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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11 đã thông qua Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, trong 

đó chỉ rõ: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới toàn diện và phát triển nhanh giáo dục và đào tạo”. Chỉ thị số 40-

CT/TW ngày 15.06.2004 của Ban Bí thư về việc “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 

dục” đã chỉ rõ: “Tiến hành rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

bảo đảm đủ số lượng và cân đối về cơ cấu; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức cho đội ngũ nhà giáo, cán 

bộ quản lý giáo dục”. 

 Đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục nước ta là trọng trách của ngành giáo dục và đào tạo cũng như của những 

nhà quản lý, từng nhà giáo và các lực lượng có liên quan. Việc bảo điều kiện phát triển giáo dục dựa trên các luận cứ, các 

cơ sở khoa học là vô cùng quan trọng. Một trong những thao tác cần thực hiện đó là dự báo số trẻ, số học sinh đến trường.  

Kết quả dự báo này là cơ sở quan trọng và là đòi hỏi từ thực tiễn để định hướng nhân lực trong thực tiễn, đề xuất các chính 

sách phát triển đội ngũ giáo viên phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Ngoài ra, đây cũng là cơ sở quan trọng để các trường Sư 

phạm định hướng chỉ tiêu đào tạo, làm cơ sở quan trọng để Bộ Giáo dục & Đào tạo quy hoạch trường lớp, giáo viên cũng 

như thực hiện các thao tác có liên quan: đề xuất nhân sự, phát triển hệ thống trường lớp, phát triển ngành học, mô hình 

ngành nghề cũng như quy hoạch lại mạng lưới các trường Sư phạm. Nói khác đi, các giải pháp để đảm bảo điều kiện phát 

triển giáo dục phù hợp với số trẻ và số học sinh đến trường giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn 2035 là yêu cầu cần thiết và có 

ý nghĩa chiến lược. Chính vì vậy, tiến hành đề tài nghiên cứu: “Giải pháp để đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục 

phù hợp với số trẻ và số học sinh đến trƣờng giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn 2035” được xác lập. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Về mục tiêu chung 

Đề xuất các giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp số trẻ, số học sinh đến trường giai đoạn 

2018 - 2025 tầm nhìn 2035 nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam. 

2.2. Về mục tiêu cụ thể 

2.2.1. Nhóm mục tiêu thứ nhất 

Xác định mô hình dự báo số trẻ, số học sinh đến trường giai đoạn 2018 - 2025 tầm nhìn 2035; Xác định các điều 

 iện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ, số học sinh  đến trường. 

2.2.2. Nhóm mục tiêu thứ hai 

Dự báo số trẻ em mầm non, số học sinh đến trường giai đoạn 2018 - 2025 tầm nhìn 2035. 

2.2.3. Nhóm mục tiêu thứ ba 

- Xác định các giải pháp đảm bảo điều  iện phát triển giáo dục phù hợp số trẻ, số học sinh đến trường giai đoạn 

2018 - 2025 tầm nhìn 2035; 

- Phân tích các biện pháp trong các giải pháp đảm bảo điều  iện phát triển giáo dục phù hợp số trẻ, số học sinh 

đến trường giai đoạn 2018 - 2025 tầm nhìn 2035; 

- Đề xuất các  huyến nghị đối với công tác dự báo số trẻ, số học sinh đến trường trong giáo dục và việc đảm bảo 

điều  iện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ, số học sinh đến trường. 

3. Giả thuyết nghiên cứu 

Số trẻ em, số học sinh đến trường của Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 tầm nhìn 2035 tăng giảm  hông đồng đều 

và có biểu hiện tăng  hông đáng  ể. Các giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp số trẻ, số học sinh đến 



 
 

trường giai đoạn 2018 - 2025 tầm nhìn 2035 gồm: các giải pháp về cơ chế, chính sách; các giải pháp về mô hình quản lý 

và thực hiện. 

4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung nghiên cứu:  

+ Nghiên cứu dự báo số trẻ, số học sinh đến trường được tiến hành dựa trên nguồn dữ liệu hệ thống, tập trung 

phân tích trên bình diện dự báo tổng thể, sự báo  hu vực địa lý và sự báo theo tỉnh thành phân tích trên  hối lớp trong 

chuỗi dự báo; 

+ Nghiên cứu các điều  iện phát triển giáo dục tập trung nhiều vào các điều  iện cơ bản như: Chương trình giáo 

dục; Đội ngũ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục; Cơ sở vật chất và hạ tầng giáo dục và chưa quan tâm đến 

các điều kiện  hác cũng như các chi tiết trong từng điều kiện. 

+ Đảm bảo điều  iện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ và số học sinh đến trường sẽ giới hạn ở việc nghiên 

cứu trên bình diện: đề xuất các giải pháp về công tác nhân sự và đào tạo nguồn nhân lực giáo viên; các giải pháp về đáp 

ứng điều  iện học đường và các giải pháp truyền thông đại chúng về điều  iện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ, số 

học sinh đến trường. 

- Về địa bàn nghiên cứu 

Các tỉnh, thành phố sau được chọn vào nghiên cứu: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Cần 

Thơ, Cà Mau, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Hà Hội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lào Cai, 

Điện Biên, và Quảng Ninh dựa trên nguyên tắc chọn mẫu ngẫu nhiên theo  hu vực. 

5. Câu hỏi nghiên cứu 

Câu hỏi nghiên cứu trong đề tài này được xác định 

- Kết quả dự báo số trẻ và số học sinh đến trường của Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 tầm nhìn 2035 như thế 

nào. Việc đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục của Việt Nam có dựa trên, có phù hợp với kết quả dự báo số trẻ và số 

học sinh đến trường của Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 tầm nhìn 2035  

- Giải pháp nào có thể đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp số trẻ, số học sinh đến trường giai đoạn 

2018 - 2025 tầm nhìn 2035 ở Việt Nam. 

6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

6.1. Quan điểm tiếp cận nghiên cứu 

6.1.1. Quan điểm hệ thống cấu trúc 

6.1.2. Quan điểm thực tiễn 

6.2. Phương pháp nghiên cứu 

6.2.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận 

6.2.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn  

6.2.2.1. Phương pháp dự báo giáo dục  

6.2.2.2. Phương pháp điều tra viết  

6.2.2.3. Phương pháp phỏng vấn sâu  

Tổng số phiếu điều tra dự kiến là 6.570 phiếu. Tổng số phiếu phỏng vấn sâu là 97. Nói cách khác, có 6.667 

khách thể cung cấp dữ liệu sơ cấp để đề tài tiến hành thu thập và khảo sát, đánh giá. 

6.2.2.3. Phương pháp tọa đàm - Hội thảo 

6.2.2.4. Phương pháp thực nghiệm 



 
 

6.2.3. Phương pháp thống kê toán học 

  



 
 

CHƢƠNG 1. 

LÝ LUẬN VỀ DỰ BÁO SỐ TRẺ, SỐ HỌC SINH ĐẾN TRƢỜNG 

VÀ ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHÙ HỢP 

VỚI SỐ TRẺ, SỐ HỌC SINH ĐẾN TRƢỜNG 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu công tác dự báo số trẻ - số học sinh đến trƣờng, đảm bảo điều kiện phát triển 

giáo dục phù hợp số trẻ, số học sinh đến trƣờng  

1.1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu công tác dự báo số trẻ - số học sinh đến trường, đảm bảo điều kiện phát triển 

giáo dục phù hợp số trẻ, số học sinh đến trường trên thế giới 

1.1.1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu công tác dự báo số trẻ - số học sinh đến trường trên thế giới 

Trên thế giới, vấn đề nghiên cứu về dự báo số trẻ em đến trường đã được tiến hành từ  há lâu. Đây là hướng nghiên 

cứu mang tính cơ bản và ứng dụng quan trọng thuộc nhiều khoa học  hác nhau như: Dân số học, Địa lý kinh tế, Giáo dục 

học, Tâm lý học, Quản trị nguồn nhân lực, Thống kê học… 

1.1.1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu về việc đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục của một số nước trên thế giới 

Mỗi quốc gia có các cách thức riêng trong việc đảm bảo phát triển giáo dục của các nước. Các điều kiện đảm bảo 

phát triển giáo dục được tổng quan trên 3 khía cạnh: Chương trình giáo dục; Đội ngũ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản 

lý giáo dục; Cơ sở vật chất và hạ tầng giáo dục. 

1.1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu công tác dự báo số trẻ - số học sinh đến trường, đảm bảo điều kiện phát triển 

giáo dục phù hợp số trẻ, số học sinh đến trường ở Việt Nam 

1.1.2.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu công tác dự báo số trẻ - số học sinh đến trường ở Việt Nam 

Một số đề tài khoa học của các tác giả thường chọn lựa các vấn đề về dự báo dân số Việt Nam, dự báo dân số của 

một số khu vực địa lý, dân cư ở Việt Nam, dự báo dân số của một tỉnh thành theo từng giai đoạn trong ngành Kinh tế phát 

triển.  

1.1.2.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về việc đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục ở Việt Nam 

Tại Việt Nam, việc đảm bảo phát triển giáo dục cũng được tổng quan trên 3 khía cạnh: Chương trình giáo dục; 

Đội ngũ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục; Cơ sở vật chất và hạ tầng giáo dục. 

1.2. Lý luận về dự báo và các phƣơng pháp dự báo số trẻ, số học sinh đến trƣờng trong giáo dục  

1.2.1. Lý luận về dự báo giáo dục và phương pháp dự báo 

1.2.1.1. Khái niệm dự báo giáo dục 

Dự báo giáo dục là xác định trạng thái tương lai của hệ thống giáo dục với một xác suất nào đó. Như vậy, công tác 

dự báo giáo dục là cơ sở quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực trong giáo dục. Việc dự báo dân số trẻ em đến 

trường hay học sinh đến trường là một trong những nội dung cơ bản của công tác dự báo giáo dục. 

1.2.1.2. Khái niệm phương pháp dự báo giáo dục 

Phương pháp dự báo giáo dục là 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 quan hệ bên trong và bên ngoài của đối tượng dự báo giáo dục cũng như việc đo lường các dữ 

kiện, các mối quan hệ đó trong  huôn  hổ của hiện tượng hoặc quá trình đang xét để đo đếm những phán đoán có độ tin 

cậy nhất định về tương lai của đối tượng dự báo giáo dục.  

Đề tài nghiên cứu này cũng sử dụng cách dự báo trên dựa trên dữ liệu của cung cấp và chuyển giao chính thức 

cho đề tài. Đó là dữ liệu khảo sát tình hình dân số chuyển giao cả số liệu gốc và số liệu đối chứng. Các số liệu sẽ được 

phân tích thử nghiệm, đối chiếu với số liệu và cả những dữ liệu với quy mô tương tự (Kết quả phân tích tình hình dân số 



 
 

của các tổ chức quốc tế, Niên giám dân số Việt Nam công khai, Niên giám thống kê dân số Việt Nam qua từng mốc thời 

gian, Báo cáo tình hình giáo dục và đào tạo từng năm).  

