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THUYẾT MINH 
 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 

 
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1 

Tên đề tài:  

Giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển 

giáo dục phù hợp với số trẻ và số học 

sinh đến trường giai đoạn 2018 - 2025, 

tầm nhìn 2035  

1a. Mã số của đề tài:  

 KHGD/16-20.ĐT.012 

2 

Loại đề tài: 

Thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 về “Nghiên cứu 

phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền 

giáo dục Việt Nam”. Mã số của Chương trình: KHGD/16 - 20 

3 
Thời gian thực hiện: 30 tháng  

(từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 05 năm 2020) 

4 

Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 4.150 triệu đồng, trong đó: 

 Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 4.150 triệu đồng 

 Từ nguồn tự có của tổ chức: 0 đồng     

 Từ nguồn khác: 0 đồng 

5 

Phương thức khoán chi: 

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng  

 

 Khoán từng phần, trong đó: 

- Kinh phí khoán: 3.795 triệu đồng 

- Kinh phí không khoán: 355 triệu 

đồng  

6 Chủ nhiệm đề tài: 

Họ và tên: Huỳnh Văn Sơn 

Ngày, tháng, năm sinh: 1976                               Nam/ Nữ: Nam 

Học hàm, học vị: Phó Giáo Sư - Tiến sĩ 

Chức danh khoa học: Giảng viên cao cấp.          Chức vụ: Phó hiệu trưởng 

Điện thoại của tổ chức: 083.8321703                  Nhà riêng: 083.8181810 

Mobile: 0903.06 06 07 

Fax: 028.38.398.946;  E-mail: sonhv@hcmue.edu.vn  

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Sư phạm TP. HCM 

Địa chỉ tổ chức: 280 An Dương Vương, F4, Q5, TP. Hồ Chí Minh        

Địa chỉ nhà riêng: 225/5B, Nguyễn Đình Chiểu, P5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 



 
 

7 Thư ký đề tài: 

       Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Khương  

 Ngày, tháng, năm sinh: 1979                                Nam/Nữ: Nam 

 Học hàm, học vị: Thạc sỹ 

Chức danh khoa học: Chuyên viên 

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ 

Điện thoại của tổ chức: 028.38.304.224.               Mobile: 0903924139 

Fax: 028.38.398.946;                 E-mail: nguyenvinhkhuong@hcmup.edu.vn 

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Sư phạm TP. HCM 

Địa chỉ tổ chức: 280 An Dương Vương, F4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ nhà riêng: 96/29 Tôn Đản, F10, Q4, TP. Hồ Chí Minh 

8 Tổ chức chủ trì đề tài: 

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Sư phạm TP. HCM. 

Điện thoại: 028-38352020                               Fax: (28) 38398946 

E-mail: webmaster@hcmup.edu.vn 

Website: http://www.hcmup.edu.vn 

Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Phường 4, Q5, TP. Hồ Chí Minh        

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. Nguyễn Thị Minh Hồng      

       Số tài khoản: 3713.0.1057116  

Tại Kho bạc Nhà nước Tp. HCM 

Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Giáo dục & Đào tạo 

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

1. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục & Đào tạo 

Điện thoại: 04.36230702        

Địa chỉ: Tòa nhà 8C, Ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Hoàng Đức Minh 

2. Cục Cơ sở vật chất 

Cơ quan  chủ quản: Bộ Giáo dục & Đào tạo 

Điện thoại: 04.38684791        

Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Phạm Hùng Anh 

3. Vụ Giáo dục Mầm non 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục & Đào tạo 

Điện thoại: 0243 8684665                            

Địa chỉ:  35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Bá Minh 

4. Vụ Giáo dục Tiểu học 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục & Đào tạo 

Điện thoại: 024.38681079 



 
 

Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Đức Hữu 

5. Vụ Giáo dục Trung học 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục & Đào tạo 

Điện thoại: 024.38697285 

Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Vũ Đình Chuẩn 

6. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục & Đào tạo 

Điện thoại: 04.37547823 

Địa chỉ: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Văn Minh 

7. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục & Đào tạo 

Điện thoại: 0211 3.863.416 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Văn Linh, Xuân Hòa, Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Quang Huy 

8. Trường Đại học Sư phạm Huế  

Cơ quan chủ quản: Đại học Huế, Bộ Giáo dục & Đào tạo  

Điện thoại: 054 3.822.132 

Địa chỉ: Số 3 đường Lê Lợi, TP. Huế 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Lê Anh Phương 

 

10  Các cán bộ thực hiện đề tài:
 

TT 
Họ và tên, học hàm, 

học vị 
Tổ chức công tác 

Nội dung công việc 

tham gia 

Thời gian 

làm việc 

cho đề tài 

(Số tháng 

quy đổi1)
 

1 
PGS.TS. Huỳnh Văn 

Sơn 

Trường Đại học Sư 

phạm TP. HCM 

Chủ nhiệm đề tài – 

Quản lý chung nhiệm 

vụ, phát triển ý 

tưởng, mô hình, thiết 

kế nghiên cứu. Chịu 

trách nhiệm trọng 

tâm các sản phẩm 

đầu ra của đề tài. 

12 

                                                           
1 Một (01) tháng quy đổi là tháng làm việc gồm 22 ngày, mỗi ngày làm việc gồm 8 tiếng 



 
 

2 
PGS.TS.Nguyễn 

Kim Hồng 

Trường Đại học Sư 

phạm TP. HCM 

Thành viên thực hiện 

chính 

Điều phối thực hiện 

phỏng vấn sâu. Phân 

tích, đánh giá các nội 

dung về dự báo, đề 

xuất giải pháp. 

9 

3 
TS. Nguyễn Thị 

Minh  Hồng 

Trường Đại học Sư 

phạm TP. HCM 

Thành viên thực hiện 

chính 

Điều phối khảo sát 

thực trạng. Phân tích 

đánh giá các nội 

dung về thực trạng và 

giải pháp. 

9 

4 
TS. Hoàng Hoa 

Cương 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Thành viên thực hiện 

chính 

Điều phối các nội 

dung phối hợp cấp 

vụ, tổ chức toạ đàm, 

hội thảo, khảo sát 

thực trạng khu vực 

phía Bắc. Phân tích 

đánh giá các đề xuất 

giải pháp. 

7 

5 
GS.TS. Nguyễn Thị 

Hoàng Yến 

Học viện Quản lý 

Giáo dục 

Thành viên thực hiện 

chính 

Điều phối nhiệm vụ 

phỏng vấn, phân tích, 

đánh giá các đề xuất 

giải pháp. 

8 

6 
TS. Dương Thị Hồng 

Hiếu 

Trường Đại học Sư 

phạm TP. HCM 

Thành viên thực hiện 

chính 

Điều phối nhiệm vụ 

khảo sát phí Nam, tổ 

chức toạ đàm, hội 

thảo. 

8 

7 TS. Lê Đức Long 
Trường Đại học Sư 

phạm TP. HCM 

Thành viên thực hiện 

chính 

Điều phối nhiệm vụ 

khảo sát miền Trung, 

7 



 
 

Tây Nguyên, tổ chức 

toạ đàm, hội thảo, 

phân tích dữ liệu, 

Xây dựng các sản 

phẩm truyền thông 

công nghệ của đề tài. 

8 TS. Hoàng Thị Hạnh 
Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 2 

Thành viên thực hiện 

chính 

Điều phối các nội 

dung phối hợp với 

các trường khu vực 

Bắc, và miền Trung; 

tổ chức toạ đàm, hội 

thảo. 

7 

9 
ThS. Nguyễn Thị 

Diễm My 

Trường Đại học Sư 

phạm TP. HCM 

Thành viên thực hiện 

chính 

Điều phối các 

chương trình thực 

nghiệm, dữ liệu đầu 

vào, dữ liệu đầu ra, 

theo dõi và phản biện 

các nhóm phân tích; 

tổ chức toạ đàm, hội 

thảo; phân tích số 

liệu. 

7 

10 
ThS. Nguyễn Vĩnh 

Khương 

Trường Đại học Sư 

phạm TP. HCM 

Thành viên thực hiện 

chính, 

Thư ký khoa học 

Trợ lý chủ nhiệm đề 

tài trong quản lý 

chung, quản lý tài 

chính. Điều phối tổng 

thể khảo sát, phỏng 

vấn, toạ đàm, hội 

thảo. Đảm bảo các 

nội dung phối phợp. 

Kiểm soát chất lượng 

đầu ra các sản phẩm 

nghiên cứu. 

12 



 
 

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

11. Mục tiêu của đề tài:   

11.1. 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. 

11.2. Về mục tiêu cụ thể 

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 kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ, số học sinh  đến 

trường. 

Nhóm mục tiêu thứ hai:  

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

2035. 

Nhóm mục tiêu thứ ba:   

- Xác định 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; 

- Phân tích các biện pháp cụ thể trong 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; 

- Đề xuất các khuyến nghị đối với công tác dự báo số trẻ, số học sinh đến trường trong 

giáo dục và việc đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ, số học sinh  

đến trường. 

12. Tình trạng đề tài:         

   Mới  Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

                                  Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

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

nghiên cứu của đề tài: 

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

13.1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu công tác dự báo số trẻ, số học sinh  đến 

trường và giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp trên thế giới 

“Thế giới hôm nay đang ở một thời đại của những chuyển động gia tốc và đột 

biến, một thời đại mà tương lai đang chỉ đạo ứng xử của hiện tại”. Từ thời thượng cổ Á 

Đông, các sách vở đạo lý đã ghi “Suy xưa, ngẫm nay” thì không mắc sai lầm. Muốn biết 

tương lai thì phải xét dĩ vãng, ông cha ta đã từng nhắc nhở “Ôn cố, tri tân” đó chính là 

cơ sở của dự báo nói chung và dự báo dân số, dự báo giáo dục nói riêng. 



 
 

Dự báo dân số là một kỹ tổng hợp phức tạp của dịch tễ học dân số và khoa học 

thống kê. Sự phức tạp đó đòi hỏi hai thành tố cơ bản để xây dụng được cách thức hay 

mô hình dự báo gồm dữ liệu thô (thực tế) và các giả định. Tính chính xác, hay sai số 

thấp của kết quả dự báo sau cùng phụ thuộc vào độ tin cậy, chính xác của dữ liệu thô và 

mức độ phù hợp của các giả định với chuyển biến thực. Để có dự liệu thô tốt cần xây 

dựng một hệ thống thu thập dữ liệu xuyên suốt và liền lạc. Bên cạnh đó, các giả định về 

chuyển biến dân số nếu được xây dựng tốt, sát sườn thực tiễn sẽ đảm bảo tính chính xác 

của dự báo dân số càng cao. Tuy nhiên, quá trình xây dựng các giả định này dù được 

tính toán kỹ đến đâu cũng không thể tránh khỏi các biến động ngoài dự tính khiến thực 

tế chuyển biến có thể ở các mức độ khác biệt so với giả định. Vì vậy, thời gian dự báo 

trong tương lai càng dài, thì xác suất sai lệch càng lớn; hay dự báo cho cả nước như một 

tổng thể thì sai lệch sẽ thấp hơn nếu dự báo cho từng vùng khác nhau nếu dựa trên độ 

khách quan.  

Trong dự báo dân số, thì dự báo số trẻ em (còn gọi là dự báo theo nhóm tuổi) là 

yêu cầu dự báo đòi hỏi phối hợp nhiều giả định và biến số. Trong số đó có thể kể đến 

như dân số gốc, tỷ suất sinh thô, hay tổng tỷ suất sinh; và còn cần xây dựng các giả định 

về mức sinh, mô hình sinh, tỷ số giới tính. Ngoài ra, nếu dự báo theo từng vùng, tỉnh 

thành thì các giả định về di cư cũng cần phải được tính đến. Nhưng dù có tính toán và 

xây dựng tốt các giả định đến đâu thì kết quả dự báo cũng chứa đựng nhiều rủi ro sai 

lệch do biến động thực tiễn khác nhiều so với giả định. Đây là những thực tiễn trong 

công tác dự báo và cũng là yêu cầu cần đảm bảo trong công tác này. 

Dự báo được số trẻ em trong cấu trúc dân số là cơ sở quan trọng để dự báo được 

số trẻ em sẽ đến trường (học sinh) trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tương tự như dự 

báo dân số, các dữ liệu quá khứ về học sinh được kết hợp cùng các giả định về lên lớp, 

chuyển cấp, tốt nghiệp, nghỉ học, hay di dân và một số hình thức tương tự hay hình thức 

khác là cơ sở để xây dựng các mô hình, phương án dự báo số học sinh. Nhưng ngoài sự 

phức tạp như của dự báo dân số, thì dự báo giáo dục, dự báo số học sinh còn phải đối 

diện với tác động từ các yếu tố không đo lường được như tâm lý phụ huynh, tâm lý giáo 

viên, tâm lý học sinh… trong mối quan hệ với học sinh. Do đó, dự báo số trẻ, số học 

sinh đến trường chứa đựng một tỉ lệ rủi ro có phần cao hơn dự báo số trẻ trong cấu trúc 

dân số. 

Có thể thấy rằng, chính sách hay điều kiện phát triển giáo dục của một đất nước 

cần có dữ liệu dự báo về giáo dục, số học sinh sao cho khoa học với độ sai lệch trong 

mức cho phép. Với một con số cụ thể cho từng vùng, hay rộng hơn là cả nước mà dự 

báo đem lại cho các thời điểm trong tương lai, ngành giáo dục sẽ chủ động chuẩn bị tốt 

hơn để đáp ứng các điều kiện phát triển giáo dục phù hợp. Hay nói cách khác, các điều 

kiện để đảm bảo phát triển giáo dục trong tương lai muốn định hình được sẽ phải dựa 

trên nhu cầu, hay số học sinh tham gia vào hệ thống giáo dục. Vì vậy, dự báo được số 



 
 

trẻ, số học sinh đến trường có ý nghĩa hết sức quan trọng với định hình chính sách phát 

triển giáo dục.  

Trên thế giới, vấn đề nghiên cứu về dự báo số trẻ, số học sinh đến trường đã được 

tiến hành từ khá lâu. Đây là hướng nghiên cứu mang tính cơ bản và ứng dụng quan trọng 

thuộc nhiều khoa học khác nhau như: Dân số học, Địa lý kinh tế, Giáo dục học, Tâm lý 

học, Quản trị nguồn nhân lực, Thống kê học… Các nghiên cứu dự báo từ các ngành 

khoa học này cung cấp cái nhìn tổng thể cho dự báo ngành trong tương lai. Từ đây, các 

điều kiện đảm bảo phát triển giáo dục được nhìn nhận, xem xét trên bình diện vĩ mô, có 

tính đến cụ thể các chiến lược hành động nhằm đạt được các điều kiện đó. Đó được xem 

là nền tảng cho sự phát triển của hệ thống giáo dục quốc dân mà nổi bật nhất đó là giáo 

dục trước tuổi học và giáo dục phổ thông.  

Vấn đề dự báo số trẻ hay số học sinh được quan tâm khá nhiều trong quản lý giáo 

dục. Nhiều nhà quản lý giáo dục cho rằng dự báo được số trẻ hay số trẻ, số học sinh đi 

học để có cơ sở nhằm chuẩn các nguồn lực đáp ứng nhu cầu đi học của trẻ. Đó là một 

trong những cơ sở quan trọng để có thể quản lý nhân lực trong giáo dục.  

Tháng 8 năm 1990, UNESCO khu vực châu Á Thái Bình Dương đã tổ chức hội 

nghị “Những chất lượng mà nền giáo dục hôm nay đòi hỏi nhằm đáp ứng nhu cầu tiên 

đoán của thế kỷ XXI. Tác giả Roy Singh một nhà giáo dục nổi tiếng ở Ấn Độ đã phác 

họa những điểm nổi bật của thế giới ngày nay và viễn cảnh giáo dục trong xã hội ngày 

mai trong cuốn sách “Nền giáo dục thế kỷ XXI: Những triển vọng Châu Á Thái Bình 

Dương”. Đây là một quan điểm minh chứng điều kiện phát triển giáo dục được xác lập 

một cách khoa học và bài bản dựa trên tình hình thực tế nói chung trong đó số trẻ, số 

học sinh, số giáo viên... là những yêu cầu mang tính chất cơ sở. 

