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Biểu B1-2b-TMĐTXH 
                                                                                                                            10/2014/TT-BKHCN 

 

THUYẾT MINH 
 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 

 
 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1 
Tên đề tài: Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới 

các trường sư phạm ở Việt Nam đến năm 2025, 

tầm nhìn 2035 

1a.   Mã số của đề tài:  

KHGD/16-20.ĐT.020 

2 Loại đề tài: 

Thuộc 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” 

Mã số của Chương trình: KHGD/16-20 

3 Thời gian thực hiện: 24 tháng 

(từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2019) 

4. Cấp quản lý:  

Quốc gia  

5 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 4.850 triệu đồng, trong đó: 

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 4.850 triệu đồng 

- Từ nguồn tự có của tổ chức: 0 

- Từ nguồn khác: 0 

6 Phương thức khoán chi: 

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng                  

 

 Khoán từng phần, trong đó: 

- Kinh phí khoán: 4.500 triệu đồng 

- Kinh phí không khoán: 350 triệu đồng 

7 Chủ nhiệm đề tài: 

Họ và tên: Phạm Hồng Quang 

Ngày, tháng, năm sinh: 18/02/1964                  Nam/Nữ: Nam 

Học hàm, học vị: GS.TS 

Chức danh khoa học: Giảng viên cao cấp         Chức vụ: Hiệu trưởng  

Điện thoại của tổ chức: 02083 851013              Fax: 02083 857867                          

Mobile: 0913 357361           E-mail: phamhongquang@dhsptn.edu.vn 

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 

Địa chỉ tổ chức: Số 20, Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên 

8 Thư ký đề tài: 

Họ và tên: Nguyễn Danh Nam  
Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1982             Nam/ Nữ: Nam 
Học hàm, học vị: PGS.TS 
Chức danh khoa học: Giảng viên cao cấp    Chức vụ: Trưởng phòng KHCN&HTQT 
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Mobile: 0979 446224          E-mail: danhnam.nguyen@dhsptn.edu.vn 
Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 
Địa chỉ tổ chức: Số 20, Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên 

9 Tổ chức chủ trì đề tài2: 

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên 

Điện thoại: 02803 851013                      Fax: 02803 857867 

E-mail: phongqlkh-qhqt@dhsptn.edu.vn 

Website: https://www.dhsptn.edu.vn  

Địa chỉ: Số 20, Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS. Phạm Hồng Quang 

Số tài khoản: 3713.0.1055710.00000 tại Kho Bạc Tỉnh Thái Nguyên 

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

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

1. Tổ chức 1: Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 024.38692392             Fax: 024.38681550 

Địa chỉ: Số 35, Đại Cồ Việt, Hà Nội  

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. Nguyễn Thị Kim Phụng 

2. Tổ chức 2: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 028.38352020    Fax: 028. 38398946 

Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 

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

3. Tổ chức 3: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 024.37547823           Fax: 024.37547971 

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

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS. Nguyễn Văn Minh 

4. Tổ chức 4: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế 

Cơ quan chủ quản: Đại học Huế  

Điện thoại: 0543 822132                           Fax: 0543 825834 

Địa chỉ: 34 Lê Lợi, Thành Phố Huế 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. Lê Anh Phương 

5. Tổ chức 5: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 028 38968641                       Fax: 028 38961333 

Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS. Đỗ Văn Dũng 

                                                           
2 Tổ chức chủ trì đăng ký chủ trì đề tài là tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực 
chuyên môn của đề tài 
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6. Tổ chức 6: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 024.38544468          Fax: 024.38544468 

Địa chỉ: Km9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. Đào Đăng Phượng 

7. Tổ chức 7: Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 024.33866 058          Fax: 024.33866598 

Địa chỉ: Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS. Đinh Xuân Thành 

8. Tổ chức 8: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Hà Nội 

Cơ quan chủ quản:  

Điện thoại: 024.37565209             Fax: 024.337914850 

Địa chỉ: 387 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội  

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. Đặng Lộc Thọ 

9. Tổ chức 9: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 0243.94232639                  Fax:  

Địa chỉ: Số 101, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS. Trần Công Phong 

11  Các cán bộ thực hiện đề tài:
 

(Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung chính
thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài, không quá 10 người kể 
cả chủ nhiệm đề tài. Những thành viên tham gia khác lập danh sách theo mẫu này và gửi kèm 
theo hồ sơ khi đăng ký) 

TT 
Họ và tên, học 

hàm học vị 
Tổ chức 
công tác 

Nội dung công việc tham gia 

Thời gian 
làm việc 

cho đề tài 
(Số tháng 
quy đổi1)

 

1 
GS.TS. Phạm 
Hồng Quang 

Trường ĐHSP 
– ĐH Thái 
Nguyên 

Chủ nhiệm đề tài; chỉ đạo xây 
dựng nội dung thuyết minh; 
phân công công việc, giám sát 
tiến độ; thực hiện phân tích và 
đề xuất mô hình mạng lưới, 
cơ chế, chính sách; chủ trì các 
hội thảo, tọa đàm; viết báo 
cáo tổng kết 

16 

2 
PGS.TS. Nguyễn 
Danh Nam 

Trường ĐHSP 
– ĐH Thái 
Nguyên 

Thư kí khoa học; viết thuyết 
minh đề tài; tham gia các 
nghiên cứu chuyên đề nội 
dung 1, 2, 3, 4; tham gia  

16 

                                                           
1 Một (01) tháng quy đổi là tháng làm việc gồm 22 ngày, mỗi ngày làm việc gồm 8 tiếng 
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khảo sát thực tế; tham gia các 
hội thảo; đề xuất các cơ chế, 
chính sách; hỗ trợ các thủ tục 
thanh quyết toán 

3 
PGS.TS. Nguyễn 
Thị Tính 

Trường ĐHSP 
– ĐH Thái 
Nguyên 

Tham gia nghiên cứu chính 
nội dung 1, 2, 3, 4 và viết báo 
cáo; tham gia các hội thảo, 
tọa đàm; tham gia khảo sát 
thực tế; phân tích số liệu khảo 
sát 

14 
 

4 
PGS.TS. Hà Trần 
Phương 

Trường ĐHSP 
– ĐH Thái 
Nguyên 

Tham gia nghiên cứu chính 
nội dung 1, 3, 4 và viết báo 
cáo; tham gia các hội thảo; 
tham gia khảo sát thực tế; đề 
xuất mô hình quy hoạch mạng 
lưới 

14 

5 
PGS.TS. Nguyễn 
Thám 

Trường ĐHSP 
– ĐH Huế 

Tham gia nghiên cứu chính 
nội dung 1, 2 và viết báo cáo; 
tham gia các hội thảo, tọa 
đàm 

13 

6 
PGS.TS. Lê 
Quang Sơn 

Trường ĐHSP 
– ĐH Đà Nẵng 

Tham gia nghiên cứu chính 
nội dung 1, 2 và viết báo cáo; 
tham gia các hội thảo, tọa 
đàm 

13 

7 
PGS.TS. Huỳnh 
Văn Sơn 

Trường ĐHSP 
TP Hồ Chí 
Minh 

Tham gia nghiên cứu chính 
nội dung 2, 3, 4 và viết báo 
cáo; tham gia các hội thảo; 
tham gia khảo sát thực tế; 
phân tích số liệu khảo sát 

13 

8 
PGS.TS. Nguyễn 
Thị Quế Anh 

Khoa Luật, 
ĐHQG Hà Nội 

Tham gia nghiên cứu chính 
nội dung 1, 3 và viết báo cáo; 
tham gia các hội thảo; tham 
gia khảo sát thực tế; đề xuất 
phương án quy hoạch 

13 

9 
TS. Hà Thị Kim 
Linh 

Trường ĐHSP 
– ĐH Thái 
Nguyên 

Tham gia nghiên cứu chính 
nội dung 2, 3 và viết báo cáo; 
tham gia chủ trì các hội thảo; 
đề xuất mô hình quy hoạch; 
phân tích số liệu khảo sát 

13 

10 
TS. Ôn Thị Mỹ 
Linh 

Trường ĐHSP 
– ĐH Thái 
Nguyên 

Tham gia nghiên cứu chính 
nội dung 2, 3, 4 và viết báo 
cáo; tham gia các hội thảo; 
tham gia khảo sát thực tế; 
phân tích số liệu khảo sát 

13 
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II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

12 Mục tiêu của đề tài: 

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. 

13 Tình trạng đề tài: 

 Mới  Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

 Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

14 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung 
nghiên cứu của đề tài: 

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

Quy hoạch là dự báo phát triển, sắp xếp, bố trí toàn bộ theo một trình tự hợp lý, 
trong từng giai đoạn làm cơ sở cho việc lập kế hoạch dài hạn nhằm đạt được mục tiêu. 
Trên cơ sở đánh giá, phân tích thực trạng công tác đào tạo giáo viên, điểm mạnh, điểm 
yếu, thuận lợi, khó khăn, dự báo nhu cầu, tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế, nắm bắt xu thế 
phát triển giáo dục của xã hội để xác định được quan điểm, phương hướng, mục tiêu 
cho việc đào tạo nguồn lực giáo viên. Từ đó, đưa ra những phương pháp, giải pháp phát 
triển và phân bố mạng lưới đào tạo giáo viên phù hợp với nhu cầu của thị trường lao 
động, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo 
viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu quốc tế  

Để định hướng cho sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học, một số nước trên 
thế giới đã tiến hành xây dựng kế hoạch phát triển tổng thể quốc gia cho giáo dục đại 
học, mà trong đó trọng tâm là quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học. Trong 
các quốc gia này có một số nước thuộc Châu Âu như Ireland, Bulgaria, một số nước 
Châu Á mà nổi bật nhất là Malaysia, một số nước Trung Đông và Châu Phi. Đối với 
các nước tiên tiến có nền tự chủ đại học cao, có một số bang đã xây dựng kế hoạch 
tổng thể phát triển giáo dục đại học như: ở Mỹ có các bang California, Connecticut, 
hay Pennsylvania; ở Úc có bang Tây Úc. Để xây dựng bản kế hoạch, các nước tiến 
hành đánh giá tổng thể thực trạng giáo dục đại học quốc gia (bao gồm: cơ hội tiếp cận 
giáo dục đại học, năng lực nghiên cứu, xếp hạng quốc tế, mức đầu tư cho giáo dục đại 
học, hành lang pháp lý, mức độ gắn kết giữa trường đại học với doanh nghiệp và cộng 
đồng); xác định những thách thức đối với hệ thống trong hiện tại và tương lai, đặc biệt 
trong bối cảnh toàn cầu hóa; dự báo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực; cơ chế xác định 
trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học; khả năng chi trả cho giáo dục đại học 
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của đại bộ phận người dân [20]. 

Ở nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay, việc đào tạo giáo viên tuân theo cơ chế 
thị trường, theo nhu cầu của thị trường lao động. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của 
mỗi quốc gia, nên có sự khác nhau về vai trò và sự can thiệp của Nhà nước đối với hệ 
thống đào tạo giáo viên. 

a) Nghiên cứu mô hình quản lý tập trung trong đào tạo giáo viên 

Ở nhiều nước vẫn duy trì cách quản lý tập trung đối với hệ thống đào tạo giáo 
viên như: Hàn Quốc, Singapore, Pháp, Hà Lan, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng 
Kông,…Bộ Giáo dục quản lý hầu hết mọi khía cạnh của quá trình đào tạo giáo viên và 
cấp bằng/chứng chỉ cho giáo viên. 

Tại Hàn Quốc, theo Luật Giáo dục đại học năm 2009 (Higher Education Act), các 
cơ sở giáo dục đại học tại Hàn Quốc bao gồm: (i) trường đại học (universities); (ii) 
trường đại học công nghiệp (industrial universities); (iii) trường đại học giáo dục 
(universities of education); (iv) trường cao đẳng và viện kỹ thuật (colleges and technical 
institutes); (v) trường đào tạo từ xa, bao gồm trường đại học mở và trường học trực tuyến 
(open university, cyber university); (vi) viện công nghệ (technology institute); 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 đây, các quy định 
quá chặt và sự can thiệp quá sâu từ phía chính phủ khiến hệ 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. Chính 
phủ cũng bắt đầu sử dụng đánh giá xếp hạng các trường đại học, coi đó là cơ sở để cung 
cấp các khoản trợ cấp ở mức khác nhau tương xứng với hiệu quả hoạt động của trường. 
Các tiêu chí được sử dụng để đánh giá các trường bao gồm: tỷ lệ sinh viên có việc làm, 
năng lực tài chính, mức tăng học phí hàng năm, khả năng tiếp nhận sinh viên mới tuyển 
và tổ chức đào tạo, số lượng giảng viên cơ hữu, cơ sở vật chất đặc biệt cho sinh viên 
quốc tế. Căn cứ vào các tiêu chí trên, đến cuối năm 2011, đã có 23 trường được đưa vào 
danh sách “đen” cần có sự can thiệp của nhà nước và khoảng 27 cơ sở khác cũng đang 
được xem xét đưa vào danh sách này. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục Hàn Quốc thì đến 
năm 2030, sẽ có khoảng 90 trường sẽ phải đóng cửa hoặc sáp nhập. Đối với các trường 
công cấp tỉnh và trung ương, dự kiến trong số 31 trường sẽ có khoảng 5 trường được đưa 
vào danh sách giám sát đặc biệt và sẽ phải cắt giảm chỉ tiêu tuyển sinh từ 5-20%. Kết quả 
của quá trình quy hoạch là có đến 36 cơ sở bị đóng cửa trong giai đoạn từ 2011-2013 
[20]. Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc đã nỗ lực tạo dựng một hệ thống phân bổ ngân sách 
minh bạch và hiệu quả trong đó các trường đại học, cao đẳng tự chủ, được cạnh tranh và 
phải cạnh tranh để có được nguồn vốn tối ưu cho phát triển. Các khoản đầu tư từ ngân 
sách hiện đều được tiến hành dựa trên công thức và kết quả hoạt động. Chính phủ liên 
tục giám sát việc các trường hay đơn vị nhận đầu tư có thực hiện các cam kết theo hợp 
đồng đã ký kết hay không. Kết quả hoạt động của các trường/đơn vị nhận đầu tư là ưu 
tiên hàng đầu trong hợp đồng và được đánh giá minh bạch trên cơ sở các tiêu chí định 
sẵn [27], [33]. 

Tại Singapore, mô hình quản lý áp đặt từ trên xuống dưới được áp dụng trong 
giáo dục một cách đồng bộ. Vấn đề xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho xã 
hội và xu hướng phát triển các ngành nghề phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế được Bộ 
Giáo dục, Bộ Nhân lực và Hội đồng Phát triển Kinh tế phối hợp nghiên cứu và đưa ra 
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khuyến cáo cho các trường đại học. Do đó, các chính sách giáo dục được tích hợp một 
cách hiệu quả với chính sách kinh tế và định hướng đào tạo nguồn nhân lực. Năm 
1999, chính phủ Singapore đã thành lập một ủy ban để xem xét, đánh giá thực trạng 
quản lý và sử dụng ngân sách tại 2 trường đại học lớn nhất cả nước là Trường Đại học 
Quốc gia Singapore (NUS) và Trường Đại học Công nghệ Nanyang (NTU). Trên cơ sở 
đánh giá về vấn đề quản trị và cấp vốn đối với các trường đại học, chính phủ Singapore 
đã đồng ý trao cho hai trường đại học này quyền tự chủ nhất định đối với quản trị nội 
bộ, quản lý ngân sách và chính sách tiền lương. Đến năm 2005, chính phủ Singapore đã 
thông qua cơ chế tự chủ dành cho 3 trường đại học lớn là NUS, NTU và Trường Đại 
học Quản lý Singapore. Hiện nay, đã có 5 trường đại học do chính phủ cấp ngân sách 
đã được chuyển đổi hoạt động theo hình thức tự chủ. Các trường đại học tư thục (được 
chính phủ cấp ngân sách) cũng đang được Bộ Giáo dục xây dựng lộ trình chuyển sang 
các trường đại học tự chủ [29], [34]. 

