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MỤC LỤC 
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Hình 3. Quy trình xây dựng chỉ số giáo dục của Blank .............................................................. 8 
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Bảng 3. Tiêu chí đánh giá giờ dạy của GV mầm non  ............................................................. 25 
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 MỞ ĐẦU 

1. Luận giải sự cần thiết và vấn đề đặt ra đối với đề tài 

1.1. Sự cần thiết 

a) Yêu cầu của quốc gia 

Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết Số 29-NQ/TW ngày 4 

tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế (sau đây gọi là NQ29). Quán triệt chủ trương trên, Chính phủ 

ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 9 tháng 06 năm 2014 về Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện NQ29 (sau đây gọi là NQ44). Chương trình này là văn 

bản chính sách, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực thi NQ29. Để triển 

khai chương trình hành động của Chính phủ, Bộ GD&ĐT có Quyết định số 2653/QĐ-

BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2014 về việc ban hành kế hoạch hành động của ngành 

Giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-

NQ/TW (sau đây gọi là QĐ2653). 

Để thực hiện yêu cầu của NQ44 “thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình 

hình thực hiện và kịp thời điều chỉnh kế hoạch, giải pháp cụ thể phù hợp với yêu cầu 

thực tế, bảo đảm thực hiện có hiệu quả NQ29” và yêu cầu của QĐ2653 “tích cực giám 

sát thực hiện Kế hoạch hành động”, một nhiệm vụ quan trọng là giám sát, đánh giá sự 

phát triển GD địa phương.  

b) Kế thừa và khắc phục bất cập về phương pháp luận, chỉ số giáo dục hiện có 

Cải thiện chất lượng giáo dục là một mục tiêu trọng yếu của tiến trình đổi mới 

giáo dục Việt Nam. Những thành tựu quốc tế và quốc gia có thể được kế thừa để xây 

dựng công cụ đánh giá sự PTGD địa phương bao gồm:  

- Một số cách tiếp cận để xây dựng khung phân tích và bộ tiêu chí, chỉ số đánh 

giá sự phát triển GD cấp địa phương như tiếp cận hệ thống, tiếp cận Benhchmarking, 

tiếp cận tác nghiệp hóa,… 

- Khung phân tích các yếu tố cơ bản của hệ thống GD (người học và người dạy, 

môi trường GD, các dịch vụ GD, và cơ cấu hệ thống GD tổng thể);  

- Bốn nhóm chỉ số giáo dục (đầu vào, quá trình, các kết quả đầu ra), đặc biệt là 

bộ chỉ số GD cơ bản (quy mô, tiếp cận; phát triển đội ngũ nhà giáo; tài chính và cơ sở 

vật chất; đầu ra và thành tựu GD;…) của UNESCO, OECD, Phạm Quang Sáng, Nguyễn 

Hữu Châu,…  
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- Một số phương pháp ước tính chỉ số phát triển GD khu vực/ thế giới (như xếp 

hạng, giá trị trung bình không trọng số, giá trị trung bình trọng số,…). 

Đồng thời một số bất cập về phương pháp luận, chỉ số giáo dục ở nước ta đã 

được nhận diện, đó là: 

- Chưa có công trình nghiên cứu, hoặc văn bản pháp quy nào trong nước đề cập 

đến khung phân tích và bộ chỉ số đánh giá sự phát triển giáo dục địa phương (cấp tỉnh);  

- Hệ thống các chỉ số thống kê giáo dục quốc gia giữa các cơ quan của Chính phủ 

(như Bộ GDĐT, Tổng cục thống kê,...) và các tổ chức quốc tế bị chia cắt và không liên 

tục. Khái niệm nhiều chỉ số không được hiểu nhất quán giữa các bên liên quan (ví dụ tỷ 

lệ biết đọc, viết, tỷ lệ học sinh bỏ học,...), gây khó khăn trong trao đổi thông tin.  

- Độ tin cậy của các chỉ số chưa đáp ứng yêu cầu, luôn có độ chênh lệch đáng kể 

giữa số liệu thống kê của Bộ GDĐT với Tổng cục thống kê, với báo cáo của địa phương; 

- Phương pháp tính chỉ số giáo dục còn bất cập trong so sánh quốc tế. Ví dụ, 

“người trưởng thành biết chữ” được nước ta hiểu là “biết đọc, biết viết tiếng Việt”, còn 

trong Báo cáo Phát triển con người toàn cầu (HDI), cộng đồng quốc tế lại hiểu “có kiến 

thức, kỹ năng xử lý thông tin khi đọc các tài liệu thường gặp trong công việc hàng ngày, 

ở gia đình và cộng đồng”. Hoặc Việt Nam từng công bố người trưởng thành nước ta đạt 

trình độ giữa THCS (tức là số năm đi học trung bình là 7,3) vào năm 2003, nhưng theo 

Báo cáo Phát triển con người toàn cầu, “số năm đi học trung bình” của Việt Nam là 7,5 

năm tại năm 20141. Số liệu thống kê giáo dục vừa thiếu, vừa ít được cập nhật nội hàm 

khái niệm cũng như phương pháp tính. 

1.1. Những vấn đề đặt ra cho nghiên cứu này 

Chỉ số giáo dục, một bộ phận quan trọng trong chỉ số xã hội, cần được nghiên 

cứu, tính toán và phổ biến nhằm giúp cho việc giám sát và đánh giá sự phát triển giáo 

dục tại mỗi địa phương. Việc xây dựng bộ công cụ đo lường, đánh giá sự phát triển GD 

địa phương cần phải: 

- Tiếp cận Benchmarking để có thể so sánh cách thức thực hiện giữa các cơ sở 

giáo dục, các địa phương nhằm tìm ra cách thức tốt nhất để điều chỉnh hoạt động của 

chính mình; tiếp cận “tác nghiệp hóa” để xây dựng khung phân tích, và thiết lập tiêu chí, 

chỉ số phát triển giáo dục – đào tạo địa phương.  

 
1,4 Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). Báo cáo phát triển con người Việt Nam năm 2015 - Việc làm 

vì phát triển con người 
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- Thực hiện quy trình đo lường, đánh giá sự phát triển GD địa phương gồm các 

giai đoạn: (i) đánh giá chiến lược phát triển giáo dục địa phương để chẩn đoán những 

lĩnh vực cần tập trung phát triển; (ii) xây dựng khung phân tích sự phát triển GD địa 

phương; (iii) xác định tiêu chí, chỉ số đo lường sự phát triển giáo dục; (iv) thiết kế công 

cụ thu thập thông tin, dữ liệu về sự phát triển GD địa phương; (v) phân tích, tính toán 

sự phát triển giáo dục địa phương.   

- Đa dạng hóa bộ công cụ đánh giá sự phát triển giáo dục địa phương để bảo đảm 

vừa hỗ trợ cho việc đánh giá sự phát triển giáo dục, vừa hỗ trợ việc so sánh giáo dục 

quốc tế. Bộ công cụ bao gồm: khung phân tích; các chỉ số giáo dục; phương pháp tính 

chỉ số phát triển giáo dục; và công cụ thu thập dữ liệu từ địa phương. 

2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 

Mục tiêu tổng quát: Luận chứng khoa học về việc xây dựng bộ công cụ đánh giá 

sự phát triển giáo dục và đào tạo (GDĐT) địa phương theo hướng đáp ứng mục tiêu tổng 

quát của Nghị quyết số 29-NQ-TW.  

Mục tiêu cụ thể: 

a) Xây dựng được khung phân tích sự phát triển GD địa phương theo định hướng 

của Nghị quyết 29-NQ-TW;   

b) Xây dựng được bộ công cụ (tiêu chí, chỉ số, công cụ thu thập thông tin, phương 

pháp tính các chỉ số tổng hợp) để đánh giá sự phát triển GD cấp tỉnh hàng năm; 

c) Xây dựng được quy trình, hướng dẫn thực hiện đánh giá sự phát triển GD cấp 

tỉnh hàng năm 

Phạm vi nghiên cứu: Tập trung vào giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông  

3. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và kĩ thuật sử dụng 

3.1. Cách tiếp cận 

- Đề tài được nghiên cứu theo cách tiếp cận lịch sử - cụ thể, vừa nghiên cứu 

GDĐT với những qui luật, xu thế phát triển nội tại của nó, vừa đặt sự phát triển của 

GDĐT trong mối quan hệ với các yếu tố sẵn có ở địa phương như vị trí địa lý, điều kiện 

kinh tế - xã hội, và môi trường văn hóa,...  

- Tiếp cận hệ thống là cách thức quản lý mọi yếu tố của hệ thống cùng hướng về 

mục tiêu chung. Để đánh giá sự phát triển GD địa phương không thể tiến hành các nỗ 

lực riêng rẽ, mà cần phải giải quyết tất cả các mối quan hệ tương tác giữa các yếu tố của 

hệ thống có tác động đến sự phát triển giáo dục, các quá trình giáo dục từ lúc nhận thức 

yêu cầu của người học và xã hội đến lúc thỏa mãn các nhu cầu đó.  
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- Ở góc độ đề tài, tiếp cận chuẩn hóa được áp dụng trong các việc: (i) Thực hiện 

quy trình đánh giá sự phát triển giáo dục địa phương chuẩn hóa; (ii) Xây dựng hệ thống 

cơ sở dữ liệu về đánh giá sự phát triển giáo dục địa phương được tiến hành theo phương 

thức chuẩn hoá (cả dữ liệu sơ cấp và thứ cấp) 

- Tiếp cận Benchmarking được sử dụng để tìm ra những cách thức thực hiện giáo 

dục tốt nhất giữa các địa phương trong việc cải thiện chất lượng, hiệu quả giáo dục.  

- Tiếp cận “tác nghiệp hóa” được vận dụng để xây dựng khung phân tích và thiết 

lập các chỉ số phát triển giáo dục cho mỗi địa phương  

3.2. Phương pháp nghiên cứu, kĩ thuật sử dụng 

Bên cạnh những phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục kinh điển như 

nghiên cứu lý thuyết, tổng kết kinh nghiệm, thống kê toán học,..., nhóm nghiên cứu còn 

sử dụng 7 phương pháp, kỹ thuật đặc thù, đó là:  

• Phương pháp phân tích đối sánh chuẩn,  

• Phương pháp chọn mẫu thử nghiệm;  

• Kỹ thuật thiết lập tiêu chí, chỉ số giáo dục;  

• Kỹ thuật biên soạn công cụ đo lường chỉ số giáo dục;  

• Kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu đánh giá;  

• Kỹ thuật phân tích biến số phát sinh; và  

• Mô hình phân tích các nhân tố để tính toán sự phát triển GD địa phương.  

4. Nội dung nghiên cứu 

Nội dung 1: Luận cứ khoa học về đánh giá sự phát triển giáo dục địa phương  

Nội dung 2: Kinh nghiệm về bộ công cụ đánh giá GD địa phương  

Nội dung 3: Khung phân tích và công cụ đánh giá sự PTGD địa phương 

Nội dung 4: Phân tích, đánh giá sự PTGD địa phương 

Nội dung 5: Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ đánh giá PTGD địa phương 

Nội dung 6: Khuyến nghị 

5. Cấu trúc báo cáo tổng kết 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, khuyến nghị, báo cáo này có 5 chương: 

Chương 1: Luận cứ khoa học về đánh giá sự phát triển GD địa phương 

Chương 2: Kinh nghiệm về công cụ đánh giá GD địa phương 

Chương 3: Khung phân tích và công cụ đánh giá sự phát triển GD địa phương 
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Chương 4. Phân tích, đánh giá sự phát triển GD địa phương 

Chương 5: Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ đánh giá sự phát triển GD địa phương 

Quá trình triển khai nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển 

giáo dục và đào tạo địa phương gồm 3 giai đoạn (xem Hình1): (i) Xây dựng khái niệm 

và khung phân tích sự phát triển GD&ĐT địa phương; (ii) Xây dựng bộ công cụ đánh 

giá (gồm tiêu chí đánh giá, công cụ thu thập dữ liệu từ địa phương, phương pháp ước 

tính chỉ số giáo dục); (iii) Kết quả đánh giá (thu thập dữ liệu; phân tích và xử lý dữ liệu; 

viết báo cáo công bố chỉ số phát triển GD&ĐT địa phương) 

 

Hình 1. Quy trình nghiên cứu và xây dựng công cụ đánh giá sự phát triển GD địa phương 

Sau đây là những kết quả chính của đề tài 

 

 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHÍNH 

1. Luận cứ khoa học về đánh giá sự phát triển giáo dục 

1.1. Đặc điểm cơ bản của nền giáo dục Việt Nam đến năm 2030 

Một số đặc điểm cơ bản của nền giáo dục và đào tạo (sau đây gọi tắt là giáo dục) Việt 

Nam đến năm 2030 đã được phân tích: 
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• Hệ thống giáo dục mở, liên thông, tạo điều kiện cho người học học mọi 

lúc, học mọi nơi, học suốt đời; giáo dục hướng tới chất lượng quốc tế; chú 

trọng tương tác, cá thể hóa, chuẩn bị con người cho nền kinh tế tri thức  

• Xây dựng nền giáo dục có chất lượng; hiện đại hóa theo tiêu chuẩn tiên 

tiến trong khu vực và thế giới; phát triển nhanh nguồn nhân lực phục vụ 

CNH, HĐH gắn với phát triển KTTT; bảo đảm nền dân chủ trong mỗi nhà 

trường, trên mọi lĩnh vực giáo dục theo các nguyên tắc bình đẳng trong 

thụ hưởng giáo dục và tham dự trong hoạch định chính sách; hội nhập 

quốc tế sâu rộng về giáo dục. 