Ở một số nước phát triển, cụ thể như: Anh, Pháp, Hà Lan... cũng như một số quốc 

gia ở châu Á như: Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan... đã có 

những điều tra về tình hình dân số và tình hình học sinh tăng giảm theo thời gian. Trên 

cơ sở này, những đề xuất về vấn đề sinh sản, vấn đề chăm sóc bà mẹ và trẻ em; vấn đề 

phát triển con người và định hướng giáo dục được tiến hành. Bên cạnh đó, những đề 

xuất về vấn đề phát triển trường lớp, phát triển đội ngũ giáo viên được tiến hành một 

cách bài bản và khoa học. 

13.1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu công tác dự báo số trẻ, số học sinh  đến 

trường và giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, các nghiên cứu về thống kê dự báo được tiến hành thường xuyên 

hay theo giai đoạn nhiều năm dưới sự hướng dẫn, bảo trợ về mặt kỹ thuật của các cơ 

quan uy tính như Liên Hiệp Quốc (UN), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Các dự án này 

thường mang lại các kết quả dự báo được cho là khá chặt chẽ về cơ sở lý luận cũng như 

phương thức tiếp cận. Nên dữ liệu dự báo đó cũng có thể xem là một kênh tham khảo uy 

tín. Tuy nhiên nhìn trên bình diện giáo dục thì cần xét đến các đặc thù của ngành mà các 

giả định dự báo dân số chưa kịp đề cập đến khi dự báo. Do đó, kết quả dự báo dân số 



 
 

chưa sát với sát với điều kiện giáo dục thực tế. Từ đó việc hoạch định chính sách phát 

triển giáo dục chưa thực sự hiệu quả.  

Liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài này, có thể kể đến một số đề  tài, 

nhiệm vụ nghiên cứu đã từng thực hiện ở các lĩnh vực gần như:  

- 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 Kinh tế phát triển. Có thể đề cập đến một 

số tác giả sau: tác giả Trương Thị Hồng Quyên với đề tài Dự báo dân số Việt Nam năm 

2010 được tiến hành nghiên cứu từ 2003 đến 2005; đề tài Thực trạng dân số Việt nam và 

một số giải pháp về vấn đề dân số của nhóm tác giả Nguyễn Minh Lý; bài viết “Dân số 

vàng và bài toán phát triển nhân lực ở Việt nam của tác giả Lâm Thị Diệu Quyên - Đại 

học Đà Nẵng. Đề tài “Tác động của già hóa dân số đến tăng trưởng kinh tế tại Việt 

Nam” của nhóm tác giả Hoàng Phi Hùng thuộc nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý 

hoàn thành năm 2014… Nhìn chung, những đề tài này tập trung nghiên cứu về dự báo 

dân số và tác động của dân số đến kinh tế xã hội là chủ yếu. Hướng tiếp cận về dự báo 

dân số và tác động của chúng đến giáo dục chưa có nhiều nghiên cứu được thực hiện.  

- Cũng có thể đề cập đến một số đề tài khoa học và những nhiệm vụ khoa học 

hay nhiệm vụ thống kê thường xuyên có liên quan một cách nhất định đến hướng nghiên 

cứu này như:  

+ Tổng cục Thống kê Việt Nam với ấn phẩm “Dự báo Dân số 2009 - 

2049” phát hành năm 2011 tiếp cận bằng các phương pháp thống kê dự báo hiện 

đại, khá tương đồng với hướng tiếp cận của đề tài này.  

+ Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển với các điều tra xã hội về dân số 

TP. HCM và một số khu vực nhằm định hướng cho các đề xuất và các biện pháp 

liên quan đến phát triển con người, phát triển kinh tế - xã hội cho TP. HCM trong 

tiến trình phát triển. 

+ Bộ GD&ĐT trong một số năm qua cũng quan tâm đến vấn đề dân số 

Việt Nam và số trẻ đến trường. Tuy nhiên, nguồn số liệu dựa báo còn phụ thuộc 

nhiều vào Cục thống kê cũng như các dữ liệu mang tính ban đầu nên tính khách 

quan chưa thật đảm bảo hay như các tiêu chuẩn mong đợi nhằm sử dụng một cách 

có hiệu quả và thật sự thuyết phục. 

+ Một số công ty phân tích thị trường quốc tế tại Việt Nam cũng có riêng 

những điều tra về dân số và kinh tế, xã hội được thực hiện một cách chuyên 

nghiệp và có phương pháp luận vững chắc. Nhưng đa phần các gói dữ liệu này chủ 

yếu thu thập tại những vùng kinh tế phát triển nhằm chuyển giao cho các nhà đầu 

tư kinh doanh, nên xét trên bình diện cả nước thì các gói dữ liệu này còn thiếu rất 

nhiều thông số. Từ đó khó sử dụng trực tiếp cho giáo dụcViệt Nam cũng như tiến 

hành phân tích các thông số có liên quan.  

Đánh giá chuyên biệt về vấn đề dự báo số trẻ em đến trường hay học sinh đến 



 
 

trường một cách cụ thể và đề xuất đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục tương ứng hay 

phù hợp, có thể đề cập đến một số nghiên cứu cơ bản sau đây: 

- Tổng cục Thống kê tiến hành các cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở tại Việt 

Nam năm 2009. Trong những chu kỳ nhất định, các cuộc điều tra này được thực hiện 

một cách tương đối thường xuyên. Trong quy mô của các cuộc tổng điều tra, một trong 

những nội dung khá quan trọng được quan tâm đó là: Điều tra về Giáo dục Việt Nam: 

Phân tích các chỉ số chủ yếu. Trong nội dung phân tích các chỉ số của giáo dục, có khá 

nhiều nội dung có liên quan đến vấn đề nghiên cứu: số trẻ đến trường theo độ tuổi - cụ 

thể nhất là trẻ mầm non 6 tuổi chuẩn bị vào lớp một, số trẻ một cô giáo mầm non phải 

đảm nhiệm, một số khó khăn của giáo dục trong tình hình hiện tại xét theo dữ liệu thống 

kê… Dù đây chưa phải là một nghiên cứu chuyên biệt về giáo dục, nhưng trên cơ sở dữ 

liệu điều tra hệ thống này mà các đề xuất có liên quan về nhân lực giáo viên, các điều 

kiện về cơ sở vật chất và các điều kiện có liên quan đã được hình thành một cách hệ 

thống. 

- Có thể đề cập đến nghiên cứu của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình 

dưới sự hỗ trợ của Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) về “Dân số và phát triển”. 

Nghiên cứu này đã phân tích thực trạng về dân số và mối quan hệ với giáo dục và phát 

triển kinh tế - xã hội thực hiện bởi tác giả Nguyễn Đình Cử và các cộng sự. Có thể nói 

đây là một tài liệu tiếp cận chặt chẽ về phương pháp luận trong thời điểm những năm 

1990 - 2000 ở Việt Nam. Tính đến nay, các dữ liệu này có thể đã trở nên thiếu tính cập 

nhật nhưng những định hướng phân tích về phương pháp là khá thuyết phục, cần được 

xem xét thấu đáo trong tương quan với các cách tiếp cận hiện đại khác. 

- Vào năm 1996, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Sở của tác giả Nguyễn Kim 

Hồng về sự phát triển dân số và mối quan hệ phát triển kinh tế - xã hội ở TP. HCM đã 

được thực hiện. Đề tài đã xác lập các nội dung cơ bản về mối quan hệ giữa dân số, kinh 

tế - xã hội trong đó có đề cập đến sự phát triển giáo dục của TP. HCM. Các điều kiện, 

các giải pháp chuẩn bị cho thành phố đón đầu một lượng dân số tăng thêm mới với chất 

lượng phát triển giáo dục và kinh tế được đặt ra như một trọng tâm hàng đầu của nghiên 

cứu. Được chuẩn bị chặt chẽ về phương pháp và kết quả thực hiện đề tài đã định hình và 

cung cấp cho ngành giáo dục thành phố các giải pháp sát thực tiễn.  

- Các cuộc điều tra về giáo dục Việt Nam đã thực hiện theo nhiệm vụ Tổng 

điều tra dân số và nhà ở tại Việt Nam vào các năm như sau: 2002 - 2004, và 2008 - 

2009. Đây có thể xem những cơ sở dữ liệu quan trọng có thể tham khảo. Nhưng cũng 

cần lưu ý rằng các dữ liệu này chủ yếu là phát triển trên nguồn điều tra và dự báo nên sẽ 

còn hạn chế trong tiếp cận chính sách, tâm lý học đường hay xã hội với sự phát triển 

giáo dục tổng thể. Vì vậy, chỉ căn cứ trên dữ liệu này thôi thì các đề xuất về giải pháp 

phát triển giáo dục sẽ khó đi vào thực tiễn. 

- Sau năm 2000, tác giả Nguyễn Kim Hồng và các cộng sự tiếp tục tiến hành 



 
 

điều tra về số lượng trẻ em đến trường của một số tỉnh thành phía Nam. Với nguồn dữ 

liệu bám sát vào số liệu sinh của trẻ với đầy đủ các chi tiết, việc dự báo được tiến hành 

một cách hiệu quả. Tuy vậy, việc xác định các tiêu chí để phân tích dự báo cũng như 

việc chưa sử dụng các yêu cầu về phần mềm thống kê cũng như các thông số kiểm 

nghiệm, mô hình kiểm nghiệm là một hạn chế hoàn toàn có thể khắc phục trong giai 

đoạn hiện nay. Đặc biệt hơn, trong tiến trình đổi mới giáo dục cùng với sự phát triển rất 

hiện đại của xã hội, việc tiến hành nghiên cứu cập nhật và đề xuất sát sườn các kiến nghị 

cho ngành giáo dục Việt Nam có liên quan đến công tác đáp ứng nhu cầu thực tiễn và 

định hướng phát triển chuyên biệt các trường Sư phạm trong tầm nhìn về nhân lực giáo 

dục là yêu cầu cần thiết. 

- Với sự tài trợ của UNICEF, năm 1999 đến 2006, các nghiên cứu về tình hình 

trẻ em cũng được tiến hành một cách khá chuyên biệt. Một số tỉnh thành ở vùng khó 

khăn hoặc đang phát triển đã nhận các tài trợ để nghiên cứu vể trẻ em và khó khăn trong 

giáo dục. Một trong những vấn đề mà các nghiên cứu này đã thực hiện là những khó 

khăn đến trường của trẻ em, học sinh. Số lượng trẻ đang trong độ tuổi đến trường, số 

lượng trẻ chưa được đến trường dù đủ tuổi là một nội dung các nghiên cứu hay dự án 

điều tra này quan tâm chi tiết và có những đề xuất nhất định. Hướng nghiên cứu này có 

thể nói vừa mang tính cấp thiết lại trở thành những nghiên cứu thường niên đầy ý nghĩa 

nhân văn và có tầm chiến lược cho sự phát triển của con người. 

- Đơn cử như UNICEF đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thực 

hiện điều tra về Tình hình trẻ em Gia Lai - Tóm lược báo cáo và khuyến nghị. Trong 

cuộc điều tra này, các vấn đề về nhân khẩu học, kế hoạch hóa gia đình, đăng ký khai 

sinh, đói nghèo; dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em: tình hình giáo dục 

nói chung trong đó có tình hình giáo dục cho trẻ mầm non, giáo dục phổ thông được 

trình bày một cách cụ thể và chi tiết. Dựa trên nội dung điều tra về nhân khẩu học và dân 

số học, các dự báo được tiến hành cụ thể trong đó trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được 

chú trọng. Tuy nhiên, các dự báo này vẫn chưa bám sát vào các tiêu chí trong thực tiễn 

giáo dục Việt nam để có những đề xuất mang tính khách quan, đồng bộ nhằm đảm bảo 

các điều kiện phát triển giáo dục có hệ thống, lộ trình. 

Có thể nói việc nghiên cứu dự báo số trẻ đến trường được sử dụng trong nhiều 

mối quan hệ liên ngành. Tuy vậy, số trẻ đến trường có mối quan hệ chặt chẽ với việc 

phát triển đội ngũ giáo viên hay công tác phát triển nguồn nhân lực trong giáo dục. Vì 

thế, cần đề cập các nghiên cứu theo định hướng này và những vấn đề có liên quan trong 

đó trọng điểm vẫn là mối quan hệ giữa dự báo số trẻ, số học sinh đến trường với các 

điều kiện phát triển giáo dục phù hợp như là một định hướng nghiên cứu cấp thiết. 

Bên cạnh đó, còn có các bài viết đề cập đến lĩnh vực quản lý giáo dục như: “Cán 

bộ quản lý giáo dục - đào tạo trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại 

hóa  đất nước” của nguyên thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Vũ Hùng, đăng trên Tạp chí giáo 



 
 

dục số 60 tháng 6 năm 2003, trong đó tác giả khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ 

CBQL giáo dục, đội ngũ CBQL không thể tự hình thành, trước đây vẫn dùng con đường 

“chọn tự nhiên” nhưng cách làm đúng là phải tạo ra môi trường “đào tạo hệ thống”. Đây 

là những phân tích mang tính định hướng cho thấy công tác dự báo số trẻ, số học sinh  

đến trường cần phải được thực hiện cũng như thực hiện một cách bài bản, khoa học và 

thực tiễn - cập nhật. 

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI 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”. Từ nghị quyết này cho thấy nguồn 

lực sau đào tạo cần được quan tâm. Việc tìm hiểu việc sử dụng nguồn lực sau đào tạo là 

vấn đề trọng điểm cần giải quyết. Nói khác hơn, trước đào tạo, cần xem xét chỉ tiêu đào 

tạo dựa trên cơ sở nào. Sau đào tạo, chỉ tiêu này sử dụng ra sao và đáp ứng mức nào trong 

thực tiễn nhằm tránh những biểu hiện lãng phí trong đào tạo. Rõ ràng, đây là chỉ đạo 

mang tính định hướng với yêu cầu phải đảm bảo các điều kiện giáo dục nếu như đã biết 

được số trẻ, số học sinh  đến trường. 

Bài viết “Đào tạo cán bộ quản lý giáo dục trong phát triển giáo dục Việt Nam 

hiện đại và hội nhập quốc tế” của Vũ Ngọc Hải đăng trên tạp chí Khoa học giáo dục số 

57, tháng 6 năm 2010 về công tác đào tạo cán bộ quản lý (CBQL) hiện nay phải phù hợp 

với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nhằm phát triển hài hòa giáo 

dục công lập và ngoài công lập; cán bộ quản lý giáo dục cần có năng lực thực hiện vai 

trò giám sát bằng luật pháp; ưu tiên đào tạo cán bộ quản lý nhà nước về giáo dục; trang 

bị năng lực độc lập, bản lĩnh và trách nhiệm; tăng tính tích cực, chủ động cho cán bộ 

quản lý để tham gia hội nhập quốc tế sâu rộng. 

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, vấn đề quản lý nói chung và quản lý giáo dục 

nói riêng luôn thu hút sự quan tâm của lãnh đạo nhà nước, các nhà nghiên cứu khoa học, 

nhà quản lý giáo dục, và đông đảo tầng lớp nhân dân. Quản lý giáo dục nhìn từ góc độ 

xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, hay đáp ứng các điều kiện phát triển giáo dục có ý 

nghĩa quan trọng trong việc “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài”. 

Nhìn rộng hơn, điều này cho thấy việc chính chất lượng đào tạo của các trường Sư phạm 

là chìa khoá then chốt cho phát triển một trong các nguồn lực trọng điểm của giáo dục.  

