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I. Thành viên chính thực hiện đề tài 

 GS.TS. Phạm Hồng Quang 

 PGS.TS. Nguyễn Danh Nam 

 PGS.TS. Nguyễn Thị Tính 

 PGS.TS. Hà Trần Phương 

 PGS.TS. Nguyễn Thám 

 PGS.TS. Lê Quang Sơn 

 GS.TS. Huỳnh Văn Sơn 

 PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh 

 TS. Hà Thị Kim Linh 

 TS. Ôn Thị Mỹ Linh 

II. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài 

2.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quy hoạch các trường sư phạm 

 Nghiên cứu căn cứ pháp lý để thực hiện quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm. 

 Nghiên cứu cơ sở lý luận về hệ thống đào tạo giáo viên. 

 Nghiên cứu cơ sở lý luận về quy hoạch và quy hoạch các trường sư phạm. 

 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam về quy hoạch các trường sư phạm. 

2.2. Đánh giá thực trạng của hệ thống đào tạo giáo viên ở Việt Nam 

 Đánh giá thực trạng về quy mô đào tạo giáo viên của Việt Nam. 

 Đánh giá thực trạng công tác dự báo nhu cầu đào tạo và năng lực đào tạo của các 

trường sư phạm. 

2.3. Đề xuất phương án quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm 

 Đề xuất chuẩn, quy chuẩn các trường sư phạm. 

 Đề xuất mô hình quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm. 



 Đề xuất mô hình mới trong đào tạo giáo viên. 

2.4. Nghiên cứu các cơ chế, chính sách thực hiện quy hoạch mạng lưới các trường sư 

phạm 

 Phân tích, đánh giá các cơ chế, chính sách hiện hành về đào tạo giáo viên và chứng chỉ 

hành nghề giáo viên. 

 Nghiên cứu đề xuất các chính sách thực hiện và quản lý quy hoạch với Chính phủ, 

Quốc hội, các Bộ/Ngành liên quan và các địa phương. 

III. Kết quả và sản phẩm chính của Đề tài  

3.1. Sản phẩm khoa học 

 Báo cáo: “Nghiên cứu căn cứ pháp lý để thực hiện quy hoạch mạng lưới các trường sư 

phạm” 

 Báo cáo: “Nghiên cứu cơ sở lý luận về hệ thống đào tạo giáo viên” 

 Báo cáo: “Nghiên cứu cơ sở lý luận về quy hoạch và quy hoạch hệ thống đào tạo giáo 

viên” 

 Báo cáo: “Nghiên cứu kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế về quy hoạch mạng lưới 

các trường sư phạm” 

 Báo cáo: “Đánh giá thực trạng về quy mô đào tạo giáo viên và đánh giá năng lực đào 

tạo của các trường sư phạm ở Việt Nam” 

 Bộ tiêu chuẩn: “Đề xuất chuẩn, quy chuẩn các trường sư phạm ở Việt Nam” 

 Báo cáo: “Vấn đề cấp chứng chỉ hành nghề giáo viên ở Việt Nam và đề xuất quản lý 

giáo viên bằng chuẩn nghề nghiệp” 

 Bản đề xuất: “Nghiên cứu đề xuất nội dung và phương án quy hoạch tổng thể mạng 

lưới các trường sư phạm ở Việt Nam” 

 Báo cáo: “Nghiên cứu đề xuất mô hình đào tạo giáo viên mới ở Việt Nam” 

 Báo cáo: “Phân tích, đánh giá các chính sách về đào tạo giáo viên và hành nghề giáo 

viên ở Việt Nam” 

 Bản kiến nghị: “Nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách và các giải pháp thực hiện 

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

 Báo cáo: “Luận cứ khoa học đề xuất phương án quy hoạch mạng lưới các trường sư 

phạm ở Việt Nam” 



 Báo cáo: “Nghiên cứu khảo sát thực trạng quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở 

Việt Nam” 