• Thực học, thực nghiệp: người dạy và người học đều hiểu đúng mục đích 

của việc dạy và học. Người học học để phát triển, xây dựng, sáng tạo tri 

thức, có tinh thần trách nhiệm đối với bản thân và xã hội. Người dạy là 

người tạo lập môi trường giáo dục học tập thách thức.  

• Môi trường giáo dục hướng tới xây dựng xã hội học tập  và học tập suốt 

đời. Nội dung giáo dục và cung ứng giáo dục theo định hướng phát triển 

các kỹ năng thế kỷ 21, kỹ năng sống cho người học 

• Nền giáo dục đáp ứng ngày càng tốt hơn các cam kết quốc tế như: giáo 

dục toàn diện, giáo dục cho mọi người, phát triển bền vững, giáo dục 4.0,... 

Những chính sách đòn bảy tạo nên kết quả đầu ra ngày càng có chất lượng như: 

chính sách đầu tư cho phát triển giáo dục, chính sách đảm bảo công bằng trong tiếp cận, 

chất lượng giáo dục ; chính sách gắn kết với  chương trình giảng dạy, phương pháp giảng 

dạy, phát triển, phân bổ nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực…), chính sách về quản lý  

giáo dục (cơ chế quản lý, tự chủ, phân cấp trong quản lý giáo dục). 

1.2. Đánh giá sự phát triển giáo dục 

a) Một số khái niệm cơ bản  

Phát triển giáo dục và đào tạo địa phương (cấp tỉnh) là quá trình cải thiện hệ thống 

giáo duc, nhằm nâng cao CLGD thông qua việc đổi mới cơ chế, thể chế quản lí GD, 

quản trị nhà trường, đảm bảo chất lượng và đổi mới quá trình GD phù hợp với bối cảnh 

địa phương đó (sau đây gọi là PTGD cấp tỉnh) 

Đánh giá PTGD địa phương (cấp tỉnh) là việc thu thập, phân tích dữ liệu và giải 

thích sự cải thiện CLGD tại hai hay nhiều thời điểm, từ đó xác định mức độ đạt các mục 

tiêu GD, tốc độ phát triển và các yếu tố tác động đến sự PTGD của địa phương đó. 
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b) Khung phân tích giáo dục 

Sự PTGD địa phương có thể được phân tích dựa trên khung đầu vào-quá trình-

đầu ra (CIPO) của UNESCO. 

Theo Rob Vos (1992), khung phân tích chính sách giáo dục cần đề cập đến: (i) 

Những hoạt động giáo dục cơ bản (đầu vào, quá trình và đầu ra); và (ii) Các loại phân 

tích chính sách như phân tích nhu cầu giáo dục, phân tích hiệu quả chi phí của các 

chương trình giáo dục, phân tích tác động của chính sách,… 

Khung phân tích/ chẩn đoán chất lượng hệ thống giáo dục phổ thông (GEQAF) 

của UNESCO (2012) được cấu trúc gồm những các yếu tố chính (đặc điểm người học, 

bối cảnh, kích hoạt đầu vào, dạy và học, kết quả) cho phép hệ thống cung cấp tối ưu 

nền giáo dục chất lượng và trải nghiệm học tập hiệu quả (xem Hình 2).  

 

Hình 2. Khung phân tích giáo dục phổ thông của UNESCO 

Khung phân tích giáo dục toàn diện của OECD phân biệt ba cấp độ của tác nhân 

trong HTGD: (i) HTGD với tư cách là tổng thể; (ii) nhà cung cấp dịch vụ giáo dục (tổ 

chức, trường học), cũng như môi trường giảng dạy trong các tổ chức đó (lớp học, giáo 

viên); (iii) cá nhân tham gia vào quá trình giáo dục và học tập (người học) 

c) Thiết lập tiêu chí, chỉ số đánh giá sự phát triển GDĐT địa phương 

Quá trình phát triển hệ thống tiêu chí, chỉ số có thể được tóm tắt thông qua sơ 

đồ sau (theo Blank 1993): lựa chọn chỉ số; cấu trúc hệ thống dữ liệu hợp tác để thu 

thập dữ liệu; và báo cáo dữ liệu so sánh về các chỉ số  (xem Hình 3).  

Cơ chế hỗ trợ

Quản trị - Tài chính -
Hiệu quả hệ thống

Nguồn lực cốt lõi

Chương trình- người học -
người dạy - Môi trường học 

Quá trình cốt lõi

Học tập - Dạy học -
Đánh giá 

Kết quả đầu ra 
Năng lực - học 

suốt đời 

Các mục tiêu 
phát triển

Tương quan / 
trách nhiệm

Công bằng -
toàn diện
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Hình 3. Quy trình xây dựng chỉ số giáo dục của Blank 

 

d) Một số phương pháp, kĩ thuật đánh giá sự phát triển GD đia phương 

Kỹ thuật thiết kế công cụ thu thâp dữ liệu: bảng hỏi; biểu mẫu quan sát; biểu 

mẫu thống kế; phiếu đánh giá tiết dạy; kịch bản phỏng vấn, tọa đàm;... 

Phương pháp, kĩ thuật tính chỉ số tổng hợp: chuẩn hóa chỉ số; ước tính chỉ số 

tổng hơp băng phương pháp thành phần chính PCA; mô hình hồi quy tuyến tính bội; 

mô hình đa cấp HLM; mô hình cấu trúc tuyến tính SEM;… 

2. Kinh nghiệm quốc tế về bộ công cụ đánh giá GDĐT địa phương 

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về khung lý thuyết phân tích sự phát triển giáo 

dục cũng như các tiêu chí, chỉ số đánh giá giáo dục địa phương cùng công cụ giám sát 

toàn cầu GDCMN của UNESCO, có thể rút ra một số nhận xét cơ bản sau đây: 

(1) Tất cả các nước đều sử dụng khung lý thuyết và công cụ trong đánh giá và lập 

kế hoạch giáo dục do UNECO đưa ra, song mức độ vận dụng có sự khác biệt rất lớn 

giữa các nhóm nước. Sự khác biệt giữa các nước phụ thuộc chính vào hệ thống thống 

kê giáo dục và việc phát triển các cuộc khảo sát, đánh giá nhằm thu thập thông tin;  

(2) Báo cáo giám sát toàn cầu về GDCMN giai đoạn 2000 – 2015 đưa ra một 

đánh giá toàn diện về việc thực hiện các mục tiêu GDCMN của các nước và kiến nghị 

những việc cần phải làm. Báo cáo này cũng đánh dấu các chính sách có hiệu quả và đưa 

ra các kiến nghị về công tác theo dõi và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu giáo dục 

sau 2015. Đây là một nguồn tư liệu uy tín cho các nhà hoạch định chính sách để thúc 

đẩy giáo dục trong kiến trúc phát triển toàn cầu sau 2015. Báo cáo cho thấy một ví dụ 
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minh họa trong việc vận dụng các tiêu chí, chỉ số lý thuyết vào thực tiễn. Và thực tế cho 

thấy, các nước đều có khả năng cung cấp được hầu hết các chỉ số này. 

Bộ chỉ số giáo dục toàn diện của OECD đã đáp ứng vấn đề chuẩn hóa cao trong 

chương trình nghị sự chính sách quốc tế khi mang lại giá trị gia tăng cho những gì có 

thể đạt được thông qua phân tích và đánh giá quốc gia. Các chỉ số của OECD phong 

phú, có thể so sánh và cập nhật, tạo ra sự đồng thuận giữa các chuyên gia đo lường giáo 

dục trên phạm vi toàn cầu. Các chỉ số cung cấp thông tin về nguồn nhân lực, tài chính 

đầu tư vào giáo dục, sự vận hành phát triển của hệ thống giáo dục và học tập, lợi nhuận 

khi đầu tư vào giáo dục,... Các chỉ số được tổ chức theo chủ đề và mỗi thông tin được 

kèm theo thông tin về bối cảnh chính sách. 

(3) Mục tiêu cơ bản của đánh giá giáo dục địa phương là có được càng nhiều 

thông tin càng tốt về tất cả các cấp học (từ mầm non đến đại học, cả giáo dục chính quy 

và giáo dục không chính quy). Một đánh giá tốt về giáo dục địa phương bao gồm sự 

diễn giải xu hướng chủ đạo và nỗ lực chỉ ra những vấn đề và khó khăn chính ảnh hưởng 

đến sự phát triển giáo dục của địa phương. Phân tích chính sách và cải cách giáo dục 

trong giai đoạn mới là khía cạnh quan trọng của bất kỳ một đánh giá ngành GD nào, bởi 

vì nó có thể: (i) xem xét sự gắn kết các mục tiêu chính sách giáo dục và đánh giá sự phù 

hợp của các mục tiêu này với tình hình xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị của một địa 

phương hay một quốc gia; và (ii) đánh giá mức độ đạt được mục tiêu và hiệu quả của hệ 

thống giáo dục.  

(4) Hầu hết các thành tố chính trong khung phân tích giáo dục địa phương nên 

bao gồm (xem Hình 4): 

• Bối cảnh (kinh tế - xã hội, …)  • Chất lượng giáo dục 

• Tiếp cận giáo dục    • Hiệu quả ngoài của giáo dục 

• Hiệu quả trong của giáo dục  • Chi phí và tài chính giáo dục 

• Công bằng giáo dục   • Quản lý giáo dục 

(5) Do trình độ và phạm vi thống kê giáo dục của mỗi nước, nên ngay cả các chỉ 

số định lượng nêu trên cũng không phải đã đủ số liệu để tính được tất cả. Trong khi các 

nước đang phát triển chưa giải xong bài toán về thống kê giáo dục đáp ứng mức tối thiểu 

trong so sánh giáo dục, thì các nước phát triển (chẳng hạn như New Zealand) đã tập 

trung sang phát triển các chỉ số định tính, các chỉ số đo lường/ đánh giá chất lượng giáo 

dục, các chỉ số đánh giá trường học.  

(6) Chất lượng giáo dục, một vấn đề đang làm đau đầu các nhà quản lý giáo dục 

thế giới nói chung và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Chất lượng giáo dục là thứ khó 
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nắm bắt nhưng lại được quan tâm vì có thể mang lại lợi ích cho mọi người. Việc đánh 

giá một cách hệ thống các xu hướng quốc tế về chất lượng giáo dục lại bị cản trở bởi 

việc thiếu các chỉ số trực tiếp. Theo UNESCO, những chỉ số thống kê đại diện tốt nhất 

để đánh giá chất lượng giáo dục có thể là: Số học sinh tính trên một giáo viên, việc đào 

tạo giáo viên, chi tiêu công và thành tựu giáo dục. Tỷ lệ học sinh duy trì được việc đến 

trường tới lớp 5 cũng thường được sử dụng như một tiêu chí đánh giá. Nếu như giáo 

viên và các nguồn lực tài chính có ảnh hưởng quan trọng tới chất lượng giáo dục thì các 

khảo sát về thành tích học tập lại cung cấp một thước đo trực tiếp về chất lượng. Tuy 

nhiên, bất cập của khảo sát là thường chỉ đánh giá kết quả đầu ra có thể tính toán được 

của quá trình học tập, chứ không đánh giá được tác động rộng lớn của toàn bộ quá trình 

học tập ở trường. Ngoài ra, khảo sát cũng chỉ giới hạn trong một số môn học như Đọc 

hiểu, Toán học và Khoa học. Một số nghiên cứu giám sát chất lượng giáo dục ở tất cả 

các vùng, vùng nghèo nhất và vùng giầu nhất sẽ cho bức tranh về công bằng trong tiếp 

cận giáo dục giữa vùng miền, giữa nam và nữ, giữa các dân tộc, giữa các hộ gia đình 

theo mức thu nhập kinh tế. … 
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Hình 4. Các thành phần chính của khung phân tích tình hình GDĐT địa phương 

3. Đề xuất khung phân tích sự phát triển GDĐT địa phương 

3.1. Các nguyên tắc xây dựng khung phân tích GDĐT địa phương 

(i) Là công cụ giám sát, đánh giá hiệu quả của việc quản lí, điều hành sự PTGD 

cấp tỉnh, thành phố 

Mục tiêu tổng quát của nền GD Việt Nam đến năm 2030 là “trở thành nền GD 

tiên tiến trong khu vực” (theo NQ29), với trọng tâm là CLGD tốt và công bằng trong 

GD. Là một công cụ phân tích, Khung phân tích sự PTGD địa phương không nhằm chỉ 

ra “có gì đó sai trong HTGD của họ và / hoặc cách khắc phục như thế nào”, mà nhằm 

giúp cơ quan quản lí Nhà nước cấp tỉnh: đánh giá xem HTGD của họ có thể cung cấp 

nền GD có chất lượng như đã đề ra hay không, nếu không thì tại sao; và giám sát, đánh 

giá hiệu quả của việc quản lí, điều hành sự PTGD của mình. 

(ii) Tập trung phân tích các yếu tố cơ bản của HTGD địa phương trên cơ sở đáp 

ứng mục tiêu quốc gia, chuẩn quốc gia  

Khung phân tích sự PTGD địa phương coi các yếu tố cơ bản của HTGD địa 

phương là trọng tâm, và những yếu tố GD cơ bản của HTGD quốc gia được sử dụng để 

làm phong phú thêm khi phân tích sự PTGD địa phương khi cần thiết. Bằng cách tạo 

điều kiện cho các địa phương trả lời các câu hỏi liên quan đến chính HTGD của họ, 

khung này thừa nhận và tôn trọng HTGD địa phương. Khung này cũng giả định các nhà 

chuyên môn trong tỉnh có đủ khả năng để xác định các thách thức cũng như thiết kế và 

thực hiện các can thiệp đáp ứng. Đồng thời, khung này cũng thừa nhận sự đóng góp tiềm 
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năng của đặc điểm HTGD quốc gia khi yêu cầu thích ứng với bối cảnh quốc gia và 

hướng tới các mục tiêu quốc gia/ chuẩn quốc gia. 