Năm 1989, Tác giả Hà Thế Ngữ, Viện Khoa học & Giáo dục Việt Nam, đã công 

bố nghiên cứu về “Dự báo giáo dục vấn đề và xu hướng” cung cấp nhiều cơ sở lý luận 

và những dữ liệu quý giá về dự báo giáo dục. Kết quả của công bố đó, vẫn mang nhiều 

giá trị thực tiễn trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Nhiều công trình về dự báo 

giáo dục hiện nay vẫn tiếp tục trích dẫn các kết quả từ nghiên cứu này và đây chính là 

một trong những dữ liệu ban đầu của khoa học dự báo tại Việt Nam. 

Ở Việt Nam đã có một số tác giả nghiên cứu về dự báo giáo dục và các vấn đề 

liên quan đến dự báo giáo dục đáng chú ý nhất là công trình nghiên cứu của tác giả Đỗ 



 
 

Chấn về dự báo nhu cầu cán bộ chuyên môn Việt Nam đến năm 2000 (Viện nghiên cứu 

đại học và trung học chuyên nghiệp năm 1984). Đây là đề tài nghiên cứu mang tính 

chuyên sâu về vấn đề dự báo nguồn nhân lực có chất lượng, có chuyên môn, có kỹ năng 

trong giai đoạn Việt Nam thực sự chuyển mình phát triển. 

Gần đây là công tình nghiên cứu của tác giả Xuân Thủy “Dự báo phát triển giáo 

dục tỉnh Quảng Ninh” cũng dựa trên nền tảng của dự báo, dự báo số trẻ đến trường, dự 

báo nhân sự và các điều kiện khác có liên quan để đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn 

và giáo dục. 

Cũng có thể đề cập đến bài viết của tác giả Vũ Quang Việt với nhan đề “Chiều 

hướng phát triển dân số và học sinh, hiện tại và tương lai” năm 2008 cũng là một nghiên 

cứu theo định hướng của đề tài này. Trong nghiên cứu, ông khẳng định là các chính sách 

đầu tư cho giáo dục cụ thể là với học sinh, sinh viên cần dựa trên dự báo dân số. Việc dự 

báo dân số trong các tuổi đi học và cả trước đó nhằm đánh giá tình hình giáo dục hiện 

nay và dự báo tình hình sắp tới về các vấn để có liên quan là một yêu cầu thiết thực. 

Năm 2012, tác giả Nguyễn Kim Hồng với bài viết: “Dự báo nhu cầu giáo viên 

trong tương lai” đã đề cập đến vấn đề Nhân khẩu học là một trong những yếu tố để các 

nhà nghiên cứu xây dựng chính sách giáo dục hợp lý, gần với thực tế hơn. Giáo dục có 

quán tính nên việc nhìn và định hướng phát triển giáo dục từ xa là vô cùng quan trọng. 

Vấn đề là xa đến mức nào để không “lút tầm mắt” và gần thế nào để bước tới mà không 

“rơi vào hố dưới chân”. Đây là một luận điểm rất cần thiết phải được tuân thủ trong dự 

báo giáo dục, dự báo số trẻ, số học sinh  đến trường, dự báo nhu cầu giáo viên để đảm 

bảo công tác này tiến hành bài bản, khoa học. Rõ ràng đây cũng chính là một trọng điểm 

trong nghiên cứu về mối quan hệ giữa điều kiện phát triển giáo dục và vấn đề dự báo 

giáo dục cụ thể là dự báo số trẻ, số học sinh  đến trường sao cho khoa học và chuẩn mực 

về phương pháp. 

Năm 2012, tác giả Huỳnh Văn Sơn với bài viết: “Phân tích công việc và dự báo 

nguồn nhân lực chuyên viên tâm lý học đường tại Việt Nam” đã cung cấp các đánh giá 

về tình hình đội ngũ hiện tại, phân tích công việc và mô tả các vấn đề có liên quan đến 

công việc của chuyên viên tâm lý học đường. Trên cơ sở đó, tác giả thực hiện so sánh 

với nhu cầu, nguồn lực của các cơ sở giáo dục phổ thông nhằm dự báo nguồn nhân lực 

chuyên viên tâm lý học đường tại Việt Nam. Nguồn nhân lực về tâm lý học đường trên 

góc độ tiếp cận chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho thế hệ trẻ là rất quan trọng. Nghiên cứu 

này đã phần nào làm rõ tầm quan trọng đó và cho thấy nhu cầu nâng cao chất lượng giáo 

dục qua chăm sóc toàn diện học sinh hiện nay đang vượt ngoài khả năng cung cấp của 

các cơ cở đào tạo. Với tầm nhìn xa hơn, thì đây cũng có thể xem là hướng nghiên cứu về 

một trong các điều kiện phát triển giáo dục.  

Năm 2013, đề tài “Quy hoạch phát triển mạng lưới trường mầm non tỉnh Trà 

Vinh đến năm 2020” đã cung cấp các thông tin dự báo, quy hoạch đáng quan tâm. Trong 

đó, kết quả nghiên cứu cho thấy dự báo số trẻ đến trường mầm non theo dự báo dân số 



 
 

là một trong những tiêu chí rất quan trọng để quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực. 

Tuy vậy, kết quả dự báo chỉ diễn ra trên phạm vi một tỉnh nên sẽ còn nhiều vấn đề cần 

xem xét với công tác quy hoạch trên bình diện chung mà đặc biệt là tầm nhìn cho ngành 

giáo dục. 

Tác giả Lâm Huỳnh Hải Yến với đề tài: “Phát triển dân số và phát triển giáo dục 

tỉnh Long An cũng được tiến hành từ năm 2012 đến 2013” cũng là một công trình 

nghiên cứu theo hướng dự báo. Dựa trên số liệu dự báo số trẻ, dựa trên các thành tựu 

giáo dục được hệ thống hóa thành các chỉ số giáo dục của tỉnh. Đề tài đã thực hiện các 

phân tích, đánh giá và đề xuất những giải pháp cụ thể để phát triển giáo dục cho tỉnh 

Long An. Đây cũng là hướng nghiên cứu mang tính phổ biến trong tình hình chung cũng 

như trong lĩnh vực Địa lý học với chuyên ngành Địa lý kinh tế đã cung cấp những dữ 

liệu đáng tham khảo cũng như định hướng về mặt phương pháp cho những nghiên cứu 

mang tính liên ngành.  

Những phân tích trên cho thấy cần phải dự báo số trẻ, số học sinh đến trường và 

đặt dữ liệu này trong mối tương quan với thực trạng đội ngũ giáo viên cũng như những 

điều kiện khác có liên qua . Những điều chỉnh cần thiết mang tính giải pháp đột phá phải 

được thực hiện cấp bách và có điểm đến. Song song đó, việc xem xét mối tương quan 

giữa số liệu trẻ em hay học sinh đến trường các cấp, với số lượng giáo viên hiện tại có 

phân tích biến thiên tự nhiên để xác lập các cơ sở đề xuất về quy mô đào tạo, mô hình đào 

tạo và cụ thể nhất là chỉ tiêu đào tạo trở nên rất quan trọng và cần thiết. Nhưng để có được 

số liệu mang tính hệ thống trên bình diện quốc gia thì không đơn giản. Yêu cầu này cho 

thấy cần có sự đầu tư nhất định về nguồn dữ liệu khách quan, đảm bảo các kỹ thuật xử lý 

và định hướng dự báo khách quan, khoa học và nhất quán. 

Các nghiên cứu từ quá khứ đến hiện tại đều hướng đến mối liên hệ giữa dân số và 

chất lượng giáo dục. Trong đó, vấn đề trọng tâm nhất là làm sao để có thể chuẩn bị tốt 

cho tương lai. Sự phát triển giáo dục quốc gia chính là tương lai và cần các điều kiện 

đầy đủ về nhiều mặt để đảm bảo sự phát triển đó. Chỉ có làm tốt công tác dự báo dân số, 

trong đó đồng thời dự báo được giáo dục mới tạo tiền đề cho quy hoạch các điều kiện 

phát triển giáo dục quốc gia.  

13.2. Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài  

Theo báo cáo chung tổng quan ngành y tế hàng năm (JAHR) của Bộ Y tế thì số 

trẻ em ra đời một năm bằng xấp xỉ dân số một tỉnh của nước ta. Dân số Việt Nam hiện 

đang tăng nhanh với con số trung bình khoảng 1 triệu người/năm. Các số liệu dân số từ 

UN cho thấy năm 2016, nước ta có khoảng 1,636,128 trẻ em mới được sinh ra. Sau khi 

hiệu chỉnh với tỷ suất di cư,  tỷ suất chết thì dân số nước ta tăng khoảng 1,09 triệu người 

trong năm 2016. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, với tổng mức dân số đạt xấp xỉ 

94,4 triệu người, nước ta xếp thứ 12 trên thế giới về dân số. Mặc dù dân số nước ta đang 

ở mức cao so với nhiều quốc gia trên thế giới nhưng đáng mừng, Việt Nam đã bước vào 



 
 

thời kỳ cơ cấu dân số “vàng” và sẽ kéo dài tới năm 2040. Thời kỳ dân số “vàng” đồng 

nghĩa với việc số người trong độ tuổi lao động của chúng ta tăng mạnh, giúp đất nước có 

nguồn lao động trẻ dồi dào, tạo đà để phát triển kinh tế - xã hội.  

Ảnh hưởng của dân số đến giáo dục là rõ rệt.  Dân số tác động đến giáo dục theo 

hai hướng: hoặc là đẩy mạnh sự phát triển giáo dục hoặc là kìm hãm sự phát triển của 

giáo dục. Quy mô và tốc độ tăng dân số ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến quy mô 

giáo dục. Nếu tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường trong tổng số dân tương đối ổn định 

hoặc giảm rất chậm thì quy mô của nhu cầu giáo dục phổ thông phụ thuộc vào quy mô 

dân số. Mức sinh tăng nhanh góp phần làm tăng số trẻ em đến tuổi đi học, làm tăng số 

học sinh phổ thông và cũng làm tăng nhu cầu học nghề và học đại học.  

Tác động gián tiếp của quy mô và tốc độ tăng dân số thể hiện thông qua ảnh 

hưởng của sự tăng nhanh dân số đến chất lượng cuộc sống, mức thu nhập, từ đó ảnh 

hưởng đến đầu tư cho cho con cái nói chung và cho con trai, con gái nói riêng, ảnh 

hưởng đến quy mô, chất lượng, và sự bình đẳng trong giáo dục. Cơ cấu dân số theo tuổi 

cũng ảnh hưởng rõ rệt đến quy mô, cơ cấu ngành. Hầu hết các nước đang phát triển, do 

mức sinh cao nên cơ cấu dân số trẻ, tháp tuổi dân số có đáy mở rộng. Điều này dẫn đến 

sự đầu tư cho giáo dục trước tuổi học và giáo dục phổ thông cần được ưu tiên một cách 

tối đa. Ngoài ra, phân bổ địa lý dân số cũng ảnh hưởng quy mô, cơ cấu, chất lượng 

ngành. Sự phân bố dân số không đồng đều giữa các vùng, khu vực trên cùng một lãnh 

thổ cũng tạo ra sự khác biệt trong quá trình giáo dục, đặc biệt là đối với tiếp cận và thoả 

mãn các nhu cầu về đi học và tiếp cận kiến thức.  

Nghiên cứu cơ cấu dân số theo tuổi, không những giúp nắm được cơ cấu nguồn 

lao động cung ứng cho sự phát triển của kinh tế - xã hội mà còn xác lập cơ sở để giải 

quyết những vấn đề nảy sinh do sự tăng nhanh của lực lượng lao động trong đó có giáo 

dục. Hiện nay, ở Việt Nam mỗi năm có thêm khoảng 1,39 triệu trẻ em. Nhà nước cần có 

chính sách đáp ứng nhu cầu giáo dục đối với thế hệ trẻ, bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Việc 

nghiên cứu cơ cấu dân số giúp Chính phủ đề ra các chiến lược phát triển kinh tế xã hội, 

các chính sách giáo dục phù hợp với tình hình dân số của cả nước. Dựa trên những khảo 

sát được thực hiện vào những năm 2000 cho thấy cơ cấu đào tạo ở Việt Nam có biểu 

hiện bất hợp lý, tỷ lệ đào tạo giữa 3 loại trình độ chuyên môn kỹ thuật theo tiêu chuẩn 

quốc tế là đại học và trên đại học 1; trung học chuyên nghiệp 4; công nhân kỹ thuật 10, 

thì nước ta lần lượt là là 1; 1,13; và 0,92. Hiện nay, với mức tăng dân số vẫn đang có 

chiều hướng giảm, việc nghiên cứu sớm về nhu cầu đến trường bằng cách dự báo số trẻ 

đến trường, số học sinh đến trường ở mỗi cấp lớp là điều hết sức cần thiết.  

Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011 - 2020 đã chỉ rõ: “Nguồn nhân lực 

chất lượng cao là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa, là yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và 

bền vững”. Do vậy cần “giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, 

tri thức, sức khỏe và thẩm mỹ, phát triển được năng lực của cá nhân, đào tạo những 

người lao động có kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, trong đó “đặc biệt chú 



 
 

trọng nhân lực khoa học - công nghệ trình độ cao, cán bộ quản lý, kinh doanh giỏi và 

công nhân kỹ thuật lành nghề trực tiếp góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh 

tế…”.Yêu cầu định hướng này rất thích hợp với tình hình hiện nay đang có nhiều thay 

đổi và phát triển.  

Thế kỷ XXI là thế kỷ với nhiều thay đổi diễn ra hàng ngày trên nhiều lĩnh vực. 

Đặc biệt, sự phát triển của khoa học đã mang lại cho con người một cuộc sống hiện đại 

và đáp ứng ngày càng cao những nhu cầu về vật chất cũng như tinh thần. Tuy nhiên, xã 

hội phát triển cũng đặt con người trước hàng loạt những thách thức trong công việc và 

cuộc sống. Lý thuyết về dự báo nhu cầu giáo dục cho phép đưa ra những dự báo nhằm 

chuẩn bị giáo viên đáp ứng nhu cầu trong thực tiễn nói chung và thực tế giáo dục nói 

riêng. Việc nghiên cứu dự báo số trẻ em, số học sinh đến trường có ý nghĩa đặc biệt 

quan trọng. 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 khách quan, phương pháp dự báo khoa học và các tiêu 

chí được xác định. Nếu việc dự báo số trẻ em, số học sinh đến trường một cách khoa 

học, việc chuẩn bị các điều kiện để đáp ứng điều kiện phát triển giáo dục sẽ hiệu quả 

đích thực. Không thể phủ nhận rằng việc chuẩn bị các điều kiện, đầu tư các phương thức 

để đáp ứng nhu cầu giáo dục sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục.  

Việc 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 trường lớp cũng như sự phát triển chung về mặt đáp ứng 

giáo dục trên bình diện vĩ mô. 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 càng trở nên quan 

trọng vì đây là một cơ sở cần thiết cho các điều nghiên khác. Hoạt động giáo dục là hoạt 

động mang tính mục đích cao, được tổ chức một cách bài bản và khoa học. Muốn tổ 

chức hoạt động này hiệu quả, không thể không quan tâm đến các điều kiện phát triển 

giáo dục. Như vậy, chính việc dự báo được số trẻ em, số học sinh đến trường sẽ tạo căn 

cứ đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục. Từ các cơ sở này, tính hiệu quả của chiến 

lược đổi mới toàn diện nền giáo dục Việt Nam mới được phát huy một cách đầy đủ. 

Các điều kiện phát triển giáo dục bao gồm nhiều điều kiện cụ thể. Tuy vậy, trên 

bình diện khái quát, 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. Theo quan niệm 

này, việc tiến hành điều tra, khảo sát để đưa ra dự báo số trẻ, số học sinh đến trường, mô 

hình hóa các nhu cầu tương ứng về giáo dục dựa trên nền tảng của kết quả dự báo là 

“đầu vào” cần thiết trong bài toán đáp ứng giáo dục trên bình diện các điều kiện phát 

triển giáo dục. Cũng từ những dữ liệu này, việc khảo sát các điều kiện phát triển giáo 

dục gồm những điều kiện về cơ sở vật chất và điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cán bộ 

quản lý và nhân viên hiện tại trong cái nhìn so sánh và đánh giá là yêu cầu tối cần thiết. 

