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PHẦN 1. MỞ ĐẦU 

 

1.1. Bối cảnh, sự cần thiết, tính cấp bách của nhiệm vụ nghiên cứu 

Luật Giáo dục được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14/6/2005 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2009) đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho mọi 

hoạt động giáo dục và đào tạo, là nền tảng căn bản để nâng cao dân trí, phát triển 

nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội 

nhập quốc tế của nước ta trong thời gian qua.  

Thực hiện Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08/6/2017 của Quốc hội về 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, 

phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tham gia xây dựng hồ sơ Dự án Luật Giáo dục 

(sửa đổi). Trong bối cảnh đó, Trường Đại học Luật TP. HCM được giao thực hiện 

nhiệm vụ khoa học công nghệ: “Nghiên cứu luận cứ khoa học sửa đổi bổ sung Luật 

Giáo dục” (sau đây gọi tắt là “Nhiệm vụ KHCN”) với nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu 

xây dựng các luận cứ khoa học, khảo sát thực trạng pháp luật giáo dục Việt Nam, tham 

khảo kinh nghiệm của nước ngoài để xây dựng các định hướng và đề xuất các giải 

pháp liên quan đến nội dung cần sửa đổi bổ sung của Luật Giáo dục.  

Sự cần thiết và tính cấp bách của Nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu luận cứ khoa 

học sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục” thể hiện qua: 

- Thứ nhất: Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/01/2013
1
 và 

các văn kiện khác của Đảng đã thể hiện rõ đường lối, chủ trương đổi mới căn bản, toàn 

diện nền giáo dục Việt Nam. Để thể chế hóa các chủ trương và nguyên tắc hiến định 

nói trên vào Luật Giáo dục cần thiết phải nghiên cứu, phân tích và đề xuất các định 

hướng, giải pháp sửa đổi hoàn thiện Luật Giáo dục. 

- Thứ hai: triển khai Nhiệm vụ KHCN là để đánh giá khách quan, toàn diện, có 

hệ thống trên khung lý thuyết của khoa học giáo dục và khoa học pháp lý nhằm thiết 

lập cơ sở lý luận và thực tiễn để sửa đổi và hoàn thiện pháp luật về giáo dục nói chung 

và Luật Giáo dục nói riêng.  

- Thứ ba: Luật Giáo dục hiện hành đã bộc lộ nhiều bất cập, không còn phù hợp 

với thực tiễn và chưa đáp ứng nhu cầu cải cách giáo dục trong giai đoạn hội nhập như: 

mục tiêu giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân, quản lý nhà nước đối với các cơ sở 

                                              
1 Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/01/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 
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giáo dục phổ thông, quy chế pháp lý về nhà giáo, chương trình đào tạo, phương thức 

đánh giá chất lượng đào tạo, phân luồng giáo dục,...  

Do vậy, kết quả thực hiện Nhiệm vụ KHCN là hướng đến hoàn thiện hệ thống 

pháp luật Việt Nam về giáo dục trong đó có nhiệm vụ trước mắt là sửa đổi Luật Giáo 

dục, để hình thành khung pháp lý mới, hiện đại và khoa học, khả thi để điều chỉnh mọi 

hoạt động giáo dục, đào tạo ở Việt Nam. 

1.2. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của nhiệm vụ KHCN 

- Góp phần bổ sung và hoàn thiện lý luận về: chức năng, nhiệm vụ của nhà nước 

về giáo dục trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; triết lý 

giáo dục và mục tiêu giáo dục; tổ chức, quản lý và vận hành hiệu quả hệ thống giáo 

dục quốc dân trên tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện; quản trị nhà trường và các cơ 

sở giáo dục khác. 

- Nhận diện và khẳng định địa vị pháp lý của các chủ thể tham gia hoạt động giáo 

dục: cơ sở giáo dục, người học, nhà giáo, cha mẹ học sinh, người sử dụng lao động, cơ 

quan, tổ chức cá nhân quản lý giáo dục. 