(iii) Coi trọng bối cảnh PTGD của địa phương 

PTGD địa phương bền vững thường bắt đầu với sự hiểu biết về bối cảnh phát triển 

kinh tế, xã hội, văn hóa địa phương. Do đó, sự PTGD phù hợp sự phát triển kinh tế, xã 

hội, văn hóa địa phương, hoặc phản ánh tác động của HTGD địa phương là để trả lời câu 

hỏi: những gì tạo thành HTGD chất lượng? Khung phân tích sự PTGD địa phương được 

xây dựng theo mô hình CIPO, thừa nhận rằng GD chất lượng nhất thiết phải phù hợp với 

bối cảnh địa phương (như vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, mức độ tăng trưởng kinh tế, nền 

tảng công nghệ GD, văn hóa truyền thống, gia phong dòng tộc,…). Khung phân tích sự 

PTGD địa phương thừa nhận sự khác nhau về điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa giữa các 

tỉnh, cũng như sự khác nhau về kì vọng của các bên liên quan đối với CLGD.  

(iv) Đảm bảo phân tích tất các yếu tố cơ bản của HTGD và tất các cấp học 

Khung phân tích sự PTGD địa phương áp dụng cách tiếp cận hệ thống toàn diện, 

nhấn mạnh trách nhiệm cung cấp GD chất lượng và tạo điều kiện học tập hiệu quả ở tất cả 

các cấp học (mầm non, tiểu học, THCS, THPT và GDTX) và trong các yếu tố cơ bản của 

HTGD (mục đích GD, nội dung GD, phương pháp GD, người học, người dạy, môi trường 

GD, kết quả GD). Sự phân mảnh các tiểu HTGD có thể dẫn đến có những chính sách và 

chương trình không nhất quán, đôi khi mâu thuẫn. Nó cũng có thể dẫn đến những cải tiến 

không đồng đều và tạo sự bất bình bằng về CLGD chung. Ví dụ, đổi mới chương trình 

GDPT không phải lúc nào cũng xuất phát từ nền tảng kiến thức, kĩ năng hiện có của trẻ mẫu 

giáo 5 tuổi. Những yêu cầu phát triển chương trình GD địa phương không phải lúc nào cũng 

phải tính đến năng lực phát triển chương trình của chuyên viên và GV địa phương. 

(v) Vừa đảm bảo tính toàn vẹn của HTGD vừa đảm bảo cân bằng những đặc thù 

riêng của từng cấp học 

Để đảm bảo độ trung thực, khách quan với cách tiếp cận hệ thống, khung này 

phải đảm bảo tính toàn diện trong phân tích sự PTGD địa phương, đồng thời cũng nhằm 

gợi ý các can thiệp hữu ích phù hợp với kết quả phân tích. Nó cho phép nhà QLGD kiểm 

soát CLGD toàn hệ thống và sau đó tập trung những khía cạnh cần can thiệp ở từng cấp 

học (là những yếu tố yếu). Tuy nhiên, trong khi điều chỉnh các yếu tố yếu, nhà quản lí 

vẫn nhận thức được tác động của của chúng đối với những khía cạnh, yếu tố mạnh trước 

đây và tác động đến cả hệ thống chung. Nói cách khác, nhà QLGD vừa bảo vệ tính toàn 

vẹn của hệ thống và vừa đảm bảo sự cân bằng của tất cả các khía cạnh, yếu tố mạnh, 

yếu và các tiểu hệ thống. 
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(vi) Khung phân tích sự PTGD địa phương được xây dựng trên cơ sở ứng dụng 

đa dạng mô hình, cách tiếp cận   

 Cấu trúc của khung phân tích theo mô hình CIPO để đảm bảo cân bằng các yếu 

tố trong HTGD và các yếu tố ngoài nhưng có tác động đến GD. Sử dụng mô hình phân 

tích SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities và Threats) để phân tích các quan 

điểm, chính sách GD đã tạo tiền đề/ đòn bẩy hoặc thách thức sự PTGD địa phương. Vận 

dụng cách tiếp cận Tác nghiệp hóa để xây dựng khung phân tích và thiết lập tiêu chí, 

chỉ số PTGD địa phương; cách tiếp cận Benchmarking để so sánh cách thức thực hiện 

GD giữa các địa phương để tìm cách thức tốt nhất, và vận dụng điều chỉnh hoạt động, 

tạo sự phát triển hàng năm. 

3.2. Khung phân tích GDĐT địa phương 

Khung phân tích giáo dục địa phương cung cấp nền tảng quan trọng để phân tích 

chất lượng GD cấp tỉnh, nhằm trả lời câu hỏi ‘Hệ thống GD địa phương vận hành tốt 

như thế nào?’ Khung này giúp mô tả, phân tích việc thực hiện các quá trình giáo dục 

theo hướng đạt các mục tiêu phát triển GD đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.  

Khung phân tích sự PTGD địa phương (cấp tỉnh) được cấu trúc xoay quanh các 

yếu tố GD cơ bản. Các yếu tố này liên quan đến các mục tiêu PTGD nhằm định hướng 

cho các kết quả đầu ra của HTGD địa phương (gồm GD mầm non, GD tiểu học, GD 

THCS, GD THPT và GD thường xuyên), cũng như các quá trình GD, các nguồn lực chủ 

yếu và cơ chế hỗ trợ cho phép tạo ra các kết quả đầu ra đó. Trong đó, Kết quả GD là yếu 

tố trọng tâm, hoạt động giảng dạy, đánh giá là tải thể hướng đến nâng cao CLGD. 

Dựa vào khái niệm “phát triển giáo dục” và khung chẩn đoán CLGD phổ thông 

của UNESCO, khung phân tích sự PTGD địa phương (cấp tỉnh) được cấu trúc theo mô 

hình CIPO, bao gồm 4 hợp phần và 14 thành phần (Hình 5). 

 

Hình 5. Khung phân tích sự PTGD địa phương 
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Hợp phần Bối cảnh GD đề cập đến những bối cảnh xã hội rộng lớn mà GD được 

nhúng vào đó như một bộ phận; đồng thời đề cập đến những cơ chế, thể chế do nhà nước 

quy định để vận hành HTGD địa phương. Ngoài ra, kế hoạch PTGD dài hạn, ngắn hạn 

của địa phương đóng vai trò là bối cảnh của việc thực hiện đổi mới GD từng năm học. 

Hượ phần này có 3 thành phần sau: 

(i) Hoạch định PTGD địa phương đề cập đến việc xác định mục tiêu PTGD, hoạch 

định kế hoạch PTGD dài hạn, ngắn hạn và quy mô PTGD tương ứng. Thành phần này 

bao gồm 2 tiểu thành phần: Mục tiêu, kế hoạch PTGD; và Quy mô GD.  

(ii) Cơ chế, thể chế GD phân tích việc thực hiện các chức năng QLGD ở cấp tỉnh, 

chức năng quản trị GD ở cấp cơ sở GD. Đồng thời cũng phân tích cơ chế tài chính trong 

GD. Thành phần này bao gồm 3 tiểu thành phần: Cơ chế phân cấp QLGD; Tiếp cận 

trong GD; và Tài chính GD  

(iii) Điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa địa phương sẽ tập trung phân tích những 

lợi thế sẵn có của địa phương có thể có tác động (cả tích cực và tiêu cực) đến sự PTGD 

mỗi tỉnh, thành phố. Thành phần này bao gồm 2 tiểu thành phần: Hạ tầng công nghệ 

GD; Tác động của hệ thống khác đến GD. 

Hợp phần Đầu vào của sự PTGD trong Khung phân tích này đề cập đến các đặc 

điểm của người học và gia đình có tương quan chặt chẽ đến việc học tập của trẻ ở nhà 

trường. Các đặc điếm cá nhân GV và hiệu trưởng, loại hình trường, trình độ đào tạo và kĩ 

năng nghề nghiêp của đội ngũ,… có tính chất quyết định đến CLGD. Bên cạnh đó, điều 

kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và tài liệu giáo khoa đóng vai trò tạo môi trường 

GD thuận lợi cho việc học của học sinh tại trường. Thành phần này có 4 yếu tố sau: 

(iv) Người học đề cập đến các đặc điểm cơ bản về nhân thân học sinh và hoàn 

cảnh gia đình (nơi em sinh sống và học tập). Thành phần này bao gồm 2 tiểu thành phần: 

Đặc điểm người học; và Đặc điểm gia đình.  

(v) Giáo viên và nhà trường tập trung phân tích các đặc điểm nhân thân của GV 

và các đặc điểm cơ bản về nhà trường. Thành phần này bao gồm 2 tiểu thành phần: Đặc 

điểm GV; và Đặc điểm nhà trường. 

(vi) Cơ sở vật chất trường học tập trung mô tả những cơ sở vật chất dùng chung 

và những trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong phòng học. Trong đó, đặc biệt quan tâm 

đến phòng học phù hợp cho trẻ khuyết tật học hòa nhập. Thành phần này bao gồm 2 tiểu 

thành phần: Cơ sở vật chất nhà trường; và Trang thiết bị lớp học; 

(vii) Chương trình, tài liệu học tập đề cập đến việc biên soạn nội dung GD địa 

phương, chiếm đến 20% tỉ trọng thời lượng học tập của chương trình GDPT, cùng các 

loại SGK, tài liệu tham khảo có trong thư viện trường. Thành phần này bao gồm 2 tiểu 

thành phần: Chương trình GD địa phương; và Tài liệu học tập;  
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Hợp phần Quá trình GD đóng vai trò quan trọng, như là tải thể, để có thể biến 

chuyển các yếu tố đầu vào thành các kết quả đầu ra. Hợp phần này sẽ tập trung phân 

tích các hoạt động chính diễn ra ở nhà trường, với 3 thành phần sau: 

(viii) Quản trị nhà trường coi trọng kết quả đạt được, nhấn mạnh tính tự chủ và 

tự chịu trách nhiệm, yêu cầu phải thực hiện đúng quy trình đảm bảo chất lượng để hoàn 

thành công việc có chất lượng, hiệu quả. Thành phần này bao gồm các tiểu thành phần 

(Bộ GDĐT, 2018b): Xây dựng kế hoạch GD; Phân bổ quyền lực quản lí trong trường; 

Cách thức giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động quản lí; Tính tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm của thành viên; 

(ix) Giảng dạy và đánh giá sẽ phân tích các hoạt động dạy học, phương pháp học 

tập trên lớp cũng như phương thức đánh giá người học. Đặc biệt lưu tâm đến việc tích 

hợp đánh giá vào quá trình giảng dạy để điều chỉnh hoạt động dạy và học. Thành phần 

này gồm 3 tiểu thành phần: Thực hành dạy và học; Thực hành đánh giá kết quả GD; Kết 

hợp đánh giá và dạy học; 

(x) Phát triển chuyên môn sư phạm và kĩ năng quản lí sẽ tập trung phân tích hoạt 

động phát triển chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ GV và hoạt động nâng cao 

kĩ năng quản lí chuyên môn của cán bộ quản lí trường học. Thành phần này có 2 tiểu thành 

phần: Phát triển chuyên môn cho GV; và Phát triển kĩ năng quản lí cho cán bộ QLGD. 

Hợp phần Kết quả GD và thành tựu sẽ mô tả, phân tích các kết quả học tập đạt 

được dựa theo yêu cầu các chương trình GDMN, GDPT và GDTX; đánh giá hiệu quả 

trong của GD thông qua việc chuyển cấp học, bỏ học, phân luồng, phổ cập GD…; xem 

xét đến việc các trường đạt chuẩn quốc gia và chuẩn kiểm định CLGD. Bên cạnh đó, sẽ 

đề cập đến việc tỉnh đóng góp thế nào vào một số chương trình so sánh quốc tế như 

SDG4 và GDCMN. Hợp phần này có 4 thành phần sau: 

(xi) Kết quả học tập của học sinh sẽ được phân tích những đầu ra đại diện là hai 

tiểu thành phần: Hoàn thành chương trình GD cấp học; và Kết quả học tập môn học;  

(xii) Hiệu quả trong của GD tập trung phân tích dòng chảy của việc duy trì trẻ 

đến trường từ lớp 1 đến lớp 12, cũng như ước tính số năm đi học kì vọng và trung bình 

của trẻ dưới 18 tuổi. Thành phần này bao gồm các tiểu thành phần: Tỉ lệ trẻ (36-59 

tháng) học ít nhất 1 năm GDMN; tỉ lệ học sinh bỏ học; tỉ lệ chuyển cấp từ TH sang 

THCS, từ THCS sang THPT; tỉ lệ phân luồng sau THCS và sau THPT; số năm đi học 

kì vọng và trung bình của trẻ dưới 18 tuổi;  

(xiii) Trường đạt chuẩn quốc gia bao gồm các tiểu thành phần: tỉ lệ trường đạt 

chuẩn quốc gia mức 1, mức 2; tỉ lệ trường được công nhận kiểm định CLGD. 
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(xiv) Thành tựu GD sẽ phân tích đóng góp của tỉnh, thành phố cho hai chương 

trình so sánh quốc tế mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết thực hiện, đó là HDI, SDG4 

và GDCMN. Những chương trình này sử dụng một số tiểu thành phần nêu trên. 