Dựa trên nền tảng đó, đề xuất giải pháp (tiếp cận chính sách vĩ mô hay các yêu cầu vi 

mô) nhằm giải quyết tình hình hiện tại và đáp ứng nâng cao theo lộ trình dự báo cũng 

như tầm nhìn tương lai là cái nhìn khoa học, hiện đại và nhân văn.  



 
 

Có thể nói trong nhiều năm qua, áp lực lên ngành giáo dục khá lớn. Những vụ 

việc mang đến cảm xúc tiêu cực trong giáo dục xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhưng 

hai nguyên nhân nổi trội vẫn là điều kiện vật chất đáp ứng còn hạn chế, đội ngũ giáo 

viên chưa thật chuyên nghiệp cũng như chưa thể hiện nhân cách sư phạm mẫu mực, 

trong số đó một số lớn vẫn là chưa qua đào tạo hay chưa đạt chuẩn nghề nghiệp. Vấn đề 

này nếu không được giải quyết, sẽ tiếp tục gây nên áp lực nặng nề đối với giáo dục. 

Những định hướng về tiếp cận đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục, mô hình đáp ứng 

về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên... sẽ không thể đảm bảo thì không thể nói đến đến 

việc nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển giáo dục mang tầm cao mới. 

Vì thế, nhiệm vụ nghiên cứu: “Giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo 

dục phù hợp với số trẻ, số học sinh  đến trường giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 

2035” trở nên rất cấp thiết. 
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15 Nội dung nghiên cứu của đề tài 

Nội dung 1: Hệ thống hoá cơ sở lý luận về đảm bảo điều kiện phát triển giáo 

dục phù hợp số trẻ, số học sinh  đến trường 

Nội dung 1 tập trung làm rõ và hoàn thành các công việc sau: 

 Công việc 1: Hệ thống hoá cơ sở lý luận về dự báo số trẻ, số học sinh đến 

trường ở Việt Nam. Mô hình dự báo số trẻ, số học sinh ở Việt Nam đến trường. 

 Công việc 2: Hệ thống hoá cơ sở lý luận về vấn đề đảm bảo điều kiện phát triển 

giáo dục tại Việt Nam phù hợp với số trẻ, số học sinh đến trường theo kết quả dựa trên 

kết quả dự báo. 

 Công việc 3: Hệ thống hoá thể chế và cơ chế quản lý nhà nước, chính sách và 

vấn đề đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục tại Việt Nam dựa trên phù hợp với kết 

quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường. 

Nội dung 2: Kinh nghiệm các nước phát triển trong dự báo số trẻ, số học sinh  

đến trường; và đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục quốc gia.  

Nội dung 2 tập trung làm rõ và hoàn thành các công việc sau:  

 Công việc 4: Kinh nghiệm các nước phát triển trong vấn đề dự báo số trẻ, số học 

sinh đến trường.  

 Công việc 5: Lịch sử và quá trình hình thành các chính sách quốc gia về giáo 

dục của các nước phát triển. 

 Công việc 6: Kinh nghiệm các nước phát triển về đảm bảo các điều kiện phát 

triển giáo dục quốc gia.  



 
 

 Công việc 7: Phân tích đối chiếu các điều kiện tương đồng về giáo dục của các 

nước phát triển trên cơ sở so sánh thực trạng giáo dục Việt Nam 

 Công việc 8: Phân tích tham chiếu kinh nghiệm về dự báo số trẻ, số học sinh và 

đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục của nhóm các quốc gia phát triển, tham chiếu 

cho tình hình giáo dục Việt Nam. 

 Công việc 9: Tham chiếu các chiến lược hành động đảm bảo phát triển giáo dục 

của các nước phát triển trong thực tiễn giáo dục Việt Nam.  

Nội dung 3: Dự báo số trẻ, số học sinh ở Việt Nam đến trường giai đoạn 2018 - 

2025 tầm nhìn 2035  

Nội dung 3 tập trung làm rõ và hoàn thành các công việc sau: 

 Công việc 10: Xác định mô hình dự báo số trẻ, và số trẻ đến trường giai đoạn 

2018 - 2025 tầm nhìn 2035. 

 Công việc 11: Dự báo số trẻ đến trường Mầm non giai đoạn 2018 - 2025 tầm nhìn 

2035 theo tiêu chí.  

 Công việc 12: Dự báo số trẻ đến trường phổ thông giai đoạn 2018 - 2025 tầm 

nhìn 2035 theo tiêu chí. 

 Công việc 13: Quản lý nhà nước và giám sát việc thực hiện các yêu cầu đảm 

bảo điều kiện phát triển giáo dục tại Việt Nam dựa trên kết quả dự báo số trẻ, số học 

sinh  đến trường. 

 Công việc 14: Quá trình tham chiếu vấn đề đảm bảo điều kiện phát triển giáo 

dục tại Việt Nam dựa trên kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường giai đoạn 2018 

- 2025 tầm nhìn 2035. 

Nội dung 4: Vấn đề đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ, số 

học sinh  đến trường hướng đến chất lượng giáo dục tổng thể 

Nội dung 4 tập trung làm rõ và hoàn thành các cộng việc sau: 

 Công việc 15: Chất lượng giáo dục tổng thể và quản lý giáo dục - Một số yêu 

cầu cơ bản. 

 Công việc 16: Một số nội dung về đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục hướng 

đến chất lượng giáo dục tổng thể và chất lượng giáo dục phù hợp với số lượng trẻ em 

và số học sinh đến trường. 

 Công việc 17: Phân tích kết quả dự báo số trẻ, số học sinh  ở Việt Nam đến 

trường giai đoạn 2018 - 2025 tầm nhìn 2035 theo tiêu chí so sánh với thực trạng các 

điều kiện phát triển giáo dục biến thiên tự nhiên. 

 Công việc 18: Đề xuất về các giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục 

phù hợp với số trẻ, số học sinh  đến trường dựa trên kết quả dự báo số trẻ, số học sinh  

ở Việt Nam đến trường 2018 - 2025 tầm nhìn 2035. 

Nội dung 5: Một số giải pháp cụ thể đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù 

hợp với số trẻ, số học sinh  ở Việt Nam đến trường 2018 - 2025 tầm nhìn 2035    



 
 

Nội dung 5 tập trung làm rõ và hoàn thành các công việc sau: 

 Công việc 19: Xây dựng nhóm các giải pháp về cơ chế, chính sách. 

 Công việc 20: Xây dựng nhóm các giải pháp về mô hình quản lý và thực hiện. 

 Công việc 21: Xây dựng nhóm các giải pháp về truyền thông chủ trương, chính 

sách dùng cho ngành giáo dục và các cơ quan liên quan. 

Các giải pháp được xây dựng dựa trên các nhóm tác động 

 Công việc 22: Xây dựng nhóm các giải pháp về công tác nhân sự và đào tạo 

nguồn nhân lực. 

 Công việc 23: Xây dựng nhóm các giải pháp về đáp ứng điều kiện học đường phù 

hợp số trẻ đến trường theo cứ liệu dự báo. 

 Công việc 24: Xây dựng nhóm các giải pháp truyền thông đại chúng điều kiện 

phát triển giáo dục phù hợp số trẻ đến trường. 

Nội dung 6: Triển khai thử nghiệm giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo 

dục phù hợp với số trẻ, số học sinh  ở Việt Nam đến trường 2018 - 2020    

      Nội dung 6 tập trung làm rõ và hoàn thành các công việc sau: 

 Công việc 25: Thử nghiệm triển khai giải pháp đảm bảo về điều kiện giáo dục 

phù hợp đáp ứng điều kiện học đường cho số học sinh tiểu học (giáo dục tiểu học) 

trong 2 năm từ 2019 - 2020. 

 Công việc 26: Kiểm nghiệm đánh giá các giải pháp đề xuất để hoàn thiện các 

kiến nghị triển khai theo lộ trình. 

 Công việc 27: Đề xuất các khuyến nghị có liên quan theo định hướng và kết quả 

nghiên cứu của đề tài. 

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

16.1. Sưu tầm tài liệu phục vụ đề tài  

Bên cạnh những tài liệu đã trình bày ở mục 14, nhóm nghiên cứu tiếp tục sưu tầm 

những tài liệu trong và ngoài nước để phục vụ cho quá trình nghiên cứu; coi đây là một 

trong những nhiệm vụ quan trọng, đồng thời cũng là điều kiện và tiền đề cần thiết để 

thực hiện đề tài có chất lượng cao. Việc sưu tầm, tập hợp, xử lý và dịch tài liệu sẽ được 

hướng vào các chủ đề đã nêu cụ thể ở mục 15.  

* Sưu tầm tài liệu nghiên cứu ngoài nước  

  Tiến hành dịch thuật ít nhất 1 trong 2 quyển tài liệu về chủ đề dự báo dân số, dự 

báo giáo dục, phát triển giáo dục hoặc chuẩn bị các điều kiện phát triển giáo dục thông 

qua nguồn tài liệu cập nhật cách thời điểm nghiên cứu không quá 3 năm.  

* Sưu tầm tài liệu nghiên cứu trong nước 

Tiến hành hệ thống hóa các tài liệu trong nước có liên quan đến vấn đề dự báo 

giáo dục, dự báo số trẻ, số học sinh đến trường; chuẩn bị các điều kiện phát triển giáo 

dục dựa trên kết quả dự báo. 

16.2. Hội thảo khoa học,Tọa đàm 



 
 

16.2.1. Hội thảo khoa học 

1. Số lượng, địa điểm tổ chức 

- Số lượng: 04 hội thảo 

- Địa điểm tổ chức: các hội thảo được phân bổ tổ chức tại các thành phố lớn 

gồm: 01 tại Hà Nội, 01 tại Đà Nẵng, và 02 tại TP. Hồ Chí Minh. 

- Số lượng đại biểu dự kiến: 100 đại biểu/hội thảo, tổ chức trong 1 ngày (2 

buổi) 

2. Nội dung hội thảo 

Nội dung hội thảo được đề xuất dựa trên các mục tiêu chính: 

- Xác định tính khách quan và tính khả thi của kết quả dự báo số trẻ, số học sinh  

đến trường theo tiến trình nghiên cứu. 

- Xác định mối quan hệ giữa kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường với 

điều kiện phát triển giáo dục phù hợp cần đảm bảo.  

- Xác lập cơ sở lý luận và các luận cứ để định hướng đảm bảo điều kiện phát 

triển giáo dục nhìn từ góc độ vĩ mô dựa trên kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến 

trường. 

Một số nội dung dự kiến 

- Dự báo số trẻ, số học sinh đến trường và trách nhiệm xã hội 

- Đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục Việt Nam từ lý luận đến thực tiễn 

- Đầu tư các điều kiện phát triển giáo dục Việt Nam dựa trên nhu cầu xã hội.  

3. Thành phần và thời gian 

- Thành phần: để chất lượng hội thảo được đảm bảo, quy trình tổ chức, nhận bài 

phản biện, và khách mời phát biểu đề dẫn sẽ được công bố rộng rãi. Các chuyên gia đầu 

ngành dự báo, giáo dục, chính sách giáo dục, cùng các học giả, nhà nghiên cứu có quan 

tâm đến phát triển giáo dục Việt Nam sẽ được mời tham dự. Ngoài ra, các cán bộ quản 

lý sở ngành, cơ sở giáo dục đại học có liên quan sẽ được mời cùng tham gia hội thảo. 

- Thời gian: dự kiến từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 8 năm 2019. 

16.2.2. Tọa đàm khoa học 

1. Số lượng và địa điểm tổ chức: 

- Số lượng: 15 tọa đàm 

- Địa điểm tổ chức: các tọa đàm được tổ chức ở 3 thành phố là Hà Nội, Đà 

Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. 

- Số lượng đại biểu dự kiến: 30 -40 đại biểu. 

2. Nội dung tọa đàm: 

Một số nội dung dự kiến 

- Dự báo số trẻ, số học sinh  đến trường từ các nguồn cứ liệu - Một hướng 

nghiên cứu giáo dục cần quan tâm. 

- Đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục nhìn từ góc độ vĩ mô. 

- Mối quan hệ giữa công tác dự báo số trẻ, số học sinh  đến trường với điều kiện 

phát triển giáo dục phù hợp.  



 
 

- Làm gì với kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường hiện nay. 

- Đánh giá chung về công tác dự báo số trẻ, số học sinh đến trường  

- Đánh giá chung về tình hình đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục hiện nay 

- Quan niệm về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác dự báo số trẻ, số học 

sinh đến trường 

- Nhận thức về ý nghĩa và vai trò của công tác dự báo số trẻ, số học sinh đến 

trường 

- Nhận thức về mối quan hệ giữa công tác dự báo số trẻ, số học sinh đến trường 

và vấn đề đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục 

- Việc đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục từ kết qua dự báo số trẻ, số học 

sinh đến trường 

- Từ kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường đến nhiệm vụ của các địa 

phương, các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục khác  

- Những khó khăn về việc đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục ở địa 

phương 

- Những thuận lợi về việc đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục ở địa 

phương 

- Những thay đổi về sự phát triển của trẻ em và học sinh hiện nay trong thực 

tiễn  

- Giải pháp nào có thể giải quyết việc đảm bảo các điều phát triển giáo dục dựa 

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

- Điều kiện về việc đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục ở địa phương cần 

ưu tiên hiện nay 

- Những giải pháp cần chú ý về dự báo số trẻ mầm non đến trường và việc đảm 

bảo các điều kiện phát triển giáo dục hiện nay 

- Những giải pháp nào chú ý về dự báo số học sinh tiểu học đến trường và việc 

đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục hiện nay 

- Những giải pháp cần chú ý về dự báo số học sinh THCS đến trường và việc 

đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục hiện nay 

- Những giải pháp cần chú ý về dự báo số học sinh THPT đến trường và việc 

đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục hiện nay 

- Chương trình giáo dục phổ thông mới và vấn đề đảm bảo các điều kiện giáo 

dục ở bậc tiểu học 



 
 

- Chương trình giáo dục THCS mới và vấn đề đảm bảo các điều kiện giáo dục  

- Chương trình giáo dục THPT mới và vấn đề đảm bảo các điều kiện giáo dục  

3. Thành phần và thời gian: 

- Thành phần: ban tổ chức tọa đàm liên hệ mời các nhà quản lý giáo dục, giảng 

viên, nhà khoa học, chuyên viên các sở, phòng GD&ĐT, cùng các chuyên gia có quan 

tâm đến giáo dục. 

- Thời gian: dự kiến tiến hành từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019. 

16.3. Điều tra, phỏng vấn/Khảo sát thực tế trong nước  

Căn cứ vào mục tiêu nghiên cứu, đề tài xác định tiến hành điều tra bằng bảng hỏi, 

phỏng vấn sâu tại 3 nhóm khách thể cơ bản dựa trên hệ thống phân cấp quản lý giáo dục 

với mục tiêu là xác định thực trạng công tác dự báo số trẻ, số học sinh đến trường và 

việc giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp gồm: 

16.3.1. Điều tra bằng bảng hỏi 

Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi được tiến hành trên 3 nhóm khách thể cụ thể 

sau đây: 

a. Các cơ quan quản lý giáo dục cấp trung ương, cấp Tỉnh - Thành phố:  

Bao gồm nhóm các nhà quản lý có kinh nghiệm về chính sách, quản lý giáo dục và 

các điều kiện phát triển giáo dục được lựa chọn khảo sát bằng bảng hỏi được soạn sẵn. 

