.349 triệu người; Tây Nguyên từ 6232 – 6333 triệu người; Đông Nam 

Bộ từ 18.114 – 18.351 triệu người và Đồng bằng sông Cửu Long từ 18.663 – 

18.887 triệu người. Kết quả phân tích thực trạng giáo viên hiện nay, xu hướng tăng 

dân số và số lượng học sinh ở các độ tuổi khác nhau cho thấy trong vòng 10 năm tới 

Việt Nam cần bổ sung khoảng 275.000 giáo viên các cấp từ mầm non tới THPT. 

Như vậy, tính trung bình mỗi năm cần tuyển khoảng 27.500 sinh viên sư phạm trên 

phạm vi cả nước. Kết quả nghiên cứu thống kê, phân tích và dự báo này cho thấy 

trong những năm qua chúng ta đang tuyển ồ ạt và thiếu sự kiểm soát về nhu cầu và 

chất lượng đào tạo, gây lãng phí ngân sách của Nhà nước. 
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Quy trình triển khai quy hoạch các trường đại học đã bộc lộ một số bất cập, 

hạn chế, thể hiện ở những mặt sau: (1) sự phân bổ các cơ sở giáo dục đại học quá 

dàn trải về địa lý; việc thành lập trường vẫn theo nhu cầu phát triển của từng bộ, 

ngành hoặc địa phương, chưa quan tâm đến tính thống nhất, đồng bộ của cả hệ 

thống; (2) chất lượng đào tạo chưa tương xứng với phát triển số lượng: tốc độ thành 

lập, nâng cấp trường đại học trong giai đoạn 2007 - 2011 tăng nhanh; theo Quy 

hoạch 37 thì đến nay đã vượt so với chỉ tiêu đến năm 2020 trong khi các điều kiện 

đảm bảo chất lượng chưa được quan tâm. 

Sự mở rộng quy mô đào tạo, thiếu kiểm soát các yếu tố đảm bảo chất lượng 

(cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn của giảng viên, tỉ lệ sinh viên/giảng viên, trình 

độ đầu vào, chương trình đào tạo và kiểm soát, đánh giá chất lượng trong quá trình 

đào tạo...), thiếu dự báo về cung và cầu đã dẫn đến tình trạng nhiều sinh viên tốt 

nghiệp không kiếm được việc làm, nghĩa là không đảm bảo được mối quan hệ giữa 

cung và cầu về nhân lực trong lĩnh vực giáo dục. Điều này cũng dẫn đến hệ quả là 

một số trường cao đẳng đề nghị tự đóng cửa (Trường CĐSP Cà Mau); một số khác 

phải sát nhập hoặc chuyển đổi hình thức đào tạo sang đa ngành (gần 30 trường); 

một số trường khác chuyển sang thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên,... 

Sự bất cập trên đã và đang xảy ra trên toàn bộ hệ thống đào tạo sư phạm của 

Việt Nam. Do vậy, cần có cơ chế đặc thù, vừa đảm bảo sự tự chủ của các trường, 

vừa xây dựng các cơ chế thống nhất, chặt chẽ đảm bảo nguồn lực giáo viên đáp ứng 

được các yêu cầu của sự phát triển giáo dục đất nước trong bối cảnh hiện nay. Các 

trường đào tạo giáo viên cần được quản lý, định hướng theo chiến lược quốc gia. 

Nếu đào tạo giáo viên theo mô hình khép kín thì cần xây dựng cơ chế đặt hàng của 

Nhà nước, nhu cầu địa phương hoặc các bên liên quan khác. Tuy nhiên, việc tuyển 

dụng giáo viên hiện nay ở các địa phương do sở hoặc phòng Nội vụ đảm nhiệm theo 

các quy định hiện hành về phân cấp trong khi sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo 

dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục lại là các đơn vị quản lý, sử dụng giáo viên. 

Do vậy, lựa chọn cách thức đào tạo giáo viên theo cơ chế đặt hàng cần xem xét điều 

chỉnh các chính sách ở tầm vĩ mô. 