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. Tuy nhiên, các trường đại học không được tự chủ tuyển dụng và trả 
lương cho giảng viên và cán bộ của mình, nguồn thu nhập độc lập của các trường thấp, 
tài chính chủ yếu dựa vào kinh phí của nhà nước cấp, nhà nước quy định học phí thu 
của các trường. Như vậy, việc quản lý quá tập trung của nhà nước dẫn tới sự thiếu tự 
chủ của các cơ sở đào tạo là một trong các đặc điểm chủ yếu của hệ thống giáo dục 
Pháp. Tại Hà Lan, Bộ Giáo dục và Cục Thanh tra Giáo dục chịu trách nhiệm quản lý 
nhà nước về vấn đề đào tạo giáo viên. Bộ Giáo dục đưa ra những quan điểm chỉ đạo, 
các quy định và hướng dẫn thực hiện các yêu cầu về tuyển sinh đầu vào, chuẩn đầu ra 
và nội dung chương trình đào tạo giáo viên, trong đó Cục Thanh tra quản lý việc tuân 
thủ thực hiện những quy định này. Tại Anh, Cục Đào tạo giáo viên, Vụ Giáo dục và Kỹ 
năng, Cơ quan Tiêu chuẩn giáo dục và Hội đồng giảng dạy Anh quốc chịu trách nhiệm 
về việc đào tạo và cấp bằng/chứng chỉ hành nghề dành cho giáo viên. Các cơ quan này 
có nhiệm vụ xây dựng và ban hành các quy định về quá trình đào tạo và cấp chứng chỉ 
cho giáo viên, bao gồm bộ tiêu chuẩn kiểm định các chương trình đào tạo giáo viên, 
những yêu cầu về tuyển sinh đầu vào và chuẩn đầu ra, nội dung thi cấp chứng chỉ giáo 
viên và các chương trình bồi dưỡng giáo viên [24], [25]. Tại Đài Loan, tính kế hoạch 
được xây dựng trên cơ sở dự báo tối ưu và vì vậy, chỉ một số cơ sở cho phép đào tạo sư 
phạm tính toán rất chặt chẽ về chỉ tiêu đào tạo hằng năm và hầu như sinh viên tốt 
nghiệp được đảm bảo việc làm [20]. 

Tại Trung Quốc, hệ thống đào tạo giáo viên gồm có 141 trường sư phạm, trong đó 
có 37 trường đại học sư phạm. Có ba loại hình đào tạo giáo viên độc lập với nhau, đó 
là: trường sư phạm, trường giáo dục (bao gồm trường bồi dưỡng giáo viên) và trường 
sư phạm kỹ thuật nghề nghiệp. Các trường sư phạm được chia thành: đại học sư phạm, 
học viện (cao đẳng) sư phạm, sư phạm đặc thù, trung học sư phạm. Các trường giáo 
dục được chia thành: học viện hành chính giáo dục quốc gia cao cấp, học viện giáo dục 
cấp tỉnh, học viện giáo dục cấp thành phố thuộc vùng, trường bồi dưỡng giáo viên cấp 
huyện. Ngoài ra, Trung Quốc còn có một số trường đại học đa ngành cũng tham gia 
đào tạo giáo viên. Việc quản lý đào tạo giáo viên theo thể chế tập quyền hữu hạn, nghĩa 
là chính quyền trung ương quyết định sự phát triển của cả hệ thống đào tạo giáo viên. 
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Dưới sự lãnh đạo của nhà nước, các cơ quan quản lý giáo dục các cấp trực tiếp quản lý 
các trường đào tạo giáo viên cấp tương ứng về các lĩnh vực: nhân sự, tài chính, và cơ 
sở vật chất. Hiện nay, Bộ Giáo dục giữ quyền kiểm soát đối với số ít trường (khoảng 
dưới 5% trong tổng số các trường đại học và cao đẳng), phần lớn trong số này được đầu 
tư tài chính mạnh với định hướng trở thành “các trường đại học đẳng cấp thế giới”. Các 
trường đại học khác được cung cấp tài chính và trực thuộc chính quyền cấp tỉnh hoặc 
thành phố hay đặc khu. Quá trình phân cấp đầu tư công cho giáo dục nói chung đã giúp 
đa dạng hóa nguồn tài chính cho giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng, từ 
đó giảm bớt gánh nặng cho ngân sách trung ương. Mặt khác, việc trao quyền quản lý và 
xây dựng chiến lược phát triển giáo dục cho chính quyền cấp tỉnh, thành phố được kỳ 
vọng sẽ gắn chặt hoạt động đào tạo với nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của các 
địa phương. Chính phủ thường tập trung đầu tư cho các trường đại học lớn tại các trung 
tâm kinh tế của cả nước như Bắc Kinh hay Thượng Hải. Bản thân chính quyền các tỉnh 
hay thành phố này cũng có nguồn thu ngân sách lớn hơn, từ đó đảm bảo khả năng đầu 
tư cao cho giáo dục đại học. Bắt đầu từ cuối thập niên 1990, chính phủ trung ương 
Trung Quốc đã khởi động các dựa án đầu tư kinh phí lớn dành cho giáo dục bậc đại 
học, trong đó nổi bật nhất là dự án 211 và dự án 985. Dự án 211 ra đời năm 1991 xác 
định mục tiêu đưa 100 trường đại học trọng điểm trong cả nước lọt vào danh sách các 
trường tiên tiến nhất của thế giới trước khi bước sang thế kỉ XXI. Dự án 985 được khởi 
xướng năm 1998, nhằm đưa các trường đại học Trung Quốc đạt đẳng cấp quốc tế. Đại 
học Bắc Kinh, Đại học Triết Giang, Đại học Phúc Đán, Đại học Giao thông Thượng 
Hải, Đại học Nam Kinh, Đại học Bách khoa Trung Quốc, Đại học Giao thông Tây An 
và Viện Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân là các trường nhận được hỗ trợ từ Dự án 985 trong giai 
đoạn 1. Dự án 111 được Bộ Giáo dục và Bộ Ngoại giao Trung Quốc khởi xướng năm 
2005 và đồng tài trợ. Dự án kéo dài trong 5 năm với kinh phí ban đầu 600 triệu nhân 
dân tệ đặt mục tiêu hỗ trợ 100 trường đại học hàng đầu của Trung Quốc thu hút 1000 
giảng viên nước ngoài về giảng dạy (trong tối đa 6 tháng) ở 100 lĩnh vực nghiên cứu 
khác nhau [28], [31]. 

Xét về tổng thể, đào tạo giáo viên của Trung Quốc hiện nay mang đặc trưng cơ 
bản là mô hình đào tạo định hướng độc lập, do Nhà nước tổ chức và quản lý ở 3 khâu: 
thẩm định, phê chuẩn, thay đổi hoặc đình chỉ hoạt động của cơ sở đào tạo giáo viên; 
đầu tư kinh phí đào tạo cho các trường sư phạm; miễn, giảm, trợ cấp học phí cho sinh 
viên. Chính quyền địa phương trực tiếp quản lý, giám sát về phương hướng tổ chức 
giáo dục, cơ cấu chuyên ngành đào tạo và môn học, nhân sự, tuyển sinh, nội dung 
chương trình, phân bổ tài chính,... Điều này giúp quyền tự chủ của các trường sư phạm 
được tăng lên đáng kể. Do đó, nhiều trường sư phạm không chỉ đào tạo sinh viên sư 
phạm mà còn đào tạo cả sinh viên không thuộc ngành sư phạm. Bên cạnh đó, chính phủ 
Trung Quốc khuyến khích các trường đại học tổng hợp và các trường đại học kỹ thuật 
có chất lượng đào tạo tốt tham gia đào tạo giáo viên bậc tiểu học và trung học. Việc các 
trường đại học tổng hợp tham gia đào tạo giáo viên có ưu điểm là cung cấp cho các 
trường sư phạm những sinh viên giỏi, sau khi được bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm từ 
1 đến 2 năm để trở thành giáo viên [28]. 

Trước đây, hệ thống đào tạo giáo viên của Trung Quốc gồm ba cấp: đại học, cao 
đẳng và trung cấp sư phạm. Từ năm 1999, Bộ Giáo dục đã có văn bản hướng dẫn quá 
trình chuyển từ sư phạm ba cấp sang sư phạm hai cấp theo phương án: (1) đầu tư trọng 
điểm vào các trường đại học sư phạm có chất lượng đào tạo tốt, sáp nhập các trường 
trung cấp sư phạm vào trường đại học sư  phạm; (2) nâng cấp một số trường trung cấp 
thành trường cao đẳng sư phạm; (3) các trường còn lại chuyển đổi thành các cơ sở bồi 
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dưỡng giáo viên hoặc các trường trung cấp khác... Hệ thống đào tạo giáo viên của 
Trung Quốc có hạn chế đó là chủ yếu là đào tạo giáo viên đơn môn, chất lượng không 
cao, không đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Nguyên nhân chính là đào tạo giáo viên 
vẫn theo mô hình định hướng độc lập dưới sự quản lý của chính quyền địa phương và 
chưa hình thành được cơ chế cạnh tranh trong đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng. 
Hiện nay, Trung Quốc đang thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao vị thế của ngành sư 
phạm và nghề giáo viên; tập trung đầu tư nguồn lực cho 6 trường đại học sư phạm chủ 
chốt; đổi mới hệ thống quản trị đại học theo hướng tăng cường tính tự chủ, chia sẻ 
nguồn lực của các trường sư phạm; đổi mới chương trình đào tạo giáo viên; xây dựng 
chuẩn các trường và chuẩn chương trình đào tạo; tái cấu trúc các trường sư phạm và 
tăng cường công tác bồi dưỡng giáo viên [31], [32]. 

b) Nghiên cứu mô hình về trao quyền tự chủ cho một số cơ sở đào tạo giáo viên 

Một số nước trên thế giới đã thực hiện giao quyền tự chủ hoàn toàn cho các cơ sở 
giáo dục đại học trong việc đào tạo giáo viên như: Mỹ, Đức, Úc, Phần Lan,…  

Điểm nổi bật trong đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên 
ở nhiều quốc gia là được thực hiện theo nguyên lý chuẩn hóa. Do đó, mọi hoạt động 
liên quan tới đào tạo và bồi dưỡng giáo viên đều phải được thực hiện theo một chuẩn 
nhất định. Vấn đề đặt ra là tổ chức nào có quyền xây dựng và phê duyệt các chuẩn này 
ở các quốc gia khác nhau. Chuẩn quan trọng nhất là chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Ở 
một số nước, chuẩn nghề nghiệp giáo viên do Chính phủ ban hành và quản lý. Các 
nước như Mỹ, Đức và Úc, các chuẩn được giao cho các bang quản lý. Các trường sư 
phạm quyết định nội dung chương trình đào tạo, tuy nhiên chương trình phải được một 
cơ quan độc lập quốc gia hoặc ủy ban kiểm định cấp bang thẩm định và kiểm định chất 
lượng. Vì vậy, các trường đại học, không kể trường công hay tư đều được tự chủ. Các 
bang uỷ quyền cho các hiệp hội nghề nghiệp xây dựng các chuẩn nghề nghiệp giáo viên 
và giám sát các trường đào tạo theo chuẩn đã được phê duyệt [22], [23]. 

Như vậy, có thể nói các nước Mỹ, Đức và Úc có nền kinh tế - xã hội vận hành dựa 
trên các nguyên lý: kinh tế thị trường; luật pháp; dân chủ và đa văn hoá. Vì vậy, đào tạo 
giáo viên được coi là một hoạt động tạo ra và cung cấp nguồn nhân lực cho giáo dục. 
Quan hệ giữa đào tạo giáo viên với nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực giáo viên là quan hệ 
cung - cầu, được điều tiết bởi thị trường. Vì thế, vai trò của chính phủ liên bang trong 
đào tạo giáo viên không lớn, mà là do các bang quản lý và chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, 
chính quyền bang cũng không trực tiếp can thiệp vào hoạt động đào tạo giáo viên của các 
trường đại học mà chỉ quản lý với tư cách là một đối tác cung cấp dịch vụ và sử dụng sản 
phẩm đào tạo của các trường đại học. Ví dụ như: cấp giấy phép hành nghề cho các vị trí 
công việc của giáo viên; xây dựng và phê duyệt các chuẩn nghề nghiệp; lựa chọn chương 
trình đào tạo; kiểm định, kiểm soát chất lượng đào tạo của các trường sư phạm thông qua 
các hoạt động giám sát. Các trường sư phạm được tự chủ trong tuyển sinh đầu vào, thiết 
kế chương trình và tổ chức đào tạo. Do tính tự chủ ở mức độ cao nên việc đào tạo giáo 
viên được triển khai theo nhiều mô hình, ở nhiều mức độ khác nhau và thời gian đào tạo 
cũng khác nhau tuỳ thuộc vào các đạo luật chung của liên bang hoặc các quy định của 
từng bang [23], [26], [30]. 

Điều bất cập hiện nay của cơ chế giao quyền tự chủ hoàn toàn cho các trường đại 
học trong đào tạo giáo viên ở một số nước là nguy cơ mất cân đối trong cung - cầu đội 
ngũ giáo viên và sự bất bình đẳng trong cung ứng các dịch vụ giáo dục cho trẻ em, đặc 
biệt là trẻ em vùng khó khăn. Chẳng hạn, hiện tại ở Úc dư thừa sinh viên tốt nghiệp sư 
phạm tiểu học, nên giáo viên rất khó xin việc làm toàn thời gian, nhưng lại thiếu các 
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giáo viên dạy những môn đặc thù và giáo viên ở những vùng khó khăn. Thực trạng này 
cũng diễn ra phổ biến các nước Đức và Mỹ. Do đó, công tác dự báo nhu cầu đào tạo và 
quy hoạch các cơ sở đào tạo giáo viên là vấn đề cấp thiết của nhiều nước trên thế giới 
nhằm phục vụ trực tiếp cho việc lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ 
giáo viên của chính quốc gia đó. 

Tại Úc, cho đến trước cuối những năm 1980, hệ thống giáo dục sau trung học của 
Úc tồn tại hai tiểu hệ thống là nhóm các trường đào tạo đại học và nhóm các trường cao 
đẳng bao gồm các trường cao đẳng kỹ thuật và cao đẳng sư phạm. Tuy nhiên từ đầu 
những năm 1980, đã có nhiều yếu tố đòi hỏi có sự sáp nhập những trường cao đẳng 
thành những trường đại học. Cụ thể, nhu cầu đào tạo giáo viên đã bão hòa dẫn đến việc 
các trường cao đẳng sư phạm khó tuyển sinh; ngân sách nhà nước đầu tư dàn trải cho 
nhiều trường không hiệu quả; nhiều trường cao đẳng có quy mô nhỏ dẫn đến hiệu suất 
kinh tế đầu tư thấp; các trường có quy mô nhỏ không tạo được điều kiện cho giảng viên 
chuyên sâu vào các lĩnh vực chuyên môn và nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng. 
Năm 1988, Chính phủ Úc đã đề ra một chính sách mới (White Paper) để cấu trúc lại hệ 
thống giáo dục đại học. Đề án xác định rõ yêu cầu sáp nhập để giảm số lượng trường 
đại học, cao đẳng nhưng tăng quy mô đào tạo của các cơ sở. Các trường cao đẳng sư 
phạm buộc phải sáp nhập hay chuyển đổi thành các trường đại học để tăng hiệu quả 
quản lý và đầu tư. Theo quy hoạch, một nhóm gồm 18 trường có số sinh viên hơn 2000 
được nhận tài trợ của Chính phủ nhưng phục vụ cho những sứ mệnh cụ thể mà nhà 
nước giao, một nhóm các trường có trên 5000 sinh viên tập trung vào đào tạo, một 
nhóm trường có trên 8000 sinh viên tập trung vào nghiên cứu. Những trường có số sinh 
viên từ 2000-5000 được yêu cầu sáp nhập. Kết quả của chính sách này là đến năm 
1992, cả nước chỉ còn 39 cơ sở giáo dục đại học với số lượng sinh viên trung bình là 
14.300 so với năm 1982, Úc có 87 trường đại học, cao đẳng với số sinh viên trung bình 
là 3.900. Kinh nghiệm phát triển hệ thống giáo dục đại học của Úc cho thấy, căn cứ vào 
thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội và giáo dục đại học, chính phủ có thể đề ra chính 
sách sáp nhập, sắp xếp lại các cơ sở đào tạo để tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao chất 
lượng giáo dục đại học, nhất là đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập. Đồng thời, 
việc cấu trúc lại mạng lưới giúp tăng năng lực cạnh tranh quốc tế của các cơ sở giáo 
dục đại học của Úc trong bối cảnh quốc tế hóa giáo dục đại học diễn ra mạnh mẽ [20]. 

