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GS Giáo sư 
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THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

1. Thông tin chung 

- Tên đề tài: Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt 

Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035 

- Mã số: KHGD/16-20.ĐT.020 

- Chủ nhiệm: GS.TS. Phạm Hồng Quang 

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 12 năm 2020. 

2. Mục tiêu 

Mục tiêu tổng quát: Đề xuất được mô hình quy hoạch mạng lưới các trường 

sư phạm ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Xây dựng được luận cứ khoa học để quy hoạch mạng lưới các trường sư 

phạm. 

- Xây dựng bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn để quy hoạch mạng lưới các trường sư 

phạm ở Việt Nam. 

- Đề xuất nội dung và phương án quy hoạch tổng thể mạng lưới các trường 

sư phạm ở Việt Nam. 

- Đề xuất, kiến nghị chính sách các giải pháp để thực hiện và quản lý quy 

hoạch ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035. 

3. Tính mới và sáng tạo 

- Tính mới thể hiện ở cách tiếp cận nghiên cứu: Tiếp cận quy hoạch mạng 

lưới các trường sư phạm từ chất lượng đào tạo giáo viên dựa trên bộ chuẩn trường 

sư phạm. 

- Tính mới thể hiện ở nội dung nghiên cứu: Đ y là một trong những nghiên 

cứu đầu tiên ở Việt Nam đã làm rõ các mô hình đào tạo giáo viên hiện nay, kinh 

nghiệm quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm trên thế giới, dự báo nhu cầu đào 

tạo giáo viên ở Việt Nam. Từ đó, đề xuất các phương án quy hoạch mạng lưới các 

trường sư phạm, trong đó hình thành một số trường sư phạm trọng điểm, một số 

trường sư phạm chủ chốt và các trường sư phạm vệ tinh. 

4. Kết quả nghiên cứu 

Đề tài đã đạt được một số kết quả chính sau đ y: 

- Trình bày cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của vấn đề quy hoạch mạng lưới 

các trường sư phạm ở Việt Nam.   
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- Tìm hiểu cơ sở lý luận của hệ thống đào tạo giáo viên ở Việt Nam và một 

số nước trên thế giới: Mô hình đào tạo giáo viên, chương trình đào tạo giáo viên, dự 

báo quy mô đào tạo và quy hoạch các trường sư phạm. 

- Xây dựng bộ chuẩn các trường sư phạm và bước đầu đánh giá các cơ sở 

đào tạo giáo viên theo bộ chuẩn đã đề xuất. 

- Đề xuất phương án quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam 

và sơ đồ cấu trúc các trường sư phạm trọng điểm, trường sư phạm chủ chốt và 

trường sư phạm vệ tinh. 

- Đề xuất cơ chế, chính sách thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch mạng 

lưới các trường sư phạm ở Việt Nam. 

5. Sản phẩm 

Dạng I: Báo cáo khoa học 

- 10 báo cáo kết quả nghiên cứu các nội dung cụ thể của đề tài; 

- 01 báo cáo về luận cứ khoa học để quy hoạch mạng lưới các trường sư 

phạm; 

- 01 bộ chuẩn các trường sư phạm và hướng dẫn đánh giá theo chuẩn; 

- 01 bản đề xuất nội dung và phương án quy hoạch tổng thể mạng lưới các 

trường sư phạm; 

- 01 sơ đồ mạng lưới các trường sư phạm đến năm 2025, tầm nhìn 2035; 

- 01 bản kiến nghị, đề xuất các cơ chế, chính sách và các giải pháp thực hiện 

và quản lý quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm; 

- 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu. 

Dạng II: Bài báo khoa học, sách chuyên khảo và sản phẩm đào tạo 

- 10 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, trong đó có 01 

bài báo khoa học quốc tế (thuộc danh mục Scopus); 

- 01 bản thảo sách chuyên khảo “Mô hình đào tạo giáo viên và vấn đề quy 

hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam”; 

- 03 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ và hỗ trợ đào tạo 01 

nghiên cứu sinh (01 chuyên đề tiến sĩ). 

Dạng III: Sản phẩm khác 

- 01 bản thảo Đề án “Sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm và thành lập 

một số trường sư phạm trọng điểm”. 

6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp 

dụng 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài được chuyển giao cho Bộ Giáo dục và Đào 

tạo để làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng Đề án “Quy hoạch mạng lưới cơ sở 

giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 
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- Đề xuất về các mô hình đào tạo giáo viên của đề tài là căn cứ để các trường 

sư phạm đổi mới mô hình đào tạo giáo viên, phát triển chương trình đào tạo, gắn kết 

với thị trường lao động và hội nhập quốc tế. 

- Quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm trong cả nước sẽ góp phần cân 

bằng quy luật cung cầu trong đào tạo giáo viên, giảm số lượng sinh viên tốt nghiệp 

không tìm kiếm được việc làm, làm giảm sự lãng phí do đào tạo thừa và mất c n đối 

như hiện nay; đồng thời, quy hoạch sẽ thúc đẩy sự phát triển của các trường trong 

hệ thống, tăng cường công tác kiểm định trường và kiểm định chương trình đào tạo, 

nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở trong hệ thống, đảm bảo được đầu ra đáp 

ứng được mức chất lượng chuẩn trên toàn quốc. 

- Phương án quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm trọng điểm và các vệ 

tinh của nó trong cả nước là cơ sở để tăng cường nguồn vốn đầu tư tập trung, đầu tư 

trọng điểm; phát triển các trường sư phạm chủ chốt đạt trình độ đào tạo của các 

trường đại học trong khu vực và trên thế giới; tăng cường tính tự chủ của các trường 

sư phạm và đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài có tác động làm chuyển biến nhận thức của 

xã hội về ngành giáo dục, từng bước nâng cao vị thế của nghề dạy học trong xã hội; 

thu hút học sinh giỏi vào ngành sư phạm; đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù đối 

vối nghề giáo góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công quá trình đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 
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INFORMATION OF RESEARCH RESULTS 

 

1. General information 

Project title: Research on restructuring the network of teacher education 

institutions in Vietnam to 2025, vision 2035 

Code number: KHGD/16-20.ĐT.020 

Coordinator: Prof.Dr. Pham Hong Quang 

Implementing institution: Thai Nguyen University of Education  

Duration: from 12/2017 to 12/2020 

2. Objectives 

General objective: To propose the model of restructuring the network of 

teacher education institutions in Vietnam to 2025, vision 2035. 

Specific objectives: 

- To build the scientific basis to restructure the network of teacher education 

institutions. 

- To design the standard set of teacher education institution to restructure its 

network in Vietnam. 

- To propose content and plan to restructure the network of teacher education 

institutions in Vietnam. 

- To propose the policies, solutions to implement and manage the network of 

teacher education institutions in Vietnam to 2025, vision 2035.  

3. Creativeness and innovativeness 

- In research approach: Approach to the network planning of teacher 

education institutions from the quality of teacher training based on the standard set 

of teacher education institutions. 

- In research contents: This is one of the first studies in Vietnam that has 

clarified the current teacher training models, experience in planning a network of 

teacher education institutions in the world, and forecasting the need to train teachers 

in Vietnam. From there, proposing plans to restructure the network of teacher 

education institutions, in which a number of key teacher education institutions and 

their satellites are formed. 

4. Research results 

The research obtained the following basic results: 

- Present legal and practical basis of the problem of planning the network of 

teacher education institutions in Vietnam. 
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- Learn about the theoretical basis of the teacher training system in Vietnam 

and some countries around the world: Teacher training model, teacher training 

program, training scale forecast and teacher education institutions restructuring. 

- Develop a standard set of teacher education institutions and initially 

evaluate teacher education institutions according to the proposed standards. 

- Proposing a plan for the network of teacher education institutions in 

Vietnam and the structure map of key teacher education institutions and their 

satellites. 

- Propose mechanisms and policies for the implementation of the planning 

and management of the network of teacher education institutions in Vietnam. 

5. Products 

Form I: Scientific Report 

- 10 reports on the specific results of the research; 

- 01 report on scientific basis to restructure the network of teacher education 

institution; 

- 01 standard set of the teacher education institution and a guidance to assess 

according to these standards; 

- 01 proposal of contents and plans to restructure the network of teacher 

education institutions; 

- 01 map of restructuring the network of teacher education institutions to 

2025, vision 2035; 

- 01 proposal of policies and solutions to implement and manage of 

restructuring the network of teacher education institutions; 

- 01 report on research results. 

Form II: Papers, books and training products 

- 10 papers in which 01 paper published on a Scopus-based international 

journal; 

- 01 draft of a book named “Teacher education model and the restructure of 

teacher education institutions in Vietnam”; 

- Train 03 masters and support to train 01 PhD candidate. 

Form III: Other products 

- 01 draft of the project “Restructuring the teacher education institutions and 

establishing some key teacher education institutions”. 

6. Effects, transfer alternatives of research results and applicability 

- The research results were transferred to the Ministry of Education and 

Training to serve as a scientific basis for the development of the project “Planning 

on a network of universities and teacher education institutions for the period 2021-

2030, vision 2050”. 
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- The proposal for teacher training models is the basis for teacher education 

institutions to renovate teacher training models, develop training programs, link 

with the labor market and integrate internationally. 

- Planning the network of teacher education institutions in the country will 

contribute to balancing the law of supply and demand in teacher training, reducing 

the number of graduates who cannot find jobs, reducing waste due to excess 

training and imbalance as at present; at the same time, the plan will promote the 

development of institutions in the system, strengthen the institution and training 

program accreditation, improve the quality of training of institutions in the system, 

ensuring that the output meets the national standards of quality. 

- The plan to restructure the network of key techer education institutions and 

its satellites throughout the country is the basis for increasing concentrated 

investment capital, key investment; to develop key techer education institutions to 

reach the training level of universities in the region and in the world; enhance 

autonomy of techer education institutions and promote educational socialization. 

- The research results have impact on changing the society’s perception of 

the education sector, step by step improving the status of teaching profession in 

society; attract excellent students to the teacher education; propose specific 

mechanisms and policies for the teacher profession, making an important 

contribution to the successful implementation of the fundamental and 

comprehensive renovation of education and training. 
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Chương 1 

CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI  

CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM 

 

1.1. Căn cứ pháp lý của quy hoạch các trường sư phạm 

Về các chủ trương của Đảng và Chính phủ, vấn đề quy hoạch được nêu ra 

trong các văn bản sau đây: 

Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 về việc phê duyệt “Quy 

hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng Việt Nam giai đoạn 2006-2020”. 

Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt “Đề án đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông 

giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”. 

Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

về điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-

2020. 

Nghị quyết số 29/NQTW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp 

hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.  

Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về ban hành 

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

04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. 

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ ban hành Chương 

trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. 

Quyết định số 6181/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội 5 năm 2016-2020 và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 

2016-2021. 

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ về việc quy 

định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, n ng 

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 
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Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ng n sách 

nhà nước năm 2018. 

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao 

hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. 

Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025. 

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao 

nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đầu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân 

sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.  

Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 17/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư 

phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Về các văn bản quy phạm pháp luật, vấn đề quy hoạch được nêu ra trong 

các văn bản sau đây: 

Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005. 

Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012. 

Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017. 

Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục đại học. 

1.2. Mô hình đào tạo giáo viên 

1.2.1. Mô hình đào tạo giáo viên của một số nước trên thế giới 

Mô hình đào tạo giáo viên tại Đài Loan 

Các cơ sở đào tạo giáo viên ở Đài Loan là trường đa ngành, đa nghề, đa 

lĩnh vực. Điều này giúp cho nguồn tuyển sinh viên sư phạm đa dạng, phong phú. 

Sinh viên học sư phạm có thể chuyển hoặc học thêm ngành khác, sinh viên ngành 

khác cũng có thể học sư phạm (khi có nguyện vọng và đạt yêu cầu). Đài Loan có 

sự quản lý của Nhà nước một cách tập trung đối với chỉ tiêu đào tạo giáo viên 

hằng năm đảm bảo nguồn cung đáp ứng với nhu cầu xã hội, việc này do Bộ Giáo 

dục chủ trì, phân bổ chỉ tiêu cho các trường dựa trên năng lực và điều kiện vùng 

miền. Trung t m đào tạo giáo viên của các trường đại học đa ngành có nhiệm vụ 

đào tạo các học phần nghề giáo viên, điều này giúp cho việc đào tạo nghề được 

thực hiện một cách chuyên nghiệp và để trở thành giáo viên phải có chứng chỉ 
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hành nghề. Đài Loan miễn học phí cho sinh viên sư phạm, có chế độ chính sách, 

hỗ trợ đời sống tinh thần và vật chất cho giáo viên. 

Mô hình đào tạo giáo viên tại Nhật Bản 

Có hai mô hình đào tạo giáo viên: Đào tạo tại các trường và khoa sư phạm; 

đào tạo tại các trường đại học và cao đẳng khác. 

Đào tạo giáo viên tại các trường và khoa sư phạm: Trước năm 1949, mỗi 

tỉnh tại Nhật Bản có một trường sư phạm, chuyên đào tạo giáo viên phổ thông cơ 

sở (Normal School). Sau năm 1949, những trường sư phạm này dần trở thành đại 

học sư phạm (University of Education). Sinh viên của những trường hoặc khoa 

này sẽ được cấp bằng hành nghề giáo viên khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, họ có thể 

làm nghề khác sau khi tốt nghiệp, không bắt buộc phải trở thành giáo viên. 

Đối với các trường cao đẳng và đại học khác: Cung cấp các khóa học tự 

chọn cho những sinh viên muốn có bằng hành nghề giáo viên. Khác với các 

trường, khoa sư phạm nói trên (sinh viên bắt buộc phải học và được cấp bằng hành 

nghề giáo viên), sinh viên của những trường đại học và cao đẳng này không bắt 

buộc phải học các học phần để được cấp bằng hành nghề giáo viên (nếu họ không 

muốn trở thành giáo viên). 

Mô hình đào tạo giáo viên tại Hàn Quốc 

Các trường và chương trình đào tạo giáo viên ở Hàn Quốc gồm có 11 trường 

cao đẳng; các khoa giáo dục tại các trường cao đẳng và đại học; các chương trình 

đào tạo giáo viên ngắn hạn không cấp bằng trong các trường cao đẳng và đại học. 

Thí sinh dự tuyển vào các trường sư phạm phải tốt nghiệp trường trung học phổ 

thông và thi đỗ bài thi đầu vào đại học (bài thi trắc nghiệm khả năng học thuật). 

Giáo viên tiểu học phần lớn được đào tạo tại các trường cao đẳng sư phạm, và do đó 

số lượng ứng viên và sinh viên tốt nghiệp được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của 

trường học. Có nhiều lựa chọn để được cấp bằng giáo viên giảng dạy ở các trường 

trung học. Dạy học là một công việc có mức lương cao ở Hàn Quốc, do đó các 

trường sư phạm đã đào tạo nhiều giáo viên hơn nhu cầu của các trường phổ thông
1
. 

Mô hình đào tạo giáo viên tại Malaysia 

Malaysia có hai hệ thống trường đào tạo giáo viên: Viện sư phạm (đào tạo 

giáo viên tiểu học) và khoa/trường sư phạm trực thuộc trường đại học đa ngành (đào 

tạo giáo viên mầm non và giáo viên trung học). Có ba chương trình đào tạo giáo 

viên: (1) chương trình cử nhân sư phạm khoảng bốn năm được thực hiện theo mô 

hình song song tại các trường đại học; (2) chương trình sau đại học một năm toàn 

thời gian (bao gồm cả thực tập), trang bị cho người học bằng cấp để dạy tại trường 

tiểu học và trung học cơ sở; (3) chương trình liên kết giữa các cơ sở đào tạo giáo 

viên với các trường phổ thông (school-based on job training) cấp chứng nhận giảng 

dạy cho giáo viên chưa có bằng nghiệp vụ sư phạm đang giảng dạy tại các địa 

phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa
2
. 

                                              
1
 Cheryl J. Craig (2016). Structure of teacher education. In J. Loughran, M.L. Hamilton (eds), International 

Handbook of Teacher Education, pp.69-135, Springer. 
2
 Cheryl J. Craig (2016). Structure of teacher education. In J. Loughran, M.L. Hamilton (eds), International 



 

 

16 

 

Mô hình đào tạo giáo viên tại Cộng hòa Liên bang Đức 

Chính phủ Đức quy định việc đào tạo giáo viên tại trường đại học
3
:  

Giai đoạn đào tạo trong trường đại học gồm hai giai đoạn: (i) Đào tạo cử 

nhân giáo dục: Giai đoạn này kéo dài từ 3 đến 4 năm, sinh viên học từ 6 đến 8 học 

kì với 180-240 tín chỉ (trung bình 30 tín chỉ/học kì, 1 tín chỉ bằng 15 giờ, bao gồm 

cả thời gian tự học); (ii) Đào tạo thạc sĩ giáo dục: Giai đoạn này kéo dài từ 1 đến 

2 năm, sinh viên học từ 2 đến 4 học kì với khoảng 60-120 tín chỉ. 

Giai đoạn đào tạo tập sự, sau khi tốt nghiệp đại học: Sau khi nhận được 

bằng thạc sĩ, để trở thành giáo viên thì người học cần đăng kí đào tạo tập sự tại Bộ 

Giáo dục của bang, thời gian đào tạo tập sự là một năm (một số bang từ 1,5 đến 2 

năm). Thời gian này sinh viên chủ yếu làm công tác thực tập giảng dạy tại trường 

phổ thông và sau đó sẽ tham gia kì thi quốc gia để trở thành giáo viên tại các 

trường phổ thông. 

Mô hình đào tạo giáo viên tại Vương quốc Anh 

Ở Vương quốc Anh có các mô hình đào tạo giáo viên sau đ y:  

(1) Đào tạo giáo viên chưa có bằng đại học: Người học được đào tạo để lấy 

bằng cử nhân giáo dục (BEd) hoặc bằng cử nhân khoa học xã hội hay khoa học tự 

nhiên (BA hay BSc). 

(2) Đào tạo giáo viên đã có bằng đại học: Dành cho những người đã có một 

bằng đại học, đào tạo để trở thành giáo viên trong thời gian từ một đến hai năm.  

(3) Đào tạo giáo viên dựa theo nhu cầu tuyển dụng: Đào tạo và cấp chứng 

nhận đủ tiêu chuẩn giáo viên trong khi đang làm việc tại một trường phổ thông. 

Ngoài ra, còn có đào tạo giáo viên dựa vào đánh giá để công nhận vị trí giáo viên 

cho những người đủ tiêu chuẩn. 

Mô hình đào tạo giáo viên tại Phần Lan 

Giáo viên được đào tạo theo hai giai đoạn: Giai đoạn đào tạo đại học và giai 

đoạn đào tạo thạc sĩ. Trong giai đoạn đào tạo đại học, sinh viên học các ngành học 

bình thường, chưa có nội dung về khoa học giáo dục và thực tiễn phổ thông. Trong 

giai đoạn đào tạo thạc sĩ, sinh viên được đào tạo nghiệp vụ sư phạm hai năm (một 

năm ở trường đại học và một năm ở trường phổ thông) theo hai loại hình: Thạc sĩ 

giáo dục để dạy từ lớp 1 đến lớp 6 và thạc sĩ khoa học để dạy từ lớp 7 đến lớp 12. 

Chính vì được đào tạo theo mô hình này mà Phần Lan đã có được một đội ngũ giáo 

viên tốt nhất thế giới, làm nên “cú sốc PISA” từ những năm 2000. 

Mô hình đào tạo giáo viên tại Hoa Kỳ 

Ở Hoa Kỳ không có trường đại học sư phạm riêng biệt. Tất cả các khoa có 

chương trình đào tạo giáo viên đều trực thuộc một trường đại học nào đó. Muốn 

được làm giáo viên thì người học cần trải qua hai giai đoạn sau đ y:  

                                                                                                                                         
Handbook of Teacher Education, pp.69-135, Springer. 
3
 Lê Quang Sơn (2010). Đào tạo giáo viên - mô hình của Cộng hòa Liên bang Đức. Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, quyển 1, số 5(40), tr.267-274. 
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i) Học cử nhân tại một trường đại học nào đó: Trước khi làm giáo viên, 

người học bắt buộc phải có một bằng cử nhân một ngành nào đó.  

ii) Đào tạo giáo viên: Sau khi học và có bằng cử nh n, để được làm giáo 

viên, trước hết người học phải thi đỗ được vào chương trình đào tạo giáo viên qua 

kỳ thi Praxis I. Đ y là kì thi kiểm tra kiến thức ba môn cơ bản của tiểu học đó là: 

Đọc, Viết và Toán (Reading, Writing & Mathematics). Sau khi thi đỗ người học sẽ 

vào học một chương trình đào tạo giáo viên.  

 Mô hình đào tạo giáo viên tại Australia 

Giáo viên của Australia được đào tạo trong các trường đại học sư phạm và 

đại học đa ngành (tương tự như Việt Nam ). Quá trình đào tạo giáo viên được thực 

hiện theo hai giai đoạn
4
: (i) giai đoạn đại học đại cương (khoảng ba năm) với ít 

nhất hai môn học trong chương trình giảng dạy ở trường phổ thông, ví dụ như Khoa 

học tự nhiên và Toán học, Vật lý và Hóa học, Lịch sử và Địa lý, Tiếng Anh (tiếng 

mẹ đẻ) hay một ngôn ngữ khác; (ii) giai đoạn chính thức đào tạo giáo viên (khoảng 

một năm) với các môn học nghiên cứu về chuyên ngành được giảng dạy, phương 

pháp giảng dạy phù hợp với chuyên ngành, các môn học có liên quan đến sư phạm 

và thực hành giảng dạy. Sau khi hoàn thành học tập cả hai giai đoạn này, sinh viên 

được cấp bằng đại học và đủ điều kiện để trở thành giáo viên
5
. 

1.2.2. Mô hình đào tạo giáo viên ở Việt Nam 

Việt Nam đang thực hiện cả hai mô hình đào tạo giáo viên với ưu thế 

nghiêng về mô hình truyền thống (mô hình song song). Trong tổng số 111 trường sư 

phạm thì chỉ có Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang 

thực hiện mô hình đào tạo gồm hai giai đoạn, giai đoạn 1 - đào tạo cử nhân khoa 

học, giai đoạn 2 - nghiệp vụ sư phạm. Tuy nhiên, học viên sau khi tốt nghiệp giai 

đoạn 2 chỉ nhận bằng cử nhân giáo dục (BEd). Mặc dù một số học viên sau khi có 

bằng cử nhân giáo dục (BEd) có thể đăng ký các khóa học để lấy bằng thạc sĩ giáo 

dục (MEd), hoặc cử nhân khoa học học bổ sung một số chuyên đề về khoa học giáo 

dục sau đó đăng ký các khóa học để lấy bằng thạc sĩ giáo dục (MEd). Hiện nay ở 

Việt Nam vẫn chưa có quy định bắt buộc về trình độ thạc sĩ giáo dục đối với giáo 

viên mầm non và phổ thông. Do vậy, đ y không phải là mô hình phân bậc nối tiếp 

như kiểu của các nước châu Âu.  

Các quan điểm mới về đào tạo giáo viên phải được thể chế hóa bởi các mô 

hình vĩ mô nhưng thực hiện đòi hỏi phải có hiệu quả: Một là, xác định mô hình đào 

tạo giáo viên phải lấy giáo dục phổ thông (nơi người học sẽ làm việc) làm đích 

hướng đến. Hai là, bản thân chủ thể thực thi chương trình hiện hành (các cơ sở đào 

tạo giáo viên) phải đổi mới ngay chương trình đào tạo giáo viên - đi trước một bước 

giáo dục phổ thông. Ba là, căn cứ kinh nghiệm quốc tế, qua thực tiễn giáo dục đất 

nước đặc biệt hơn 30 năm đổi mới, đặt t m điểm là đổi mới chương trình đào tạo 

giáo viên, đồng thời xây dựng những chính sách đổi mới giáo dục, tạo nền tảng 

                                              
4
 Paul R Weldon (2015). The teacher workforce in Australia: Supply, demand and data issues. Australia 

Council for Educational Research, Policy Insights, Issue 2, Melbourne. 
5
 Lawrence Ingvarson, John Schwille, Maria Teresa Tatto, Glenn Rowley, Ray Peck, Sharon L. Senk (2013). 

An analysis of teacher education context, structure, and quality-assurance arrangements in TEDS-M 

countries. Australia Council for Educational Research, Michigan State University. 
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vững chắc để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Hầu hết các nước đều 

trải qua một lịch sử phát triển cơ sở đào tạo giáo viên giống như Việt Nam đã và 

đang trải qua: Từ những trường chuyên đào tạo giáo viên rồi chuyển thành các 

trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực có đào tạo giáo viên. Ngay cả những nước có 

truyền thống về đào tạo sư phạm như Pháp, Nga, Trung Quốc cũng đã chuyển dịch 

sang mô hình đào tạo nối tiếp, các trường đào tạo giáo viên đã trở thành các trường 

đa ngành vì những ưu việt của mô hình nối tiếp cả từ góc độ chuyên môn và cả từ 

góc độ kinh tế học đào tạo. Để thực hiện thành công công cuộc đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo, Việt Nam cần quan t m đến việc đào tạo và phát triển 

đội ngũ nhà giáo, yếu tố quyết định sự thành công của các cuộc cải cách giáo dục. 

1.3. Quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm 

1.3.1. Khái niệm quy hoạch 

 Quy hoạch là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và 

bảo vệ môi trường trên lãnh thổ xác định để sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất 

nước phục vụ mục tiêu phát triển bền vững cho thời kỳ xác định (Luật quy hoạch 

2017). 

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học là sự phân bố, sắp xếp hệ thống 

các trường cao đẳng, trường đại học, học viện, đại học, với cơ cấu ngành nghề, trình 

độ đào tạo phù hợp với quy mô dân số, vị trí địa lý, vùng lãnh thổ trên toàn quốc và 

từng địa phương, cho từng thời kỳ, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội và quốc phòng, an ninh của đất nước (Điều 11, Luật Giáo dục đại học 2012). 

Như vậy, có thể hiểu quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm là sự phân bố, sắp 

xếp hệ thống các trường cao đẳng, trường đại học, học viện, đại học có đào tạo 

giáo viên phù hợp với quy mô học sinh, trường lớp, vị trí địa lý, vùng lãnh thổ trê 

toàn quốc và từng địa phương, cho từng thời kỳ, phù hợp với chiến lược phát triển 

giáo dục của đất nước. 

