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I. Thành viên chính thực hiện đề tài 

 GS.TS. Phạm Quang Trung 

 TS. Lê Thị Ngọc Thúy 

 GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 

 PGS. TS. Trần Thị Minh Hằng 

 PGS. TS. Trần Hữu Hoan 

 PGS.TS Nguyễn Thành Vinh 

 TS. Phùng Thị Lý Hằng 

 ThS. Nguyễn Thị Hồng 

 NCS. Đặng Thu Thủy 

II. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài 

2.5. Cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo 

dục 

2.6. Bối cảnh kinh tế- chính trị - xã hội và giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm 

tiếp theo 

2.7. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục và bài học vận dụng cho Việt Nam 

Tổ chức hệ thống cơ sở giáo dục đào tạo nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Cơ chế 

tuyển chọn người để đào tạo và bổ nhiệm thành nhà giáo hoặc cán bộ quản lý giáo dục; Cơ 

chế đánh giá năng lực và chất lượng dạy học của nhà giáo, năng lực và hiệu quả quản lý của 

cán bộ quản lý giáo dục; Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nhà giáo và cán bộ quản 

lý giáo dục; Chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 



2.8. Đổi mới giáo dục và những yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục trong giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo 

2.9. Thực trạng hệ thống mạng lưới các trường đào tạo ngành sư phạm, khoa sư phạm và 

quản lý giáo dục 

2.10. Thực trạng số lượng và cơ cấu đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

2.11. Thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý  cơ sở giáo dục 

Trình độ đào tạo chuyên môn, trình độ nghiệp vụ sư phạm, trình độ tin học và ngoại 

ngữ, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý  cơ sở giáo dục 

2.12. Thực trạng đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục 

Về tiền lương và phụ cấp; về điều kiện sống và làm việc (phương tiện ăn ở, đi lại và 

môi trường làm việc); về thăng tiến sự nghiệp, giao lưu học hỏi; Về khen thưởng và vinh 

danh 

2.13. Thực trạng cơ chế, chính sách của Đảng, nhà nước đối với xây dựng, phát triển đội 

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

Cơ chế, chính sách phát triển các trường đào tạo ngành sư phạm, khoa sư phạm và 

quản lý giáo dục; Cơ chế, chính sách đối với sinh viên các trường đào tạo ngành sư phạm, 

khoa sư phạm và quản lý giáo dục; Cơ chế chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý cơ 

sở giáo dục 

2.14. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo 

 Nhóm giải pháp quy hoạch lại mạng lưới đào tạo các trường đào tạo ngành sư 

phạm, khoa sư phạm và các cơ sở đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo; 

 Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện đào tạo giáo viên gắn với trường phổ thông 

theo hướng thiết thực và hiệu quả; 

 Nhóm giải pháp hoàn thiện chương trình đào tạo, tài liệu, sách giáo khoa của các 

trường, khoa sư phạm theo chương trình giáo dục phổ thông mới đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo; 



 Nhóm giải pháp về các điều kiện đảm bảo chất lượng đội ngũ, cơ sở vật chất, tài 

chính của các trường sư phạm và các trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

III. Kết quả và sản phẩm chính của Đề tài  

3.1. Sản phẩm khoa học 

 Báo cáo luận cứ khoa học về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL cơ sở 

giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo 

 Báo cáo đề xuất hê thống giải pháp về hoàn thiện chương trình đào tạo, tài liệu, 

sách giáo khoa của trường sư phạm theo chương trình giáo dục phổ thông mới 

 Báo cáo đề xuất giải pháp về các điều kiện đảm bảo chất lượng: đội ngũ, CSVC, tài 

chính của các trường sư phạm và các trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

 Báo cáo đề xuất giải pháp về tổ chức thực hiện đào tạo giáo viên gắn với trường phổ 

thông theo hướng, thiết thực, hiệu quả 

3.2. Sản phẩm xuất bản 

Số 

TT 
Tên bài báo/sách Tên tác giả Tạp chí 

Năm 

xuất 

bản 

 I. Các bài báo  

1 Phát triển năng lực văn hóa cá 

nhân – yếu tố quyết định 

thành công của văn hóa nhà 

trường hội nhập 

Lê Thị Ngọc Thúy Tạp chí Quản lý giáo 

dục, số 8, tháng 

12/2018 

2018 

2 Proposing continuous 

professional development 

program for principals at 

upper secondary schools 

according to principal 

standards 

Phạm Quang Trụng, Lê 

Thành Kiên, Ngô Thị 

Thùy Dương 

Tạp chí Quản lý giáo 

dục, số 12, tháng 

12/2018 

2018 

3 Đề xuất tiêu chí chất lượng 

cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

trung học phổ thông trong bối 

cảnh đổi mới giáo dục. 