Bảng hỏi được xây dựng từ 20 - 30 tiêu chí, số khách thể dự kiến hỏi khoảng 120 người. 

b. Các nhà nghiên cứu và giảng dạy về giáo dục tại các cơ sở giáo dục đại học, 

viện:  

Dựa trên danh sách các viện, cơ sở giáo dục đại học uy tín, có nhiều nghiên cứu, 

đóng góp cho chính sách giáo dục quốc gia được trích xuất từ Bộ GD&ĐT. Từ danh 

sách này, chọn lựa 10 đơn vị trên nguyên tắc chọn mẫu, mỗi đơn vị sẽ mời khảo sát 15 

chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên có quan tâm và nghiên cứu về các điều kiện đảm 

bảo phát triển giáo dục. Bảng hỏi dự kiến xây dựng từ 20 - 30 tiêu chí, và tiến hành hỏi 

với 150 khách thể.  

c. Các cơ quan quản lý giáo dục, giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông ở địa 

phương:  

Nhóm khách thể này gồm các cán bộ quản lý như trưởng phòng ban ở các Sở 

GD&ĐT, Hiệu trưởng một số trường phổ thông, và giáo viên. Để đảm bảo tính khách 

quan do phân bổ địa lý và kinh tế xã hội, 63 tỉnh thành phố được chia thành các khu vực 

gồm: khu vực Nam - Tây Nam bộ; Trung - Tây Nguyên; và Bắc - Bắc Trung bộ. Mỗi 

khu vực tương ứng, chọn 6 tỉnh, thành phố. 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.  

Bảng hỏi được xây dựng từ 20 - 30 tiêu chí, sẽ có 350 bảng hỏi được chuyển cho 

cán bộ quản lý và giáo viên tại các trường trong các bậc học phổ thông được chọn ngẫu 

nhiên.  

Số phiếu khảo sát bằng phương pháp điều tra viết được cụ thể hóa như sau:  

STT Nhóm khách thể Số tiêu chí Số lượng Lưu ý 

1 

Nhà quản lý giáo dục 

cấp trung ương, cấp 

Tỉnh - Thành phố 

Bảng hỏi 20 - 

30 tiêu chí 
120 

Chọn nhà quản lý 

và chuyên gia có 

quan tâm đến vấn 

đề khảo sát 

2 

Nhà nghiên cứu và 

giảng dạy về giáo dục 

tại các cơ sở giáo dục 

đại học, viện 

Bảng hỏi 20 - 

30 tiêu chí 
150 

Chọn mẫu theo 

danh  ách đề xuất 

3 

Cán bộ quản lý giáo 

dục, giáo viên mầm non 

và giáo viên phổ thông 

ở địa phương 

Bảng hỏi 20 - 

30 tiêu chí 
6.300 

Chọn mẫu theo khu 

vực - theo tỉnh: 18 

tỉnh thành ở 3 khu 

vực 

Tổng 3 mẫu    6.570 

16.3.2. Phỏng vấn sâu 

Phương pháp phỏng vấn sâu được tiến hành trên 3 nhóm khách thể tương tự bao 

gồm: 

a. Các cơ quan quản lý giáo dục cấp trung ương, cấp Tỉnh - Thành phố:  

Bao gồm nhóm các nhà quản lý có kinh nghiệm về chính sách, quản lý giáo dục và 

các điều kiện phát triển giáo dục phù hợp được lựa chọn khảo sát bằng bảng phỏng vấn 

sâu bán cấu trúc. Khách thể dự kiến phỏng vấn là 12 chuyên gia. Kết cấu bảng phỏng 

vấn: xoay quanh 10 tiêu điểm gồm: 

+ Quan niệm về vài trò của công tác dự báo số trẻ, số học sinh đến trường 

+ Quan niệm về việc đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục 

+ Mô hình dự báo số trẻ, số học sinh đến trường 

+ Mong đợi về kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường 

+ Thực trạng việc đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục 

+ Nguyên nhân của thực trạng việc đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục 

+ Làm gì với các kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường 



 
 

+ Những thay đổi về sự phát triển của trẻ em và học sinh hiện nay như thế nào 

+ Điều cần quan tâm khi dự báo số trẻ, số học sinh đến trường và việc đảm bảo 

các điều kiện phát triển giáo dục hiện nay 

+ Một số đề xuất có liên quan về dự báo số trẻ, số học sinh đến trường  và việc 

đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục hiện nay. 

b. Các nhà nghiên cứu và giảng dạy về giáo dục tại các cơ sở giáo dục đại học, viện:  

Các hiệu trưởng, lãnh đạo viện trường cùng các chuyên gia đầu ngành về dự báo 

dân số, dự báo giáo dục, chính sách và phát triển giáo dục sẽ được mời tham gia phỏng 

vấn sâu. Số khách thể dự kiến là 15 chuyên gia thuộc nhóm mẫu đã xác định để tham gia 

phỏng vấn sâu. Phỏng vấn bằng bảng hỏi phỏng vấn bán cấu trúc, với 12 tiêu điểm 

phỏng vấn, bao gồm: 

+ Đánh giá chung về tình hình đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục 

+ Quan niệm về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác dự báo số trẻ, số học 

sinh đến trường 

+ Nhận thức về việc đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục 

+ Nhận thức về ý nghĩa và vai trò của công tác dự báo số trẻ, số học sinh đến 

trường 

+ Đánh giá chung về công tác dự báo số trẻ, số học sinh đến trường 

+ Những mong đợi về kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường 

+ Đánh giá về việc đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục hiện nay  

+ Nguyên nhân của thực trạng việc đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục 

hiện nay 

+ Từ kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường đến nhiệm vụ của các địa 

phương, các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục khác 

+ Những thay đổi về sự phát triển của trẻ em và học sinh hiện nay như thế nào 

trong thực tiễn 

+ Những đề xuất có liên quan về dự báo số trẻ, số học sinh đến trường và việc 

đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục hiện nay 

+ Khuyến nghị về công tác dự báo số trẻ, số học sinh đến trường và việc đảm bảo 

các điều kiện phát triển giáo dục. 

c. Các cơ quan quản lý giáo dục, giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông ở địa 

phương:  

Chọn 18 cán bộ quản lý, 52 giáo viên thuộc nhóm khách thể đã nêu để tiến hành 



 
 

phỏng vấn. Sử dụng bảng phỏng vấn bán cấu trúc 15 tiêu điểm bao gồm:  

+ Đánh giá chung về công tác dự báo số trẻ, số học sinh đến trường theo hiểu biết 

của cá nhân 

+ Đánh giá chung về tình hình đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục theo hiểu 

biết của cá nhân 

+ Quan niệm về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác dự báo số trẻ, số học sinh 

đến trường 

+ Nhận thức về ý nghĩa và vai trò của công tác dự báo số trẻ, số học sinh đến 

trường 

+ Nhận thức về mối quan hệ giữa công tác dự báo số trẻ, số học sinh đến trường 

và vấn đề đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục 

+ Những mong đợi về kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường từ góc nhìn 

cá nhân 

+ Những mong đợi về việc đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục từ kết qua dự 

báo số trẻ, số học sinh đến trường 

+ Từ kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường đến nhiệm vụ của các địa 

phương, các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục khác dưới góc nhìn cá nhân 

+ Những khó khăn về việc đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục ở địa 

phương 

+ Những thuận lợi về việc đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục ở địa 

phương 

+ Những thay đổi về sự phát triển của trẻ em và học sinh hiện nay như thế nào 

trong thực tiễn như thế nào 

+ Những giải pháp nào có thể giải quyết việc đảm bảo các điều phát triển giáo 

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

+ Đâu là điều kiện về việc đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục ở địa 

phương cần ưu tiên nhất hiện nay 

+ Những giải pháp nào cần chú ý về dự báo số trẻ, số học sinh đến trường và việc 

đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục hiện nay 

+ Khuyến nghị về công tác dự báo số trẻ, số học sinh đến trường và việc đảm bảo 

các điều kiện phát triển giáo dục. 

Các phiếu phỏng vấn bán cấu trúc này được tổ chức mở, người tiến hành phỏng 

vấn cần được đào tạo để nắm rõ các tiêu điểm gợi ý. Bằng kiến thức và kinh nghiệm cá 

nhân, người phỏng vấn sẽ tiến hành trao đổi với khách thể phỏng vấn sao cho khai thác 



 
 

được nguồn thông tin giá trị nhất có thể.  

Để phục vụ phương pháp phỏng vấn sâu và ứng dụng công nghệ trong phỏng vấn, 

các hình thức phỏng vấn sẽ được ưu tiên theo thứ tự gồm: phỏng vấn trực tiếp, phỏng 

vấn qua truyền hình trực tuyến (facetime, skype, facebook), và phỏng vấn qua trả lời thư 

điện tử. Tất cả các cuộc phỏng vấn đều được ghi âm, ghi hình, mã hoá với sự xác nhận 

đồng ý của khách thể phỏng vấn. Các cuộc phỏng vấn đều được lưu biên bản để đảm 

bảo tính xác thực của kết quả phỏng vấn sâu. 

Tổng hợp số khách thể phỏng vấn sâu được cụ thể hóa như sau:  

STT Nhóm khách thể Mẫu phỏng 

vấn 

Số lượng Lưu ý 

1 

Nhà quản lý giáo dục 

cấp trung ương, cấp Tỉnh 

- Thành phố 

Mẫu 10 tiêu 

điểm 
12 

Chọn nhà quản lý 

và chuyên gia có 

quan tâm đến vấn 

đề phỏng vấn 

2 

Nhà nghiên cứu và giảng 

dạy về giáo dục tại các 

cơ sở giáo dục đại học, 

viện 

Mẫu 12 tiêu 

điểm 
15 

Chọn mẫu theo 

danh sách đề  uất 

để phỏng vấn 

3 

Cán bộ quản lý giáo dục, 

giáo viên mầm non và 

giáo viên phổ thông ở 

địa phương 

Mẫu 15 tiêu 

điểm 
70 

Chọn mẫu theo khu 

vực - theo tỉnh: 18 

tỉnh thành ở 3 khu 

vực để phỏng vấn 

Tổng 3 mẫu      97   

Như vậy, đối với điều tra sơ cấp, nghiên cứu tiến hành xây dựng 6 mẫu khảo sát  

bao gồm 3 mẫu điều tra viết và 3 mẫu phỏng vấn khác nhau.  

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. 

16.4. Khảo sát ngoài nước 

        Tiến hành khảo sát trực tiếp mang tính chất có chọn lọc tại hai quốc gia ở Châu Á 

Singapore và Trung Quốc về đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số 

trẻ, số học sinh đến trường (dựa trên kết quả dự báo giáo dục). Dự kiến 2 đoàn đi khảo 

sát, mỗi đoàn 04 người trong 07 ngày. 

       Tiến hành nghiên cứu ngược hoặc nghiên cứu hồi cứu nhằm tìm ra điểm tương đồng 

về thời điểm, về điều kiện kinh tế - giáo dục để rút tỉa các kinh nghiệm hệ thống và kinh 

nghiệm chuyển dịch theo chiều dài trong nghiên cứu theo các tiêu chí 

     Một số lý do để lựa chọn hai cơ sở nghiên cứu ngoài nước ở Châu Á như sau:  



 
 

17.1. Cách tiếp cận: 

Đề tài nghiên cứu được tiếp cận theo các hướng cơ bản với hai phương pháp luận sau 

đóng vai trò chủ yếu: 

17.1.1. Quan điểm hệ thống cấu trúc 

Vận dụng quan điểm hệ thống cấu trúc để xây dựng cơ sở lý luận như dự báo, mối 

quan hệ giữa dự báo số trẻ, số học sinh đến trường và các tiêu chí trong giáo dục mong 

đợi, các điều kiện phát triển giáo dục và việc đảm bảo các điều kiện phát triển giáo 

dục...  

Nghiên cứu đề tài (xây dựng tiêu chí dự báo, bình luận số liệu dự báo dự báo số 

trẻ em đến trường và học sinh đến trường) được tiến hành trên cấu trúc đã được xác lập 

một cách hệ thống. Các chỉ số trong mô hình và phương thức dự báo được xây dựng cụ 

thể trong từng tiêu chí khác nhau nhưng vẫn được xem xét trong một hệ thống các chỉ 

số có liên kết chặt chẽ với nhau theo một trình tự nhất định nhưng không nghiêm ngặt 

đến mức cố định. 

Mối quan hệ giữa số liệu dự báo số trẻ, số học sinh đến trường và các điều kiện 

phát triển giáo dục được nhìn nhận theo một cấu trúc đó là mối quan hệ chặt chẽ, kéo 

theo hay nảy sinh. 

17.1.2. Quan điểm thực tiễn 

Tình hình dự báo số trẻ, số học sinh đến trường trong cả nước thông qua nguồn 

dữ liệu khoa học, xem xét số liệu dự báo trong cái nhìn có liên quan với các tiêu chí 

mong đợi được xác lập là đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn. Từ kết quả nghiên cứu 

- Có nền giáo dục phát triển mạnh trong khu vực trong thời gian qua cũng như 

trong tiến trình phát triển 

- Có những kinh nghiệm giáo dục phong phú và có thể áp dụng trong tình hình 

hiện nay 

- Có mối quan hệ nghiên cứu theo chiều dài có thể tham khảo, học tập và chọn 

lọc 

- Có hệ thống giáo dục có khá nhiều điểm tương đồng với tiến trình phát triển 

giáo dục của Việt Nam 

- Có những cơ hội khảo sát đồng bộ, nghiên cứu so sánh trong tầm nhìn và chiến 

lược khảo sát 

- Có những mối quan hệ nhất định với cơ sở nghiên cứu để thiết lập cuộc khảo 

sát hiệu quả. 

 

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



 
 

góp phần định hướng các đề xuất có liên quan đến công tác đảm bảo điều kiện phát 

triển giáo dục trên bình diện vĩ mô. Nói cách khác, số liệu dự báo số trẻ, số học sinh 

đến trường là cơ sở rất quan trọng để định hướng điều kiện phát triển giáo dục, đảm 

bảo điều kiện phát triển giáo dục theo định hướng đổi mới toàn diện giáo dục Việt 

Nam, nâng cao chất lượng giáo dục và hướng đến người học một cách tích cực và phát 

triển năng lực của chủ thể học tập. 

Trên phương diện chính sách và quản lý, dữ liệu dự báo thu được từ đề tài là một 

kênh thông tin quan trọng để Bộ GD&ĐT và các bộ ngành có liên quan tham chiếu 

trong hoạch định, điều hành hệ thống giáo dục quốc gia. Trên cơ sở đó, định hình và 

duy trì các hành lang pháp lý đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục về lâu dài theo 

tầm nhìn.  

Ngoài ra, kết quả dự báo dự báo số trẻ, số học sinh đến trường còn góp phần nâng 

cao kết quả hoạt động đào tạo của các trường Đại học Sư phạm nói riêng và các trường 

cơ sở giáo dục khác có đào tạo giáo viên nói chung trong tình hình hiện nay. Đây cũng 

là định hướng quan trọng để các chiến lược đầu tư, phát triển nhà trường cụ thể là công 

tác xây dựng cơ bản, công tác đào tạo theo chỉ tiêu được tiến hành một cách nghiêm 

túc, hiệu quả và đáp ứng nhu cầu thực tiễn. 

17.2. Phương pháp nghiên cứu 

 Để tiến hành nghiên cứu đề tài này, nghiên cứu sử dụng phối hợp các phương 

pháp sau: 

17.2.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận 

17.2.1.1. Mục đích 

Khái quát hóa, hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản, trên cơ sở đó xây dựng 

các bảng điều tra, xác lập các cơ sở đề xuất các giải pháp. 

17.2.1.2. Yêu cầu 

Đọc các tài liệu, tham khảo một số công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, 

tìm ra những cơ sở nghiên cứu. 

17.2.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

17.2.2.1. Phương pháp dự báo giáo dục 

a. Mục đích 

Đây là phương pháp nghiên cứu chính của đề tài. Đề tài xây dựng các tiêu chí cần 

thiết để tiến hành dự báo giáo dục theo từng bước. 

Thu thập dữ liệu dân số và dự báo dân số theo mô hình biến thiên và phân tích 

dựa trên từng khoảng 5 năm với tiến trình xác định. 



