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I. Thành viên chính thực hiện đề tài 

 PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt 

 TS. Vũ Duy Nguyên 

 PGS.TS Hoàng Thị Thúy Nguyệt 

 PGS.TS Vũ Sỹ Cường 

 TS. Bùi Tiến Hanh 

 TS. Đỗ Đình Thu 

 TS. Lê Thu Huyền 

 TS. Đào Thị Bích Hạnh 

 TS. Tôn Thu Hiền 

 PGS.TS Vũ Cương 

II. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài 

2.1. Xây dựng khung phân tích đánh giá tính hiệu lực chi NSNN cho giáo dục 

 Hệ thống giáo dục quốc dân và cơ chế phân cấp quản lý chi NSNN cho giáo dục; 

 Quan điểm hiệu lực, hiệu quả trong chi NSNN cho giáo dục; 

 Quy trình quản lý chi NSNN cho giáo dục và tiêu chí đánh giá hiệu lực trong lập dự 

toán và phân bổ NSNN cho giáo dục; trong tổ chức thực hiện dự toán NSNN cho giáo dục; 

trong theo dõi, đánh giá NSNN cho giáo dục. 

2.2. Xây dựng khung phân tích đánh giá tính hiệu quả chi NSNN cho giáo dục 

 Tổng quan các phương pháp đo lường và đánh giá hiệu quả tổng thể chi NSNN cho 

giáo dục;  

 Xây dựng mô hình phi tham số đo lường hiệu quả tổng thể chi NSNN cho giáo dục; 



 Tổng quan về phương pháp và mô hình đo lường và đánh giá hiệu quả chi NSNN 

trong Chương trình mục tiêu quốc gia (dự án giáo dục là một cấu phần của Chương trình 

mục tiêu quốc gia);  

 Phương pháp và mô hình đánh giá tác động của giáo dục tới các biến kinh tế xã hội. 

2.3. Đánh giá hiệu lực trong lập dự toán và phân bổ chi NSNN cho giáo dục ở Việt 

Nam giai đoạn 2011 – 2018 

 Cơ chế chính sách chi NSNN và các mục tiêu ưu tiên cho giáo dục Việt Nam trong 

giai đoạn 2011 – 2018; Phân tích độ tin cậy của ngân sách giáo dục; minh bạch trong quản 

lý chi ngân sách giáo dục; tầm nhìn trung hạn trong lập dự toán chi ngân sách giáo dục; 

đánh giá sự phù hợp của chi NSNN cho giáo dục trong giai đoạn 2011 – 2018 với các chiến 

lược và mục tiêu ưu tiên; 

 Phương hướng, giải pháp tăng cường hiệu lực chi NSNN cho giáo dục ở Việt Nam. 

2.4. Đánh giá hiệu lực trong tổ chức thực hiện dự toán chi NSNN cho giáo dục ở Việt 

Nam giai đoạn 2011 – 2018 

 Khả năng tiên liệu và đảm bảo nguồn ngân sách để đáp ứng cho các cam kết chi tiêu 

theo dự toán ngân sách; 

 Kiểm soát chi ngân sách đối với giáo dục;  

 Kế toán, báo cáo ngân sách giáo dục. 

2.5. Theo dõi, đánh giá chi NSNN cho giáo dục 

 Tổng quan về theo dõi, đánh giá chi NSNN cho giáo dục và theo dõi, đánh giá chi 

thường xuyên, chi đầu tư, chi chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ, dự án từ NSNN 

cho giáo dục. 

2.6. Đánh giá hiệu quả tổng thể chi NSNN cho giáo dục ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 

2018 

 Thiết kế và thu thập dữ liệu phục vụ đánh giá hiệu quả chi NSNN cho giáo dục; 

 Ước lượng và tính toán hiệu quả tổng thể chi NSNN cho giáo dục thông qua mô hình 

Phân tích bao dữ liệu (DEA-Data Envolopment Analysis); 

 Ước lượng và đo lường tác động của giáo dục tới một số biến kinh tế xã hội (năng suất 

lao động, thu nhập, bất bình đẳng, giảm nghèo, kết quả PISA). 



2.7. Đánh giá hiệu quả chi chương trình mục tiêu, dự án đối với giáo dục ở Việt Nam 

giai đoạn 2011-2018 

 Kết quả khảo sát về hiệu quả chương trình, dự án giáo dục; 

 Ước lượng và tính toán hiệu quả của chi NSNN trong chương trình, dự án giáo dục; 

 Giải pháp tăng cường tính hiệu quả chương trình, dự án đầu tư cho giáo dục ở Việt 

Nam. 