4. Bộ công cụ đánh giá sự phát triển GD địa phương 

4.1. Bộ chỉ số đánh giá  

Bảng 3.2 là bộ chỉ số đánh giá sự PTGD địa phương được xây dựng theo các 

thành phần, tiểu thành phần nêu trên. Các chỉ số được phân chia theo các cấp học, trong 

đó: mã (a) là những chỉ số có sẵn từ cơ sở dữ liệu của Sở GDĐT; mã (b) là những chỉ 

số dự kiến cho Chiến lược GD 2021-2030; và mã (c) là những chỉ số cần bổ sung thêm. 
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Bảng 1. Bộ chỉ số đánh giá sự PTGD địa phương trước thử nghiệm 
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4.2. Bộ công cụ thu thập thông tin, dữ iệu từ địa phương 

Có năm nhóm công cụ thu thập thông tin giáo dục đại phương là: 14 biểu mẫu 

thống kê, 8 bảng hỏi, 5 phiếu dự giờ, và 7 đề cương báo cáo. 

a) Biểu mẫu thống kê giáo dục 

Biểu mẫu thống kê xây dựng cho ba cấp quản lý (Tỉnh, Huyện và Cơ sở giáo dục) 

về tình hình giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, và GDTX (xem hình 6) 

 

Hình 6. Cấu trúc biểu mẫu thống kê 

Đính kèm là tài liệu hướng dẫn thu thập dữ liệu: Giới thiệu bộ chỉ số (Định nghĩa, 

phương pháp tính, cách phân tổ, giải thích chỉ số, phạm vi thu thập dựa vào số liệu thống 

kê đã thu thập qua các biểu mẫu); Giải thích các thuật ngữ được sử dụng trong biểu mẫu 

thống kê (xem bảng 2) 

Bảng 2. Cấu trúc tài liệu hướng dẫn thu thập dữ liệu thống kê giáo dục 

 

Một biểu mẫu thống kê sẽ gồm các phần chính sau: 

• Sheet đầu tiên: Giới thiệu chung về mục đích, phạm vi thu thập dữ liệu và một số 

quy định về nhập liệu trong biểu mẫu thống kê. 
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• Sheet thứ hai: Nhập các thông tin chung liên quan tới tổ chức, cá nhân chịu trách 

nhiệm hoàn thành biểu mẫu 

• Sheet thứ ba trở đi: Dữ liệu thông kê giáo dục được phân theo nhóm/lĩnh vực 

• Sheet cuối cùng: Rà soát dữ liệu để tránh sai sót thông qua việc kiểm tra tính 

logic của dữ liệu được nhập. 

b) Phiếu xin ý kiến  

Bộ phiếu hỏi dành cho học sinh và cha mẹ cấp học đương phân bổ như hình 7. 

Bộ phiếu hỏi được thiết kế ở hai hình thức giấy và Google form, để tạo điều kiện thuận 

lợi cho người sử dụng. 

 

Hình 7. Cấu trúc bộ phiếu hỏi học sinh và cha mẹ 

 c) Phiếu quan sát, dự giờ 

Phiếu quan sát, dự giờ giáo viên mỗi cấp học được thiết kế để đánh giá giờ dạy 

của GV theo tiêu chí phù hợp với chuẩn nhà giáo ban hành năm 2018. Bảng 3 là tiêu 

chuẩn đánh giá giờ dạy của GV mầm non, được thiết kế dạng Excel để người dự nhập 

trực tiếp và ra kết quả xếp loại theo 4 mức: Tốt, Khá, Trung bình, Yếu. 

d) Đề cương báo cáo tình hình thực hiện GD&ĐT địa phương 

Đề cương báo cáo tình hình thực hiện GD&ĐT địa phương được thiết kế phù hợp 

với cấp Tỉnh, Huyện và Cơ sở giáo dục (mâm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX). 

Mỗi đề cương tập trung vào các nội dung cơ bản sau đây: 

MỞ ĐẦU: 1) Đặc điểm vị trí địa lý, giao thông, dân sinh của tỉnh; 2) Mục tiêu phát triển 

GĐĐT của tỉnh.  

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC: 1. Chính sách, cơ chế phát triển GD; 2. Nguồn lực tài 

chính đáp ứng các mục tiêu phát triển giáo dục; 3. Tình hình sử dụng hệ thống EMIS; 

4. Các giải pháp chỉ đạo để cải thiện chất lượng giáo dục 

LỢI THẾ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC CẤP 

ĐỊNH HƯỚNG CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN GD CẤP TỈNH TIẾP THEO
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Bảng 3. Tiêu chí đánh giá giờ dạy của GV mầm non (CĐ: 1điểm; Đ: 2 điểm; K: 3 điểm; T: 4 điểm) 

TT Tiêu chí CĐ Đ K T 

1. CHUẨN BỊ BÀI HỌC         

1.1 Kế hoạch bài soạn rõ ràng, khoa 

học; mục tiêu phù hợp CT và khả 

năng của trẻ 

Không đạt 

mức Đạt 

Kế hoạch được XD dựa theo 

CT GDMN, phù hợp nhu cầu 

phát triển của trẻ trong nhóm, 

lớp 

Điều chỉnh kế hoạch hướng 

tới sự phát triển toàn diện, 

phù hợp thực tiễn trường, lớp, 

văn hóa địa phương 

Tham gia phát triển CTGD 

nhà trường; hỗ trợ đồng 

nghiệp trong xây dựng kế 

hoạch bài soạn này 

1.2 Phương tiện, đồ dùng dạy học hợp 

lý, có thể hỗ trợ trẻ hoạt động 

Không đạt 

mức Đạt 

Chuẩn bị phương tiện, đồ vật 

tối thiểu, sẵn có phù hợp với 

nội dung giáo dục 

Thiết kế cả đồ dùng dạy học 

nhằm hỗ trợ trẻ học tập hiệu 

quả 

Chia sẻ, hỗ trợ đồng 

nghiệp lựa chọn, chuẩn bị 

phương tiện, đồ dùng dạy 

học chủ đề này hiệu quả 

2. NỘI DUNG CHĂM SÓC,  NUÔI DƯỠNG VÀ GIÁO DỤC  
Nội dung bài học đáp ứng mục tiêu 

chương trình GDMN; phù hợp với 

chủ đề 

Không đạt 

mức Đạt 

Thực hiện được tất cả các nội 

dung trong kế hoạch bài 

soạn, dựa  theo CT GDMN 

Linh hoạt điều chỉnh nội dung 

phù hợp với chủ đề, đáp ứng 

nhu cầu phát triển khác nhau 

của trẻ và điều kiện thực tiễn 

của trường, lớp 

Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ 

trợ đồng nghiệp biên soạn 

nội dung bài học  

2.2 Kiến thức, kỹ năng chính xác, hệ 

thống, gần gũi và phù hợp với khả 

năng của trẻ 

Không đạt 

mức Đạt 

Kiến thức, kỹ năng được 

trình bày hệ thống, chính xác, 

và phù hợp với nhu cầu phát 

triển của trẻ trong nhóm, lớp 

Chủ động, linh hoạt điều 

chỉnh những kiến thức, kỹ 

năng dựa theo nhu cầu phát 

triển khác nhau của trẻ 

Chia sẻ kinh nghiệm, 

hướng dẫn, hỗ trợ đồng 

nghiệp phát triển chuyên 

môn bản thân 

2.3 Tích hợp hợp lý các lĩnh vực vận 

động, ngôn ngữ, kỹ năng xã hội, 

cảm xúc và thẩm mĩ 

  Trong quá trình thực hiện, 

chú trọng giáo dục cả tâm 

vận động, ngôn ngữ, kỹ năng 

xã hội, cảm xúc và thẩm mĩ 

cho trẻ em 

Chủ động, linh hoạt thực hiện 

các hoạt động giáo dục và 

điều chỉnh phù hợp, đáp ứng 

được các nhu cầu, khả năng 

khác nhau của trẻ em và điều 

kiện thực tiễn của trường, lớp 

Hướng dẫn, hỗ trợ đồng 

nghiệp thực hiện và điều 

chỉnh, đổi mới các hoạt 

động giáo dục nhằm phát 

triển toàn diện trẻ em qua 

bài học 

3. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH 

THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP 

        

3.1 Giao tiếp với trẻ gần gũi, yêu 

thương 

Không đạt 

mức Đạt 

Gần gũi, yêu thương trẻ như 

mẹ hiền 

Luôn khuyến khích trẻ tự tin 

trong giao tiếp, vươn lên 

trong học tập 

Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ 

trợ đồng nghiệp điều 

chỉnh thái độ và hành vi để 

trẻ tin tưởng, yêu quí mình 
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3.2 Phát huy tính tích cực của trẻ trong 

mọi hoạt động học tập 

Không đạt 

mức Đạt 

Tạo nhiều tình huống để trẻ 

được phát biểu ý kiến, đặt 

câu hỏi, suy nghĩ,… 

Tạo được các tình huống để 

trẻ chủ động, tự tin tham gia 

các hoạt động học tập 

Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ 

trợ đồng nghiệp về việc 

phát huy tính tích cực 

trong học tập của trẻ em 

3.3 Tạo điều kiện phát triển các giác 

quan và chức năng tâm – sinh lý 

cho trẻ 

Không đạt 

mức Đạt 

Sử dụng nhiều phương pháp 

để phát triển được các giác 

quan cho trẻ em trong quá 

trình thực hiện các hoạt động 

Tạo được các tình huống để 

trẻ phát triển các chức năng 

tâm – sinh lý phù hợp với lứa 

tuổi  

Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ 

đồng nghiệp về việc phát 

triển các giác quan và chức 

năng tâm – sinh lý cho trẻ 

em thông qua bài học 

3.4 Tạo điều kiện, khuyến khích trẻ trải 

nghiệm, tìm tòi, khám phá 

Không đạt 

mức Đạt 

Tạo điều kiện để trẻ được trải 

nghiệm, được hoạt động tìm 

tòi trong quá trình thực hiện 

bài học 

Tạo điều kiện để trẻ được tìm 

hiểu, khám phá trong tình 

huống có vấn đề 

Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ 

đồng nghiệp về việc tổ chức 

hoạt động trải nghiệm, tìm 

tòi và khám phá 

3.5 Thể hiện phương châm ‘chơi mà 

học, học bằng chơi’ (trò chơi, đóng 

vai, thực hành,…) 

Không đạt 

mức Đạt 

Tổ chức được các hoạt động 

trò chơi để trẻ tham gia vào 

học tập 

Tổ chức các sự kiện, đóng vai, 

thực hành làm cô giáo, bác sĩ, 

chăm sóc búp bê,… trong quá 

trình triển khai bài học 

Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ 

đồng nghiệp về việc thực 

hiện phương châm ‘chơi 

mà học, học bằng chơi’ 

3.6 Tổ chức đa dạng các hoạt động cả 

lớp, nhóm nhỏ và cá nhân  

Không đạt 

mức Đạt 

Tổ chức được các hoạt động 

cả lớp, cá nhân phù hợp với 

nội dung bài học 

Tạo điều kiện để trẻ có các kỹ 

năng hoạt động nhóm trong 

quá trình triển khai bài học 

Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ 

trợ đồng nghiệp tổ chức 

các hoạt động cả lớp, 

nhóm nhỏ và cá nhân 

3.7 Khai thác phương tiện dạy học, đồ 

dùng dạy học, đồ chơi khoa học và 

hiệu quả. 

Không đạt 

mức Đạt 

Sử dụng các phương tiện dạy 

học, đồ chơi sẵn có phù hợp 

với nội dung bài học 

Chế tạo những đồ dùng dạy học 

mới, khai thác nhiều ý tưởng khi 

sử dụng phương tiện sẵn có đáp 

ứng mục tiêu bài học  

Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ 

đồng nghiệp cách thức khai 

thác phương tiện dạy học, 

đồ dùng dạy học, đồ chơi 

3.8 Tương tác thường xuyên và hợp lý 

giữa GV và trẻ, giữa trẻ và trẻ  

Không đạt 

mức Đạt 

Tạo được mối quan hệ tương 

tác hai chiều giữa giáo viên 

và trẻ một cách hợp lý, 

thường xuyên 

Tạo được mối quan hệ đồng 

đẳng giữa các trẻ; khuyến khích 

tính chủ động, linh hoạt trong 

giao tiếp với bạn, với cô giáo 

Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ 

trợ đồng nghiệp cách thức 

tạo tương tác giữa GV và 

trẻ, giữa trẻ và trẻ 

4. ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ  

4.1 Lập kế hoạch đo lường các mục 

tiêu bài học rõ ràng, khoa học 

Không đạt 

mức Đạt 

Xây dựng được kế hoạch đo 

lường các mục tiêu bài học 

theo định hướng đổi mới 

đánh giá của CT GDMN 

Điều chỉnh kế hoạch hướng 

tới sự đo lường toàn diện 

những nội dung được học tập 

Tham gia phát triển công 

cụ đánh giá của nhà 

trường; hỗ trợ đồng 

nghiệp trong xây dựng kế 
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hoạch đánh giá mục tiêu 

bài học 

4.2 Sử dụng các phương pháp, công cụ 

đánh giá bảo đảm tin cậy và giá trị 

(đo đúng mục tiêu) 

Không đạt 

mức Đạt 

Sử dụng được  các phương 

pháp, công cụ khác nhau để 

đánh giá tất cả các mục tiêu 

bài học  

Chủ động, vận dụng linh hoạt 

các phương pháp, hình thức, 

công cụ nhằm đánh giá khách 

quan, tin cậy sự phát triển của 

trẻ em 

Chia sẻ và hỗ trợ đồng 

nghiệp về  vận dụng các 

phương pháp, công cụ 

đánh giá sự phát triển của 

trẻ em.  