- Cung cấp các luận điểm khoa học về cơ chế điều chỉnh bằng pháp luật hoạt 

động giáo dục trên bình diện quốc gia, bao gồm: lý thuyết về phương thức thể chế hóa 

các đường lối, chính sách của Đảng và các nguyên tắc hiến định thành pháp luật; lý 

thuyết về cơ chế điểu chỉnh bằng pháp luật quan hệ giữa các chủ thể tham gia hoạt 

động giáo dục: Nhà nước, nhà trường, nhà giáo, người học và các chủ thể khác; địa vị 

pháp lý của nhà giáo và người học; hệ thống tiêu chí và phương pháp đánh giá tính 

hiệu quả của pháp luật giáo dục; dự báo tác động các chính sách pháp luật giáo dục. 

- Khảo sát và kết luận những vấn đề trọng tâm trong chính sách và pháp luật giáo 

dục một số quốc gia như: Singapore, Phần Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Liên 

bang Nga... có thể tham khảo và vận dụng hợp lý vào hoạt động xây dựng chính sách 

và sửa đổi Luật Giáo dục. 

- Nhiệm vụ KHCN được thực hiện song song với quá trình xây dựng Dự thảo Luật 

Giáo dục (sửa đổi). Do vậy, kết quả nghiên cứu sơ bộ của nhóm nghiên cứu (bao gồm 

dự thảo các báo cáo, nội dung các để xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật và luận điểm cho 

các đề xuất này, kết quả đánh giá dự báo tác động chính sách pháp luật; kết quả nghiên 

cứu kinh nghiệm pháp luật nước ngoài…) đã được chuyển giao từng phần cho Tổ thư ký 

Ban soạn thảo Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) kịp thời phục vụ công tác xây dựng và 

hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật để trình Quốc hội hoặc đăng tải trên cổng thông tin điện tử 

của Chính phủ, Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo... Ngoài ra, nhóm nghiên cứu công 

bố một số kết quả nghiên cúu tại các hội thảo khoa học, tọa đàm hoặc cung cấp cho các 

cơ quan báo chí trong kế hoạch truyền thông cho Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).  
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- Trong thời gian chờ nghiệm thu Nhiệm vụ KHCN, Quốc hội đã ban hành Luật 

Giáo dục 2019, nên nhóm nghiên cứu tiếp tục rà soát, phân tích và dự báo các điểm 

mới của Luật Giáo dục 2019. Kết quả nghiên cứu này có thể được sử dụng làm để tiếp 

tục hoàn thiện hệ thống pháp luật giáo dục Việt Nam trong tương lai như xây dựng Dự 

án Luật về nhà giáo, Dự án Luật về các loại hình nhà trường; dự án luật về đầu tư và 

hoạt động tài chính giáo dục. 

1.3. Mục tiêu của nhiệm vụ nghiên cứu  

Mục tiêu tổng quát: xây dựng và cung cấp cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn cho 

việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục và đề xuất được các chính sách, nội dung cụ thể 

để thể chế hóa các đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Quốc hội phù hợp với yêu 

cầu phát triển giáo dục. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Tổng kết hệ thống các quan điểm, đường lối của Đảng và các nguyên tắc hiến 

định trong Hiến pháp, nguyên lý, mục tiêu giáo dục làm cơ sở để xây dựng sửa đổi 

Luật Giáo dục. 

- Đánh giá khách quan, khoa học và toàn diện thực tiễn thực hiện Luật Giáo dục 

2005. 

- Khảo sát hệ thống pháp luật giáo dục của một số quốc gia, chọn lọc và đề xuất 

các bài học kinh nghiệm hữu ích để phục vụ công tác hoạch định chính sách giáo dục, 

xây dựng pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật giáo ở Việt Nam kèm các khuyến 

nghị cụ thể. 

- Đề xuất các phương án sửa đổi Luật Giáo dục trên cơ sở các chính sách đã được 

Quốc hội thông qua. 

- Đánh giá dự báo tác động các đề xuất, lộ trình cơ cơ chế phối hợp thực hiện nếu 

các đề xuất đó được chấp nhận. 