Phạm Quang Trung, 

Trần Hữu Hoan 

Tạp chí Quản lý giáo 

dục, số 6, tháng 

12/2019 

2019 



4 Xây dựng tiêu chí chất lượng 

đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục mầm non đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục 

Nguyễn Thị Hoàng 

Yến, Lê Thị Ngọc Thúy 

Tạp chí Quản lý giáo 

dục, số 9, tháng 

9/2020 

2020 

5 Xây dựng khung năng lực 

hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng 

trường đại học trước yêu cầu 

đổi mới quản lý giáo dục đại 

học 

Nguyễn Thành Vinh, Lê 

Thành Kiên 

Tạp chí Quản lý giáo 

dục, số 3, tháng 

3/2018 

2018 

6 Kinh nghiệm quốc tế về nâng 

cao chất lượng đội ngũ nhà 

giáo cơ sở giáo dục và bài học 

vận dụng cho Việt Nam 

Trần Thị Minh Hằng Tạp chí Quản lý giáo 

dục, số 9, tháng 

9/2020 

2020 

7 Identifying Developmantal 

Language Disorder in 

Vietnamese Children 

Giang T.Pham, Sonja 

Pruitt-Lord, Catherine 

E.Snow, Yen Hoang Thi 

Nguyen, Ben Pham, 

Thuy Bich Thi Dao, 

Ngoc Bich Thi Tran, 

Linh Thuy Pham, Hien 

Thu Hoang, Quynh 

Diem Dam. 

Journal of Speecb, 

Langguage, and 

Hearing Research.1-

16, 17/4/2019 

2019 

 

3.3. Sản phẩm đào tạo 

Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh 

3.3.1. Tên Nghiên cứu sinh: Huỳnh Trọng Cang; 

 Tên luận văn/luận án: Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các 

trường tiểu học khu vực Tây Nguyên 

 Năm tốt nghiệp: 2020; 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thành Vinh và TS. Trường Thị Thúy 

Hằng 

 Cơ sở đào tạo NCS: Học viện Quản lý giáo dục 

Hỗ trợ đào tạo 04 HVCH 

3.3.2. Tên học viên cao học 1: Nguyễn Thu Hương 

 Tên luận văn/luận án: Quản lý đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông 



 Năm tốt nghiệp: 2020; 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Hữu Hoan 

 Cơ sở đào tạo NCS: Học viện Quản lý giáo dục 

3.3.3. Tên học viên cao học 2: Nguyễn Kim Liên 

 Tên luận văn/luận án: Phát triển đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo tiếp cận năng lực trong bối cảnh hiện nay 

 Năm tốt nghiệp: 2019; 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Hữu Hoan 

Cơ sở đào tạo NCS: Học viện Quản lý giáo dục 

3.3.4. Tên học viên cao học 3: Trần Thị Kim Hoa 

 Tên luận văn/luận án: Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS ở huyện Lập 

Thạch tỉnh Vĩnh Phúc theo chuẩn hiệu trưởng 

 Năm tốt nghiệp: 2019 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thành Vinh 

 Cơ sở đào tạo NCS: Học viện Quản lý giáo dục 

3.3.5. Tên học viên cao học 4: Nguyễn Văn Thảo 

 Tên luận văn/luận án: Phát triển đội ngũ hiệu trưởng các trường trung học cơ sở 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang theo Chuẩn hiệu trưởng 

 Năm tốt nghiệp: 2019 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thành Vinh 

 Cơ sở đào tạo NCS: Học viện Quản lý giáo dục 

3.4. Hợp tác trong và ngoài nƣớc 

 Nhóm nghiên cứu đề tài trong quá trình thực hiện đã hợp tác với một số đơn vị như Cục 

nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ giáo dục tiểu học, Vụ giáo dục trung học, 

Chương trình ETEP của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 06 Sở Giáo dục và Đào tạo gồm có: Hà 

Nội, Lào Cai, Hà Nam, Nghệ An, Cần Thơ và ĐakLak,.... 

  Tổ chức các hoạt động chuyên gia quốc tế tham gia hội thảo, giảng dạy và bồi dưỡng 

cho đội ngũ GV và CBQL trong và ngoài học viện. Các chuyên gia quốc tế của các trường: 



Đại học Swinburn, Đại học Malaya (Malaixia), Đại học Waikoto (Newzlan) tham gia tư vấn 

và báo cáo tại Hội thảo quốc tế công bố kết quả nghiên cứu của đề tài. 

IV. Đóng góp chính của Đề tài 

4.1. Đóng góp về khoa học: 

 Cung cấp các luận cứ khoa học về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL cơ 

sở giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo 

 Đề xuất hê thống giải pháp về hoàn thiện chương trình đào tạo, tài liệu, sách giáo khoa 

của trường sư phạm theo chương trình giáo dục phổ thông mới 

 Đề xuất hệ thống giải pháp về các điều kiện đảm bảo chất lượng: đội ngũ, CSVC, tài 

chính của các trường sư phạm và các trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

 Đề xuất giải pháp về tổ chức thực hiện đào tạo giáo viên gắn với trường phổ thông 

theo hướng thiết thực, hiệu quả 

 Xuất bản  cuốn Chuyên khảo: “ Các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ nhà giáo và 

cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2015 và 

những năm tiếp theo ” phục vụ đào tạo sau đại học và bồi dưỡng CBQL các cơ sở giáo dục. 