Tại Mỹ, trung tâm quốc gia về thống kê giáo dục được giao nhiệm vụ thực hiện 
dự báo nhu cầu giáo viên. Một số bang cũng tự nghiên cứu và vận dụng mô hình dự 
báo riêng. Mô hình dự báo tổng số giáo viên cần tuyển mới được tính dựa theo chuỗi 
thời gian bởi vì giáo viên về hưu dần dần theo từng năm và các lý do khác, cũng như vì 
sự tăng lên của học sinh nhập học. Mô hình sử dụng dữ liệu thống kê giáo dục của 
trung tâm quốc gia từ các cuộc khảo sát trường học, khảo sát nguồn nhân lực xã hội và 
các nguồn khác. Tại New Zealand, dự báo nhu cầu thay thế giáo viên tập trung vào tìm 
hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến dự báo số lượng giáo viên cho năm học mới đáp ứng 
nhu cầu của các trường. Các nhân tố này bao gồm: tỷ lệ chuyển tiếp học sinh lên các 
bậc học tiếp theo, tỷ lệ này tăng lên thì nhu cầu về giáo viên cũng tăng; thay đổi chính 
sách cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ giáo viên/học sinh, sĩ số học sinh trong một lớp, và thời 
lượng dạy học trên lớp của giáo viên; độ tuổi của các giáo viên hiện tại. Đặc điểm nhân 
khẩu học được xem là quan trọng nhất để dự báo nhu cầu số lượng đội ngũ giáo viên là 
cấu trúc độ tuổi, đây là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự hao hụt (vì nghỉ hưu) hay 
các lý do khác. Cần phải dự báo được điều này trong tương lai và cần phải chuẩn bị đủ 
lực lượng để thay thế. Dự báo đề xuất để giải quyết vấn đề có thể đặt ra: (1) cần tăng 
nguồn cung giáo viên bằng cách tăng cường đào tạo sinh viên học các trường sư phạm; 
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(2) có chính sách đủ hấp dẫn để giữ chân những giáo viên hiện đang giảng dạy như nâng 
cao các điều kiện làm việc cho giáo viên. Hệ thống các phương pháp và quy trình dự báo 
cũng không ngừng được cập nhật giúp cho các phương án dự báo tăng độ tin cậy và khả 
thi. Bên cạnh các phương pháp dự báo truyền thống như: phương pháp Delphi, phương 
pháp xây dựng kịch bản, phương pháp chuyên gia; các phép toán xác suất cũng được vận 
dụng để dự báo nhu cầu. Một số mô hình dự báo dựa trên cơ sở mô hình kinh tế vĩ mô và 
có khả năng nhân rộng, áp dụng ở nhiều quốc gia khác nhau [22], [24]. 

Như vậy, dựa trên các kết quả nghiên cứu về các mô hình dự báo nhu cầu nguồn 
nhân lực đội ngũ giáo viên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng quốc gia gắn 
với bối cảnh hội nhạp quốc tế, vấn đề quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở nhiều 
quốc gia trên thế giới đã được giải quyết phù hợp và đáp ứng được nhu cầu của thị 
trường lao động. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước 

a) Nghiên cứu về quy hoạch dựa theo cách tiếp cận nghiên cứu về dự báo nhu cầu 

Các nghiên cứu về phân tích và dự báo nhân lực và nhu cầu đào tạo nhân lực nói 
chung, cho ngành sư phạm nói riêng được đẩy mạnh khi thành lập các trung tâm phân 
tích và dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực của Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội và 
Bộ Giáo dục & Đào tạo. Những nghiên cứu về lý thuyết dự báo và về nhân lực có trình 
độ đào tạo có thể kể đến như:  

Nguyễn Đông Hanh trong “Một số vấn đề lý luận và phương pháp dự báo quy mô 
phát triển giáo dục và đào tạo trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam”, đã 
đưa ra một số vấn đề lý thuyết về các phương pháp dự báo trong giáo dục và đào tạo 
trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Trần Hữu Nam bằng đề tài “Nghiên cứu ứng 
dụng các phương pháp dự báo trong giáo dục - đào tạo” trình bày về các phương pháp 
dự báo được ứng dụng các hàm toán học như ngoại suy xu thế theo hàm tuyến tính theo 
dãy số thời gian và sơ đồ luồng (dựa trên dân số độ tuổi, dòng chảy học sinh theo khối 
lớp và cấp học). Đây thực sự là cẩm nang đại cương về các phương pháp dự báo giáo 
dục. Phạm Quang Sáng (2011) với nghiên cứu “Xây dựng mô hình dự báo phát triển 
giáo dục đại học Việt Nam” gắn lý thuyết dự báo với việc giải quyết nhiệm vụ thực tiễn 
phát triển cho giáo dục đại học nhằm hoàn thiện cơ sở phương pháp luận dự báo giáo 
dục và các phương pháp/mô hình dự báo. Nghiên cứu đã trình bày quan niệm về phát 
triển giáo dục đại học, tổng quan xu thế phát triển giáo dục đại học trên thế giới những 
thập niên gần đây, xác định các nhân tố cơ bản (chính trị, xã hội, kinh tế, giáo dục) tác 
động đến phát triển giáo dục đại học, từ đó xây dựng và thực nghiệm một số mô hình 
dự báo về quy mô, cơ cấu trình độ của giáo dục đại học Việt Nam đến 2020. Đề tài 
cũng trình bày về các phương pháp dự báo: phương pháp ngoại suy, phương pháp làm 
trơn hàm mũ, phương pháp mô hình hóa [11]. 

Quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 là nhiệm vụ 
khoa học cấp Bộ đã được Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục chủ trì thực hiện 
(hoàn thành vào năm 2010), trong đó có thực hiện nội dung dự báo nhu cầu nhân lực 
ngành giáo dục. Kết quả nghiên cứu đã dự báo được đội ngũ giáo viên/giảng viên, cán 
bộ quản lý các cấp, nhân viên trong các trường mầm non và phổ thông, với quy mô cả 
nước và phân chia theo 6 khu vực địa lý - kinh tế giai đoạn 2011-2020. Các phương 
pháp dự báo đã thực hiện bao gồm: phương pháp phân luồng chuyển tuổi, sử dụng kết 
quả dự báo dân số độ tuổi của Tổng cục Thống kê, phương pháp định mức, tỷ lệ, ngoại 
suy xu thế... và cuối cùng là sử dụng ý kiến chuyên gia để nhận định về kết quả dự báo. 
Tuy nhiên, những nghiên cứu trên chưa được cụ thể hóa bằng những chính sách đi vào 
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thực tiễn. Mô hình thị trường lao động ILSSA-MS: Năm 2010-2011, với sự hỗ trợ kỹ 
thuật của Cơ quan Phát triển quốc tế Australia (AusAID), Viện Khoa học Lao động và 
Xã hội phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Chính sách, Đại học Tổng hợp Monash 
(Australia) xây dựng mô hình dự báo thị trường lao động Việt Nam và mô phỏng vĩ mô 
có tên là ILSSA-MS trên nền của mô hình cân bằng tổng thể. Mô hình thị trường lao 
động ILSSA-MS bao gồm dự báo cung và cầu lao đông chia theo 113 ngành, 26 nghề 
và 6 cấp trình độ. Phần dự báo nhu cầu lao động, lao động có việc làm phân bổ theo 
113 ngành theo danh mục lĩnh vực đào tạo và ngành kinh tế quốc dân. Mô hình dự báo 
này được ứng dụng trong dự báo dài hạn về thị trường lao động ở cấp quốc gia. 

 Đề tài B2008-CTGD-04 “Cơ sở khoa học của việc xác định cơ cấu ngành đào 
tạo đại học trong tiến trình hội nhập quốc tế” trình bày những bất cập giữa cung và cầu 
nhân lực trình độ đại học để từ đó rút ra những cơ sở khoa học trong việc xác định cơ 
cấu ngành đào tạo đại học. Đề tài cũng nghiên cứu xu hướng dịch chuyển cơ cấu ngành 
đào tạo dựa trên cơ sở khoa học của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Việc xác định cơ 
cấu ngành đào tạo hợp lý giúp tiết kiệm chi phí đào tạo và đáp ứng nhu cầu nhân lực có 
trình độ của xã hội. Phạm Thị Thanh (2010) với “Nghiên cứu dự báo nhu cầu làm căn 
cứ cho việc lập quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên” đã thực hiện dự báo nhu cầu 
giáo viên phổ thông đến năm 2020. Tuy nhiên, các số liệu chỉ mang tính đại diện, chưa 
đủ căn cứ để xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo đến năm 2025 [15]. “Nghiên 
cứu một số mô hình dự báo cung – cầu nhân lực được đào tạo trên thế giới” của Mai 
Thị Thu (2011) [12]; “Nghiên cứu xu hướng nhu cầu nhân lực có trình độ đại học của 
thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh hướng tới nền kinh tế tri thức” của Đinh 
Thị Bích Loan (2011) [3]; Nghiên cứu phương pháp dự báo nhu cầu thay thế trong dự 
báo nhu cầu giáo viên” của Mai Thị Thu (2015) [13]. 

Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020: Tháng 7/2011, Thủ 
tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 
1216/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. 
Đây là Quy hoạch phát triển nhân lực cấp quốc gia lần đầu tiên được xây dựng và phê 
duyệt ở Việt Nam. Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai 
đoạn 2011 - 2020 là “chỉ ra được nhu cầu về số lượng, cơ cấu và trình độ nhân lực, đảm 
bảo yêu cầu nhân lực thực hiện thành công đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển nhanh những ngành, lĩnh vực mà Việt Nam 
có lợi thế so sánh quốc tế; đồng thời nêu ra các giải pháp phát triển nhân lực, hình thành 
đội ngũ nhân lực chất lượng cao theo chuẩn khu vực và từng bước tiến tới chuẩn quốc 
tế”. 

Trong các năm 2010 - 2011, Ban Chỉ đạo quốc gia “Quy hoạch phát triển nhân 
lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020” đã có những hướng dẫn cụ thể và tất cả các 
tỉnh/thành phố, Bộ/Ngành cũng đã xây dựng quy hoạch nhân lực của địa phương hoặc 
ngành mình đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Các chiến lược/quy hoạch nhân 
lực các Bộ/Ngành đều chỉ ra những con số dự báo về nhu cầu nhân lực của Bộ/Ngành 
mình. Và đều có chung một quan điểm: nhân lực trình độ cao (cao đẳng, đại học) đang 
rất thiếu và cần được đào tạo có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của ngành và xã hội. 
Với các kết quả đó trong những năm qua giáo dục đại học đã tăng trưởng nóng và phát 
triển mạnh về số lượng, quy mô nhưng chất lượng có nhiều vấn đề và cũng là một trong 
những nguyên nhân dẫn tới mất cân đối về cơ cấu trình độ đào tạo của Việt Nam. 

Đặc biệt, các nghiên cứu về vấn đề này như: “Nghiên cứu mô hình dự báo nhu 
cầu đào tạo trung cấp chuyên nghiệp” của Trần Thị Phương Nam (2015); “Cơ sở khoa 
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học của dự báo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng, đại học ở Việt Nam”. Nghiên cứu 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 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 [5]. 

Ngoài ra còn rất nhiều đề án, đề tài, tài liệu, giáo trình và bài báo đăng trên tạp chí 
ngành liên quan đến dự nguồn nhân lực, cụ thể: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo (2010), Báo cáo tổng kết đề án: Quy hoạch phát triển nhân lực 
ngành giáo dục giai đoạn 2011 - 2020, Hà Nội, 2010; Đỗ Minh Cương, Nguyễn Thị 
Doan (2001) “Phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại học Việt Nam”, NXB Chính trị 
Quốc gia; Đỗ Văn Chấn (1984) “Dự đoán nhu cầu triển vọng cán bộ chuyên môn của 
nước ta”, Viện Nghiên cứu Đại học và THCN; Nguyễn Minh Đường, Phan Văn Kha 
(2006): “Đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 
kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”, NXB Đại học Quốc gia Hà 
Nội; Nguyễn Thế Hà (2011): “Công tác dự báo thị trường lao động Việt Nam, mô hình 
và kết quả dự báo đến năm 2020”, Kỷ yếu hội thảo khoa học: “Thành tựu nghiên cứu 
thống kê, dự báo giáo dục và nhân lực”, Trung tâm Phân tích và Dự báo nhu cầu đào 
tạo nhân lực, Viện KHGD Việt Nam; Trần Hữu Nam (2000), Đề tài “Nghiên cứu ứng 
dụng các phương pháp dự báo trong giáo dục - đào tạo”, Viện Nghiên cứu phát triển 
giáo dục. Ngoài ra, còn có một số công trình nghiên cứu liên quan đến dự báo, quy 
hoạch và phát triển đội ngũ giáo viên thể hiện trong các đề tài nghiên cứu thạc sỹ, tiến 
sỹ chuyên ngành quản lý giáo dục: Đặng Văn Doanh (2008), Phan Văn Thạch (2008), 
Phùng Chu Hoàng (2010). 

Như vậy, các tác giả đều nhấn mạnh 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 Giáo dục và Đào tạo 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. 

b) Vấn đề quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm 

Tính đến năm 2017, Việt Nam có 235 trường đại học (chưa kể các trường thuộc 
khối quốc phòng - an ninh), bao gồm 170 trường công lập, 60 trường tư thục và dân 
lập, 05 trường có 100% vốn nước ngoài, trong đó có 58 trường đại học sư phạm và 
trường đa ngành có đào tạo giáo viên. Mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học gia tăng cả 
về số lượng và loại hình sở hữu, đem lại nhiều cơ hội được tiếp cận giáo dục đại học 
cho mọi tầng lớp nhân dân, bước đầu tạo ra động lực cạnh tranh giữa các cơ sở giáo 
dục đại học để thu hút người học. Đối với lĩnh vực đào tạo giáo viên, hiện nay có 14 
trường đại học sư phạm (ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hà Nội 2, ĐHSP - Đại học Thái 
Nguyên, ĐH Giáo dục- ĐHQG Hà Nội, ĐHSP - Đại học Huế, ĐHSP - Đại học Đà 
Nẵng, ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh, ĐHSP Thể dục Thể thao Hà Nội, ĐHSP Thể 
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dục Thể thao Thành Phố Hồ Chí Minh, ĐHSP Nghệ thuật Trung ương, ĐHSP Kỹ 
Thuật Hưng Yên, ĐHSP Kỹ thuật Nam Định, ĐHSP Kỹ thuật Vinh, ĐHSP Kỹ thuật 
Thành phố Hồ Chí Minh), 33 trường cao đẳng sư phạm ở các địa phương và 33 khoa sư 
phạm trong các trường đại học đa ngành khác. Ngoài ra, còn có 24 trường cao đẳng và 
38 trường trung cấp không phải là trường sư phạm nhưng đang đào tạo giáo viên. Số 
liệu tuyển sinh đại học năm học 2017- 2018 c ho thấy có tới hơn 100 trường đại học, 
cao đẳng đăng ký tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên. Tính đến năm 2018, số sinh 
viên sư phạm ra trường mỗi năm là khoảng 60.930 sinh viên, trong đó, sinh viên được 
đào tạo là giáo viên chuyên ngành giáo dục tiểu học là 19.200, THCS là 18.700 và 
THPT là 23.030. 

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 giáo dục đại học. Vấn đề đặt 
ra là công tác đào tạo giáo viên thực hiện theo cơ chế đặt hàng hay theo cơ chế để thích 
ứng được với sự phát triển của nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Nếu đào tạo giáo viên nếu 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 nhân 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 [1], [2]. 

Về mặt tổng thể, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 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” [14]; Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 
22/7/2011 về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 
– 2020” và Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013 về việc “Điều chỉnh Quy 
hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020” [15] 
(sau đây gọi tắt là Quy hoạch 37). Quy hoạch 37 được xây dựng trên quan điểm mở 
rộng quy mô, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước, cơ cấu nguồn nhân 
lực; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; phát triển mạng lưới các trường đại học 
gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế xã hội, tiềm lực khoa học công nghệ của đất 
nước, gắn với từng vùng, từng địa phương; tập trung đầu tư xây dựng các trường đẳng 
cấp quốc tế, các trường trọng điểm ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tăng cường 
phân cấp quản lý, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học, cao 
đẳng; xây dựng một số trường đại học, cao đẳng mạnh, hình thành các cụm đại học; 
khắc phục hiện trạng manh mún, phân tán của mạng lưới; khuyến khích sự phối hợp 
giữa các địa phương trong việc mở trường. Phát triển mạng lưới các trường đại học, 
cao đẳng phải phù hợp với chiến lược phát triển và điều kiện kinh tế - xã hội, tiềm lực 
khoa học công nghệ của đất nước, gắn với từng vùng, từng địa phương; xây dựng cơ 
cấu ngành nghề, trình độ đào tạo, bố trí theo vùng miền hợp lý; xây dựng một số trung 
tâm đào tạo nhân lực trình độ cao, gắn với các vùng kinh tế trọng điểm, vùng kinh tế 
động lực, hình thành một số trung tâm đào tạo nguồn nhân lực tập trung theo vùng,… 
Mục tiêu cụ thể của Quy hoạch 37 là 256 sinh viên/vạn dân vào năm 2020, 17-26 sinh 
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viên/giảng viên ở bậc đại học và cao đẳng; giảng viên đại học có trình độ  tiến sỹ đạt 
21%; có 01 trường có tên trong danh sách 200 trường đại học hàng đầu thế giới; thu hút 
được 3% sinh viên là người nước ngoài trong tổng số sinh viên; tỷ trọng sinh viên đại 
học so với tổng số sinh viên đại học, cao đẳng chiếm khoảng 56% vào năm 2020. Một 
trong những giải pháp thực hiện Quy hoạch 37 đó là xây dựng các trung tâm dự báo 
nhu cầu nguồn nhân lực nhằm cung cấp dữ liệu thống kê, thông tin, dự báo đầy đủ, 
chính xác, phục vụ công tác quy hoạch phát triển ngành và cơ sở đào tạo, bám sát quy 
hoạch phát triển nhân lực đến năm 2020. 