Ban hành bản quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm. Bộ Giáo dục và 

Đào tạo đã hoàn thành Dự thảo Đề án “Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại 

học và đào tạo giáo viên đến năm 2025, tầm nhìn 2030” với trọng tâm sử dụng các 
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công cụ quản lý nhà nước như công khai minh bạch thông tin chất lượng và kết quả 

đầu ra, kiểm định chất lượng và các chuẩn, quy chuẩn đảm bảo chất lượng để định 

hướng cho đầu tư của nhà nước và phát triển hệ thống các cơ sở đào tạo. Đề án sẽ 

xem xét đánh giá những hạn chế, bất cập liên quan đến mạng lưới các trường sư 

phạm, từ đó đề ra giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và giải quyết 

tình trạng dư thừa cục bộ giáo viên ở một số địa phương. Theo đó, Đề án sẽ thúc 

đẩy phân tầng, phân loại các trường sư phạm, để tập trung phát triển khoảng từ 8 

đến 10 trường sư phạm trọng điểm, có chất lượng trên cơ sở một số trường đại học 

sư phạm có chất lượng hiện nay. Các cơ sở đào tạo giáo viên khác sẽ được sắp xếp 

để trở thành vệ tinh cho các trường sư phạm trọng điểm này. Bộ Giáo dục và Đào 

tạo cũng cần xây dựng tiêu chuẩn các trường sư phạm làm căn cứ cho việc rà soát, 

đánh giá các điều kiện bảo đảm chất lượng của các trường sư phạm để quy hoạch 

mạng lưới. Do vậy, đề tài nghiên cứu là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Đề tài 

giúp cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc thực hiện Đề án nói trên, đề xuất 

bản quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm và các cơ chế, chính sách liên quan 

đến đào tạo, sử dụng đội ngũ giáo viên. 

Trường sư phạm quan tâm đầu tư các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 

để đáp ứng quy mô tuyển sinh; đội ngũ giảng viên, đặc biệt là giảng viên cơ hữu 

đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn; nguồn lực tài chính phân tán; đầu tư dự 

báo thị trường nên các ngành đào tạo còn trùng lặp, chồng chéo trong một địa bàn. 

Khắc phục sự phân tán trong quản lý nhà nước đối với các trường sư phạm, 

cụ thể: các trường đại học sư phạm đều trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đại 

học vùng (ĐH Thái Nguyên, ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng); trường Đại học Giáo dục trực 

thuộc ĐHQG Hà Nội, chịu sự quản lý trực tiếp của Chính phủ; các trường đại học 

sư phạm đặc thù (như: đại học sư phạm thể dục thể thao, đại học sư phạm kỹ thuật, 

đại học sư phạm nghệ thuật,...) lại trực thuộc các bộ, ngành khác. Các trường cao 

đẳng sư phạm trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các trường cao đẳng và trung cấp 

khác có đào tạo giáo viên trực thuộc Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội hoặc trực 

thuộc Ủy ban Nhân dân các tỉnh. Như vậy, sự phân bổ các trường sư phạm quá dàn 

trải về địa lý; việc thành lập mới các trường đại học (mà tiền thân là các trường cao 

đẳng sư phạm) vẫn theo nhu cầu của phát triển của từng ngành, địa phương, chưa 

quan tâm đến tính thống nhất, đồng bộ của cả hệ thống. Do vậy, cần xác định rõ 
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định hướng cho các trường sư phạm: (1) Bộ quản lý tập trung, toàn diện lĩnh vực 

đào tạo giáo viên (mô hình đào tạo giống như ngành công an, quân đội); (2) Bộ thực 

hiện phân cấp triệt để cho địa phương vàcác đại học vùng, Bộ chỉ quản lý nhà nước 

về chương trình đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng đào tạo (thông qua kiểm 

định, thanh tra, giám sát) và sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề giáo viên. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cầna hình thành được cơ chế phân loại các trường sư 

phạm, để có căn cứ để ưu tiên đầu tư trọng điểm đối với các trường sư phạm hoạt 

động hiệu quả, có tiềm năng phát triển ngang tầm các trường sư phạm trong khu 

vực và trên thế giới. Công tác quản lý quy hoạch cần được coi trọng, thường xuyên 

kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch trong đào tạo giáo viên 

để có những điều chỉnh kịp thời; có quy chuẩn về đảm bảo chất lượng là công cụ 

điều chỉnh mạng lưới. 

* Điều kiện thực hiện 

Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành cơ sở pháp lí về quy hoạch mạng lưới 

các trường sư phạm. 