4.2. Đóng góp về thực tiễn:  

 Đã chuyển giao kết quả nghiên cứu cho tổ chức chủ trì, ứng dụng trong xây dựng Tài 

liệu tập huấn CBQLGD cốt cán và tham mưu trong công tác Bồi dưỡng CBQL, Bồi dưỡng 

GV trong năm 2018-2019; 

 Các ý tưởng và kết quả nghiên cứu bước đầu cũng được ứng dụng, khai thác trong quá 

trình tổ chức, điều hành các Chương trình Bồi dưỡng CBQL/GV do Học viện được Bộ giao 

cho; 

 Một số khía cạnh ứng dụng nghiên cứu đã được khai thác trong xây dựng kế hoạch, 

hoạch định, điều hành Chương trình ETEP của Học viện QLGD; thông tin và kết quả 

nghiên cứu đã được Học viện QLGD ứng dụng, cập nhật vào các cuốn sách và Tài liệu, học 

liệu để khai thác, sử dụng; 

 CBQL và giảng viên nâng cao năng lực nghiên cứu và công bố, chia sẻ kết quả nghên 

cứu về chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục tại các Hội thảo, Tọa đàm ở 

Hà Nội, Nghệ An, Cần Thơ. Các bài viết được phản biện và công bố trong các kỷ yếu Hội 

thảo khoa học; 



 Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được sử dụng trong nghiên cứu và xây dựng Tài liệu 

Bồi dưỡng cho hơn 4000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán do Học viên là 

đơn vị chủ trì, gồm 03 modul: (1).Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường Tiểu 

học; (2). Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường Trung học cơ sở; (3). Quản trị 

hoạt động dạy học, giáo dục trong trường Trung học phổ thông; 

 Đóng góp trong Góp ý trong Luât giáo dục 2019.  

V. Hiệu quả của Đề tài 

5.1. Hiệu quả kinh tế 

 Trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học (GDĐH) và hội nhập quốc tế, với điều kiện 

nguồn ngân sách dành cho GDĐH còn hạn hẹp thì các trường đại học công lập áp dụng tự 

chủ là tất yếu để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Tài chính là một nguồn lực rất quan 

trọng để thúc đẩy sự phát triển của GDĐH. 

 Từng bước trao quyền tự chủ về tài chính đối với các cơ sở GDĐH công lập, tạo cơ 

hội cho các cơ sở GDĐH công lập nâng cao tính tích cực chủ động, trách nhiệm trong quản 

lý tài chính và tài sản của đơn vị, sử dụng ngân sách nhà nước được giao tiết kiệm, hiệu quả 

hơn. 

 Thực hiện tự chủ tài chính tại các cơ sở GDĐH công lập còn tăng nguồn thu để đầu 

tư cho giáo dục. Nguồn thu từ các hoạt động đào tạo, NCKH, dịch vụ; Nguồn thu từ hiến 

tặng, tài trợ, quà biếu, đầu tư. Với việc trao quyền tự chủ về thu tài chính sẽ góp phần nâng 

cao tính chủ động, linh hoạt của các cơ sở GDĐH trong việc tìm kiếm các nguồn thu, giảm 

bớt sự bao cấp của nhà nước. 

 Được tự chủ tài chính, các cơ sở GDĐH có điều kiện để tăng thu, tiết kiệm chi; tự 

quyết định đầu tư theo chiến lược phát triển của mình; chủ động trong các hoạt động của 

nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 

5.2. Hiệu quả xã hội 

 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).Đề tài sẽ có những đóng góp mới trong quan điểm về chất lượng giáo 

dục nói chung và chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nói riêng phù hợp 



với quy luật phát triển và xu thế đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế. Cụ thể: Quan niệm 

về chất lượng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục; các quan điểm về mô hình quản lý chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 

dục phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo viên 

và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục gắn với hiệu quả; 

đề xuất các mô hình đánh giá và kiểm định chất lượng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 

đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

Đồng thời, kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để đề xuất và tham mưu cho các cơ 

quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng chủ trương, chính sách về xây dựng và phát 

triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện 

nay. 

 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). 

Đào tạo học viên sau đại học chuyên ngành Quản lý giáo dục  

 Các hoạt động hợp tác quốc tế sẽ hỗ trợ chuyên gia và chuyển giao đào tạo bồi dưỡng 

tăng cường năng lực đội ngũ giảng viên của Học viện Quản lý giáo dục và góp phần nâng 

cao chất lượng các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục của Học viện. 