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 732/QĐ-TTg 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” (gọi tắt là Đề án NTEP) [17]. Đề án đề xuất một số biện pháp chính 
sách như đào tạo chính quy đối với giáo viên mới, đào tạo lại một số giáo viên nhằm bổ 
sung bằng cấp, đào tạo tại chức tại các cơ sở đào tạo với những mục tiêu cụ thể và bồi 
dưỡng thường xuyên nhằm hỗ trợ và đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tại trường lớp. Đề 
án NTEP do Chính phủ phê duyệt rất phù hợp với Chiến lược hỗ trợ giáo dục của Ngân 
hàng Thế giới tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Thế giới và Chính phủ đã thống 
nhất tài trợ cho “Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội 
ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông” (gọi tắt là Chương trình 
ETEP). Chương trình ETEP được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
956/QĐ-TTg ngày 30/5/2016. Chương trình sẽ tập trung vào cải thiện môi trường học 
tập và cơ sở vật chất/trang thiết bị cho các trường sư phạm: (i) nâng cấp và cải tạo các 
lớp học, trung tâm công nghệ thông tin, trung tâm thực hành giảng dạy, phòng thí 
nghiệm và cơ sở vật chất công nghệ thông tin hỗ trợ đào tạo từ xa và trực tuyến tại 8 
trường đại học sư phạm chủ chốt; (ii) hỗ trợ xây dựng các thư viện điện tử cho 8 trường 
đại học sư phạm chủ chốt và (iii) cải thiện điều kiện cơ sở vật chất của các trường sư 
phạm khác. Thông qua hỗ trợ cho các trường đại học sư phạm chủ chốt, chương trình 
cũng sẽ tập trung vào việc phát triển nghề nghiệp chuyên môn thường xuyên cho giáo 
viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông [18]. 

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện bản Dự thảo Đề án “Quy hoạch 
mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên giai đoạn 2017 – 2025, tầm 
nhìn 2030”. Đề án sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2017. 

c) Những hạn chế, bất cập của hệ thống đào tạo giáo viên 

Đánh giá mục tiêu tuyển sinh theo Quy hoạch 37, tới 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 Giáo dục 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 Giáo dục 
và Đào tạo, 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 dân 
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 
6232 – 6333 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 
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trong vòng 10 năm tới Việt Nam cần bổ sung khoảng 275.000 giáo viên các cấp từ 
mầm non tới THPT. 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. 

Quy trình triển khai quy hoạch các trường đại học đã bộc lộ một số bất cập, hạn 
chế, thể hiện ở những mặt sau: (1) sự phân bổ các cơ sở giáo dục đại học quá dàn trải về 
địa lý; việc thành lập trường vẫn theo nhu cầu phát triển của từng bộ, ngành hoặc địa 
phương, chưa quan tâm đến tính thống nhất, đồng bộ của cả hệ thống; (2) chất lượng đào 
tạo chưa tương xứng với phát triển số lượng: tốc độ thành lập, nâng cấp trường đại học 
trong giai đoạn 2007 - 2011 tăng nhanh; theo Quy hoạch 37 thì đến nay đã vượt so với 
chỉ tiêu đến năm 2020 trong khi các điều kiện đảm bảo chất lượng chưa được quan tâm. 

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 
trường cao đẳng đề nghị tự đóng cửa (Trường CĐSP Cà Mau); một số khác phải sát 
nhập hoặc chuyển đổi hình thức đào tạo sang đa ngành (gần 30 trường); một số trường 
khác chuyển sang thực hiện nhiệm vụ 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 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. 

Nhiều trường sư phạm vẫn chưa quan tâm đầu tư các điều kiện đảm bảo chất 
lượng đào tạo để đáp ứng quy mô tuyển sinh; đội ngũ giảng viên, đặc biệt là giảng viên 
cơ hữu chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn; nguồn lực tài chính phân tán; 
chưa đầu tư dự báo thị trường nên các ngành đào tạo còn trùng lặp, chồng chéo trong 
một địa bàn. Nhiều nơi mở ngành đào tạo giáo viên vẫn dựa vào năng lực và kinh 
nghiệm vốn có, dẫn đến những ngành thiếu giáo viên thì lại không đào tạo (ví dụ giáo 
viên âm nhạc, mỹ thuật, khoa học tự nhiên, tư vấn tâm lý học đường, giáo viên giảng 
dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh, …). Đó là những nguyên nhân khiến cơ 
cấu giáo viên các ngành chưa hợp lý và chất lượng đào tạo hạn chế, chưa đáp ứng yêu 
cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Vấn đề thừa/thiếu cục bộ giáo viên còn 
được thể hiện ở cơ cấu vùng miền (thiếu nhiều giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, biên 
giới, hải đảo,…). Như vậy, có thể nói các ngành đào tạo giáo viên phát triển mất cân 
đối, thừa giáo viên ở một số môn học. Vì thế, đào tạo giáo viên hiện nay chưa đáp ứng 
được nhu cầu của thị trường lao động, đặc biệt là thị trường lao động trong khối các 
nước ASEAN. Thực trạng khó kiểm soát trong quy mô đào tạo, không tương xứng giữa 
cung và cầu về nhân lực trong lĩnh vực đào tạo giáo viên ở các địa phương. Hơn nữa, 
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các cơ sở đào tạo sư phạm chưa thực sự tạo thành hệ thống, chưa có tính liên thông, hỗ 
trợ, thống nhất, và chưa có sự phân cấp. Về cơ bản, các trường hoạt động độc lập, mỗi 
trường vẫn chỉ là những thành phần được sắp xếp cạnh nhau trong hoạt động đào tạo 
giáo viên [7], [9].  

Luật giáo dục đại học và Nghị định 73/2015/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn phân 
tầng, khung xếp hạng cơ sở giáo dục đại học theo mỗi tầng và tiêu chuẩn của từng hạng 
trong khung [16]. Theo đó cơ sở giáo dục đại học được phân thành 3 tầng: định hướng 
nghiên cứu, định hướng ứng dụng và định hướng thực hành. Tuy nhiên, khung cơ cấu 
hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam ban hành theo Quyết định số 1981/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ chỉ còn đại học định hướng nghiên cứu và đại học định hướng 
ứng dụng. Bên cạnh đó, khái niệm về phân tầng, xếp hạng còn có nhiều ý kiến, chưa 
phù hợp với thông lệ thế giới nên gây khó khăn cho công tác quy hoạch mạng lưới các 
cơ sở giáo dục đại học. 

d) Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập 

Các cơ quan quản lý 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 dân cư, đặc trưng địa lý, kinh tế - xã hội của vùng miền. Điều này xảy ra do 
chính sách cấp bù học phí mà các trường luôn đề xuất tối đa chỉ tiêu có thể. Việc cấp 
bù học phí sư phạm theo đầu sinh viên đã dẫn đến các trường cố gắng tăng chỉ tiêu đào 
tạo nhằm tăng nguồn lực tài chính theo năng lực đào tạo/hoặc vượt năng lực đào tạo. 
Việc này gây khó khăn cho Bộ Giáo dục và Đào tạo trong khâu quản lý quy mô đào tạo 
và là một trong những nguyên nhân gây nên hiện tượng vượt chỉ tiêu trong các năm 
qua. Khi có được chỉ tiêu đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (chi tiêu tổng), để tuyển 
sinh được nhiều sinh viên, các ngành nghề không được cân đối và tính toán ngay trong 
một cơ sở đào tạo. Hiện tượng này dẫn đến phân bố đào tạo giữa các ngành/môn của 
các cơ sở lệch nhau rất nhiều. 

So với mục tiêu đến năm 2020 của Quy hoạch 37, đến nay tổng số cơ sở giáo dục 
đại học được thành lập hoặc cho phép thành lập đã vượt 11 trường; nếu chia theo không 
gian địa lý, trong 06 vùng đã có 02 vùng vượt chỉ tiêu quy hoạch, 01 vùng đạt chỉ tiêu và 
03 vùng đã xấp xỉ đạt. Hầu hết các địa phương đều mong muốn có trường đại học của 
riêng mình để đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn. Tuy nhiên, khi 
thành lập trường đại học mới, nhiều địa phương, bộ ngành và nhà đầu tư chưa có những 
tính toán, khảo sát nghiêm túc và khoa học về năng lực tài chính, nhu cầu đào tạo, khả 
năng liên kết vùng và sự dịch chuyển của lực lượng lao động giữa các địa phương. Do 
đó, nhiều trường mới thành lập không được đầu tư đúng mức, không có khả năng cạnh 
tranh với các cơ sở giáo dục đại học đã có bề dày truyền thống trong vùng và đã trở 
thành nơi cho “thuê” địa điểm tuyển sinh. Nhiều cơ sở giáo dục đại học có quy mô nhỏ, 
đào tạo đơn ngành nghề, chất lượng đào tạo thấp và khó phát triển. Điều này đã gây ra sự 
lãng phí về nguồn lực của nhà nước và xã hội cũng như sự phân tán, thiếu tập trung 
nguồn lực cho phát triển các trung tâm đào tạo chất lượng cao, đạt trình độ quốc tế [20]. 
Hơn nữa, Quy hoạch 37 không đề cập nhiều đến hệ thống các cơ sở đào tạo giáo viên. 
Cho đến nay vẫn chưa có bản quy hoạch dành riêng cho lĩnh vực đào tạo giáo viên. Bộ 
Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Đề án “Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại 
học và đào tạo giáo viên giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn 2030”. Do vậy, hiện vẫn chưa 
có cơ sở khoa học và giải pháp cho vấn đề quy hoạch các trường sư phạm. Như vậy, có 
thể nói, cách tiếp cận trong xây dựng Quy hoạch 37 dựa trên các chỉ tiêu về số lượng, 
không gian mà chưa tập trung vào việc sử dụng các công cụ đảm bảo chất lượng để quy 
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hoạch; chưa lấy thông tin về thị trường lao động và cơ chế cạnh tranh về chất lượng, 
thương hiệu làm cơ sở chính để điều chỉnh số lượng cơ sở đào tạo, cơ cấu ngành nghề 
phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực; chưa đưa ra được chính sách để quản lý quy hoạch 
bao gồm việc giám sát các điều kiện đảm bảo chất lượng, đánh giá tình hình phát triển 
của mạng lưới so với nhu cầu của thị trường lao động. 

Về kiểm định chất lượng giáo dục, tính đến tháng 8/2017, đã có 53 cơ sở giáo dục 
đại học được đánh giá ngoài, trong đó có 30 cơ sở giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn kiểm 
định theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Việt Nam và 4 cơ sở đạt 
kiểm định bởi tổ chức kiểm định của nước ngoài, chiếm 14% trong tổng số các cơ sở 
giáo dục đại học. Về kiểm định chương trình đào tạo, cả nước đã có 93 chương trình 
đào tạo đạt kiểm định chất lượng, bao gồm: 05 chương trình được đánh giá theo tiêu 
chuẩn trong nước; 88 chương trình được đánh giá theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. 
Trong số các cơ sở giáo dục được kiểm định, còn nhiều trường sư phạm chưa quan tâm 
đến vấn đề kiểm định trường và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giáo viên. 
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 hạn chế [20]. 

Ngành giáo dục thiếu năng lực dự báo trong cung cầu nhân lực sao cho phù hợp 
với 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 và cầu khiến tình 
trạng sinh viên tốt nghiệp sư phạm không tìm được việc làm tăng lên, gây tâm lý lo 
ngại đối với phụ huynh và sinh viên cũng như chưa thu hút được nhiều thí 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 ngân 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 [20]. 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. Theo mục tiêu tuyển sinh 
của Quy hoạch 37, tới năm 2020 quy mô đào tạo sư phạm chiếm 10% trong tổng số 
sinh viên tuyển mới. Tuy nhiên, từ năm 2013 đến 2016, chỉ tiêu tuyển sinh ngành sư 
phạm luôn cao hơn mục tiêu đề ra. Chất lượng đào tạo giáo viên chưa đáp ứng chuẩn 
đầu ra, thiếu cơ chế sát hạch nghề nghiệp giáo sinh sư phạm trước khi ra trường; đặc 
biệt là các cơ sở đào tạo giáo viên tại địa phương đào tạo theo chỉ tiêu tuyển sinh không 
có kiểm soát tuyển sinh nên chất lượng thấp, đội ngũ giảng viên thiếu chất lượng; 
nhiệm vụ bồi dưỡng chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục 
giáo dục phổ thông mới [20]. 

Hệ thống sư phạm của Việt Nam có nhiều điểm mạnh nhưng chưa thực sự sẵn 
sàng để giúp đội ngũ giáo viên đạt được các chuẩn năng lực và kỹ năng mới cũng như 
đảm bảo cho chương trình bồi dưỡng thường xuyên tại cơ sở có chất lượng và có tính 
đáp ứng cao nhất; các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng giáo viên vẫn chưa hoạt động một 
cách đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu mới của giáo viên phổ thông. Vẫn còn tình trạng 
một số trường sư phạm có tâm lý chờ đợi vào sự thay đổi chính sách đầu tư và đãi ngộ 
của Nhà nước đối với ngành sư phạm, mà chưa sẵn sàng đổi mới chính mình [4], [8]. 

Các nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) chỉ ra thực tế 
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rằng, ở các nước tiên tiến, chất lượng giáo viên được bảo đảm bằng cơ chế cấp giấy 
phép hành nghề đi cùng kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. Những loại giấy 
này chỉ có giá trị trong thời hạn nhất định. Điều đó có nghĩa là việc cập nhật kỹ năng, 
kiến thức, và phương pháp mới là bắt buộc khi giáo viên và các trường sư phạm xin gia 
hạn giấy phép hành nghề hoặc giấy chứng nhận kiểm định. Thông qua quá trình kiểm 
định, sẽ thúc đẩy sự giao lưu, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Đồng thời, với 
cơ chế này cũng kiểm soát chất lượng của những giáo viên mới bắt đầu bước vào nghề 
trong bối cảnh đầu vào của ngành sư phạm được mở rộng với mô hình đào tạo chuyển 
tiếp. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có cơ chế về việc cấp chứng chỉ hành nghề giáo viên 
trong khi các bộ chuẩn nghề nghiệp; các tiêu chí đánh giá, phân loại giáo viên có tính 
khả thi chưa cao. 

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

Thứ nhất, vấn đề quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm đóng vai trò quan 
trọng trong quy hoạch mạng lưới các trường đại học của quốc gia. Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 22/7/2007 về phê duyệt “Quy 
hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020” và 
Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013 về “Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới 
các trường đại học và cao đẳng Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020”. Tuy nhiên, cho đến 
nay vẫn chưa có bản quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm. Bộ Giáo dục và Đào 
tạo đã hoàn thành Dự thảo Đề án “Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và 
đào tạo giáo viên đến năm 2025, tầm nhìn 2030” với trọng tâm sử dụng các công cụ 
quản lý nhà nước như công khai minh bạch thông tin chất lượng và kết quả đầu ra, 
kiểm định chất lượng và các chuẩn, quy chuẩn đảm bảo chất lượng để định hướng cho 
đầu tư của nhà nước và phát triển hệ thống các cơ sở đào tạo. Đề án sẽ xem xét đánh 
giá những hạn chế, bất cập liên quan đến mạng lưới các trường sư phạm, từ đó đề ra 
giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và giải quyết tình trạng dư thừa cục 
bộ giáo viên ở một số địa phương. Theo đó, Đề án sẽ thúc đẩy phân tầng, phân loại các 
trường sư phạm, để tập trung phát triển khoảng từ 8 đến 10 trường sư phạm trọng điểm, 
có chất lượng trên cơ sở một số trường đại học sư phạm có chất lượng hiện nay. Các cơ 
sở đào tạo giáo viên khác sẽ được sắp xếp để trở thành vệ tinh cho các trường sư phạm 
trọng điểm này. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần xây dựng tiêu chuẩn các trường sư 
phạm làm căn cứ cho việc rà soát, đánh giá các điều kiện bảo đảm chất lượng của các 
trường sư phạm để quy hoạch mạng lưới. Do vậy, đề tài nghiên cứu là cần thiết trong 
bối cảnh hiện nay. Đề tài giúp cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc thực hiện 
Đề án nói trên, đề xuất bản quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm và các cơ chế, 
chính sách liên quan đến đào tạo, sử dụng đội ngũ giáo viên. 