Việc lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học phải bảo đảm sử dụng 

hiệu quả nguồn lực; xây dựng hài hòa hệ thống giáo dục đại học công lập và tư 

thục; phát triển cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; tạo cơ 

chế hình thành đại học, các trung t m đại học lớn của đất nước, đáp ứng nhu cầu 

học tập của nhân dân, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, phục vụ sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (Điều 11, Luật Giáo dục đại học 

sửa đổi 2018). Do đó, quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm phải thực hiện theo 

quy định của Luật quy hoạch và các nội dung như: i) Xác định mục tiêu, phương 

hướng phát triển của hệ thống đào tạo giáo viên; ii) Ban hành chuẩn trường sư 

phạm để thực hiện quy hoạch; iii) Sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực để phát 

triển mạng lưới các trường sư phạm, nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, phù 

hợp với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực giáo viên có trình độ cao, phát triển các 

vùng kinh tế trọng điểm và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

1.3.2. Quy hoạch dựa trên nhu cầu đào tạo  

Một số nghiên cứu ở Việt Nam đã hệ thống hóa và xây dựng cơ sở lý luận 

của dự báo nhu cầu nhân lực trình độ cao đẳng, đại học thông qua làm rõ các khái 
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niệm, các nhân tố kinh tế - xã hội tác động đến nhu cầu nhân lực, các phương pháp 

dự báo và hệ thống các kiểm định của một phương trình dự báo, các điều kiện để 

đảm bảo kết quả dự báo có độ tin cậy; tiến hành đánh giá thực trạng các dự báo nhu 

cầu nhân lực đã thực hiện, thực trạng các điều kiện để thực hiện dự báo nhu cầu 

nhân lực trình độ cao đẳng, đại học của nước ta. Thử nghiệm ứng dụng mối quan hệ 

giữa một số yếu tố kinh tế - xã hội như GDP, tỷ trọng lao động... với nhân lực trình 

độ cao đẳng, đại học vào các phương trình dự báo nhu cầu nhân lực trình độ cao 

đẳng, đại học ở Việt Nam. Đề xuất các giải pháp tăng cường các điều kiện để công 

tác dự báo nhu cầu nhân lực có trình độ cao đẳng, đại học ở nước ta có hiệu quả
6
. 

Như vậy, các nghiên cứu đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự dự báo đào tạo 

nguồn nhân lực ngành giáo dục, tuy nhiên, trên thực tế nhiều kết quả nghiên cứu, 

các văn bản của Chính phủ cũng như của Bộ GD&ĐT chưa được áp dụng hiệu quả, 

chưa giải quyết được những vấn đề trong thực tiễn giáo dục hiện nay. Do đó, nghiên 

cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực đội ngũ giáo viên, cơ cấu số lượng học sinh - 

sinh viên các vùng miền làm cơ sở cho việc quy hoạch mạng lưới các trường sư 

phạm là rất quan trọng. 

1.4. Kinh nghiệm quốc tế trong quy hoạch các trường sư phạm 

1.4.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc 

Trung Quốc có khoảng 120 trường đại học và cao đẳng có chương trình đào 

tạo giáo viên, trong đó có sáu trường đại học sư phạm trọng điểm, 32 trường đại học 

sư phạm trực thuộc tỉnh và các khoa sư phạm thuộc trường đại học đa ngành, trường 

cao đẳng sư phạm khác. Các trường đại học sư phạm trọng điểm được xác định dựa 

trên truyền thống đào tạo nghiên cứu, chất lượng đào tạo và phân bố theo sáu vùng 

của Trung Quốc mà không có bộ quy chuẩn cụ thể nào. Các trường đại học sư phạm 

trọng điểm này được nhận đầu tư, hỗ trợ ngân sách từ Bộ Giáo dục, các trường đại 

học sư phạm khác chỉ nhận hỗ trợ từ tỉnh hoặc địa phương theo các mức độ khác 

nhau. Chức năng, nhiệm vụ của các trường đại học sư phạm trọng điểm cũng khác 

so với các trường đại học sư phạm trực thuộc tỉnh, đó là các trường trọng điểm tập 

trung đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ, đào tạo rất hạn chế bậc cử nhân mà chỉ đào tạo một 

số lớp cử nh n tài năng. Theo thống kê của Bộ Giáo dục thì có khoảng 2/3 số sinh 

viên học các chương trình đào tạo giáo viên tại các trường sư phạm của Trung Quốc 

sẽ trở thành giáo viên. Sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học phải thi lấy chứng chỉ 

hành nghề để trở thành giáo viên và người có bằng cử nhân khoa học cũng có thể 

trở thành giáo viên nếu được cấp chứng chỉ hành nghề giáo viên. 

1.4.2. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 

 Tại Hàn Quốc, theo Luật Giáo dục Đại học năm 2009, các cơ sở giáo dục đại 

học tại Hàn Quốc bao gồm: (i) trường đại học; (ii) trường đại học công nghiệp; (iii) 

trường đại học giáo dục; (iv) trường cao đẳng và viện kỹ thuật; (v) trường đào tạo 

từ xa, bao gồm trường đại học mở và trường học trực tuyến; (vi) viện công nghệ; và 

(vii) các cơ sở đào tạo khác. Như vậy, nhiệm vụ đào tạo giáo viên chủ yếu là của 

các trường đại học giáo dục và các khoa giáo dục thuộc các trường đại học. Trước 

đ y, các quy định quá chặt chẽ và sự can thiệp quá sâu từ phía Chính phủ khiến hệ 

                                              
6
 Trần Thị Phương Nam (2010). Nghiên cứu mô hình dự báo nhu cầu đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Đề 

tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ, mã số: B2008-37-55, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. 
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thống giáo dục Hàn Quốc không đáp ứng được nhu cầu giáo dục của người dân. Vì 

vậy, Hàn Quốc đã tiến hành cải cách hệ thống giáo dục theo hướng tiếp cận dựa trên 

các quy tắc của thị trường. Trên cơ sở này, Chính phủ bắt đầu nới lỏng các quy định 

liên quan đến giáo dục đại học. Cụ thể, các trường đại học tư thục sẽ được quyền 

chủ động hơn trong quá trình tuyển sinh.  

1.4.3. Kinh nghiệm của Đài Loan 

Giáo viên các trường phổ thông tại Đài Loan chủ yếu được đào tạo tại ba 

trường sư phạm quốc gia: Đại học Sư phạm quốc gia Đài Loan, Đại học Sư phạm 

quốc gia Chương Hóa và Đại học Sư phạm quốc gia Cao Hùng. Các trường này, 

ngoài đào tạo giáo viên còn đào tạo các sinh viên ngành khác. Ngoài ra, có một số 

giáo viên được đào tạo tại các Khoa Giáo dục của các trường đại học khác nhưng số 

lượng này khá ít. Các chương trình đào tạo giáo viên đều được kiểm định và phê 

duyệt bởi Bộ Giáo dục Đài Loan. Việc Chính phủ quản lý hệ thống đào tạo giáo 

viên được thể hiện thông qua việc Bộ Giáo dục phân bổ chỉ tiêu đào tạo giáo viên 

cho các trường đại học sư phạm dựa trên nhu cầu xã hội và năng lực của từng 

trường. 

1.4.4. Kinh nghiệm của Pháp 

Tại Pháp, các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên chịu sự quản lý nhà 

nước về tổ chức và hành chính của Bộ Giáo dục và Bộ Giảng dạy Đại học & 

Nghiên cứu. Bộ Giáo dục quản lý các cấp học phổ thông. Bộ Giảng dạy Đại học & 

Nghiên cứu quản lý đào tạo giảng viên, giáo viên và nghiên cứu. Năm 1989, nước 

Pháp chuyển đổi đào tạo giáo viên từ mạng lưới các trường đại học sư phạm sang 

các học viện đào tạo giáo viên. Đến năm 2008, các học viện này chuyển thành khoa 

đào tạo giáo viên thuộc các trường đại học
7
.  

1.4.5. Kinh nghiệm của Úc 

Nước Úc cũng trải qua giai đoạn phát triển bùng nổ các cơ sở đào tạo giáo 

viên trong nửa đầu thế kỉ XX trong bối cảnh hàng loạt các trường phổ thông công 

lập ra đời, nhu cầu về giáo viên phổ thông tăng cao. Tại thời điểm này, Chính phủ 

quản lý chương trình, quản lý chỉ tiêu theo nhu cầu, quản lý việc tuyển dụng, phát 

triển nghề nghiệp. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, dân số Úc tăng, hệ thống các 

trường phổ thông công lập tiếp tục tăng về số lượng. Năm 1970, Chính phủ thiết lập 

và đầu tư cho các trường cao đẳng đào tạo giáo viên, tạo ra một hệ thống đào tạo 

giáo viên hai cấp độ: Trường cao đẳng và đại học. Sự khác biệt giữa các trường cao 

đẳng và đại học đào tạo giáo viên là lương giảng viên cao đẳng thấp hơn, nghiên 

cứu khoa học đối với giảng viên cao đẳng không được coi là nhiệm vụ quan trọng 

và chương trình đào tạo giáo viên ở trường cao đẳng hướng tới tính chất đào tạo 

nghề với thời gian ba năm, đào tạo giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học. Đến 

năm 1988, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, Bộ Lao động, Giáo dục và 

Đào tạo đã đưa ra những quyết sách lớn về giáo dục đại học Úc, tác động trực tiếp 

tới lĩnh vực đào tạo giáo viên. Một số trường cao đẳng đào tạo giáo viên phát triển 

thành các trường đại học đào tạo giáo viên, với thời gian đào tạo tăng từ ba năm lên 
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bốn năm. Một bộ phận giảng viên ở các trường cao đẳng sư phạm dịch chuyển công 

tác tới các trường đại học sư phạm. Với cải cách này, chi phí đào tạo giáo viên tại 

các trường sư phạm được huy động một phần từ học phí của sinh viên và phần lớn 

từ nguồn ngân sách Chính phủ. Sinh viên sư phạm được ưu đãi với chính sách cho 

vay học phí và thời gian trả là sau khi tốt nghiệp, đi làm
8
. 

1.5. Kết luận chương 1 

Chương 1 đã trình bày một số vấn đề về cơ sở pháp lý và cơ sở lý luận của 

quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam. Một số khái niệm cũng được 

làm rõ như quy hoạch, quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm và nội dung của 

quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm. Chương 1 cũng trình bày một số kinh 

nghiệm quốc tế trong đào tạo giáo viên, các mô hình đào tạo giáo viên hiện nay và 

kinh nghiệm quốc tế trong quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm. Từ cơ sở lý 

luận đã trình bày ở trên, có thể nói việc xác định các trường đại học trọng điểm là 

cần thiết và có căn cứ. Sứ mạng của các trường này là tập trung vào đào tạo sau đại 

học và nghiên cứu. Các trường này trực thuộc Bộ GD&ĐT, được ưu tiên đầu tư 

trọng điểm để đáp ứng yêu cầu về sứ mạng của từng trường. Trung Quốc có 06 

trường trọng điểm, Việt Nam có thể xem xét quy hoạch từ 02 đến 03 trường ĐHSP 

trọng điểm. Ngoài ra, có thể quy hoạch khoảng 05 đến 06 trường ĐHSP chủ chốt, 

trải dài theo các vùng miền của đất nước và căn cứ theo năng lực và truyền thống 

của các trường. Các trường này chủ yếu đào tạo bậc đại học, bồi dưỡng giáo viên và 

đào tạo sau đại học ở một số chuyên ngành nhất định. Khuyến khích các trường 

ĐHSP chủ chốt trở thành đại học đa ngành (các trường ĐHSP thuộc đại học vùng 

thì cần có sự gắn kết hữu cơ với các trường chuyên ngành khác trong cùng đại học 

vùng). Sáp nhập các trường CĐSP vào các trường cao đẳng trong cùng địa phương 

để trở thành một trường đại học địa phương, hoặc sáp nhập vào một trường đại học, 

chủ yếu tập trung vào đào tạo giáo viên mầm non. 
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Chương 2 

CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI 

CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM  

 

2.1. Quy mô đào tạo giáo viên 

Cả nước có 111 cơ sở đào tạo giáo viên bao gồm các trường đại học, cao 

đẳng và trung cấp, trong đó có 14 trường ĐHSP (bao gồm 6 trường ĐHSP đó là: 

ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hà Nội 2, ĐHSP - Đại học Thái Nguyên, ĐHSP - Đại học 

Huế, ĐHSP - Đại học Đà Nẵng, ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh; 5 trường ĐHSP kỹ 

thuật đó là: ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên, ĐHSP Kỹ thuật Nam Định, ĐHSP Kỹ thuật 

Vinh, ĐHSP Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, ĐHSP Kỹ thuật Vĩnh Long; 2 

trường ĐHSP Thể dục Thể thao đó là: ĐHSP Thể dục Thể thao Hà Nội, Trường 

ĐHSP Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung 

ương); 48 trường đại học đa ngành và trường đại học đặc thù (ngoại ngữ, nghệ 

thuật, thể thao) có đào tạo giáo viên; 30 trường cao đẳng sư phạm ở các địa phương 

và 19 trường cao đẳng đa ngành có đào tạo giáo viên. 

Như vậy, có thể thấy sự phân bổ các trường sư phạm quá dàn trải về địa lý, 

đều khắp ở tất cả các vùng, miền, địa phương trong cả nước. Vùng Đồng bằng Sông 

Hồng và Đông Nam Bộ tập trung nhiều trường ĐHSP, các khu vực, tỉnh/thành phố 

khác đều có cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ 

thông trình độ đại học, cao đẳng với tổng số giáo viên các cấp trong cả nước tính 

đến nay là trên 1,2 triệu người. Tuy nhiên, sự kết nối giữa các trường chưa thực sự 

tốt, chưa thực sự tạo thành một mạng lưới các trường sư phạm thống nhất và có sự 

phối hợp hiệu quả trong hoạt động đào tạo và bồi dưỡng. Vì thế, cần phát triển một 

mạng lưới các trường sư phạm với cơ chế trách nhiệm, phối hợp cụ thể của mối 

trường trong đó chú trọng vai trò đầu mối chịu trách nhiệm kết nối, phát triển các 

hoạt động đào tạo bồi dưỡng của một số trường sư phạm “đầu đàn” có chất lượng. 

Mỗi đầu mối sẽ trợ giúp cho một số trường sư phạm, sở GD&ĐT trong một khu vực 

nhất định. 

Sự mở rộng quy mô đào tạo, thiếu kiểm soát các yếu tố đảm bảo chất lượng 

(cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn của giảng viên, tỉ lệ sinh viên/giảng viên, trình  

độ đầu vào, chương trình đào tạo và kiểm soát, đánh giá chất lượng trong quá trình 

đào tạo...), thiếu dự báo về cung và cầu đã dẫn đến tình trạng nhiều sinh viên tốt 

nghiệp không kiếm được việc làm, nghĩa là không đảm bảo được mối quan hệ giữa 

cung và cầu về nhân lực trong lĩnh vực giáo dục. Điều này cũng dẫn đến hệ quả là 

một số địa phương giải thể trường CĐSP (trường CĐSP Cà Mau); một số khác phải 

sát nhập (trường CĐSP Hà Nam chuyển thành phân hiệu của Trường ĐHSP Hà 

Nội; trường CĐSP Lào Cai trở thành phân hiệu của Đại học Thái Nguyên) hoặc 

chuyển đổi hình thức đào tạo sang đa ngành (19 trường); một số trường khác 

chuyển sang thực hiện nhiệm vụ chủ yếu là liên kết đào tạo và bồi dưỡng thường 

xuyên,… Sự bất cập trên đã và đang xảy ra trên toàn bộ hệ thống đào tạo sư phạm 

của Việt Nam. Do vậy, cần có cơ chế đặc thù, vừa đảm bảo sự tự chủ của các 

trường, vừa xây dựng các cơ chế thống nhất, chặt chẽ đảm bảo nguồn lực giáo viên 
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đáp ứng được các yêu cầu của sự phát triển giáo dục đất nước trong bối cảnh hiện 

nay. Các trường đào tạo giáo viên cần được quản lý, định hướng theo chiến lược 

quốc gia. Nếu đào tạo giáo viên theo mô hình khép kín thì cần xây dựng cơ chế đặt 

hàng của Nhà nước, nhu cầu địa phương hoặc các bên liên quan khác. Tuy nhiên, 

việc tuyển dụng giáo viên hiện nay ở các địa phương do sở hoặc phòng Nội vụ đảm 

nhiệm theo các quy định hiện hành về phân cấp trong khi sở giáo dục và đào tạo, 

phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục lại là các đơn vị quản lý, sử dụng 

giáo viên. Do vậy, lựa chọn cách thức đào tạo giáo viên theo cơ chế đặt hàng cần 

xem xét điều chỉnh các chính sách ở tầm vĩ mô. 

Khu vực phía Bắc có ba cơ sở đào tạo sư phạm (Trường ĐHSP - Đại học 

Thái Nguyên đảm nhiệm khu vực Đông Bắc và một phần T y Bắc thuộc Vùng 

Trung du và miền núi phía Bắc, Trường ĐHSP Hà Nội đảm nhiệm vùng Đồng bằng 

sông Hồng. Một phương án khác là Trường ĐHSP Hà Nội 2 đảm nhiệm khu vực 

T y Bắc thuộc Vùng Trung du và miền núi phía Bắc). Trong vùng Trung du và 

miền núi phía Bắc có 15 trường CĐSP (gồm cả cao đẳng đa ngành có đào tạo sư 

phạm), trong đó vùng Đồng bằng Sông Hồng có sáu trường CĐSP và hai trường 

cao đẳng đa ngành có đào tạo giáo viên. Do vậy, khu vực này có thể hình thành một 

trường ĐHSP trọng điểm và từ một đến hai trường ĐHSP chủ chốt. 

Vùng Bắc Trung Bộ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (hiện nay chiếm 

khoảng 10% số giáo viên và 10% học sinh của cả nước theo thống kê năm 2017) 

nên chỉ cần một trường sư phạm chủ chốt (Trường Đại học Vinh). Vùng Bắc Trung 

Bộ có hai trường CĐSP và hai trường cao đẳng đa ngành có đào tạo giáo viên. 

Vùng Nam Trung Bộ theo đề xuất quy hoạch là các tỉnh ven biển từ  Thừa 

Thiên Huế đến Khánh Hòa và 4 tỉnh T y Nguyên (chiếm 15,2% số giáo viên và 

15,9% số học sinh cả nước theo thống kê năm 2017). Ở vùng này hiện có hai trường 

ĐHSP là Trường ĐHSP - Đại học Huế, Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng với khả 

năng đáp ứng nhu cầu đào tạo cả vùng. Xét đến yếu tố năng lực và uy tín đào tạo, 

yếu tố địa chính trị và vai trò của đại học vùng có thể hình thành một trường ĐHSP 

trọng điểm và một trường ĐHSP chủ chốt. Vùng Nam Trung bộ có sáu trường cao 

đẳng có đào tạo giáo viên. 

Vùng Đông Nam Bộ với trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng 

được nhu cầu cả vùng. Vùng Nam Trung bộ có sáu trường cao đẳng đào tạo giáo 

viên. Do vậy, vùng này có thể hình thành một trường ĐHSP trọng điểm và một 

trường ĐHSP chủ chốt. 

Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long với 13 tỉnh (hiện nay chiếm khoảng 16,5% 

số giáo viên và 16,93% học sinh của cả nước theo thống kê năm 2017).  Trường Đại 

học Cần Thơ (Khoa Sư phạm) đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ (thành phố 

hạng I, trực thuộc trung ương) với vị trí trung t m vùng (bán kính bao trùm đến 

trung t m các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long khoảng từ 150-200km), có 

truyền thống đào tạo và năng lực giảng viên tốt. Theo thông báo ba công khai, 

Trường đang đào tạo 13 ngành sư phạm, với tổng số 122 giảng viên nhóm ngành I 

(trong đó có 8 PGS, 36 Tiến sĩ và 63 Thạc sĩ). Tuyển sinh hàng năm từ 500-700 

sinh viên. Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long có bảy trường cao đẳng có đào tạo giáo 

viên. Do vậy, vùng này có thể hình thành một trường ĐHSP chủ chốt. 
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Thực tế thống kê tuyển sinh hằng năm cho thấy, học sinh phổ thông có xu 

hướng đăng ký học sư phạm ở những trường ĐHSP chủ chốt trong vùng và số 

lượng học sinh di chuyển sang vùng l n cận học đại học là rất ít. 

2.2. Năng lực các trường sư phạm 

2.2.1. Năng lực các trường đại học sư phạm 

Về đội ngũ giảng viên, các trường ĐHSP hiện có 4.481 giảng viên; trong đó: 

352 có chức danh giáo sư, phó giáo sư (7,9%); 942 có trình độ tiến sĩ khoa học, tiến 

sĩ (21%) và 2.731 có trình độ thạc sĩ (60,9%). Ở các trường CĐSP hiện có 3.498 

giảng viên; trong đó: 60 có trình độ tiến sĩ (6,7%) và 1.913 có trình độ thạc sĩ 

(54,7%). Đội ngũ giảng viên của các trường chưa được quan t m bồi dưỡng n ng 

cao năng lực và chưa hình thành được lực lượng nghiên cứu s u về khoa học giáo 

dục nên chưa thực sự đi đầu trong việc đổi mới giáo dục, thiếu gắn kết với thực tiễn 

giáo dục phổ thông. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên giữa cac ngành 

đào tạo và giữa các trường theo vùng, miền không đồng đều; năng lực ngoại ngữ, 

công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, phát triển chương trình và đổi mới 

phương pháp giảng dạy của đa số giảng viên còn hạn chế, đặc biệt là thiếu các 

chuyên gia đầu ngành, những giảng viên cốt cán có trình độ chuyên môn và tay 

nghề cao. Hầu hết giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS), tiến sĩ (TS) và tiến sĩ khoa học 

(TSKH) đều tập trung tại các trường sư phạm ở các thành phố lớn, đặc biệt tại 

ĐHSP Hà Nội và ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh. Các trường sư phạm địa phương 

thiếu giảng viên đầu ngành có trình độ cao nhưng thừa giảng viên trình độ trung 

bình và thấp. 

Các trường ĐHSP có truyền thống đào tạo giáo viên có đội ngũ giảng viên 

trình độ cao với tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên chiếm trên 30% (Trường 

Đại học Vinh xấp xỉ 30%), trong đó các trường ĐHSP có tỷ lệ giảng viên có trình 

độ tiến sĩ cao như Trường ĐHSP Hà Nội (55,9%), Trường ĐHSP - Đại học Huế 

(49,6%), Trường ĐHSP - Đại học Thái Nguyên (48,5%). Năm 2020 các trường này 

đã đạt tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ là gần 60%. Với điều kiện thuận lợi về đội 

ngũ có trình độ cao, một số trường ĐHSP có thể được tập trung đầu tư để hội nhập 

khu vực và quốc tế, hướng đến x y dựng các chương trình đào tạo chất lượng cao 

được kiểm định chất lượng đào tạo theo chuẩn khu vực và quốc tế. 

Số liệu thống kê cũng cho thấy, đối với các trường ĐHSP có đội ngũ giảng 

viên trình độ cao đã tăng số lượng đào tạo sau đại học (thạc sĩ và nghiên cứu sinh), 

ví dụ Trường ĐHSP Hà Nội đào tạo sau đại học chiếm 12,7% tổng số sinh viên, 

Trường ĐHSP - Đại học Thái Nguyên chiếm 8,3%, Trường ĐHSP Thành phố Hồ 

Chí Minh chiếm 4,7%. Tuy nhiên, con số này vẫn còn khiêm tốn so với các trường 

ĐHSP trọng điểm của Trung Quốc (đào tạo sau đại học chiếm từ 70-80%). Điều 

này là do các trường ĐHSP trọng điểm và chủ chốt của Việt Nam vẫn tham gia đào 

tạo liên kết với các địa phương (hệ vừa làm vừa học) nhiều, ví dụ Trường ĐHSP Hà 

Nội đào tạo tại chức vẫn chiếm 54,9%, Trường Đại học Vinh chiếm 46,1%, Trường 

ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 45,9%, Trường Đại học Cần Thơ chiếm 

26,3%,… dẫn đến các trường này chưa tập trung nguồn lực vào đào tạo chất lượng 

cao phục vụ nhu cầu của xã hội (đặc biệt là nhu cầu của giáo dục tư thục) và vươn 

tầm hội nhập quốc tế trong đào tạo giáo viên. 
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Về đào tạo hệ đại học chính quy, các trường ĐHSP truyền thống chiếm tỷ lệ 

tương đối thấp so với các trường đại học đa ngành, các trường cao đẳng đa ngành 

thuộc địa phương quản lý. Thực tế này xảy ra trong nhiều năm khi mà Bộ GD&ĐT 

chưa kiểm soát chỉ tiêu đào tạo giáo viên (chỉ thực hiện phân chỉ tiêu từ năm 2018), 

điều này dẫn đến đào tạo giáo viên không kiểm soát được số lượng, vượt xa nhu cầu 

của các địa phương. 

Về tuyển sinh đại học, tổng chỉ tiêu của bảy trường ĐHSP trên chỉ chiếm 

15,4% (năm 2016), 15,5% (năm 2017) và 23,6% (năm 2018, sau khi có ph n bổ chỉ 

tiêu của Bộ GD&ĐT) tổng số chỉ tiêu đào tạo sư phạm trong cả nước, trong đó một 

số trường ĐHSP có truyền thống đào tạo giáo viên như Trường ĐHSP Hà Nội và 

Trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh mỗi trường cũng chỉ chiếm 4,0% tổng số 

chỉ tiêu. Điều này cho thấy phần lớn chỉ tiêu tuyển sinh còn lại thuộc các trường đại 

học đa ngành, CĐSP và cao đẳng đa ngành có đào tạo giáo viên. Do vậy, cần phải 

có sự sắp xếp lại mạng lưới các trường này theo hướng sáp nhập hoặc giảm bớt chỉ 

tiêu tuyển sinh để tập trung nguồn lực cho các trường ĐHSP chủ chốt nhằm nâng 

cao chất lượng đào tạo giáo viên. Số liệu thống kê cũng cho thấy xu hướng đào tạo 

ngoài ngành sư phạm của một số trường ĐHSP có truyền thống (trừ Trường ĐHSP 

- Đại học Thái Nguyên và Trường ĐHSP - Đại học Huế chỉ có đào tạo sư phạm), ví 

dụ năm 2018 chỉ tiêu đào tạo ngoài sư phạm của Trường ĐHSP Hà Nội chiếm 

51,2%, Trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 63%, Trường Đại học Vinh 

chiếm 83,3%, Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng chiếm 82,6%,… có nghĩa là các 

trường này đào tạo ngoài sư phạm chiếm đa số. Do vậy, trong quá trình sắp xếp các 

trường sư phạm cũng cần rà soát, sắp xếp lại các chương trình đào tạo giáo viên của 

các trường này trong mạng lưới sư phạm. 