- Cung cấp kết quả nghiên cứu sơ bộ theo yêu cầu của Tổ thư ký Ban soạn thảo 

Dự án Luật Giáo dục, Văn phòng chương trình KHCNGD phục vụ công tác xây dựng, 

chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) và hoàn thành hồ sơ dự án 

luật trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. 

- Sau khi Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được Quốc hội thông qua, nhóm 

nghiên cứu tiến hành rà soát so sánh các kiến nghị, giải pháp do nhóm nghiên cứu đề 

xuất so với Luật Giáo dục 2019, đánh giá dự báo tác động và tiếp tục đề xuất các giải 

pháp tổ chức thực hiện Luật Giáo dục 2019 và các kiến nghị xây dựng dự án Luật Nhà 

giáo, Dự án Luật Đầu tư giáo dục. 
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1.4. Phương pháp nghiên cứu 

(a) Phương pháp luận 

- Cơ sở phương pháp luận để thực hiện công việc nghiên cứu là các nguyên lý thế 

giới quan duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, theo quan điểm triết học Mác…Các luận 

điểm, nhận định, kết luận, đề xuất, giải pháp...đều được nghiên cứu theo quan điểm 

duy vật biện chứng, giải thích vấn đề trong sự phát sinh, phát triển, biến đổi, vận động 

một cách khách quan của sự vật, hiện tượng, lý giải hiện tượng và rút ra kết luận phải 

từ sự nghiên cứu toàn diện về lý luận cũng như thực tiễn lịch sử. Khi nghiên cứu phải 

tránh cách tiếp cận và lý giải vấn đề một cách giáo điều, máy móc, phải khách quan, 

không định kiến nhưng cũng phải có lập trường tư tưởng rõ ràng. 

(b)  Phương pháp tiếp cận 

- Mọi giả thuyết đặt ra để chứng minh, luận giải và kết luận được xây dựng trên hệ 

thống quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là Nghị 

quyết số 29-NQ/TW ngày 04/01/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương 

khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đặc biệt là giáo dục đào tạo đại 

học.  

- Các giải pháp, kiến nghị được chứng minh, đề xuất và dự báo tác động trong 

nghiên cứu này không vượt ngoài quỹ đạo các nguyên tắc hiến định về quyền học tập 

như một nội dung cấu thành quyền con người, quyền công dân được khẳng định trong 

Hiến pháp năm 2013 và các công ước quốc tế về giáo dục, đào tạo, quyền con người, 

quyền trẻ em, bình đẳng giới…mà Việt Nam là thành viên.  

- Giáo dục con người tự do, nhân bản, dân tộc, hiện đại và hội nhập là cách tiếp cận 

cốt lõi, chi phối mọi tư tưởng nhận thức, đánh giá và kết luận khi thực hiện nhiệm vụ 

nghiên cứu này. Mọi chính sách, pháp luật và hoạt động trong giáo dục đều lấy con người 

làm trung tâm, theo nguyên tắc con người vừa là đối tượng của giáo dục, vừa là mục tiêu 

giáo dục.   

- Phương pháp tiếp cận hệ thống luôn chi phối từ giai đoạn đánh giá thực tiễn, 

thu thập và xử lý thông tin, kiến tạo các giả thuyết, kết luận, đề xuất các phương án 

hoặc kiến nghị để sửa đổi Luật Giáo dục. Khẳng định rằng, không thể xây dựng Dự án 

Luật Giáo dục theo hướng “nhập khẩu” luật giáo dục nước ngoài, cũng không thể chú 

trọng đến các thành tố về bậc học, yếu tố địa phương mà bỏ qua mục tiêu giáo dục, 

nguyên lý giáo dục cũng như tính toàn cục, tính đồng bộ và liên thông của  hệ thống 

giáo dục quốc gia. 