 
 

Xác lập các tiêu chí cần thực hiện bài toán dự báo mang tính bổ sung trong quá 

trình dự báo và phân tích dữ liệu dự báo. 

Xác lập mối tương quan giữa kết quả số trẻ, số học sinh đến trường dựa trên kết 

quả dự báo với các điều kiện phát triển giáo dục hiện tại trong cái nhìn biến thiên tự 

nhiên. Xác định độ vênh dựa trên số trẻ, số học sinh  đến trường với các điều kiện phát 

triển giáo dục hiện tại để đề xuất các điều kiện phát triển giáo dục cần đảm bảo theo 

mô hình. 

        Những phân tích sẽ được thực hiện dựa trên số liệu dự báo của toàn dân số, trên 

bình diện giới tính và khu vực là chủ yếu. Các yêu cầu của đảm bảo điều kiện phát 

triển giáo dục phù hợp cũng dựa trên giới hạn nghiên cứu và mô hình nghiên cứu đã 

xác lập. Mối tương quan giữa kết quả số trẻ, số học sinh  đến trường dựa trên kết quả 

dự báo với các điều kiện phát triển giáo dục cũng được xác lập trong giới hạn nghiên 

cứu theo mô hình cụ thể được lựa chọn trong đề tài nghiên cứu. 

b. Yêu cầu 

 Dựa trên cơ sở lý luận của đề tài và phương pháp luận để xây dựng các tiêu chí 

dự báo số trẻ, số học sinh  đến trường, mối tương quan giữa kết quả số trẻ, số học sinh  

đến trường dựa trên kết quả dự báo với các điều kiện phát triển giáo dục.  

          Bảng đề xuất tiêu chí dự báo, xác định mối tương quan được thử nghiệm trước 

khi thực hiện chính thức trên dữ liệu thu thập được trong quá trình chuyển giao.  

17.2.2.2. Phương pháp điều tra viết 

a. Mục đích 

Khảo sát bằng bảng điều tra viết đối với cán bộ quản lý và giáo viên và một số 

nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý để thu thập dữ liệu khảo sát theo các nhóm câu 

hỏi được xác lập ứng với các tiêu chí cần khảo sát trong đề tài. 

b. Yêu cầu 

          Tập trung nhiều nhất vào khách thể trọng điểm: nhà quản lý giáo dục để thu thập 

dữ liệu sơ cấp, giáo viên để thu thập dữ liệu sơ cấp trong cái nhìn so sánh - đối chiếu. 

 Đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần mẫu như đã xác lập gồm: 6,570 cho 3 

nhóm mẫu cụ thể: Nhà quản lý giáo dục cấp trung ương, cấp Tỉnh - Thành phố, Nhà 

nghiên cứu và giảng dạy về giáo dục tại các cơ sở giáo dục đại học, viện, Cán bộ quản 

lý giáo dục, giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông ở địa phương. 

Bảng điều tra sẽ được thiết kế bao gồm hai phần chính: phần nội dung hỏi và 

phần thông tin cá nhân. Việc phát phiếu hỏi được ghi nhận bằng hình ảnh và có chữ ký 

xác nhận của người điều tra viết. 

17.2.2.3. Phương pháp phỏng vấn sâu 



 
 

a. Mục đích 

Tiến hành phỏng vấn sâu đối với cán bộ quản lý và giáo viên và một số nhà hoạch 

định chính sách để làm rõ hơn kết quả nghiên cứu trong đó tập trung nhiều nhất vào 

khách thể trọng điểm: nhà quản lý giáo dục. 

b. Yêu cầu 

 Các chuyên gia đầu ngành, một số nhà quản lý và cán bộ quản lý giáo dục có 

nhiều kinh nghiệm quản lí, cùng các giáo viên trực tiếp là nguồn nhân lực trong hệ 

thống giáo dục được chọn tham gia phỏng vấn.  

          Quy trình sẽ tiến hành phỏng vấn sâu 97 khách thể dựa theo bảng phỏng vấn đã 

soạn sẵn với các tiêu điểm cụ thể.  

Phỏng vấn sẽ được thu âm, ghi nhận bằng hình ảnh và có chữ ký xác nhận của 

khách thể tham gia phỏng vấn và người phỏng vấn. 

17.3. Phương pháp thực nghiệm 

17.3.1. Mục đích 

Sử dụng phương pháp thực nghiệm để khẳng định tính khả thi của một số giải 

pháp trong giả thuyết nghiên cứu. 

17.3.2. Yêu cầu 

Thực nghiệm được tiến hành mang tính chất lựa chọn vì không phải tất cả các 

giải pháp đều có thể được tiến hành ngay trong thời điểm nghiên cứu. Mặt khác, các 

giải pháp đảm bảo điều kiện giáo dục cũng cần được chuẩn bị theo lộ trình. 

Thực nghiệm cũng giới hạn có trọng điểm bằng các tập trung khảo sát sâu trong 

sự thay đổi ở nhóm thực nghiệm ở hai thời điểm: trước thực nghiệm và sau thực 

nghiệm mà chưa thể tiến hành so sánh theo mô hình đa chiều, đa trực giữa nhóm thực  

nghiệm và nhóm đối chứng. 

Thực nghiệm sẽ tiến hành dựa trên điều kiện của đề tài nên sẽ tập trung vào giáo 

dục tiểu học và giáo dục mầm non (hệ ngoài công lập) để tác động bằng mô hình thực 

nghiệm có chọn lọc. 

17.4. Phương pháp tọa đàm - Hội thảo 

17.4.1. Mục đích 

Sử dụng phương pháp tọa đàm - hội thảo nhằm thu thập ý kiến đa chiều, các cứ 

liệu định hướng nghiên cứu và kiểm chứng các vấn đề trong nghiên cứu chiều dọc. 

17.4.2. Yêu cầu:  

Sử dụng hai hình thức: Hội thảo khoa học và tọa đàm khoa học để thu thập ý kiến của 

các chuyên gia, các nhà khoa học và các nhà quản lý giáo dục cũng như giảng viên - 

giáo viên và một số đối tượng khác nhằm làm phong phú và cụ thể hóa dữ liệu thực 

tiễn.  

Tổ chức 15 tọa đàm khoa học với 4 tọa đàm điểm gồm 15 biên bản tọa đàm. 

Tổ chức 4 hội thảo khoa học với 4 báo cáo khoa học.     

17.5. Phương pháp thống kê 

17.5.1. Mục đích 



 
 

Các phương pháp thống kê, phân tích dữ liệu cùng các công cụ thống kê mạnh, hiện 

đại sẽ được vận dụng nhằm mục đích xây dựng được mô hình dự báo trẻ em trong cấu 

trúc dân số, sau đó là dự báo số trẻ, số học sinh đến trường.  

Ngoài ra, các điều kiện đảm bảo phát triển giáo dục cũng được phân tích theo các giả 

định nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa các điều kiện này và số trẻ, số học sinh. 

17.5.2. Yêu cầu 

Sử dụng phần mềm SPSS phiên bản 20.0 để xử lý thống kê như: tính tần số, tỷ 

lệ phần trăm, trị số trung bình, độ lệch chuẩn, kiểm nghiệm T - Test, kiểm nghiệm Chi 

- quare, kiểm nghiệm ANOVA, tương quan, các phân tích hồi quy, hồi quy đa biến, 

phân tích Mô hình cấu trúc tuyến tuyến tính (SEM), phân tích đánh giá mô hình tối ưu 

Bayesian, hay phân tích theo chuỗi thời gian dùng trong dự báo. Quy trình phân tích sẽ 

được thực hiện bởi 2 nhóm độc lập. Các kết quả phân tích thu được trích xuất dưới 

dạng bảng và mô hình hoá bằng biểu đồ phục vụ việc báo cáo, bàn luận của nghiên cứu 

để đảm bảo tính hệ thống và nhất quán.  

Ngoài ra, quá trình phân tích sẽ tiến hành xây dựng các mô hình dự báo. Nhiều thuật 

toán phức tạp sẽ được vận dụng, trên cơ sở tham chiếu các phương pháp hướng dẫn về 

dự báo của WHO, Tổng cục Thống kê, và các chuyên gia đầu ngành tính toán, phân 

tích dữ liệu. Trong đó, yêu cầu cơ bản là xác định được và chọn lọc được mô hình dự 

báo số trẻ, số học sinh  đến trường dựa trên các dữ liệu thô thu thập độc lập từ nghiên 

cứu. Mô hình dự báo này cũng phát triển trên nền tảng các tính tương quan đa biến, hồi 

quy tuyến tính, hoặc qua các dữ liệu chuỗi thời gian. Các mô hình được dựng sẽ được 

kiểm định lại bằng các công cụ độc lập như phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM), đánh 

giá mô hình tối ưu Bayesian. 

18 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 

18.1. Trường Đại học Sư phạm TP.HCM - Tổ chức chủ trì nghiên cứu đề tài 

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM sẽ chịu trách nhiệm chính trong xây dựng 

kế hoạch, lộ trình nghiên cứu đề tài và kiểm tra, giám sát việc tuân thủ kế hoạch, lộ 

trình đó. Bên cạnh đó, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM thực hiện vai trò điều 

hành tổng thể quá trình thực hiện đề tài, chủ trì các hội thảo, tọa đàm và chủ trì tổ 

chức điều tra nghiên cứu khảo sát. 

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM là đơn vị chịu trách nhiệm chính đối với 

các nội dung nghiên cứu của đề tài, bao gồm:  

Xây dựng cơ sở lý luận về dự báo số trẻ, số học sinh ở Việt Nam đến trường 

trong giáo dục; 

Vấn đề đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục; Vấn đề đảm bảo điều kiện phát 

triển giáo dục phù hợp với số trẻ, số học sinh ở Việt Nam đến trường trong giáo dục; 

Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trong việc đảm bảo điều kiện phát triển 

giáo dục phù hợp với số trẻ, số học sinh đến trường dựa trên kết quả dự báo giáo 



 
 

dục;  

Dự báo số trẻ, số học sinh ở Việt Nam đến trường giai đoạn 2018 - 2025 theo 

tiêu chí; tầm nhìn 2035 

Xác lập các giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số 

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

Đề xuất một số giải pháp cụ thể đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục dựa 

trên kết quả dự báo số trẻ, số học sinh ở Việt Nam đến trường 2018 - 2025 và tầm 

nhìn 2035 theo tiến trình nghiên cứu.   

18.2. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - Tổ chức phối hợp nghiên cứu đề 

tài 

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục là đơn vị phối hợp với Trường Đại 

học Sư phạm TP.HCM trong việc nghiên cứu đề tài trong việc kiểm định kết quả dự 

báo số trẻ, số học sinh  đến trường. Thành viên trong nhóm nghiên cứu thuộc Cục 

Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục sẽ tham gia viết các bài tham luận, biên tập các 

bài tham luận khoa học theo chủ đề. 

Đại diện Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục phối hợp với nhóm nghiên 

cứu đề tài để xây dựng các giải pháp. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục cùng 

với chuyên gia của Trường sẽ khảo sát ở nước ngoài theo định hướng chuyên sâu. 

18.3.  Cục cơ sở vật chất - Tổ chức phối hợp nghiên cứu đề tài 

Cục cơ sở vật chất là đơn vị phối hợp với Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 

trong việc nghiên cứu đề tài trong việc kiểm định kết quả dự báo số trẻ, số học sinh  

đến trường. Thành viên trong nhóm nghiên cứu thuộc Cục sẽ tham gia viết các bài 

tham luận, biên tập các bài tham luận khoa học theo chủ đề. 

 Cục cơ sở vật chất sẽ phối hợp với nhóm nghiên cứu đề tài để xây dựng các 

giải pháp có liên quan. Cục cơ sở vật chất cùng với chuyên gia của Trường sẽ khảo 

sát ở nước ngoài theo định hướng nghiên cứu chuyên sâu trong điều kiện thực tiễn. 

18.4.  Vụ Giáo dục Mầm non - Tổ chức phối hợp nghiên cứu đề tài 

Vụ Giáo dục mầm non phối hợp với Trường Đại học Sư phạm TP.HCM trong 

việc tổ chức hội thảo, tọa đàm, viết các nội dung chuyên đề được phân công. 

Ngoài ra, Vụ Giáo dục mầm non sẽ phối hợp với nhóm nghiên cứu đề tài để 

tổ chức hội thảo và tham gia khảo sát trong nước. Thành viên trong nhóm nghiên 

cứu thuộc Vụ sẽ tham gia Chủ tọa của các tọa đàm và Hội thảo khoa học theo chuỗi. 

Vụ cùng với chuyên gia của Trường khảo sát ở nước ngoài theo định hướng nghiên 

cứu chuyên sâu trong điều kiện thực tiễn. Vụ sẽ phối hợp với nhóm nghiên cứu để 

thử nghiệm một vài giải pháp được đề xuất dựa trên mô hình thực nghiệm có chọn 

lọc. 

18.5.  Vụ Giáo dục Tiểu học - Tổ chức phối hợp nghiên cứu đề tài 

Vụ Giáo dục Tiểu học là đơn vị phối hợp với Trường Đại học Sư phạm 

TP.HCM trong việc nghiên cứu đề tài và đảm nhận việc thu thập số liệu, hoàn thiện 

khung bình luận và đánh giá. Thành viên trong nhóm nghiên cứu thuộc Vụ sẽ tham 



 
 

gia viết các bài tham luận, biên tập các bài tham luận và tổ chức tọa đàm khoa học. 

Vụ phối hợp với nhóm nghiên cứu xây dựng các giải pháp có liên quan. Vụ 

cùng chuyên gia của Trường sẽ khảo sát ở nước ngoài theo định hướng nghiên cứu 

chuyên sâu trong điều kiện thực tiễn. Ngoài ra, Vụ sẽ phối hợp với nhóm nghiên cứu 

thử nghiệm một vài giải pháp được đề xuất theo mô hình thực nghiệm có chọn lọc.  

18.6.  Vụ Giáo dục Trung học - Tổ chức phối hợp nghiên cứu đề tài 

Vụ Giáo dục phổ thông là đơn vị phối hợp với Trường Đại học Sư phạm 

TP.HCM trong việc nghiên cứu đề tài trong việc kiểm định kết quả dự báo số trẻ, số 

học sinh  đến trường. Thành viên trong nhóm nghiên cứu thuộc Vụ sẽ tham gia viết 

các bài tham luận, biên tập các bài tham luận khoa học theo chủ đề. 

Vụ sẽ phối hợp với nhóm nghiên cứu đề tài xây dựng các giải pháp có liên 

quan. Vụ cùng với chuyên gia của Trường sẽ khảo sát ở nước ngoài theo định hướng 

nghiên cứu chuyên sâu. 

18.7. Các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc 

a. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

b. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

c. Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế 

Nội dung phối hợp nghiên cứu đề tài:  

 Tiến hành hỗ trợ tiền trạm nghiên cứu. 

 Phối hợp với Trường Đại học Sư phạm TP.HCM trong việc nghiên cứu và 

đảm nhận thu thập số liệu, hoàn thiện khung bình luận và phân tích, đánh giá. 

 Thành viên trong nhóm nghiên cứu thuộc các trường sẽ tham gia viết các bài 

tham luận, biên tập các bài tham luận và tổ chức tọa đàm khoa học, hội thảo khoa 

học theo mục tiêu và nội dung định hướng. 

 Đánh giá các giải pháp được đề xuất theo các luận cứ, luận chứng khoa học. 

18.8. Các Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cùng các Sở trực thuộc có liên quan 

đến nghiên cứu 

Nội dung phối hợp nghiên cứu đề tài: 

 Hỗ trợ về chỉ đạo phối hợp thực hiện khảo sát trong đề tài. 

 Hỗ trợ chỉ đạo chương trình thực nghiệm theo mô hình thực nghiệm xác lập. 

 Cung cấp dữ liệu có liên quan đến đề tài trong phạm vi, nhiệm vụ quản lý. 