Đề tài này thiết kế mô hình dự báo bằng hệ thống số liệu để tiến hành xử lý số liệu (Nguyễn Ngọc Bảo, 2016). Sử 

dụng phương thức dự báo để dự báo được số trẻ và số học sinh đến trường trên bình diện khái quát, khu vực và theo tiêu 

chí: Dựa trên nguồn số liệu chuyển giao từ đơn vị có chức năng và có uy tín có chức năng và có giấy phép, tiến hành kiểm 

tra và làm sạch dữ liệu; So sánh ban đầu về số liệu chuyển giao với các nguồn dữ liệu: Tổng cục thống kế, số liệu dân số 

từ các tổ chức có chức năng hiện nay tại Việt Nam (kể các các tổ chức mới thành lập và bắt đầu phát triển) trên các nguồn 

thông tin để thẩm định và đảm bảo độ tin cậy khi sử dụng;  Tiến hành dự báo số liệu trên bình diện khái quát và chi tiết 

theo các chi tiết đã xác lập bằng mô hình thống kê (Trần Ngọc Bảo, 2016); Tiến hành bổ sung dữ liệu tính toán thông qua 

các kỹ thuật dự báo bổ trợ mang tính  hách quan và tương thích với mô hình thống kê chính thức dự báo số trẻ và số học 

sinh đến trường đã áp dụng; Thực hiện minh chứng và trực quan hóa các số liệu dự báo bằng kỹ thuật biểu đồ hóa dữ liệu 

đã dự báo số trẻ và số học sinh đến trường; Bình luận và lý giải các số liệu dự báo số trẻ và số học sinh đến trường theo 

mô hình nội dung dự kiến; Trực quan hóa các số liệu dự báo số trẻ và số học sinh đến trường theo mô hình nội dung đã dự 

kiến vào thanh công cụ biểu diễn và web tương ứng để sử dụng trong những trường hợp  hác nhau và lưu trữ lâu dài cũng 

như tiếp nối trong những điều kiện tiếp theo; Chuyển giao thanh công cụ biểu diễn và web tương ứng dự báo số trẻ và số 

học sinh đến trường cho các cơ quan chuyên môn, chuyên trách và đơn vị chủ quản; Kết quả dự báo ở nhiệm vụ được tập 

trung vào dự báo trên dân số toàn quốc và khu vực mà chưa chi tiết theo tỉnh thành. 

1.2.4. Đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ và số học sinh đến trường 

1.2.4.1. Khái niệm điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ và số học sinh đến trường  

Điều kiện phát triển giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu của kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường có thể 

phân tích ở các chiều kích khác nhau. Theo định hướng nghiên cứu của đề tài, chúng tôi tập trung phân tích các điều 

kiện cụ thể nhằm phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ, số học sinh đến trường. 

Các điều  iện phát triển giáo dục bao gồm nhiều điều kiện cụ thể. Trên bình diện chung, điều kiện phát triển giáo 

dục giáo dục gồm các điều kiện về cơ sở vật chất và điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên, điều kiện 

về tài chính.  

1.2.4.2. Mối quan hệ giữa kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường và điều kiện phát triển giáo dục 

Thứ nhất, kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường là cơ sở để chuẩn bị nguồn nhân lực bao gồm cán bộ 

quản lý, nhân viên đặc biệt là đội ngũ giáo viên cho công tác giáo dục.  

Thứ hai, kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường là cơ sở để chuẩn bị cơ sở vật chất và các trang thiết bị bao 

gồm: Thiết bị giáo dục (thiết bị phục vụ dạy học tại lớp, phòng thí nghiệm,...); Phương tiện dạy học (sách giáo khoa, sách 

tham khảo, tranh, ảnh, phương tiện nghe nhìn,...); Đất đai, nhà cửa, sân bãi,... được giáo viên, công nhân viên, học sinh,... 

sử dụng nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình giáo dục.  

Thứ ba, kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường là cơ sở để chuẩn bị nguồn lực tài chính. Tài chính là huyết 

mạch của hệ thống giáo dục nói chung và nhà trường  nói riêng.  

Đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ và số học sinh đến trường được chú trọng đến yêu 

cầu phù hợp nghĩa là việc xác định số trẻ và số học sinh đến trường trong biên độ thời gian nhất định sẽ là tiêu chuẩn và 

là đối tượng để đảm bảo các điều kiện phát triển trong lĩnh vực giáo dục phù hợp với đặc điểm về nguồn nhân lực, cơ sở 

vật chất, nguồn lực tài chính và yêu cầu quản lý giáo dục quy định trong các tiêu chuẩn tương ứng. Ngoài ra, sự ăn  hớp 

và bổ trợ lẫn nhau trong việc đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục với kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường là 



 
 

biểu hiện phải có và là mục tiêu hướng đến để người nghiên cứu triển khai các giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo 

dục phù hợp với tình hình thực tế về số lượng người học, người dạy, nguồn lực cơ sở vật chất và tài chính của đất nước 

trong một giai đoạn xác định. 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG KẾT QUẢ DỰ BÁO SỐ TRẺ, SỐ HỌC SINH ĐẾN TRƢỜNG GIAI ĐOẠN 2018 – 2025, TẦM 

NHÌN 2035  

VÀ ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHÙ HỢP 

2.1. Dự báo số trẻ, số học sinh đến trƣờng giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2035 

Bảng 2.1. Dự báo chung số trẻ và học sinh trên cả nước 

         Năm 

Bậc học 
2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Nhà trẻ 4,295,846 4,484,843 4,634,281 4,277,033 4,444,874 4,193,336 

Mẫu giáo 4,136,273 4,199,890 4,379,122 4,524,413 4,317,408 4,382,988 

Tiểu học 6,712,698 6,935,756 7,171,780 7,455,227 7,318,257 7,237,480 

THCS 5,645,730 5,336,518 5,568,647 5,778,901 6,003,671 5,819,581 

THPT 5,087,292 3,925,589 4,031,678 4,205,832 4,414,708 4,567,353 

Tổng 25,877,839 24,882,596 25,785,508 26,241,406 26,498,918 26,200,738 

Số trẻ ở độ tuổi nhà trẻ qua các năm có sự tăng, giảm  há thất thường. Trong đó, các năm 2010, 2015 và 2020 

tăng nhẹ trong tầm 150.000 đến 200.000 trẻ/ 5 năm tương ứng từ 3-4%/ 5 năm. Đáng lưu ý, dự báo năm 2025 số trẻ nhà 

trẻ sẽ giảm  há nhiều với tỷ lệ 7.7% so với năm 2020 - gần bằng  hoảng tăng số lượng trẻ đến trường trong  hoảng 10 

năm từ 2010 đến 2020 với 357,248 trẻ. Đến năm 2030, số trẻ nhà trẻ lại tăng đến 167,841 trẻ - gần 4% so với năm 2025; 

sau đó lại giảm 251,538 trẻ ứng với tỷ lệ 5.66% so với năm 2030 vào năm 2035. u cầu chuyển đổi ngành - bậc học được sự 

đồng thuận của tổ chức). 



 
 

Biểu đồ 2.1. Dự báo chung số trẻ, học sinh các cấp học trên cả nước 

Với bậc Tiểu học - bậc học có số lượng học sinh nhiều nhất so với các bậc học  hác (do  hông phải trẻ mầm non 

nào đến tuổi cũng đi học lớp mầm non đặc biệt là nhà trẻ). Ngay cả trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi, trong nhiều năm qua, số trẻ đến 

trường mầm non cũng dao động  hoảng 96 - 99%), số lượng trẻ đến trường có xu hướng tăng dần với mức giao động trung 

bình  hoảng 250,000 trẻ/ 5 năm ứng với tỷ lệ trung bình  hoảng 3.56%/ 5 năm trong vòng 15 năm từ năm 2010 đến 2025. 

Sau đó, giảm trung bình 100,000 trẻ/ 5 năm ứng với tỷ lệ trung bình 1.4%/ 5 năm trong 10 năm sau đó (từ 2025 đến 2035).  

Ở bậc THCS, từ 2010 đến năm 2015 số trẻ đến trường giảm 309,212 trẻ ứng với tỷ lệ 5.47%. Dự báo số trẻ bậc 

học này trong 15 năm tiếp theo (từ 2015 đến 2030) sẽ tăng trung bình  hoảng 200,000 trẻ/ 5 năm ưng với tỷ lệ tăng trung 

bình 4%/ 5 năm sau đó giảm với tỷ lệ 3% so với năm 2030 vào năm 2035.   

Đáng lưu tâm là sự sụt giảm số lượng lớn học sinh đến trường ở bậc THPT trong những năm 2015 - giảm đến 

22.83% so với số học sinh năm 2010 với  hoảng 1,161,703 học sinh. Điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến  ế hoạch 

triển  hai nhân sự của bậc học này trong những năm qua. Tuy nhiên, dự báo trong 30 năm tiếp theo từ năm 2015 đến 

2035, số học sinh bậc THPT sẽ có sự tăng dần trung bình 150.000 học sinh/ 5 năm ứng với tỷ lệ tăng trung bình 3.86%/ 5 

năm.  

Như vậy, số liệu dự báo về số học sinh các cấp học trên cả nước nói chung và theo từng bậc học riêng cho thấy 

đều có sự tăng giảm nhất định do các nguyên nhân cơ bản như tỷ lệ sinh từng năm - theo quan niệm năm tốt, năm xấu để 

sinh con, số học sinh lưu ban, nghỉ học, sự biến động theo xu hướng tăng dần lực lượng lao động trẻ… Một số năm đặc 

biệt như năm Quý, năm có con giáp tốt theo quan niệm của người phương Đông có ảnh hưởng nhất đến số sinh, từ đó số 

trẻ đến trường cũng có biến động nhất định. Áp lực sẽ thường xảy ra ở các lớp đầu cấp nếu không có thông tin dự báo hay 

không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo,  hoa học. Điều này cũng cần được thực hiện trong lộ trình sắp tới có thể xảy ra 

ở những năm 2019, 2020 - do số trẻ sinh 2016 tăng nên sẽ đi học nhà trẻ vào 2019, mẫu giáo vào 2020, lớp 1 vào 2022; 

hoặc 2024 có thể gây áp lực với số trẻ nhà trẻ tăng vào 2026-2027, mẫu giáo 2027-2028, lớp 1 vào 2029… nhằm đảm bảo 

số trẻ tăng đột biến trong những năm này có thể đảm bảo đủ điều kiện học tập.   

2.1.2.2. Dự báo chung số trẻ và số học sinh đến trường cả nước phân tích theo giới tính 

 Bảng 2.2 cho thấy nhìn chung, số trẻ nam trong độ tuổi đến trường cao hơn nữ với tỷ lệ trung bình từ 3% đến 

5%/ 5 năm trong tổng số trẻ đến trường. Dự báo sự chệnh lêch này có xu hướng tăng dần từ năm 2010 đến năm 2025 sau 

đó có dấu hiệu chậm lại vào những năm 2030 đến 2035. Trong đó, sự chệnh lệch nhiều nhất diễn ra trong những năm 2025 

với khoảng 1.374.568 em và chênh lệch ít nhất vào năm 2015 với khoảng 853.613 em. Kết quả này ứng với công bố do 



 
 

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đưa ra: Nếu vào năm 2000, tỷ số giới tính ở Việt Nam là 106,2 bé trai/ 100 bé 

gái thì giờ đây số đó tăng lên 112,8 bé trai/ 100 bé gái vào 2015. 