4.3 Hướng dẫn/ mô tả cách thức đánh 

giá nhiệm vụ học tập rõ ràng, dễ 

hiểu để trẻ làm được 

Không đạt 

mức Đạt 

Hướng dẫn cách thức đánh 

giá nhiệm vụ học tập để trẻ 

có thể làm được 

Vận dụng phương thức đánh 

giá sự phát triển của trẻ em 

vào tiến trình bài học một 

cách linh hoạt, thành thạo 

Chia sẻ và hỗ trợ đồng 

nghiệp về cách thức đánh 

giá nhiệm vụ học tập 

4.4 Tạo cơ hội tự đánh giá và đánh giá 

đồng đẳng; phản hồi kịp thời, hiệu 

quả  

Không đạt 

mức Đạt 

Tạo cơ hội cho trẻ được tự 

đánh giá và đánh giá đồng 

đẳng 

Phản hồi kết quả đánh giá của 

trẻ kịp thời, hiệu quả  

Chia sẻ và hỗ trợ đồng 

nghiệp về cách thức tự 

đánh giá và đánh giá đồng 

đẳng có hiệu quả 

4.5 Sử dụng kết quả đánh giá để điều 

chỉnh quá trình tổ chức hoạt động 

hợp lý hơn 

Không đạt 

mức Đạt 

Sử dụng được kết quả đánh 

giá để điều chỉnh các hoạt 

động chăm sóc và giáo dục 

trẻ em 

Vạch ra kế hoạch hoạt động 

riêng cho từng nhóm phù hợp 

với khả năng phát triển của 

trẻ 

Chia sẻ và hỗ trợ đồng 

nghiệp về việc sử dụng kết 

quả đánh giá để điều chỉnh 

hoạt động học tập  

4.6 Trẻ độc lập, nỗ lực hoàn thành 

nhiệm vụ học tập được giao 

Không đạt 

mức Đạt 

Mỗi trẻ đều nỗ lực tham gia 

các hoạt động để hoàn thành 

nhiệm vụ học tập 

Mỗi trẻ thể hiện thái độ độc 

lập khi tham gia các hoạt 

động, khi nêu ý kiến của mình 

trong quá trình học tập 

Chia sẻ và hỗ trợ đồng 

nghiệp về nhận biết, tạo 

cơ hội cho trẻ độc lập 

hoàn thành các nhiệm vụ 

học tập  

4.7 Trẻ tham gia các hoạt động vui vẻ, 

hào hứng, tích cực 

Không đạt 

mức Đạt 

Trẻ thể hiện thái độ vui vẻ, 

hào hứng tham gia một cách 

tích cực vào các nhiệm vụ 

học tập 

Trẻ tích cực hoạt động và 

hoàn thành được các nhiệm 

vụ học tập phù hợp với khả 

năng của bé 

Chia sẻ và hỗ trợ đồng 

nghiệp cách tạo tình 

huống để trẻ vui vẻ, hứng 

thú để hoàn thành các 

nhiệm vụ học tập  

4.8 Trẻ vận dụng kiến thức, kỹ năng đã 

học vào tình huống tương tự/ mới 

Không đạt 

mức Đạt 

Trẻ vận dụng được những 

kiến thức, kỹ năng đã học 

vào tình huống tương tự 

Trẻ có ý thức, thái độ vận 

dụng những kiến thức, kỹ 

năng đã học vào tình huống 

có yếu tố mới lạ, vào thực tiễn 

cuộc sống hàng ngày 

Chia sẻ và hỗ trợ đồng 

nghiệp về việc tạo cơ hội 

để trẻ vận dụng kiến thức, 

kỹ năng đã học vào tình 

huống tương tự/ mới  
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5. QUẢN LÝ LỚP HỌC 

5.1 Quản lý các hoạt động nhóm, cá 

nhân và cả lớp theo qui định và phù 

hợp với thực tiễn trường, lớp 

Không đạt 

mức Đạt 

Thực hiện đúng các yêu cầu 

về quản lý trẻ em theo quy 

định 

Có sáng kiến trong quản lý 

các hoạt động nhóm, lớp phù 

hợp với điều kiện thực tiễn 

Chia sẻ kinh nghiệm hay, 

hỗ trợ đồng nghiệp trong 

quản lý nhóm, lớp theo 

đúng quy định và phù hợp 

với thực tiễn 

5.2  Quản lý cơ sở vật chất và quản lý 

hồ sơ sổ sách của nhóm, lớp theo 

quy định   

Không đạt 

mức Đạt 

Thực hiện đúng các yêu cầu 

về quản lý cơ sở vật chất và 

quản lý hồ sơ sổ sách của 

nhóm, lớp theo quy định 

Có sáng kiến trong quản lý cơ 

sở vật chất và quản lý hồ sơ 

sổ sách của nhóm, lớp phù 

hợp với điều kiện thực tiễn 

Chia sẻ kinh nghiệm hay, 

hỗ trợ đồng nghiệp trong 

quản lý cơ sở vật chất và 

quản lý hồ sơ sổ sách của 

nhóm, lớp phù hợp với qui 

định và thực tiễn 

6. XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC 

6.1 Thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử 

trong nhà trường; chấn chỉnh hành 

vi vi phạm của trẻ 

Không đạt 

mức Đạt 

Trong quá trình tổ chức bài 

học, thực hiện nghiêm túc 

nội quy, quy tắc ứng xử trong 

nhà trường 

Phát hiện kịp thời và thực 

hiện các biện pháp chấn chỉnh 

các hành vi vi phạm nội quy, 

quy tắc ứng xử trong nhà 

trường 

Chia sẻ, hỗ trợ đồng 

nghiệp trong việc tổ chức 

xây dựng môi trường văn 

hóa học đường 

6.2 Môi trường giáo dục an toàn, lành 

mạnh, thân thiện, không bạo lực 

với trẻ  

Không đạt 

mức Đạt 

Trong quá trình tổ chức bài 

học, thực hiện nghiêm túc 

quy định về môi trường giáo 

dục an toàn, lành mạnh 

không bạo lực đối với trẻ em 

Phát hiện kịp thời và thực 

hiện các biện pháp ngăn ngừa 

nguy cơ gây mất an toàn đối 

với trẻ em, phòng, chống bạo 

lực học đường 

Chia sẻ, hỗ trợ đồng 

nghiệp trong việc tổ chức 

xây dựng môi trường van 

toàn, lành mạnh, thân 

thiện đối với trẻ em 
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5. Phương pháp ước tính chỉ số phát triển GD địa phương 

5.1. Thu thập dữ liệu trong giai đoạn thử nghiệm công cụ 

Bộ công cụ do nhóm nghiên cứu xây dựng được kỳ vọng vừa giúp địa phương 

giám sát các đặc tính phát triển nói trên của giáo dục tỉnh mình, vừa tương thích với một 

số so sánh giáo dục quốc tế như phát triển bền vững, mục tiêu thiên nên kỷ, giáo dục 

cho mọi người, chuẩn bị sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp 4.0,… Bộ công cụ này 

chỉ thực sự có hiệu quả khi: địa phương có thể cập nhật thông tin, giám sát và tự đánh 

giá sự phát triển GD cấp tỉnh của mình; so sánh, đối chiếu giữa các cơ sở giáo dục trong 

cùng tỉnh hoặc giữa các tỉnh. Từ đó tìm ra các thức tốt nhất để đổi mới chất lượng giáo 

dục cơ sở giáo dục hoặc tỉnh mình, và cung cấp thông tin, dữ liệu để Bộ GDĐT có thể 

xây dựng báo cáo giáo dục trong các so sánh quốc tế. 

Nhóm dữ liệu sơ cấp được thu thập từ khảo sát tại Thái Nguyên, Hà Nội, Nghệ 

An, TP.HCM và Cần Thơ vào tháng 7-10/2020. Tại mỗi tỉnh chọn 3 huyện có điều kiện 

kinh tế - xã hội thấp, trung bình và cao. Tại mỗi huyện chọn: 3 trường mầm non; 3 

trường tiểu học, 3 trường THCS, 3 trường THPT; và 1 trung tâm GDTX (xem Hình 8). 

 

Hình 8. Sơ đồ chọn mẫu huyện, cơ sở giáo dục chung cho các tỉnh, thành phố 

Việc tự đánh giá sự phát triển GD địa phương được tiến hành hàng năm, gồm ba 

công đoạn chính: tập huấn chuyên môn; Thu thập dữ liệu; Phân tích, xử lý dữ liệu và 

viết báo cáo (xem Hình 9). 
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Hình 9. Quy trình tự đánh giá sự phát triển GD&ĐT địa phương 

 Tổng số đối tượng tham gia thử nghiệm bộ công cụ đánh giá sự phát triển 

GD&ĐT địa phương được thống kê chi tiết ở bảng 4. Với tổng số 4877 đối tượng tham 

gia thử nghiệm công cụ, Hưng yên đóng góp tỷ lệ nhiều nhất (36,8%), tiếp theo là Cần 

Thơ (28,8%) và ít nhất là Nghệ An (5,5%). 

Bảng 4. Số lượng đối tượng tham gia thử nghiệm công cụ 

 

5.2. Ước tính chỉ số PEDI cấp tỉnh  

Một địa phương được coi là chỉ đạo, quản lý sự PTGD tốt khi có: (i) Hoạch định 

chính sách, chiến lược vừa phù hợp điều kiện thực tiễn và góp phần thực hiện mục tiêu 

PTGD quốc gia; (ii) Cơ chế, thể chế quản lý GD tạo thuận lợi cho PTGD; (iii) Đảm bảo 

các nguồn lực về nhân sự, tài chính, chương trình, tài liệu và cơ sở vật, trang thiết bi dạy 

học; (iv) Hoạt động GD, phương pháp dạy học và phương thức đánh giá kết quả GD tạo 

cơ hội để phát huy tiềm năng cho người học, (v) Điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa địa 

phương có tác động tích cực đến sự PTGD, và (vi) Đạt kết quả GD, thành tựu GD cao. 

Khi đó, người dân sẽ hài lòng về chất lượng GD mà con em họ được thụ hưởng. 

học sinh 

tiểu học

học sinh 

THCS

học sinh 

THPT

học viên 

GDTX

CMHS 

MN

CMHS 

TH

CMHS 

THCS

CMHS 

 THPT
GV CBQL

T.Nguyên 90 121 184 99 60 40 21 142 150 46 953

Hưng Yên 203 303 293 96 99 182 178 243 150 46 1793

Nghệ An 90 30 61 61 15 11 268

TPHCM 91 79 30 60 62 105 30 457

Cần Thơ 263 256 165 69 203 182 114 120 34 1406

Total 647 849 642 195 288 546 504 499 540 167 4877

TổngTỉnh

Số lượng
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Chỉ số PTGD (Provice Educational development Index – PEDI) cấp tỉnh là chỉ 

số ước tính hiệu quả chỉ đạo và quản lý GD, nỗ lực đổi mới GD và mức độ thuận lợi của 

môi trường PTGD của tỉnh. Qua đó nâng cao sự hài lòng của người dân về chất lượng 

GD. Quy trình ước tính chỉ số EDI như hình 11. 

 

Hình 10. Quy trình ước tính PEDI 

a) Về chỉ số các thành phần  

Chỉ số thành phần được ước tính trên cơ sở điểm số các tiểu thành phần và chỉ 

số, chỉ báo chuẩn hóa theo thang 10. Trong đó: 

- Đối với các chỉ số thuận, tức là điểm chỉ số càng cao thì phản ánh chất lượng 

điều hành GD càng tốt, được chuẩn hóa theo công thức I (với X là giá trị của tỉnh; Min 

là điểm thấp nhất trong các tỉnh; Max là điểm cao nhất trong các tỉnh); 

Đ𝑖ể𝑚 𝑐ủ𝑎 𝑡ỉ𝑛ℎ = 1 + 9 ∗
𝑋 − 𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛
       (I) 

- Đối với các chỉ số nghịch, tức là điểm chỉ số càng thấp thì phản ánh chất lượng 

điều hành GD càng tốt, thực hiện chuẩn hóa theo công thức II: 

Đ𝑖ể𝑚 𝑐ủ𝑎 𝑡ỉ𝑛ℎ = 11 − (9 ∗
𝑋 − 𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛
+ 1)      (II) 

- Bốn mức độ phát triển của mỗi thành phần ở thang từ 0 đến 10, bước nhảy 2.5 
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Chỉ số phát triển giáo dục địa phương (PEDI) được tính toán qua 6 thành phần có 

trọng số. Các trọng số thể hiện mức đóng góp và tầm quan trọng của từng thành phần 

đối với sự hài lòng của người dân về chất lượng giáo dục nhà trường.  

- Sử dụng phân tích hồi quy đa biến để xác định mỗi chỉ số thành phần tác động 

như thế nào đến biến “Sự hài lòng của người dân về chất lượng giáo dục của nhà 

trường”. Những thành phần có tác động lớn nhất, trung bình và nhỏ nhất đến sự hài lòng 

của người dân được gắn trọng số lần lợt là 25%, 15% và 5% (bảng 5). 

Bảng 5. Tác động của các thành phần đến sự hài lòng của người dân về CLGD 

 

Tác động đến sự hài lòng của người dân 

về chất lượng GD 

Mức 

Hoạch định chính sách, qui mô GD .46 Trung bình 

Cơ chế, thể chế quản lý GD .48 Trung bình 

Nguồn lực GD .78 Cao 

Quá trình giáo dục .48 Trung bình 

Kết quả thành tựu GD .79 Cao 

Lợi thế sẵn có của địa phương .36 Thấp 

- Trọng số cụ thể của từng chỉ số thành phần PEDI thể hiện ở bảng 6. 