2.8. Kinh nghiệm quốc tế tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả chi NSNN cho giáo dục 

 Kinh nghiệm của một số nước OECD 

 Kinh nghiệm của các nước ASEAN 

 Kinh nghiệm của Trung Quốc 

 Bài học về nâng cao hiệu lực hiệu quả đầu tư cho giáo dục ở Việt Nam 

2.9. Quan điểm, mục tiêu và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực chi NSNN 

cho giáo dục 

III. Kết quả và sản phẩm chính của Đề tài  

3.1. Sản phẩm khoa học 

 Báo cáo tổng quan về các vấn đề cần nghiên cứu 

 Báo cáo kiến nghị của đề tài 

 Báo cáo hội thảo khoa học quốc gia lần thứ nhất: Các bài viết về Cơ sở khoa học và 

thực tiễn đánh giá hiệu lực, hiệu quả chi NSNN cho giáo dục. 

 Báo cáo hội thảo khoa học quốc tế lần thứ hai: Các bài viết về kinh nghiệm quốc tế và 

thực trạng ở Việt Nam về tính hiệu lực, hiệu quả của chi NSNN cho giáo dục. 

 Báo cáo hội thảo khoa học quốc gia lần thứ ba: Các bài viết về Đổi mới cơ chế phân 

bổ chi NSNN cho giáo dục ở Việt Nam. 

 Báo cáo khảo sát nước ngoài (Cộng hòa Pháp) 

3.2. Sản phẩm xuất bản 

Số 

TT 
Tên bài báo/sách Tên tác giả Tạp chí 

Năm 

xuất 

bản 

1 Regulation for allocation of 

regular expenditure of the state 

budget for education in Vietnam 

TS. Bùi Tiến Hanh Journal of Finance 

and Accounting 

Research, N0 01 

2019 



(5)-2019,Tr39-Tr44 

2 Tự chủ tài chính các trường đại 

học công lập ở Việt Nam 

TS Đỗ Đình Thu và 

Ths Phùng Thanh 

Loan. 

Tạp chí nghiên cứu 

tài chính, kế toán, số 

10 (195)-2019, Tr9-

tr12 

2019 

3 Hiệu quả chi giáo dục phổ thông 

ở Việt Nam: Nghiên cứu từ các 

địa phương cấp tỉnh. 

PGS.TS. Lê Quang 

Cảnh, PGS.TS 

Nguyễn Văn Thắng 

và TS Tôn Thu 

Hiền 

Tạp chí Kinh tế và 

Phát triển, sô 265 

tháng 7  năm 2019 

2019 

4 Phân bổ chi ngân sách nhà nước 

cho giáo dục ở một số nước 

Đông Nam Á và kinh nghiệm 

cho Việt Nam 

TS Đỗ Đình Thu, 

Ths Lê Thị Thúy 

Tạp chí nghiên cứu 

tài chính, kế toán, số 

9 (194)-2019, Tr57-

tr60 

2018 

5 Chi tiêu công cho giáo dục, đào 

tạo- Xu hướng và ảnh hưởng 

PGS.TS Vũ Sỹ 

Cường 

Tạp chi Kinh tế, tài 

chính Việt nam, Tr 

18-27, số 2, tháng 4 

năm 2019 

2019 

6 Đổi mới cơ chế phân bổ ngân 

sách chi thường xuyên cho giáo 

dục đại học ở Việt Nam: Thực 

trạng và giải pháp. 

PGS.TS  Vũ Cương, 

TS Nguyễn Quỳnh 

Hoa, TS Bùi Trung 

Hải 

Tạp chí Kinh tế và 

Dự báo, Tr16-Tr20, 

số 32, tháng 11/2019 

2019 

7 Phát triển giáo dục và đào tạo 

cho đồng bằng sông Cửu Long: 

Một số phân tích từ chi ngân 

sách nhà nước cho lĩnh vực giáo 

dục 

PGS.TS Vũ Sỹ 

Cường và PGS.TS 

Hoàng Thị Thúy 

Nguyệt 

Tạp chi Kinh tế, tài 

chính Việt nam, Tr 

15-25, số 6, tháng 12 

năm 2019 

2019 

 

3.3. Sản phẩm đào tạo 

3.3.1. Tên Học viên cao học: Đàm Tuấn Anh; 

 Tên luận văn/luận án: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp 

giáo dục tại huyện Thường Tín 

 Năm tốt nghiệp: 2018 

 Người hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Đình Thu 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Học viện Tài chính 

3.3.2. Tên Học viên cao học: Trần Thanh Tùng; 

 Tên luận văn/luận án: Tự chủ tài chính tại trường Trung cấp kinh tế Hà Nội.  