Bảng 2.2. Dự báo số học sinh các cấp học trên cả nước phân theo giới tính 

 2010 2015 2020 

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

Nhà trẻ 2,248,130 2,047,716 2,373,950 2,110,893 2,450,959 2,183,322 

Mẫu giáo 2,147,932 1,988,341 2,204,332 1,995,558 2,311,438 2,067,684 

Tiểu học 3,459,109 3,253,589 3,601,784 3,333,972 3,771,148 3,400,632 

THCS 2,901,958 2,743,772 2,745,229 2,591,289 2,891,858 2,676,789 

THPT 2,608,597 2,478,695 2,015,775 1,909,814 2,075,487 1,956,191 

Tổng 13,365,726 12,512,113 12,941,070 11,941,526 13,500,890 12,284,618 

  2025 2030 2035 

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

Nhà trẻ 2,265,677 2,011,356 2,306,956 2,137,918 2,170,650 2,022,686 

Mẫu giáo 2,385,554 2,138,859 2,257,210 2,060,198 2,254,654 2,128,334 

Tiểu học 3,925,209 3,530,018 3,855,927 3,462,330 3,765,024 3,472,456 

THCS 3,041,097 2,737,804 3,160,615 2,843,056 3,063,175 2,756,406 

THPT 2,190,450 2,015,382 2,322,942 2,091,766 2,400,426 2,166,927 

Tổng 13,807,987 12,433,419 13,903,650 12,595,268 13,653,929 12,546,809 

Biểu đồ 2.2. Dự báo học sinh Nữ đến trường của cả nước theo các bậc học 

Nhìn chung, những biến động phân tích trên bình diện giới tính này mang tính tự nhiên. Một số năm đặc biệt như 

năm Quý, năm có con giáp tốt theo quan niệm của người phương Đông có ảnh hưởng nhất đến giới tính khi sinh, từ đó số 

trẻ đến trường cũng có biến động nhất định. Có thể minh chứng tỉ lệ chênh lệch nổi bật ở khung dự báo năm 2015-2020 ở 



 
 

học sinh tiểu học là 267,812. Khai thác số liệu chi tiết thì vào năm 2008, 2009 - trâu bạc), số trẻ sinh vượt trội trong đó số 

trẻ nam có phần nhỉnh hơn  há rõ. Hay ở con số chênh lệch về học sinh tiểu học khung 2015-2020, số trẻ nam hơn số trẻ 

nữ là 370,516 phần lớn bị chi phối bởi số trẻ sanh vượt trội vào năm 2012 - năm rồng vàng.  

Biểu đồ 2.3. Dự báo học sinh Nam đến trường của cả nước theo các bậc học 

Kết quả từ biểu đồ cho thấy có sự sụt giảm số lượng vào năm 2015 với tỷ lệ 3% so với năm 2010 ứng với khoảng 

424,656 em. Dự báo trong 15 năm tiếp theo từ 2015 đến 2030 số trẻ này có xu hướng tăng dần với tỷ lệ trung bình 2.43%/ 

5 năm sau đó lại giảm với tỷ lệ 2% vào năm 2035 so với năm 2030.  

Nhìn chung, tỉ lệ dự báo số trẻ và số học sinh đến trường phân tích theo giới tính không có những điểm đặc biệt 

đáng  ể. Số trẻ nam trong độ tuổi đến trường cao hơn nữ bình quân từ 3% đến 5%/ 5 năm trong tổng số trẻ đến trường. 

Con số này cũng phản ánh về độ chênh lệch về tỉ lệ sinh theo giới tính ở Việt Nam.  

2.1.2.3. Dự báo số trẻ, số học sinh cả nước đến trường phân theo vùng địa lý 

* Dự báo số trẻ đến trường và số học sinh đi học khu vực Đồng bằng sông Hồng 

Bảng 2.3. Dự báo số trẻ, số học sinh các cấp học khu vực Đồng bằng sông Hồng 

 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Nhà trẻ 1,009,896 1,042,984 1,003,801 974,095 1,000,159 934,654 

Mẫu giáo 885,393 889,164 917,852 937,578 882,742 886,972 

Tiểu học 1,355,620 1,382,851 1,412,965 1,450,354 1,402,098 1,370,500 

THCS 1,111,750 1,038,105 1,063,672 1,095,267 1,119,298 1,070,495 

THPT 1,052,923 801,417 810,266 832,382 856,993 872,798 

Tổng 5,415,582 5,154,521 5,208,556 5,289,676 5,261,290 5,135,419 

Đây là  hu vực có số lượng học sinh các bậc học cao thứ 2 trong số 6 vùng trên cả nước - giao động trong 

khoảng trên 5 triệu trẻ. Nhìn chung, đây là  hu vực có sự biến động - tăng, giảm số lượng trẻ và số lượng học sinh đến 

trường một cách khá phức tạp.  

Biểu đồ 2.4. Dự báo số trẻ, số học sinh đến trường khu vực Đồng bằng sông Hồng 

* Dự báo số trẻ đến trường và số học sinh đi học khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc 



 
 

Bảng 2.4. Dự báo số trẻ, học sinh các cấp học khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc 

 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Nhà trẻ 642,229 682,185 711,027 657,313 684,667 647,046 

Mẫu giáo 582,475 596,837 626,287 647,781 618,918 629,338 

Tiểu học 929,070 959,830 1,000,853 1,040,011 1,019,966 1,009,495 

THCS 785,663 737,103 776,155 807,802 841,667 819,729 

THPT 708,350 551,365 569,182 595,465 626,681 650,366 

Tổng 3,647,787 3,527,320 3,683,504 3,748,372 3,791,899 3,755,974 

* Dự báo số trẻ đến trường và số học sinh đi học khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 

Bảng 2.5. Dự báo số học sinh các cấp học khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 

 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Nhà trẻ 899,719 925,125 938,494 854,666 887,818 823,351 

Mẫu giáo 901,732 940,847 920,901 939,292 879,439 894,260 

Tiểu học 1,543,560 1,561,234 1,622,746 1,405,384 1,577,512 1,544,333 

THCS 1,457,435 1,341,364 1,375,228 1,405,384 1,443,637 1,388,911 

THPT 1,332,528 1,010,350 1,020,558 1,049,890 1,091,419 1,119,164 

Tổng 6,134,974 5,778,920 5,877,927 5,654,616 5,879,825 5,770,019 

Số liệu ở bảng 2.5 cho thấy số trẻ và số học sinh đến trường tại khu vực này có sự tăng, giảm khá thất thường. Cụ 

thể: năm 2015, số lượng trẻ giảm 5.8% với 356,054 trẻ so với năm 2010. Dự báo đến năm 2020 số trẻ sẽ tăng nhẹ ở mức 

1.7% so với 2015. Đến năm 2025, số lượng trẻ giảm với tỷ lệ 3.8% so với năm 2020 sau đó lại tăng lên với mức gần 4% 

vào năm 2030. Cho đến năm 2035, số trẻ trong độ tuổi đến trường tại  hu vực này giảm đi 2% so với năm 2030. Thực tế, 

đây là sự biến thiên cơ học và tự nhiên dường như trở thành đặc trưng của  hu vực này cho nên dữ liệu này cũng cần được 

công  hai và lưu tâm trong công tác phát triển nguồn nhân lực trong giáo dục cũng như công tác đào tạo giáo viên. 

*  Dự báo số trẻ đến trường và số học sinh đi học khu vực Tây Nguyên 

Dự báo số học sinh các cấp học tại khu vực Tây Nguyên trong 35 năm (2010 -2035) có xu hướng tăng dần với tỷ 

lệ trung bình vào khoảng 3.45%/ 5 năm. Trong đó, số học sinh tăng nhẹ 0.25% so với năm 2010 vào năm 2015 và tăng 

mạnh nhất vào năm 2020 với tỷ lệ 6.72%. Con số này so sánh với khu vực có dân số tương tự bởi số tỉnh của khu vực, bởi 

số dân số cơ học như Đông Nam Bộ thì cho thấy  há tương đồng trong xu hướng tăng số trẻ trong 30 năm. Mặc dù có 

Đông Nam Bộ có chiều hướng tăng nhanh hơn so với Tây Nguyên. 

Bảng 2.6. Dự báo số trẻ, số học sinh các cấp học khu vực Tây Nguyên 

 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Nhà trẻ 321,306 348,670 370,069 349,651 372,762 360,129 

Mẫu giáo 310,687 327,442 350,618 371,300 363,697 378,632 

Tiểu học 555,592 594,268 631,506 673,636 681,356 690,600 

THCS 459,264 451,244 486,013 520,175 557,625 556,363 



 
 

THPT 358,133 288,532 307,029 331,354 360,858 386,895 

Tổng 2,004,982 2,010,156 2,145,235 2,246,116 2,336,298 2,372,619 

* Dự báo số trẻ đến trường và số học sinh đi học khu vực Đông Nam Bộ 

 Dự báo số học sinh các cấp học khu vực này có xu hướng tăng dần trong 25 năm (2010-2035) với tỷ lệ trung 

bình 3.9%/5 năm. Trong đó, số lượng học sinh tăng chậm nhất là vào năm 2035 với tỷ lệ 0.55% so với năm 2030 và tăng 

mạnh nhất vào năm 2020 với tỷ lệ 7.62% so với năm 2015. Gần như rất ít năm, số lượng trẻ đến trường ở khu vực này 

giảm. Có thể lý giải bằng nhiều nguyên nhân như: do tăng dân số cơ học của làn sóng nhập cư, do sự giao thoa về văn hóa 

và sự phát triển kinh tế dẫn đến sự sinh sống của người nước ngoài gia tăng cũng như một số lý do  hác… 

Bảng 2.7. Dự báo số học sinh các cấp học khu vực Đông Nam Bộ 

 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Nhà trẻ 662,254 720,074 770,882 731,721 777,079 745,361 

Mẫu giáo 634,395 684,303 742,173 788,503 768,826 793,654 

Tiểu học 994,284 1,112,696 1,193,823 1,278,422 1,281,242 1,290,822 

THCS 756,130 790,777 854,882 913,029 968,992 953,284 

THPT 709,743 583,016 625,682 672,414 721,469 759,524 

Tổng 3,756,806 3,890,866 4,187,442 4,384,089 4,517,608 4,542,645 

* Dự báo số trẻ đến trường và số học sinh đi học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 

Số học sinh các cấp học tại khu vực này vào năm 2015 giảm với tỷ lệ 7.23% so với năm 2010. Dự báo, trong 15 

năm (2015 đến 2030), số học sinh trong độ tuổi đến trường của khu vực này có xu hướng tăng dần với tỷ lệ trung bình 

khoảng 1%/ 5 năm; sau đó, so với năm 2030 số học sinh các cấp học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ giảm khoảng 

1.8% vào năm 2035. Như vậy, có thể thấy, việc áp lực về nguồn nhân lực trong giáo dục ở khu vực Đồng bằng sông Cửu 

Long không diễn ra về số lượng. Vấn đề lại được nhìn nhận ở phương diện chất lượng của người giáo viên và chất lượng 

giáo dục nói chung để có thể đảm bảo nhu cầu của phụ huynh, sự phát triển của trẻ và mong mỏi của toàn xã hội về hiệu 

quả đào tạo, giáo dục. 

Bảng 2.8. Dự báo số học sinh các cấp học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 

 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Nhà trẻ 760,442 765,805 777,088 709,587 730,768 682,795 

Mẫu giáo 821,591 802,427 821,291 839,959 795,407 800,132 

Tiểu học 1,334,572 1,324,877 1,348,403 1,390,058 1,356,083 1,331,730 

THCS 1,075,488 977,925 1,005,925 1,037,244 1,072,452 1,030,799 

THPT 925,615 690,909 698,961 724,327 757,288 778,606 

Tổng 4,917,708 4,561,943 4,651,668 4,701,175 4,711,998 4,624,062 

2.2. Thực trạng đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ, số học sinh đến trƣờng giai đoạn 2018 - 

2025, tầm nhìn 2035 

2.2.3.1. Đánh giá về tình hình đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục của nước ta hiện nay 

 Bảng 2.27. Đánh giá về tình hình đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục của nước ta hiện nay 

TT Đánh giá chung về tình hình đảm bảo điều kiện Mức độ ĐTB ĐLC 



 
 

phát triển giáo dục của nước ta hiện nay 1 2 3 4 5 

1 Nhà quản lý, GVMN và GVPT  N 0 269 2591 2880 560 
3,59 ,710 

% 0 4,3 41,1 45,7 8,9 

2 Nhà nghiên cứu và giảng viên  N 0 1 30 92 27 
3,96 ,638 

% 0 0,7 20,0 61,3 18,0 

3 Nhà quản lý giáo dục cấp trung ương, cấp 

tỉnh - thành phố  

N 0 3 41 65 11 
3,70 ,668 

% 0 2,5 34,2 54,2 9,2 

Tổng ĐTB 3,75  

(1= Kém; 2= Yếu; 3= Trung bình; 4= Tốt; 5= Rất tốt) 

 Với ĐTB chung = 3,75, ứng với mức độ Tốt trong thang đo quy đổi cho thấy việc đánh giá chung về tình hình 

đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục hiện nay ở nước ta được thực hiện khá suôn sẻ và có sự đồng bộ giữa các lực lượng 

giáo dục. Tuy nhiên, cũng chính dữ liệu này cho thấy có sự mâu thuẫn trong đánh giá của các nhóm khách thể bởi tình 

hình đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục của nước ta hiện nay tốt nhưng chưa dựa trên các dữ liệu từ kết quả dự báo số 

trẻ và số học sinh đến trường.  