(c) Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp phân tích - tổng hợp được sử dụng khi tổng kết thi hành Luật 

Giáo dục 2005 đến việc xây dựng và dự báo tác động xác sửa đổi, bổ chính chính sách 
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pháp luật trong Luật Giáo dục sửa đổi; phân tích và kết luận các khái niệm như triết lý 

giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân, cấp học giáo dục phổ thông, mục tiêu của giáo 

dục hệ thống giáo dục mở, phân luồng, liên thông, học tập suốt đời, chương trình giáo 

dục đảm bảo chất lượng giáo dục, kiểm định giáo dục. Từng vấn đề cần phải được 

phân tích làm rõ về mặt lý luận trên nền tảng kinh tế - xã hội và đặc thù lịch sử để có 

được nhận thức sâu sắc và đúng đắn; từ đó tổng hợp thành những luận điểm có tính 

khái quát để đưa ra những kiến nghị phù hợp phục vụ cho việc sửa đổi Luật Giáo dục.  

- Phương pháp so sánh luật học được sử dụng nhằm kết luận những điểm tương 

đồng, khác biệt giữa pháp luật giáo dục Việt Nam với các nước trên thế giới; so sánh 

các đạo luật về giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ nhận diện quá trình hình thành, phát 

triển, kế thừa các chế định luật giáo dục Việt Nam; so sánh Luật Giáo dục với Luật 

Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp trong mối quan hệ luật chung và luật 

riêng; so sánh các quy định về nhà giáo trong Luật Giáo dục với Luật Công chức, Luật 

Viên chức, Bộ luật lao động; so sánh các quy định về quản trị trường học với Luật 

Doanh nghiệp; so sánh các quy định về chế độ tài chính, tài sản, đảm bảo và ưu đãi 

đầu tư trong Luật Giáo dục với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, các Luật Thuế….để 

nhận diện các xung đột (nếu có), phân tích, lý giải và định hướng giải quyết các xung 

đột, mâu thuẫn này trong thực tiễn áp dụng pháp luật.  

Phương pháp dự báo tác động được sử dụng để thực hiện và hoàn thành các báo 

cáo dự báo tác động các chính sách pháp luật trong Dự thảo Luật Giáo dục. 

- Phương pháp điều tra xã hội học nhằm thu thập ý kiến của đối tượng được hỏi 

về những thành công và hạn chế, bất cập của Luật Giáo dục 2005 quan điểm, ý kiến về 

các chính sách pháp luật mới mà nhóm nghiên cứu đề xuất. Bảng hỏi/phiếu khảo sát, 

khảo sát được xây dựng phù hợp cho từng đối tượng được tiến hành điều tra, khảo sát. 

Có 4 bảng hỏi cho 4 đối tượng khác nhau, gồm: Mẫu 1 (Trường và cơ quan, tổ chức), 

Mẫu 2 (Nhà giáo, Viên chức và Chuyên gia giáo dục), Mẫu 3 (Phụ huynh), Mẫu 4 

(Học sinh THPT). Mỗi bảng hỏi có 42 câu hỏi, tập trung vào nhiều vấn đề khác nhau, 

tùy thuộc vào tính chất của vấn đề tác động đến đối tượng. Các đoàn khảo sát được 

chia làm 3 nhóm, theo 3 cụm địa phương: Cụm 1 (Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, 

Ninh Bình), Cụm 2 (Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi), Cụm 3 (Tp.Hồ Chí 

Minh, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ). Số lượng mẫu chọn dự kiến là 3320 phiếu và đã 

đạt được 3507 phiếu. Các câu hỏi được mã hóa và nhập vào máy tính trên phần mềm 

excel và phần mềm thống kê SPSS. Số liệu được xử lý sau khi đã kiểm tra đầy đủ và 

thống nhất trong khâu nhập liệu. Số liệu được phân tích theo bảng tần xuất (tính %) và 

bảng chéo để so sánh mức độ khác biệt giữa các nhóm đối tượng nghiên cứu. Một 

bảng tần xuất được thiết lập cho mỗi câu hỏi bao gồm những thông tin về số tuyệt đối 

những người trả lời và tỷ lệ phần trăm tương ứng, số người trả lời và tỷ lệ phần trăm 

tương ứng thể hiện ở từng thang đo trong bảng hỏi. Báo cáo được xây dựng dựa trên 
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số liệu của bảng tần xuất, bảng chéo kết hợp với việc phân tích, tổng hợp tư liệu có 

liên quan đến các vấn đề mà bảng hỏi nêu ra. 