 Năm tốt nghiệp: 2019 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Thị Thúy Nguyệt 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Học viện Tài chính 

3.3.3. Tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Loan 

 Tên luận văn/luận án: Quản lý chi ngân sách địa phương cho giáo dục công lập ở tỉnh 

Thanh Hoá 

 Năm tốt nghiệp: 2019 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Thị Thúy Nguyệt 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Học viện Tài chính 

3.4. Hợp tác trong và ngoài nước 

Đề tài đã phối hợp với Viện chiến lược và chính sách tài chính, Bộ Tài chính : Xây 

dựng khung phân tích đánh giá tính hiệu lực chi NSNN cho giáo dục; Xây dựng khung phân 

tích đánh giá tính hiệu quả chi NSNN cho giáo dục. 

Đề tài phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính và Cục cơ sở vật chất trong việc góp ý dự 

thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Luật giáo dục, các nghị định, thông tư liên quan đến 

tài chính giáo dục. 

Thực hiện nội dung khảo sát theo kế hoạch được phê duyệt, Học viện Tài chính đã tổ 

chức đoàn công tác khảo sát thực tế tại Pháp tìm hiểu mô hình lập dự toán và phân bổ chi 

ngân sách nhà nước cho giáo dục phổ thông, đại học công lập tại Cộng hòa Pháp; nghiên 

cứu kinh nghiệm nâng cao tình hiệu quả, hiệu lực chi ngân sách nhà nước cho giáo dục; vai 

trò của Bộ Giáo dục quốc gia và thanh thiếu niên, Bộ Đào tạo đại học và nghiên cứu khoa 

học và các Bộ liên quan, chính quyền địa phương các cấp trong quá trình phân bổ, quản lý 

chi ngân sách nhà nước cho giáo dục phổ thông tại địa phương và các trường đại học công 

lập; Sự phối hợp giữa Bộ Giáo dục quốc gia và thanh thiếu niên, Bộ Đào tạo Đại học và 

nghiên cứu khoa học với các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương trong quản 

lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục. 

IV. Đóng góp chính của Đề tài 

4.1. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chi NSNN cho giáo dục và các 

điều kiện đảm bảo thực hiện giải pháp được đề xuất  

 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chi NSNN cho giáo dục 

+ Duy trì quy mô và tốc độ tăng chi NSNN phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát 

triển GD & ĐT 

+ Điều chỉnh cơ cấu chi NSNN cho giáo dục giữa các bậc học gắn với bảo đảm thực 

hiện tốt vai trò Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục 



+ Xây dựng tiêu chí ưu tiên phân bổ chi đầu tư cho ngành giáo dục tại các địa 

phương 

+ Hoàn thiện hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN cho giáo 

dục 

+ Nâng cao chất lượng thiết kế và tăng cường giám sát, đánh giá các chương trình 

mục tiêu đầu tư cho lĩnh vực giáo dục   

+ Một số giải pháp khác 

 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu lực chi NSNN cho giáo dục 

+ Quy định và ràng buộc trách nhiệm cụ thể của các cơ quan quản lý ngành giáo dục 

ở trung ương và địa phương trong việc tham mưu, phối hợp tham gia cùng với cơ quan tài 

chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư trong quá trình quản lý NSNN chi cho giáo dục 

+ Nâng cao chất lượng các kế hoạch tài chính – ngân sách (KHTC-NS) trung hạn và 

hàng năm 

+ Nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện dự toán chi ngân sách địa phương cho giáo 

dục   

+ Tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý NSNN 

4.2. Đề xuất kiến nghị với Quốc hội, chính phủ và các Bộ, ngành 

4.3. Cung cấp hệ thống tài liệu và dữ liệu phục vụ nhiệm vụ của Bộ  

 Cung cấp các số liệu phục vụ xây dựng sửa đổi 2 luật: Luật giáo dục số số 

43/2019/QH14 và Luật giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung số 34/2018/QH14; 

 Báo cáo đánh giá, phân tích số liệu chi NSNN cho GDĐT theo cơ cấu chi: Chi 

thường xuyên và chi đầu tư; Chi theo cấp học; Chi trung ương và địa phương; 

 Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật; phương 

pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; 

 Phối hợp tích cực, có trách nhiệm với các Vụ Kế hoạch tài chính trong quá trình triển 

khai nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ chung của Bộ; 

 Tham gia góp ý các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục. 

 