2.2.3.2. Đánh giá của nhà nghiên cứu, giảng viên, CBQL cấp tỉnh, thành phố, trung ương về việc đảm bảo điều kiện phát 

triển giáo dục của nước ta hiện nay theo từng cấp học 

Bảng 2.28. Đánh giá của nhà nghiên cứu, giảng viên, CBQL về việc đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục của nước ta 

hiện nay theo từng cấp học 

TT Cấp học 
Nhà nghiên cứu, giảng viên CBQL cấp tỉnh, thành phố, TW 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

1 Mầm non 4,19 ,880 2,22 1,265 

2 Tiểu học 3,62 ,863 2,30 1,199 

3 Trung học cơ sở 3,45 1,084 3,50 1,077 

4 Trung học phổ thông 3,86 ,882 4,13 ,943 

 Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu và giảng viên về thực trạng việc đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục 

nước ta đánh giá theo từng cấp học thì bậc Mầm non xếp thứ hạng cao nhất với ĐTB = 4,19 - ứng với mức Quan trọng, 

xếp thứ hai là bậc THPT với ĐTB = 3,86, xếp thứ ba là bậc Tiểu học với ĐTB = 3,62 và cuối cùng là bậc THCS với ĐTB 

= 3,45 – ứng với mức Quan trọng.   

 Về phía CBQL cấp tỉnh, thành phố, trung ương, việc đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục nên tập trung đầu tư 

nhiều ở bậc THPT (ĐTB cao nhất = 4,13, ứng với mức Quan trọng), tiếp theo là bậc THCS (ĐTB = 3,50), thứ hạng ba là 

bậc Tiểu học (ĐTB = 2,30, ứng với mức Không quan trọng) và cuối cùng là bậc Mầm non với ĐTB = 2,22, ứng với mức 

Không quan trọng. Kết quả này trái ngược với nhận định của các nhà nghiên cứu và giảng viên.  

 2.2.3.3. Đánh giá về những biểu hiện cụ thể của các hành động đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục 

TT Biểu hiện 

CBQL cấp tỉnh, thành phố, trung 

ƣơng 
ĐTB ĐLC 

Mức độ đồng ý 

1 2 3 4 5 

1 Xây dựng  ế hoạch đáp ứng đội ngũ giáo viên từ dữ 

liệu thực tế đã dự báo 

N 10 2 68 16 24 
3,35 1,082 

% 8,3 1,7 56,7 13,3 20,0 

2 Kế hoạch hóa nhu cầu đào tạo giáo viên và biện pháp N 33 52 11 10 14 2,33 1,286 



 
 

đáp ứng % 27,5 43,3 9,2 8,3 11,7 

3 Quy hoạch, phát triển, bổ sung đội ngũ quản lý từ nhu 

cầu thực tiễn 

N 39 16 47 6 12 
2,47 1,270 

% 32,5 13,3 39,2 5,0 10,0 

4  Tuyển dụng, chiêu mộ giáo viên phù hợp N 29 21 16 53 1 
2,80 1,261 

% 24,2 17,5 13,3 44,2 0,8 

5 Khai thác  hả năng của giáo viên từ nhu cầu thực tiễn N 21 29 8 6 56 
3,39 1,652 

% 17,5 24,2 6,7 5,0 46,7 

6 Khuyến  hích, động viên GV phát triển nghề nghiệp 

đáp ứng nhu cầu thực tiễn 

N 0 11 9 79 21 
3,92 ,784 

% 0 9,2 7,5 65,8 17,5 

7  Đánh giá tiềm lực giáo viên, năng lực và triển vọng 

nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu  

N 1 1 15 18 85 
4,54 ,809 

% 0,8 0,8 12,5 15,0 70,8 

8 Theo dõi, giám sát quá trình đáp ứng đội ngũ giáo viên 

cả trong và ngoài cơ sở, ngành... 

N 12 8 38 54 8 
3,32 1,045 

% 10,0 6,7 31,7 45,0 6,7 

9 Đánh giá thực trạng điều kiện cơ sở vật chất dựa theo 

chuẩn và nhu cầu thực tiễn, kết quả dự báo số trẻ, học 

sinh đến trường 

N 16 57 23 16 8 

2,53 1,092 % 
13,3 47,5 19,2 13,3 6,7 

10 Xây dựng kế hoạch, đề xuất kế hoạch cải thiện, phát 

triển cơ sở vật chất: trường, lớp học, phương tiện - 

điều kiện dạy học... 

N 2 17 68 25 8 

3,17 ,813 % 
1,7 14,2 56,7 20,8 6,7 

11 Tổ chức cải thiện, hoàn thiện cơ sở vật chất theo quy 

mô, nhiệm vụ, chức năng tương ứng 

N 16 14 62 22 6 
2,90 1,016 

% 13,3 11,7 51,7 18,3 5,0 

12 Cập nhật các yêu cầu hiện đại về cơ sở vật chất, 

phương tiện dạy học để đảm bảo tính tương thích với 

tầm thế giới, thời đại 

N 6 6 26 65 17 

3,68 ,954 % 
5,0 5,0 21,7 54,2 14,2 

13  Kiểm tra tiến độ, chất lượng đáp ứng cơ sở vật chất 

theo kế hoạch ứng với quy mô, nhiệm vụ, chức năng 

tương ứng 

N 4 5 16 62 33 

3,96 ,938 % 
3,3 4,2 13,3 51,7 27,5 

14 Giám sát việc thực hiện đáp ứng cơ sở vật chất theo kế 

hoạch ứng với quy mô, nhiệm vụ, chức năng tương 

ứng 

N 9 17 54 27 13 

3,15 1,042 % 
7,5 14,2 45,0 22,5 10,8 

15 Đánh giá việc đáp ứng các điều kiện cơ sở vật chất 

theo kế hoạch ứng với quy mô, nhiệm vụ, chức năng 

tương ứng 

N 25 50 17 18 10 

2,48 1,216 % 
20,8 41,7 14,2 15,0 8,3 

16 Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám 

sát và đánh giá việc đáp ứng các điều kiện khác dựa 

trên dữ liệu từ kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến 

trường 

N 9 9 79 17 6 

3,02 ,850 
% 

7,5 7,5 65,8 14,2 5,0 

(1 = Hoàn toàn không có; 2 = phần lớn không có; 3 = có khoảng 50%; 4 = Có khá nhiều; 5 = Có hoàn toàn) 



 
 

 Từ số liệu ở bảng 2.29 ta thấy, các biểu hiện cụ thể của hành động đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục ở nước 

ta được đánh giá đạt ở mức độ Rất tốt (>4,20) gồm có: Đánh giá tiềm lực giáo viên, năng lực và triển vọng nghề nghiệp 

đáp ứng nhu cầu thực tiễn (ĐTB = 4,54). Kết quả này cho thấy một thực tế rất rõ ràng là hiện nay, các hành động đảm bảo 

điều  iện phát triển giáo dục ở nước ta được thực hiện chưa có sự đồng đều. Xét trên các biểu hiện cụ thể, vẫn còn đánh 

giá ở mức độ  hông tốt ở ba biểu hiện cụ thể và tám biểu hiện cụ thể chỉ đạt ở mức trung bình. Điều này cũng cho phép 

 hẳng định có  há nhiều biểu hiện của hành động đảm bảo điều  iện phát triển giáo dục chưa đạt tính  hả thi cao và chưa 

mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt là trong vấn đề đảm bảo cơ sở vật chất cũng như nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục vẫn còn  há nhiều hạn chế cần cải thiện. 

2.2.3.4. Đánh giá về những việc làm cụ thể liên quan đến việc đảm bảo điều kiện nhân lực trong phát triển giáo dục hiện 

nay ở nước ta dựa trên kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường 

Bảng 2.30. Đánh giá về những việc làm cụ thể liên quan đến việc đảm bảo điều kiện nhân lực trong phát triển giáo 

dục hiện nay ở nước ta dựa trên kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường 

TT Việc làm 

CBQL cấp tỉnh, thành phố, trung 

ƣơng 
ĐTB ĐLC TH 

Mức độ đồng ý 

1 2 3 4 5 

1  Xây dựng kế hoạch về đội ngũ giáo viên, cán 

bộ quản lý, chuyên viên đáp ứng yêu cầu về 

nhân lực trong định hướng phát triển giáo dục 

N 18 17 17 62 6 

3,18 1,200 4 
% 15,0 14,2 14,2 51,7 5,0 

2  Tổ chức triển khai kế hoạch đáp ứng đội ngũ 

giáo viên, cán bộ quản lý, chuyên viên đáp 

ứng yêu cầu về nhân lực trong định hướng 

phát triển giáo dục 

N 25 14 17 21 43 

3,36 1,565 3 
% 20,8 11,7 14,2 17,5 35,8 

3 Chỉ đạo thực hiện kế hoạch đáp ứng đội ngũ 

giáo viên, cán bộ quản lý, chuyên viên đáp 

ứng yêu cầu về nhân lực trong định hướng 

phát triển giáo dục 

N 5 17 20 59 19 

3,58 1,050 2 
% 4,2 14,2 16,7 49,2 15,8 

4   Kiểm tra, đánh giá  ế hoạch đáp ứng đội ngũ 

giáo viên, cán bộ quản lý, chuyên viên đáp 

ứng yêu cầu về nhân lực trong định hướng 

phát triển giáo dục 

N 0 6 19 30 65 4,28 ,909 1 

  % 0 5,0 15,8 25,0 54,2    

(1=Hoàn toàn không đúng; 2=phần lớn không đúng; 3=đúng 50%; 4=Khá đúng; 5=hoàn toàn đúng) 

             2.2.3.5. Đánh giá về những việc làm cụ thể liên quan đến đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất - hạ tầng trong phát 

triển giáo dục hiện nay ở nước ta dựa trên kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường 

       Bảng 2.31. Đánh giá về những việc làm cụ thể đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất – hạ tầng trong phát triển giáo 

dục dựa trên kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường 



 
 

Việc làm 

CBQL cấp tỉnh, thành phố, TW 

ĐTB ĐLC TH Mức độ đồng ý 

1 2 3 4 5 

 Xây dựng kế hoạch trang bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang 

thiết bị phục vụ phát triển giáo dục, đảm bảo cơ sở vật chất: tài 

liệu, sách, các văn bản phục vụ cho cả người dạy và người học. 