Bảng 6. Trọng số của các chỉ số thành phần 

Chỉ số thành phần Trọng số (%) 

1. Hoạch định chính sách, chiến lược và qui mô GD 15 

2. Cơ chế, thể chế quản lý giáo dục 15 

3. Nguồn lực giáo dục 25 

4. Quá trình giáo dục 15 

5. Kết quả và thành tựu giáo dục  25 

6. Lợi thế phát triển giáo dục 5 

- Chỉ số PEDI cấp tỉnh sẽ được ước tính theo công thức III: 

𝑃𝐸𝐷𝐼 = (𝑐ℎỉ 𝑠ố 𝑡ℎà𝑛ℎ 𝑝ℎầ𝑛 1 ∗ 𝑡𝑟ọ𝑛𝑔 𝑠ố % + 𝑐ℎỉ 𝑠ố 𝑡ℎà𝑛ℎ 𝑝ℎầ𝑛 2 ∗ 𝑡𝑟ọ𝑛𝑔 𝑠ố %

+ ⋯ 𝑐ℎỉ 𝑠ố 𝑡ℎà𝑛ℎ 𝑝ℎầ𝑛 6 ∗ 𝑡𝑟ọ𝑛𝑔 𝑠ố %) ∗ 100            (III) 

5.3. Kết quả đánh giá ban đầu 

a) Hình 11 thể hiện sự phát triển 6 thành phần của mỗi tỉnh dựa trên biểu đồ mạng 

nhện. Từ đó có thể so sánh mức độ phát triển của các thành tố trong từng tỉnh. Chẳng 

hạn, thành phần phát triển nhất ở Thái Nguyên là hoạch định chính sách, chiến lược và 

quy mô GD; ở Hưng Yên, Nghệ An và Cần Thơ là kết quả và thành tựu giáo dục; trong 

khi ở TP Hồ Chí Minh là lợi thế sẵn có của địa phương. 
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Hình 11. Các chỉ số thành phần về sự phát triển GD của tỉnh 

b) Cũng có thể xem xét đến sự đóng góp của từng tiểu thành phần trong mỗi thành 

phần chính của Khung phân tích sự phát triển GD địa phương. Hình 12 cho thấy: 

- Về Kết quả và thành tựu GD: Hưng Yên và Thái Nguyên dẫn đầu (khoảng 19 

điểm); TP Hồ Chí Minh thấp hơn cả (hơn 16 điểm); 

- Đối với thành phần Hoạch định chính sách, chiến lược: TP Hồ Chí Minh đạt kết 

quả cao nhất (gần 22 điểm); Cần Thơ đạt kết quả chung là thấp nhất (hơn 12 điểm) và 

qui mô giáo dục đóng góp nhiều nhất cho thành phần này; 

- Đối với thành phần Cơ chế, thể chế quản lý GD: TP Hồ Chí Minh tiếp tục đạt 

kết quả cao nhất (gần 16 điểm); Thái Nguyên đạt kết quả chung là thấp nhất (hơn 7 

điểm) và hệ thống quản lý giáo dục đóng góp nhiều nhất cho thành phần này; 

- Đối với thành phần Nguồn lực: TP Hồ Chí Minh tiếp tục đạt kết quả cao nhất 

(hơn 27 điểm); Nghệ An và Cần Thơ đạt kết quả thấp nhất (hơn 10 điểm); 
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- Đối với thành phần Quá trình giáo dục: Thái Nguyên lần đầu tiên vượt TP Hồ 

Chí Minh đạt kết quả cao nhất (21 điểm), , với việc thực hành dạy học đạt điểm tối đa; 

còn Nghệ An đạt kết quả thấp nhất (gần 4 điểm); và 

- Đối với thành phần Lợi thế sẵn có cho GD: TP Hồ Chí Minh đạt điểm tối đa (30 

điểm), trong khi cả 4 tỉnh, thành phố còn lại đều chỉ đạt dưới 7 điểm. 
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Hình 12. Sự đóng góp của tiểu thành phần trong Khung phân tích sự phát triển GD 

c) Chỉ số tổng hợp PEDI từ 6 chỉ số thành phần có trọng số (theo mức đóng góp 

và tầm quan trọng của từng thành phần đối với sự hài lòng của người dân về chất lượng 

giáo dục nhà trường). Vận dụng công thức III, PEDI của từng tỉnh như hình 13.  

 

Hình 13.Chỉ số PEDI của các tỉnh, thành phố 

TP Hồ Chí Minh được đánh giá là tỉnh thực hiên công tác chỉ đạo, quản lý sự phát 

triển GD đia phương tốt nhất so với 4 tỉnh còn lại (PEDI = 64,24). Địa phương này có 

ba thành phần đạt mức độ cao là: Cơ chế, thể chế quản lý giáo dục tạo điều kiện thuận 

lợi cho phát triển giáo dục (16,5 điểm); Đảm bảo các nguồn lực về nhân sự, tài chính, 

chương trình, tài liệu và cơ sở vật, trang thiết bị dạy học (27 điểm); và Điều kiện kinh 

tế, xã hội, văn hóa địa phương có tác động tích cực đến sự phát triển giáo dục (30 điểm). 

Mặc dù vậy, quá trình thực hành giáo dục (nhất là định hướng đổi mới) chưa đạt chất 

44.00
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lượng mong muốn và kết quả học tập, thành tựu giáo dục chưa đáp ứng được kỳ vọng 

của nhà quản lý cũng như người dân. 

Tỉnh Thái Nguyên được xếp hạng cao thứ hai trong công tác chỉ đạo, quản lý sự 

phát triển GD đia phương (PEDI = 56,33), thấp hơn gần 10 điểm so với TP Hồ Chí 

Minh. Địa phương này không có thành phần nào đạt mức cao (là mức 4), thậm chí hầu 

như không có lợi thế gì về tài nguyên và công nghệ hiện đại (6,5 điểm). Thái Nguyên 

đã xây dựng qui hoach chiến lược, chính sách khá đầy đủ, có qui mô trường, lớp lớn và 

tỉ lê học sinh mầm non, phổ thông tiếp cân GD khá cao; các hoạt động giáo dục, dạy học 

và phương thức đánh giá tạo cơ hội để phát huy tiềm năng cho người học. Vì vậy Thái 

Nguyên đã đạt được kết quả giáo dục và thành tựu giáo dục tương đối cao, người dân tỏ 

ra hài lòng với chất lượng giáo dục do nhà trường cung cấp. 

Hưng Yên được xếp hạng tương tự như TP Hồ Chí Minh về công tác chỉ đạo, 

quản lý sự phát triển GD đia phương (PEDI = 55,9). Địa phương này cũng không có 

thành phần nào đạt mức cao (là mức 4), hầu như không có lợi thế gì về tài nguyên và 

công nghệ hiện đại (6,0 điểm). Hưng Yên đã chú trọng công tác hoạch định chính sách, 

chiến lược để vừa phù hợp điều kiện thực tiễn và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 

giáo dục quốc gia; xây dựng cơ chế, thể chế quản lý tạo thuận lợi cho phát triển giáo 

dục; nỗ lực đảm bảo những nguồn lực tối thiểu về nhân sự, tài chính, và cơ sở vật chất;… 

Vì vậy đã đạt được kết quả giáo dục và thành tựu giáo dục tương đối tốt. 

Đứng thứ tư trong bảng xếp hạng chỉ số PEDI là Cần Thơ (PEDI=47,41), thấp 

hơn Hưng Yên 8,5 điểm và TP Hồ Chí Minh gần 17 điểm. Mặc dù hầu hết các chỉ số 

thành phần đều đạt mức 2 (như Cơ chế, thể chế quản lý giáo dục; Nguồn lực GD; Lợi 

thế sẵn có của địa phương), điểm sáng ở Cần Thơ là kết quả giáo dục (đạt 7,03 điểm chỉ 

đứng sau TP Hồ Chí Minh) và chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 7,59 điểm cao 

nhất trong các tỉnh thử nghiệm). 

Xếp hạng cuối cùng trong 5 tỉnh là Nghệ An, với PEDI = 44 điểm. Vì kết quả này 

chỉ ước tính trên cơ sở dữ liệu của một huyện Quỳ Hợp, nên không đủ tin cậy để nhận 

xét cho cả tỉnh. 

5.4. Khai thác dữ liệu PEDI để cải thiện CLGD 

Dưới đây sẽ hướng dẫn một số cách khai thác dữ liệu PEDI nhằm xác định được 

những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân. Để từ đó có biện pháp khắc phục cải thiện 

chất lượng GD một cách hiệu quả. 

a) Khai thác dữ liệu PEDI của tỉnh 

Có thể khai thác dữ liệu PEDI để xác định điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân 
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của tỉnh theo một số cách sau đây. 

(1) Khai thác thông tin cơ bản về các chỉ số đánh giá sự PTGD của tỉnh bằng cách 

truy xuất bảng dạng Excel theo tiểu thành phần và thành phần chính. 

Ví dụ, bảng 8 là thống kê điểm chuẩn hóa của từng chỉ số trong hai tiểu thành 

phần Hệ thống quản lý GD và Cơ chế quản lý GD của từng tỉnh. Cột thứ hai là chỉ số 

Thành phần Cơ chế, thể chế quản lý GD. 

Bảng 7. Điểm chuẩn hóa Thành phần Cơ chế, thể chế quản lý GD 

 

(2) So sánh chỉ số các thành phần trong một năm học của tỉnh 

Nhấp vào biểu đồ hình sao để so sánh chỉ số các thành phần trong một năm học 

của tỉnh. Khi phát hiện được thành phần nào mạnh, thành phần nào yếu kém, lập kế 

hoạch can thiệp các thành phần bị yếu.  

Ví dụ, biểu đồ 15 cho thấy, mặc dù Thái Nguyên không có thành phần nào đạt 

mức cao (là mức 4), thậm chí hầu như không có lợi thế gì về tài nguyên và công nghệ 

hiện đại, song vẫn đạt kết quả và thành tựu GD khá tốt.  
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Hình 14. Chỉ số phát triển các thành phần của tỉnh Thái Nguyên 

(3) Tìm nguyên nhân của điểm mạnh và điểm yếu bằng cách hiển thị điểm chuẩn 

hóa tất cả tiểu thành phần trong tỉnh 

Ví dụ, có thể tìm hiểu được các nguyên nhân mà thành tích GD của Thái Nguyên 

đạt kết quả khả quan khi xem xét chỉ số tất cả các tiểu thành phần như hình 16: Thực 

hành giảng dạy phát huy tính tích cực để phát triển năng lực cho học sinh là vượt trội 

nhất (9.14); tiếp theo là qui mô trường (7), tăng cường tiếp cận trong GD (6.83) và huy 

động nguồn lực tài chính cho GD (6,47). 

 

Hình 15. Điểm chuẩn hóa tất cả các tiểu thành phần của Thái Nguyên 

b) So sánh dữ liệu PEDI giữa các tỉnh, thành phố 

3.04

7

6.83

6.47
1.74

4.43

6.47

6.27

4.86

5.65

9.14

5.86

2.75

2.3

1.57

6.51

5.83

6.88

0 2 4 6 8 10

KHGD

Qui mô

Tiếp cận

HTQL

Cơ chế

GV

Tài chính

CTGD

CSVC

Định hướng

Dạy học

Đánh giá

Tài nguyên

CNGD

KT,XH,VH

KQGD

CLGD

Thành tưu

H
o

ạc
h

 
đ

ịn
h

, q
u

i 
m

ô
n

C
ơ

 
c
h

ế
, 

th
ể
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(1) Có thể so sánh chỉ số PEDI của tỉnh trong tương quan vùng miền.  

Có thể chiết xuất dữ liệu PEDI của tỉnh trong so sánh với PEDI trung bình của 

vùng, miền. Ví dụ, hình 17 là chỉ số PEDI của Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh so với trung 

bình của Miền Nam: PEDI của Cần Thơ thấp hơn PEDI trung bình của miền Nam gần 

10 điểm; ngược lại PEDI của TP Hồ Chí Minh cao hơn PEDI trung bình của miền Nam 

gần 10 điểm. 

 

Hình 16. PEDI của tỉnh trong tương quan vùng miền 

(2) So sánh tiểu thành phần trong một thành phần giữa các tỉnh 

Có thể đối sánh giữa các tỉnh để tìm ra cách thức thực hiện đổi mới GD tốt nhất 

bằng cách xem kết quả điểm các tiểu thành phần trong một thành phần của các tính. 

Hình 18 biểu thị Thành phần Quá trình GD của các tỉnh: thực hành dạy học theo hướng 

phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh ở Thái Nguyên đạt điểm cao nhất (9,14) 

so với các tỉnh khác. Đây sẽ là nguyên nhân cơ bản nhất mà Thái Nguyên đã đạt được 

kết quả GD và thành tựu GD tương đối cao, người dân rất hài lòng với chất lượng GD 

do nhà trường cung cấp. 
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Hình 17. Điểm chuẩn hóa các tiểu thành phần thuộc thành phần Quá trình GD 

5.5. Điều chỉnh bộ công cụ đánh giá sự PTGD địa phương 

Với kết quả phân tích và ước tính chỉ số thành phần cũng như chỉ số PEDI cấp 

tỉnh nêu trên, có thể thấy khung phân tích GD địa phương do nhóm nghiên cứu đề xuất 

đã tạo ra được khung kết cấu khá hợp lý, toàn diện và cân đối, hỗ trợ tốt cho việc viết 

báo cáo đánh giá sự PTGD cấp tỉnh. 

a) Về kết cấu 6 thành phần chính của Khung phân tích 

Chỉ số tổng hợp PEDI có tương quan rất chặt, cùng chiều với các chỉ số thành 

phần: (i) Hoạch định chiến lược, qui mô và tiếp cận GD; (ii) Cơ chế, thể chế quản lý 

GD; (iii) Các nguồn lực GD; (iv) Quá trình GD, (v) Điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa 

địa phương và (vi) Kết quả GD, thành tựu GD (giá tri tuyệt đối từ 0.611 đến 0.971). 

Trong đó tương quan mạnh nhất là với thành phần (iii), có tương quan lỏng hơn với 

thành phần (i) Hoạch định chiến lược GD. 