Cơ sở vật chất của các trường sư phạm hầu như được đầu tư x y dựng từ 

những năm 60, 70 của thế kỉ XX và đã được đầu tư n ng cấp từng phần trong nhiều 

năm qua. Các trường cũng đã tập trung phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, 

tập trung x y dựng các trung t m nghiên cứu và sản xuất học liệu, trung t m đào tạo 

trực tuyến,… để có thể chủ động trong x y dựng nguồn học liệu, tổ chức cung cấp 

thông tin phục vụ cho hoạt động dạy và học cũng như các khoá bồi dưỡng giáo viên 

và cán bộ quản lý giáo dục; một số trường đã có các nội dung dạy học hoặc các 

khóa học theo hình thức học tập trực tuyến hoặc kết hợp. Tuy nhiên cơ sở vật chất 

hiện tại của các trường sư phạm rất khó đáp ứng cho các nội dung dạy học theo định 

hướng phát triển năng lực nghề nghiệp hay đáp ứng các khóa học trực tuyến có số 

lượng lớn người tham gia hoặc cung cấp nguồn thông tin phục vụ các hoạt động bồi 

dưỡng thường xuyên, liên tục cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trên 

quy mô toàn quốc. Nguyên nh n cơ bản là do các phòng học được x y dựng từ l u 

nên thiết kế không đáp ứng được các yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông hiện đại vào thực tiễn dạy học; các trang thiết bị cho các phòng học 

không đồng bộ, nhiều trang thiết bị đã lạc hậu, một số đã được sửa chữa và khai 

thác tối đa trong một thời gian khá dài; thiếu máy móc hoặc nền tảng công nghệ 

thông tin không đồng bộ, thiếu ổn định,...  
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2.2.2. Năng lực các trường cao đẳng sư phạm 

Hiện nay cả nước có 30 trường CĐSP và 19 trường cao đẳng đa ngành có 

đào tạo sư phạm. Tuy nhiên, năng lực của các trường này còn nhiều hạn chế, quy 

mô tuyển sinh gặp khó khăn do nhu cầu đào tạo giáo viên bậc cao đẳng giảm do yêu 

cầu về nâng chuẩn trình độ đối với giáo viên tiểu học giai đoạn tới. Vì thế, hiện nay 

giảng viên của các trường CĐSP gặp nhiều khó khăn do quy mô đào tạo giảm, 

giảng viên thiếu giờ dạy, việc liên kết đào tạo (đại học hệ vừa làm vừa học) với các 

trường đại học cũng giảm, nhiều giảng viên được điều chuyển xuống các trường 

phổ thông giảng dạy. Một số trường CĐSP mở thêm các trường phổ thông, trường 

mầm non thực hành, trung tâm trải nghiệm giáo dục cho học sinh phổ thông, dịch 

vụ giáo dục khác,… để tạo việc làm cho giảng viên. Tuy nhiên, số giảng viên không 

có giờ dạy còn nhiều. Trước tình trạng này, nhiều giảng viên của các trường CĐSP 

có trình độ cao đã chuyển công tác, dẫn đến thiếu hụt đội ngũ ở các trường này. Đ y 

là một yếu tố g y khó khăn cho quá trình sáp nhập hoặc chuyển thành phân hiệu hay 

vệ tinh của các trường ĐHSP chủ chốt. 

Số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ ở các trường 

CĐSP là chưa cao, chủ yếu từ 2% đến 5%, trường có chỉ số cao nhất là CĐSP 

Quảng Trị đạt 14,6%. Quy mô tuyển sinh giảm nhanh, trong đó có những trường số 

sinh viên chỉ tương đương một trường phổ thông trên địa bàn, ví dụ năm học 2017-

2018, Trường CĐSP Đắk Lắk chỉ tuyển sinh được 150 sinh viên, Trường CĐSP 

Quảng Trị tuyển 387 sinh viên, Trường CĐSP Hà Giang chỉ tuyển 573 sinh viên. 

Như vậy, với đội ngũ này rất khó để các trường CĐSP có thể chuyển sang trường 

cao đẳng đa ngành hoặc trở thành một trường đại học đa ngành.  

2.3. Phân tích nhu cầu đào tạo giáo viên 

Năm 2020 quy mô đào tạo sư phạm chiếm 10% trong tổng số sinh viên tuyển 

mới khoảng 560.000. Tuy nhiên, từ năm 2013 đến nay, chỉ tiêu tuyển sinh ngành sư 

phạm luôn cao hơn mục tiêu đề ra. Năm 2017-2018, mặc dù Bộ GD&ĐT đã chủ 

động giảm chỉ tiêu tuyển sinh, nhưng tổng số chỉ tiêu được phê duyệt vẫn là 54.000. 

Theo báo cáo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm 2015, cả Việt Nam có 7.790.007 học 

sinh tiểu học, 5.138.646 học sinh THCS và 2.425.130 học sinh trung học phổ thông. 

Tổng số giáo viên ở các cấp tương ứng lần lượt là 329.136; 312.587 và 152.007. 

Theo dự báo dân số, đến năm 2025 d n số của Việt Nam theo các khu vực tương 

ứng là: Trung du và miền núi phía Bắc từ 12.822 - 13.014 triệu người; Đồng bằng 

Sông Hồng từ 22.268 - 22.564 triệu người; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 

từ 21.065 - 21.349 triệu người; Tây Nguyên từ 6.232 - 6.333 triệu người; Đông 

Nam Bộ từ 18.114 - 18.351 triệu người và Đồng bằng sông Cửu Long từ 18.663 - 

18.887 triệu người. Kết quả phân tích thực trạng giáo viên hiện nay, xu hướng tăng 

dân số và số lượng học sinh ở các độ tuổi khác nhau cho thấy trong vòng 10 năm tới 

Việt Nam cần bổ sung khoảng 275.000 giáo viên các cấp từ mầm non tới trung học 

phổ thông. Như vậy, tính trung bình mỗi năm cần tuyển khoảng 27.500 sinh viên sư 

phạm trên phạm vi cả nước. Kết quả nghiên cứu thống kê, phân tích và dự báo này 

cho thấy trong những năm qua chúng ta đang tuyển ồ ạt và thiếu sự kiểm soát về 

nhu cầu và chất lượng đào tạo, gây lãng phí ngân sách của Nhà nước.  
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Số liệu thống kê cho thấy, tổng số nhu cầu đào tạo giáo viên của sáu năm tới 

là 829.916 giáo viên các cấp, điều đó có nghĩa là mỗi năm cần đào tạo khoảng 

103.740 giáo viên, trong đó mỗi năm đào tạo khoảng 36 nghìn giáo viên mầm non, 

29 nghìn giáo viên tiểu học, 24 nghìn giáo viên THCS và 13500 giáo viên THPT. 

Như vậy, với nhu cầu 36 nghìn giáo viên mầm non cần được đào tạo hằng năm thì 

sứ mạng của các trường CĐSP vẫn còn có thể được duy trì, trong đó với tổng số 

37.500 giáo viên THCS và THPT thì cần giảm số lượng các trường đại học đa 

ngành có đào tạo giáo viên, từ đó tập trung nguồn lực cho từ hai đến ba trường 

ĐHSP trọng điểm và từ năm đến sáu trường ĐHSP chủ chốt đào tạo giáo viên với 

chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 3.000 sinh viên mỗi năm, có thể chiếm khoảng 70% chỉ 

tiêu đào tạo đại học đối với ngành sư phạm trong cả nước. Như vậy, việc xác định 

số lượng các trường ĐHSP trọng điểm và chủ chốt là có căn cứ. 

2.4. Thực trạng quy hoạch các trường sư phạm ở Việt Nam 

2.4.1.  ình trạng ph n tán  chồng chéo về chức năng  nhiệm vụ 

2.4.1.1.  hân bố các cơ sở đào tạo giáo viên phân tán, dàn trải 

Cả nước hiện nay có 111 trường sư phạm bao gồm các trường đại học sư 

phạm, cao đẳng sư phạm và trường đại học, cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên 

(sau đ y gọi chung là trường sư phạm) và 40 trường trung cấp đa ngành đào tạo 

giáo viên sư phạm mầm non được ph n bố ở khắp các vùng, miền, địa phương. Hầu 

như ở mỗi tỉnh, thành phố đều có ít nhất một trường sư phạm, đặc biệt tập trung 

nhiều ở một số thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nếu tính 

trung bình thì mỗi tỉnh (thành phố) hiện có từ hai đến bốn cơ sở đào tạo tham gia 

công tác đào tạo giáo viên. 

Trong giai đoạn từ cuối những năm 1990 đến đầu những năm 2000, quy mô 

các cơ sở đào tạo giáo viên được mở rộng chủ yếu trên cơ sở thành lập khoa sư 

phạm trong các trường đại học đa ngành và nhiều trường cao đẳng sư phạm nâng 

cấp thành đại học đa ngành có đào tạo sư phạm. Chủ trương n ng cấp và mở mới 

trường sư phạm nhằm tạo sự cạnh tranh bình đẳng theo cơ chế thị trường đã dẫn đến 

hệ lụy: hệ thống các cơ sở đào tạo giáo viên phân bố quá dàn trải, nguồn lực bị phân 

tán, nhiều trường sư phạm có quy mô nhỏ, chất lượng đào tạo thấp và khó phát 

triển. Hầu hết các trường sư phạm khá độc lập trong hoạt động đào tạo giáo viên, 

chưa thật sự tạo thành một mạng lưới thống nhất, tính liên thông trong hệ thống còn 

yếu, chưa có sự chia sẻ nguồn lực để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 

đào tạo giáo viên của toàn ngành. 

2.4.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của các cơ sở đào tạo giáo viên còn trùng lặp, 

chồng chéo 

Chức năng đào tạo của nhiều cơ sở đào tạo giáo viên còn trùng lặp, chồng 

chéo do chưa có sự phân công cụ thể về nhiệm vụ và sứ mạng của từng trường trong 

hệ thống. Bên cạnh đó, việc mở ngành đào tạo của nhiều trường sư phạm vẫn dựa 

vào năng lực và kinh nghiệm sẵn có dẫn đến tình trạng một số ngành đào tạo cần để 

phục vụ cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới (Sư phạm Công 

nghệ, Sư phạm tự nhiên, Sư phạm Nghệ thuật) chưa được nhiều trường quan tâm 

trong khi một số ngành đang có dấu hiệu bão hòa hoặc dư thừa nhân lực cùng lúc có 
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nhiều trường tham gia đào tạo. Ở một số trường sư phạm có các khoa đào tạo thực 

hiện nhiệm vụ trùng với nhiệm vụ đào tạo chủ chốt của các trường sư phạm khác 

(Khoa Nghệ thuật, Khoa Giáo dục Thể chất của Trường ĐHSP Hà Nội với Trường 

ĐHSP Nghệ thuật Trung ương, Trường ĐHSP Thể dục thể thao Hà Nội) và có 

nhiều trường sư phạm đào tạo cùng một ngành trên cùng một địa bàn (ngành giáo 

viên mầm non được đào tạo ở nhiều trường sư phạm trên địa bàn Hà Nội và thành 

phố Hồ Chí Minh) g y lãng phí nguồn lực đầu tư của nhà nước. 

2.4.1.3. Hiệu quả đào tạo thấp, chênh lệch giữa cung và cầu cao 

Sự kết nối giữa các trường sư phạm với nhau, giữa các trường sư phạm với 

các địa phương (Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, 

phổ thông) chưa hình thành hệ thống theo “chuỗi gắn cung và cầu giáo viên”, dẫn 

đến dư thừa hoặc thừa thiếu cục bộ giáo viên. Đ y là một trong những vấn đề nổi 

cộm trong thời gian qua làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục ở nhiều địa 

phương và g y lãng phí, bức xúc dư luận. Mặc dù các trường sư phạm đã ngày càng 

chú trọng tới chất lượng đào tạo nhưng chương trình đào tạo không thống nhất, 

chuẩn đầu ra chưa theo hướng phát triển phẩm chất năng lực “thực học, thực 

nghiệp”, chưa gắn kết chặt chẽ với yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên, tính liên 

thông chưa cao. Cùng với đó, phương pháp, hình thức tổ chức đào tạo và đánh giá 

kết quả học tập của sinh viên vẫn chậm đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lí, giảng dạy và học tập còn hạn chế, chưa giúp sinh viên vận dụng tri 

thức vào giải quyết các vấn đề của thực tiễn giáo dục, đặc biệt là thực tiễn giáo dục 

địa phương. Các trường sư phạm có xu hướng đa ngành, đa lĩnh vực đào tạo và 

nâng cấp các trường TCSP, CĐSP thành trường đại học đa ngành. Các trường sư 

phạm không chỉ đào tạo giáo viên và giáo viên không chỉ đào tạo ở các trường sư 

phạm. Nhu cầu số lượng giáo viên không còn cấp bách nữa, thậm chí đã dư thừa, 

nhưng yêu cầu chất lượng nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên lại cấp bách mới kịp 

đáp ứng hội nhập quốc tế, đáp ứng đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt 

Nam. Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên thiếu quy hoạch vĩ mô và chưa gắn đào 

tạo ban đầu với bồi dưỡng liên tục và sử dụng giáo viên thành một quá trình liên 

hoàn. 

Trước thực trạng trên, một số địa phương đã tự tìm giải pháp bằng cách giải 

thể trường cao đẳng sư phạm (Trường CĐSP Cà Mau); một số nơi khác thực hiện 

phương án sáp nhập (Trường CĐSP Hà Nam chuyển thành phân hiệu của Trường 

ĐHSP Hà Nội, Trường CĐSP Lào Cai sáp nhập vào phân hiệu của Đại học Thái 

Nguyên tại Lào Cai), chuyển đổi mô hình đào tạo sư phạm sang đào tạo đa ngành 

hoặc chuyển sang thực hiện nhiệm vụ chủ yếu là liên kết đào tạo và bồi dưỡng 

thường xuyên. 

2.4.2. Điều kiện đảm bảo chất lượng  năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học của 

các trường sư phạm còn hạn chế 

2.4.2.1. Trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo 

và đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo 

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ chính của giảng viên có 

quan hệ song hành và tương hỗ với nhau. Tuy nhiên, đội ngũ giảng viên của các 

trường sư phạm mới phát triển về số lượng, chưa được chú trọng quan tâm bồi 
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dưỡng nâng cao về chất lượng cũng như chưa hình thành được các nhóm nghiên 

cứu mạnh về khoa học giáo dục. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ ở nhiều trường 

sư phạm còn thấp, năng lực nghiên cứu khoa học còn yếu, nhất là ở các trường có 

quy mô đào tạo nhỏ, đơn ngành. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên 

giữa các ngành đào tạo và giữa các trường theo vùng, miền không đồng đều. Hầu 

hết giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và tiến sĩ khoa học đều tập trung tại các trường sư 

phạm ở các thành phố lớn như Trường ĐHSP Hà Nội (55,9% giảng viên có trình độ 

tiến sĩ), Trường ĐHSP - Đại học Huế (49,6% giảng viên có trình độ tiến sĩ), Trường 

ĐHSP - Đại học Thái Nguyên (48,5% giảng viên có trình độ tiến sĩ). Các trường 

cao đẳng sư phạm thiếu giảng viên có trình độ cao, tỷ lệ giảng viên có học vị tiến sĩ 

chỉ chiếm trung bình là 4.82%. 

2.4.2.2. Cơ sở vật chất lạc hậu, chưa được đầu tư đồng bộ 

Cơ sở vật chất của các trường sư phạm chủ yếu được đầu tư x y dựng từ 

những năm 60, 70 của thế kỉ XX và được nâng cấp từng phần trong nhiều năm qua. 

Do không được đầu tư đồng bộ nên giảng đường, phòng thí nghiệm, thư viện, hạ 

tầng công nghệ thông tin, ký túc xá,... của nhiều trường sư phạm nhìn chung còn rất 

thiếu thốn so với yêu cầu đào tạo, chưa hình thành được môi trường giáo dục sư 

phạm để đào tạo giáo sinh trở thành “nhà giáo dục”, chứ không phải là “thợ dạy”. 

Một số trường sư phạm có trụ sở chính tại các thành phố lớn hoặc các địa bàn trung 

tâm có thuận lợi về đội ngũ giảng viên nhưng lại thiếu diện tích đất đai x y dựng, 

mở rộng khuôn viên đáp ứng yêu cầu chuẩn môi trường sư phạm. Ở nhiều trường sư 

phạm khác, thiết bị phục vụ dạy và học đã quá lạc hậu hoặc đã được sửa chữa, khai 

thác tối đa trong thời gian dài nên thiết kế không đáp ứng được yêu cầu về ứng dụng 

công nghệ hiện đại vào thực tiễn dạy học, nhất là trong bối cảnh cách mạng công 

nghiệp 4.0. Nhiều trường CĐSP nâng cấp lên trường đại học hoặc chuyển sang đào 

tạo đa ngành trong điều kiện chưa được đầu tư về cơ sở vật chất và giảng viên. 

Nhiều cơ sở đào tạo giáo viên không có trường thực hành, không có không gian sư 

phạm cho giáo sinh hình thành kỹ năng nghề nghiệp ngay trong quá trình đào tạo.  

2.4.2.3. Tài chính hạn chế, chưa huy động được các nguồn ngoài ngân sách Nhà 

nước 

Hầu hết các trường sư phạm đều thuộc hệ thống trường công lập. Vì vậy, 

nguồn thu của các cơ sở này chủ yếu dựa vào nguồn bù đắp học phí do Nhà nước 

cấp theo đầu sinh viên nên khả năng phát triển và huy động nguồn tài chính ngoài 

ngân sách còn hạn chế. Mặc dù gần như tất cả các trường sư phạm đã mở rộng sang 

đào tạo các lĩnh vực khác ngoài đào tạo giáo viên (đa ngành) nhưng kinh phí vẫn 

dựa chủ yếu vào nguồn ng n sách nhà nước. Trong những năm gần đ y, quy mô 

đào tạo các trường sư phạm, nhất là cao đẳng sư phạm giảm dần do nhu cầu đào tạo 

giáo viên bão hòa dẫn đến hiệu suất kinh tế đầu tư thấp.  

2.4.2.4. Năng lực nghiên cứu khoa học thiếu và yếu 

Năng lực nghiên cứu khoa học của hầu hết các trường sư phạm còn yếu, 

chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo giáo viên và phát triển khoa học giáo dục. Hiện 

nay, các trường sư phạm mới tập trung vào nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng ngắn 

hạn, chưa chú trọng đúng mức đến nghiên cứu khoa học, nếu có, các nghiên cứu 

cũng chủ yếu tập trung vào khoa học cơ bản, chưa có nghiên cứu chuyên s u về 
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khoa học giáo dục, là nền tảng cốt lõi cho các đề xuất đổi mới đào tạo giáo viên nói 

riêng và đổi mới giáo dục và đào tạo nói chung. Hiện chưa có một trường sư phạm 

nào có nhóm nghiên cứu mạnh để tập trung, tăng cường năng lực nghiên cứu về 

khoa học giáo dục, phát triển chương trình giáo dục sư phạm và giáo dục phổ thông, 

tư vấn cơ chế chính sách thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. 

Đội ngũ giảng viên của các trường sư phạm chưa được quan tâm bồi dưỡng 

n ng cao năng lực và chưa hình thành được lực lượng nghiên cứu sâu về khoa học 

giáo dục nên chưa thực sự đi đầu trong việc đổi mới giáo dục, thiếu gắn kết với thực 

tiễn giáo dục phổ thông. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên giữa các 

ngành đào tạo và giữa các trường theo vùng, miền không đồng đều; năng lực ngoại 

ngữ, công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, phát triển chương trình và đổi mới 

phương pháp giảng dạy của đa số giảng viên còn hạn chế, đặc biệt là thiếu các 

chuyên gia đầu ngành, những giảng viên cốt cán có trình độ chuyên môn và tay 

nghề cao. Hầu hết GS, PGS, TS và TSKH đều tập trung tại các trường sư phạm ở 

các thành phố lớn, đặc biệt tại Trường ĐHSP Hà Nội và Trường ĐHSP Thành phố 

Hồ Chí Minh. Các trường sư phạm địa phương (bao gồm cả các trường cao đẳng sư 

phạm) thiếu giảng viên đầu ngành có trình độ cao. Ngoài ra, giảng viên của các 

trường cao đẳng sư phạm gặp nhiều khó khăn do quy mô đào tạo giảm, giảng viên 

thiếu giờ dạy, việc liên kết đào tạo (đại học hệ vừa làm vừa học) với các trường đại 

học cũng giảm, nhiều giảng viên được điều chuyển xuống các trường phổ thông 

giảng dạy. Một số trường cao đẳng sư phạm mở thêm các trường phổ thông, trường 

mầm non thực hành, trung tâm trải nghiệm giáo dục cho học sinh phổ thông, dịch 

vụ giáo dục khác,…để tạo việc làm cho giảng viên. Tuy nhiên, số giảng viên không 

có giờ dạy còn nhiều. Trước tình trạng này, nhiều giảng viên của các trường cao 

đẳng sư phạm có trình độ cao đã chuyển công tác, dẫn đến thiếu hụt đội ngũ ở các 

trường này. 

2.4.2.5. Vấn đề kiểm định chất lượng chưa được quan tâm 

Tính đến tháng 8/2019, đã có 128 cơ sở giáo dục đại học và ba trường cao 

đẳng sư phạm được đánh giá ngoài, chiếm 54,5% trong tổng số các cơ sở giáo dục 

đại học, trong đó có sáu cơ sở đạt kiểm định bởi tổ chức kiểm định của nước ngoài. 

Trong số các cơ sở giáo dục được kiểm định, còn nhiều trường sư phạm chưa quan 

tâm đến vấn đề kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giáo viên, đặc biệt có rất 

ít chương trình đào tạo giáo viên đạt chuẩn kiểm định quốc tế. Đến tháng 1/2021, 

mới có 34 chương trình đào tạo giáo viên được công nhận đạt chuẩn kiểm định. 

Điều này dẫn đến các chương trình đào tạo giáo viên chưa thực sự linh hoạt; khả 

năng di chuyển nghề nghiệp, tính liên thông hoặc đào tạo giáo viên dạy tích hợp, 

giáo viên dạy nhiều môn học còn nhiều hạn chế. 

2.4.3. Công tác dự báo nhu cầu đào tạo còn bất cập 

Khi kinh tế xã hội chuyển từ cơ chế tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường 

có điều tiết vĩ mô, thì đào tạo đại học cũng phải có chuyển biến tương ứng. Hệ 

thống giáo dục đại học phải đảm nhiệm đào tạo nhân lực không chỉ cho Nhà nước 

mà còn phục vụ nhiều thành phần kinh tế khác. Đào tạo nhân lực theo kiểu đơn 

hàng thì phần lớn sản phẩm đào tạo ra cần phải có khả năng thích nghi cao với thị 

trường lao động. Đào tạo nhân lực ngành sư phạm cũng nằm trong xu thế chung của 
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giáo dục đại học. Vấn đề đặt ra là công tác đào tạo giáo viên theo cơ chế đặt hàng 

hay theo cơ chế để thích ứng được với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa. Nếu đào tạo giáo viên thực hiện theo cơ chế đặt hàng thì 

sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp sẽ phải được phân công công tác. Do vậy, có 

thể thấy đào tạo sư phạm ở nước ta hiện nay phải thích ứng với sự phát triển của 

nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, quy mô đào tạo nhân lực ngành sư phạm có đặc 

thù vì nó sẽ thay đổi sau một giai đoạn nhất định do các nguyên nh n như: giáo viên 

về hưu, sự thay đổi quy mô dân số, đổi mới giáo dục và đào tạo cùng các chính sách 

về giáo viên. Do đó, nghiên cứu dự báo về nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho 

ngành giáo dục là một yêu cầu cấp thiết để quy hoạch mạng lưới các trường sư 

phạm. 

Ngành giáo dục thiếu năng lực dự báo trong cung cầu nguồn nhân lực đáp 

ứng nhu cầu của thị trường lao động. Các trường sư phạm (đặc biệt là các trường ở 

địa phương) tuyển sinh chủ yếu dựa vào năng lực đào tạo của mình mà chưa có căn 

cứ vào nhu cầu nhân lực của ngành sư phạm, địa phương và điều kiện hội nhập 

quốc tế. Việc mở rộng quy mô đào tạo sư phạm dẫn đến sự chênh lệch giữa cung 

cầu và tình trạng sinh viên tốt nghiệp sư phạm không tìm được việc làm tăng lên, 

gây tâm lí lo ngại đối với phụ huynh và sinh viên cũng như chưa thu hút được nhiều 

học sinh giỏi đăng ký xét tuyển vào các ngành/trường sư phạm như mong đợi. Việc 

thiếu kiểm soát chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm dựa trên cơ sở dự báo nhu cầu sử dụng 

giáo viên và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tại một số trường sư phạm đã dẫn 

đến sự lãng phí nguồn ng n sách Nhà nước cấp bù học phí trong khi các trung tâm 

đào tạo sư phạm lớn như Trường ĐHSP Hà Nội, Trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí 

Minh chỉ được đầu tư rất hạn chế. Việc mở rộng các ngành đào tạo sư phạm ở các 

cơ sở đa ngành đã dẫn đến sự khó kiểm soát trong quy hoạch các trường sư phạm. 

Vì vậy, các trường sư phạm cần được quản lí, định hướng theo chiến lược quốc gia. 

Nếu đào tạo giáo viên theo mô hình khép kín thì cần xây dựng cơ chế đặt hàng của 

Nhà nước, nhu cầu địa phương hoặc các bên liên quan khác. Tuy nhiên, việc tuyển 

dụng giáo viên hiện nay ở các địa phương do Sở hoặc Phòng Nội vụ đảm nhiệm 

theo các quy định hiện hành về phân cấp trong khi Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và 

các cơ sở giáo dục lại là các đơn vị quản lí, sử dụng giáo viên. Do vậy, lựa chọn 

cách thức đào tạo giáo viên theo cơ chế đặt hàng cần xem xét điều chỉnh các chính 

sách ở tầm vĩ mô. Ngoài ra, các cơ quan quản lí giáo dục địa phương và các cơ sở 

đào tạo giáo viên chưa chủ động trong công tác dự báo cung cầu nhân lực của 

ngành cho phù hợp với quy mô dân số, phân bố d n cư, đặc trưng địa lí, kinh tế - xã 

hội của vùng miền. Như vậy, có thể nói hiện nay Bộ GD&ĐT chưa hình thành được 

cơ chế phân loại các trường sư phạm nên chưa có căn cứ để ưu tiên đầu tư trọng 

điểm đối với các trường sư phạm hoạt động hiệu quả, có tiềm năng phát triển ngang 

tầm các trường sư phạm trong khu vực và trên thế giới.  