Các phương tiện nghe nhìn: máy tính, băng ghi âm, ghi hình, 

lớp học, hội trường, kinh phí phục vụ công tác phát triển giáo 

dục 

N 39 24 20 36 1 

2,47 1,250 4 

% 

32,5 20,0 16,7 30,0 0,8 

 Tổ chức triển khai kế hoạch đáp ứng các điều kiện cơ sở vật 

chất, trang thiết bị phục vụ phát triển giáo dục, đảm bảo cơ sở 

vật chất: tài liệu, sách, các văn bản phục vụ cho cả người dạy và 

người học. Các phương tiện nghe nhìn: máy tính, băng ghi âm, 

ghi hình, lớp học, hội trường, kinh phí phục vụ công tác phát 

triển giáo dục 

N 29 28 20 5 38 

2,96 1,590 3 

% 

24,2 23,3 16,7 4,2 31,7 

  Chỉ đạo thực hiện kế hoạch đáp ứng các điều kiện cơ sở vật 

chất, trang thiết bị phục vụ phát triển giáo dục, đảm bảo cơ sở 

vật chất: tài liệu, sách, các văn bản phục vụ cho cả người dạy và 

người học. Các phương tiện nghe nhìn: máy tính, băng ghi âm, 

ghi hình, lớp học, hội trường, kinh phí phục vụ công tác phát 

triển giáo dục  

N 0 14 17 71 18 

3,77 ,845 2 

% 

0 11,7 14,2 59,2 15,0 

  Kiểm tra, đánh giá  ế hoạch đáp ứng các điều kiện cơ sở vật 

chất, trang thiết bị phục vụ phát triển giáo dục, đảm bảo cơ sở 

vật chất: tài liệu, sách, các văn bản phục vụ cho cả người dạy và 

người học. Các phương tiện nghe nhìn: máy tính, băng ghi âm, 

ghi hình, lớp học, hội trường, kinh phí phục vụ công tác phát 

triển giáo dục 

N 1 1 14 27 77 

4,48 ,799 1 

% 

0,8 0,8 11,7 22,5 64,2 

(1=Hoàn toàn không đúng; 2=phần lớn không đúng; 3=đúng 50%; 4=Khá đúng; 5=hoàn toàn đúng) 

 2.2.3.6. Đánh giá về những việc làm cụ thể liên quan đến đảm bảo điều kiện khác trong phát triển giáo dục hiện 

nay ở nước ta dựa trên kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường 

 Bảng 2.32. Đánh giá về những việc làm cụ thể liên quan đến đảm bảo điều kiện khác trong phát triển giáo dục 

hiện nay ở nước ta dựa trên kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường 

TT Việc làm 

CBQL cấp tỉnh, thành phố, TW 

ĐTB ĐLC TH 
Mức độ đồng ý 

1 2 3 4 5 

1 Xây dựng kế hoạch đáp ứng các điều kiện khác trong N 41 33 19 27 0 2,27 1,158 3 



 
 

định hướng phát triển giáo dục % 34,2 27,5 15,8 22,5 0 

2 
Tổ chức triển khai kế hoạch đáp ứng các điều kiện khác 

trong định hướng phát triển giáo dục 

N 40 26 37 17 0 
2,26 1,073 4 

% 33,3 21,7 30,8 14,2 0 

3 
Chỉ đạo thực hiện kế hoạch đáp ứng các điều kiện khác 

trong định hướng phát triển giáo dục 

N 4 40 39 37 0 
2,91 ,879 1 

% 3,3 33,3 32,5 30,8 0 

4 
Kiểm tra, đánh giá  ế hoạch đáp ứng các điều kiện khác 

trong định hướng phát triển giáo dục 

N 51 8 20 41 0 
2,42 1,339 2 

% 42,5 6,7 16,7 34,2 0 

(1=Hoàn toàn không đúng; 2=phần lớn không đúng; 3=đúng 50%; 4=Khá đúng; 5=hoàn toàn đúng) 

 

 

 

 

Chƣơng 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 

PHÙ HỢP VỚI SỐ TRẺ VÀ SỐ HỌC SINH ĐẾN TRƢỜNG  

3.1. Một số giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ và số học sinh đến trƣờng 

3.1.1. Cơ sở đề xuất một số giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ và số học sinh đến 

trường 

3.1.1.1. Bối cảnh 

Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 nêu 4 quan điểm chỉ đạo gồm: Thứ nhất, phát triển giáo dục phải thực sự 

là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân. Thứ hai, xây dựng nền giáo dục có tính nhân dân, dân 

tộc, tiên tiến, hiện đại, XHCN, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Thứ ba, đổi mới căn bản 

và toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế, thích hợp với 

nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, gắn với phát triển khoa học và công nghệ. Thứ tư, hội nhập quốc tế sâu rộng về 

giáo dục trên cơ sở bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, giữ vững độc lập, tự chủ định hướng XHCN.  

Luật giáo dục năm 2019 của Việt Nam nêu rõ: “Mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam 

có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu 

nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng,  hả năng sáng 

tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.”. Luật Giáo dục 2019 cũng quy định về phát triển giáo dục: Phát triển giáo dục 

là quốc sách hàng đầu; phát triển giáo dục phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học, công nghệ, 

củng cố quốc phòng, an ninh; thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa; bảo đảm cân đối cơ cấu ngành nghề, trình độ, 

nguồn nhân lực và phù hợp vùng miền; mở rộng quy mô trên cơ sở bảo đảm chất lượng và hiệu quả; kết hợp giữa đào tạo 

và sử dụng; phát triển hệ thống giáo dục mở, xây dựng xã hội học tập nhằm tạo cơ hội để mọi người được tiếp cận giáo 

dục, được học tập ở mọi trình độ, mọi hình thức, học tập suốt đời. 

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ( hóa XI) đã thông qua Nghị quyết về đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2014/QH13 về đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Mục tiêu đổi 



 
 

mới được Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội quy định: “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 

nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và 

định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn 

diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh”.  

Chủ trương xã hội hóa giáo dục, theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/T.Ư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đã  hông chỉ giúp giải quyết vấn đề tài chính từ ngân sách nhà nước dành 

cho nhu cầu phát triển giáo dục mà còn mở rộng các chủ thể tham gia vào giáo dục để nâng cao chất lượng và hiệu quả. 

Theo Bộ giáo dục và Đào tạo, kể từ sau khi Nghị quyết số 29-NQ/T.Ư ra đời, xã hội hóa giáo dục trong những năm qua 

góp phần nâng tỷ lệ huy động trẻ, học sinh trong độ tuổi ra lớp, phổ cập giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển loại 

hình trường, lớp, chương trình chất lượng cao đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, giảm gánh nặng cho ngân sách. Chủ 

trương xã hội hóa giáo dục đã tạo điều kiện thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước cho phát triển giáo 

dục... 

3.1.1.2. Một số cơ sở pháp lý 

- Nghị quyết “Về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai 

đoạn 2019 – 2025” của Chính Phủ số 35/NQ-CP ngày 04 tháng 06 năm 2019 có đề cập “Tăng cường huy động các nguồn 

lực của xã hội, tạo bước chuyển biến rõ rệt, thực chất trong thu hút, sử dụng và quản lý các nguồn lực của các cá nhân, tổ 

chức ở trong và ngoài nước đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân lực 

đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế”. 

- Chỉ thị “Về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục” số 2268/CT-BGDĐT ngày 08 

tháng 8 năm 2019: “Thực hiện rà soát, dự báo quy mô phát triển giáo dục; đề xuất quy hoạch và bố trí quỹ đất để xây 

dựng trường, lớp mầm non, phổ thông; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển các lớp, nhóm lớp trẻ, mẫu giáo độc lập tư 

thục và trường mầm non ở các địa bàn có khu công nghiệp”. 

- Quyết định phê duyệt đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025” của Thủ tướng Chính phủ 

số 1677/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2018 với mục tiêu: “Củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp 

với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại 

hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Đa dạng hóa các phương thức, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

trẻ em theo hướng đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non trong khu vực và quốc tế; củng cố, duy trì và nâng cao chất 

lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị tốt cho trẻ em vào học lớp một; phát triển giáo dục mầm non 

cho trẻ em dưới 5 tuổi”. 

- Quyết định “Ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 

2025 và định hướng đến năm 2030” của Bộ Giáo dục và Đào tạo số 2161/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2017 nhằm 

“Xây dựng nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi 

người”. 

- Nghị quyết “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” của Ban chấp hành Trung ương 

số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 có đề cập: “Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, 

quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao 

chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững 



 
 

định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến 

trong khu vực”. 

- Nghị quyết “Về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao” của Chính phủ 

số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 đề cập đến “Huy động nguồn lực của các ngành, các cấp, các tổ chức kinh 

tế - xã hội và cá nhân để phát triển giáo dục - đào tạo. Tăng cường quan hệ của nhà trường với gia đình và xã hội; huy 

động trí tuệ, nguồn lực của toàn ngành, toàn xã hội vào việc đổi mới nội dung, chương trình, thực hiện giáo dục toàn diện. 

Ban hành cơ chế chính sách cụ thể khuyến khích và quy định trách nhiệm các ngành, địa phương, các tổ chức kinh tế - xã 

hội và người sử dụng lao động tham gia xây dựng trường, hỗ trợ kinh phí cho người học, thu hút nhân lực đã được đào 

tạo và giám sát các hoạt động giáo dục”. 

Theo Nghị định số 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu 

đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và Nghị định số 132/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 16/2016/NĐ-CP, quy 

trình thủ tục đề xuất, thẩm định, phê duyệt dự án ODA và vốn vay ưu đãi đơn giản hóa.  

Theo Luật GD 2019, Nhà nước ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục, bảo đảm ngân sách nhà nước 

chi cho giáo dục, đào tạo tối thiểu là 20% tổng chi ngân sách nhà nước. Ngân sách nhà nước chi cho giáo dục được phân 

bổ theo nguyên tắc công  hai, dân chủ; căn cứ vào quy mô giáo dục, điều  iện phát triển  inh tế - xã hội của từng vùng; 

bảo đảm ngân sách để thực hiện phổ cập giáo dục, phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và vùng có điều  iện  inh tế 

- xã hội đặc biệt  hó  hăn.  

3.1.1.3. Một số cơ sở thực tiễn 

Kết quả dự báo cho thấy số trẻ nhà trẻ trên toàn quốc tăng, đồng thời số trẻ và số học sinh đến trường cũng tăng. 

Thực tiễn này, yêu cầu cấp bách là đề xuất giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ và số học 

sinh đến trường. 

Kết quả khảo sát thực trạng về các điều kiện đảm bảo phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ, số học sinh đến 

trường giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2035: Nhận thức của  đội ngũ CBQL về công tác công tác dự báo số trẻ, số học 

sinh đến trường đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục về công tác này còn nhiều bỡ ngỡ; Đánh giá của CBQL về công tác 

công tác dự báo số trẻ, số học sinh đến trường đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục đồng ý với các yêu cầu mà chúng tôi 

đưa ra  hi đánh giá  ết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục; Đánh giá cụ 

thể về thực trạng công tác dự báo số trẻ, số học sinh đến trường, bảo điều kiện phát triển giáo dục của cho thấy, những 

thay đổi về sự phát triển của trẻ em và học sinh hiện nay trong thực tiễn có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực; Những 

hạn chế của kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường ở nước ta hiện nay việc dự báo số trẻ, số học sinh đến trường các 

cấp học tại nước ta chưa thật chuyên nghiệp và khá mang tính chủ quan cũng như chưa đảm bảo các kết quả này đến với 

các khách thể cần thiết; Đánh giá của nhà nghiên cứu, giảng viên, CBQL cấp tỉnh, thành phố, trung ương về việc đảm bảo 

điều kiện phát triển giáo dục của nước ta theo từng cấp học; Đánh giá về kết quả thực hiện công tác dự báo số trẻ, số học 

sinh đến trường của các cấp quản lý giáo dục đã thực hiện khá tốt công tác đánh giá về kết quả thực hiện công tác dự báo 

số trẻ, số học sinh đến trường. Đầu tiên, kết quả cho thấy các cơ quan chuyên trách cấp trung ương được đánh giá thực 

hiện tốt công tác này. Đây là một trong những vấn đề cần xem xét để  hai thác ưu điểm của việc dự báo số trẻ, số học sinh 

đến trường và đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục ở nước ta. 