 Báo cáo: “Nghiên cứu kinh nghiệm quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm của 

Trung Quốc” 

3.2. Sản phẩm xuất bản 

Số 

TT 
Tên bài báo/sách Tên tác giả Tạp chí 

Năm 

xuất 

bản 

1 Mô hình đào tạo giáo viên của 

một số nước trên thế giới và bài 

học kinh nghiệm cho Việt Nam 

Phạm Hồng Quang, 

Hà Trần Phương, 

Nguyễn Danh Nam 

Tạp chí Giáo dục, số 

466, kì 2, tr.6-11 

2019 

2 Thực trạng nghiên cứu khoa 

học của giảng viên các trường 

sư phạm 

Nguyễn Danh Nam Tạp chí Thiết bị Giáo 

dục, số đặc biệt tháng 

10, tr.172-174 

2019 

3 Mô hình quản lý đào tạo giáo 

viên trên thế giới 

Nguyễn Danh Nam Tạp chí Quản lý Giáo 

dục, tập 11, số 11, 

tr.3-9 

2019 

4 Kinh nghiệm quốc tế trong quy 

hoạch mạng lưới các trường sư 

phạm 

Nguyễn Danh Nam Tạp chí Giáo dục, số 

468, kì 2, tr.7-10 

2019 

5 Giải pháp đổi mới cơ sở đào 

tạo giáo viên ở Việt Nam 

Phạm Hồng Quang Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ, Đại học 

Thái Nguyên, tập 

206, số 13, tr.55-62 

2019 

6 Quan điểm và nguyên tắc quy 

hoạch mạng lưới các trường sư 

phạm ở Việt Nam 

Phạm Hồng Quang, 

Nguyễn Danh Nam 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ, Đại học 

Thái Nguyên, tập 

209, số 16, tr.108-

114 

2019 

7 Thực trạng vấn đề quy hoạch 

mạng lưới các trường sư phạm 

ở Việt Nam 

Phạm Hồng Quang, 

Nguyễn Danh Nam 

Tạp chí Khoa học 

Giáo dục, số 22, tr.7-

12 

2019 

8 Solutions for restructuring the 

teacher education system in 

Vietnam 

Pham Hong Quang, 

Nguyen Danh Nam 

Vietnam Journal of 

Education, vol 4, 

issue 1, pp.9-13 

2020 

9 Tác động xã hội trong quá trình 

thực hiện quy hoạch mạng lưới 

các trường sư phạm ở Việt 

Phạm Hồng Quang, 

Nguyễn Danh Nam 

Tạp chí Khoa học, 

Trường Đại học Sư 

phạm Thành phố Hồ 

2020 



Nam Chí Minh, tập 17, số 

8, tr.1379-1387 

10 Restructuring the teacher 

education system in Vietnam 

Quang Hong Pham, 

Nam Danh Nguyen 

International Journal 

of Learning, 

Teaching and 

Educational 

Research, vol 19, 

number 4, pp.29-43. 

DOI: 

10.26803/ijlter.19.4.3 

2020 

 

3.3. Sản phẩm đào tạo 

3.3.1. Tên Học viên cao học: Nguyễn Thị Hóa; 

 Tên luận văn/luận án: Nghiên cứu mô hình đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục hiện nay 

 Năm tốt nghiệp: 2019 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Quang Sơn 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 

3.3.2. Tên Học viên cao học: Trần Trọng Hiếu; 

 Tên luận văn/luận án: Phối hợp giữa trường trung học phổ thông với trung tâm bồi 

dưỡng giáo viên cấp tỉnh trong bồi dưỡng năng lực cho giáo viên ở tỉnh Hải Dương 

 Năm tốt nghiệp: 2020 

 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phạm Hồng Quang 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 

3.3.3. Tên Học viên cao học: Nguyễn Anh Tuấn 

 Tên luận văn/luận án: Phối hợp giữa trường trung học phổ thông và trường đại học sư 

phạm trong bồi dưỡng năng lực cho giáo viên ở tỉnh Lạng Sơn 

 Năm tốt nghiệp: 2020 

 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phạm Hồng Quang 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 