Trường sư phạm và các cơ sở đào tạo giáo viên quan tâm đầu tư các điều 

kiện đảm bảo chất lượng đào tạo. 
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Kết luận Chương 4 

Các giải pháp đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đến 2025, tầm nhìn 

đến 2035 được đề xuất trên cơ sở bám sát xu thế phát triển, hiện đại hoá giáo dục 

của các quốc gia có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam về hoàn cảnh; thực trạng 

đội ngũ khi thực hiện CTGDPT 2018 và hướng đến thực hiện hiệu quả nhất đổi mới 

giáo dục nói chung và CTGDPT 2018 nói riêng. Các giải pháp được đề xuất từ đào 

tạo, bồi dưỡng đến quy hoạch tổng thể mạng lưới các trường sư phạm, các cơ sở 

đào tạo giáo viên, công tác tuyển sinh đến hệ thống chính sách phát triển giáo dục, 

cụ thể là chính sách phát triển đội ngũ nhà giáo giai đoạn hiện nay. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

Xu thế phát triển của thế giới, Đổi mới giáo dục, Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 có ảnh hưởng đến nhu cầu về giáo viên. Khi thay đổi chương trình giáo 

dục cũng có thể tạo ra sự thiếu hụt (hoặc dư thừa) về nhu cầu giáo viên. Trong bối 

cảnh sẽ tiếp tục sử dụng nguồn giáo viên trước đây cho chương trình giáo dục mới 

thay thế chương trình trước đó, có thể xảy ra các tình huống làm thay đổi (thiếu hụt 

hoặc dư thừa) số lượng giáo viên theo dự báo. Nếu số giờ học/tuần ở một số môn 

học ít đi sẽ dẫn đến tình trạng dư thừa giáo viên và ngược lại nếu số giờ học/tuần 

nhiều lên thì số lượng giáo viên sẽ bị thiếu hụt so với nhu cầu và khi đó cũng cần 

phải thay thế. Tuy nhiên, sự thay đổi về nhu cầu giáo viên do thay đổi chương trình 

được xem là nhu cầu phát triển. Chỉ khi nào chương trình giáo dục mới gây tác 

động khiến giáo viên nghỉ việc nhiều tạo ra nhiều chỗ trống trong công việc giảng 

dạy thì lúc đó mới xuất hiện nhu cầu thay thế. Kết quả dự báo chỉ ra rằng 

Ở bậc Tiểu học: 

Nhu cầu giáo viên đều cần ở tất cả các khu vực, nhất là khu vực Trung du 

miền núi phía Bắc, đặc biệt là nhu cầu giáo viên cho môn văn hoá. Nhìn tổng thể, 

môn học có số giáo viên dự báo đông là văn hoá và Ngoại ngữ. Đến năm học 2030-

2031 và 2035- 2036, nhu cầu giáo viên văn hoá của Khu vực Đông Nam Bộ tăng 

cao, riêng Đồng bằng sông Cửu Long giáo viên văn hoá cho năm học 2030-2031 

tăng đột biến. 

Số lượng giáo viên cần tuyển thêm không đồng đều giữa các môn học và các 

khu vực trong cả nước. Các môn văn hoá là môn cần tuyển nhiều giáo viên nhất 

trong cả nước và không ngừng tăng lên qua các mốc dự báo. 

Các tỉnh triển khai chương trình mới cấp tiểu học, có những môn học và hoạt 

động mới nên số giáo viên cần có để thực hiện chương trình lớn. 

Nhu cầu nâng cao chuẩn giáo dục cũng đòi hỏi các chính sách đặc biệt liên 

quan đến tỷ lệ giáo viên/lớp hay sĩ số học sinh/lớp cũng đặt ra yêu cầu các tính điều 

chỉnh số giáo viên cần có. 

Ở bậc THCS: 

Trong năm học 2025-2026, 2030-2031 và 2035-2036, các môn cần nhiều 
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giáo viên nhất là Văn, Toán, KHTN, Ngoại ngữ, Lịch sử - Địa lí. Các khu vực 

Trung Du miền núi phía bắc, đồng bằng sông Hồng, bắc Trung Bộ và duyên hải 

miền Trung là những khu vực cần lượng giáo viên lớn nhất cho bậc học THCS. 

Giáo viên THCS cần tuyển theo dự báo cao nhất thuộc về Đồng bằng sông 

Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. Môn học dự báo số giáo viên cao là Văn, 

Toán, KHTN. 