2.5. Kết luận chương 2 

Chương 2 đã trình bày cơ sở thực tiễn cho vấn đề quy hoạch mạng lưới các 

trường sư phạm ở Việt Nam, phân tích từ quy mô đào tạo, thực trạng năng lực các 

trường ĐHSP và CĐSP, thực trạng quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm và 

một số thách thức đối với công tác quy hoạch. Từ đó, có thể rút ra những bài học 

kinh nghiệm cho quy hoạch các trường sư phạm ở Việt Nam như sau: 
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Thứ nhất, Bộ GD&ĐT quản lý tập trung đối với đào tạo giáo viên, tuy nhiên 

Bộ cần giao quyền tự chủ nhiều hơn cho các trường sư phạm. Bộ chỉ quản lý vĩ mô 

như ban hành các chính sách, chuẩn nghề nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý, chuẩn 

chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và chuẩn đánh giá chương trình. 

Thứ hai, thành lập một số trường ĐHSP trọng điểm (thuộc Bộ GD&ĐT quản 

lý trực tiếp), cho phép các trường này đào tạo đa ngành (mở rộng các lĩnh vực đào 

tạo gần với đào tạo giáo viên). Cho phép các trường đại học đa ngành đủ điều kiện 

về chuẩn đào tạo giáo viên được phép mở các ngành đào tạo giáo viên. Tái cấu trúc 

các trường đại học sư phạm theo định hướng trên, tập trung đầu tư nguồn lực cho 

các trường đại học sư phạm trọng điểm để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

và hội nhập quốc tế. 

Thứ ba, duy trì ở các địa phương các cơ sở đào tạo giáo viên, đặc biệt là ở 

các vùng có đặc trưng văn hóa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sáp nhập các cơ sở 

đào tạo giáo viên trên cùng một địa phương, cho phép đào tạo giáo viên tại các 

trường cao đẳng trực thuộc tỉnh (để đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học cho địa 

phương). Nghiên cứu vai trò của các trường cao đẳng, cao đẳng sư phạm địa 

phương và các trung t m giáo dục thường xuyên trong việc bồi dưỡng thường 

xuyên giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục địa phương. Đội ngũ giáo viên cốt cán 

và cán bộ quản lý giáo dục cốt cán sẽ được bồi dưỡng tại các trường đại học sư 

phạm trọng điểm. 

Thứ tư, tăng cường hình thức bồi dưỡng trực tuyến và bồi dưỡng tại trường 

học. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa trường đại học, xã hội và trường phổ 

thông trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng. Tăng tính tự chủ của các cơ sở giáo dục trong vấn đề bồi dưỡng thường xuyên 

đội ngũ giáo viên ở địa phương. 

Qua ph n tích cơ sở thực tiễn, có thể thấy vấn đề quy hoạch mạng lưới các 

trường sư phạm trong bối cảnh hiện nay là hết sức cần thiết. Việt Nam cần học hỏi 

kinh nghiệm quốc tế về vấn đề này, đặc biệt là kinh nghiệm của các nước như 

Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc,... Việc hình thành các trường đại học sư phạm trọng 

điểm để Chính phủ tăng cường nguồn lực đầu tư là cần thiết và có căn cứ từ thực 

tiễn một số quốc gia trên thế giới. Vấn đề sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm 

cần dựa trên các quy chuẩn thống nhất và chú ý đặc biệt đến yếu tố địa chính trị. 

Đồng thời, cần xác định lại sứ mệnh, định hướng phát triển cho các trường cao đẳng 

sư phạm, các trường đại học đa ngành có đào tạo giáo viên ở địa phương với nhiệm 

vụ đào tạo giáo viên chỉ chiếm tỉ trọng rất nhỏ. Ngoài ra, cần có các giải pháp nâng 

cao chất lượng đào tạo giáo viên gắn với việc tăng thời gian thực tập sư phạm, thúc 

đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các trường đại học sư phạm và các trường phổ thông, 

nâng chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên các cấp và nghiên cứu việc áp dụng chứng 

chỉ hành nghề giáo viên ở Việt Nam trong tương lai. Đặc biệt, cần đổi mới cơ chế 

quản lý các trường sư phạm nhằm tạo cơ chế trách nhiệm, phối hợp cụ thể giữa các 

trường trong đó chú trọng vai trò đầu mối chịu trách nhiệm kết nối, phát triển và trợ 

giúp các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ cho đội ngũ 

giáo viên phổ thông. 
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Chương 3 

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI  

CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM Ở VIỆT NAM 

 

3.1. Quan điểm và nguyên tắc quy hoạch các trường sư phạm 

3.1.1. Một số khái niệm 

Trường sư phạm được hiểu trong đề tài này là các trường cao đẳng và đại 

học có chương trình đào tạo giáo viên, còn có thể gọi là cơ sở đào tạo giáo viên. 

Như vậy, trường sư phạm bao gồm cả các trường cao đẳng, đại học đa ngành vẫn 

còn các chương trình đào tạo giáo viên. Giảng viên sư phạm là giảng viên có tham 

gia giảng dạy trực tiếp cho các chương trình đào tạo giáo viên. 

Trường sư phạm trọng điểm: Là trường ĐHSP đạt được chuẩn xuất sắc 

(Hạng A) của bộ quy chuẩn trường sư phạm (Phụ lục 1), được giao nhiệm vụ chủ 

yếu đào tạo chất lượng cao, đào tạo sau đại học, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt 

cán và chủ trì các nghiên cứu khoa học giáo dục. Trường sư phạm trọng điểm có 

chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đại diện cho các vùng địa chính 

trị, có truyền thống và có đủ năng lực về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, có năng 

lực đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, có năng lực 

hỗ trợ các trường sư phạm khác trong hệ thống trực tiếp hoặc thông qua nền tảng 

công nghệ thông tin; có ảnh hưởng lớn, tích cực tới đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và 

cán bộ quản lý giáo dục phổ thông trong cả nước. Trường sư phạm trọng điểm được 

Bộ GD&ĐT lựa chọn để thực hiện các nhiệm vụ phát triển hệ thống đào tạo giáo 

viên của cả nước, có vai trò dẫn dắt trong hệ thống, chủ yếu đào tạo chất lượng cao, 

đào tạo sau đại học, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán và chủ trì các nghiên cứu 

khoa học giáo dục. 

Trường sư phạm chủ chốt: Là trường ĐHSP đạt được chuẩn cao (Hạng B) 

của bộ quy chuẩn trường sư phạm (Phụ lục 1), có truyền thống và có đủ năng lực về 

đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, có năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, có năng lực hỗ trợ các trường sư phạm khác trong hệ 

thống trực tiếp hoặc thông qua nền tảng công nghệ thông tin; có ảnh hưởng lớn, tích 

cực tới đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông trong 

một khu vực nhất định. 

Trường sư phạm vệ tinh: Là trường sư phạm thuộc các địa phương hoặc khoa 

sư phạm thuộc các trường đại học đa ngành, được giao nhiệm vụ phối hợp với các 

trường sư phạm trọng điểm trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học giáo dục 

và chuyển giao công nghệ. 

Mạng lưới các trường sư phạm: Là hệ thống các trường sư phạm gồm các 

trường sư phạm trọng điểm, các trường sư phạm chủ chốt và các trường sư phạm vệ 

tinh. Các trường sư phạm trong hệ thống được kết nối với nhau thông qua việc xác 

định rõ chức năng, nhiệm vụ của các trường, có tính liên thông trong đào tạo giáo 

viên, có khả năng sử dụng và chia sẻ nguồn lực chung của các trường trong hệ 

thống. Mạng lưới được quản lý trực tiếp về chuyên môn của Bộ GD&ĐT, có thành 
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lập các hội đồng chung của các trường sư phạm để thống nhất chuẩn đội ngũ giảng 

viên, chuẩn chương trình, chuẩn đào tạo và bồi dưỡng giáo viên.  

3.1.2. Quan điểm quy hoạch các trường sư phạm 

Dựa trên ph n tích cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn, vấn đề quy hoạch các 

trường sư phạm trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện 

nay cần dựa vào các quan điểm cơ bản sau đ y: 

Thứ nhất, quy hoạch các trường sư phạm cần dựa trên các tiêu chuẩn chất 

lượng và điều kiện đảm bảo chất lượng cùng hệ thống thông tin, thống kê hoàn 

chỉnh giúp cho việc công khai, minh bạch chất lượng và kết quả đào tạo, nhằm tạo 

ra sự phân loại và cơ chế cạnh tranh lành mạnh về chất lượng và thương hiệu giữa 

các cơ sở đào tạo, đổi mới quản trị đại học, n ng cao năng lực đào tạo và các chính 

sách về đào tạo sư phạm, tuyển dụng giáo viên. Đảm bảo đào tạo phải gắn với nhu 

cầu sử dụng trên cơ sở căn cứ vào nhu cầu số lượng, cơ cấu giáo viên các môn học, 

các cấp/bậc học từng năm của từng địa phương phù hợp với yêu cầu của chương 

trình giáo dục phổ thông mới, nhà nước thực hiện giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các 

cơ sở đào tạo giáo viên đảm bảo chuẩn chất lượng sư phạm, theo đó sẽ hạn chế 

được số lượng các cơ sở đào tạo giáo viên có quy mô nhỏ, phân tán, chất lượng đào 

tạo thấp như hiện nay. 

Thứ hai, khắc phục được sự chồng chéo, dàn trải, thiếu hiệu quả của hệ 

thống đào tạo giáo viên hiện tại; đảm bảo quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình, 

đặc biệt là trách nhiệm giải trình về chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo giáo 

viên; phát huy tối đa các nguồn lực hiện có của từng cơ sở để hình thành một mạng 

lưới đào tạo giáo viên tinh gọn, hiệu quả; tập trung đầu tư thành lập một số trường 

sư phạm trọng điểm với vai trò dẫn dắt hệ thống và chuyển đổi một số trường sư 

phạm thành phân hiệu của các trường đại học sư phạm trọng điểm quốc gia hoặc cơ 

sở bồi dưỡng giáo viên ở địa phương. 

Thứ ba, đảm bảo triển khai theo lộ trình thích hợp, có tính kế thừa, tính khả 

thi để các cơ sở đào tạo giáo viên có thời gian thực hiện quy hoạch; không làm xáo 

trộn, mất ổn định, ảnh hưởng lớn đến đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non, phổ 

thông; có phương án giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động sau khi 

quy hoạch theo đúng quy định và bảo đảm quyền lợi người lao động; nâng cao vai 

trò, trách nhiệm kiểm tra và giám sát của Bộ GD&ĐT, các bộ ngành liên quan và 

các địa phương trong quản lý các trường sư phạm; có sự phân bố hợp lý các trường 

sư phạm theo không gian (điểm, diện) để đảm bảo yếu tố vùng miền, phù hợp với 

quy mô dân số, sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng lãnh thổ và từng địa phương 

trên toàn quốc, đặc biệt chú ý đến đào tạo giáo viên giảng dạy ở vùng dân tộc thiểu 

số, vùng đặc biệt khó khăn; ph n định rõ vai trò của các bên liên quan, bao gồm 

Chính phủ, chính quyền địa phương, trường sư phạm, nhà tuyển dụng trong đầu tư, 

quản lý và phát triển hệ thống đào tạo giáo viên. 

 Thứ tư, Nhà nước giữ vai trò quản lý tập trung đối với lĩnh vực đào tạo giáo 

viên; đẩy mạnh xã hội hoá, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư 

cho giáo dục; tăng cường gắn kết giữa trường sư phạm và thị trường lao động trong 

toàn bộ quá trình đào tạo; quy hoạch các trường sư phạm trên cơ sở đáp ứng nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có nghĩa là vừa đảm bảo tính tự chủ 
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của các trường sư phạm vừa đảm bảo tính thống nhất trong quản lý của Bộ 

GD&ĐT; chỉ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ở trường sư 

phạm công lập; có phương án giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động 

sau khi quy hoạch và bảo đảm quyền lợi người lao động; nâng cao vai trò, trách 

nhiệm kiểm tra và giám sát của Bộ GD&ĐT, các bộ ngành liên quan và các địa 

phương trong quản lý các cơ sở đào tạo giáo viên. 

3.1.3. Nguyên tắc quy hoạch các trường sư phạm  

Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục đại học xác định việc quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học 

thực hiện theo quy định của Luật quy hoạch
9
 và các nội dung sau đ y: a) Xác định 

mục tiêu, phương hướng phát triển của hệ thống giáo dục đại học; b) Ban hành 

chuẩn cơ sở giáo dục đại học để thực hiện quy hoạch; c) Sắp xếp không gian và 

phân bổ nguồn lực để phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, nâng cao chất 

lượng đào tạo, phù hợp với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, phát triển 

các vùng kinh tế trọng điểm và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn
10
. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đề xuất việc quy hoạch các trường sư phạm 

cần thực hiện theo các nguyên tắc sau đ y:  

 Nguyên tắc 1: Việc quy hoạch các trường sư phạm phải dựa trên bộ quy 

chuẩn trường sư phạm, tạo điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và nâng cao 

hiệu quả của hệ thống giáo dục đại học nói chung, của các trường sư phạm nói 

riêng và phục vụ tốt hơn cho việc đào tạo giáo viên trong bối cảnh mới.  

Bộ GD&ĐT cần xây dựng bộ quy chuẩn trường sư phạm, từ đó tổ chức đánh 

giá năng lực đào tạo, bồi dưỡng theo bộ chuẩn này để xác định các trường sư phạm 

trọng điểm, chủ chốt hoặc “vệ tinh”. Cần xác định rõ được chức năng, vai trò, 

nhiệm vụ của các trường sư phạm trọng điểm, trường sư phạm chủ chốt và trường 

sư phạm vệ tinh trong hệ thống. Bên cạnh việc sử dụng bộ quy chuẩn, việc quy 

hoạch các trường sư phạm cần được thực hiện theo hướng: Các trường đại học có 

chất lượng cao, có uy tín, có bề dày truyền thống trong đào tạo giáo viên sẽ được 

chọn làm trường sư phạm trọng điểm và chủ chốt, các trường khác sẽ chuyển đổi 

hoạt động để trở thành phân hiệu hay vệ tinh của các trường này. Các trường sư 

phạm trọng điểm phải đóng vai trò dẫn dắt hệ thống, nâng cao hiệu quả và chất 

lượng đào tạo giáo viên trong cả nước. 

 Nguyên tắc 2: Việc quy hoạch các trường sư phạm phải xem xét đến yếu tố 

địa chính trị, kinh tế - xã hội và văn hóa vùng miền. 

Việc quy hoạch các trường sư phạm cần xem xét đến yếu tố địa lý, kinh tế - 

xã hội của từng vùng, miền trong mối tương quan với các trường sư phạm trọng 

điểm và chủ chốt, giữa các trường sư phạm với hệ thống giáo dục đại học và tính 

kết nối giữa các trường trong hệ thống sư phạm. Một mặt phải ph n định rõ ràng 

mục tiêu, nhiệm vụ, quy mô của mỗi cơ sở đào tạo; mặt khác, sắp xếp lại để tạo cơ 

hội phát triển đồng bộ, tránh việc phân bố dàn trải, đầu tư nhỏ giọt và hạ thấp chất 

lượng. Xem xét yếu tố địa kinh tế - chính trị (chú ý đến các vùng kinh tế) là nhằm 

                                              
9
 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017. 

10
 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018. 
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kích thích sự phát triển đồng đều giữa các vùng miền, tạo sự thuận lợi không chỉ 

trong quá trình đào tạo mà cả trong quá trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý 

giáo dục. Bên cạnh việc tập trung đầu tư cho các cơ sở đào tạo sư phạm trọng điểm 

và trường sư phạm chủ chốt ở các thành phố lớn thì cần phát triển và phân bố hợp lý 

các cơ sở đào tạo giáo viên ở các vùng miền, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng 

đặc biệt khó khăn để tạo điều kiện thuận lợi cho người học và tuyển dụng giáo viên 

cho địa phương.  

 Nguyên tắc 3: Việc quy hoạch các trường sư phạm cần tính đến bối cảnh đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; bối cảnh hội nhập quốc tế, xu hướng 

mới trên thế giới trong đào tạo giáo viên và sự thay đổi về mô hình nhân cách của 

người giáo viên tương lai.  

Bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó để thực 

hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông mới đòi hỏi các trường sư phạm 

cần tái cấu trúc, đổi mới chương trình, phương thức đào tạo giáo viên, phù hợp với 

khung trình độ quốc gia và khung trình độ khu vực Đông Nam Á. Kinh nghiệm 

quốc tế cho thấy, các trường sư phạm có xu hướng đa ngành, đa lĩnh vực đào tạo và 

nâng cấp các trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm thành trường đại học đa 

ngành. Các trường sư phạm không chỉ đào tạo giáo viên và giáo viên không chỉ đào 

tạo ở các trường sư phạm truyền thống. Nhu cầu số lượng giáo viên không còn cấp 

bách nữa, thậm chí đã dư thừa, nhưng yêu cầu chất lượng nghề nghiệp của đội ngũ 

giáo viên lại cấp bách mới kịp đáp ứng hội nhập quốc tế, đáp ứng đổi mới căn bản 

toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Do đó, việc quy hoạch cần đảm bảo tính kết nối 

giữa các trường đại học sư phạm, các trường đại học đa ngành và các trường cao 

đẳng sư phạm, trong đó trước mắt việc đào tạo giáo viên mầm non và tiểu học tiếp 

tục áp dụng mô hình đào tạo truyền thống còn đào tạo giáo viên trung học thì cần 

tiếp cận với xu hướng quốc tế.  

Nguyên tắc 4: Gắn chặt quá trình đào tạo sư phạm với yêu cầu sử dụng lực 

lượng giáo viên của xã hội, chú ý yếu tố “vùng thị trường”, sức hút, độ lan tỏa của 

trường sư phạm trọng điểm và chủ chốt.  

Ngoài các yếu tố tự nhiên, lịch sử, đặc điểm dân số, dân sinh, phong tục tập 

quán, các chính sách phát triển kinh tế địa phương, khả năng cung cấp lao động, cấu 

trúc hạ tầng của vùng và địa phương (điện nước, giao thông vận tải, thông tin liên 

lạc, giáo dục, khách sạn, nhà ở…), uy tín của cơ sở đào tạo thì vấn đề dung lượng 

thị trường nguồn tuyển sinh có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của cơ sở đào 

tạo. Việc xử lý tốt mối quan hệ giữa các cơ sở đào tạo sư phạm của các vùng và nội 

vùng với nhau nhằm tránh sự chồng chéo, cản trở lẫn nhau theo trật tự phân công 

lao động theo lãnh thổ, giảm đầu mối, tăng tính kết nối trong hệ thống, giảm sử 

dụng không hiệu quả các nguồn lực,... tạo ra sự phát triển thống nhất, hài hoà trên 

phạm vi cả nước là những nhiệm vụ của việc xử lý liên vùng. Do đó, Bộ GD&ĐT 

cần chủ trì giao chỉ tiêu cho các trường sư phạm trọng điểm và chủ chốt, dựa vào dữ 

liệu báo cáo nhu cầu nguồn nhân lực ngành này tại các địa phương. Và khi Nhà 

nước đặt hàng, trả kinh phí đào tạo thì sẽ hoàn toàn có thể yêu cầu mức điểm chuẩn 

đầu vào đối với ngành sư phạm. Sinh viên tốt nghiệp cũng có quy định phải đạt 

được tiêu chuẩn nhất định thì mới được tuyển dụng,… Ngoài ra, việc quy hoạch vừa 

chú ý tính kết nối, tính khu vực trên diện rộng nhưng không cào bằng hay không 
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dàn đều. Muốn đảm bảo cạnh tranh công bằng và “phát triển có trọng điểm” cần 

quy hoạch các trường sư phạm trọng điểm và chủ chốt ở các khu vực để đảm bảo 

phát triển làm trọng điểm - đầu kéo thúc đẩy sự phát triển của các vệ tinh hay các cơ 

sở khác trong khu vực. Các trường trọng điểm và chủ chốt cần chú ý đảm bảo yêu 

cầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu thực tiễn phục vụ các trường học tư thục, trường 

quốc tế ở trong nước, từ đó cần định hướng cung cấp giáo viên cho thị trường khu 

vực và quốc tế. 

Bên cạnh các nguyên tắc trên, trong quy hoạch mạng lưới các trường sư 

phạm cần khuyến khích các trường sư phạm tự nguyện liên kết để tập trung nguồn 

lực phát triển hoặc tự nguyện sáp nhập, hợp nhất theo quy định hiện hành để n ng 

cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, cần thực hiện bắt buộc sáp nhập, hợp 

nhất, giải thể đối với một số trường sư phạm không đạt chuẩn trường sư phạm sau 

thời gian cam kết, cụ thể như sau: Trước hết, Bộ GD&ĐT thực hiện đánh giá các 

điều kiện bảo đảm chất lượng các trường sư phạm theo chuẩn, quy chuẩn. Không 

giao chỉ tiêu đào tạo cho các ngành đào tạo, cơ sở đào tạo giáo viên không đáp ứng 

được yêu cầu đảm bảo chuẩn chất lượng sư phạm theo qui định. Các ngành, cơ sở 

đào tạo giáo viên không đảm bảo chuẩn chất lượng phải có lộ trình khắc phục theo 

qui định hoặc có phương án sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể. Sau đó, thực hiện sáp 

nhập, hợp nhất các trường sư phạm hoạt động kém hiệu quả hoặc trùng lắp về chức 

năng, nhiệm vụ có trụ sở chính trên cùng một địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương. 

Như vậy, quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm trước hết nhằm phát triển 

ngành sư phạm Việt Nam tiên tiến, hiện đại, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển 

đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của hệ thống giáo dục. Xây dựng các 

trường đại học sư phạm trở thành các trung tâm sáng tạo, đổi mới căn bản và toàn 

diện của ngành sư phạm cả nước. Tăng cường sự gắn kết giữa hệ thống các trường, 

khoa sư phạm với hệ thống giáo dục ở các bậc mầm non và phổ thông, cũng như 

các cấp quản lý giáo dục để bảo đảm sự đồng bộ trong việc xây dựng và triển khai 

thực hiện chương trình giáo dục ở các cấp. Quy hoạch cần phù hợp với chiến lược 

và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm cơ cấu trình độ và cơ 

cấu vùng miền, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Bên cạnh đó, cần tập trung 

đầu tư nguồn lực cho các cơ sở đào tạo sư phạm trọng điểm, các vùng kinh tế trọng 

điểm và các vùng đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, để thực hiện có kết qủa công tác quy 

hoạch mạng lưới các trường sư phạm cần có những giải pháp quyết liệt, động bộ từ 

trung ương đến địa phương và từ chính các trường sư phạm. 

3.2. Phương án quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm 

3.2.1. Đề xuất phương án quy hoạch 

3.2.1.1. Về cơ cấu mạng lưới các trường sư phạm 

Mạng lưới các trường sư phạm được phân loại chất lượng dựa trên kết quả 

đánh giá theo Bộ quy chuẩn trường sư phạm và đánh giá theo bộ chỉ số phát triển 

năng lực trường sư phạm (gọi là bộ chỉ số TEIDI - Teacher Education Institution 

Development Index)
11

. Cụ thể như sau: 
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 Nguyễn Danh Nam (2018). Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực phát triển trường sư phạm. 
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 i) Nhóm trường sư phạm trọng điểm và trường sư phạm chủ chốt: Các trường 

này trực thuộc Bộ GD&ĐT. Phân bổ khoảng 70% tổng số chỉ tiêu đào tạo giáo viên 

trình độ đại học trong cả nước. Các trường sư phạm trọng điểm tập trung đào tạo từ 

trình độ đại học đến tiến sĩ, trong đó chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ chiếm ít nhất 

50% tổng số chỉ tiêu đào tạo. Khuyến khích các trường trọng điểm và chủ chốt đào 

tạo đa ngành (tuy nhiên chỉ áp dụng đối với các ngành đào tạo cử nhân khoa học 

phục vụ đào tạo giáo viên và các ngành gần với lĩnh vực đào tạo giáo viên).  

 ii) Nhóm các trường sư phạm còn lại: Tập trung đào tạo giáo viên có trình độ 

đại học và bồi dưỡng giáo viên cho các địa phương. Khuyến khích thành lập khoa 

sư phạm hoặc viện/trung t m đào tạo giáo viên trực thuộc các trường đại học đa 

ngành của địa phương. 

 iii) Nhóm các trường cao đẳng sư phạm: Đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng 

(ngành giáo dục mầm non); phối hợp với các trường sư phạm trọng điểm và sư 

phạm chủ chốt để đào tạo giáo viên có trình đại học, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ 

quản lý giáo dục cho các địa phương. 

 iv) Nhóm trường sư phạm đặc thù (sư phạm kỹ thuật, sư phạm âm nhạc, sư 

phạm mỹ thuật, sư phạm thể dục thể thao, sư phạm ngoại ngữ, sư phạm công 

nghệ,…): Đào tạo giáo viên đặc thù cho các địa phương (ph n bổ chỉ tiêu tuyển sinh 

khoảng 60% tổng chỉ tiêu cả nước); phát triển các chương trình đào tạo văn bằng 2 

và chương trình đào tạo giáo viên dạy nhiều môn học; phối hợp với các trường sư 

phạm khác bồi dưỡng giáo viên đặc thù cho các địa phương. Có thể hình thành 01 

trường ĐHSP trọng điểm về đào tạo sư phạm kỹ thuật - công nghệ, 01 trường 

ĐHSP trọng điểm về đào tạo sư phạm nghệ thuật (âm nhạc, mĩ thuật) và 01 trường 

ĐHSP trọng điểm về đào tạo sư phạm thể dục thể thao. 

 v) Khuyến khích hình thành trung tâm bồi dưỡng giáo viên trực thuộc các 

tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: Phối hợp với các trường sư phạm chủ chốt và 

các trường cao đẳng sư phạm trong tổ chức bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý 

giáo dục cho địa phương.  

 Để thực hiện được cơ cấu mạng lưới trên, cần rà soát, sắp xếp, chuẩn hóa các 

trường sư phạm theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Cụ thể là: 

Thứ nhất, giảm quy mô đào tạo đối với các trường sư phạm không đạt chuẩn 

tối thiểu theo bộ chuẩn trường sư phạm (Hạng C, xem Phụ lục 1); đồng thời yêu cầu 

các cơ sở không đạt chuẩn tối thiểu cam kết và lập kế hoạch phát triển để đạt được 

quy chuẩn chất lượng tối thiểu. Thời gian áp dụng không quá ba năm kể từ khi áp 

dụng đánh giá dựa trên bộ chuẩn.  