3.3.4. Tên Học viên cao học: Nguyễn Anh Tuấn 



 Tên luận văn/luận án: Phối hợp giữa trường trung học phổ thông và trường đại học sư 

phạm trong bồi dưỡng năng lực cho giáo viên ở tỉnh Lạng Sơn 

 Năm tốt nghiệp: 2020 

 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phạm Hồng Quang 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 

3.3.5. Tên Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thanh Huệ 

 Tên luận văn/luận án: Phát triển hệ thống đào tạo giáo viên theo mô hình hiện đại 

 Năm giao tên đề tài: 2019 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 

 Cơ sở đào tạo NCS: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 

3.4. Hợp tác trong và ngoài nước 

Đề tài có phối hợp với một số đề tài khoa học công nghệ trong quá trình nghiên cứu 

như: Đề tài “Nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 

2035” do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chủ trì; Đề tài “Giải pháp đảm bảo điều kiện 

phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ và số học sinh đến trường giai đoạn 2018-2025, tầm 

nhìn 2035” do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì; Đề tài “Cơ sở 

khoa học của quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam” do Trường Đại 

học Bách khoa Hà Nội chủ trì. 

Thực hiện nội dung khảo sát trong đề tài KH&CN cấp Quốc gia “Nghiên cứu quy hoạch 

mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035” do GS.TS Phạm 

Hồng Quang chủ nhiệm, Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên đã tổ chức đoàn 

công tác tới Trung Quốc từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10 năm 2018. Đoàn đã đến 

thăm và làm việc với Trường Đại học Sư phạm Hoa Đông (một trong sáu trường Đại học Sư 

phạm trọng điểm của Trung Quốc), Khoa Lịch sử thuộc Trường Đại học Sư phạm Hoa 

Đông, Trường Đại học Sư phạm Chiết Giang (trường Đại học Sư phạm thuộc tỉnh Chiết 

Giang), thăm quan cơ sở vật chất và thảo luận với một số nghiên cứu sinh của Trường 

ĐHSP Nam Kinh. Đồng thời, đoàn cũng thăm và trao đổi chuyên môn với cán bộ, giáo viên 

trường phổ thông liên kết thực hành thuộc trường Đại học Sư phạm Chiết Giang (High 

School Affiliated Zhejiang Normal University). Nội dung trong các buổi thảo luận với học 

giả Trung Quốc tập trung vào: Mô hình đào tạo giáo viên tại Trung Quốc; Vấn đề quy hoạch 

mạng lưới các trường sư phạm tại Trung Quốc; Các giải pháp sắp xếp, tái cấu trúc các 

trường sư phạm trọng điểm; Thảo luận sâu về việc chuyển đổi mô hình các trường trung cấp 

sư phạm, cao đẳng sư phạm,... Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy cần rà soát, hoàn 

thiện mạng lưới các trường sư phạm, xác định một số trường đại học sư phạm trọng điểm để 

đầu tư; xây dựng hệ thống các trường vệ tinh và mối quan hệ giữa các trường sư phạm trọng 

điểm với các trường vệ tinh. Đồng thời, cần có sự quản lý nhà nước về chỉ tiêu đào tạo giáo 



viên hằng năm dựa trên nhu cầu đào tạo, xây dựng lộ trình triển khai việc sát hạch và cấp 

chứng chỉ hành nghề cho giáo viên phổ thông trên cơ sở các bộ quy chuẩn nghề nghiệp. 

IV. Đóng góp chính của Đề tài 

4.1. Đóng góp thực tiễn  

- 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. 