Số lượng giáo viên cần tuyển ngày một tăng theo các năm do nhiều lí do 

nhưng có một lí do quan trọng là số giáo viên đào tạo dư thừa đã tìm được công 

việc, đặc biệt là địa phương chủ động, tự chủ định ra số lượng chỉ tiêu giáo viên 

theo nhu cầu, chiến lược, chính sách phát triển giáo dục riêng của địa phương. Bộ 

căn cứ theo nhu cầu để đặt ra chỉ tiêu tuyển sinh 

Ở bậc THPT: 

Các môn học cần số lượng lớn giáo viên đáp ứng nhu cầu các địa phương là 

Toán, Văn, ngoại ngữ, GDTC. Đồng bằng châu thổ sông Hồng là khu vực có dự báo 

số giáo viên cao nhất ở tất cả các môn học, tập trung ở môn Toán, Văn, Ngoại ngữ. Các 

khu vực còn lại, dự báo số lượng giáo viên không cao như đồng bằng châu thổ sông 

Hồng nhưng xu hướng vẫn tập trung vào các môn Văn, Toán,ngoại ngữ. Xu hướng này 

được lí giải do số tiết của các môn nhiều hơn số tiết của các môn học khác. 

Số lượng giáo viên THPT cần tuyển thêm của các khu vực không đồng đều 

qua các giai đoạn. Tuy nhiên, khu vực cần nhiều giáo viên nhất là khu vực Trung du 

miền núi phía Bắc, Đồng Bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ và Đồng Bằng sông Cửu 

Long. Nhìn chung, các khu vực đều cần tuyển thêm giáo viên bậc THPT, môn học 

cần nhiều giáo viên là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ. 

2. Khuyến nghị 

2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Điều chỉnh hệ thống văn bản pháp quy liên quan đến định mức biên chế 

cho các cơ sở giáo dục (định mức số học sinh/ lớp; tỷ lệ học sinh/ giáo viên; thời 

gian lao động của giáo viên: số tiết/ tuần….) và chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên 

cho các cấp học. 

- Giảm số lượng học sinh/ lớp học và tỷ lệ học sinh/ giáo viên: Hội nghị 

Paris về giáo dục cho rằng trong giáo dục phương thức giáo dục mặt đối mặt vẫn 

chiếm vị trí hàng đầu, tác dụng của sự tương tác trong việc dạy và học luôn luôn được 

nhấn mạnh. Trong các mối tương tác đó, vị trí của một đối tác có bề dày về kinh 
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nghiệm sống, kinh nghiệm chọn nhập và xử lý thông tin sẽ nổi trội, sự đóng góp của 

đối tác đó trong quá trình học sẽ rất lớn không phải bằng sự độc quyền về thông tin 

và tri thức có tính đẳng cấp, mà bằng trí tuệ và sự từng trải của mình. Rõ ràng là nhà 

giáo có thể và cần phải khẳng định vị trí của mình trong các mối tương tác đó. 

- Điều chỉnh chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên cho các bậc học 

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà 

giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”. Theo đề án 

này, phấn đấu đến năm 2020, 100% giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục được đào 

tạo đạt chuẩn về trình độ trở lên theo quy định. Ngoài ra, đến năm 2025, Đề án xác 

định cần bảo đảm năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý được chuẩn hóa ngang 

tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu 

đổi mới giáo dục và đào tạo. 

Chức năng trọng yếu của giáo dục là hình thành và phát triển nhân cách con 

người toàn diện, người giáo viên là những người trực tiếp giáo dục đào tạo thế hệ 

trẻ theo đúng mục đích giáo dục. Vì vậy, những tác động và kết quả giáo dục 

của giáo viên đối với học sinh vừa có tác dụng đặt nền móng, vừa có tác dụng định 

hướng, dẫn dắt cho quá trình phát triển nhân cách. Sự phát triển tương lai của học 

sinh phụ thuộc nhiều vào kết quả giáo dục của giáo viên. Trong dạy học lấy học 

sinh làm trung tâm, vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh được phát huy, 

nhưng vai trò của giáo viên không hề bị hạ thấp, yêu cầu đối với người dạy không 

hề giảm nhẹ, trái lại, giáo viên càng phải có trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ 

mới có thể đóng vai trò là người cố vấn, người trọng tài luôn luôn giữ vai trò chủ 

đạo trong quá trình sư phạm. 