Ngoài ra, trong khuôn khổ Nhiệm vụ KHCN, chúng tôi sử dụng các phương pháp 

nghiên cứu thông dụng khác như kinh tế học pháp luật, nghiên cứu định lượng, nghiên 

cứu định tính và mô hình hóa. 

1.5. Các sản phẩm chính từ nhiệm vụ KHCN 

Ngoài Báo cáo tổng quan này, kết quả thực hiện Nhiệm vụ KHCN bao gồm: 

(1) Báo cáo tổng kết về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn cho việc sửa đổi, bổ sung 

Luật Giáo dục; 

(2) Báo cáo tổng kết thi hành Luật Giáo dục năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung 

năm 2009; 

(3) Báo cáo đánh giá thực trạng pháp điển hóa quan điểm của Đảng theo Nghị 

quyết số 29-NQ/TW; 

(4) Báo cáo tham khảo kinh nghiệm nước ngoài về Luật Giáo dục và các khuyến 

nghị cho Việt Nam; 

(5) Báo cáo đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Luật Giáo dục và 

xây dựng báo cáo đánh giá tác động chính sách; 

(6) Bản đề xuất dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi (tháng 7 năm 2018); 

 (7) Báo cáo đề xuất một số nội dung về chính sách đối với nhà giáo và báo cáo 

đánh giá tác động chính sách đối với nhà giáo; 

(8) Bản đề xuất những chính sách mới cần bổ sung và báo cáo đánh giá tác động 

của chính sách; 

(9) Báo cáo kết quả điều tra xã hội học; 

(10) 04 hội thảo quốc gia liên quan đến Nhiệm vụ KHCN; 

(11) Tập hợp các bài báo khoa học của nhóm nghiên cứu thực hiện trong khuôn 

khổ đề án; 

(12) Quyết định công nhận tốt nghiệp của học viên cao học thực hiện đề tài luận 

văn cao học trong khuôn khổ đề án; 

(13) Dự thảo sách chuyên khảo: “Luận cứ khoa học sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục”; 

(14) Bản đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2019.  
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PHẦN 2: TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn sửa đổi Luật Giáo dục 

Căn cứ nhiệm vụ và mục tiêu nghiên cứu của Đề án, nhóm nghiên cứu đã tiến 

hành khảo sát, phân tích và cung cấp các luận cứ khoa học làm nền tảng lý luận để xây 

dựng và ban hành Luật Giáo dục (sửa đổi), bao gồm các chủ trương, đường lối của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, các lý thuyết về nhu cầu điều chỉnh bằng pháp luật các quan 

hệ xã hội trong nhà nước pháp quyền. Kết quả khảo sát, phân tích được trình bày theo 

các nhóm vấn đề sau:  

2.1.1. Chủ trương, đường lối của Đảng về giáo dục và đào tạo  

Trên cơ sở phân tích chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về tính 

chất, nguyên lý, mục tiêu giáo dục, vai trò đội ngũ nhà giáo và phương pháp giáo dục 

được ghi nhận trong: Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị 

quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013, nhóm nghiên cứu khẳng định rằng, Luật Giáo 

dục (sửa đổi) và các văn bản dưới luật phải thể chế hóa các nội dung nghị quyết thành 

các quy phạm pháp luật cụ thể và được đảm bảo bằng cơ chế thực thi hữu hiệu. Mặt 

khác, những nội dung về mục tiêu, nguyên lý và phương pháp giáo dục trong Luật 

Giáo dục (sửa đổi) không vượt ngoài quỹ đạo các chủ trương, đường lối nói trên. 

Trong quá trình khảo sát, phân tích, đánh giá và các kiến nghị, giải pháp cho từng nội 

dung cụ thể của dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) luôn lấy chủ trương, đường lối của 

Đảng làm nền tảng. 