Thứ hai, tiến hành sáp nhập hoặc hợp nhất các trường sư phạm không đáp 

ứng chuẩn tối thiểu sau thời hạn cam kết.  

Thứ ba, dừng tuyển sinh và tiến hành các thủ tục giải thể các trường không 

đạt chuẩn đảm bảo chất lượng tối thiểu, nhưng không có giải pháp khắc phục sau 

hai năm kể từ thời hạn cam kết. 

                                                                                                                                         
Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 82(143), 16-22. 
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Đối với các trường CĐSP, các địa phương cần chủ động phối hợp với Bộ 

GD&ĐT để thực hiện quy hoạch, sắp xếp theo một số định hướng sau đ y: 

Phương án 1: Sáp nhập với các trường cao đẳng của địa phương để trở thành 

trường cao đẳng đa ngành hoặc sáp nhập vào khoa sư phạm, hoặc trường đại học sư 

phạm thuộc địa phương. 

Phương án 2: X y dựng các trường CĐSP trở thành phân hiệu hoặc vệ tinh 

hoặc cơ sở thực hành của các trường sư phạm chủ chốt; phối hợp trong đào tạo giáo 

viên mầm non, giáo viên tiểu học có trình độ đại học; phối hợp trong bồi dưỡng 

thường xuyên đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cho địa phương.  

Phương án 3: Sáp nhập với các viện/trung tâm nghiên cứu giáo dục, trung 

tâm giáo dục thường xuyên của các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương để thành 

lập trung tâm bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cho địa phương. 

Các trường cao đẳng đa ngành x y dựng lộ trình giảm quy mô đào tạo giáo 

viên, đa dạng hóa chương trình đào tạo ngoài sư phạm và tiến tới dừng tuyển sinh 

các ngành đào tạo giáo viên trước năm 2025. Khi quy hoạch các trường CĐSP địa 

phương, Bộ GD&ĐT cần chú ý sự tương quan, tính kết nối giữa các trường đó với 

các cơ sở sư phạm trọng điểm về địa lý, kinh tế - xã hội của từng vùng, miền. Để 

tránh việc phân bổ không đều, hoặc chồng chéo trong hệ thống các trường sư phạm, 

cần phải ph n định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của mỗi cơ sở dựa trên yêu cầu thực tiễn 

của địa phương, quy mô cơ sở vật chất, quy mô đội ngũ giảng viên của mỗi trường. 

Đặc biệt, cần rà soát, điều chỉnh việc đào tạo giáo viên tại các trường không phải sư 

phạm. Các cơ sở đào tạo giáo viên có sáp nhập trường sư phạm hoặc những trường 

kinh tế, kỹ thuật mở ngành cần xác định rõ vai trò, chức năng của mình để có thể 

xác định hướng đi rõ ràng: Một là trở thành phân hiệu vệ tinh của các trường đại 

học sư phạm trọng điểm; Hai là xóa bỏ khoa sư phạm. Đội ngũ giảng viên có 

chuyên môn sư phạm của những trường đó có thể được phân dạy những chuyên 

môn phù hợp hoặc điều chuyển về phân hiệu sư phạm gần nhất để tiếp tục công tác.  

Các trường CĐSP với đội ngũ đầy tâm huyết, chuyên nghiệp, trình độ cao đã 

cố gắng nỗ lực tối đa để ổn định, tồn tại và phát triển nhà trường, góp phần không 

nhỏ vào sự nghiệp phát triển giáo dục nước nhà (giảng viên trình độ trên đại học 

chiếm 69,2%, trong đó có 4,8% trình độ tiến sĩ); nhiều trường CĐSP đã được tặng 

thưởng hu n chương cao quý. Quy mô đào tạo ngày càng giảm, do cắt giảm nhu 

cầu, chỉ tiêu, nguồn tuyển ít, khó tuyển sinh (do cơ chế tuyển sinh với lộ trình chưa 

phù hợp, khó khăn trong tìm kiếm việc làm); cộng thêm thiếu sự quan tâm của các 

cơ quan quản lý nhà nước các cấp (chẳng hạn như không giao thêm nhiệm vụ liên 

quan đến đào tạo, bồi dưỡng; chưa giải quyết nhanh chóng, dứt điểm hoặc tháo gỡ 

những tồn tại của trường sư phạm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, liên kết đào 

tạo,...). 

Đối với các trường sư phạm đặc thù: Các ngành sư phạm đặc thù bao gồm sư 

phạm kỹ thuật, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, sư phạm công nghệ, sư phạm 

thể dục thể thao và sư phạm ngoại ngữ. Đào tạo giáo viên đặc thù phải bảo đảm đạt 

các tiêu chí quy định về chất lượng đội ngũ giảng viên, quy mô diện tích đất đai, cơ 

sở vật chất - kỹ thuật - trang thiết bị, phù hợp với khả năng đầu tư của ngân sách 
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nhà nước, sự huy động nguồn lực xã hội
12

. Khuyến khích áp dụng mô hình nối tiếp 

trong đào tạo giáo viên đặc thù (cấp bằng kỹ sư và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để 

giảng dạy). 

Bộ GD&ĐT cần tiếp tục giảm chỉ tiêu tuyển sinh trong một vài năm tới; phối 

hợp đồng bộ cả ba cấp trung ương, địa phương và cơ sở đào tạo giáo viên để khảo 

sát, thống kê sát thực số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên của hệ thống trường 

công lập; dự báo số lượng giáo viên trường ngoài công lập. Bộ GD&ĐT giao chỉ 

tiêu đào tạo, bồi dưỡng sư phạm theo cơ chế đặt hàng dựa trên cơ sở nhu cầu của 

địa phương và năng lực của cơ sở đào tạo, tiếp tục quy định ngưỡng đảm bảo chất 

lượng đầu vào để đảm bảo chất lượng đào tạo. Đổi mới hệ thống giáo dục phổ thông 

bắt đầu từ đổi mới hệ thống trường sư phạm - tạo quan hệ đối tác - lợi ích song 

hành. Tuy nhiên, để đổi mới hệ thống giáo dục cần bắt đầu đổi mới từ các trường sư 

phạm. Đặc biệt, trong thực hiện quy hoạch, cần phải xác định rõ vị trí, vai trò của 

trường sư phạm trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, giáo 

dục mầm non nhằm đảm bảo tính liên thông xuyên suốt, đảm bảo tính chuyên 

nghiệp của hệ thống giáo dục quốc dân. 

3.2.1.2. Phân bố mạng lưới theo vùng, địa phương 

Quan điểm quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm trong đề tài dựa trên 

điều kiện đảm bảo chất lượng, tuy nhiên vẫn cần chú ý đến các yếu tố vùng, miền 

để đảm bảo đủ đội ngũ giáo viên phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo cho các địa 

phương trong cả nước, đặc biệt là vùng s u, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn của đất nước. Do đó, quy hoạch cần kết hợp với phương án phân bố 

mạng lưới theo vùng, địa phương, cụ thể: 

Thứ nhất, quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm cần phân bố theo cụm, 

trung tâm lớn ở bảy vùng kinh tế lớn của cả nước và đảm bảo kết nối với các trường 

sư phạm khác trong khu vực. 

 Thứ hai, mỗi vùng, địa phương cần sáp nhập các cơ sở đào tạo giáo viên 

(trường sư phạm, khoa sư phạm thuộc các trường đại học đa ngành), trung t m bồi 

dưỡng giáo viên và viện nghiên cứu giáo dục ở các địa phương để tránh chồng chéo 

trong đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.  

Thứ ba, quy hoạch cần đảm bảo tiếp cận đào tạo sư phạm ở vùng có điều 

kiện khó khăn, vùng d n tộc thiểu số thông qua liên kết đào tạo với các trường sư 

phạm chủ chốt, sư phạm trọng điểm. 

Qua nghiên cứu có thể thấy, các trường đại học địa phương có lợi thế tự 

nhiên trong việc đào tạo giáo viên phục vụ phát triển giáo dục địa phương. Thứ 

nhất, lợi thế từ chính sách hỗ trợ của chính quyền địa phương. Trường đại học địa 

phương vốn được coi là “con đẻ” của địa phương, ra đời nhờ sự quyết tâm, tâm 

huyết của chính quyền và cơ sở giáo dục đào tạo địa phương; được kỳ vọng là mang 

đến cơ hội học tập đại học có chất lượng cho mọi người, hiện thực hoá ước mơ của 

cộng đồng d n cư địa phương “ăn cơm nhà đi học đại học”. Chính quyền địa 

phương đánh giá cao vai trò của trường đại học địa phương và có nhiều chính sách 

                                              
12

 Nguyễn Phương Nga (2011). Bàn về các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục đại học. Tạp chí Khoa học, 

ĐHQG Hà Nội, Khoa học Xã hội và Nh n văn, 27, 59-65. 
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hỗ trợ để nhà trường phục vụ tốt hơn nền kinh tế - xã hội địa phương, trong đó có 

một phần rất quan trọng là đào tạo giáo viên. Thứ hai, đó là lợi thế của một trường 

bản địa. Trường đại học địa phương có lợi thế hơn hẳn nhiều trường đại học trực 

thuộc bộ, ngành trung ương trong việc tuyển sinh các sinh viên là người địa 

phương, trong việc phục vụ kinh tế - xã hội địa phương một cách kịp thời, thuận 

tiện. Là trường bản địa, trường đại học địa phương nắm khá chắc nhu cầu nhân lực 

của địa phương cả về mặt sổ lượng, chất lượng và cơ cấu, từ đó có kế hoạch đào tạo 

phù họp. Thứ ba, đó là lợi thế về mối quan hệ xã hội. Hầu hết giáo viên và cán bộ 

quản lý giáo dục của địa phương đều tốt nghiệp từ các trường đại học địa phương; 

một số không nhỏ các nhà lãnh đạo hệ thống chính trị của địa phương cũng đã từng 

học tập ở trường đại học địa phương,... Vì vậy, trường đại học địa phương có mối 

quan hệ tự nhiên, khăng khít, bền chặt với địa phương; là điều kiện thuận lợi để các 

trường đại học địa phương phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục địa phương; 

trong quá trình hoạt động và phục vụ, mối quan hệ này càng được củng cố, phát 

triển. Thứ tư, đó là lợi thế do đặc trưng của trường đại học mang lại. Đ y là trường 

đại học của địa phương, do địa phương và vì địa phương vì thế nó thường gắn chặt 

với việc phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục địa phương. Với các lợi thế 

trên, đặc biệt là với chương trình đào tạo và phương thức đào tạo hết sức linh hoạt, 

bám sát nhu cầu xã hội, rõ ràng mô hình trường đại học địa phương có nhiều lợi thế 

trong việc đào tạo giáo viên phục vụ phát triển giáo dục địa phương. Do đó, rất cần 

thiết phải tồn tại mô hình các trường đại học địa phương duy trì các chương trình 

đào tạo giáo viên, trong đó chú ý đến việc đào tạo giáo viên phục vụ sự nghiệp giáo 

dục ở vùng dân tộc thiểu số.  

Tóm lại, quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm để tạo cơ hội phát triển 

đồng bộ, tránh việc phân bố dàn trải, đầu tư nhỏ giọt và hạ thấp chất lượng. Xem xét 

yếu tố địa lý là nhằm kích thích sự phát triển đồng đều giữa các vùng miền, tạo sự 

thuận lợi không chỉ trong quá trình đào tạo mà cả trong quá trình bồi dưỡng trong 

tương lai. 

3.2.2. Lộ trình thực hiện quy hoạch 

3.2.2.1. Giai đoạn 2020-2025 

a) Hình thành được hai trường ĐHSP trọng điểm quốc gia ở Hà Nội và thành 

phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 

Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và một số trường đại học sư 

phạm khác. Trường ĐHSP trọng điểm quốc gia phải phát triển thành mô hình đại 

học, trong đó bao gồm các trường đại học thành viên có các chương trình đào tạo 

giáo viên các cấp. 

b) Phát triển từ năm đến sáu trường ĐHSP chủ chốt có nhiệm vụ trọng tâm là 

đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cho các 

vùng, miền của cả nước. Trường ĐHSP chủ chốt là các trường ĐHSP trực thuộc đại 

học vùng hoặc là trường đại học của tỉnh. 

c) Xây dựng được mạng lưới “vệ tinh” là các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo 

viên ở các địa phương trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các trường CĐSP, TCSP, các 

khoa/trường sư phạm trực thuộc các cơ sở giáo dục đại học đa ngành. 
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Để thực hiện được phương án quy hoạch trên, cần thực hiện các nhiệm vụ cụ 

thể sau đ y: 

Thứ nhất, tiến hành đánh giá, rà soát các trường sư phạm theo bộ chuẩn 

trường sư phạm và tiêu chuẩn chất lượng. 

Thứ hai, công khai kết quả đánh giá; hướng dẫn và yêu cầu các trường sư 

phạm không đạt chuẩn xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp để đạt chuẩn 

chất lượng hoặc có phương án sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể. 

Thứ ba, thực hiện sắp xếp, tổ chức lại hoặc thu hẹp chức năng, nhiệm vụ của 

một số cơ sở đào tạo giáo viên, đặc biệt là các cơ sở đào tạo trình độ đại học chưa 

đạt chuẩn, các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm và dừng giao chỉ tiêu 

tuyển sinh sư phạm đối với các trường trung cấp khác. 

Thứ tư, dừng tuyển sinh đối với các cơ sở đào tạo giáo viên không đạt chuẩn 

chất lượng theo Bộ chuẩn trường sư phạm sau thời hạn cam kết tối đa 03 năm và 

thực hiện các phương án sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các cơ sở này. 

3.2.2.2. Giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045 

a) Hình thành thêm một trường sư phạm trọng điểm quốc gia tại miền Trung 

trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các trường đại học sư phạm trên địa bàn và một số 

tỉnh, thành lân cận. 

b) Tiếp tục duy trì và phát triển các trường ĐHSP chủ chốt với nhiệm vụ 

trọng t m là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

cho các vùng, miền của cả nước. 

c) Phát triển ít nhất một trường sư phạm trọng điểm quốc gia lọt vào top 

1000 trường đại học tốt nhất thế giới hoặc top 500 trường đại học tốt nhất châu Á 

trong lĩnh vực giáo dục. 

 Để thực hiện được phương án quy hoạch trên, trong giai đoạn này cần tiếp 

tục củng cố, n ng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của các phân hiệu 

trường sư phạm trọng điểm quốc gia và cơ sở bồi dưỡng giáo viên ở các địa 

phương. Đặc biệt, cần tập trung đầu tư mạnh mẽ vào các trường sư phạm trọng 

điểm quốc gia tiến tới ngang tầm khu vực và quốc tế. 

3.2.3. Giải pháp thực hiện quy hoạch 

3.2.3.1. Hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý nhà nước 

- Xây dựng và ban hành bộ quy chuẩn trường sư phạm; ban hành các tiêu chí 

lựa chọn các trường sư phạm trọng điểm, trường sư phạm chủ chốt và trường sư 

phạm vệ tinh. 

- Rà soát, đánh giá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; đề xuất sửa đổi, bổ 

sung, thay thế và hoàn thiện các quy định và chính sách để hỗ trợ các trường sư 

phạm thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật. 

- Dự báo nhu cầu giáo viên của các địa phương, theo đó giao chỉ tiêu phù 

hợp cho các trường sư phạm. Rà soát, bổ sung danh mục mã ngành đào tạo giáo 

viên theo hướng mở, linh hoạt phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động. 
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- Kiểm soát chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của các trường sư phạm. 

Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện đào tạo và 

bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của các trường sư phạm.  

- Đẩy mạnh liên thông giữa các trình độ đào tạo và liên kết giữa các cơ sở 

đào tạo giáo viên trong mạng lưới sư phạm. Xây dựng chuẩn đầu ra trong đào tạo 

giáo viên của các nước trong khu vực Đông Nam Á và quy định về công nhận 

tương đương chương trình, tín chỉ đào tạo trong khu vực. 

- Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các trường sư phạm trọng điểm, giữa 

trường sư phạm trọng điểm và các trường sư phạm vệ tinh trong đào tạo, bồi dưỡng 

và nghiên cứu khoa học. 

- Nghiên cứu xây dựng và ban hành quy định về cấp chứng chỉ hành nghề 

giáo viên, loại bỏ yêu cầu về các loại chứng chỉ khác đối với giáo viên. 

3.2.3.2. Đảm bảo chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch 

- Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng các trường sư phạm để phân loại 

xếp hạng, trong đó tập trung vào kiểm định các chương trình đào tạo giáo viên, tiến 

tới thực hiện giao chỉ tiêu đào tạo hàng năm cho các trường sư phạm đáp ứng được 

yêu cầu về chất lượng. Phát triển các trung tâm bảo đảm chất lượng trong các 

trường sư phạm. 

- Tiến hành rà soát, sắp xếp, sáp nhập hoặc giải thể các trường sư phạm 

không đáp ứng được các quy chuẩn về đầu tư và hoạt động; từng bước cấu trúc lại 

mạng lưới các trường sư phạm theo hướng giảm đầu mối, tăng quy mô tuyển sinh 

và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ sở đào tạo. 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư phát triển các trường sư phạm trọng 

điểm trên cơ nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế. 

- Đổi mới quản trị đại học, tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình của 

các trường sư phạm cùng với cơ chế quản lý và giám sát hiệu quả. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học, công nghệ tiên 

tiến, áp dụng các tiêu chuẩn, chuẩn mực quản trị quốc tế trong việc quản lý các hoạt 

động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của các trường sư phạm. Phát triển 

hệ thống dự báo cung cầu về nguồn nhân lực giáo viên trong cả nước. 

- Tập trung đầu tư x y dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho cơ sở 

ĐTGV, bảo đảm các điều kiện dạy và học có chất lượng được sử dụng, khai thác có 

hiệu quả sau khi quy hoạch mạng lưới. 

-  Đẩy mạnh kết nối giữa hệ thống các trường sư phạm với hệ thống các cơ 

sở giáo dục các cấp, các địa phương nhằm đảm bảo chuẩn hóa về trình độ của giáo 

viên các cấp và n ng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Xây dựng 

cơ chế phối hợp giữa trường ĐHSP trọng điểm, chủ chốt với các trường sư phạm ở 

địa phương trong quản lý và hỗ trợ n ng cao năng lực cho các trường sư phạm vệ 

tinh do địa phương quản lý. 
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3.2.3.3. Phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý 

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo 

dục của các trường sư phạm, cơ sở bồi dưỡng giáo viên đáp ứng đủ về số lượng và 

đảm bảo về chất lượng; thường xuyên đánh giá, ph n loại chất lượng đội ngũ giảng 

viên để kịp thời điều chỉnh chính sách đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. 

- Tiếp tục triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục theo những đề án Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt
13

; xây dựng 

và phát triển các chương trình đào tạo giáo viên để đảm bảo cung cấp nguồn nhân 

lực giáo viên các cấp đạt chuẩn quy định, có đạo đức nghề nghiệp, đề cao trách 

nhiệm cá nhân, có khả năng truyền cảm hứng cho người học trong thời kỳ cách 

mạng công nghiệp 4.0. 

- Tiếp tục đầu tư hỗ trợ các cơ sở đào tạo giáo viên trong đào tạo đội ngũ 

giảng viên ở trong và ngoài nước đạt trình độ tiến sỹ; ưu tiên cử giảng viên của các 

cơ sở đào tạo giáo viên đi đào tạo tiến sĩ chuyên ngành về khoa học giáo dục ở nước 

ngoài. 

- Phối hợp với các bên liên quan đổi mới và hoàn thiện chính sách phát hiện, 

bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ nhà giáo, có chế độ đặc thù cho giảng viên và cán bộ 

quản lý giáo dục, trả lương theo hiệu quả công việc và vị trí việc làm. 

- Đẩy mạnh việc phát triển, thu hút đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong nước 

và ngoài nước tham gia vào các chương trình, dự án nghiên cứu, các chương trình 

đào tạo giáo viên tại các cơ sở đào tạo giáo viên. 

- Thành lập Hiệp hội nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục với chức năng tư 

vấn, hỗ trợ xây dựng cơ chế, chính sách trong đào tạo giáo viên. 

3.2.3.4. Huy động các nguồn lực thực hiện quy hoạch 

- Tập trung đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, học liệu, 

tiềm lực khoa học công nghệ…, phát triển các trường sư phạm trọng điểm quốc gia 

nhằm đáp ứng vai trò đầu tàu trong hệ thống sư phạm. 

- Đẩy mạnh thu hút nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn ODA, FDI cho hoạt 

động đào tạo giáo viên. 

- Thu hút giảng viên là người nước ngoài, Việt kiều hoặc người Việt Nam 

đang làm việc, giảng dạy ở nước ngoài tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo 

giáo viên ở Việt Nam. 

3.2.3.5. Đẩy mạnh công tác truyền thông trong thực hiện quy hoạch 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của giảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động trong mạng lưới các trường sư phạm và của toàn xã 

hội về việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, của Chính phủ đối với việc sắp xếp, tổ 

chức lại các trường sư phạm và thành lập một số trường sư phạm trọng điểm. 

                                              
13

 Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyết Đề án “Đào tạo, 

bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

phổ thông giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” . 
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- Tuyên truyền, quán triệt về sự cần thiết, mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu của việc 

thực hiện Đề án nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của nhà trường nói 

riêng; khắc phục hạn chế, tồn tại của hệ thống sư phạm và của hoạt động đào tạo 

giáo viên hiện tại nói chung, đồng thời đáp ứng lợi ích của của chính đội ngũ giảng 

viên, công chức, viên chức, người lao động trong các trường sư phạm.  

- Đổi mới các hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại 

chúng, hội nghị quán triệt nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ giảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động của các trường sư phạm tích cực, chủ động tham 

gia vào quá trình kiện toàn tổ chức và xây dựng cơ chế quản trị hiệu quả trong các 

trường sư phạm tự chủ. 

3.2.4. Hình thành một số trường sư phạm trọng điểm 

3.2.4.1. Đánh giá năng lực các trường ĐHS  chủ chốt theo bộ chỉ số TEIDI 

Theo cam kết đối với Chương trình ETEP thì đến năm 2022 sẽ có một số 

trường sư phạm chủ chốt đạt được điểm trung bình từ mức 5 trở lên, tương đương 

trình độ của một số trường đại học trong khu vực. Để xác định điểm cơ sở cho thời 

điểm bắt đầu tham gia Chương trình ETEP, bảy trường sư phạm chủ chốt đã được 

lựa chọn và tự đánh giá theo bộ chỉ số TEIDI. Kết quả đánh giá TEIDI năm 2017 

cho thấy 100% các trường ĐHSP chủ chốt đều có điểm trung bình của bảy lĩnh vực 

đều dưới 4.0, trong đó có một số lĩnh vực có điểm trung bình dưới 3.0 như chương 

trình đào tạo, nghiên cứu phát triển và đổi mới, hoạt động đối ngoại. Đ y là những 

lĩnh vực rất quan trọng của các trường đại học. Điều này cho thấy các cơ sở đào tạo, 

bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của Việt Nam cần được đầu tư 

trọng điểm để n ng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu hội 

nhập khu vực và quốc tế hiện nay. Sau hai năm thực hiện các giải pháp phát triển 

chiến lược với sự hỗ trợ của Chương trình ETEP, các trường sư phạm chủ chốt đã 

tiến hành tự đánh giá năng lực theo bộ chỉ số TEIDI. Kết quả tự đánh giá này đã 

được thẩm định bởi hội đồng đánh giá đồng cấp của các trường sư phạm. Sau đó, 

các chuyên gia kiểm đếm độc lập đã xác nhận kết quả này và báo cáo tự đánh giá đã 

được công khai kết quả trên trang thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT. 

Kết quả đánh giá cho thấy có 5/7 trường sư phạm chủ chốt đạt được điểm 

trung bình của bảy lĩnh vực trên 4.0 sau hai năm thực hiện các giải pháp nâng cao 

năng lực, trong đó Trường ĐHSP - Đại học Huế và Trường ĐHSP - Đại học Đà 

Nẵng đã có sự phát triển đáng kể về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, 

chương trình đào tạo và điều kiện hỗ trợ dạy học. Điểm số TEIDI đạt được năm 

2019 cũng cho thấy 100% các trường sư phạm chủ chốt đã đạt điểm số theo cam kết 

với Bộ GD&ĐT. Trình độ của đội ngũ giảng viên và năng lực đào tạo của các 

trường được nâng cao với tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên của các trường 

đều đạt từ 30% trở lên, trong đó nếu tính riêng đội ngũ giảng viên của hệ đào tạo 

giáo viên (không tính giảng viên của các ngành đào tạo ngoài sư phạm) thì tỷ lệ 

giảng viên có trình độ tiến sĩ của nhiều trường đạt trên 50% như Trường ĐHSP Hà 

Nội, trường ĐHSP - Đại học Huế
14

 và Trường ĐHSP - Đại học Thái Nguyên.  

                                              
14

 Nguyễn Hồng Giang, Nguyễn Hồng Sơn (2017). Quy trình đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo 

tại Đại học Huế theo tiêu chuẩn AUN-QA. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội, Nghiên cứu Giáo dục, 33(1), 
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Với đội ngũ giảng viên có trình độ cao chiếm đa số, các trường sư phạm chủ 

chốt có quy mô đào tạo đại học và sau đại học có thể đáp ứng được nhu cầu đào tạo 

nguồn nhân lực giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục chất lượng cao cho cả nước. 

Đặc biệt, với tổng số 648 giảng viên sư phạm chủ chốt và 100 giảng viên quản lý 

giáo dục chủ chốt, các trường sư phạm chủ chốt có thể thực hiện được nhiệm vụ bồi 

dưỡng 28.000 giáo viên phổ thông cốt cán và 4.000 cán bộ quản lý giáo dục phổ 

thông cốt cán của 63 tỉnh/thành trong cả nước. Kết quả bồi dưỡng nội dung thực 

hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cho thấy đội ngũ giảng viên chủ 

chốt của bảy trường ĐHSP chủ chốt được giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ 

thông đánh giá cao với trên 90% học viên có phản hồi tích cực về các khóa bồi 

dưỡng, hình thành cộng đồng học tập hỗ trợ phát triển nghề nghiệp tại các trường 

phổ thông. Đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt tiếp tục hỗ trợ giáo viên và cán bộ 

quản lý giáo dục phổ thông cốt cán bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý 

giáo dục đại trà qua hệ thống bồi dưỡng trực tuyến. 