Để thực hiện được các mục tiêu ở trên và phù hợp với xu thế đào tạo giáo 

viên chung của thế gới, Bộ giáo dục và Đào tạo đã quy định nâng chuẩn đào tạo của 

giáo viên ở các cấp học trong hề thống giáo dục quốc dân lên cao hơn và dần tiến 

tới đạt trình độ đại học cho tất cả các bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân. Do 

đó đặt ra vấn đề đào toạ và bồi dưỡng với một lộ trình phù hợp. 

- Quy hoạch lại và đầu tư có trọng điểm mạng lưới các trường đào tạo 

giáo viên 

Các tỉnh, thành phố đều có ít nhất một cơ sở đào tạo giáo viên mầm non, tiểu 

học và trung học cơ sở. Phần lớn các trường đại học sư phạm tham gia đào tạo giáo 
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viên từ mầm non đến trung học phổ thông, một số địa phương tập trung khá nhiều cơ 

sở đào tạo giáo viên như Hà Nội có tám cơ sở, Thành phố Hồ Chí Minh có sáu cơ sở. 

Tuy có nhiều cơ sở đào tạo, phân bố phạm vi rộng và quy mô đào tạo của 

mỗi cơ sở nhỏ dẫn đến tình trạng đầu tư manh mún và dàn trải. Nhiều trường sư 

phạm phát triển trong tình trạng thiếu ổn định, năng lực và quy mô đào tạo vượt quá 

nhu cầu về số lượng giáo viên ở một số ngành học, bậc học. 

Để tăng cường năng lực đội ngũ hiệu quả, trên cơ sở cơ cấu hệ thống giáo 

dục quốc dân mới, ngành giáo dục và đào tạo cần rà soát lại quy hoạch, phân cấp 

phân tầng cụ thể trong quản lý, cũng như hoạt động chuyên môn. 

2.2. Đối với các cơ sở đào tạo giáo viên 

- Chủ động nghiên cứu nhu cầu đào tạo giáo viên và căn cứ năng lực đào 

tạo để đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp 

Để tiến tới đào tạo đội ngũ giáo viên phù hợp với nhu cầu thực tiễn, các trường 

sư phạm cần chủ động nghiên cứu nhu cầu giáo viên trong thực tế, dự báo nhu cầu giáo 

viên theo chuỗi thời gian ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Từ đó, các cơ sở đào tạo giáo 

viên có những đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp với năng lực của mình. 

- Điều chỉnh khung chương trình đào tạo giáo viên trong các cơ sở giáo 

dục đại học đào tạo giáo viên 

Nhằm năng cao chất lượng đào tạo hướng dần đến chuẩn đào tạo giáo viên 

chung của khu vực và thế giới đồng thời đáp ứng nhu cầu của xã hội, các cơ sở giáo 

dục đại học đào tạo giáo viên nên xây dựng một khung chương trình đào tạo giáo 

viên linh hoạt, liên thông về nội dung kiến thức nền nhưng vẫn đảm bảo cung cấp 

kiến thức chuyên biệt đáp ứng yêu cầu đặc trưng của từng cấp học, bậc học. 

Hiện nay ở một số quốc gia thuộc khối OECD thời gian đào tạo giáo viên 

giao động rộng từ hai đến năm năm. Ở một số quốc gia thuộc khối này có phân biệt 

thời gian đào tạo giáo viên cho các cấp học, thông thường thời gian đào tạo sẽ tăng 

từ tiểu học đến trung học cơ và trung học phổ thông. Ví dụ ở Chile thời gian đào tạo 

là năm năm cho cả hai cấp tiểu học và trung học cơ sở và chỉ thêm nửa năm cho 

giáo viên phổ thông. [25] 

  Điều chỉnh và cập nhật các chương trình bồi dưỡng và đào tạo cho đội 

ngũ giáo viên đáp ứng xu thế phát triển chung của xã hội 

Đã có nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước khẳng định tầm quan 
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trọng của vấn đề bồi dưỡng và đào tạođội ngũ giáo viên và cán bộ ngành giáo dục 

để thúc đẩy đổi mới giáo dục thành công trong các nhà trường. Khi đội ngũ cán bộ, 

giáo viên trong các nhà trường nắm bắt tốt tình hình đổi mới và yêu cầu đặt ra đối 

với mục tiêu giáo dục, chương trình giáo dục, họ sẽ có tâm thế và kỹ năng cần thiết 

cho quản lý sự thay đổi, chủ động nắm quyền tự chủ được trao để cải thiện chất 

lượng giáo dục thông qua việc cải cách chương trình, phối hợp các nguồn lực thực 

hiện chương trình và chuẩn bị cho mình những kỹ năng quản lý bản thân, ứng phó 

với stress… đội ngũ này nhất định sẽ dẫn dắt tổ chức mình đi đến thành công. 