 
 

20 Kế hoạch thực hiện: 

 

Các nội dung, công việc 
chủ yếu cần được thực 
hiện; các mốc đánh giá 

chủ yếu 

 Kết quả phải 
đạt 

Thời 
gian 
(bắt 

đầu, kết 
thúc) 

Cá nhân, tổ 
chức thực 

hiện* 

Dự 
kiến 
kinh 
phí

 

1 
Nội dung 1: Hệ thống hoá cơ sở lý luận về đảm bảo điều kiện phát 

triển giáo dục phù hợp số trẻ, số học sinh đến trường 

110,7

99 

1.1 

Công việc 1: Hệ thống 

hoá cơ sở lý luận về dự 

báo số trẻ, số học sinh  

đến trường ở Việt Nam. 

Mô hình dự báo số trẻ, số 

học sinh ở Việt Nam đến 

trường.  

01 báo cáo chi 

tiết chuyên đề 

cơ sở lý luận về 

dự báo số trẻ, số 

học sinh đến 

trường ở Việt 

Nam 

11- 

12/2017 

Huỳnh Văn 

Sơn, 

Nguyễn Kim 

Hồng,  

Nguyễn Thị 

Minh Hồng; 

Hoàng Hoa 

Cương; 

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến; 

Dương Thị 

Hồng Hiếu; 

Lê Đức Long; 

Hoàng Thị 

Hạnh; Sầm 

Vĩnh Lộc, 

Nguyễn Vĩnh 

Khương, 

1.2 

Công việc 2: Hệ thống 

hoá cơ sở lý luận về vấn 

đề đảm bảo điều kiện 

phát triển giáo dục tại 

Việt Nam phù hợp với số 

trẻ, số học sinh đến 

trường theo kết quả dựa 

trên kết quả dự báo. 

04 tọa đàm 

chuyên sâu và 

tham vấn 

chuyên gia 

01- 

03/2018 

1.3 

Công việc 3: Hệ thống hoá 

thể chế và cơ chế quản lý 

nhà nước, chính sách và 

vấn đề đảm bảo điều kiện 

phát triển giáo dục tại Việt 

Nam dựa trên phù hợp với 

kết quả dự báo số trẻ, số 

học sinh  đến trường. 

Báo cáo 

Đảm bảo tính 

khoa học 

01- 

03/2018 

2 Nội dung 2: Kinh nghiệm các nước phát triển trong dự báo số trẻ, số 

học sinh  đến trường và đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục 

quốc gia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

Công việc 4: Kinh 

nghiệm các nước phát 

triển trong vấn đề dự báo 

số trẻ, số học sinh  đến 

trường.  

Báo cáo  

Đảm bảo tính 

khoa học 
4- 

06/2018 

Huỳnh Văn 

Sơn, 

Nguyễn Kim 

Hồng, 

Nguyễn Thị 



 
 

2.2 

Công việc 5: Lịch sử và 

quá trình hình thành các 

chính sách quốc gia về 

giáo dục của  các nước 

phát triển.  

Báo cáo  

Đảm bảo tính 

khoa học 

06-

08/2018 

Minh Hồng; 

Hoàng Hoa 

Cương; 

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến; 

Dương Thị 

Hồng Hiếu; 

Lê Đức Long; 

Sầm Vĩnh 

Lộc, Nguyễn 

Vĩnh Khương, 

 

205,3

48 

2.3 

Công việc 6: Kinh 

nghiệm các nước phát 

triển về đảm bảo các điều 

kiện phát triển giáo dục 

quốc gia.  

Báo cáo  

Đảm bảo tính 

khoa học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04-

08/2018  

2.4  

Công việc 7: Phân tích 

đối chiếu các điều kiện 

tương đồng về giáo dục 

của các nước phát triển 

trên cơ sở so sánh thực 

trạng giáo dục Việt Nam.  

Báo cáo  

Đảm bảo tính 

khoa học 

08-

12/2018 

  

 

 

2.5  

Công việc 8: Phân tích 

tham chiếu kinh nghiệm 

về dự báo số trẻ, số học 

sinh và đảm bảo điều 

kiện phát triển giáo dục 

của nhóm các quốc gia 

phát triển, tham chiếu 

cho tình hình giáo dục 

Việt Nam.  

Báo cáo  

Đảm bảo tính 

khoa học 

08-

12/2018  

2.6  

Công việc 9: Tham chiếu 

các chiến lược hành động 

đảm bảo phát triển giáo 

Báo cáo  

Đảm bảo tính 

khoa học 

12/2018 

3/2019  



 
 

 

dục của các nước phát 

triển trong thực tiễn giáo 

dục Việt Nam.  

3 Nội dung 3:  Dự báo số trẻ, số học sinh ở Việt Nam đến trường giai đoạn 

2018 - 2025 tầm nhìn 2035 

181,571 

3.1 

Công việc 10: Xác định 

mô hình dự báo số trẻ, và 

số trẻ đến trường giai 

đoạn 2018 - 2025 tần 

nhìn 2035.  

Báo cáo  

Đảm bảo tính 

khoa học 

4/2019- 

12/2019 

Huỳnh Văn 

Sơn, 

Nguyễn Kim 

Hồng,  

Nguyễn Thị 

Minh Hồng; 

Hoàng Hoa 

Cương; 

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến; 

Dương Thị 

Hồng Hiếu; Lê 

Đức Long; 

Hoàng Thị 

Hạnh; Sầm 

Vĩnh Lộc, 

Nguyễn Vĩnh 

Khương, 

3.2 

Công việc 11: Dự báo số 

trẻ đến trường Mầm non 

giai đoạn 2018 - 2025 tầm 

nhìn 2035 theo tiêu chí. 

Báo cáo  

Đảm bảo tính 

khoa học 

9/2019 

12/2019 

3.3 

Công việc 12: Dự báo số 

học sinh đến trường phổ 

thông giai đoạn 2018 - 

2025 tầm nhìn 2035 theo 

tiêu chí. 

Báo cáo kết 

quả khảo sát 

về dự báo số 

trẻ, số học 

sinh đến 

trường giai 

đoạn 2018 - 

2025 tầm nhìn 

2035 theo tiêu 

chí  

12/2019 

3.4  

Công việc 13: Quản lý 

nhà nước và giám sát 

việc thực hiện các yêu 

cầu đảm bảo điều kiện 

phát triển giáo dục tại 

Việt Nam dựa trên kết 

quả dự báo số trẻ, số học 

sinh  đến trường. 

 
1/2019 

6/2019  

 

 

3.5  

Công việc 14: Quá trình 

tham chiếu vấn đề đảm 

bảo điều kiện phát triển 

giáo dục tại Việt Nam 

dựa trên kết quả dự báo 

 12/2019 



 
 

số trẻ, số học sinh đến 

trường giai đoạn 2018 - 

2025 tầm nhìn 2035.  

4 Nội dung 4: Vấn đề đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp 

với số trẻ, số học sinh đến trường hướng đến chất lượng giáo dục 

tổng thể 

368,186 

4.1 

Công việc 15: Chất 

lượng giáo dục tổng thể 

và quản lý giáo dục - 

Một số yêu cầu cơ bản. 

Báo cáo  

Đảm bảo tính 

khoa học, chính 

xác 

12/2019 Huỳnh Văn 

Sơn, 

Nguyễn Kim 

Hồng, Nguyễn 

Thị Minh 

Hồng; Hoàng 

Hoa Cương; 

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến; 

Dương Thị 

Hồng Hiếu; Lê 

Đức Long; 

Hoàng Thị 

Hạnh; Sầm 

Vĩnh Lộc, 

Nguyễn Vĩnh 

Khương. 

 

4.2 

Công việc 16: Một số nội 

dung về đảm bảo điều 

kiện phát triển giáo dục 

hướng đến chất lượng 

giáo dục tổng thể và chất 

lượng giáo dục phù hợp 

với số lượng trẻ em và số 

học sinh đến trường. 

Báo cáo  

Đảm bảo tính 

khoa học, chính 

xác 

10-

12/2019 

4.3 

Công việc 17: Phân tích 

kết quả dự báo số trẻ, số 

học sinh  ở Việt Nam đến 

trường giai đoạn 2018 - 

2025 tầm nhìn 2035 theo 

tiêu chí so sánh với thực 

trạng các điều kiện phát 

triển giáo dục biến thiên 

tự nhiên. 

Báo cáo  

Đảm bảo tính 

khoa học, số liệu 

tin cậy, chính 

xác 

10-

12/2019 

4.4 

Công việc 18: Đề xuất về 

các giải pháp đảm bảo 

điều kiện phát triển giáo 

dục phù hợp với số trẻ, 

số học sinh  đến trường 

dựa trên kết quả dự báo 

số trẻ, số học sinh  ở Việt 

Nam đến trường 2018 - 

2025 tầm nhìn 2035.  

Báo cáo  

Đảm bảo tính 

khoa học 

10-

12/2019 
  

5 Nội dung 5:  Một số giải pháp cụ thể đảm bảo điều kiện phát triển giáo  



 
 

dục phù hợp với số trẻ, số học sinh  đến trường 2018 - 2025 tầm nhìn 

2035    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

347,984 

5.1 

Công việc 19: Xây dựng 

nhóm các giải pháp về cơ 

chế, chính sách. 

Báo cáo  

Đảm bảo tính 

khoa học  

12/2019 

-

04/2020 
Huỳnh Văn 

Sơn, 

Nguyễn Kim 

Hồng,  

Nguyễn Thị 

Minh Hồng; 

Hoàng Hoa 

Cương; 

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến; 

Dương Thị 

Hồng Hiếu; Lê 

Đức Long; 

Hoàng Thị 

Hạnh; Sầm 

Vĩnh Lộc, 

Nguyễn Vĩnh 

Khương, 

 

 

 

 

5.2 

Công việc 20: Xây dựng 

nhóm các giải pháp về mô 

hình quản lý và thực hiện. 

Báo cáo  

Đảm bảo tính 

khoa học  

12/2019 

-

04/2020 

5.3 

Công việc 21: Xây dựng 

nhóm các giải pháp về 

truyền thông chủ trương, 

chính sách dùng cho 

ngành giáo dục và các cơ 

quan liên quan.  

Báo cáo  

Đảm bảo tính 

khoa học  

12/2019 

-

04/2020 

5.4 

Công việc 22: Xây dựng 

nhóm các giải pháp về 

công tác nhân sự và đào 

tạo nguồn nhân lực.  

Báo cáo  

Đảm bảo tính 

khoa học  

12/2019 

-

04/2020 

5.5 

Công việc 23: Xây dựng 

nhóm các giải pháp về đáp 

ứng điều kiện học đường 

phù hợp số trẻ đến trường 

theo cứ liệu dự báo. 

Báo cáo  

Đảm bảo tính 

khoa học  

12/2019 

-

04/2020 

5.6 

Công việc 24: Xây dựng 

nhóm các giải pháp truyền 

thông đại chúng điều kiện 

phát triển giáo dục phù 

hợp số trẻ đến trường.  

Báo cáo phụ lục 

Đảm bảo tính 

khoa học  

12/2019 

-

04/2020 

6 
Nội dung 6: Triển khai thử nghiệm giải pháp đảm bảo điều kiện phát 

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

2018 - 2020    

504,361 

6.1 

Công việc 25: Thử 

nghiệm triển khai giải 

pháp đảm bảo về điều 

kiện giáo dục phù hợp 

đáp ứng điều kiện học 

đường cho số học sinh 

Báo cáo  

Đảm bảo tính 

khoa học 

9/2018 

12/2019 

Huỳnh Văn 

Sơn, 

Nguyễn Kim 

Hồng,  

Nguyễn Thị 

Minh Hồng; 



 
 

 

III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 

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

TT 
Tên sản phẩm 

(ghi rõ tên từng sản phẩm )
 

Yêu cầu khoa 

học cần đạt  

Ghi 

chú 

1 

Kết quả dự báo số trẻ, số học sinh  đến 

trường 2018 - 2025, tầm nhìn 2035 tại Việt 

Nam 

Đảm bảo tính trung 

thực, khoa học và 

khách quan 

 

2 

Trang thông tin điện tử dự báo số trẻ, số học 

sinh  đến trường 2018 - 2025, tầm nhìn 2035 

tại Việt Nam 

Đảm bảo tính trung 

thực, tính khoa học, 

tính trực quan; Đáp 

ứng được nhu cầu 

của người sử dụng 

 

3 

Báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng và các 

ảnh hưởng của việc gia tăng dân số trong độ 

tuổi đến trường (tăng tự nhiên, tăng cơ học, 

...) đến đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất 

Kết quả báo cáo 

khách quan, đáp ứng 

cho các nội dung 

nghiên cứu chính 

 

tiểu học (giáo dục tiểu 

học) trong 2 năm từ 2019 

- 2020.  

Hoàng Hoa 

Cương; 

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến; 

Dương Thị 

Hồng Hiếu; Lê 

Đức Long; 

Hoàng Thị 

Hạnh; Sầm 

Vĩnh Lộc, 

Nguyễn Vĩnh 

Khương, 

 

 

 

 

 

6.2 

Công việc 26: Kiểm 

nghiệm đánh giá các giải 

pháp đề xuất để hoàn 

thiện các kiến nghị triển 

khai theo lộ trình.  

Báo cáo  

Đảm bảo tính 

khoa học 

12/2019 

6.3 

Công việc 27: Đề xuất các 

khuyến nghị có liên quan 

theo định hướng và kết 

quả nghiên cứu của đề tài. 

Báo cáo tổng 

hợp kết quả triển 

khai thử nghiệm 

giải pháp phát 

triển giáo dục 

dựa trên kết quả 

dự báo số trẻ, số 

học sinh  ở Việt 

Nam đến trường 

2018 - 2025 tầm 

nhìn 2035. 

04/2020 



 
 

các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông hiện 

nay 

4 

Báo cáo đánh giá tác động của việc gia tăng 

dân số trong độ tuổi đến trường tới các điều 

kiện đảm bảo chất lượng giáo dục (đội ngũ 

giáo viên, cơ sở vật chất...) giai đoạn 2018 - 

2025, tầm nhìn 2035 

Đáp ứng tính logic, 

tính chuẩn mực theo 

quy định chung, đảm 

bảo tính khoa học, 

phản ánh các kết quả 

nghiên cứu. 

 

5 

Báo cáo đề xuất hệ thống các giải pháp phát 

triển đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất các 

cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông đảm 

bảo chất lượng giáo dục và phù hợp với số 

trẻ mầm non và số học sinh phổ thông đến 

trường giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 

2035. 

Đáp ứng tính logic, 

tính chuẩn mực theo 

quy định chung, đảm 

bảo tính khoa học, 

phản ánh trung thực 

báo cáo tổng hợp 

 

21.2. Dạng  II:  Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác 

TT 

Tên sản phẩm 

(ghi rõ tên từng sản 

phẩm )
 

Yêu cầu khoa 

học cần đạt 

Dự kiến nơi công 

bố (Tạp chí, Nhà 

xuất bản) 

Ghi 

chú 

1 

04 bài báo trên tạp chí 

chuyên ngành có uy tín 

trong nước 

Có giá trị khoa học 

và giá trị tham 

khảo 

Trong danh mục tạp 

chí của Hội đồng 

CDGSNN, dự kiến 

công bố ở: 

Tạp chí Khoa học 

giáo dục 

Tạp chí khoa học - 

Đại học Sư phạm 

TP. HCM 

Tạp chí Giáo dục và 

xã hội 

 

2 01 bài báo quốc tế 

Có giá trị khoa học 

và giá trị tham 

khảo 

Chỉ số ISI hoặc dữ 

liệu Scopus 

 

3 

01 tài liệu chuyên khảo: 

Đảm bảo điều kiện phát 

triển giáo dục phù hợp số 

Có giá trị khoa 

học, giá trị tham 

khảo đối với học 

Nhà xuất bản Giáo 

dục  

Nhà xuất bản Lao 

 



 
 

trẻ, số học sinh đến 

trường 

sinh, sinh viên cao 

đẳng, đại học và 

các viện nghiên 

cứu giáo dục và 

đào tạo 

động - Xã hội 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm TP. 