2.1.2. Các nguyên tắc hiến định về giáo dục trong Hiến pháp 2013  

Các quy định về giáo dục ghi nhận trong Hiến pháp 2013 là cơ sở pháp lý cho 

việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật giáo dục đào tạo nói chung và Luật 

Giáo dục (sửa đổi) nói riêng. Luật Giáo dục được sửa đổi phải thỏa mãn hai yêu cầu:  

Thứ nhất, phải thể chế hóa các nguyên tắc trong Hiến pháp 2013 vào Luật Giáo 

dục (sửa đổi); 

Thứ hai, nội dung Luật Giáo dục (sửa đổi) phải đảm bảo phù hợp với các quy 

định về giáo dục được ghi nhận trong Hiến pháp 2013.  

Trên cơ sở phân tích so sánh, nhóm nghiên cứu kết luận rằng: 

Thứ nhất, nhằm đảm bảo thực thi nguyên tắc hiến định “phát triển giáo dục là 

quốc sách hàng đầu”, Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) phải điều chỉnh, bổ sung cơ chế 

về quyền học tập của người dân, giáo dục bắt buộc và phổ cập giáo dục, quyền được 

học tập suốt đời, về ưu đãi và đảm bảo đầu tư cho giáo dục, về ngân sách cho giáo dục, 

chế độ lương và phụ cấp cho nhà giáo, chế độ học phí, tín dụng cho sinh viên sự phạm. 
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Thứ hai, để thiết lập cơ chế pháp lý thực thi nguyên lý giáo dục nâng cao dân 

trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, Luật Giáo dục cần sửa đổi một 

cách cơ bản các quy định, bao gồm: quy định về mục tiêu, nguyên lý giáo dục, phương 

pháp giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa, giáo dục 

thường xuyên; bổ sung quy định quyền và nghĩa vụ của cơ sở giáo dục trong đó có 

quyền tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình, trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục. 

2.1.3.  Quyền con người trong lĩnh vực giáo dục 

Đến thời điểm hiện nay, Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước quốc tế về 

quyền con người.
2
 Quyền học tập của con người nói chung, của trẻ em nói riêng được 

quy định và khẳng định trong tất cả các công quốc quốc tế về quyền con người. Hiến 

pháp và pháp luật các quốc gia có nhiệm vụ cụ thể hóa cơ chế thực thi quyền học tập 

của con người căn cứ điều kiện kinh tế- xã hội và trình độ dân trí của quốc gia đó 

nhưng phải đảm bảo các yêu cầu căn bản. Việt Nam đã từng bước “nội luật hóa” các 

cam kết quốc tế vào Hiến pháp 2013 và các Luật Giáo dục 2005. Những nỗ lực này 

của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế công nhận không chỉ trên phương diện chính 

sách pháp luật mà kết quả đạt được trong thực tế. Do vậy, Luật Giáo dục (sửa đổi) phải 

kế thừa và phát triển các nội dung quyền con người trong lĩnh vực giáo dục; thay đổi 

tư duy và kỹ thuật lập pháp khi ghi nhận quyền con người trong lĩnh vực giáo dục, cụ 

thể:  

Thứ nhất, quyền con người trong lĩnh vực giáo dục không chỉ gói gọn ở quy định 

mang tính tuyên bố về quyền được học tập, chính sách phổ cập giáo dục và giáo dục bắt 

buộc..., mà nó phải được coi là linh hồn, tư tưởng xuyên suốt tất cả các quy định pháp 

luật về giáo dục, từ các quy định về quyền của người học đến các quy định về  hệ thống 

giáo dục quốc dân, chương trình giáo dục, sách giáo khoa, tính mở, tính liên thông, giáo 

dục thường xuyên và học tập suốt đời, học phí, học bổng…. Có như vậy thì các quyền 

bố về quyền con người trong lĩnh vực giáo dục mới trở thành hiện thực. 

Thứ hai, quyền con người trong giáo dục không chỉ thể hiện ở tại các câu chữ 

của các điều, chương của văn bản pháp luật mà nó phải là tư tưởng pháp lý chủ đạo chi 

phối toàn bộ quá trình tổ chức thực thi pháp luật giáo dục. 