Trước bối cảnh đổi mới giáo dục ở Việt Nam và yêu cầu đổi mới chương 

trình, sách giáo khoa phổ thông hiện nay, việc xây dựng được chương trình bồi 

dưỡng và đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục sẽ giúp công cuộc đổi 

mới giáo dục thành công. 
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Phụ lục: Dự báo số lƣợng giáo viên cần tuyển của tỉnh Thái Nguyên  

giai đoạn 2020 -2025 

Tiểu học  

Báo cáo thực trạng       

 Phong Giao duc Tieu học Tin hoc The Duc Nghe Thuat Ngoai Ngu 

1 Tổng số -836 339 433 188 407 

595 THAI NGUYEN -206 59 86 44 69 

596 SONG CONG -11 18 25 7 17 

597 DINH HOA -105 24 41 14 38 

598 PHU LUONG -71 21 25 4 37 

599 DONG HY -117 34 37 19 40 

600 VO NHAI -75 35 37 15 46 

601 DAI TU -134 44 69 26 46 

602 PHO YEN -69 57 52 27 62 

603 PHU BINH -48 47 61 32 52 

       

Số giáo viên cần có cho năm học 2025-2026     

Phong Giao duc Tieu học Tin hoc The Duc Nghe Thuat Ngoai Ngu  

1 Tổng số 5206 620 844 844 959 

595 THAI NGUYEN 1104 131 178 178 203 

596 SONG CONG 270 33 44 44 50 

597 DINH HOA 478 58 79 79 89 

598 PHU LUONG 458 54 74 74 84 

599 DONG HY 452 54 74 74 84 

600 VO NHAI 484 59 80 80 91 

601 DAI TU 658 80 109 109 123 

602 PHO YEN 682 80 109 109 124 

603 PHU BINH 620 71 97 97 111 

       

Số giáo viên cần tuyển thêm trong giai đoạn từ 2020 đến 2025   

 Phong Giao duc Tieu học Tin hoc The Duc Nghe Thuat Ngoai Ngu 

1 Tổng số 1967 460 609 398 625 

595 THAI NGUYEN 295 85 123 92 115 

596 SONG CONG 126 25 34 16 28 

597 DINH HOA 183 35 57 34 57 

598 PHU LUONG 164 31 40 22 59 

599 DONG HY 104 44 52 38 58 

600 VO NHAI 186 46 53 33 67 

601 DAI TU 284 59 92 55 72 

602 PHO YEN 271 73 76 53 91 

603 PHU BINH 354 62 82 55 78 
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Trung học cơ sở 

Báo cáo thực trạng       

 Phong Giao duc Tieu học Tin hoc The Duc Nghe Thuat Ngoai Ngu 

1 Tổng số -836 339 433 188 407 

595 THAI NGUYEN -206 59 86 44 69 

596 SONG CONG -11 18 25 7 17 

597 DINH HOA -105 24 41 14 38 

598 PHU LUONG -71 21 25 4 37 

599 DONG HY -117 34 37 19 40 

600 VO NHAI -75 35 37 15 46 

601 DAI TU -134 44 69 26 46 

602 PHO YEN -69 57 52 27 62 

603 PHU BINH -48 47 61 32 52 

       

Số giáo viên cần có cho năm học 2025-2026     

Phong Giao duc Tieu học Tin hoc The Duc Nghe Thuat Ngoai Ngu  

1 Tổng số 5206 620 844 844 959 

595 THAI NGUYEN 1104 131 178 178 203 

596 SONG CONG 270 33 44 44 50 

597 DINH HOA 478 58 79 79 89 

598 PHU LUONG 458 54 74 74 84 

599 DONG HY 452 54 74 74 84 

600 VO NHAI 484 59 80 80 91 

601 DAI TU 658 80 109 109 123 

602 PHO YEN 682 80 109 109 124 

603 PHU BINH 620 71 97 97 111 

       