Như vậy, có thể nói qua hai năm thực hiện các giải pháp tăng cường năng 

lực, các trường sư phạm chủ chốt đã có sự n ng điểm TEIDI một cách đáng kể. 

Năm 2019, tất cả các lĩnh vực của các trường sư phạm đều đạt trên 3.0 điểm, có một 

số lĩnh vực đã đạt xấp xỉ 5.0 điểm. Điều này khẳng định chiến lược phát triển của 

các trường đạt được hiệu quả bước đầu, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng giáo 

viên và cán bộ quản lý trong bối cảnh hiện nay. 

3.2.4.2. Hình thành một số trường sư phạm trọng điểm 

Dựa trên kết quả đánh giá TEIDI và bộ chuẩn trường sư phạm, Bộ GD&ĐT 

lựa chọn phát triển hai trường ĐHSP trọng điểm (giai đoạn 2020-2025) và thêm một 

trường ĐHSP trọng điểm (giai đoạn 2026-2030). Các trường còn lại trong số các 

trường sư phạm tham gia Chương trình ETEP tiếp tục phát triển thành các trường 

ĐHSP chủ chốt. Có thể bổ sung một số trường ĐHSP chủ chốt khác (chưa được 

tham gia Chương trình ETEP và đạt theo tiêu chuẩn của bộ chuẩn trường sư phạm 

chủ chốt). Để phát huy được vai trò của các trường ĐHSP trọng điểm và cơ chế 

phối hợp giữa các trường ĐHSP trọng điểm, chủ chốt và các “vệ tinh” của nó, Bộ 

GD&ĐT cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các trường sư phạm này.  

Thông qua khảo sát thực tế, phân tích ý kiến của các chuyên gia trong và 

ngoài nước, đề tài nghiên cứu đề xuất các trường ĐHSP trọng điểm phải có các 

chức năng, nhiệm vụ cơ bản sau đ y: 

 Thứ nhất, chủ trì tư vấn cho Bộ GD&ĐT những vấn đề lớn về phát triển giáo 

dục cho đất nước: quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm; chương trình, sách 

giáo khoa phổ thông; khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên; xây 

dựng các bộ chuẩn, quy chuẩn, chứng chỉ nghề giáo viên,… theo yêu cầu của Bộ 

GD&ĐT. 

 Thứ hai, chủ trì, phối hợp với các trường sư phạm vệ tinh xây dựng các đề án 

hoạt động của một nhánh (bao gồm một trường sư phạm trọng điểm và các trường 

sư phạm vệ tinh của trường sư phạm trọng điểm đó); chủ trì tổ chức các hoạt động 

theo đề án đã được phê duyệt và chịu trách nhiệm về các hoạt động đó. 
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 Thứ ba, chủ trì xây dựng các nội dung cốt lõi của các chương trình đào tạo 

cử nh n sư phạm, bồi dưỡng giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý cho cả hệ 

thống các trường sư phạm; chủ trì tổ chức bồi dưỡng cho giảng viên các trường vệ 

tinh và giáo viên cốt cán của các trường mầm non, phổ thông. 

 Thứ tư, chủ trì đề xuất và thực hiện những chương trình nghiên cứu khoa học 

giáo dục có ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. 

 Thứ năm, tập trung đào tạo nguồn nhân lực giáo viên, giảng viên có trình độ 

cao (các chương trình đại học chất lượng cao, các chương trình tiên tiến, giảng dạy 

bằng tiếng Anh; thạc sĩ và tiến sĩ). 

 Thứ sáu, khảo sát, đánh giá năng lực, trình độ, nhu cầu đào tạo, cơ cấu tổ 

chức và nhân lực của các trường sư phạm vệ tinh để lập kế hoạch đào tạo và tư vấn 

về việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức phù hợp cho trường sư phạm vệ tinh. 

 Thứ bảy, chủ trì đề xuất, triển khai thực hiện các đề tài khoa học và công 

nghệ cấp Quốc gia, cấp Bộ, Nafosted và tương đương; chủ trì các chương trình khoa 

học và công nghệ cấp Bộ và tương đương; chủ trì các đề tài, dự án khoa học công 

nghệ được tài trợ từ nước ngoài; thành lập và triển khai hoạt động của các nhóm 

nghiên cứu chuyên sâu; chuyển giao các kết quả nghiên cứu về khoa học giáo dục 

phục vụ quá trình đào tạo, bồi dưỡng tại các trường sư phạm vệ tinh. 

 Thứ tám, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo, 

quản lý cơ sở dữ liệu về giảng viên và người học; xây dựng và triển khai hệ thống 

đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo hình thức trực tuyến (dùng chung); xây dựng thư 

viện điện tử và nguồn học liệu được số hóa (dùng chung); xây dựng hệ thống quản 

lý đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến (LMS) chung cho các trường sư phạm; tư vấn, hỗ 

trợ đội ngũ giảng viên của các trường sư phạm vệ tinh. 

Cơ chế phối hợp giữa các trường sư phạm, trong đó cần xác định rõ mối 

quan hệ giữa các trường sư phạm trọng điểm, trường sư phạm chủ chốt và các 

trường sư phạm vệ tinh: 

Thứ nhất, cần thành lập các Hội đồng khoa học chung, có sự tham gia của 

thành viên các trường sư phạm trọng điểm, sư phạm chủ chốt để: Tư vấn các chính 

sách lớn cho Bộ GD&ĐT; xây dựng các nội dung cốt lõi của các chương trình đào 

tạo, bồi dưỡng giảng viên, giáo viên cho cả hệ thống các trường sư phạm; đề xuất 

những định hướng lớn về nghiên cứu khoa học giáo dục. 

Thứ hai, có trách nhiệm huy động nguồn lực về con người, cơ sở vật chất và 

tài chính để thực hiện các nội dung phối hợp trên. 

Thứ ba, dựa trên nguyên tắc phối hợp cụ thể như sau: 

 - Trường sư phạm trọng điểm, trường sư phạm chủ chốt: Chủ trì, phối hợp 

với các trường sư phạm vệ tinh trong nhánh của mình xây dựng đề án hoạt động, 

chủ trì tổ chức và chịu trách nhiệm các nhiệm vụ theo đề án đã phê duyệt. 

- Các trường sư phạm vệ tinh có trách nhiệm phối hợp với các trường sư 

phạm trọng điểm, sư phạm chủ chốt để xây dựng đề án hoạt động chung; chủ trì tổ 

chức những hoạt động được giao chủ trì trong đề án; phối hợp với trường sư phạm 
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trọng điểm, sư phạm chủ chốt và các trường vệ tinh khác trong cùng nhánh để thực 

hiện các nhiệm vụ khác. 

- Dựa trên đề án được xây dựng, các trường sư phạm (trọng điểm, chủ chốt 

và vệ tinh) báo cáo đơn vị chủ quản để xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà 

nước cho các hoạt động hằng năm. 

- Về cơ chế tuyển sinh:  

(i) Hệ đào tạo đại học, cao đẳng chính quy: Dựa trên nhu cầu đào tạo của cả 

nước, Bộ GD&ĐT xây dựng chỉ tiêu và phân bổ cho các trường sư phạm trọng 

điểm, trường sư phạm chủ chốt (bao gồm cả chỉ tiêu của các trường sư phạm vệ tinh 

cùng nhánh). Các trường sư phạm trọng điểm hoặc trường sư phạm chủ chốt chủ trì 

phối hợp với các trường sư phạm vệ tinh để xây dựng các đề án tuyển sinh. Đề án 

tuyển sinh của các trường sư phạm vệ tinh phải có ý kiến đồng ý của trường sư 

phạm trọng điểm hoặc trường sư phạm chủ chốt cùng nhánh. 

(ii) Hệ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ: Các trường sư phạm trọng điểm, trường sư 

phạm chủ chốt tự xây dựng đề án tuyển sinh, báo cáo đơn vị chủ quản và Bộ 

GD&ĐT để tổ chức thực hiện. 

(iii) Đào tạo cử nh n sư phạm:  

 - Trường sư phạm trọng điểm, trường sư phạm chủ chốt: Khảo sát, đánh giá 

năng lực, trình độ, nhu cầu đào tạo, cơ cấu tổ chức và nhân lực của các trường sư 

phạm vệ tinh để lập kế hoạch đào tạo và tư vấn về việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức 

phù hợp cho trường sư phạm vệ tinh; tập trung vào đào tạo các chương trình đào tạo 

giáo viên chất lượng cao, giáo viên giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh, giáo 

viên giảng dạy tại các trường quốc tế, các chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ; 

tập trung nghiên cứu phát triển các chương trình đào tạo thạc sỹ giảng dạy, thạc sỹ 

và tiến sỹ theo định hướng ứng dụng tại các địa phương; phát triển chương trình và 

tài liệu giảng dạy như: x y dựng chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo giáo 

viên, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy cho các chương trình đào tạo giáo viên. 

- Trường sư phạm vệ tinh: Cử đủ số lượng cán bộ, giảng viên tham dự các 

khóa đào tạo, bồi dưỡng do các trường sư phạm trọng điểm hoặc sư phạm chủ chốt 

tổ chức để n ng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giảng viên của các trường sư 

phạm vệ tinh; tập trung đào tạo giáo viên mầm non có trình độ cao đẳng và phối 

hợp với trường sư phạm trọng điểm đào tạo giáo viên tiểu học, mầm non có trình độ 

đại học tại trường sư phạm vệ tinh. 

(iv) Bồi dưỡng giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục: 

- Trường sư phạm trọng điểm, trường sư phạm chủ chốt: Chủ trì xây dựng 

chương trình và tài liệu cho tất cả các hoạt động bồi dưỡng; chủ trì bồi dưỡng đội 

ngũ giảng viên cho các trường sư phạm vệ tinh, giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý 

giáo dục mầm non, phổ thông cho các địa phương. 

- Trường sư phạm vệ tinh: Phối hợp với các trường sư phạm trọng điểm 

trong việc xây dựng các chương trình và tài liệu; chủ trì bồi dưỡng đội ngũ giáo 

viên và cán bộ quản lý giáo dục đại trà.  
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(v) Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:  

- Trường sư phạm trọng điểm, trường sư phạm chủ chốt: Chủ trì đề xuất và 

triển khai thực hiện các chương trình, đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia, 

cấp Bộ, Nafosted và tương đương; chủ trì đề xuất và triển khai thực hiện các đề tài, 

dự án khoa học công nghệ được tài trợ từ nước ngoài; hỗ trợ các trường sư phạm vệ 

tinh thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học do các trường vệ tinh chủ trì; chuyển 

giao các kết quả nghiên cứu về khoa học giáo dục phục vụ quá trình đào tạo, bồi 

dưỡng cho các trường sư phạm vệ tinh; chủ trì đánh giá hiệu quả nghiên cứu và 

chuyển giao của nhánh. 

- Trường sư phạm vệ tinh: Phối hợp với trường sư phạm trọng điểm trong 

việc đề xuất, triển khai thực hiện các đề tài khoa học do các trường sư phạm trọng 

điểm chủ trì; chủ trì đề xuất, triển khai thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ 

cấp Tỉnh và tương đương. 

(vi) Ứng dụng công nghệ thông tin: 

- Trường sư phạm trọng điểm, trường sư phạm chủ chốt: Chủ trì xây dựng 

các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị đại học: quản lý 

đào tạo, giảng viên và người học,…; mô hình phòng họp, học trực tuyến với các 

trường vệ tinh và các trường phổ thông thực hành sư phạm; chủ trì đầu tư trang thiết 

bị, phần mềm đặt tại trường sư phạm trọng điểm dùng chung cho nhánh; chủ trì xây 

dựng nguồn học liệu số đáp ứng nhu cầu của các trường trong nhánh; chia sẻ nguồn 

học liệu với các trường sư phạm vệ tinh trong nhánh. 

- Trường sư phạm vệ tinh: Phối hợp với trường sư phạm trọng điểm hoặc 

trường sư phạm chủ chốt để xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác quản trị đại học; chủ trì đầu tư các trang thiết bị, phần mềm đặt tại 

trường sư phạm đáp ứng yêu cầu; phối hợp với trường sư phạm trọng điểm và 

trường sư phạm chủ chốt trong việc xây dựng nguồn học liệu số; được sử dụng 

nguồn học liệu dùng chung trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và bồi 

dưỡng giáo viên. 

Như vậy, có thể nói đội ngũ giảng viên đang làm việc ở trường ĐHSP trọng 

điểm phải là những giảng viên giỏi về chuyên môn theo hướng chuẩn hoá không chỉ 

thể hiện ở văn bằng, học hàm, học vị mà cần thể hiện cụ thể theo bốn tiêu chí cơ 

bản sau: (i) chiều rộng và chiều sâu kiến thức; (ii) nhân cách nhà sư phạm; (iii) 

nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm; (iv) năng lực quản lý và hoạt động xã hội. Rất cần 

thiết có sự chọn lọc theo định kỳ hằng năm trên cơ sở các tiêu chí chuẩn hoá và hoạt 

động thực tiễn của nhà sư phạm, của chuyên gia giáo dục. Giảng viên sư phạm cần 

có kỹ năng học tập suốt đời, tích hợp những kiến thức mới, thông tin của nền giáo 

dục đương đại đang phát triển và đang đổi mới để từ đó sáng tạo ra các chương 

trình mới để truyền đạt cho người học của mình biết cách tự học, biết khai thác 

những kết quả nghiên cứu mới nhất của khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo 

mang tính thời đại. Các trường sư phạm cần thành lập các nhóm nghiên cứu chuyên 

sâu, chủ động xây dựng chương trình khung, chương trình đặc thù của ngành sư 

phạm, từ đó viết các giáo trình, tài liệu giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

ngay từ trong nhà trường sư phạm - điểm tựa quan trọng của việc đổi mới giáo dục 

và đào tạo ở các bậc học khác.  
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3.3. Dự báo tác động xã hội trong quá trình thực hiện quy hoạch mạng lưới các 

trường sư phạm 

3.3.1. Những thách thức của hệ thống đào tạo giáo viên 

Thứ nhất, đào tạo dư thừa, thiếu cục bộ gây lãng phí ngân sách nhà nước: 

Ngành sư phạm là một ngành đào tạo nghề - nghề giáo viên, do đó phải phù 

hợp với nhu cầu của xã hội. Vì vậy, cần có dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên hằng 

năm để tránh đào tạo dư thừa gây nên tình trạng thất nghiệp, ảnh hưởng đến chất 

lượng đầu vào của ngành sư phạm. Do đó, để dự báo được nhu cầu đào tạo, trước 

hết cần thống kê được số giáo viên thừa, thiếu của từng bộ môn ở từng trường, từng 

cấp học, từng địa phương. Thực tế hiện nay cho thấy có hiện tượng thừa, thiếu giáo 

viên ở nhiều địa phương, thừa giáo viên ở các thành phố lớn, thiếu giáo viên ở các 

vùng khó khăn, vùng miền núi, dân tộc thiểu số,… hoặc thiếu giáo viên ở một số 

môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, giáo viên dạy môn 

này không thể chuyển sang dạy môn khác hoặc giáo viên cấp này không thể chuyển 

sang cấp khác và địa phương này cũng không thể chuyển sang địa phương khác. 

Đào tạo giáo viên cho vùng dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn, vẫn còn 

tình trạng thiếu giáo viên, nhiều sinh viên tốt nghiệp trường sư phạm chưa sẵn sàng 

tham gia giảng dạy tại miền núi, vùng sâu, vùng xa trong khi chính sách cử tuyển 

cũng không mang lại hiệu quả như mong đợi, dẫn đến có những “vùng trũng” trong 

giáo dục ở các địa phương. Vì vậy, quy hoạch các trường sư phạm cần xem xét đến 

yếu tố địa lý, kinh tế - xã hội của từng vùng, miền trong mối tương quan với các cơ 

sở trọng điểm. Điều này giúp kích thích sự phát triển đồng đều giữa các vùng miền, 

tạo sự thuận lợi không chỉ trong quá trình đào tạo mà cả trong quá trình bồi dưỡng 

trong tương lai. 

Thứ hai, tuyển sinh đầu vào của ngành sư phạm gặp khó khăn: 

Các trường sư phạm có xu hướng đa ngành, đa lĩnh vực đào tạo và nâng cấp 

các trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm thành trường đại học đa ngành. 

Các trường sư phạm không chỉ đào tạo giáo viên và giáo viên không chỉ được đào 

tạo ở các trường sư phạm. Nhu cầu số lượng giáo viên không còn cấp bách nữa, đào 

tạo sư phạm tràn lan dẫn đến dư thừa, g y khó khăn trong tuyển sinh hoặc nếu tuyển 

sinh được thì chất lượng đầu vào thấp. Tuy nhiên, yêu cầu chất lượng nghề nghiệp 

của đội ngũ giáo viên lại cấp bách để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và đổi mới 

căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Hơn nữa, quản lý phát triển đội ngũ giáo 

viên thiếu quy hoạch vĩ mô và chưa gắn đào tạo ban đầu với bồi dưỡng liên tục và 

sử dụng giáo viên thành một quá trình liên hoàn. Mặt khác, việc sáp nhập, giải thể 

các trường sư phạm ở các địa phương hiện nay dẫn đến tình trạng dư thừa đội ngũ 

cán bộ, giảng viên sư phạm. Để giải quyết tình huống này, một số địa phương đã cử 

giảng viên sư phạm đi biệt phái giảng dạy ở các trường phổ thông trong tỉnh hoặc 

được điều chuyển làm nhiệm vụ khác. Tuy nhiên, do một số nhiệm vụ không phù 

hợp với chuyên môn được đào tạo, nhiều giảng viên có trình độ cao đã xin chuyển 

công tác. Tuyển sinh đầu vào khó khăn, nhiều trường cao đẳng sư phạm không 

tuyển đủ chỉ tiêu, thậm chí nhiều ngành không có người học nhiều năm liên dẫn đến 

cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành không được khai thác, sử dụng 

gây lãng phí. Vì vậy, cần có giải pháp quản lý cơ sở vật chất, sử dụng và khai thác 
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hiệu quả thông qua các hoạt động khác như: dạy nghề, tổ chức hoạt động trải 

nghiệm cho học sinh phổ thông,… 

Bên cạnh việc đào tạo sư phạm còn dàn trải thì sự thiếu gắn kết giữa các 

trường sư phạm trong đào tạo, nghiên cứu khoa học giáo dục và sự thiếu gắn kết với 

các cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non đang là thách thức đối với hệ thống sư 

phạm của nước ta. Ngoài ra, trong bối cảnh với các đặc điểm nêu trên cho thấy, việc 

quản lý các trường sư phạm phát triển đội ngũ giáo viên phải là đối tượng quản lý 

trực tiếp của Bộ GD&ĐT. Quản lý trực tiếp thông qua tác động hệ thống là tiếp cận 

hiệu quả trong bối cảnh hiện nay (đó cũng là tiếp cận hiệu quả ở những bối cảnh 

khác nhau trong lịch sử phát triển giáo dục Việt Nam). Như vậy, cần xây dựng hệ 

thống với sự gắn kết giữa các cơ sở đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cơ 

sở nghiên cứu giáo dục, các trường mầm non, phổ thông. 

Hiện ngành sư phạm cũng như toàn bộ hệ thống giáo dục đại học đang 

chuyển đổi từ đào tạo theo số lượng, phụ thuộc vào năng lực của các trường sang 

đào tạo theo chất lượng và nhu cầu của xã hội. Và ở giai đoạn chuyển đổi, chúng ta 

phải chấp nhận ở mức độ nhất định những hiện tượng bất thường trong tuyển sinh 

của các trường sư phạm. Thực tế, những trường sư phạm “top trên” vẫn đang tuyển 

sinh tốt, có lượng thí sinh đạt điểm cao vào trường. Những trường “top dưới” gặp 

khó khăn nên phải tự thay đổi chức năng, cơ cấu để thích ứng tốt hơn với nhu cầu 

của xã hội. Theo nhiều chuyên gia giáo dục, để xảy ra tình trạng bất cập trong tuyển 

sinh sư phạm kéo dài, thực chất là do thiếu sự quản lí ở cấp vĩ mô. Do đó, cần sớm 

quy hoạch lại các trường đại học nói chung và khối trường sư phạm nói riêng theo 

hướng ưu tiên đảm bảo chất lượng và đào tạo theo đúng nhu cầu địa phương. Quyết 

liệt quy hoạch sẽ giảm bớt khó khăn cho người học và tránh lãng phí cho xã hội. 

Thứ ba, các trường cao đẳng sư phạm gặp nhiều khó khăn thì giáo viên mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở được nâng chuẩn trình độ đào tạo theo yêu cầu của 

Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung: 

Với yêu cầu về chuẩn trong Luật Giáo dục 2019 thì giáo viên mầm non cần 

đạt trình độ cao đẳng, giáo viên tiểu học và trung học cơ sở cần đạt trình độ đại học. 

Do vậy, sứ mạng của các trường cao đẳng sư phạm trong đào tạo giáo viên tiểu học, 

trung học cơ sở không còn, chỉ còn đào tạo giáo viên mầm non. Vì thế, cần chuyển 

đổi chức năng, nhiệm vụ và mô hình đào tạo của các trường cao đẳng sư phạm. Các 

phương án được các chuyên gia giáo dục đưa ra đó là: (i) sáp nhập với các trường 

cao đẳng của địa phương để trở thành trường cao đẳng đa ngành hoặc sáp nhập vào 

khoa sư phạm, hoặc trường đại học sư phạm thuộc địa phương; (ii) x y dựng các 

trường cao đẳng sư phạm trở thành phân hiệu hoặc vệ tinh hoặc cơ sở thực hành của 

các trường đại học sư phạm chủ chốt; phối hợp trong đào tạo giáo viên mầm non, 

giáo viên tiểu học có trình độ đại học (hệ vừa làm vừa học); phối hợp trong bồi 

dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cho địa phương 

(đối tượng đại trà); (iii) sáp nhập với các viện/trung tâm nghiên cứu giáo dục, trung 

tâm giáo dục thường xuyên của các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương để thành 

lập trung tâm bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cho các địa phương; 

(iv) chuyển thành các trường phổ thông, mầm non chất lượng cao. 
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Nguyên nhân của các thách thức trên theo quan điểm các chuyên gia giáo 

dục, đó là: Thứ nhất, là do quản lý nhà nước về giáo dục bị cắt khúc, chồng chéo. 

Cụ thể Bộ GD&ĐT, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đều là chủ thể tổ chức 

đào tạo giáo viên và nay là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (do sáp nhập các 

trường sư phạm và cơ sở giáo dục nghề nghiệp). Trong khi đó Bộ Nội vụ, sở Nội vụ 

của các tỉnh mới có quyền bố trí chỉ tiêu và tuyển dụng giáo viên. Thứ hai, là do 

công tác quy hoạch, dự báo từ trung ương đến các địa phương rất hạn chế, thiếu 

chính xác và thiếu chủ động. Thứ ba, là công tác đào tạo giáo viên bị thị trường hóa, 

mất kiểm soát. Cụ thể, có quá nhiều cơ sở giáo dục tham gia đào tạo giáo viên; các 

nhà trường đều tăng quy mô để có nguồn thu cho hoạt động của trường, ít quan tâm 

đến năng lực và cơ hội việc làm của người học. Chính vì vậy, cần phải xây dựng các 

phương án quy hoạch lại mạng lưới các trường sư phạm, đánh giá tác động xã hội, 

đưa ra các giải pháp thực hiện quy hoạch và các giải pháp giảm thiểu tác động xã 

hội từ việc thực hiện phương án quy hoạch đó. 

3.3.2. Dự báo tác động xã hội của các phương án quy hoạch 

Một trong những giải pháp quan trọng trong thực hiện các phương án quy 

hoạch là đảm bảo quản lý tốt chất lượng tuyển sinh, đào tạo và đầu ra của các 

trường, các ngành sư phạm. Việc quy hoạch lại mạng lưới các trường được kỳ vọng 

sẽ góp phần giải quyết vấn đề này ở tầm chiến lược. Nhiều chuyên gia cho rằng có 

những tác động xã hội trước mắt của vấn đề sắp xếp lại mạng lưới các trường sư 

phạm trong bối cảnh hiện nay. Do đó, cần phải giải quyết bài toán cung cầu nhân 

lực giáo viên, từ đó sẽ tránh được đào tạo dàn trải, kém hiệu quả. Mặt khác,cần 

thống nhất đào tạo giáo viên ở các nội dung cốt lõi, đưa vào các chuẩn chung về 

chất lượng đào tạo trong cả nước, và như vậy, sẽ thiết thực và hiệu quả hơn trong 

đầu tư. Tuy nhiên, cách làm này cũng có thể mạng lại một số rủi ro như: hạn chế 

tính linh hoạt, đa dạng giáo dục, đặc trưng vùng miền, ảnh hưởng đến tính sáng tạo 

và lộ trình tự chủ của các trường đại học. 

Những tác động tích cực: 

Quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo sư phạm phải nhằm mục đích ổn 

định và phát triển, dựa trên chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  Do 

đó, quan điểm tập trung đầu tư cho các cơ sở chủ lực ở các thành phố lớn và co hẹp 

hoặc giải thể các cơ sở vùng sâu, vùng xa là quan niệm khá cực đoan. Khi một cơ sở 

giáo dục xuất hiện ở một địa phương có tác động rất tích cực về nhiều mặt cho địa 

phương đó. Vấn đề là xác định được chức năng, vai trò, nhiệm vụ của cơ sở trong 

hệ thống là gì để xây dựng quy hoạch. Việc quy hoạch lại nên được thực hiện theo 

hướng: các trường đại học có chất lượng cao, có uy tín sẽ được chọn làm trường sư 

phạm trọng điểm, các trường khác sẽ chuyển đổi hoạt động để trở thành phân hiệu 

hay vệ tinh của các trường trung tâm này. Toàn bộ chương trình đào tạo của các 

trường sư phạm sẽ được chuẩn hóa và sử dụng đồng bộ trong toàn hệ thống để đảm 

bảo chất lượng đào tạo giáo viên ở các nơi được đồng nhất. 

Qua phỏng vấn sâu, một số chuyên gia còn băn khoăn về vấn đề việc làm của 

sinh viên sau tốt nghiệp, sự phân cấp quản lý nhà nước đối với các trường sư phạm 

sau khi quy hoạch, vấn đề quản lý chất lượng và cải tiến chất lượng đào tạo giáo 

viên. Tuy nhiên, quy hoạch dẫn đến xác định lại vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm 
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vụ của một số trường sư phạm. Điều này tác động đến việc sắp xếp và sử dụng 

nguồn nhân lực giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, giúp quản lý nhà nước trong 

đào tạo giáo viên được chặt chẽ hơn. 