HCM 

4 

Đào tạo sau đại học: 

- 01 học viên Cao học 

- Hỗ trợ đào tạo 01 

nghiên cứu sinh chuyên 

ngành 

Học viên nhận 

quyết định nghiên 

cứu luận văn, luận 

án có liên quan 

đến đề tài 

Trường Đại học Sư 

phạm TP. HCM 

hoặc một số 

Trường, Học Viện 

có đào tạo chuyên 

ngành 

 

22 Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: 

22.1. Lợi ích của đề tài:  

a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp 

luật hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối với 

ngành, lĩnh vực khoa học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua các 

công trình công bố ở trong và ngoài nước) 

Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp những luận cứ khoa học và hệ thống các 

giải pháp đảm bảo các điều kiện giáo dục phù hợp với số trẻ, số học sinh  đến trường. 

Tác động đến xã hội 

- Việc dự báo số trẻ, số học sinh đến trường và triển khai các giải pháp đảm bảo 

điều kiện phát triển giáo dục phù hợp có tác động mạnh mẽ, tham gia tích cực vào việc 

cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

- Việc dự báo số trẻ, số học sinh đến trường triển khai thực hiện các giải pháp 

đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục có tác động mạnh mẽ đến các bên liên quan 

trong giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học bao gồm: Các cơ sở đào tạo cung cấp 

dịch vụ đào tạo; các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan tuyển dụng lao động; cơ quan 

quản lý về đào tạo và sử dụng nhân lực; người học, gia đình và các nhà đầu tư. 

Tác động đối với ngành, lĩnh vực khoa học 

- Đối với ngành giáo dục và đào tạo, việc dự báo số trẻ, số học sinh đến trường, 

triển khai hệ thống các giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp góp 

phần nâng cao chất lượng giáo dục. Ngoài ra, việc thực hiện và xây dựng tài liệu 

hướng dẫn kết quả dự báo số trẻ, số học sinh đến trường cũng mang đến những ý 

nghĩa khoa học định hướng, dự báo nhằm xác lập quan điểm hệ thống và biện chứng 

trong phát triển giáo dục. Điều này cũng gián tiếp góp phần nâng cao chất lượng các 

đầu tư có liên quan hướng đến sự phát triển giáo dục hiệu quả, có điểm đến. 



 
 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là nguồn tư liệu về lý luận và thực tiễn phát 

triển giáo dục đặc biệt là phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông - giáo dục 

tiểu học và giáo dục trung học; công tác bảo đảm các điều kiện phát triển giáo dục: 

phát triển giáo dục đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; công tác chuẩn hóa các đầu tư 

về cơ sở vật chất - cơ sở hạ tầng, xây dựng chuẩn đầu ra và phát triển chương trình 

giáo dục trong công tác đào tạo giáo viên trên bình diện số lượng và chất lượng. 

- Các kết quả nghiên cứu thông qua các công bố khoa học sẽ không chỉ là nguồn 

tham khảo mà còn làm tiền đề cho hướng nghiên cứu tiếp theo bao gồm cả giáo dục 

đại học và giáo dục nghề nghiệp.  

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực 

hiện đề tài, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành 

đào tạo) 

- Dự báo số trẻ, số học sinh đến trường giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2035, và 

đề xuất các giải pháp đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục có tác động tích cực 

trong việc nâng cao năng lực nghiên cứu các tổ chức, đơn vị tham gia, phối hợp thực 

hiện đề tài trong lĩnh vực của khoa học giáo dục. 

- Thông qua thực hiện đề tài sẽ hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh và đào tạo 02 thạc sĩ 

thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài. Ngoài ra, 1 bài báo ISI/ dữ liệu Scopus chuyên 

ngành sẽ được đăng tải góp phần gia tăng hình ảnh và vị thế nghiên cứu khoa học 

trong diễn đàn nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu khoa học quốc tế. 

22.2 Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

Kết quả nghiên cứu dự kiến của đề tài:  

Kết quả nghiên cứu sẽ được công bố trong các hội nghị, hội thảo khoa học để lấy 

ý kiến tham vấn rộng rãi nhằm đúc kết những đề xuất tốt nhất. Sản phẩm trung gian và 

sản phẩm cuối cùng sẽ được chuyển giao theo tiến độ nhằm giúp: 

- Các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo sẽ có thêm tư về định 

hướng giáo dục, điều chỉnh những điểm còn chưa phù hợp trong các luật và chính sách 

liên quan nhằm tạo điều kiện phát triển giáo dục. 

- Các cơ sở đào tạo nhân lực có thêm các căn cứ và công cụ để hoàn thiện 

chương trình đào tạo, hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã 

hội cụ thể là số trẻ, số học sinh  đến trường và các yêu cầu kéo theo.  

- Các cơ sở đào tạo Đại học, cao đẳng, trung cấp nghề có thêm căn cứ để tuyển 

chọn, bồi dưỡng và đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu của xã hội. 

Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: 

Toàn bộ kết quả nghiên cứu chính của Đề tài (Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên 

cứu; báo cáo tóm tắt và kiến nghị)  được chuyển giao cho Bộ GD&ĐT sử dụng làm tài 

liệu tham khảo, luận cứ khoa học khi xây dựng chính sách đảm bảo các điều kiện phát 

triển giáo dục; hoàn chỉnh, bổ sung và thống nhất các văn bản quản lý điều hành tạo 



 
 

thuận lợi cho các cơ sở giáo dục đại học; làm căn cứ đề xuất điều chỉnh và bổ sung 

Luật Giáo dục Đại học trong tình hình thự tiễn. 

Ngoài ra, các sản phẩm của Đề tài còn được sử dụng bởi cơ quan quản lý Nhà 

nước khác như Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học & Công nghệ (Bộ KH&CN), 

Bộ Y tế, các cơ quan hoạch định chính sách Trung ương, bộ ngành… làm căn cứ đề 

xuất chính sách phù hợp, thống nhất; đề xuất bổ sung và sửa đổi các Luật liên quan về 

tài chính, đầu tư, khoa học… nhằm đảm bảo sự thống nhất và thuận lợi để các cơ sở 

giáo dục thực hiện tự chủ, giải quyết tình trạng chưa thống nhất và chưa đầy đủ trong 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và quản lý điều hành. 

Đề tài sẽ có các báo cáo chuyên đề định kỳ gửi Bộ GD&ĐT; các cơ quan hoạch 

định chính sách khi được yêu cầu. 

Kết quả nghiên cứu như mục 21 có thể chuyển giao cho nhiều đối tượng với 

những hình thức phong phú cụ thể sau đây: 

- Giao nộp kết quả chính thức cho cơ quan đặt hàng: Theo kế hoạch đã được xây 

dựng trong bản thuyết minh này. 

- Chuyển giao kết quả nghiên cứu cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo chỉ định 

của cơ quan đặt hàng (Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN, Bộ Y tế...). 

- Tuyên truyền, phổ biến, trao đổi thông qua hội thảo, tọa đàm: với sự tham gia 

của các nhà quản lý, hoạch định chính sách, thực thi chính sách, các chuyên gia, nhà 

nghiên cứu và đào tạo... 

- Đăng tải, công bố trên các tạp chí, sách báo có liên quan. 

- Lưu chiểu các ấn phẩm theo hệ thống thư viện và xuất bản khi các sản phẩm 

được xuất bản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ  

 

Đơn vị tính: triệu đồng 

23 Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi: 

TT Nguồn kinh phí Tổng số 

Trong đó 

Trả công 

lao động 

Thuê 

chuyên 

gia 

Nguyên

, vật 

liệu, 

năng 

lượng 

Xây 

dựng, 

sửa 

chữa 

nhỏ 

Chi khác 

 Tổng kinh phí 4.150,000 1.850,173 169,000   2.130,827 

 Trong đó:       

1 Ngân sách SNKH: 

- Năm thứ nhất: 

- Năm thứ hai: 

- Năm thứ ba: 

4.150,000 

2.354,262 

1.597,511 

198,227 

1.850,173 

1.284,192 

504,361 

61,620 

169,000 

169,000 

  2.130,827 

901,070 

1.093,150 

136,607 

2 Nguồn khác (vốn 

huy động, ...) 

      

 

Ngày       tháng 11 năm 2017 

             

        Ngày      tháng 11 năm 2017 

Chủ nhiệm đề tài 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Sơn 

                Văn phòng Chương trình KHGD 

 

 

 

 

 

Ngày      tháng 11 năm 2017             Ngày     tháng 11 năm 2017 

Tổ chức chủ trì đề tài 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Hồng 

                Bộ Giáo dục và Đào tạo 

            TL. Bộ trưởng 

             Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ 

             và Môi trường 

 



 
 

Biểu I.1 

DANH SÁCH CÁN BỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
 

  
Họ và tên, 

học hàm, học vị 

Chức danh thực 

hiện 
Tổ chức công tác 

I Thành viên thực hiện chính 

1.  PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn 
Chủ nhiệm đề tài Trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM 

2.  PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng 
Thành viên thực 

hiện chính 

Trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM 

3.  TS. Nguyễn Thị Minh  Hồng 
Thành viên thực 

hiện chính 

Trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM 

4.  TS. Hoàng Hoa Cương 
Thành viên thực 

hiện chính 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 

5.  
GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng 

Yến 

Thành viên thực 

hiện chính 
Học viện Quản lý Giáo dục 

6.  TS. Dương Thị Hồng Hiếu 
Thành viên thực 

hiện chính 

Trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM 

7.  TS. Lê Đức Long 
Thành viên thực 

hiện chính 

Trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM 

8.  TS. Hoàng Thị Hạnh 
Thành viên thực 

hiện chính 

Trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội 2 

9.  ThS. Nguyễn Thị Diễm My 
Thành viên thực 

hiện chính 

Trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM 

10.  ThS. Nguyễn Vĩnh Khương 

Thành viên thực 

hiện chính, 

Thư ký khoa học 

Trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM 

II Thành viên thực hiện 

11.  ThS. Nguyễn Thị Yến Nam 
Thành viên thực 

hiện 

Trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM 

12.  ThS. Nguyễn Ngọc Trung 
Thành viên thực 

hiện 

Trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM 

13.  TS. Vũ Thị Mai Hường 
Thành viên thực 

hiện 

Trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội  

14.  TS. Huỳnh Mai Trang 
Thành viên thực 

hiện 

Trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM 

15.  TS. Dương Minh Thành Thành viên thực Trường Đại học Sư phạm TP. 



 
 

hiện HCM 

16.  TS. Vũ Thị Hạnh 
Thành viên thực 

hiện 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 

17.  ThS. Sầm Vĩnh Lộc 
Thành viên thực 

hiện 

Trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM 

18.  TS. Trần Nguyễn Nguyên Hân 
Thành viên thực 

hiện 

Trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM 

19.  ThS. Nguyễn Thị Hằng Nga 
Thành viên thực 

hiện 

Trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM 

20.  TS. Trần Ngọc Bảo 
Thành viên thực 

hiện 

Trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM 

21.  ThS. Hoàng Trường Giang 
Thành viên thực 

hiện 

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. 

HCM 

22.  ThS. Đỗ Nam Thanh 
Thành viên thực 

hiện 

Trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM 

23.  TS. Bùi Trần Quỳnh Ngọc 
Thành viên thực 

hiện 

Trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM 

24.  TS. Nguyễn Lâm Duy 
Thành viên thực 

hiện 

Trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM 

25.  TS. Trần Khai Xuân 
Thành viên thực 

hiện 

Trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM 

III Kỹ thuật viên, hỗ trợ khác 

26.  ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa 
Kỹ thuật viên, hỗ 

trợ khác 

Trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM 

27.  TS. Nguyễn Thị Thùy Linh 
Kỹ thuật viên, hỗ 

trợ khác 
Bộ Giáo dục & Đào tạo 

28.  ThS. Mai Mỹ Hạnh 
Kỹ thuật viên, hỗ 

trợ khác 

Trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM 

29.  TS. Nguyễn Minh Khánh 
Kỹ thuật viên, hỗ 

trợ khác 

Trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM 

30.  ThS. Đỗ Tất Thiên 
Kỹ thuật viên, hỗ 

trợ khác 

Trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM 

31.  CN. Đặng Vũ Khoa 
Kỹ thuật viên, hỗ 

trợ khác 

Trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM 

32.  CN. Huỳnh Văn Chọn 
Kỹ thuật viên, hỗ 

trợ khác 

Trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM 

33.  CN. Nguyễn Thanh Huân 
Kỹ thuật viên, hỗ 

trợ khác 

Trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM 



 
 

34.  CN. Huỳnh Tông Quyền 
Kỹ thuật viên, hỗ 

trợ khác 

Trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM 

35.  CN. Lê Duy Hùng 
Kỹ thuật viên, hỗ 

trợ khác 

Trường Đại học Sư phạm TP. 

HCM 

TP. HCM, ngày      tháng 11 năm 2017 TP. HCM, ngày      tháng 11 năm 2017  

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Sơn  

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Hồng 



 
 

Biểu I.2 

 

 

PHƯƠNG ÁN THUÊ CHUYÊN GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
 

1. Thuê chuyên gia trong nước 

Stt 
Họ và tên, học 

hàm, học vị 

Thuộc tổ 

chức 

Lĩnh vực 

chuyên 

môn 

Nội dung thực hiện và 

giải trình lý do cần 

thuê 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

quy đổi 

(tháng) 

1.  GS.TS. Nguyễn 

Đình Cử  

Nguyên Viện 

trưởng Viện 

Dân số và Các 

vấn đề Xã hội 

Dự báo 

Dân số, 

Kinh tế, Xã 

hội, Giáo 

dục 

Tư vấn các phương pháp 

về dự báo dân số, giáo 

dục, và các chính sách 

kinh tế, xã hội tác động 

đến sự phát triển của 

giáo dục  

 

 

1.5 

2.  GS.TS. Nguyễn 

Thị Mỹ Lộc  

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

Phát triển 

nguồn nhân 

lực giáo 

dục  

Tư vấn các nội dung 

nghiên cứu liên quan 

đến điều kiện phát triển 

giáo dục 

 

2.0 

3.  TS. Lê Hồng Sơn Sở GD&ĐT 

TP.HCM 

Quản lý 

giáo dục  

Tư vấn các nội dung liên 

quan đến thực thi chính 

sách, quản lý trong điều 

kiện thực tế. Đồng thời 

tư vấn các cách tiếp cận 

thực nghiệm đảm bảo 

điều kiện phát triển giáo 

dục trong môi trường hệ 

thống giáo dục phổ 

thông 

 

1.5 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. Thuê chuyên gia nước ngoài 

Stt 

Họ và tên, 

học hàm, học 

vị 

Quốc tịch 
Thuộc tổ 

chức 

Lĩnh vực 

chuyên 

môn 

Nội dung thực 

hiện và giải trình 

lý do cần thuê 

Thời gian 

thực hiện 

quy đổi 

(tháng) 

1 GS.TS. Huang 

FuQuan 

Trung 

Quốc  

Học viện 

Khoa học 

Giáo dục  

Chuyên gia 

phát triển 

chương 

trình, phát 

triển giáo 

dục 

Tư vấn mức độ 

tương thích, điểm 

mạnh yếu của các 

điều kiện đảm bảo 

phát triển giáo dục 

 

 

0,5   

2  PGS. Ng Foo 

Seung David 

Singapore  Viện 

Giáo dục 

Quốc gia 

(NIE) 

Chuyên gia 

về lãnh đạo 

và chính 

sách giáo 

dục  

Tư vấn các nội 

dung đề xuất chính 

sách đảm bảo điều 

kiện phát triển 

giáo dục  

 

 

0,5  

TP. HCM, ngày    tháng 11 năm 2017 TP. HCM, ngày    tháng 11 năm 2017 

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Sơn  

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Hồng  



 
 

 