Thứ hai, số lượng đào tạo sư phạm nhiều, trong khi trình độ đào tạo và chất lượng 
đào tạo không đồng đều ở các cơ sở đào tạo. Hệ thống quản lý đào tạo sư phạm đã 
chuyển từ hình thức quản lý tập trung, giao chỉ tiêu tuyển sinh, phân công công việc 
cho sinh viên tốt nghiệp sang hình thức giao cho các trường tự xác định chỉ tiêu theo 
năng lực đào tạo, sinh viên tốt nghiệp các ngành sư phạm tự tìm kiếm việc làm. Quá 
trình chuyển đổi này có những điểm tích cực đó là tạo điều kiện cho các trường sư 
phạm tự chủ hơn; nhiều cơ sở đào tạo tham gia vào việc đào tạo giáo viên hơn. Tuy 
nhiên, sự chuyển giao này dẫn tới việc các cơ sở đào tạo sư phạm được thành lập không 
dựa trên quy hoạch tổng thể; số lượng sinh viên tốt nghiệp khó kiểm soát và mất cân 
đối. Chỉ tiêu đào tạo sư phạm không được quản lý thống nhất, dẫn tới dư thừa giáo 
viên, không đủ về cơ cấu và chênh lệch giữa các vùng miền. Đánh giá mục tiêu tuyển 
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sinh theo Quy hoạch 37, tới 2020 quy mô đào tạo sư phạm chiếm 10% trong tổng số 
sinh viên tuyển mới khoảng 560.000. Quyết định 732 phê duyệt “Đề án đào tạo, bồi 
dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục giai đoạn 2016 - 2020, định hướng 
đến năm 2025”, trong đó mục tiêu đến năm 2020, toàn hệ thống từ trung ương tới địa 
phương chỉ được đào tạo thêm 190.000 người. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã liên tục cắt 
giảm chi tiêu tuyển sinh ngành sư phạm từ 10 - 20% trong 3 năm vừa qua nhưng chưa 
thể cho ngừng tuyển mới vì liên quan đến sự sống còn của các trường sư phạm. Từ năm 
2013 đến nay, chỉ tiêu tuyển sinh ngành sư phạm luôn cao hơn mục tiêu đề ra. Chỉ tiêu 
của các trường đại học sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý khoảng 10.000. 
Tuy nhiên, có hơn 40.000 chỉ tiêu còn lại do các địa phương quyết định và giao cho các 
trường cao đẳng sư phạm trên địa bàn mình quản lý. Số chỉ tiêu này nằm ngoài khả 
năng kiểm soát của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ tính riêng năm học 2017-2018, mặc dù 
Bộ Giáo dục đã chủ động giảm chỉ tiêu tuyển sinh, nhưng tổng số chỉ tiêu được phê 
duyệt vẫn là 54.000. Xét về nhu cầu nguồn nhân lực giáo viên, thống kê cho thấy trung 
bình mỗi năm trên phạm vi cả nước chỉ cần tuyển khoảng 27.500 sinh viên sư phạm. 
Như vậy, 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. Vì thế, đề tài cần xác định rõ mô hình dự báo 
nhu cầu đào tạo giáo viên giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn 2035 để có những định hướng 
về việc xác định quy mô đào tạo giáo viên cho từng ngành và từng khu vực địa lý. 

Thứ ba, về quản lý nhà nước, mặc dù các cơ sở đào tạo giáo viên trong hệ thống 
chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuy nhiên, không ít các cơ sở 
đào tạo giáo viên chịu sự quản lý của các địa phương, do các địa phương cấp kinh phí 
hoạt động. Có sự phân tán trong quản lý nhà nước đối với các trường sư phạm, cụ thể: 
các trường đại học sư phạm đều trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đại học vùng 
(ĐH Thái Nguyên, ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng); trường Đại học Giáo dục trực thuộc 
ĐHQG Hà Nội, chịu sự quản lý trực tiếp của Chính phủ; các trường đại học sư phạm 
đặc thù (như: đại học sư phạm thể dục thể thao, đại học sư phạm kỹ thuật, đại học sư 
phạm nghệ thuật,…) lại trực thuộc các bộ, ngành khác. Các trường cao đẳng sư phạm 
trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các trường cao đẳng và trung cấp khác có đào tạo 
giáo viên trực thuộc Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội hoặc trực thuộc Ủy ban 
Nhân dân các tỉnh. Như vậy, sự phân bổ các trường sư phạm quá dàn trải về địa lý; việc 
thành lập mới các trường đại học (mà tiền thân là các trường cao đẳng sư phạm) vẫn 
theo nhu cầu của phát triển của từng ngành, địa phương, chưa quan tâm đến tính thống 
nhất, đồng bộ của cả hệ thống. Do vậy, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở để Bộ 
Giáo dục và Đào tạo xác định rõ định hướng cho các trường sư phạm: (1) Bộ quản lý 
tập trung, toàn diện lĩnh vực đào tạo giáo viên (mô hình đào tạo giống như ngành công 
an, quân đội); (2) Bộ thực hiện phân cấp triệt để cho địa phương vàcác đại học vùng, 
Bộ chỉ quản lý nhà nước về chương trình đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng đào 
tạo (thông qua kiểm định, thanh tra, giám sát) và sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề 
giáo viên. 

Thứ tư, trong bối cảnh cạnh tranh và xu hướng tự chủ của các trường đại học nói 
chung có thể tác động tới các trường sư phạm theo hướng tự do hơn, càng dẫn tới biên 
độ dao động quá rộng trong quy mô và chất lượng đào tạo sư phạm. Hiện nay, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo chưa hình thành được cơ chế phân loại các trường sư phạm, do đó 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. 
Công tác quản lý quy hoạch còn yếu, chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và đánh giá 
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kết quả thực hiện quy hoạch trong đào tạo giáo viên để có những điều chỉnh kịp thời; 
chưa có quy chuẩn về đảm bảo chất lượng là công cụ điều chỉnh mạng lưới, dẫn đến 
tình trạng mở mới các ngành đào tạo giáo viên mà không được giám sát về các điều 
điều đảm bảo chất lượng và nhu cầu thực tiễn. Vì vậy, kết quả nghiên cứu của đề tài 
cần cung cấp những luận chứng thuyết phục để giúp Chính phủ hoàn thiện Nghị định 
về tự chủ đại học, trong đó có các trường sư phạm. Nghị định quy định tự chủ đại học 
nhằm tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình của các trường sư phạm, giúp cho 
các cơ sở đào tạo phát huy được sự năng động, sáng tạo, đổi mới của mình, và tự chủ 
tiến hành sắp xếp, rà soát lại cơ cấu tổ chức, tiến hành sáp nhập giải thể theo nhu cầu 
của thị trường và năng lực của cơ sở đào tạo. Hơn nữa, đề tài cần xác định rõ phương 
pháp quy hoạch và đưa ra được bản đồ quy hoạch mạng lưới cho các trường sư phạm 
trong cả nước. Nội dung quy hoạch trong đề tài nghiên cứu sẽ sử dụng công cụ kinh tế, 
kỹ thuật (đổi mới đầu tư tài chính, kiểm định chất lượng, ứng dụng công nghệ thông 
tin, xây dựng cơ sở dữ liệu để minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng,…) thay vì 
các biện pháp hành chính để điều chỉnh mạng lưới các trường sư phạm. Sự phát triển 
của mạng lưới sẽ được điều chỉnh dựa trên động lực thị trường, thông qua sự lựa chọn 
của người học và xã hội. Bản quy hoạch hạn chế việc thành lập các trường dựa theo 
không gian, địa lý mà dựa theo nhu cầu của thị trường lao động và tập trung ở những 
khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội cao để đẩy mạnh đầu tư trọng điểm, tạo ra sự lan 
tỏa về mô hình phát triển và có khả năng cạnh tranh quốc tế. 

Tóm lại, việc quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm là cần thiết trong giai 
đoạn hiện nay. Ở các nước có nền giáo dục phát triển trên thế giới, các trường sư phạm 
được xây dựng và cơ cấu tổ chức nằm trong một trường đại học lớn. Ở Việt Nam, hầu 
hết các địa phương đều có các trường đào tạo sư phạm từ cao đẳng đến đại học. Việc 
mở ngành và đào tạo một cách ồ ạt để có nguồn thu cho trường mà không quan tâm tới 
nhu cầu, chất lượng “đầu ra” và cơ hội việc làm cho người học sau khi ra trường là 
tương đối phổ biến. Do đó, bản quy hoạch và dữ liệu báo cáo nhu cầu nguồn nhân lực 
của từng ngành sẽ giúp các trường sư phạm trọng điểm và các địa phương xác định quy 
mô đào tạo. Ngoài ra, cần xây dựng định hướng tăng cường hiệu quả đầu tư, nâng cao 
chất lượng sinh viên tốt nghiệp, giảm thiểu sự mất cân đối giữa số lượng sinh viên 
được đào tạo và vị trí việc làm của giáo viên trong cả nước, đề xuất các giải pháp đào 
tạo, bồi dưỡng giáo viên hiệu quả giúp cho việc quy hoạch mạng lưới các trường sư 
phạm có tính hiệu quả và bền vững. 

15 Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài 
nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan: 
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16 Nội dung nghiên cứu của đề tài: 

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận về quy hoạch các trường sư phạm 

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

phạm 

+ Hoạt động 1: Nghiên cứu khung pháp lý quốc gia 

+ Hoạt động 2: Phân tích những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về 

đào tạo giáo viên và các chế độ, chính sách đối với nhà giáo 

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

+ Hoạt động 1: Tìm hiểu các mô hình đào tạo giáo viên (mô hình nối tiếp, mô hình 

song song, …) 

+ Hoạt động 2: Phân tích và đánh giá chương trình đào tạo giáo viên ở Việt Nam 

hiện nay 

+ Hoạt động 3: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến đào tạo giáo viên (kinh tế, văn 

hóa, khoa học công nghệ, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, …) 

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

+ Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm quy hoạch và bài toán quy hoạch trong đào tạo 

nguồn nhân lực giáo viên 

+ Hoạt động 2: Mô hình dự báo nhu cầu nguồn nhân lực giáo viên 

+ Hoạt động 3: Phương pháp quy hoạch trong đào tạo nguồn nhân lực giáo viên 

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

+ Hoạt động 1: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về quy hoạch mạng lưới các 

trường sư phạm (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Phần Lan, Đức, 

Úc, Mỹ,...)  

+ Hoạt động 2: Nghiên cứu kinh nghiệm của Việt Nam về quy hoạch mạng lưới 

các trường sư phạm (giai đoạn 1945 đến nay) và đánh giá thực trạng công tác quy 

hoạch các trường sư phạm hiện nay 

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng của hệ thống đào tạo giáo viên ở Việt Nam 

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

+ Hoạt động 1: Số lượng các trường sư phạm, quy mô đào tạo và đánh giá chất 

lượng đầu vào của các trường sư phạm 

+ Hoạt động 2: Thực trạng về vấn đề tuyển dụng giáo viên của các địa phương 

trong những năm gần đây 

+ Hoạt động 3: Đánh giá mối quan hệ cung cầu trong đào tạo giáo viên ở các địa 

phương 

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

các trường sư phạm  

+ Hoạt động 1: Thực trạng công tác dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên  

+ Hoạt động 2: Tìm hiểu kết quả đánh giá các trường sư phạm theo bộ chỉ số 

TEIDI và thực trạng về năng lực đào tạo của các trường sư phạm 
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Nội dung 3: Đề xuất phương án quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm 

3.1. Đề xuất chuẩn, quy chuẩn các trường sư phạm 

+ Hoạt động 1: Đề xuất chuẩn, quy chuẩn trường sư phạm (chuẩn đội ngũ giảng 

viên, chuẩn cơ sở vật chất, chuẩn chương trình đào tạo, chuẩn nghiên cứu khoa 

học, chuẩn hợp tác quốc tế, …) 

+ Hoạt động 2: Định hướng xây dựng quy định đánh giá cấp chứng chỉ hành nghề 

giáo viên 

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

+ Hoạt động 1: Các nguyên tắc, quan điểm và bộ tiêu chuẩn quy hoạch các trường 

sư phạm (quy hoạch theo chất lượng, theo chức năng, theo không gian địa lý và kết 

hợp) 

+ Hoạt động 2: Phương án quy hoạch các trường sư phạm trọng điểm 

+ Hoạt động 3: Phương án quy hoạch các trường sư phạm vệ tinh 

+ Hoạt động 4: Thiết kế, phân tích sơ đồ cấu trúc mạng lưới các trường sư phạm 

trong toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn 2035 (các đơn vị quy hoạch, lưới, mắt 

lưới trong bản quy hoạch,…) 

+ Hoạt động 5: Mô tả chi tiết bản thiết kế, phương án quy hoạch, lộ trình quy 

hoạch và sơ đồ cấu trúc mạng lưới các trường sư phạm 

3.3. Đề xuất mô hình mới trong đào tạo giáo viên 

Nội dung 4: Nghiên cứu các cơ chế, chính sách thực hiện quy hoạch mạng lưới 

các trường sư phạm 

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

chứng chỉ hành nghề giáo viên 

4.2. 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 
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17 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài: 

17.1. Sưu tầm tài liệu phục vụ đề tài 

* Sưu tầm tài liệu nghiên cứu trong nước 

Sưu tầm tài liệu và viết báo cáo tổng quan về kinh nghiệm đào tạo giáo viên của Việt 

Nam  từ năm 1945 trở lại đây; các chính sách, chế độ đối với giáo viên và đào tạo giáo viên; 

các mô hình và chương trình đào tạo giáo viên; hệ thống các cơ sở đào tạo giáo viên ở Việt 

Nam. 

* Sưu tầm tài liệu nghiên cứu ngoài nước 

- Dịch và viết báo cáo tổng quan kinh nghiệm quốc tế về đào tạo giáo viên của các 

nước như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Đức, Úc, Hoa Kỳ,… 

- Một số nội dung dịch thuật: Các mô hình đào tạo giáo viên, chương trình đào tạo giáo 

viên; Cơ cấu tổ chức và quản lý của các trường sư phạm; Hệ thống các cơ sở đào tạo giáo 

viên; Đào tạo giáo viên cho thế kỷ 21; Cơ chế, chính sách liên quan đến giáo viên.  

Dự kiến tổng số trang tài liệu dịch từ tiếng Anh là 300 trang. 

17.2. Hội thảo khoa học, tọa đàm 

17.2.1. Hội thảo: Tổ chức 05 Hội thảo, cụ thể: 

+ Hội thảo 1: dự kiến tổ chức tại Thái Nguyên; số lượng đại biểu tham dự 100 

người; tổ chức 01 buổi. 

Mục đích hội thảo dự kiến: Tìm hiểu mô hình đào tạo giáo viên của một số nước 

trên thế giới; đánh giá thực trạng đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực đội ngũ giáo viên; 

tìm hiểu những năng lực mới của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo 

dục phổ thông, từ đó đề xuất các giải pháp đổi mới chương trình đào tạo giáo viên ở 

các trường sư phạm. 

Nội dung hội thảo dự kiến:  

(1) Tìm hiểu mô hình đào tạo giáo viên của một số nước trên thế giới;  

(2) Đánh giá thực trạng đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực đội ngũ giáo viên;  

(3) Tìm hiểu những năng lực mới của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương 

trình giáo dục phổ thông;  

(4) Đề xuất các giải pháp đổi mới chương trình đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm. 

Thành phần dự kiến: gồm có đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT, các chuyên gia từ các 

trường sư phạm, một số chuyên gia quốc tế tham gia báo cáo hoặc có bài viết tại hội 

thảo; Quy trình tổ chức hội thảo, nhận bài, phản biện, sẽ được công bố rộng rãi. 

Thời gian dự kiến: Hội thảo dự kiến tổ chức từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 6 

năm 2018. 
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+ Hội thảo 2: dự kiến tổ chức tại Hà Nội; số lượng đại biểu tham dự 100 người; 

tổ chức 01 ngày 02 buổi. 

Mục đích hội thảo: Tìm hiểu vấn đề quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở 

một số nước trên thế giới, trong đó tập trung nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc, 

Úc và Hoa Kỳ; xác định những ưu điểm, hạn chế trong quy hoạch của các nước, từ đó 

rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

Nội dung hội thảo dự kiến: 

(i) Tìm hiểu vấn đề quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở một số nước trên 

thế giới. 

(ii) Nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc, Úc và Hoa Kỳ. 