Báo cáo tư vấn về mô hình đào tạo giáo viên và các giải pháp quy hoạch mạng lưới các 

trường sư phạm tại các Hội thảo của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; Hội 

đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực; Chương trình ETEP của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. Các ý kiến tham vấn cũng được đăng tải trên các báo điện tử có uy tín như: Giáo 

dục và Thời đại, Nhân dân, Giáo dục, Dân trí,… 

- Tư vấn, đóng góp ý kiến cho các nội dung về đào tạo giáo viên và sắp xếp, tổ chức lại 

các trường sư phạm; xác định chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm hằng năm; đổi mới cơ chế, chính 

sách đối với đào tạo giáo viên và sinh viên sư phạm; triển khai thực hiện Chương trình 

ETEP (Chương trình phát triển các trường sư phạm trong nâng cao hiệu quả bồi dưỡng giáo 

viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông).  

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

trường sư phạm ở Việt Nam. 

- Thí điểm sử dụng bộ chuẩn các trường sư phạm trong đánh giá, phân loại các trường 

sư phạm trong cả nước. 

4.2. Đóng góp về mặt khoa học 

Nghiên cứu cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của vấn đề quy hoạch mạng lưới các trường 

sư phạm ở Việt Nam. 

Nghiên cứu 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 dự thảo bộ chuẩn các trường sư phạm và bước đầu đánh giá các cơ sở đào tạo 

giáo viên theo bộ chuẩn đã đề xuất. 

V. Hiệu quả của Đề tài 

5.1. Hiệu quả kinh tế 

Kết quả nghiên cứu đóng góp chung vào công tác quy hoạch tổng thể mạng lưới các 

trường đại học, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong ổn định cơ 

cấu ngành nghề, tránh tác động xấu trong xã hội do tỷ lệ thất nghiệp cao, tránh lãng phí 

ngân sách của nhà nước đầu tư cho đào tạo, nâng cao vị thế của nghề giáo trong xã hội hiện 

nay. 

5.2. Hiệu quả xã hội 



Về nhận thức và truyền thông: 

 Kết quả nghiên cứu có thể giúp các nhà quản lý xây dựng phương án quy hoạch 

mạng lưới các trường sư phạm, lập kế hoạch tái cấu trúc các trường sư phạm, đổi mới 

chương trình đào tạo và đào tạo lại đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới 

chương trình giáo dục phổ thông. 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo là đơn vị sử dụng sản phẩm nghiên cứu, làm cơ sở cho việc 

xây dựng và hoạch định chính sách liên quan đến nhà giáo cũng như chính sách của ngành 

giáo dục. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được chuyển giao toàn bộ cho Vụ Giáo dục Đại 

học và Ban soạn thảo Đề án “Quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn 2045”. 

 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 thực hiện Đề án “Quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045” và là căn cứ cho việc quy hoạch mạng lưới các trường sư 

phạm trong cả nước. 

 Báo cáo về dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của đề tài là cơ sở để các trường 

sư phạm xác định quy mô đào tạo theo từng giai đoạn, theo từng ngành đào tạo. Đồng thời, 

các 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 và gắn kết chặt chẽ hơn với 

thị trường lao động trong triển khai các hoạt động đào tạo của mình. 

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

luật cung  cầu trong đào tạo giáo viên, giảm số lượng sinh viên tốt nghiệp không tìm kiếm 

được việc làm, làm giảm sự lãng phí do đào tạo thừa và mất cân đối như hiện nay; đồng 

thời, quy hoạch sẽ thúc đẩy sự phát triển của các trường trong hệ thống, tăng cường công tác 

kiểm định trường và kiểm định chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo của các 

cơ sở trong hệ thống, đảm bảo được đầu ra đáp ứng được mức chất lượng chuẩn trên toàn 

quốc. 

Về chính sách:   

 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, đẩy mạnh xã hội hóa giáo 

dục, làm cơ sở đề xuất Chính phủ xây dựng Nghị định về tự chủ trong giáo dục đại học. 

 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; đề xuất 

chứng chỉ hành nghề giáo viên, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng giáo viên góp phần quan 

trọng vào việc thực hiện thành công quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo. 