Từ những thập kỷ 80 của thế kỷ trước các trường cao đẳng, các đại học địa 

phương có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực cho hệ 

thống giáo dục quốc dân. Có quan niệm cho rằng, cần tập trung đầu tư cho các 

trường sư phạm chủ chốt ở các thành phố lớn và co hẹp hoặc giải thể các cơ sở đào 

tạo ở vùng s u, vùng xa. Đ y là quan niệm khá cực đoan vì có thể thấy rõ, khi một 

cơ sở giáo dục xuất hiện ở một địa phương có tác động rất tích cực về nhiều mặt 

cho địa phương đó. Vấn đề là xác định được chức năng, vai trò, nhiệm vụ của cơ sở 

trong hệ thống để xây dựng quy hoạch. Khi đó, quy mô đào tạo giáo viên được 

kiểm soát, có kế hoạch và tránh lãng phí ng n sách trong đào tạo. Như vậy, có thể 

nói quy hoạch sẽ giải quyết được thực trạng thừa thiếu giáo viên, tránh được sự lãng 

phí trong công tác đào tạo, tập trung nguồn lực đầu tư góp phần nâng cao chất 

lượng đội ngũ giáo viên và đáp ứng tốt chương trình giáo dục phổ thông mới, đào 

tạo nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vừa nâng cao vị thế, vai 

trò của đội ngũ giáo viên; tạo niềm tin, huy động được nhiều nguồn lực hỗ trợ và 

đồng hành cùng sự phát triển của giáo dục Việt Nam. 

Đối với các trường sư phạm, quy hoạch sẽ giúp n ng cao năng lực tự chủ, 

quản trị và hiệu quả sử dụng các nguồn lực để phát triển nhà trường; xác định được 

chức năng, vai trò và nhiệm vụ của từng trường trong một chỉnh thể thống nhất có 

sự liên thông, kết nối, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đào tạo; nâng cao hiệu quả đào 

tạo của các trường sư phạm, bảo đảm số lượng tuyển sinh phù hợp với nhu cầu sử 

dụng và năng lực đào tạo của từng trường. 

Đối với ngành giáo dục, quy hoạch sẽ hình thành được hệ thống các trường 

sư phạm bao gồm các đại học sư phạm trọng điểm và các vệ tinh theo hướng tinh 

gọn, giảm đầu mối, kết hợp với mô hình quản trị hiện đại, hiệu quả, khắc phục tình 

trạng chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, tránh lãnh phí nguồn lực đầu tư 

của nhà nước; ph n định rõ chức năng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ 

quản lý giáo dục đối với từng cơ sở đào tạo; tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa 

các trường sư phạm và cơ sở sử dụng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu về đội ngũ 

giảng viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Đối với xã hội, quy hoạch bảo đảm niềm tin của xã hội vào chất lượng đào 

tạo giáo viên trên cơ sở đảm bảo c n đối cung cầu trong đào tạo nhân lực giáo viên; 

thu hút được học sinh giỏi, có năng lực vào học các ngành đào tạo; đảm bảo cho 

người học sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm đúng ngành, giảm tỉ lệ thất nghiệp 

của ngành sư phạm và nâng cao vị thế của nghề giáo viên trong xã hội. 

Những tác động tiêu cực: 

Một số chuyên gia cho rằng việc quy hoạch lại hệ thống sư phạm có thể làm 

giảm tính chủ động trong phát triển hệ thống đào tạo giáo viên và làm giảm tính 

cạnh tranh giữa các cơ sở đào tạo trong hệ thống. Hơn nữa, việc giảm số cơ sở đào 

tạo sẽ dẫn đến một bộ phận đội ngũ giảng viên của các trường sư phạm sẽ không có 

việc làm. Cơ chế quản lý các trường cao đẳng, đại học có đào tạo giáo viên ở các 
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địa phương còn hạn chế do Bộ GD&ĐT chỉ quản lý về chuyên môn nên việc quy 

hoạch mạng lưới các trường sư phạm sẽ gặp nhiều khó khăn. 

Đối với các trường sư phạm, quá trình tồn tại cùng với lịch sử hơn 70 năm 

hình thành và phát triển, việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường sư phạm sẽ tạo áp 

lực cho các cơ sở đào tạo phải chuyển đổi, sáp nhập hoặc giải thể, bảo đảm quyền 

lợi của các bên liên quan, đặc biệt là đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý. Năng lực 

thực hiện tự chủ, điều kiện về nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất, thói quen, tâm 

lý của giảng viên và quyết tâm của lãnh đạo nhiều trường sư phạm còn hạn chế. Đặc 

biệt, có hiện tượng người học không muốn vào học các ngành sư phạm. Cụ thể, 

tuyển sinh năm 2018, Bộ GD&ĐT giảm 33% chỉ tiêu tuyển sinh các ngành sư phạm 

(từ 52.000 xuống 35.000). Có những trường giảm khá “s u”, ví dụ Trường ĐHSP - 

Đại học Huế (37,5%), Trường ĐHSP - Đại học Thái Nguyên (31,4%), Trường 

ĐHSP Hà Nội (21%), Trường Đại học Phạm Văn Đồng (73%), Trường Đại học 

Cần Thơ (46,3%), Trường CĐSP Hà Giang (73%), Trường CĐSP Bắc Ninh 

(66%),… 

Đối với ngành giáo dục, các trường sư phạm trực thuộc bộ chủ quản, địa 

phương khác nhau nên phương án xử lý chế độ chính sách, tổ chức, nhân sự cho đội 

ngũ nhà giáo, người lao động khi quy hoạch các trường sư phạm khó có phương án 

thống nhất. Ngoài ra, khả năng kết nối giữa các cơ sở đào tạo sư phạm với các cơ sở 

giáo dục đào tạo khác còn rất hạn chế. 

Đối với xã hội, việc quy hoạch lại các trường sư phạm có thể dẫn tới phản 

ứng của một bộ phận xã hội và nh n d n khi chưa nhận thức được vai trò, quá trình 

và hiệu quả của việc đổi mới hệ thống tổ chức các trường sư phạm. 

Để giảm thiểu được các tác động xã hội mang tính tiêu cực ở trên khi thực 

hiện quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm, chúng tôi đề xuất thực hiện một số 

giải pháp sau đ y:  

Thứ nhất, phát triển năng lực đội ngũ giảng viên của các trường sư phạm sau 

khi sáp nhập, giải thể hoặc chuyển đổi mô hình đào tạo nhằm bố trí công việc phù 

hợp với chuyên môn của giảng viên. 

Thứ hai, xây dựng cơ chế để huy động các nguồn lực đảm bảo việc thực hiện 

quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm được thực hiện theo lộ trình thích hợp, 

không gây xáo trộn và gián đoạn hoạt động của các trường sư phạm.  

Thứ ba, tuyên truyền nhận thức về hiệu quả tích cực của việc quy hoạch lại 

hệ thống nhằm tạo nên sự đồng thuận và niềm tin của xã hội, của các trường sư 

phạm về tính khả thi của những giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng và 

hiệu quả đào tạo giáo viên đáp ứng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

nói chung và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới nói riêng. 

Thứ tư, hướng dẫn các địa phương, các bộ, ngành rà soát sắp xếp, tổ chức lại 

các cơ sở đào tạo giáo viên để chuyển đổi thành các phân hiệu của các trường sư 

phạm trọng điểm quốc gia, cơ sở bồi dưỡng giáo viên ở các địa phương; dừng phân 

bổ chỉ tiêu tuyển sinh ngành sư phạm mầm non đối với các trường cao đẳng đa 

ngành có kết quả đánh giá thấp và trên địa bàn không có nhu cầu; dừng giao chỉ tiêu 
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tuyển sinh trình độ cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên khác để thực hiện nâng 

chuẩn giáo viên theo Luật Giáo dục sửa đổi năm 2019.   

Để thực hiện được các giải pháp nói trên, Bộ GD&ĐT cần phối hợp chặt chẽ 

với các địa phương trong việc sắp xếp, sáp nhập, giải thể các trường sư phạm ở địa 

phương, trong đó có việc tái cấu trúc trường cao đẳng sư phạm hoặc khoa sư phạm 

thuộc trường đại học đa ngành của địa phương và giải quyết tốt chế độ chính sách 

đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên sư phạm dư thừa sau khi thực hiện sáp nhập, giải 

thể.  

Như vậy, quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm cần được chuẩn bị kỹ 

lưỡng, gắn với đặc điểm kinh tế xã hội các vùng miền, đồng thời phải có lộ trình và 

bước đi phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm. Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo, đòi hỏi cao hơn từ năng lực đội ngũ nhà giáo, vì vậy cần 

tiếp tục tập trung đầu tư cho các trường sư phạm lớn và hỗ trợ phát triển năng lực 

các trường có đào tạo giáo viên cho miền núi, vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số. 

Trong quá trình thực hiện quy hoạch, Bộ GD&ĐT phải có hướng dẫn các địa 

phương sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm hoặc chuyển đổi mô hình đào tạo – 

bồi dưỡng, giải quyết tốt vấn đề việc làm cho đội ngũ cán bộ, giảng viên sư phạm, 

khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất của các trường sau khi sáp nhập, giải thể; thực 

hiện tốt công tác dự báo nhu cầu đào tạo, tránh tình trạng nơi thừa nơi thiếu giáo 

viên, đào tạo tràn lan g y lãng phí ng n sách nhà nước và hạn chế tối đa các tác 

động xã hội mang tính tiêu cực. 

Trong tình trạng các trường cao đẳng sư phạm tuyển sinh khó khăn, lượng 

sinh viên ít, giáo viên không có việc làm, có giáo viên cả kỳ học, năm học không có 

một tiết đứng lớp do không tuyển được sinh viên ngành đào tạo. Hiện nay, dù đã bố 

trí kiêm nhiệm, phụ trách thêm công tác đoàn, hội, chuyển giảng viên lên làm việc 

tại các phòng ban và giữa các đơn vị trong trường nhưng đơn vị không thể giải 

quyết hết việc làm cho số giảng viên không có giờ dạy. Đ y là nguồn lao động 

chuyên môn cao, đa số có trình độ thạc sĩ, không nằm trong diện tinh giản biên chế. 

Do đó, vấn đề tạo động lực làm việc cho giảng viên các trường cao đẳng sư phạm là 

cần thiết để giảng viên vẫn tìm ra hướng đi và gắn bó với nghề mình đã chọn. 

Thứ nhất, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, nghiên 

cứu khoa học, bổ sung nâng cấp, đầu tư hệ thống phòng thực hành, phòng thí 

nghiệm bằng các dự án, chương trình,... sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao 

chất lượng đào tạo của nhà trường. 

Thứ hai, có sự thống nhất chỉ đạo về chủ trương từ Đảng ủy, Ban giám hiệu 

và các tổ chức đoàn thể để triển khai kịp thời các văn bản nhằm tăng cường nhận 

thức, động viên và quán triệt, tuyên truyền và chỉ dẫn lộ trình đổi mới. Thông qua 

các diễn đàn sinh hoạt chuyên đề của Đảng ủy, chính quyền, công đoàn, nhà trường 

đã đề ra các biện pháp, chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới trong giáo dục. 

Thứ ba, nhà trường có chính sách hỗ trờ kịp thời cho các giảng viên đi học 

tiến sĩ, thạc sỹ, các giảng viên làm đề tài nghiên cứu khoa học, viết tài liệu giảng 

dạy. Tích cực đầu tư cơ sở vật chất cải thiện môi trường làm việc cho cán bộ, giáo 

viên. Nhà trường đã mở các lớp bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong 
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giảng dạy và nghiên cứu, tổ chức các hội nghị chuyên đề, thúc đẩy hoạt động đổi 

mới phương pháp dạy học. 

Thứ tư, tổ chức các khóa bồi dương nhằm n ng cao năng lực chuyên môn 

cho giảng viên.  

Thứ năm, cần có giải pháp mạnh tác động tác động đến nhận thức, lợi ích của 

giảng viên để tăng tính cạnh tranh trong giảng dạy ở các trường cao đẳng sư phạm. 

Mục tiêu của các giải pháp đổi mới là phải làm thay đổi nhận thức, tạo động lực 

phát triển tiềm năng của mỗi giảng viên. 

Tóm lại, trước thực trạng của các trường CĐSP địa phương trong bối cảnh 

hiện nay là rất khó khăn, đòi hỏi việc ngành giáo dục sẽ phải đổi mới hệ thống các 

trường sư phạm để đáp ứng được những đòi hỏi của xã hội. Cần nghiên cứu dự báo 

sự biến động của cơ cấu, nhu cầu đào tạo giáo viên tương lai. Trên cơ sở đó tái cơ 

cấu các trường sư phạm cho phù hợp. Đào tạo sư phạm trong bối cảnh hiện nay cần 

chú trọng tinh giản, chất lượng thay vì đào tạo ra số lượng lớn. Do đó, n ng cao 

năng lực của các trường sư phạm trong xu thế hội nhập quốc tế nhằm nâng cao chất 

lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông, là giải 

pháp cơ bản, quan trọng đảm bảo cho việc thực hiện thành công quá trình đổi mới 

giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Bên cạnh vấn đề về quy hoạch mạng lưới 

các trường sư phạm, các giải pháp n ng cao năng lực các trường CĐSP, cải thiện 

chính sách nhà giáo, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo giáo viên cần được 

quan tâm triển khai một cách đồng bộ và hiệu quả. 

3.4. Đề xuất và kiến nghị 

3.4.1. Về mô hình đào tạo giáo viên 

Từ các ph n tích trên đ y có thể rút ra một số kết luận và đề xuất các khuyến 

nghị cho việc quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở nước ta như sau: (1) 

Không nên duy trì việc đào tạo giáo viên trong các trường đại học sư phạm khép 

kín. Để cho các trường ĐHSP tự chủ phát triển thành các đại học đa lĩnh vực, trong 

đó có thế ưu tiên lĩnh vực sư phạm; (2) Nên lựa chọn mô hình quy trình đào tạo nối 

tiếp, đặc biệt đối với giáo viên trung học phổ thông. Khi tiềm lực kinh tế của đất 

nước đảm bảo, nên ưu tiên đào tạo giáo viên phổ thông trung học theo mô hình cử 

nhân khoa học cơ bản, sau đó đào tạo cao học về giáo dục, giảng dạy; (3) Ban hành 

quy chế liên thông giữa các trường đại học khoa học cơ bản và kỹ thuật, công 

nghiệp, nông nghiệp tương ứng với các trường ĐHSP và sư phạm kỹ thuật; (4) Có 

chính sách tín dụng và học bổng ưu tiên cho sinh viên sư phạm, chính sách miễn 

hoàn trả tín dụng nếu họ chọn theo nghề sư phạm. 

Thứ nhất, cần thấy rõ ưu thế của mô hình đào tạo giáo viên trong trường đại 

học đa ngành. Trước đ y, giáo viên thường được đào tạo trong các trường sư phạm. 

Tuy nhiên, do xu thế phát triển của giáo dục đại học, phần lớn các trường đại học 

chuyên ngành đã chuyển sang đa ngành, trong đó có các trường sư phạm. Ưu thế 

của mô hình đào tạo này là các ngành đào tạo sư phạm có thể tận dụng thế mạnh 

của các ngành đào tạo ngoài sư phạm. Đó là sự phong phú về đội ngũ, sự năng động 

sáng tạo, sự đa dạng về văn hóa, công nghệ,… để trang bị cho sinh viên một nền 

tảng kiến thức văn hóa, khoa học và công nghệ vững chắc. Giảng viên các ngành sư 
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phạm cũng có điều kiện trao đổi, giao lưu với giảng viên các ngành ngoài sư 

phạm,…  Bên cạnh đó, đào tạo giáo viên trong trường đại học đa ngành cũng hỗ trợ 

cho giảng viên các ngành ngoài sư phạm về phương pháp và kỹ thuật giảng dạy ở cả 

phương diện lý thuyết cũng như kinh nghiệm thực tế. Các ngành ngoài sư phạm 

thường thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của xã hội, đặc biệt là tinh thần khởi 

nghiệp sáng tạo gắn với doanh nghiệp. Sinh viên sư phạm trong môi trường đa 

ngành được ảnh hưởng tư duy năng động và thích ứng nhanh với xã hội.  

Thứ hai, cần chú ý đến việc lựa chọn mô hình đào tạo giáo viên ở Việt Nam. 

Đào tạo giáo viên hiện nay đang được thực hiện theo hai mô hình: Mô hình song 

song và mô hình nối tiếp. Mỗi mô hình đều có những ưu thế và những hạn chế nhất 

định trong đào tạo giáo viên. Việc công nhận và duy trì hai mô hình này sẽ tạo nên 

sự đa dạng trong phương thức đào tạo, tăng thêm sự lựa chọn cho người học muốn 

trở thành giáo viên và phù hợp với xu thế chung trong đào tạo giáo viên của thế 

giới. Mô hình nối tiếp sẽ hiệu quả hơn ở các trường đa ngành. Trong quá trình đào 

tạo giai đoạn khoa học cơ bản, sinh viên có thể có nhiều lựa chọn ngành phù hợp 

chứ không nhất thiết chỉ làm giáo viên. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, nhu cầu 

nhân lực thường xuyên thay đổi
15

. Việc tạo điều kiện cho sinh viên rẽ hướng đi 

trong quá trình đào tạo sẽ tạo điều kiện cho họ tìm việc làm thuận lợi hơn. Nếu áp 

dụng mô hình nối tiếp ở các trường sư phạm chuyên biệt thì sinh viên chỉ đóng 

khung trong môi trường đào tạo giáo viên. 

Thứ ba, việc quy hoạch mạng lưới các trường đại học đào tạo giáo viên cần 

tính đến các yếu tố sau: Các trường có bề dày truyền thống đào tạo giáo viên, có uy 

tín và được kiểm định chất lượng; phân bố dựa vào yếu tố vùng miền, địa chính trị, 

kinh tế để thuận lợi cho sinh viên học tập và công tác sau này. Thực tế cho thấy, 

giáo viên dạy các thành phố lớn đến từ các địa phương khắp cả nước, nhưng khu 

vực nông thôn, miền núi và vùng sâu, vùng xa chủ yếu là người địa phương.  

Thứ tư, về phương thức đào tạo, cần tăng cường sự gắn kết quá trình đào tạo 

với thực tiễn phổ thông. Do vậy, Bộ GD&ĐT cần có quy định trách nhiệm cho 

trường phổ thông trong việc phối hợp hướng dẫn thực hành, thực tập của sinh viên 

sư phạm. Tăng cường thời lượng sinh viên sư phạm tiếp xúc với trường phổ thông 

và giáo viên phổ thông hướng dẫn, kèm cặp giáo sinh trong suốt quá trình đào tạo ở 

trường sư phạm. Các địa phương cũng cần phải có trách nhiệm phối hợp với cơ 

quan quản lý nhà nước, không thể để tình trạng nơi thừa nơi thiếu giáo viên, đào tạo 

tràn lan không tính đến đầu ra như hiện nay, sẽ tạo nên sự lãng phí lớn cho xã hội. 

3.4.2. Về cơ sở đào tạo giáo viên 

3.4.2.1. Đổi mới chương trình đào tạo giáo viên 

Các biện pháp cụ thể đổi mới chương trình đào tạo giáo viên gồm:  

 - Xác định lại mục tiêu đào tạo giáo viên theo định hướng năng lực. Theo đó, 

chương trình cần tập trung vào: i) Hình thành năng lực chuyển hóa tri thức khoa 

học thành tri thức dạy học, phương pháp khoa học thành phương pháp dạy học cho 

người học. Mục tiêu đào tạo chuyên gia giáo dục phải được coi trọng, đào tạo giáo 
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viên giảng dạy các nội dung tích hợp là chiến lược; ii) Tại các cơ sở đào tạo giáo 

viên cho các vùng miền, cần xây dựng chương trình đào tạo giáo viên riêng; chương 

trình bồi dưỡng giáo viên dựa vào kết quả nghiên cứu nhu cầu của địa phương và 

thương định hướng của trường đại học, viện nghiên cứu. Nội dung coi trọng yếu tố 

văn hóa, đặc điểm con người, hiệu quả và giá trị của giáo dục đem lại cho cộng 

đồng phải thiết thực, có ý nghĩa cụ thể đối với đời sống hàng ngày cũng như đảm 

bảo cho cá nhân phát triển bền vững
16

. 

 - Người giáo viên đã có sự thay đổi chức năng theo các hướng sau: 1) Đảm 

nhận nhiều chức năng khác hơn so với trước, có trách nhiệm nặng hơn trong việc 

lựa chọn nội dung dạy học và giáo dục; 2) Chuyển mạnh từ chỗ truyền thụ kiến thức 

sang tổ chức việc học của học sinh, sử dụng tối đa những nguồn tri thức trong xã 

hội; 3) Coi trọng hơn việc cá biệt hóa học tập, thay đổi tính chất trong quan hệ thầy 

trò; 4) Yêu cầu sử dụng rộng rãi hơn những phương tiện dạy học hiện đại; 5) Yêu 

cầu hợp tác rộng rãi và chặt chẽ hơn với các giáo viên; 6) Yêu cầu thắt chặt hơn mối 

quan hệ với cha mẹ học sinh và cộng đồng; 7) Yêu cầu giáo viên tham gia học động 

rộng rãi trong và ngoài nhà trường; 8) Giảm bớt và thay đổi kiểu uy tín truyền thống 

trong quan hệ với học sinh nhất là đối với học sinh lớn và với cha mẹ học sinh. 

 Chức năng của người giáo viên rộng hơn, năng lực tổ chức dạy học, năng lực 

phát triển chương trình là cơ bản, mở rộng các quan hệ trong điều kiện phân hóa 

sâu, phạm vi quan hệ rộng. UNESCO khuyến cáo: “Thầy giáo phải được đào tạo để 

trở thành những nhà giáo dục nhiều hơn là những chuyên gia truyền đạt kiến 

thức”; Hội nghị Paris về giáo dục đưa ra quan niệm “nhà giáo mới” ở đại học: 

“Phải làm chủ được môi trường công nghệ thông tin và truyền thông mới, đồng thời 

phải chuẩn bị về mặt tâm lý cho một sự thay đổi cơ bản về vai trò của họ”. 

 Cùng với năng lực dạy học, cần nhấn mạnh năng lực hoạt động xã hội trong 

và ngoài trường và năng lực đánh giá của người giáo viên. Năng lực tổ chức các 

hoạt động giáo dục gồm: năng lực thiết kế mục tiêu, kế hoạch các  hoạt động giáo 

dục, năng lực cảm hóa thuyết phục người học năng lực hiểu biết đặc điểm học sinh 

để có các phương án giáo dục có hiệu quả; năng lực phối hợp với các lực lượng giáo 

dục trong trường và ngoài trường. Năng lực tổ chức gồm: phối hợp các hoạt động 

dạy học và giáo dục giữa thầy và trò, giữa các trò với nhau, giữa các giáo viên với 

nhau trong các hoạt động giảng dạy; năng lực nắm vững các bước tổ chức các hoạt 

động dạy và học và giáo dục theo một algorit hoặc sáng tạo, biết nêu các nhiệm vụ 

dạy học và giáo dục, đánh giá sản phẩm và kiểm tra, điều chỉnh các hoạt động của 

học sinh; năng lực tập hợp, phối hợp nguồn lực (học sinh và những người khác) 

xung quanh mình để giải quyết các vấn đề của học tập và cuộc sống. 

 Do vậy, phải tạo điều kiện để các giáo viên tương lai rèn luyện trong 5 lĩnh 

vực hoạt động cơ bản: hoạt động trên lớp, hoạt động cấp trường; hoạt động ngoại 

khóa; các hoạt động liên quan đến việc tiếp xúc và hợp tác với các phụ huynh học 

sinh; các hoạt động liên quan đến việc tiếp xúc và hợp tác  với cộng đồng. Đặc biệt, 

đề cao 5 lĩnh vực trách nhiệm của người giáo viên tương lai: Trách nhiệm với học 

sinh; trách nhiệm với xã hội; trách nhiệm với nghề nghiệp; trách nhiệm đối với việc 

hoàn thành tốt công việc; trách nhiệm đối với các giá trị cơ bản của con người. 
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3.4.2.2. Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên trường sư phạm 

Vấn đề đổi mới chương trình đào tạo giáo viên là cốt lõi nhưng người triển 

khai thực hiện là đội ngũ giảng viên sư phạm lại là yếu tố quyết định. Xác định 

thành tố cơ bản trong cấu trúc nhân cách giảng viên trường đại học sư phạm cần có: 

“Là nhà khoa học chân chính, nhà sư phạm tâm huyết, nhà hoạt động văn hóa xã 

hội tích cực và là một nhà quản lí giáo dục tài ba”
17

. 