(iii) Phân tích những ưu điểm, hạn chế trong quy hoạch của các nước, từ đó rút ra 

bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

Thành phần dự kiến: gồm đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT, các chuyên gia đến từ 

các trường sư phạm và viện nghiên cứu, một số chuyên gia quốc tế tham gia báo cáo 

hoặc có bài viết tại hội thảo. Quy trình tổ chức hội thảo, nhận bài, phản biện, sẽ được 

công bố rộng rãi. 

Thời gian dự kiến: Hội thảo dự kiến tổ chức khoảng tháng 8 năm 2018 đến tháng 

10 năm 2018. 

+ Hội thảo 3: dự kiến tổ chức tại Đà Nẵng; số lượng đại biểu tham dự 100 người; 

tổ chức 01 ngày 02 buổi. 

Mục đích hội thảo: Tìm hiểu quy mô đào tạo và mô hình dự báo nhu cầu nguồn 

nhân lực giáo viên cho từng giai đoạn, từng vùng địa lý, từng ngành đào tạo; đề xuất 

cách thức xác định quy mô đào tạo cho các trường sư phạm trên cả nước; các yếu tố 

ảnh hướng đến đào tạo giáo viên trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.  

Nội dung dự kiến:  

(i) Tìm hiểu quy mô đào tạo và mô hình dự báo nhu cầu nguồn nhân lực giáo viên 

cho từng giai đoạn, từng vùng địa lý, từng ngành đào tạo;  

(ii) Đề xuất cách thức xác định quy mô đào tạo cho các trường sư phạm trên phạm 

vi cả nước; các yếu tố ảnh hướng đến đào tạo giáo viên trong bối cảnh cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0. 

Thành phần dự kiến: gồm có đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các 

chuyên gia đến từ các trường sư phạm và viện nghiên cứu, một số chuyên gia đến từ 

các trung tâm nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực tham gia viết bài. 

Phối hợp với chủ nhiệm đề tài nghiên cứu “Dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên giai đoạn 

2017-2025, tầm nhìn 2035”. Quy trình tổ chức hội thảo, nhận bài, phản biện, sẽ được 
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công bố rộng rãi. 

Thời gian dự kiến: Hội thảo dự kiến tổ chức khoảng tháng 11 năm 2018 đến tháng 

12 năm 2018. 

+ Hội thảo 4: dự kiến tổ chức tại Thái Nguyên; số lượng đại biểu tham dự 120 

người; tổ chức 01 ngày 02 buổi. 

Mục đích hội thảo: Đề xuất mô hình quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm 

đến năm 2025, tầm nhìn 2035 theo phân vùng địa lý, theo từng ngành đào tạo giai đoạn 

từ 2017 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2035; đánh giá tác động xã hội đối với mô hình quy 

hoạch đã đề xuất. 

Nội dung hội thảo dự kiến:  

(1) Đề xuất mô hình quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm đến năm 2025, tầm 

nhìn 2035 theo phân vùng địa lý, theo từng ngành đào tạo giai đoạn từ 2017 – 2025 và 

giai đoạn 2025 - 2035;  

(2) Đánh giá tác động xã hội đối với mô hình quy hoạch đã đề xuất. 

Thành phần dự kiến: gồm có đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT, đại diện lãnh đạo các 

sở giáo dục và đào tạo, các chuyên gia đến từ các trường sư phạm và viện nghiên cứu 

giáo dục. Quy trình tổ chức hội thảo, nhận bài, phản biện, sẽ được công bố rộng rãi. 

Thời gian dự kiến: Hội thảo dự kiến tổ chức khoảng tháng 8 năm 2018 đến tháng 

12 năm 2018. 

+ Hội thảo 5: dự kiến tổ chức tại Hà Nội; số lượng đại biểu tham dự 100 người; 

tổ chức 01 ngày 02 buổi. 

Mục đích hội thảo: Thảo luận về những điều kiện áp dụng các phương án quy 

hoạch đã đề xuất; đề xuất các cơ chế, chế độ, chính sách đối với nhà giáo; xác định các 

giải pháp nâng cao vị thế của nghề giáo trong xã hội; vấn đề cấp chứng chỉ hành nghề 

giáo viên và công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên phổ thông; đánh 

giá thí điểm các phương án quy hoạch mạng lưới ở Việt Nam. 

Nội dung hội thảo dự kiến:  

(i) Thảo luận về những điều kiện áp dụng các phương án quy hoạch đã đề xuất;  

(ii) Đề xuất các cơ chế, chế độ, chính sách đối với nhà giáo;  

(iii) Xác định các giải pháp nâng cao vị thế của nghề giáo trong xã hội; vấn đề cấp 

chứng chỉ hành nghề giáo viên và công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo 

viên phổ thông;  

(iv) Đánh giá thí điểm các phương án quy hoạch mạng lưới ở Việt Nam. 

Thành phần dự kiến: gồm có đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT, đại diện lãnh đạo 
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UBND các tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở giáo dục và đào tạo, đại diện lãnh đạo các sở 

nội vụ, các chuyên gia đến từ các trường sư phạm và viện nghiên cứu giáo dục. Quy 

trình tổ chức hội thảo, nhận bài, phản biện, sẽ được công bố rộng rãi. 

Thời gian dự kiến: Hội thảo dự kiến tổ chức khoảng tháng 01 năm 2019 đến tháng 

05 năm 2019. 

17.2.2. Tọa đàm 

1. Số lượng và địa điểm tổ chức: 

- Số lượng: 30 buổi tọa đàm. 

- Địa điểm tổ chức: Các buổi tọa đàm được tổ chức tại Thái Nguyên (9), Hà Nội 

(10) và các điểm đi khảo sát (11). 

2. Nội dung các buổi tọa đàm dự kiến: 

- Những căn cứ nghiên cứu khung pháp lý quốc gia về quy hoạch các trường sư phạm. 

- Những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo giáo viên và 

các chế độ, chính sách đối với nhà giáo. 

- Các mô hình đào tạo giáo viên ở Việt Nam và trên thế giới. 

- Phân tích và đánh giá chương trình đào tạo giáo viên ở Việt Nam hiện nay. 

- Các yếu tố tác động đến vấn đề đào tạo giáo viên (kinh tế, văn hóa, khoa học 

công nghệ, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0,…). 

- Công tác quy hoạch, bài toán và phương pháp quy hoạch trong đào tạo nguồn 

nhân lực giáo viên. 

- Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam về quy hoạch các trường sư phạm. 

- Thực trạng về quy mô đào tạo giáo viên của Việt Nam. 

- Hoạt động của các trường sư phạm, quy mô đào tạo và đánh giá chất lượng đầu 

vào của các trường sư phạm. 

- Đánh giá mối quan hệ cung cầu trong đào tạo giáo viên ở các địa phương. 

- Đề xuất chuẩn, quy chuẩn các trường sư phạm: Đội ngũ giảng viên, chuẩn cơ sở 

vật chất, chuẩn chương trình đào tạo, chuẩn nghiên cứu khoa học, chuẩn hợp tác quốc 

tế, quy định đánh giá cấp chứng chỉ hành nghề giáo viên. 

- Đề xuất mô hình quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm: Các nguyên tắc, 

quan điểm và bộ tiêu chuẩn quy hoạch các trường sư phạm; Phương án quy hoạch các 

trường sư phạm trọng điểm; các trường sư phạm vệ tinh. 

- Phân tích sơ đồ cấu trúc mạng lưới các trường sư phạm trong toàn quốc đến năm 

2025, tầm nhìn 2035 (các đơn vị quy hoạch, lưới, mắt lưới trong bản quy hoạch,…). 

3. Thành phần và thời gian: 
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- Thành phần: Quy mô mỗi buổi tọa đàm khoảng 25 người; thành phần gồm có đại 

diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT, đại diện lãnh đạo các sở giáo dục và đào tạo, các chuyên gia 

đến từ các trường sư phạm và viện nghiên cứu giáo dục, đại diện các đơn vị truyền 

thông; giảng viên, giáo viên. 

Thời gian dự kiến: Các buổi tọa đàm dự kiến thực hiện bắt đầu từ tháng 01 năm 

2018 đến tháng 12 năm 2019. 

17.3. Điều tra, phỏng vấn, khảo sát thực tế trong nước  

Căn cứ vào mục tiêu nghiên cứu, đề tài đã xây dựng kế hoạch và tiến hành cách tổ 

chức để khảo sát, điều tra thực trạng với các nội dung: (1) Khảo sát thực trạng đào tạo 

giáo viên ở Việt Nam và phân tích, dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực giáo viên 

giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn 2035; (2) Khảo sát thực tế tại các địa phương trong cả 

nước. Mục tiêu của khảo sát, điều tra nhằm xác định được thực trạng đào tạo giáo viên 

giai đoạn 2017-2015, tầm nhìn 2035; có được bức tranh toàn cảnh về công tác đào tạo 

giáo viên tại các trường đại học sư phạm, đại học đa ngành, các trường cao đẳng sư 

phạm và trung cấp chuyên nghiệp của các địa phương. Cách tiến hành gồm: 

1. Điều tra bằng bảng hỏi: Phương pháp này dựa trên bảng hỏi đã tiến hành trên 3 

nhóm khách thể cụ thể, gồm:  

(i) Các cơ quan quản lý giáo dục cấp Trung ương, cấp tỉnh, huyện - thành phố: 

Đối tượng khảo sát gồm các tổ chức, nhà quản lý có kinh nghiệm về chính sách, có tầm 

nhìn trong vấn đề quản lý giáo dục, quy hoạch mạng mạng lưới các trường; cách tiếp 

cận nhóm đối tượng này dựa trên bảng hỏi được xây dựng sẵn. Bảng hỏi được xây 

dựng lớn hơn 35 tiêu chí với số lượng khách dự kiến khoảng 150. 

(ii) Các nhà quản lý thuộc các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu; 

các nhà hoạch định, quy hoạch có uy tín, có nhiều đóng góp cho chính sách giáo dục 

quốc gia được Bộ GD&ĐT cung cấp danh sách. Từ danh sách, nhóm nghiên cứu sẽ lựa 

chọn khảo sát theo mẫu, theo cụm vùng. Bảng hỏi được xây dựng từ 35 tiêu chí trở lên 

với số lượng khách dự kiến khoảng 140 người/14 tỉnh. 

(iii) Các cơ quan quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên các cấp: 

Nhóm khách thể này gồm các cán bộ quản lý như trưởng các phòng, ban, trung 

tâm trực thuộc tỉnh, các sở như: sở GD&ĐT, sở Nội vụ,… Hiệu trưởng/phó hiệu trưởng 

của các trường Đại học, Cao đẳng, THPT, THCS và cá giảng viên, giáo viên. Để đảm 

bảo tính khách quan về phân bố địa lý và kinh tế xã hội của 63 tỉnh thành phố được 

chia làm các khu vực tương ứng. Đề tài tập trung lựa chọn các 11 tỉnh thuộc các khu 

vực: Khu vực Bắc - Bắc Trung Bộ; Trung - Tây Nguyên; Nam - Tây Nam Bộ. Các tỉnh 

cụ thể được lựa chọn gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Tuyên Quang, Sơn La, Thái Nguyên, 

Nghệ An, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Tháp. Đây là những tỉnh 
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có các trường sư phạm với nhiều mô hình khác nhau như: trường chuyên đào tạo sư 

phạm, trường đào tạo sư phạm và đào tạo ngoài sư phạm, trường thuộc đại học vùng, 

khoa sư phạm, trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường thuộc địa phương, trường 

cao đẳng sư phạm,… Khảo sát trực tiếp tại các trường này giúp đánh giá thực trạng của 

mạng lưới, mắt lưới và đề xuất tái cấu trúc mô hình của các trường đại học, cao đẳng 

sư phạm trong phạm vi đề án quy hoạch lại mạng lưới các trường đại học ở Việt Nam. 

Bảng hỏi cho các tỉnh được xây dựng lớn hơn 35 tiêu chí, bảng hỏi được khảo sát 

trên các cán bộ quản lý, các giảng viên thuộc các trường đại học, cao đẳng; các giáo 

viên thuộc các trường phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học được lựa chọn ngẫu nhiên. 

Mẫu chọn được lấy theo danh sách ngẫu nhiên, mỗi tỉnh lựa chọn 183 người. 

2. Phỏng vấn sâu: Phương pháp này được tiến hành trên 3 nhóm đối tượng, gồm: 

(1) Các cơ quan quản lý giáo dục cấp trung ương, cấp tỉnh, huyện - thành phố; (2) Các 

nhà quản lý thuộc các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu; các nhà hoạch 

định, quy hoạch có uy tín, có nhiều đóng góp cho chính sách giáo dục quốc gia được 

Bộ GD&ĐT cung cấp danh sách; (3) Các cơ quan quản lý giáo dục, giảng viên, giáo 

viên các cấp.  

Phương pháp phỏng vấn sâu dựa trên 03 nhóm đối tượng trên và kết cấu bảng 

phỏng vấn xoay quanh các tiêu điểm, gồm: 

(i) Mô hình đào tạo và quy mô đào tạo giáo viên ở Việt Nam; 

(ii) Vấn đề quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm, nhiệm vụ của các trường 

trọng điểm, nhiệm vụ của các trường vệ tinh; 

(iii) Cơ chế, chính sách đối với giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. 

- Thuê 01 chuyên gia tư vấn để tìm hiểu quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm 

ở Việt Nam giai đoạn từ năm 1945 đến nay.  

- Thuê 01 chuyên gia tư vấn về các mô hình đào tạo giáo viên và đánh giá năng 

lực các trường sư phạm ở Việt Nam. 

- Đánh giá các chương trình đào tạo giáo viên ở Việt Nam. 

- Phân tích hệ thống đào tạo giáo viên qua các giai đoạn đổi mới giáo dục. 

Tổng số phiếu dự kiến điều tra, khảo sát là 2.090 phiếu. 

17.4. Khảo sát nước ngoài 

- Tổ chức 01 đoàn khảo sát, thăm quan, học tập kinh nghiệm quốc tế trực tiếp tại 

Trung Quốc về mô hình đào tạo giáo viên của các trường sư phạm và công tác quy 

hoạch mạng lưới các trường sư phạm. Mục đích nghiên cứu là nhằm tìm ra điểm tương 

đồng của Trung Quốc về công tác quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm, về điều 

kiện kinh tế - xã hội, giáo dục làm căn cứ để áp dụng, cải tiến mô hình của Việt Nam. 
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Lý do để nhóm nghiên cứu lựa chọn Trung Quốc là cơ sở nước ngoài khảo sát 

nghiên cứu:  

+ Trung Quốc là quốc gia có nền giáo dục phát triển mạnh trong khu vực Châu Á; 

+ Là một nước có nhiều kinh nghiệm trong áp dụng các loại hình giáo dục khác 

nhau, giáo dục gắn với thực tiễn và có thể áp dụng trong điều kiện hiện nay của Việt 

Nam;  

+ Có mối quan hệ nghiên cứu bền chặt với Việt Nam, là căn cứ có thể tham khảo, 

học tập và lựa chọn;  

+ Hệ thống giáo dục của Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng với hệ thống giáo 

dục của Việt Nam, tuy nhiên cơ chế và cách quản lý giáo dục của Trung Quốc giúp cho 

nền giáo dục của họ vượt xa so với Việt Nam;  

+ Trung Quốc có những mối liên hệ nhất định với cơ sở nghiên cứu để thiết lập 

cuộc khảo sát hiệu quả; đồng thời cung cấp cơ hội khảo sát, nghiên cứu về tầm nhìn, 

chiến lược tương đối hiệu quả. 

Đoàn đi khảo sát tại Trung Quốc dự kiến có 07 thành viên của nhóm nghiên cứu 

và chuyên gia. Thời gian đi công tác dự kiến là 10 ngày tại 02 địa điểm: 

+ Hồng Kông: Làm việc tại Trường Đại học Sư phạm Hồng Kông (The Education 

University of Hong Kong) với nội dung cụ thể là: Tìm hiểu mô hình đào tạo giáo viên 

tại Hồng Kông; Tìm hiểu chương trình đào tạo giáo viên; Mô hình cơ cấu tổ chức của 

trường; Các chế độ, chính sách đối với giáo viên. 

+ Thượng Hải: Làm việc tại Khoa Sư phạm và Viện Giáo dục của Trường Đại 

học Sư phạm Hoa Đông (East China Normal University) với nội dung cụ thể là: Tìm 

hiểu mô hình đào tạo giáo viên tại Trung Quốc; Tìm hiểu chương trình đào tạo giáo 

viên; Vấn đề quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo giáo viên tại Trung Quốc; Mô 

hình cơ cấu tổ chức của các trường sư phạm; Nhu cầu đào tạo giáo viên; Các chế độ, 

chính sách đối với giáo viên. 