Vì vậy khi triển khai thực tiễn, khung phân tích này sẽ hỗ trợ tốt để địa phương 

viết báo cáo đánh giá sự PTGD cấp tỉnh ở các khía cạnh sau: 

- Phân tích bối cảnh GD: đặc điểm vị trí địa lí, giao thông, dân sinh của tỉnh; hạ 

tầng công nghệ GD hiện đai; và những tác động (tích cực hoặc tiêu cực) của nền kinh 

tế, văn hóa, xã hội địa phương đến sự PTGD; 

- Phân tích việc hoạch định chính sách, chiến lược PTGD địa phương trong sự 

gắn kết với chiến lược PTGD quốc gia; phân tích những cơ chế, thể chế quản lý GD, các 

nguồn lực GD (đội ngũ GV và cán bộ quản lý, tài chính, chương trình và tài liệu giáo 

khoa, cơ sở vật chất trường lớp) cũng như tình hình sử dụng hệ thống EMIS phục vụ 

quản lý và dạy học. 
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- Phân tích hiệu quả của các giải pháp chỉ đạo và QLGD như: định hướng đổi 

mới công tác giảng dạy; chất lượng của việc thực hành  phương pháp dạy học phát huy 

tính tích cực của người học, phát triển năng lưc và phẩm chất cho người học; độ tin cập, 

khách quan và chính xác của phương thức đánh giá kết quả GD của giáo viên 

- Tổng hợp những kết quả đầu ra chủ yếu dựa theo chương trình GD; một số tỷ 

lệ thể hiện chất lượng GD của cơ sở GD; và đặc biệt sự đóng góp vào các chỉ số GD 

quốc tế như phát triển con người, phát triển bền vững, GD cho mọi người, năng lực cạnh 

tranh toàn cầu, sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp 4.0.    

b) Về kết cấu các tiểu thành phần trong mỗi thành phần 

Dựa vào kết quả phân tích thành phần chính PCQ, nhóm nghiên cứu quyết định 

giữ nguyên cấu trúc Khung phân tích sự PTGD địa phương, nhưng điều chỉnh lại các 

tiểu thành phần như sau: 

- Hoạch định chiến lược PTGD chung của tỉnh nên tập trung vào phân tích mục 

tiêu và kế hoạch PTDG 

- ‘Hệ thống quản lý GD’ bỏ tiêu chí ‘Cơ cấu và mức đô đầy đủ chuyên viên’ bởi 

vì hầu như các tỉnh không có cơ hội cải thiện số lượng cũng như cơ cấu chuyên viên 

phục cụ công tác quản lý GD ở UBND tỉnh và Sở GD&ĐT theo chính sách giảm biên 

của Chính phủ.  

- Giữ tiểu thành phần ‘Định hướng đổi mới hoạt động dạy và học’ nhưng điều 

chỉnh theo hướng: mô tả đijnh hướng đổi mới từng lĩnh vực GD  

c) Về chỉ báo đánh giá sự PTGD địa phương 

Nhóm nghiên cứu đặt ra kỳ vọng khá lớn khi thiết kế bộ chỉ số đánh giá sự PTGD 

cấp tỉnh, trong đó có cả chỉ báo định tính và định lượng. Thực tiễn cho thấy, có nhiều 

chỉ số định tính địa phương không cung cấp thông tin, một số chỉ báo định lượng không 

có sẵn dữ liệu trong hệ thống EMIS, mà trong khoảng 4 tháng thử nghiệm địa phương 

không thu thập kịp từ các cơ sở GD do dãn cách xã hội vì dịch bệnh 

Dựa vào độ tin cậy khách quan của cách thức ước tính các chỉ số thành phần và 

chỉ số tổng hợp PEDI, nhóm nghiên cứu sẽ điều chỉnh, hoặc loại bỏ một số chỉ báo đánh 

giá sự PTGD địa phương dựa vào các nguyên tắc sau: 

 - Điều chỉnh một số chỉ báo định tính sang định lượng bằng cách sử dụng thang 

Likert để có thể thu thập được đầy đủ dữ liệu, thông tin từ địa phương (họ dễ trả lời hơn) 
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 - Loại bỏ những chỉ báo không giúp ước tính các chỉ số thành phần và chỉ số 

tổng hợp PEDI, hoặc chúng có tương quan lỏng, hoặc chúng có thể biểu thị tuyến tính 

được qua các chỉ báo khác 

 - Giữ nguyên những chỉ báo trong Chiến lược PTGD giai đoạn 2021-2030, cho 

dù ở giai đoạn thử nghiệm vừa qua không thu được dữ liệu. Lý do chính là: bộ chỉ số 

của chiến lược GD 2021-2030 sẽ được Bộ GD&ĐT bổ sung vào hệ thống EMIS;   

 - Giữ nguyên các chỉ báo giúp ước tính đươc sự đóng góp của địa phương cho 

một số chương trình đánh giá quốc tế bởi sẽ cung cấp thông tin giúp Bộ GD&ĐT khi 

cần thiết, và cũng là các chỉ báo trong chiến lược GD 2021-2030. 

 - Có 43 chỉ báo cần được khảo sát, bổ sung hàng năm, chủ yếu thuộc thành phần 

Quá trình GD, được thu thập thông qua Phiếu xin ý kiến và đề cương báo cáo cấp tỉnh.  

Bảng 9 mô tả bộ chỉ số đã được điều chỉnh sau khi sắp xếp, hoặc loại bỏ một số 

chỉ số dựa vào kết quả thử nghiệm vừa qua. 

d) Công cụ thu thập dữ liệu địa phương 

Tổng cộng có 13 biểu mẫu thống kê, 8 phiếu xin ý kiến, 5 phiếu dự giờ và 7 đề 

cương báo cáo đã được thử nghiêm tại 5 tỉnh, thành phố trong vòng 4 tháng, từ tháng 7 

đến tháng 10 năm 2020. Nhìn chung, dữ liệu thu được từ bộ công cụ này đã đảm bảo 

các yêu cầu về độ tin cậy và giá trị cần thiết. Tuy nhiên có một số dữ liệu bị khuyết thiếu 

bởi đối tượng không thích đưa ra lời nhận xét/ đánh giá định tính. Vì vậy bộ công cụ thu 

thập dữ liệu sẽ được điều chỉnh như sau: 

Đối với Biểu mẫu thống kê: Điều chỉnh câu chữ và phương pháp tính ở một số 

chỉ số; loại bỏ một số số liệu thống kê cho phù hợp với Bộ tiêu chí, chỉ số mới; và cập 

nhật thêm một số qui tắc làm sạch ở Codebook. Để đảm bảo giúp địa phương đã đưa dữ 

liệu nào vào biểu mẫu thì phải chính xác dữ liệu đó. 

Đối với Phiếu xin ý kiến: Thay thế các câu hỏi đánh giá định tính bằng câu hỏi 

đánh giá theo thang Likert 5 mức độ (1 là thấp nhất và 5 là cao nhất); điều chỉnh thang 

đo mức độ hài lòng của người dân lớn hơm 100% bởi có thể có những nhà trường mà 

chất lượng GD con me họ được thụ hưởng còn trên cả mong đợi của họ. 

Đối với Phiếu đánh giá tiết dạy: Điều chỉnh đơn giản hơn bởi GV đánh giá theo 

quá nhiều chi tiết, nên khó dõi trọn vẹn theo tiến trình giảng dạy của đồng nghiệp; 

 Đối với Đề cương báo cáo: Bổ sung một số biểu bảng cần thiết để tạo thuận tiện 

cho quá trình ước tính các chỉ số thành phần cũng như chỉ số PEDI; đồng thời cũng giúp 

nhà quản lý tự nhìn nhận thấy những mẫu thuẫn, chưa chính xác ở dữ liệu.  
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Bảng 8. Hệ thống chỉ báo đánh giá sự PTGD địa phương (cấp tỉnh) điều chỉnh 
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 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

 Thực hiện mục đích nghiên cứu của để tài và đối chiếu với các nhiệm vụ đặt ra, 

nhóm nghiên cứu đã thực hiện được các nhiệm vụ sau: 

 1.1. Nghiên cứu và làm rõ luận cứ khoa học về đánh giá sự PTGD địa phương:  

 - Phân tích và lãm rõ sự tác động của các yếu tố thuộc về bối cảnh quốc tế (nền 

KTTT, sự phát triển của CMCN4.0, xu thế toàn cầu hóa) và các xu hướng GD trên thế 

giới (HTSĐ, XHHT, GDVPTBV, GD 4.0) đến nền GD Việt Nam; 

- Phân tích và làm rõ các yếu tố cơ bản của nền GD Việt Nam đến năm 2030: GD 

mở; chuẩn hóa, HĐH, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; thực học, thực 

nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lí tốt; XHHT và HTSĐ, làm nền tảng cho việc xây dựng 

khung phân tích và bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá sự PTGD địa phương; 

- Phân tích các chính sách của nhà nước có tác dụng làm đòn bẩy thúc đẩy sự 

PTGD của quốc gia và địa phương gồm chính sách về chất lượng đầu ra và cơ hội GD; 

chính sách đảm bảo công bằng GD; 

- Phân tích mối quan hệ giữa phát triển giáo dục và phát triển kinh tế, xã hội, văn 

hóa và con người; 

- Nghiên cứu lí luận về đánh giá sự PTGD địa phương bao gồm các khía cạnh 

sau: quan điểm về PTGD và tiếp cận đánh giá sự PTGD; khái niệm PTGD và CLGD; 

các xu hướng quốc tế về đánh giá GD; khái niệm và vai trò của khung phân tích sự 

PTGD địa phương; cách tiếp cận xây dựng khung phân tích; khái niệm và vai trò của 

tiêu chí, chỉ số đánh giá sự PTGD địa phương; các phương pháp, kĩ thuật được sử dụng 

để đánh giá sự PTGD địa phương; quy trình đánh giá sự PTGD địa phương. 

1.2. Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng công cụ đánh giá sự PTGD địa phương  

- Phân tích kinh nghiệm và rút ra bài học cho Việt Nam về việc xây dựng bộ công 

cụ đánh giá sự PTGD địa phương của các quốc gia 8 quốc gia/tổ chức đại diện cho các 

nước phát triển (Úc, Hoa Kỳ, Canada, EU) và các nước có bối cảnh về văn hóa - lịch sử 

tương đồng (Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia, Singapore); 

- Phân tích bộ công cụ giám sát toàn cầu của UNESCO và bộ chỉ số phân tích 

tình hình GD của OECD; 

- Nghiên cứu thực trạng sử dụng chỉ số thống kê GD ở Việt Nam: tổng quan hệ 

thống chỉ số thống kê GD và công cụ thu thập dữ liệu của Bộ GDĐT và của Tổng cục 
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thống kê; khảo sát thực trạng và nhu cầu sử dụng chỉ số GD để đánh giá sự PTGD ở hai 

tỉnh Thái Nguyên và TPHCM. 

- Phân tích các vấn đề đặt ra đối với nghiên cứu này liên quan đến việc xây dựng 

bộ công cụ đánh giá sự PTGD địa phương. 

 1.3. Xây dựng bộ công cụ đánh giá sự PTGD địa phương, bao gồm các nội dung:  

- Đề xuất khung phân tích và bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá sự PTGD địa phương 

gồm có 4 hợp phần: bối cảnh giáo dục (hoạch định PTGD; cơ chế, thể chế GD; điều kiện 

kinh tế, xã hội, văn hóa địa phương); nguồn lực đầu vào (người học; giáo viên, CBQLGD 

và nhà trường; cơ sở vật chất trường học; chương trình GD); quá trình GD (quản trị 

trường; giảng dạy và đánh giá; phát triển chuyên môn sư phạm và kĩ năng quản lí); kết 

quả GD và thành tựu (kết quả học tập; hiệu quả trong của GD; trường đạt chuẩn quốc 

gia; thành tựu GD). 

 - Bộ công cụ thu thập dữ liệu địa phương gồm bốn nhóm: 13 biểu mẫu thống kê, 

8 phiếu xin ý kiến, 5 phiếu dự giờ và 7 đề cương báo cáo. Trong đó, mỗi chỉ số đều nêu 

rõ: khái niệm, phương pháp tính, phạm vi thu thập số liệu, nguồn số liệu sẵn có/bổ sung. 

 - Nghiên cứu phương pháp tính chỉ số PTGD địa phương thông qua phương phân 

tích thành phần chính PCA, chuẩn hóa điểm logit theo thuyết lí thuyết IRT, và các mô 

hình phân tích, khám phá SEM, HLM, MLR, Factor,… 

 1.4. Phân tích và đánh giá sự phát triển GDĐT địa phương: Thiết kế thử nghiệm 

bộ công cụ đánh giá sự PTGD địa phương; thiết kế cơ sở dữ liệu về tình hình GD của 5 

tỉnh/thành phố là Thái Nguyên, Hưng Yên, Nghệ An, TPHCM và Cần Thơ; phân tích 

sự PTGD của 5 tỉnh/ thành phố; điều chỉnh bộ công cụ đánh giá sự PTGD địa phương. 

 1.5. Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ đánh giá sự phát triển GDĐT địa phương bao 

gồm hai khía cạnh: hướng dẫn cán bộ địa phương sử dụng bộ công cụ đánh giá sự PTGD 

địa phương; hướng dẫn phân tích dữ liệu về sự PTGD địa phương. 

 1.6. Đề xuất khuyến nghị: Đề xuất các khuyến nghị liên quan đến điều kiện đảm 

bảo cho việc sử dụng hiệu quả bộ công cụ đánh giá sự PTGD để cải thiện tình trạng GDĐT 

địa phương; khuyến nghị về việc thực hiện chính sách nâng cao chất lượng đầu ra, tăng 

cường cơ hội tiếp cận GD, công bằng trong kết quả GD, hiệu quả quản lí nguồn lực GD. 