3.1.2. Một số giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ và số học sinh đến trường 

3.1.2.1. Giải pháp 1: Truyền thông về vấn đề đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ và số học sinh đến 

trường 



 
 

a. Truyền thông về dữ liệu dự báo số trẻ và số học sinh đến trường hàng năm, đảm bảo thông tin để định hướng nhu cầu 

giáo dục của phụ huynh và học sinh  

b. Truyền thông về dữ liệu dự báo số trẻ và số học sinh đến trường và các yêu cầu về điều kiện phát triển giáo dục đến cơ 

quan quản lý giáo dục  

c. Quán triệt việc quản lý số liệu dự báo số trẻ, số học sinh đến trường ở các cơ quan quản lý giáo dục và yêu cầu khai 

thác, sử dụng sao cho công khai, minh bạch và hiệu quả  

3.1.2.2. Giải pháp 2: Mô hình quản lý và thực hiện các yêu cầu có liên quan đến dữ liệu dự báo số trẻ và số học sinh 

đến trường 

a. Đề xuất mô hình quản lý và khai thác dữ liệu dự báo số trẻ và số học sinh đến trường  

b. Kiện toàn, nâng cao năng lực bộ máy QLNN về GD trong hệ thống giáo dục quốc dân trong đó chú ý đến vấn đề trách 

nhiệm liên ngành, trách nhiệm quản lý ngành của các cơ quan có liên quan  

c. Định hướng khai thác dữ liệu dự báo số trẻ và số học sinh đến trường trong quản lý giáo dục  

3.1.2.3. Giải pháp 3: Quản lý nhà nước phát triển giáo dục ngoài công lập phù hợp với số trẻ,học sinh đến trường 

b. Hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập ở khu chế xuất, khu công nghiệp  

c. Điều chỉnh cơ chế, chính sách tạo công bằng cho cơ sở GDPT ngoài công lập phát triển  

d. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trong đó tập trung kiểm tra các điều kiện thực thi giáo dục cho các 

nhóm đối tượng khác nhau đáp ứng nhu cầu của trẻ em, học sinh trong độ tuổi đến trường  

3.1.2.4. Giải pháp 4: Triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với số trẻ và số học sinh đến trường  

3.1.2.5. Giải pháp 5: Tăng cường năng lực các trường sư phạm theo hướng đảm bảo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên 

phù hợp với số trẻ và số học sinh đến trường 

a. Xác định nhu cầu giáo viên, đảm bảo hiệu quả đào tạo và bồi dưỡng giáo viên trong xu thế đổi mới giáo dục  

b. Kiện toàn hệ thống trường sư phạm  

c. Đào tạo sinh viên sư phạm đáp ứng nhu cầu dạy học dựa trên kết quả dự báo số trẻ và số học sinh đến trường  

d. Bồi dưỡng nguồn nhân lực trong giáo dục đáp ứng nhu cầu dạy học dựa trên kết quả dự báo số trẻ và số học sinh đến 

trường  

3.1.2.6. Giải pháp 6: Đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học các cơ sở giáo dục công lập 

3.2. Thực nghiệm giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ và số học sinh đến trƣờng - 

Tiếp cận nghiên cứu trƣờng hợp 

3.2.1. Mục đích thực nghiệm 

Thực nghiệm đánh giá hiệu quả giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ và số học sinh 

đến trường - Tiếp cận nghiên cứu trường hợp cụ thể ở thành phố Lào Cai và thành phố Cần Thơ.  

3.2.2. Khách thể thực nghiệm 

Khách thể thực nghiệm là hai Phòng Giáo dục và Đào tạo: Thành phố Cần Thơ và Thành phố Lào Cai. Ngoài ra, 

khách thể phỏng vấn là nhà quản lý, cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo và Ban Giám hiệu, giáo viên. 

3.3. Nội dung thực nghiệm 

Thực nghiệm tập trung đánh giá nhận thức của cán bộ quản lý giáo dục về mối quan hệ giữa việc dự báo số trẻ, số 

học sinh đến trường và việc đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục, các hành động từ kết quả dự báo số trẻ, số học sinh 

đến trường, các đề xuất về đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục dựa trên kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến 

trường. Không có so sánh giữa nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng trong quá trình thực nghiệm. 



 
 

Xây dựng mô hình thực nghiệm dựa trên giải pháp 1: Truyền thông về vấn đề đảm bảo điều kiện phát triển giáo 

dục phù hợp với số trẻ và số học sinh đến trường, biện pháp 2: Truyền thông về dữ liệu dự báo số trẻ và số học sinh đến 

trường và các yêu cầu về điều kiện phát triển giáo dục đến cơ quan quản lý giáo dục; giải pháp 2: Mô hình quản lý và thực 

hiện các yêu cầu có liên quan đến dữ liệu dự báo số trẻ và số học sinh đến trường, pháp: Định hướng khai thác dữ liệu dự 

báo số trẻ và số học sinh đến trường trong quản lý giáo dục. 

3.5. Kết quả thực nghiệm 

3.5.1. Tổ chức thực nghiệm 

3.5.1.1. Khảo sát tính cần thiết và khả thi của các giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ và 

số học sinh đến trường  

Bảng 3.1. Đánh giá tính cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp 

TT Giải pháp 

Mức độ cần thiết 

(1: hoàn toàn không cần thiết => 

5: rất cần thiết) (% người chọn) 

Mức độ khả thi 

(1: hoàn toàn không khả thi => 

5: rất khả thi) (% người chọn) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 

Truyền thông về vấn đề đảm bảo điều kiện 

phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ và số 

học sinh đến trường 

0 0 42 68 90 0 12 38 41 79 

2 

Mô hình quản lý và thực hiện các yêu cầu có 

liên quan đến dữ liệu dự báo số trẻ và số học 

sinh đến trường 

0 0 32 61 93 0 0 47 59 91 

3 

Quản lý nhà nước phát triển giáo dục ngoài 

công lập phù hợp với số trẻ và số học sinh 

đến trường 

0 0 47 52 87 0 0 44 53 79 

4 
Triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng 

phù hợp với số trẻ và số học sinh đến trường  
0 0 17 64 89 0 0 37 12 72 

5 

Tăng cường năng lực các trường sư phạm 

theo hướng đảm bảo đội ngũ CB quản lý, 

GV phù hợp với số trẻ, học sinh đến trường 

0 0 40 60 79 0 8 42 41 72 

6 
Đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học các 

cơ sở giáo dục công lập 
0 0 35 65 79 0 12 40 41 70 

3.5.1.2. Các bước cụ thể triển khai mô hình thực nghiệm các giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với 

số trẻ và số học sinh đến trường  

Bước 1. Đánh giá ban đầu về nhận thức của cán bộ quản lý giáo dục về mối quan hệ giữa việc dự báo số trẻ, số học 

sinh đến trường và việc đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục; các hành động cần thực hiện đảm bảo các điều kiện 

phát triển giáo dục dựa trên kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường (Từ 10/9/2019 đến 10/10/2019) 



 
 

Bước 2. Cung cấp dữ liệu dự báo số trẻ và số học sinh đến trường của tỉnh thành, của huyện thị cho các cán bộ quản lý 

thuộc nhóm  hách thể thực nghiệm (Từ 10/10/2019 - 25/11/2019) 

Bước 3. Hướng dẫn  hai thác dữ liệu dự báo số trẻ và số học sinh đến trường của tỉnh thành, của huyện thị cho các cán 

bộ quản lý thuộc nhóm  hách thể thực nghiệm (Từ 10/1/2020 - 25/1/2020) 

Bước 4. Trao đổi về các yêu cầu cần đảm bảo  hi xây dựng  ế hoạch giáo dục của địa phương hay tham mưu việc xây 

dựng  ế hoạch phát triển giáo dục của địa phương cho lãnh đạo dựa trên dữ liệu dự báo số trẻ và số học sinh đến trường của tỉnh 

thành, của huyện thị cho các cán bộ quản lý thuộc nhóm  hách thể thực nghiệm (Từ 25/1/2020 - 10/2/2020) 

Bước 5. Xác định các yêu cầu cụ thể cần truyền thông từ số liệu dự báo số trẻ và số học sinh đến trường của tỉnh thành, 

của huyện thị cho các cán bộ quản lý thuộc nhóm  hách thể thực nghiệm (Từ 10/2/2020 - 25/2/2020) 

Bước 6. Đánh giá về nhận thức của cán bộ quản lý giáo dục về mối quan hệ giữa việc dự báo số trẻ, số học sinh đến 

trường và việc đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục; các hành động cần thực hiện đảm bảo các điều kiện phát triển 

giáo dục dựa trên kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường sau thực nghiệm. Khảo sát ý kiến của khách thể thực 

nghiệm về các đề xuất đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục dựa trên kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường (có 

cơ sở, có phù hợp, có giá trị...) (Từ 20/4/2020 - 25/4/2020). 

3.5.1.3. Mô thức thực nghiệm (Experimental design) 

Bảng 3.2. Mô thức thực nghiệm 

 Tiền  iểm Biến số độc lập Hậu  iểm 

Thực nghiệm T1E X T2E 

Nhóm thực nghiệm gồm cán bộ quản lý giáo dục ở Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện, các cán bộ của Phòng 

Chuyên môn và Phòng ban chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Giáo dục mầm non - 

Giáo dục tiểu học, Phòng Giáo dục phổ thông và Phòng Giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên). 

3.5.2. Kết quả thực nghiệm cụ thể 

3.5.2.1. Kết quả thực nghiệm trường hợp 1 

a. Kết quả so sánh về nhận thức của nhóm thực nghiệm giữa trước và sau thực nghiệm 

Bảng 3.3. So sánh nhận thức về mối quan hệ giữa công tác dự báo số trẻ, số học sinh đến trường và đảm bảo các điều 

kiện phát triển giáo dục ở nhóm thực nghiệm trước và sau thực nghiệm 

TT Nội dung 

Trước thực nghiệm 

(1: hoàn toàn không cần thiết => 5: rất 

cần thiết)  

N: 21 

Sau thực nghiệm 

(1: hoàn toàn không cân thiết => 5: rất 

cần thiết)  

N: 21 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 

Việc đảm bảo các điều kiện 

phát triển giáo dục không cần 

thiết dựa trên kết quả dự báo 

số trẻ, số học sinh đến trường 

0 2 12 5 2 0 0 6 10 5 

0 9.5 57.1 23.8 9.6 0 0 28.6 47.6 23.8 

2 Dự báo số trẻ, số học sinh đến 0 1 14 4 2 0 0 8 10 3 



 
 

trường cần đạt được  ết quả số 

trẻ em, số học sinh đến trường 

các cấp, các yêu cầu cụ thể cần 

đáp ứng và đề xuất phương án 

định hướng 

0 4.8 66.7 19 9.5 0 0 38 47.6 14.4 

3 

Nhiệm vụ cụ thể từ công việc 

dự báo số trẻ và số học sinh 

đến trường là đánh giá số liệu 

để xác định nhu cầu giáo dục 

từ đó xây dựng kế hoạch đáp 

ứng, phát triển 

0 3 10 7 1 0 0 12 5 4 

0 14.3 47.6 33.3 4.8 0 0 57.1 23.8 19.1 

4 

Yêu cầu cần đảm bảo trong dự 

báo số trẻ và số học sinh đến 

trường là xác định kết quả số 

lượng trẻ em, số học sinh đến 

trường các cấp và ma trận biến 

thiên về số phòng học, số giáo 

viên, số điều kiện khác... ứng 

với hằng số cụ thể khi dự báo 

0 1 12 6 2 0 0 8 10 3 

0 4.8 57.1 28.6 9.5 0 0 38.1 47.6 14.3 

5 

Xây dựng kế hoạch, tổ chức 

thực hiện, kiểm tra giám sát và 

đánh giá việc đáp ứng các điều 

kiện khác dựa trên dữ liệu từ 

kết quả dự báo số trẻ, số học 

sinh đến trường 

0 3 13 4 1 0 1 9 9 5 

0 14.3 62 19 4.7 0 4.7 42.9 42.9 9.5 

b. Kết quả so sánh về định hướng hành động của nhóm thực nghiệm giữa trước và sau thực nghiệm 

Nhìn chung, mức độ cần thiết trong nhận thức của nhóm thực về định hướng hành động của cán bộ quản lý từ dữ 

liệu dự báo số trẻ, số học sinh đến trường và đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục sau thực nghiệm có sự tăng lên đối 

với các mức độ nhận thức cao, còn các mức độ nhận thức thấp thì được cải thiện. Điều này cho thấy các tác động thực 

nghiệm là có hiệu quả. 