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

Cách tiếp cận: 

1. Tiếp cận hệ thống 

Khi nghiên cứu phân tích sự vật, hiện tượng, quá trình của thế giới phải xem xét 

một cách toàn diện, nhiều mặt, nhiều mối liên hệ trong trạng thái vận động và phát triển 

với việc phân tích những điều kiện nhất định để tìm ra bản chất và quy luật vận động 

của đối tượng. Vấn đề quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm phải đặt trong sự phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước, vấn đề quy hoạch mạng lưới các trường đại học 

trong cả nước và yêu cầu về tăng cường tính tự chủ đại học, hội nhập quốc tế theo tinh 
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thần của Nghị quyết số 12 - khóa XII. Do vậy, phương pháp tiếp cận hệ thống giúp các 

nội dung nghiên cứu của đề tài được đặt trong quy hoạch tổng thể của hệ thống giáo 

dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, gắn kết chặt chẽ với vấn đề dự báo nhu cầu đào 

tạo nguồn nhân lực giáo viên cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Quy hoạch 

mạng lưới các trường sư phạm đặt trong mối quan hệ với dự báo phát triển dân số, phát 

triển giáo dục vùng miền. Ngoài ra, quy hoạch cần xây dựng được một “mạng lưới” cơ 

sở đào tạo giáo viên đảm bảo “diện và điểm”. Diện tức là có khả năng đáp ứng đa dạng 

nhu cầu học tập và nhiều phân khúc trong thị trường lao động. Điểm tức là cần tạo ra 

sự phân tầng để hình thành nhóm trường sư phạm tinh hoa, đào tạo đội ngũ giáo viên 

chất lượng cao và có khả năng cạnh tranh được với các cơ sở đào tạo giáo viên khác 

trong khu vực và trên thế giới. 

2. Tiếp cận xã hội - lịch sử 

Bài toán quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm phải được nghiên cứu và đánh 

giá dựa vào yêu cầu của xã hội đối với sự phát triển của giáo dục; nhu cầu đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao; yêu cầu về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 

qua từng giai đoạn; căn cứ vào nhu cầu đào tạo giáo viên ở từng lĩnh vực, gắn với bối 

cảnh kinh tế - xã hội - văn hóa của đất nước và bài học rút ra từ kinh nghiệm của các 

nước trên thế giới. Quy hoạch mới cần đảm bảo sự kế thừa những điểm còn phù hợp 

của quy hoạch trước đây. Căn cứ trên những đánh giá khách quan về những mặt tích 

cực và hạn chế của thực trang quy hoạch mạng lưới hiện nay để có sự điều chỉnh phù 

hợp về cách tiếp cận và phương thức trong quy hoạch mới. Quy hoạch phải có tính linh 

hoạt, mở và kiến tạo phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của đất nước trong từng giai đoạn cụ thể. 

3. Tiếp cận thực tiễn 

Nghiên cứu thực tiễn để hiểu được hiện tượng, bản chất của vấn đề, tìm được các 

mối liên hệ và các hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục có tính khả thi. Đào tạo 

giáo viên phải đáp ứng yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong 

đó chú ý đến bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Chất lượng của giáo dục 

phổ thông được quyết định bởi năng lực của đội ngũ giáo viên. Vì vậy, các trường sư 

phạm phải đổi mới mô hình, phát triển chương trình để đào tạo được đội ngũ giáo viên 

đáp ứng yêu cầu của thực tiễn giáo dục. Ngoài ra, để đảm bảo quy luật cung - cầu trong 

đào tạo nguồn nhân lực giáo viên, dự báo nhu cầu đào tạo và quy hoạch mạng lưới các 

trường sư phạm cần phải có sự chỉ đạo, định hướng của Chính phủ. Ngoài ra, nếu đào tạo 

giáo viên đặt trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì cần 

có mô hình đào tạo giáo viên mềm dẻo sao cho sinh viên sư phạm được đào tạo ra có thể 

chuyển đổi nghề nghiệp một cách dễ dàng khi họ không có khả năng trở thành giáo viên. 
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Điều này giúp các cơ sở đào tạo giáo viên thu hút được sinh viên giỏi cũng như giúp sinh 

viên sư phạm có khả năng thích ứng cao với nhu cầu xã hội đồng thời cũng đáp ứng 

được nhu cầu của các đơn vị tuyển dụng hay sử dụng nhân lực ngành sư phạm. Điều này 

cũng có thể giúp giải bài toán đào tạo thừa hay thiếu giáo viên bằng một hệ thống các cơ 

sở đào tạo giáo viên hiệu quả, mang tính ổn định và bền vững. 

4. Tiếp cận chức năng  

Quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm cần phải có định hướng rõ các trường 

trọng điểm; các trường là phân hiệu, vệ tinh của các trường trọng điểm. Từ đó phân 

công nhiệm vụ đào tạo cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ: đào tạo nguồn nhân lực 

chất lượng cao; kết nối, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho các trường sư phạm vệ tinh; 

đào tạo theo nhu cầu, đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo (các trường sư phạm ở 

địa phương). Trên cơ sở quy hoạch, ngành giáo dục cần có kế hoạch để đầu tư tương 

xứng cho các trường sư phạm trọng điểm.Việc quy hoạch cần gắn với định hướng nghề 

nghiệp cũng như có thống kê chính xác về số lượng giáo viên, nhu cầu học tập, thị 

trường việc làm trong tương lai. Như vậy, có thể lựa chọn từ 07 đến 10 trường sư phạm 

có kết quả rà soát các quy chuẩn cao trong hệ thống để đầu tư trọng điểm, phát triển 

thành các trường sư phạm ngang tầm với các trường sư phạm tiên tiến trong khu vực; 

các trường sư phạm còn lại sẽ trở thành phân hiệu, vệ tinh của các trường trọng điểm. 

5. Tiếp cận quản lý nhà nước 

Thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về: chính sách, quy hoạch, chất lượng đầu 

vào, quy mô đào tạo, chất lượng đào tạo, chuẩn giảng viên, các yêu cầu về quản lý tài 

chính và hợp tác quốc tế. Tiếp cận quản lý nhà nước sẽ khắc phục hiện trạng manh 

mún, phân tán của mạng lưới các trường sư phạm; đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, chất 

lượng và hiệu quả với sự nhất quán về chính sách quy hoạch; đảm bảo sự cân bằng 

giữa cơ chế tự chủ đại học với định hướng và sự điều tiết của Nhà nước. Quy hoạch 

phải gắn với quản lý, giám sát quy hoạch một cách hiệu quả dựa trên cơ sở những công 

cụ đảm bảo chất lượng như công khai và minh bạch thông tin; kiểm định chất lượng 

giáo dục; thiết lập hệ thống các chuẩn, quy chuẩn đối với các trường sư phạm. 

Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 

Nghiên cứu tài liệu (trong và ngoài nước) để xác định khung lý thuyết và cơ sở lý 

luận của đề tài. Nhóm chuyên gia phải sưu tầm, tổng thuật các tài liệu trong nước và 

dịch các tài liệu nước ngoài về các vấn đề có liên quan đến quy hoạch mạng lưới các 

trường sư phạm. Nghiên cứu chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hệ thống trường sư 

phạm, quy chuẩn phát triển mạng lưới đào tạo giáo viên,...  từ đó hình thành các khái 

niệm công cụ và cơ sở lý luận của đề tài. 
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2. Phương pháp điều tra, khảo sát, thực địa 

Mục đích của phương pháp này là nhằm thu thập, bổ sung, kiểm tra và làm rõ hơn 

những thông tin mang tính định lượng đã thu được từ các phương pháp khác về thực 

trạng hoạt động của các trường sư phạm trong giai đoạn hiện nay. Tìm hiểu nhu cầu 

phát triển trường sư phạm thành mạng lưới các trường đáp ứng yêu cầu phát triển trong 

bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Phương pháp phỏng vấn sâu 

cũng được sử dụng nhằm tìm hiểu thực trạng đào tạo sư phạm, những thuận lợi và khó 

khăn khi triển khai công tác đào tạo sư phạm và những đề xuất giải pháp để khắc phục. 

Phương pháp thực địa cũng được dùng để tìm hiểu thực tế các hoạt động đào tạo tại các 

trường sư phạm thông qua quan sát trực tiếp và phân tích các tài liệu thứ cấp. 

3. Phương pháp chuyên gia 

Phương pháp chuyên gia được tiến hành nhằm tranh thủ ý kiến đóng góp của các 

nhà chuyên môn (nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý chủ chốt của hệ thống giáo dục) 

có kinh nghiệm trong các lĩnh vực khoa học, quản lý có liên quan tới việc nghiên cứu; 

các ý kiến về quá trình triển khai nghiên cứu, xây dựng khung cơ sở lý luận, thiết kế 

công cụ nghiên cứu, xử lí và giải thích các số liệu, đề xuất mô hình dự báo nhu cầu 

nguồn nhân lực, mô hình quy hoạch mạng lưới các trường, các cơ chế và chính sách 

của ngành có liên quan. Phương pháp này cũng có thể được tiến hành bằng hình thức 

trao đổi phỏng vấn (trực tiếp và gián tiếp) cá nhân nhà khoa học, tổ chức xêmina, thảo 

luận, hội thảo, hội nghị khoa học, tọa đàm trao đổi trực tiếp với chuyên gia trong lĩnh 

vực khoa học sư phạm, các chuyên gia ở các lĩnh vực bởi đây là một đề tài mang tính 

liên ngành. 

4. Phương pháp thống kê toán học 

Phương pháp thống kê toán học được sử dụng để thu thập số liệu khảo sát, phân 

tích và xử lý thông tin; xây dựng công cụ đo, xử lí, phân tích, đánh giá định lượng và 

định tính các kết quả nghiên cứu trong thực tiễn, nhằm đảm bảo độ tin cậy của các số 

liệu nghiên cứu; đưa ra mô hình dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên; tính toán các hệ số 

tương quan và kiểm định các giả thuyết thống kê toán học. 

Quan điểm thực hiện quy hoạch: 

Coi trọng vai trò quản lý của Nhà nước trong đào tạo và sử dụng đội ngũ giáo 

viên; nghiên cứu chỉ tiếp thu những điểm tích cực của cơ chế thị trường, tính cạnh 

tranh trong đào tạo giáo viên trên thế giới. Các đề xuất về cơ chế, chính sách cần dựa 

trên quan điểm đề cao tính tập trung trong quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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19 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 

Đề tài được thực hiện với sự phối hợp của 09 đơn vị cụ thể sau đây: 

1. Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp trong cung cấp số 

liệu thống kê về đội ngũ giáo viên, mạng lưới các cơ sở đào tạo giáo viên; phối 

hợp trong việc thực hiện một số nhiệm vụ của Đề án “Quy hoạch mạng lưới các 

cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn 

2030”; tham gia nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chế độ, chính sách đối với giáo 

viên và vấn đề tự chủ đại học; cử chuyên gia góp ý và phối hợp tổ chức các hội 

thảo, hội nghị, tọa đàm liên quan đến đề tài. 

2. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Phối hợp khảo sát, điều tra, thu thập số 

liệu về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo giáo viên ở khu vực 

phía Bắc; giới thiệu chuyên gia phối hợp nghiên cứu một số nội dung nghiên cứu 

của đề tài; phối hợp tổ chức các hội thảo quốc gia, quốc tế liên quan đến đề tài. 

3. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh: Phối hợp khảo sát, 

điều tra, thu thập số liệu về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo 

giáo viên ở khu vực phía Nam; giới thiệu chuyên gia phối hợp nghiên cứu một 

số nội dung nghiên cứu của đề tài; phối hợp tổ chức các hội thảo quốc gia, quốc 

tế liên quan đến đề tài. 

4. Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế: Phối hợp khảo sát, điều tra, thu 

thập số liệu về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo giáo viên ở khu 

vực miền Trung và Tây Nguyên; giới thiệu chuyên gia phối hợp nghiên cứu một 

số nội dung nghiên cứu của đề tài; phối hợp tổ chức các hội thảo quốc gia, quốc 

tế liên quan đến đề tài. 

5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh: Phối hợp 

khảo sát, điều tra, thu thập số liệu về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên khối 

ngành kỹ thuật, giáo dục công nghệ; giới thiệu chuyên gia phối hợp nghiên cứu 

một số nội dung nghiên cứu của đề tài; phối hợp tổ chức các hội thảo quốc gia, 

quốc tế liên quan đến đề tài. 

6. Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương: Phối hợp khảo sát, điều 

tra, thu thập số liệu về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên khối ngành nghệ 

thuật, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật; giới thiệu chuyên gia phối hợp 

nghiên cứu một số nội dung nghiên cứu của đề tài; phối hợp tổ chức các hội thảo 

quốc gia, quốc tế liên quan đến đề tài. 
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7. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội: Phối hợp khảo sát, 

điều tra, thu thập số liệu về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên khối ngành sư 

phạm thể dục thể thao; giới thiệu chuyên gia phối hợp nghiên cứu một số nội 

dung nghiên cứu của đề tài; phối hợp tổ chức các hội thảo quốc gia, quốc tế liên 

quan đến đề tài. 

8. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Hà Nội: Phối hợp khảo sát, điều 

tra, thu thập số liệu về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non; giới thiệu 

chuyên gia phối hợp nghiên cứu một số nội dung nghiên cứu của đề tài; phối 

hợp tổ chức các hội thảo quốc gia, quốc tế liên quan đến đề tài. 

9. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam: Phối hợp khảo sát, điều tra, thu thập số 
liệu và xây dựng mô hình dự báo nhu cầu nguồn nhân lực giáo viên trong cả 
nước; giới thiệu chuyên gia phối hợp nghiên cứu một số nội dung nghiên cứu 
của đề tài; phối hợp tổ chức các hội thảo quốc gia, quốc tế liên quan đến đề tài. 

20 Phương án hợp tác quốc tế: 

- Tổ chức 01 đoàn chuyên gia đi khảo sát ở nước ngoài: Trung Quốc. 

- Phối hợp với một số trường đại học ở nước ngoài tổ chức 05 hội thảo khoa 
học của đề tài, 30 tọa đàm và mời một số nhà khoa học quốc tế tham gia báo cáo 
tại các hội thảo, tọa đàm. 

- Mời một số chuyên gia tư vấn quốc tế tham gia vào quá trình viết tổng kết 

kinh nghiệm quốc tế và đề xuất mô hình quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo 

giáo viên cho Việt Nam. 