Số giáo viên cần tuyển thêm trong giai đoạn từ 2020 đến 2025   

 Phong Giao duc Tieu học Tin hoc The Duc Nghe Thuat Ngoai Ngu 

1 Tổng số 1967 460 609 398 625 

595 THAI NGUYEN 295 85 123 92 115 

596 SONG CONG 126 25 34 16 28 

597 DINH HOA 183 35 57 34 57 

598 PHU LUONG 164 31 40 22 59 

599 DONG HY 104 44 52 38 58 

600 VO NHAI 186 46 53 33 67 

601 DAI TU 284 59 92 55 72 

602 PHO YEN 271 73 76 53 91 

603 PHU BINH 354 62 82 55 78 
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Trung học phổ thông 

Báo cáo thực trạng năm học 2020-2021               

Phong Giao duc 

Ngu 

Van Toan 

Ngoai 

Ngu GDTC GDQP-AN 

Lich 

Su 

Dia 

Ly GDKT-PL 

Vat 

Ly 

Hoa 

Hoc 

Sinh 

Hoc 

Cong 

Nghe 

Tin 

Hoc   

1 Tổng số -14 -57 22 46 40 21 26 52 -65 -57 -7 59 1   

592 PHO YEN 0 -7 5 5 5 3 2 7 -9 -7 0 4 0   

593 THAI NGUYEN -12 -24 1 18 19 4 9 18 -24 -24 -5 23 3   

594 SONG CONG -1 -2 1 2 2 1 2 3 -4 -3 -1 3 0   

595 DINH HOA -1 -4 3 4 1 2 2 2 -4 -3 1 1 -1   

596 PHU LUONG 0 -3 2 3 2 0 1 3 -6 -4 -3 7 0   

597 DONG HY 0 -2 1 3 0 2 2 4 0 -1 1 3 0   

598 VO NHAI 0 -2 4 0 3 1 3 4 0 0 -1 3 0   

599 DAI TU 2 -9 7 6 4 3 3 5 -10 -10 0 6 1   

600 PHU BINH -2 -4 -2 5 4 5 2 6 -8 -5 1 9 -2   

                 

Số giáo viên cần có cho năm học 2025-2026              

Phong Giao duc 

Ngu 

Van Toan 

Ngoai 

Ngu GDTC GDQP-AN 

Lich 

Su 

Dia 

Ly GDKT-PL 

Vat 

Ly 

Hoa 

Hoc 

Sinh 

Hoc 

Cong 

Nghe 

Tin 

Hoc 

Nghe 

Thuat GDDBDP 

1 Tổng số 387 387 387 253 147 186 186 186 186 186 186 186 186 186 124 

592 PHO YEN 50 50 50 32 19 24 24 24 24 24 24 24 24 24 16 

593 THAI NGUYEN 143 143 143 94 55 69 69 69 69 69 69 69 69 69 45 

594 SONG CONG 14 14 14 9 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 

595 DINH HOA 25 25 25 17 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 

596 PHU LUONG 25 25 25 16 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 
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597 DONG HY 17 17 17 11 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 

598 VO NHAI 24 24 24 16 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 

599 DAI TU 47 47 47 31 17 22 22 22 22 22 22 22 22 22 15 

600 PHU BINH 42 42 42 27 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 

                 

Số giáo viên cần tuyển thêm trong giai đoạn từ 2020 đến 2025             

Phong Giao duc 

Ngu 

Van Toan 

Ngoai 

Ngu GDTC GDQP-AN 

Lich 

Su 

Dia 

Ly GDKT-PL 

Vat 

Ly 

Hoa 

Hoc 

Sinh 

Hoc 

Cong 

Nghe 

Tin 

Hoc 

Nghe 

Thuat GDDBDP 

1 Tổng số 165 118 172 142 90 92 98 114 17 25 74 121 63 186 124 

592 PHO YEN 24 15 23 16 11 12 11 16 2 3 8 13 8 24 16 

593 THAI NGUYEN 61 46 62 58 38 32 36 42 12 11 34 45 28 69 45 

594 SONG CONG 7 5 5 5 4 5 4 5 -2 0 1 6 2 7 5 

595 DINH HOA 9 7 13 10 6 8 9 6 0 3 5 5 3 12 8 

596 PHU LUONG 12 6 12 9 4 4 5 7 0 1 4 11 4 12 8 

597 DONG HY 6 4 8 6 2 4 5 6 2 1 3 5 2 8 6 

598 VO NHAI 10 9 12 6 5 5 8 8 5 4 3 7 4 12 8 

599 DAI TU 20 12 23 19 10 11 12 12 -2 -2 8 13 8 22 15 

600 PHU BINH 16 14 14 13 10 11 8 12 0 4 8 16 4 20 13 

 

 