Bảng 3.4. So sánh định hướng hành động của cán bộ quản lý từ dữ liệu dự báo số trẻ, số học sinh đến trường và đảm 

bảo các điều kiện phát triển giáo dục ở nhóm thực nghiệm trước và sau thực nghiệm 

TT Nội dung 

Trước thực nghiệm 

(1: hoàn toàn không cần thiết => 5: 

rất cần thiết)  

N: 21 

Sau thực nghiệm 

(1: hoàn toàn không cần thiết => 5: 

rất cần thiết)  

N: 21 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 
 Đánh giá về số lượng và cả chất 

lượng đội ngũ giáo viên từ dữ liệu dự 

0 1 15 4 1 0 0 8 7 4 

0 4.7 71.4 19 4.9 0 0 38 33.3 28.7 



 
 

báo số trẻ, số học sinh đến trường 

2 

Xác định các điều  iện cơ sở vật chất, 

phòng học, đồ dùng học tập, học liệu... 

và các điều  iện liên quan từ dữ liệu dự 

báo số trẻ, học sinh đến trường 

0 1 10 8 2 0 0 6 10 5 

0 4.7 47.6 38.3 9.4 0 0 28.6 47.6 23.8 

3 

Đánh giá các yếu tố có liên quan 

đến chương trình giáo dục, nội dung 

giáo dục... từ dữ liệu dự báo số trẻ, số 

học sinh đến trường 

0 3 12 5 1 0 0 5 9 7 

0 14.3 51.7 23.8 4.7 0 0 23.8 42.8 33.4 

4 

Xem xét về vấn đề tài chính có liên 

quan đến các hoạt động giáo dục 

của đơn vị 

0 2 14 4 1 0 1 7 10 3 

0 9.5 66.6 19 4.9 0 4.7 33.3 47.6 11.7 

5 

Đề xuất ngay kế hoạch có căn cứ từ 

dữ liệu dự báo số trẻ, số học sinh đến 

trường 

0 2 12 5 2 0 0 7 8 6 

0 9.5 57.1 23.9 9.5 0 0 33.3 38 28.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dự báo số trẻ em đến trường hay học sinh đến trường là xác định trạng thái tương lai của số lượng trẻ đến trường 

và số học sinh đến trường với một xác suất nào đó dựa trên nền tảng của một dữ liệu  hách quan, phương pháp dự báo 

khoa học và các tiêu chí được xác định. Phương thức dự báo để dự báo được số trẻ và số học sinh đến trường trên bình 

diện  hái quát cũng như bình diện khu vực và cụ thể theo tiêu chí được thực hiện bao gồm một số yêu cầu cơ bản: Dựa 

trên nguồn số liệu chuyển giao từ đơn vị có chức năng và có uy tín có chức năng và có giấy phép, tiến hành kiểm tra và 

làm sạch dữ liệu; So sánh ban đầu về số liệu chuyển giao với các nguồn dữ liệu: Tổng cục thống kế, số liệu dân số từ các 

tổ chức có chức năng hiện nay tại Việt Nam (kể các các tổ chức mới thành lập và bắt đầu phát triển) trên các nguồn thông 

tin để thẩm định và đảm bảo độ tin cậy khi sử dụng; Tiến hành dự báo số liệu trên bình diện khái quát và chi tiết theo các 

chi tiết đã xác lập bằng mô hình thống kê; Tiến hành bổ sung dữ liệu tính toán thông qua các kỹ thuật dự báo bổ trợ mang 

tính  hách quan và tương thích với mô hình thống kê chính thức dự báo số trẻ và số học sinh đến trường đã áp dụng. Đây 

cũng là trình tự các yêu cầu hay các nội dung cơ bản phải thực hiện để có thể dự báo số trẻ em đến trường hay học sinh 

đến trường đáp ứng các yêu cầu hệ thống, nhất quán, khoa học, khách quan và hiệu quả. 

2. Các điều  iện phát triển giáo dục bao gồm nhiều điều kiện cụ thể. Tuy vậy, trên bình diện chung, các điều kiện phát 

triển giáo dục cơ bản gồm: Chương trình giáo dục; Đội ngũ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục; Cơ sở vật 

chất và hạ tầng giáo dục. Dự báo số trẻ, số học sinh đến trường là cơ sở rất quan trọng để chuẩn bị đội ngũ giáo viên, các 

điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị, nguồn lực tài chính cũng như sự phát triển chung về mặt đáp ứng giáo dục 

trên bình diện vĩ mô. Đặc biệt, với chiến lược phát triển đã được xác lập và bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, việc dự 

báo số trẻ em, số học sinh đến trường và các điều kiện phát triển giáo dục sẽ là căn cứ đảm bảo phát triển giáo dục. Việc 

chuẩn bị hay đáp ứng các điều kiện phát triển giáo dục dựa trên kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường có ý nghĩa 

quyết định trong việc đảm bảo chất lượng và hiệu quả giáo dục. 

3. Kết quả dự báo cho thấy số trẻ nhà trẻ trên toàn quốc tăng mạnh từ 2010 đến 2020 và có xu hướng giảm ngay sau đó ở 

cột mốc 2025, 2035. Riêng cột cốc 2030, số trẻ và số học sinh đến trường có tăng lên so với 2025 nhưng  hông đáng  ể. 

Kết quả dự báo cũng cho thấy số trẻ mẫu giáo tăng liên tiếp đến 2020, 2025 và có chững lại cũng như giảm dần ở 2030, 

2035. Nhưng tỉ lệ giảm này cũng  hông đáng  ể xét trên bình diện thống kê theo khung chuỗi dự báo. Dựa trên thống kê, 

tỉ lệ giáo viên mầm non bỏ ngành chuyển ngành hàng năm, tổng số giáo sinh sư phạm mầm non được đào tạo theo quy mô 

đều trong những năm gần đây thì đội ngũ giáo viên mầm non có thể thiếu hụt. Đặc biệt, vào những năm theo quan niệm 

của người Việt là năm tốt, cụ thể như 2009, 2012, 2022, 2024… số trẻ mầm non tăng vượt khoảng 3 đến 6.0% so với năm 

liền kề. Đây là những cột mốc mà áp lực đặt lên vai của Giáo dục mầm non rất đáng  ể. 

Số trẻ tiểu học tăng dần liên tiếp đến 2025 và giảm  hông đáng  ể ở 2030, 2035. Số học sinh THCS giảm ngay 

2015 so với 2010, nhưng tăng đều đến 2030. Đến 2035, tỉ lệ học sinh THCS đến trường có giảm sút nhưng cũng  hông 

đáng  ể. Ngay 2015, số lượng học sinh THPT giảm đáng  ể so với 2010. Thế nhưng số này tăng liên tiếp và liên tục đến 

năm 2035 theo cột mốc dự báo. Nếu tính từ thời điểm 2015, mỗi năm năm, số học sinh THPT tăng  hoảng xấp xỉ 80,000 

đến 200,000 học sinh. Kết quả dự báo ở bậc phổ thông cho thấy nhu cầu giáo viên THPT cũng như các điều kiện cơ sở vật 



 
 

chất và các điều kiện có liên quan cần được xem xét và đáp ứng theo nhu cầu của dự báo về số học sinh THPT đến trường. 

Ở số học sinh tiểu học và THCS cũng  hông có biến động nhiều nên việc giữ chỉ tiêu đào tạo giáo sinh Sư phạm tiểu học 

và THCS như tình hình hiện nay nếu lực lượng giáo viên về hưu, chuyển ngành, bỏ ngành không có biến động lớn là có 

thể đáp ứng nhu cầu giáo dục. 

Kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường phân tích trên bình diện giới tính cho thấy số trẻ nam cao hơn nữ 

với tỷ lệ trung bình từ 3% đến 5%/ 5 năm trong tổng số trẻ đến trường. Dự báo sự chệnh lệch này có xu hướng tăng dần từ 

năm 2010 đến năm 2025 sau đó có dấu hiệu chậm lại đôi chút vào những năm 2030 đến 2035.  

Phân tích trên số trẻ, số học sinh đến trường theo khu vực địa lý cho thấy giữa các khu vực có độ chênh nhất định 

về tỉ lệ biến thiên trẻ và học sinh đến trường theo dự báo. Ở khu vực Đồng bằng sông Hồng, trong 10 năm tiếp theo từ 

2015 đến 2025, số lượng trẻ đến trường sẽ tăng nhẹ. Tuy nhiên, từ năm 2025 đến 2035, số lượng này sẽ giảm với tỷ lệ 

trung bình 1.46%/ 5 năm. Ở  hu vực này, tình hình giáo viên mẫu giáo có thể thiếu đôi chút. Ở  hu vực Trung Du và miền 

núi phía Bắc, năm 2015, số trẻ đến trường ở khu vực này giảm 3.3% với 120,467 em so với năm 2010. Dự báo trong 15 

năm tiếp theo từ 2015 đến 2030 trung bình số lượng trẻ, học sinh đến trường tăng dần  hoảng 2.45%/5 năm. Số lượng 

HS/GV tại khu vực này là tương đối và thấp hơn mức trung bình chung của cả nước. 

Kết quả dự báo số học sinh các cấp học khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung cho thấy số trẻ và số 

học sinh đến trường tại khu vực này có sự tăng, giảm khá thất thường. Thực tế, đây là sự biến thiên cơ học và tự nhiên 

dường như trở thành đặc trưng của  hu vực này cho nên dữ liệu này cũng cần được công  hai và lưu tâm trong công tác 

phát triển nhân lực trong giáo dục cũng như công tác đào tạo giáo viên. Đáng lưu ý nhất là số lượng học sinh ở bậc THPT 

giảm mạnh và rồi tăng dần không theo biến thiên quy tắc. Đây là dữ liệu cho thấy việc quy hoạch đội ngũ giáo viên THPT 

cho  hu vực này nói chung và các tỉnh thuộc  hu vực này cần hết sức cân nhắc. Dự báo số học sinh các cấp học tại khu 

vực Tây Nguyên có xu hướng tăng dần qua các năm với tỷ lệ trung bình vào khoảng 3.45%/ 5 năm. Trong đó, số học sinh 

tăng nhẹ 0.25% và tăng mạnh nhất vào năm 2020 với tỷ lệ 6.72%.  

Ở  hu vực miền Đông Nam bộ, dự báo số học sinh các cấp học có xu hướng tăng dần với tỷ lệ trung bình 3.9%/ 

5 năm. Trong đó, số lượng học sinh tăng chậm nhất là vào năm 2035 với tỷ lệ 0.55% so với năm 2030 và tăng mạnh nhất 

vào năm 2020 với tỷ lệ 7.62% so với năm 2015. Số trẻ mẫu giáo tăng với tỷ lệ trung bình 7.52% nên việc ưu tiên đầu tư 

cho các chỉ tiêu phát triển nhân sự, điều kiện cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non là điều cần thiết. 

Ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, dự báo số học sinh trong độ tuổi đến trường của khu vực này có xu hướng 

tăng dần với tỷ lệ trung bình khoảng 1%/ 5 năm; sau đó, so với năm 2030 số học sinh các cấp học khu vực Đồng bằng 

sông Cửu Long sẽ giảm khoảng 1.8% vào năm 2035. Như vậy, có thể thấy, việc áp lực về nguồn nhân lực trong giáo dục ở 

khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không diễn ra về số lượng. 

4. Kết quả khảo sát thực trạng về các điều kiện đảm bảo phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ, số học sinh đến trường giai 

đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2035 cho thấy: Nhận thức của CBQL về công tác công tác dự báo số trẻ, số học sinh đến 

trường đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục về công tác này còn hạn chế, chưa thật tích cực bởi vấn đề hiểu hệ thống về 

công tác dự báo số trẻ, số học sinh đến trường và chuẩn bị các điều kiện phát triển giáo dục được thực hành, lĩnh hội từ 

thực tiễn là chủ yếu. 

Thực trạng công tác dự báo số trẻ, số học sinh đến trường đến tình hình đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục 

hiện nay ở nước ta được thực hiện khá suôn sẻ và có sự đồng bộ giữa các lực lượng giáo dục. Đánh giá về kết quả thực 

hiện công tác dự báo số trẻ, số học sinh đến trường của các cấp quản lý giáo dục thực hiện khá tốt, tuy nhiên việc đề xuất 

các kế hoạch phát triển giáo dục còn hạn chế nhất định, các việc làm cụ thể liên quan đến đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất 



 
 

- hạ tầng trong phát triển giáo dục hiện nay ở nước ta dựa trên kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường trọng điểm là 

kiểm tra, đánh giá  ế hoạch đáp ứng các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ phát triển giáo dục, đảm bảo cơ sở 

vật chất: tài liệu, sách, các văn bản phục vụ cho cả người dạy và người học; các phương tiện nghe nhìn: máy tính, băng ghi 

âm, ghi hình, lớp học, hội trường, kinh phí phục vụ công tác phát triển giáo dục chưa được thực hiện thật sự tích cực và 

hiệu quả. 

Nguyên nhân của thực trạng đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục hiện nay ở nước ta dựa trên kết quả dự báo số 

trẻ, số học sinh đến trường, hầu hết CBQL các cấp đều thừa nhận các thiếu sót trong công tác quản lý, điều hành của mình 

là nguyên nhân ảnh hưởng đến thực trạng đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục hiện nay ở nước ta dựa trên kết quả dự 

báo số trẻ, số học sinh đến trường. Nguyên nhân rõ nhất là: Các cấp  hó  hăn  hi xử lý các nguồn dữ liệu  hác nhau, đa 

chiều, có phần mâu thuẫn hay khác biệt có liên quan đến công tác này. 

5. Các giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ và số học sinh đến trường có tính cần thiết và 

khả thi được đề xuất như sau: 

- Truyền thông về vấn đề đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ và số học sinh đến trường 

- Mô hình quản lý và thực hiện các yêu cầu có liên quan đến dữ liệu dự báo số trẻ và số học sinh đến trường 

- Quản lý nhà nước phát triển giáo dục ngoài công lập phù hợp với số trẻ và số học sinh đến trường 

- Quản lý nhà nước phát triển giáo dục ngoài công lập phù hợp với số trẻ và số học sinh đến trường 

- Tăng cường năng lực các trường sư phạm theo hướng đảm bảo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phù hợp với 

số trẻ và số học sinh đến trường 

- Đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học các cơ sở giáo dục công lập. 

Kết quả khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp trên là khá tốt. Kết quả thực nghiệm hay giải 

pháp với hai biện pháp cụ thể: cho thấy nhận thức và định hướng hành động của các cán bộ quản lý giáo dục có sự thay 

đổi đáng  ể sau thực nghiệm. Đây là tín hiệu khá tích cực cho thấy tính thuyết phục của kết quả nghiên cứu đề tài. 

2. Kiến nghị 

2.1. Với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo việc triển khai công tác dự báo số trẻ và số học sinh đến trường một cách thường xuyên, liên tục. 

- Sử dụng kết quả dự báo số trẻ và số học sinh đến trường này để tiếp tục nghiên cứu các chiến lược và các quyết 

sách giáo dục nhằm tạo được sự cho phép của các cơ quan quản lý ngành, sự đồng thuận của xã hội. 

- Đổi mới nâng cao chất lượng quản lý nguồn nhân lực ở Bộ Giáo dục và Đào tạo mà cụ thể là Cục Nhà giáo và 

các Sở Giáo dục và Đào tạo. Từ dữ liệu dự báo số trẻ và số học sinh đến trường, định hướng các nhiệm vụ điều nghiên và 

xử lý thực tiễn vấn đề có liên quan với ngành, nghề. 

- Định hướng cho các Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu các kết quả dự báo số trẻ và số học sinh đến trường ở 

khu vực và tỉnh thành đang quản lý để định hướng cho công tác quản lý và chỉ đạo ngành, cải tiến công tác quản trị nguồn 

nhân lực của Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc để chủ động và đáp ứng nhu cầu của giáo 

dục. 

- Định hướng cho các Trường Đại học Sư phạm và các cơ sở đào tạo giáo viên khác tiếp tục điều nghiên các kết 

quả dự báo số trẻ và số học sinh đến trường để đề xuất chỉ tiêu đào tạo, hoạch định công tác đào tạo và bồi dưỡng một 

cách có cơ sở, thiết thực và hiệu quả. 

- Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu về mối tương quan giữa kết quả dự báo số trẻ và số học sinh đến trường và tình 

hình giáo viên hiện tại một cách cụ thể hơn (thậm chí với bậc THCS, THPT phải điều tra số lượng giáo viên từng môn, 



 
 

từng lĩnh vực…) để xây dựng một tầm nhìn hệ thống và bao quát nhưng thiết thực và nhất quán để các quyết sách về giáo 

dục sẽ trở nên sắc sảo và thuyết phục.  

- Nên tiếp tục có những chỉ đạo cụ thể về điều chỉnh ngay chỉ tiêu tuyển sinh ngành SP trong tình hình hiện nay. 

Đặc biệt nên dành sự quan tâm để giảm tải thích đáng về chỉ tiêu dành cho các Khoa SP ở các trường ĐH địa phương. 

Cũng cần xem xét về chất lượng đào tạo của một số Khoa SP ở các trường ĐH địa phương nhằm hướng đến chuẩn chung 

về chương trình học. 

2.2. Với các Bộ, ngành có liên quan 

- Bộ Nội vụ cần quan tâm một cách tổng thể các dữ liệu về số trẻ, số học sinh đến trường để từ đó có cái nhìn 

liên đới với số giáo viên nhằm xem xét hệ thống vấn đề nguồn nhân lực, tuyển dụng, các chỉ tiêu khác có liên quan 

- Bộ Tài chính cần xem xét vấn đề đầu tư cho sinh viên sư phạm với các đề xuất phù hợp trên tiêu chí: đào tạo - 

sử dụng - đãi ngộ và  hai thác. Điều này sẽ góp phần đảm bảo hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực trong giáo dục từ các dữ 

liệu dự báo số trẻ, số học sinh đến trường 

- Bộ kế hoạch đầu tư và các Bộ có liên quan cần quan tâm nhiều đến vấn đề chính sách giáo dục mầm non ngoài 

công lập ở các khu chế xuất, khu công nghiệp bởi đây là một trong những trọng điểm phát triển giáo dục mầm non nói 

riêng, giáo dục ngoài công lập nói chung. Cũng cần thực thi chức năng quản lý: kiểm tra, giám sát với các đề án lập khu 

chế xuất, khu công nghiệp ở nước ta hiện nay. 

2.3. Với các Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Tổ chức thực hiện việc dự báo số trẻ và số học sinh đến trường và tình hình giáo viên hiện tại trong quy mô của 

Sở và biến đây thành công việc hàng năm để có những cơ sở quan trọng cho các kế hoạch phát triển giáo dục địa phương. 

- Tác động nâng cao ý thức, nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý của bộ phận có chức năng này hay đang phụ 

trách nội dung này về vấn đề dự báo số trẻ và số học sinh đến trường và tình hình giáo viên hiện tại và tạo điều kiện cho 

họ nâng cao năng lực dự báo số trẻ và số học sinh đến trường và tình hình giáo viên hiện tại trong quá trình làm việc. 

- Phát triển chính sách phân luồng học sinh để đảm bảo có sự phát triển tự nhiên nhưng có định hướng cho nhóm 

học sinh THCS chuyển sang học THPT. 

- Phát triển chính sách đào tạo và bồi dưỡng giáo viên liên tục theo nhu cầu từng quận, huyện hay cấp Sở Giáo 

dục và Đào tạo để có thể chủ động đáp ứng nhu cầu giáo dục từ thực tiễn. Cần khẳng định việc thích nghi với nhu cầu giáo 

dục trên bình diện chung là trách nhiệm và đạo đức nhà giáo 

- Tiến hành dự báo nguồn nhân lực giáo viên một cách thường xuyên theo từng năm để chủ động đảm bảo đáp 

ứng kịp thời nhu cầu của địa phương đặc biệt có chú trọng đến các thời điểm đặc biệt, năm sinh đặc biệt dẫn đến số trẻ hay 

số học sinh tăng đột biến. 

2.4. Với Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 - Cần điều nghiên một cách nghiêm túc về dữ liệu dự báo số trẻ và học sinh đến trường để có thể sử dụng như 

một luận cứ quan trọng trong việc xây dựng, đề xuất các kế hoạch phát triển giáo dục 

 - Khai thác các dữ liệu một cách khoa học. Cụ thể như việc tư vấn và đề xuất ranh giới học cùng tuyến, trái 

tuyến, đề xuất điều chuyển đội ngũ,  hai thác đội ngũ trong các cơ sở giáo dục theo định hướng mới của ngành giáo dục 

và đào tạo cần khoa học và hiệu quả 

 - Tiến hành khai thác các dữ liệu để định hướng chiến lược phát triển giáo dục địa phương có tầm nhìn, có các 

căn cứ thuyết phục, các minh chứng khoa học. 

2.5. Đối với các Trƣờng Sƣ phạm và cơ sở đào tạo giáo viên 



 
 

- Nghiêm túc tuân thủ các định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo điều nghiên các kết quả dự báo số trẻ và số 

học sinh đến trường để đề xuất chỉ tiêu đào tạo, hoạch định công tác đào tạo và bồi dưỡng một cách có cơ sở, thiết thực và 

hiệu quả. 

- Tiến hành đào tạo giáo viên cơ động, linh hoạt nhưng đạt chuẩn để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của số trẻ và số 

học sinh đến trường theo dự báo. Quán triệt tinh thần trong đào tạo là đào tạo nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp để 

phát triển con người, trẻ em và học sinh ở độ tuổi phụ trách. 

- Quán triệt cho sinh viên Sư phạm tinh thần không ngừng hoàn thiện bản thân bằng cách bồi dưỡng và tự bồi 

dưỡng năng lực nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục thực tiễn mang tính cấp thiết, hiện 

thực. 

- Đảm bảo cân đối giữa công tác đào tạo và bồi dưỡng. Tùy từng thời điểm, cần chủ động và sát cánh với Bộ chủ 

quan trong việc thực hiện các chính sách đào tạo và bồi dưỡng sao cho linh hoạt, mềm mại và hiệu quả để đáp ứng kết quả 

số trẻ và số học sinh đến trường. 

- Khuyến  hích các Trường Đại học Sư phạm và cơ sở đào tạo giáo viên sử dụng  ết quả số trẻ và số học sinh 

đến trường trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy xem như một cơ sở dữ liệu quan trọng để xây dựng tinh thần đào tạo 

đáp ứng, đào tạo thỏa mãn nhu cầu, đào tạo phục vụ chứ  hông phải đào tạo theo mô hình “đứng im” hay đào tạo chuẩn lý 

tưởng. 

 