2. Kiến nghị 

 2.1. Điều kiện triển khai Bộ công cụ đánh giá sự PTGD địa phương  

a) Đối với Chính phủ 

- Xây dựng và phê duyệt Chương trình KHGD quốc gia giai đoạn 2 để tiếp tục 
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cụ thể hóa các mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ và giải pháp đảm bảo thực hiện thành 

công sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo tinh thần NQ29; 

- Hiện Việt Nam đang có ba loại chỉ số đánh giá địa phương, đó là: Cải cách hành 

chính gồm 8 lĩnh vực (PAR Index), thực hiện từ năm 2012; Năng lực cạnh tranh gồm 

10 lĩnh vực (PCI), thực hiện từ năm 2005; và Hiệu quả quản trị và hành chính công gồm 

6 lĩnh vực (PAPI), thực hiện từ năm 2009. Chỉ số PEDI do đề tài đề xuất là công trình 

nghiên cứu đầu tiên đề cập đến việc đánh giá sự PTGD địa phương. Để Giáo dục trở 

thành lĩnh vực thứ tư có chỉ số đánh giá địa phương, Chính phủ giao cho Bộ GDĐT xây 

dựng đề án “Xác định chỉ số phát triển giáo dục địa phương” trên cơ sở kết quả nghiên 

cứu ban đầu của nhóm nghiên cứu đã đề xuất 

b) Đối với Bộ GDĐT 

- Ban hành các văn bản pháp luật về việc triển khai hoạt động đánh giá sự phát 

triển GD cấp tỉnh hàng năm dựa trên cơ sở quy trình đánh giá và bộ công cụ đánh giá sự 

PTGD của nhóm nghiên cứu. Tất nhiên có thể điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn 

trong từng giai đoạn GD, bối cảnh GD cụ thể. 

- Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu ngành (trên trang WEB csdl.moet.gov.vn):  

• Rà soát và điều chỉnh khái niệm và phương pháp tính của một số chỉ báo theobị 

lệch lạc so với chuẩn quốc tế (có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn cung cấp dữ liệu cho 

biểu mẫu thống kê của đề tài này);  

• Bổ sung những chỉ báo mới của bộ chỉ số PTGD trong Chiến lược Giáo dục 

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; và bổ sung những chỉ báo phục vụ cho 

việc so sánh quốc tế trong bộ chỉ báo đánh giá sự PTGD của đề tài;  

• Trao quyền truy cập cơ sở dữ liệu ngành cho cấp tỉnh theo bộ chỉ báo đánh giá 

sự PTGĐ địa phương đã được đề xuất. 

c) Đối với các tỉnh, thành phố 

- Ban hành văn bản pháp luật và lập kế hoạch thực hiện và lập dự toán cho việc 

thực hiện đánh giá sự PTGD cấp tỉnh hàng năm. Kế hoạch cần nêu rõ mục đích, cách 

thức và thời gian thực hiện việc thu thập dữ liệu, phân tích, xử lí dữ liệu và viết báo cáo 

về sự PTGD của địa phương; cá nhân chịu trách nhiệm và phụ trách từng công việc; 

cách thức công khai minh bạch. Quy trình đánh giá sự PTGD địa phương cần cụ thể hóa 

mục đích, nội dung, yêu cầu về tiêu chí kĩ thuật của từng bước.  

- Ban hành quy định về biên chế hoặc kiêm nhiệm cho các nhiệm vụ liên quan 

đến đánh giá sự PTGD địa phương, trong đó quy định chế độ thời gian làm việc và lương 

bổng cho các cá nhân thực hiện nhiệm vụ này;… 
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- Xây dựng và triển khai các phần mềm quản lí đáp ứng quy định kĩ thuật về: 

kiểm soát tính logic, đầy đủ của dữ liệu; truy xuất số liệu, chỉ báo theo bộ chỉ báo đánh 

giá sự PTGĐ địa phương đã đề xuất. Chỉ đạo cơ sở giáo dục cập nhật dữ liệu và khai 

thác hiệu quả cơ sở dữ liệu ngành giáo dục theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, triển khai 

phần mềm quản lí trường học trực tuyến, tăng cường sử dụng sổ điểm, học bạ điện tử,… 

- Chú trọng công tác phân tích thống kê, nâng cao chất lượng phân tích tổng hợp 

tình hình GDĐT và phân tích các chuyên đề công bằng trong GD, tiếp cận GD, chuẩn 

bị sẵn sàng cho CMCN 4.0, chuyển đổi số,… Tổ chức khóa tập huấn các cán bộ liên 

quan sử dụng bộ công cụ đánh giá sự PTGD địa phương, với các nội dung chính là: Tìm 

hiểu khung phân tích; hệ thống tiêu chí, chỉ báo đánh giá; cách thức sử dụng các công 

cụ thu thập dữ liệu; các phương pháp phân tích, xử lí dữ liệu; kĩ thuật viết báo cáo thường 

niên về sự PTGD địa phương 

2.2. Khuyến nghị về thực hiện các nhiệm vụ chủ chốt 

Kết quả phân tích Chương 2, Chương 3 cho thấy, thành phần bối cảnh GD có mối 

tương quan thấp đối với chất lượng giáo dục, mặt khác ngành GD địa phương khó thay 

đổi được các yếu tố bối cảnh. Vì vậy, các nhiệm vụ chủ chốt sẽ tập trung vào hai thành 

phần Nguồn lực đầu vào và Quá trình giáo dục để nâng cao chất lượng GD. 

Từ các điểm yếu của các tỉnh, thành phố tham gia thử nghiệm, có thể thấy có  

năm nhiệm vụ chủ chốt cần tâp trung giải quyết trong những năm học tiếp theo là: (1) 

Tập trung pháp triển chuyên môn cho GV và điều chỉnh chính sách tuyển chọn, sử dụng, 

thu hút nhà giáo; (2) Phân bổ và chi tiêu NSNN cho GD hiệu quả, thực hiện XHH mạnh 

mẽ để thu hút nguồn tài chính đầu tư nhiều hơn cho GDMN và GDTH; (3) Nâng cấp và 

đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở nhà trường theo hướng đáp ứng yêu cầu 

CMCN 4.0 và chuyển đổi số của Chính phủ; (4) Chú trọng công tác quản trị nhà trường 

theo hướng mở; và (5) Thúc đẩy dạy học, đánh giá theo hướng phát triển năng lực HS. 

a) Đối với Chính phủ 

- Đảm bảo chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục theo đúng tỉ trọng 20% tổng 

GDP toàn quốc và có cơ chế giám sát và chế tài nghiêm minh trong việc thực thi khoản 

NSNN này ở địa phương (cấp tỉnh) 

- Điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống định mức phân bổ dự toán chi NSNN cho 

GD theo hướng gắn với chất lượng và hiệu quả GD: Lập dự toán và phân bổ ngân sách 

dựa trên kết quả đầu ra và mục tiêu PTGD; lượng hóa các tiêu chí phân bổ NSNN cho 

các cấp học; phân bổ tỉ trọng hợp lý giữa đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư trang thiết 

bị dạy học; phân bổ chi thường xuyên cho giảng dạy và học tập (không kể lương và có 

tính chất lương) không nhỏ hơn 18% so với tổng chi; có quy định tỉ lệ chi cho thí nghiệm, 
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thực hành, thể thao, vệ sinh trường học,…;  

- Xây dựng và ban hành Luật Nhà giáo bởi đây là một vị trí công việc đặc thù 

trong xã hội, không nên chỉ dùng Luật Công chức viên chức chung. Trong đó qui định 

các điều khoản về chính sách lương theo hướng gắn với chất lượng công việc, bảo đảm 

công bằng về cơ hội tuyển dụng, sử dụng và phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo 

b) Đối với Bộ GD&ĐT 

- Xây dựng, ban hành văn bản pháp luật qui đinh đổi mới cơ chế tài chính ở các 

khía cạnh: Quản lý, sử dụng nguồn tài chính; mở rộng nguồn thu, tăng thu nhập cho người 

lao động; trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi chăm lo đời sống cho người lao động 

và tái đầu tư cho hoạt động đào tạo;  

- Xây dựng cơ chế học phí mới nhằm đảm bảo sự chia sẻ hợp lí giữa nhà nước, 

người học và các thành phần xã hội; khuyên khích và bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp 

của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho GD; 

- Xây dựng chuẩn nhà giáo theo hướng tuân thủ những tiêu chuẩn quốc tế cơ bản; 

thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí theo qui định Luật Giáo dục 

2019; xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên 

môn cho giáo viên, nhân viên, cán bộ QLGD ở GDMN, GDPT; 

- Quy hoạch lại các trường sư phạm bảo đảm thực hiện tốt việc đào tạo, đào tạo 

lại, bồi dưỡng giáo viên; điều chỉnh thời gian đào tạo bảo đảm tiếp cận thông lệ quốc tế 

c) Đối với tỉnh, thành phố 

- Phân định rõ ràng công tác quản lí nhà nước với quản trị cơ sở giáo dục; giao 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở GD, trao quyền tham gia quyết định 

nhân sự và tài chính GD cho ngành GD;  

- Tăng cường quản lí chất lượng theo mô hình quản lí chất lượng tổng thể (TQM) 

và chuẩn đầu ra; định kỳ kiểm định chất lượng cơ sở GD, khuyến khích đăng kiểm ở 

các tổ chức quốc tế;  

- Chỉ đạo và định hướng cơ sở giáo dục chú trọng thiết lập sự tương tác giữa cơ 

sở GD với môi trường bằng cách: Sử dụng nguồn tài nguyên (con người, tài chính, vật 

chất, thông tin) từ môi trường; đa dạng hóa quan hệ tương tác trong và ngoài trường học; 

thu thập phản hồi từ xã hội để giám sát sự tiến bộ của người học, phát triển chuyên môn 

của người dạy; 

- Nghiên cứu, triển khai thử nghiệm chuyển đổi mô hình trường công lập sang 

mô hình trường do cộng đồng, doanh nghiệp quản lí và phát triển nhằm tiếp cận tốt hơn 
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với thị trường. 

- Nâng cao khả năng liên kết, hợp tác phát triển chuyên môn cho đội ngũ giáo 

viên giữa các cơ sở GD, giữa các địa phương; khuyến khích các trường có yếu tố nước 

ngoài liên kết với khu vực và thế giới; giám sát và đánh giá chất lượng, hiệu quả quản 

lí, giảng dạy phát triển năng lực cho người học. 

- Chú trọng phát triển chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo về các vấn đề: quản lí 

trường, lớp theo hướng mở; thiết kế chương trình nhà trường, chương trình giảng dạy 

phát triển các kĩ năng thế kỷ 21; thiết lập môi trường GD mở, giàu công nghệ; dạy học 

và đánh giá phát triển năng lực người học; phát triển chuyên môn trong môi trường mở. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát việc thực hành phương pháp dạy học phát triển 

năng lực người học ở các cơ sở giáo dục theo hướng: 

• Hướng dẫn áp dụng các phương pháp tích cực hoá hoạt động của học sinh 

trong từng môn học cụ thể: Giáo viên đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho 

học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện và tạo những tình huống có vấn đề; học sinh 

tích cực tham gia các hoạt động học tập, tự học, phát huy tiềm năng và những ;kiến thức, 

kĩ năng để phát triển bản thân 

• Tổ chức các hoạt động học tập trong và ngoài khuôn viên nhà trường: khám 

phá vấn đề; luyện tập và thực hành ứng dụng những điều đã học để giải quyết những vấn 

đề trong đời sống); thí nghiệm, trò chơi, đóng vai, dự án nghiên cứu; tham gia xêmina, 

tham quan, cắm trại, đọc sách; sinh hoạt tập thể, hoạt động cộng đồng;… 

• Tận dụng sự hỗ trợ của thiết bị dạy học, đặc biệt là công cụ tin học và các 

hệ thống tự động hoá của kĩ thuật số. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát việc thực hành phương thức đánh giá năng lực 

người học ở các cơ sở giáo dục theo hướng: 

• Chuyển đổi từ chú trọng mục tiêu đánh giá tổng kết sang mục tiêu đánh 

giá quá trình: đánh giá cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp 

ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn hoạt động 

học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, quản lí và phát triển chương trình, bảo đảm 

sự tiến bộ của từng học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục. 

• Thu thập minh chứng về năng lực người học từ nhiều hình thức: định tính và 

định lượng; đánh giá thường xuyên và định kì ở cơ sở giáo dục; đánh giá trên diện rộng ở 

cấp quốc gia, cấp địa phương; và các kì đánh giá quốc tế. Cùng với kết quả các môn học 

và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn học và chuyên đề học tập lựa chọn,... 
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• Việc đánh giá thường xuyên do giáo viên phụ trách môn học tổ chức, kết hợp 

đánh giá của giáo viên chủ nhiệm, của cha mẹ học sinh, của bản thân học sinh và của 

các học sinh khác. 

• Việc đánh giá định kì do cơ sở giáo dục tổ chức để phục vụ công tác quản lí 

các hoạt động dạy học, bảo đảm chất lượng ở cơ sở giáo dục và phục vụ phát triển 

chương trình giáo dục phổ thông. 

• Từng bước áp dụng các thành tựu của khoa học đo lường, đánh giá trong giáo 

dục và kinh nghiệm quốc tế vào việc nâng cao chất lượng đánh giá kết quả giáo dục, xếp 

loại học sinh ở cơ sở giáo dục và sử dụng kết quả đánh giá trên diện rộng làm công cụ 

kiểm soát chất lượng đánh giá ở cơ sở giáo dục 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