21 Phương án thuê chuyên gia: 

TT Họ và tên, học 
hàm, học vị 

Thuộc tổ 
chức 

Lĩnh vực 
chuyên môn 

Nội dung thực hiện và 
giải trình lý do cần thuê 

Thời 
gian 

(tháng) 

1 
GS.TS. Đinh 
Quang Báo 

Trường 
ĐHSP Hà 
Nội 

Giáo dục 
học 

Xây dựng phương án 
quy hoạch mạng lưới 
và các chính sách đối 
với ngành sư phạm 

02 

2 
GS.TS. 
Nguyễn Đức 
Chính 

ĐH Quốc 
gia Hà Nội 

Giáo dục 
học 

Tìm hiểu quy hoạch 
mạng lưới các trường 
sư phạm ở Việt Nam 
giai đoạn từ năm 1945 
đến nay 

02 

3 
GS.TS. 
Nguyễn Thị 
Mỹ Lộc 

Trường ĐH 
Giáo dục - 
ĐH Quốc 
gia Hà Nội 

Giáo dục 
học 

Nghiên cứu các mô 
hình đào tạo giáo viên 
và đánh giá năng lực 
các trường sư phạm ở 
Việt Nam 

02 
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22 Kế hoạch thực hiện: 

 

Các nội dung, công việc 
 chủ yếu cần được thực 

hiện; các mốc đánh giá chủ 
yếu 

 Kết quả 
phải đạt     

Thời 
gian (bắt 

đầu, 
 kết thúc) 

Cá nhân,  
tổ chức 

thực hiện* 

Dự 
kiến  
kinh 
phí 

(triệu 
đồng)

 

1 
Xây dựng và hoàn thiện 
thuyết minh đề tài 

Bản thuyết 
minh hoàn 
chỉnh được 
duyệt 

08/2017–
12/2017  

Phạm Hồng 
Quang, 
Nguyễn Danh 
Nam, các 
thành viên 
khác 

46,7 

2 Thực hiện các nội dung nghiên cứu
 

2.1 Nội dung 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 

01 báo cáo 
kết quả 
nghiên cứu 

12/2017 – 
03/2018  

Nguyễn Thị 
Tính, Nguyễn 
Thị Quế Anh 
và các thành 
viên khác 

118,6 

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

03 báo cáo 
nghiên cứu 
(các mô 
hình đào tạo 
giáo viên; 
đánh giá 
chương 
trình; tác 
động xã hội) 

01/2018 – 
06/2018 

Phạm Hồng 
Quang, 
Nguyễn Danh 
Nam, Nguyễn 
Thám, Lê 
Quang Sơn và 
các thành viên 
khác 

136,7 

Nghiên cứu cơ sở lý luận về 
quy hoạch và quy hoạch hệ 
thống đào tạo giáo viên 

02 báo cáo 
kết quả 
nghiên cứu 

01/2018 – 
06/2018 

Hà Trần 
Phương, 
Huỳnh Văn 
Sơn và các 
thành viên 
khác 

163,3 

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

02 báo cáo 
kết quả 
nghiên cứu 

01/2018 – 
06/2018 

Nguyễn Danh 
Nam, Ôn Thị 
Mỹ Linh, Hà 
Thị Kim Linh 
và các thành 
viên khác 

129,5 

2.2 Nội dung 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 và đánh 

01 báo cáo 
kết quả 

01/2018 – 
Nguyễn Thị 
Tính, 

470,5 
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giá năng lực đào tạo của các 
trường sư phạm ở Việt Nam 

nghiên cứu 09/2018  Nguyễn Thị 
Quế Anh và 
các thành 
viên khác 

2.3 Nội dung 3: Đề xuất các phương án quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm 

 

Đề xuất chuẩn, quy chuẩn các 
trường sư phạm ở Việt Nam 

01 bộ 
chuẩn, quy 
chuẩn 
trường sư 
phạm 

01/2018 – 
10/2018 

Phạm Hồng 
Quang, 
Nguyễn 
Danh Nam 
và các thành 
viên khác 

106,8 

Đề xuất xây dựng quy định 
đánh giá cấp chứng chỉ hành 
nghề giáo viên 

01 bản quy 
định về cấp 
chứng chỉ 
hành nghề 

06/2018 – 
06/2019 

Nguyễn Thị 
Tính và các 
thành viên 
khác 

89,3 

Nghiên cứu đề xuất nội dung 
và phương án quy hoạch tổng 
thể mạng lưới các trường sư 
phạm 

01 đề xuất 
nội dung 
và phương 
án quy 
hoạch 

01/2018 – 
10/2018 

Phạm Hồng 
Quang, 
Nguyễn Thị 
Tính, 
Nguyễn 
Danh Nam 
và các thành 
viên khác 

505,3 

Đề xuất mô hình đào tạo giáo 
viên mới 

01 đề xuất 
mô hình 
đào tạo 
giáo viên 
mới ở Việt 
Nam 

01/2018 – 
12/2018 

Nguyễn 
Danh Nam, 
Huỳnh Văn 
Sơn và các 
thành viên 
khác 

82,5 

2.4 Nội dung 4: Nghiên cứu các cơ chế, chính sách thực hiện quy hoạch mạng 
lưới các trường sư phạm 

 

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

01 báo cáo 
kết quả 
nghiên cứu 

06/2018 – 
06/2019 

Phạm Hồng 
Quang, 
Nguyễn Thị 
Tính và các 
thành viên 
khác 

226,1 

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 

01 báo cáo 
kết quả 
nghiên cứu 

12/2018 – 
12/2019 

Phạm Hồng 
Quang, 
Nguyễn Thị 
Tính và các 
thành viên 
khác 

 

195,1 
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3 Hội thảo khoa học, tọa đàm 

3.1 Hội thảo 1: Mô hình đào tạo 
giáo viên ở một số nước trên 
thế giới và vấn đề đổi mới 
chương trình đào tạo giáo 
viên hiện nay (tổ chức tại 
Thái Nguyên với quy mô 
khoảng 100 người) 

01 báo cáo 
hội thảo 

04/2018 Phạm Hồng 
Quang và 
nhóm nghiên 
cứu 

56,5 

 

3.2 Hội thảo 2: Vấn đề quy hoạch 
mạng lưới các trường sư 
phạm trên thế giới và bài học 
kinh nghiệm cho Việt Nam 
(tổ chức tại Hà Nội với quy 
mô khoảng 100 người) 

01 báo cáo 
hội thảo 

06/2018 Phạm Hồng 
Quang và 
nhóm nghiên 
cứu 

89,7 

 

3.3 Hội thảo 3: Mô hình dự báo 
nhu cầu đào tạo nguồn nhân 
lực giáo viên giai đoạn 2017 - 
2025 và tầm nhìn 2035 (tổ 
chức tại Đà Nẵng với quy mô 
khoảng 100 người) 

01 báo cáo 
hội thảo 

09/2018 Phạm Hồng 
Quang và 
nhóm nghiên 
cứu 

91,9 

3.5 Hội thảo 4: Mô hình quy 
hoạch mạng lưới các trường 
sư phạm đến năm 2025, tầm 
nhìn 2035 (tổ chức tại Thái 
Nguyên với quy mô khoảng 
120 người) 

01 báo cáo 
hội thảo 

03/2019 Phạm Hồng 
Quang và 
nhóm nghiên 
cứu 

75,4 

3.6 Hội thảo 5: Điều kiện áp dụng 
mô hình và đề xuất các cơ 
chế, chính sách có liên quan 
(tổ chức tại Hà Nội với quy 
mô khoảng 100 người) 

01 báo cáo 
hội thảo 

06/2019 Phạm Hồng 
Quang và 
nhóm nghiên 
cứu 

77 

3.7 30 buổi tọa đàm với lãnh đạo 
các địa phương về cơ chế vận 
hành mô hình đã đề xuất 

 

30 biên bản 
các buổi tọa 

đàm 

 

01/2018 - 
12/2019 

Phạm Hồng 
Quang và 
nhóm nghiên 
cứu 

324,5 

4 Chi khác 

4.1 
Khảo sát/điều tra thực tế trong 
nước 

Báo cáo 
phân tích 
kết quả 
khảo sát 

06/2018 

Phạm Hồng 
Quang và 
nhóm nghiên 
cứu 

838,33 

4.2 
Khảo sát thực tế nước ngoài 
tại Trung Quốc 

Báo cáo 
phân tích 
kết quả 
khảo sát 

05/2018 

Phạm Hồng 
Quang và 
nhóm nghiên 
cứu 

350,0 
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5 Hoàn thiện sản phẩm và báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài, nghiệm thu đề 
tài 

5.1 
Tổng hợp kết quả nghiên cứu 
và báo cáo theo từng giai 
đoạn 

Báo cáo 
theo từng 
giai đoạn 

06/2018 
06/2019 

Phạm Hồng 
Quang và 
nhóm nghiên 
cứu 

55,1 

5.2 

Tổng hợp các kết quả nghiên 
cứu và viết báo cáo tổng kết, 
báo cáo tóm tắt; báo cáo và 
nghiệm thu các cấp, một số 
hoạt động khác 

Báo cáo 
tổng kết và 
báo cáo tóm 
tắt 

6-7/2019 

Phạm Hồng 
Quang và 
nhóm nghiên 
cứu 

62,6 

 
III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 

 

23 Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt: 

23.1 Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên 
cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình;quy trình; phương pháp nghiên cứu 
mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệuvà các sản phẩm khác. 

TT 
Tên sản phẩm 

(ghi rõ tên từng sản phẩm )
 

Yêu cầu khoa học cần 
đạt  

Ghi 
chú 

1 
10 báo cáo kết quả nghiên cứu các nội dung 
cụ thể của đề tài 

Đảm bảo khách quan, 
khoa học và được hội 
đồng cấp cơ sở thông qua 

 

2 
01 báo cáo về luận cứ khoa học để quy 
hoạch mạng lưới các trường sư phạm 

Đảm bảo khoa học, khả 
thi và được hội đồng cấp 
cơ sở thông qua 

 

3 
01 bộ chuẩn, quy chuẩn các trường sư phạm 
ở Việt Nam 

Đảm bảo khách quan, 
khoa học và được hội 
đồng cấp cơ sở thông qua 

 

4 
01 bản đề xuất nội dung và phương án quy 
hoạch tổng thể mạng lưới các trường sư 
phạm 

Đảm bảo khách quan, 
khoa học và được hội 
đồng cấp cơ sở thông qua 

 

5 
01 sơ đồ mạng lưới các trường sư phạm đến 
năm 2025, tầm nhìn 2035 

Đảm bảo khách quan, 
khoa học và được hội 
đồng cấp cơ sở thông qua 

 

6 
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 

Đảm bảo khách quan, 
khoa học và được hội 
đồng cấp cơ sở thông qua 

 

7 Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu 

Đảm bảo khách quan, 
khoa học và được hội 
đồng cấp cơ sở thông qua 
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23.2 Dạng  II: Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác 

TT 

Tên sản phẩm 

(ghi rõ tên từng sản 
phẩm)

 

Yêu cầu khoa 
học cần đạt 

Dự kiến nơi công bố 
(Tạp chí, Nhà xuất 

bản) 

Ghi 
chú 

1 

04 bài báo khoa học trên 
tạp chí khoa học chuyên 
ngành trong nước 

01 bài báo đăng trên tạp 
chí khoa học chuyên 
ngành quốc tế 

Đảm bảo yêu 
cầu khoa học, 
được xuất bản 
trước khi 
nghiệm thu đề 
tài 

Tạp chí trong danh 
mục của HĐ chức 
danh Giáo sư nhà 
nước; 

Tạp chí quốc tế có chỉ 
số ISSN 

 

2 

01 bản thảo sách tham 
khảo về vấn đề quy hoạch 
mạng lưới các trường sư 
phạm ở Việt Nam 

Đảm bảo yêu 
cầu khoa học, 
được xuất bản 
trước khi 
nghiệm thu đề 
tài 

Nhà xuất bản có chỉ 
số ISBN 

 

3 

Đào tạo 02 thạc sỹ và hỗ 
trợ đào tạo 01 nghiên cứu 
sinh thuộc lĩnh vực 
nghiên cứu của đề tài 

Nội dung của 
luận văn, luận án 
gắn với nội dung 
nghiên cứu của 
đề tài 

Trường ĐHSP – Đại 
học Thái Nguyên 

 

 

24 Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

24.1 Lợi ích của đề tài:  
a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp 

luật hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối với 
ngành, lĩnh vực khoa học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua các 
công trình công bố ở trong và ngoài nước) 

Kết quả nghiên cứu của đề tài 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 cơ sở giáo dục 
đại học và đào tạo giáo viên giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn 2030” 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. 
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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. 

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực 
hiện đề tài, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành 
đào tạo) 

Tổ chức các đợt nghiên cứu thực tế tại các trường đại học trong và ngoài nước 
giúp nâng cao năng lực nghiên cứu cho đội ngũ chuyên gia, giảng viên của nhà trường; 
nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ thực hiện đề tài về vai trò của việc quy hoạch 
mạng lưới sư phạm, am hiểu về các mô hình dự báo nhu cầu đào tạo và mô hình đào 
tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu của xã hội. 

Đào tạo được 02 thạc sỹ chuyên ngành quản lý giáo dục và giáo dục học liên quan 
đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài; 01 nghiên cứu sinh được hỗ trợ làm luận án tiến sĩ 
có nội dung gần với vấn đề nghiên cứu của đề tài. 

05 bài báo khoa học được công bố, trong đó có 01 bài báo quốc tế giúp các nhà khoa 
học trong nước và quốc tế hiểu rõ hơn về mạng lưới các trường sư phạm của Việt Nam. 

01 sách tham khảo về vấn đề nghiên cứu giúp các trường sư phạm xác định quy 
mô đào tạo, đổi mới mô hình và chương trình đào tạo giáo viên. 

01 sơ đồ cấu trúc về mạng lưới các trường sư phạm (các trường trọng điểm và các 
vệ tinh của chúng); 01 bản mô tả chi tiết các phương án quy hoạch mạng lưới giúp các 
cơ quan quản lý giáo dục kiểm soát tốt hơn các hoạt động đào tạo giáo viên của các 
trường sư phạm. 

24.2. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: 

(Nêu rõ tên kết quả nghiên cứu; cơ quan/tổ chức ứng dụng; luận giải nhu cầu của cơ 
quan/ tổ chức ứng dụng; tính khả thi của phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu) 

a) Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

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 quản lý Đề án “Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại 
học và đào tạo giáo viên giai đoạn 2017 – 2025, tầm nhìn 2030”. 
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b) Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan 

Kết quả nghiên cứu của đề tài làm cơ sở cho công tác quy hoạch mạng lưới các 
trường sư phạm; sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ và xây dựng phương án bồi dưỡng 
đội ngũ giảng viên các trường sư phạm thực hiện các nhiệm vụ mới; xác định được các 
phương pháp xây dựng mô hình dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực của ngành giáo dục. 

c) Đối với phát triển kinh tế - xã hội 

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. 

d) Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu 

Giúp Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên phát triển mạnh hơn nữa 
lĩnh vực nghiên cứu về dự báo, xây dựng mô hình quy hoạch, đồng thời định hướng 
cho nhà trường tái cấu trúc, phát triển chương trình đào tạo và đào tạo lại đội ngũ giáo 
viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

Giúp các trường sư phạm khác xác định quy mô đào tạo; đổi mới mô hình đào tạo; 
tăng cường gắn kết với các trường sư phạm trong hệ thống; nâng cao chất lượng các 
chương trình đào tạo và xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2017 –
2025, tầm nhìn 2035. 
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IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ  

Đơn vị tính: triệu đồng 

 Nguồn kinh phí Tổng số 

Trả công 

lao động  

trực tiếp + 

chuyên gia 

Nguyên, 

vật liệu, 

năng 

lượng 

Thiết 

bị, 

máy 

móc 

Xây 

dựng, 

sửa 

chữa 

nhỏ 

Chi khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Tổng kinh phí 4.850,000 2.680,045       2.169,955 

 Trong đó:       

1 NSNN 4.850,000 2.680,045    2.169,955 

 a. Kinh phí khoán 

chi: 

4.500,000 2.680,045    1.819,955 

 - Năm thứ nhất: 2.445,940 1.202,135    1.243,805 

 - Năm thứ hai: 2.054,060 1.477,910    576,150 

 b. Kinh phí không 

khoán chi: 

350,000     350,000 

 - Năm thứ nhất: 350,000     350,000 

 - Năm thứ hai:       

2 Nguồn ngoài ngân 

sách nhà nước 

      

 

Ngày       tháng     năm 2017 Ngày      tháng      năm 2017 

Chủ nhiệm đề tài 
 

 

 

 

 

 

GS.TS. Phạm Hồng Quang 

Văn phòng Chương trình KHGD 
 

 

 

 

 

Ngày       tháng      năm 2017 Ngày       tháng      năm 2017 

Tổ chức chủ trì đề tài 
KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Tính 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
TL. Bộ trưởng 

Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ 
Và Môi trường4

 
 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 



47 
 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
 
 

TT 
Họ và tên, 

học hàm, học vị
 Chức danh thực hiện2 Tổ chức công tác

 

 
DANH SÁCH THÀNH  VIÊN CHÍNH 

 
1. GS.TS. Phạm Hồng Quang Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên Chủ nhiệm đề tài 

2. PGS.TS. Nguyễn Danh Nam Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên Thư ký khoa học 

3. PGS.TS. Nguyễn Thị Tính Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên Thành viên chính 

4. PGS.TS. Hà Trần Phương Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên Thành viên chính 

5. PGS.TS. Nguyễn Thám Trường ĐHSP-ĐH Huế Thành viên chính 

6. PGS.TS. Lê Quang Sơn Trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng Thành viên chính 

7. PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh Thành viên chính 

8. 
PGS.TS. Nguyễn Thị Quế 

Anh 
Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội Thành viên chính 

9. TS. Hà Thị Kim Linh Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên Thành viên chính 

10. TS. Ôn Thị Mỹ Linh Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên Thành viên chính 

 
THÀNH VIÊN HỖ TRỢ     

11. PGS.TS. Mai Xuân Trường Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên Thành viên 

12. PGS.TS. Đỗ Hồng Thái Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên Thành viên 

13. 
PGS.TS. Nguyễn Phúc 

Chỉnh 
Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên Thành viên 

14. 
PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên Thành viên 

15. PGS.TS. Cao Thị Hà Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên Thành viên 

16. TS. Nguyễn Thị Út Sáu Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên Thành viên 

 
NHÂN VIÊN HỖ TRỢ     

17. TS. Nguyễn Hữu Quân Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên Nhân viên hỗ trợ 

18. ThS. Đồng Thị Thanh Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên Nhân viên hỗ trợ 

19. TS. Ngô Giang Nam Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên Nhân viên hỗ trợ 

20. Trần Thị Hà Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên Kế toán viên 

 

                                                           
2 Theo quy định tại bảng 1 Điểm b Khoản 1 Điều 7 của Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 
22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, 
phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước. 