3.4.2.3. Xây dựng và hoàn thiện môi trường giáo dục đại học 

i) Mô hình trường đại học hiện đại phải đảm bảo 9 yêu cầu cơ bản: 1) Là 

trung t m đào tạo chất lượng cao; 2) Là trung tâm tập hợp gồm những sinh viên có 

năng lực trí tuệ phát triển ở mức độ cao; 3) Là cộng đồng toàn tâm toàn ý sáng tạo 

trong nghiên cứu khoa học; 4) Là trung tâm bồi dưỡng cập nhật văn hóa và hoàn 

thiện tri thức; 5) Có liên thông hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao 

công nghệ; 6) Là trung tâm giải quyết các vấn đề khoa học của địa phương và đất 

nước, khu vực và thế giới; 7) Là trung t m tư vấn về khoa học công nghệ cho các 

cấp quản lí để từ đó có quyết định đúng đắn dựa trên cơ sở lí luận và thực tiễn; 8) 

Là một cộng đồng gồm các thành viên tích cực tham gia xây dựng nền văn hóa hòa 

bình; 9) Phải luôn thích ứng với nhịp sống hiện đại, phù hợp với đặc điểm yêu cầu 

của mỗi quốc gia và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Một quan điểm về 

giáo dục rất đáng chú ý: “Giáo dục là một thứ quyền và là một đặc quyền mà người 

nhận phải bỏ công sức ra để được hưởng, chứ không phải là một món hàng được 

bán ra bởi các nhà quản lý và các giảng viên”. Nghiên cứu thực tế ở Đại học 

LongBeach và Columbia University of Education (Hoa Kì, 2010) đã cho thấy các 

trường xác định tầm nhìn như sau: Chuyển tải kiến thức và hiểu biết bền vững, khơi 

nguồn cảm hứng cho toàn cầu với gía trị: suy nghĩ phía trước, hợp tác, cam kết 

chất lượng là tâm điểm cho các hoạt động; truyền cảm hứng cho mọi thành viên, 

tạo ra một môi trường gồm các giảng viên cùng nhau nghiên cứu đưa ra các 

chương trình , nội dung, lĩnh vực cần đổi mới… Đ y có thể được coi là các nhân tố 

cơ bản tạo lập môi trường tốt nhất cho các cơ hội học tập và nghiên cứu sáng tạo – 

điều kiện đảm bảo cho một trường đại học có được chỉ số hấp dẫn cao
18

. 

ii) Thành phần cơ bản của môi trường giáo dục đại học 

Thành tựu của Tâm lí học đã xác định quy luật cơ bản trong quá trình nhận 

thức chính là quá trình “chuyển vào trong” các yêu cầu khách quan thành cái chủ 

quan của con người. Đối với giáo dục, có thể hiểu quá trình giáo dục với mục tiêu là 

chuyển vào trong các nội dung học vấn biến nó thành niềm tin và hành động. Cơ sở 

lí luận giáo dục đã xác định vai trò của các nhân tố đối với sự hình thành và phát 

triển nh n cách, đó là: Yếu tố sinh học - di truyền làm nền tảng, yếu tố môi trường 

là quyết định, yếu tố giáo dục giữ vai trò chủ đạo, nhưng yếu tố tự hoạt động của cá 

nhân là yếu tố quyết định trực tiếp
19

. Trong quá trình hoạt động của cá nhân, sự tiếp 

nhận các ảnh hưởng chính là sự lựa chọn từ 2 yếu tố tác động: i) Yếu tố bên trong 
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của môi trường giáo dục nhà trường. Đó là: chương trình – nội dung bao gồm: mức 

độ mới của kiến thức, sự cần thiết của tri thức – học vấn đối với người học ở mức 

độ và liều lượng phù hợp; yếu tố phương pháp dạy của giảng viên; cách đánh giá 

của cơ quan quản lí giáo dục; các mức độ khuyến khích (khen thưởng); môi trường 

vật chất và các điều kiện học tập. Trong yếu tố bên nội lực, việc chủ thể duy trì tâm 

trạng hào hứng trong môi trường giao tiếp thân thiện, tích cực là nhân tố cực kì 

quan trọng; ii) Yếu tố bên ngoài. Đó là sự thừa nhận của người sử dụng nhân lực về 

văn bằng và kết quả học tập. Kết quả khảo sát thực tiễn đã cho thấy: vẫn tồn tại hiện 

tượng tuyển dụng thông qua các quan hệ cá nh n, đánh giá thiếu khách quan do vậy 

người yếu kém vẫn có thể có cơ hội tốt hơn người giỏi. Điều này có tác động ngược 

trở lại trường đại học, ảnh hưởng xấu đến sinh viên có kết quả học tập tốt trong quá 

trình học tập ở trường đại học. Do vậy, có thể xuất hiện xu hướng là nhà tuyển dụng 

theo tiêu chí trình độ bằng cấp nào thì trường đại học sẽ tạo ra những sinh viên có 

những tiêu chí đó. Cần có sự cộng hưởng giữa hai yếu tố trên (gồm những nhân tố 

tích cực) bên trong và bên ngoài trường học mới có thể tạo động lực tốt cho người 

học, mới có thể đảm bảo chất lượng thực của giáo dục đại học
20

. 

3.4.2.4. Định hướng tái cấu trúc các trường sư phạm 

Tái cấu trúc là quá trình tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh 

tranh và thích ứng với  bối  cảnh  mới,  đòi  hỏi  những  thay  đổi trong cơ chế quản 

lý và cơ cấu tổ chức. Để tái cấu trúc trong điều kiện hiện nay cần thay đổi tư duy 

quản lý từ các cấp lãnh đạo trong tổ chức đặc biệt là quản lý cấp trung. Cải cách 

công tác quản lý, đưa ra một sơ đồ tổ chức chuẩn và phù hợp, trong đó ph n định rõ 

nhiệm vụ, trách nhiệm từng đơn vị bộ phận, đơn vị trực thuộc, các phòng ban. 

Ngoài ra, cần thay đổi cách thức quản trị và điều hành, bố trí lại nhân sự, đưa ra các 

phương thức quản trị, báo cáo và đánh giá công việc đem lại hiệu quả. Tái cấu trúc 

các quy trình hoạt động nhằm hợp lý hóa các công việc, tiết kiệm chi phí, nâng cao 

hiệu quả làm việc của từng bộ phận phù hợp với định hướng và yêu cầu của tổ chức. 

Khi quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam cần chú ý một số 

điểm sau đ y: Thứ nhất, cần sử dụng dữ liệu chính thức về mô hình dự báo nhu cầu 

đào tạo giáo viên; khai thác dữ liệu dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên theo tầm nhìn 

tương ứng với việc quy hoạch các trường sư phạm để đảm bảo tính khoa học, hệ 

thống. Việc này cần đảm bảo tính khách quan, nghiêm túc để tránh việc thiếu nhất 

quán trong đào tạo cũng như trong quy hoạch ngành. Thứ hai, quản lý chỉ tiêu đào 

tạo ngành sư phạm một cách nghiêm ngặt theo hệ thống ngành. Đảm bảo xem xét 

các tiêu chuẩn đào tạo giáo viên và các điều kiện đào tạo để việc xem xét chỉ tiêu đề 

xuất đào tạo giáo viên ở các cơ sở đào tạo giáo viên tại các địa phương được kiểm 

soát một cách hiệu quả. Cần có sự trao đổi và làm việc trên tinh thần thẳng thắn với 

lãnh đạo địa phương - cơ quan chủ quản các trường hay các cơ sở đào tạo giáo viên 

để có cái nhìn mới về công tác đào tạo giáo viên và quy hoạch các trường sư phạm. 

Thứ ba, xem xét mối liên Bộ trong việc quy hoạch các trường sư phạm vì thực tế 

nguồn lực giáo viên được đào tạo bởi nhiều trường và cơ sở đào tạo khác nhau. 

Trong số đó, có nhiều trường hay cơ sở đào tạo giáo viên là “sản phẩm” của các 

trường chịu sự chủ quản bởi các Bộ khác nhau. Điều này sẽ đảm bảo tính nhất quán 
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trong quy hoạch và thực thi quy hoạch. Cần xem xét quan điểm mỗi Bộ sẽ cùng 

tham gia quản lý các cơ sở đào tạo giáo viên đặc thù liên quan đến Bộ mình mà 

công tác đào tạo giáo viên phải được sự nhất quán chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Có thể 

xem xét cơ chế liên Bộ để cụ thể hóa hoạt động hay Cục Nhà giáo và Cán bộ quản 

lý giáo dục và các Vụ có liên quan như: Vụ Giáo dục thể chất, Vụ khác (có thể xem 

xét phát triển cơ quan chuyên môn Bộ quản lý đội ngũ giáo viên Âm nhạc, Mỹ 

thuật, các môn đặc thù khác,...) sẽ đóng vai trò là cầu nối để giảm các áp lực nếu có 

trong công tác đào tạo giáo viên mà đảm bảo đúng định hướng của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về chuẩn giáo viên. Thứ tư, xem xét quy hoạch vừa chú ý tính kết nối, tính 

khu vực trên diện rộng nhưng không cào bằng hay không dàn đều. Muốn đảm bảo 

cạnh tranh công bằng và “phát triển có trọng điểm” cần quy hoạch các trường sư 

phạm trọng điểm quốc gia ở các khu vực (xét khái quát về mặt địa lý) để đảm bảo 

phát triển làm trọng điểm - đầu kéo thúc đẩy sự phát triển của các vệ tinh hay các cơ 

sở khác trong khu vực. Ngoài ra, các trường trọng điểm cần chú ý đảm bảo yêu cầu 

đào tạo giáo viên theo nhu cầu thực tiễn phục vụ các trường quốc tế, có định hướng 

cung cấp giáo viên cho thị trường quốc tế ở một số ngành cụ thể, có triển vọng. Thứ 

năm, xem xét sự phát triển của các trường cao đẳng sư phạm hay cao đẳng có đào 

tạo giáo viên và định hướng phát triển theo tầm nhìn. Ngay từ thời điểm xem xét 

các cơ sở khoa học của công tác quy hoạch, cần đảm bảo tính nhất quán cũng như 

các ý tưởng có luận cứ để đảm bảo sự an tâm công tác của đội ngũ, của lãnh đạo 

cũng như có định hướng chuyển đổi tầm nhìn phát triển và các hành động đổi mới - 

phát triển. Mặt khác, có thể xem xét vấn đề phát triển các vệ tinh hay các cơ sở đào 

tạo từ các trường sư phạm trọng điểm như là một trong những lựa chọn. Thứ sáu, 

xem xét vấn đề hoạt động đào tạo giáo viên ở các cơ sở đào tạo giáo viên địa 

phương. Cần quan t m đến vấn đề phối hợp quản lý đào tạo trình độ cao đẳng liên 

Bộ (giữa Bộ GD&ĐT; Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội) để có những định 

hướng mang tính chiến lược. Hơn nữa, cần sớm tiếp xúc và làm việc với các trường 

cao đẳng có đào tạo giáo viên để có những giải pháp trấn an về tâm lý song song 

với việc thu thập các ý tưởng, nguyện vọng và cả sự kỳ vọng. Thứ bảy, cần quy 

hoạch mạng lưới các trường sư phạm trong cả nước theo định hướng kết nối khu 

vực mạng nhện. Việc một trường sư phạm có thể làm mối nối hay đầu tàu cho nhóm 

là cần thiết. Tuy nhiên, cũng cần mở rộng quan điểm mạng nhện kết nối trong quy 

hoạch bởi các đường chéo vẫn mang đến những hiệu ứng thú vị và bất ngờ. Thứ 

tám, cần khai thác mối liên kết hợp tác song phương giữa các trường sư phạm với 

các địa phương (tỉnh/thành phố) để đảm bảo đúng vị thế của các trường trọng điểm. 

Điều này cũng tháo gỡ quan niệm cho rằng các trường địa phương mới đáp ứng yêu 

cầu giáo dục địa phương hay mới có thể hỗ trợ giáo dục địa phương. Thứ chín, cần 

xem xét vấn đề nội lực đích thực của các cơ sở đào tạo địa phương đã và đang phát 

triển đào tạo nhóm ngành sư phạm và ngoài sư phạm. Hiện nay, chỉ tiêu sư phạm 

nếu được cấp cho các trường này liệu có dựa trên điều kiện vật chất toàn trường - 

dành cho các ngành hay chỉ là cơ sở vật chất dành cho ngành sư phạm? Hơn thế 

nữa, các yêu cầu kỹ thuật về dự báo nguồn lực giáo viên, điều kiện về giảng viên, 

trường thực hành, nguồn học liệu, nguồn học liệu mở đều là các vấn đề nên xem xét 

nếu các trường muốn tiếp tục đào tạo giáo viên theo định hướng quy hoạch ngành 

sư phạm. Thứ mười, cần xem xét các trường trung cấp đang đào tạo các ngành đặc 

thù (các trường ở hệ thống giáo dục ngoài công lập). Hiện nay, ở một số địa 
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phương, giáo viên mầm non vẫn đang thiếu đáng kể và các trường trung cấp tư thục 

đang hoạt động để đào tạo nhóm ngành này. Thực tế cho thấy nhóm giáo viên tốt 

nghiệp vẫn cần được quản lý nghiêm túc theo tiêu chuẩn đào tạo giáo viên dù nhóm 

này tiếp tục học liên thông đi nữa. Bên cạnh đó, cần chú ý việc xem xét kết nối 

chương trình đào tạo theo quy chế liên thông đào tạo để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả 

và chất lượng. 

3.4.3. Về cơ chế, chính sách của ngành giáo dục 

 Về xây dựng vị trí việc làm:  

Để đảm bảo bố trí đủ số giáo viên để làm công tác giảng dạy tất cả các môn 

học và các hoạt động giáo dục khác có trong kế hoạch giáo dục quy định tại 

Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GD&ĐT ban hành và bảo đảm thực hiện 

đầy đủ nhiệm vụ của cơ sở giáo dục mầm non theo quy định, Bộ GD&ĐT đã nghiên 

cứu và đưa ra định mức số lượng giáo viên cụ thể tương ứng với đơn vị “lớp” học 

(xuất phát từ quy định số học sinh trên lớp) và phù hợp với quy mô từng cấp học, 

loại hình trường. Chẳng hạn: mầm non 2 buổi/ngày – 2,2 giáo viên/lớp; tiểu học 2 

buổi/ngày – 1,5 giáo viên /lớp; THCS – 1,9 giáo viên/lớp; THPT – 2,25 giáo viên 

/lớp. Tuy nhiên, đối với các loại hình trường phổ thông chuyên biệt và các loại hình 

cơ sở giáo dục mầm non khác nhau thì định mức số lượng được xác định khác nhau. 

Sau thời điểm ban hành Thông tư 6 và Thông tư 16, chương trình giáo dục 

mầm non và chương trình giáo dục phổ thông đã có nhiều điều chỉnh, thay đổi 

nhằm đáp ứng với yêu cầu của công cuộc đổi mới giáo dục. Cụ thể, Bộ GD&ĐT đã 

ban hành Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Chương trình giáo dục mầm 

non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT; Thông tư số 

32/2018/TT-BGDĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới thay thế thay 

thế Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT. Việc điều chỉnh, thay đổi này làm tăng 

khối lượng và mức độ phức tạp của công việc, cách thức triển khai hoạt động dạy 

học, giáo dục cũng có nhiều thay đổi, do đó, Bộ GD&ĐT cần có nghiên cứu, tính 

toán, xác định lại vị trí việc làm, số lượng người làm việc cần thiết để thực hiện đầy 

đủ nhiệm vụ được quy định trong chương trình giáo dục hiện hành. Bên cạnh đó, 

cần phải tính đến việc thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế theo tinh thần 

Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 về Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. 

 Về tuyển dụng đội ngũ giáo viên:  

Từ ngày 01/7/2020, khi Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực thi hành, trình độ 

đào tạo đối với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS có thay đổi. Cụ thể: mầm non 

từ trung cấp lên cao đẳng, tiểu học từ trung cấp lên đại học, THCS từ cao đẳng lên 

đại học. Đồng thời, bắt đầu từ năm học 2020-2021, chương trình giáo dục phổ 

thông mới bắt đầu được thực hiện, đòi hỏi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giáo 

viên phải được n ng cao để đáp ứng với mục tiêu thực hiện chương trình. Chính 

phủ đang x y dựng các Nghị định thay thế Nghị định số 29, Nghị định 161. Ngoài 

ra, trong quá trình triển khai thực hiện các Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp, nảy sinh một số vấn đề liên quan đến chứng chỉ ngoại ngữ, 

tin học, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, 
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chứng nghỉ tiếng dân tộc,…cần được điều chỉnh phù hợp với thực tiễn hơn. Do đó, 

một số quy định tại Thông tư liên tịch số 20, 21, 22, 23 cần phải được điều chỉnh để 

có sự thống nhất với các văn bản Luật, hướng dẫn thực hiện Luật giúp các địa 

phương thuận lợi hơn trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý giáo viên. 

Ngoài ra, cần thiết phải ban hành các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp muốn trở 

thành giáo viên các cấp tiểu học, THCS, THPT để đảm bảo phù hợp với quy định 

tại Điều 72 Luật Giáo dục 2019. Đồng thời, chương trình cũng dành cho những giáo 

viên chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với cấp học đang giảng dạy để chuẩn 

về bằng cấp. 

 Về chế độ làm việc của giáo viên: 

Chương trình giáo dục phổ thông mới được ban hành với nhiều thay đổi 

trong nội dung, cách thức dạy học và giáo dục, việc tăng cường ứng dụng khoa học 

và công nghệ trong dạy học… dẫn đến việc cần phải tính toán lại định mức để đảm 

bảo bố trí đủ người để thực hiện. Bên cạnh đó, việc phát sinh các hình thức dạy học, 

giáo dục mới trong thời gian học sinh không đến trường vì dịch Covid-19 nhưng 

chưa có quy định cụ thể về cách quy đổi ra định mức tiết dạy (dạy học trên internet, 

qua truyền hình,…) cũng cần được nghiên cứu để đưa vào quy định về chế độ làm 

việc đối với giáo viên.  

3.4.4. Về tổ chức thực hiện quy hoạch 

3.4.4.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai phương 

án quy hoạch; Phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các bên liên 

quan trong việc dự báo cung - cầu đào tạo giáo viên trong phạm vi cả nước; soạn 

thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ chuẩn trường sư phạm và hướng dẫn 

tổ chức đánh giá theo bộ quy chuẩn; Lồng ghép các giải pháp thực hiện quy hoạch 

mạng lưới với các chương trình, dự án trong từng giai đoạn theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao; Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh nội dung quy hoạch 

các trường sư phạm cho phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

Bộ GD&ĐT cần chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trình Thủ 

tướng Chính phủ điều chỉnh nội dung quy hoạch các trường sư phạm cho phù hợp 

với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược phát triển ngành sư phạm 

trên cơ sở các nghiên cứu tổng thể về nhu cầu đào tạo giáo viên trình độ đại học của 

cả nước, các vùng miền đặc thù, ngành nghề đặc thù và nhu cầu nhân lực phục vụ 

cho hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cần xây dựng, ban hành, hướng 

dẫn hoặc trình cấp có thẩm quyền xây dựng, ban hành hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật, cơ chế chính sách đầu tư các điều kiện đảm bảo chất lượng để phát triển 

một số trường sư phạm trọng điểm đạt trình độ khu vực và thế giới. Khuyến khích 

sáp nhập các viện nghiên cứu giáo dục, trường trung cấp, trường CĐSP, trường cao 

đẳng đa ngành có đào tạo giáo viên hoặc khoa sư phạm của trường đại học đa ngành 

trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố. 
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3.4.4.2. Đối với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  

Chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành, địa phương có liên quan 

xây dựng hệ thống thông tin thu thập, phân tích và dự báo cung - cầu nguồn nhân 

lực quốc gia, định kỳ dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên trong phạm vi cả nước. 

3.4.4.3. Đối với các Bộ, ngành là cơ quan chủ quản của các trường sư phạm và  y 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với Bộ GD&ĐT trong việc dự 

báo nhu cầu đào tạo tại địa phương; chỉ đạo các cơ sở đào tạo giáo viên của địa 

phương hoặc của các Bộ, ngành đóng trên địa bàn thực hiện tốt công tác đảm bảo 

chất lượng đào tạo giáo viên; rà soát, sắp xếp lại các cơ sở đào tạo giáo viên trên địa 

bàn theo mục tiêu, quan điểm quy hoạch các trường sư phạm; xây dựng và phê 

duyệt sắp xếp lại các cơ sở đào tạo giáo viên thuộc phạm vi quản lý phù hợp với nội 

dung quy hoạch các trường sư phạm và chịu trách nhiệm tổ chức việc thực hiện quy 

hoạch; bố trí và lồng ghép các nguồn lực để thực hiện các nội dung quy hoạch các 

trường phù hợp với khả năng ng n sách theo từng thời kỳ; phối hợp với các trường 

đại học sư phạm trọng điểm xây dựng cơ chế phối hợp với các trường sư phạm vệ 

tinh thuộc phạm vi quản lý; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch đối với các 

cơ sở đào tạo giáo viên thuộc phạm vi quản lý. 

3.4.4.4. Đối với các trường sư phạm 

Cung cấp các thông tin cần thiết cho hệ thống thông tin thu thập, phân tích và 

dự báo cung - cầu nguồn nhân lực giáo viên; chủ trì thực hiện các nghiên cứu dự 

báo nhu cầu đào tạo giáo viên cho các địa phương; xây dựng đề án tái cấu trúc nhà 

trường, đổi mới quản trị đại học trên tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm; đổi 

mới chương trình đào tạo giáo viên; tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; 

nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý; tăng cường các điều kiện 

về bảo đảm chất lượng và thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục; từng bước nâng 

dần chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; đẩy mạnh trao 

đổi học thuật, giao lưu và hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu 

khoa học.  

Các trường sư phạm cần cung cấp các thông tin cần thiết cho hệ thống thông 

tin thu thập, phân tích và dự báo cung - cầu nguồn nhân lực giáo viên; chủ trì thực 

hiện các nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên cho các địa phương và lĩnh 

vực giáo dục tư nh n. Trường sư phạm cần đổi mới quản trị đại học trên tinh thần tự 

chủ và tự chịu trách nhiệm, đổi mới chương trình đào tạo. Các trường cũng cần tập 

trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường tính liên thông trong đào tạo; 

đa dạng hóa mô hình và phương thức đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng 

viên và cán bộ quản lý, tăng cường các điều kiện về bảo đảm chất lượng và thực 

hiện kiểm định chất lượng giáo dục, từng bước nâng dần chất lượng đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

Các trường đại học sư phạm đào tạo đa ngành đào tạo cả sinh viên sư phạm 

và sinh viên không theo hướng sư phạm. Các sinh viên này sau khi ra trường bất kể 

theo hướng nào đều có thể làm giáo viên nếu được cấp chứng chỉ hành nghề. Đa 

dạng hóa các mô hình đào tạo giáo viên. 
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Các trường sư phạm trọng điểm quốc gia được ưu tiên đầu tư, bổ sung kinh 

phí từ ng n sách nhà nước theo quy định của Luật Ng n sách nhà nước và các văn 

bản hướng dẫn Luật Ng n sách nhà nước để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và 

nâng cao chất lượng giảng dạy đáp ứng nhu cầu phát triển sau khi quy hoạch mạng 

lưới các trường sư phạm.  

Khuyến khích các trường sư phạm trọng điểm quốc gia sử dụng nguồn thu để 

lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào c n đối ng n sách nhà nước và huy động các 

nguồn vốn hợp pháp khác thông qua hợp tác, liên kết với doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nh n trong và ngoài nước để đầu tư x y dựng cơ sở vật chất.  

Kinh phí đào tạo giáo viên do người học đóng góp và ng n sách nhà nước hỗ 

trợ giảm dần theo lộ trình tính đúng, tính đủ học phí theo quy định hiện hành. Đối 

với công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo đặt hàng 

của các địa phương thực hiện theo quy định hiện hành về giao nhiệm vụ, đặt hàng 

hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ng n sách nhà nước từ 

nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

3.4.4.5. Đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo 

Hợp tác chặt chẽ với các trường sư phạm trong toàn bộ quá trình đào tạo giáo 

viên để bảo đảm sinh viên tốt nghiệp đạt được chuẩn đầu ra; chủ động kết hợp với 

cơ sở đào tạo giáo viên trong việc đặt hàng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ 

quản lý giáo dục, bảo đảm đủ về số lượng và nâng cao chất lượng; Kết nối chặt chẽ 

với hệ thống thông tin thu thập, phân tích và dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên trong 

cả nước, hỗ trợ xây dựng Đề án tuyển sinh cho các trường sư phạm hằng năm; Phối 

hợp với các trường sư phạm xây dựng cơ chế phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng 

giáo viên; chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục phục vụ sự phát triển 

giáo dục của các địa phương. 

Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc rà soát, sáp nhập, giải thể 

các cơ sở đào tạo giáo viên trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mỗi tỉnh chỉ có một cơ sở đào 

tạo giáo viên, cung cấp nhân lực giáo viên các cấp cho địa phương.   

3.5. Kết luận chương 3 

 Chương 3 trình bày quan điểm, nguyên tắc quy hoạch mạng lưới các trường 

sư phạm ở Việt Nam. Từ đó, nghiên cứu đề xuất các phương án quy hoạch mạng 

lưới và lộ trình thực hiện các phương án quy hoạch. Thông qua tham vấn ý kiến các 

chuyên gia và ph n tích các cơ chế, chính sách hiện hành đối với ngành Giáo dục, 

đề tài đã đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quy hoạch mạng lưới các 

trường sư phạm cũng như đề xuất một số cơ chế, chính sách trong đào tạo, bồi 

dưỡng và sử dụng đội ngũ giáo viên. Đ y là căn cứ để đổi mới các trường sư phạm, 

nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên sau khi quy hoạch. Một số tác động xã hội 

trong quá trình thực hiện quy hoạch cũng được đề cập đến nhằm giúp các bên liên 

quan đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực khi thực 

hiện các phương án quy hoạch đã đề xuất. 

 

  



 

 

66 

 

KẾT LUẬN 

Đề tài nghiên cứu thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

về khoa học giáo dục. Kết quả của đề tài này sẽ cung cấp các luận cứ khoa học cho 

Đề án “Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và trường sư phạm thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến 2050” của Bộ GD&ĐT. Đề tài đã tổng hợp được nhiều ý 

kiến từ các chuyên gia của các trường sư phạm trong và ngoài nước, ý kiến từ Hiệp 

hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và cán bộ quản lý các cấp thông qua 

nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học. Đồng thời, qua phân tích kết quả khảo sát thực tế 

tại các cơ sở đào tạo giáo viên trong cả nước và kết quả thực hiện bước đầu của các 

trường ĐHSP chủ chốt tham gia Chương trình ETEP với sự tài trợ của Ngân hàng 

thế giới
21
, đề tài đã thu được một số kết quả nghiên cứu chủ yếu sau đ y: 

1) Hệ thống được cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của vấn đề quy hoạch 

mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam.   

2) Tìm hiểu cơ sở lý luận của hệ thống đào tạo giáo viên ở Việt Nam và một 

số nước trên thế giới: Mô hình đào tạo giáo viên, chương trình đào tạo giáo viên, 

kinh nghiệm quy hoạch các trường sư phạm.  

Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài cung cấp các luận cứ khoa học vững 

chắc cho vấn đề quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam. 

3) Xây dựng bộ chuẩn các trường sư phạm và bước đầu đánh giá các cơ sở 

đào tạo giáo viên theo bộ chuẩn đã đề xuất. 

4) Đề xuất phương án quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam 

và sơ đồ cấu trúc các trường sư phạm trọng điểm, trường sư phạm chủ chốt và 

trường sư phạm vệ tinh. 

5) Đề xuất một số cơ chế, chính sách thực hiện quy hoạch và quản lý quy 

hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam. 

Các số liệu thống kê trong nghiên cứu được thực hiện trong giai đoạn 2017-

2019, do đó một số số liệu nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục cập nhật để có được phân 

tích, đánh giá chính xác nhất về hệ thống đào tạo giáo viên của Việt Nam hiện nay 

cũng như năng lực đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của các trường sư 

phạm. 

Nhóm nghiên cứu xin cảm ơn sự tài trợ của Chương trình khoa học và công 

nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục 

đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam” với mã số 

chương trình là: KHGD/16-20. 
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