Quyền con người trong lĩnh vực giáo dục là một trong những cơ cở lý luận cần 

nền tảng lý luận và thực tiễn  chi phối toàn bộ quá trình xây dựng, sửa đổi và tổ chức 

thực hiện Luật Giáo dục. 

                                              
2 Cụ thể như: Công ước các quyền dân sự và chính trị (1966)-ICCPR; Công ước các quyền Kinh tế, xã hội và Văn hóa 

(1966); Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (1979); Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng 

tộc (1969); Công ước về Quyền trẻ em (1989)... 

Xem thêm: Hồng Nguyên, “Việt Nam tham gia hầu hết các công ước về quyền con người, nguồn tại: 

http://baochinhphu.vn/Doi-ngoai/Viet-Nam-tham-gia-hau-het-cac-Cong-uoc-ve-quyen-con-nguoi/184765.vgp, truy cập ngày 

15/6/2019. 
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2.1.4. Nguyên lý giáo dục con người tự do, nhân bản, tri thức, dân tộc hiện đại 

là nền tảng để sửa đổi Luật Giáo dục  

Kế thừa hệ thống quan điểm của các công trình nghiên cứu đã công bố về mục 

tiêu, nguyên lý của các nền giáo dục qua các thời kỳ, nhóm nghiên cứu đồng quan 

điểm rằng, con người là đối tượng vừa là mục tiêu cuối cùng của mọi nền giáo dục. 

Giáo dục là tác động của gia đình, nhà trường và xã hội nhằm đến tư tưởng, đạo đức, 

hành vi của con người để hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức và tri thức của 

con người. Giáo dục nhân bản, khai phóng, xét cho cùng cũng hướng đến mục tiêu con 

người. Các nguồn lực tự nhiên như tài nguyên thiên nhiên, lợi thế địa kinh tế, địa chính 

trị chỉ là điều kiện cần chứ không phải là yếu tố quyết định để kiến tạo sự phồn vinh, 

thịnh vượng và phát triển bền vững của một quốc gia mà nhân lực mới là yếu tố quan 

trọng, quyết định để một dân tộc, một quốc gia phát triển. Nếu một hệ thống giáo dục 

không được quan tâm, đầu tư bài bản sẽ không có những con người đúng nghĩa, tức 

không chỉ về năng lực lao động mà cả phương diện nhân cách, đạo đức, thể lực. 

 Trên cơ sở kết luận đó, nhóm nghiên cứu kết luận: Luật Giáo dục (sửa đổi), với 

vai trò là đạo luật cơ bản về giáo dục khi tuyên bố về mục tiêu của giáo dục phải tuyên 

bố rõ vì con người, hướng đến các giá trị con người.  

2.1.5. Chiến lược phát triển nền kinh tế tri thức là cơ sở để sửa đổi Luật Giáo 

dục 

Nhận thấy, khi trí tuệ đã trở thành yếu tố hàng đầu thể hiện quyền lực và sức 

mạnh của một quốc gia thì các nước trên thế giới đều ý thức được rằng giáo dục không 

chỉ là phúc lợi xã hội, mà thực sự là đòn bẩy quan trọng để phát triển kinh tế, phát triển 

xã hội. Các nước chậm tiến muốn phát triển nhanh phải hết chú trọng đầu tư cho giáo 

dục. Bởi lẽ, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho phát triển. Chỉ có một chiến lược 

phát triển con người đúng đắn mới giúp các nước thuộc thế giới thứ ba thoát khỏi sự 

nô lệ mới về kinh tế và công nghệ.
3
 

Do vậy, muốn tạo động lực cho sự phát triển kinh tế tri thức phải chấn hưng giáo 

dục và đào tạo, để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tri thức. Muốn vậy, hành lang 

pháp lý về giáo dục và đào tạo nói chung và Luật Giáo dục nói riêng phải được thay 

đổi cho phù hợp với điều kiện, bối cảnh của nền kinh tế tri thức.  

2.1.6. Sứ mệnh nâng cao dân trí dân tộc, bảo vệ chủ quyền quốc gia là kim chỉ 

nam để sửa đổi Luật Giáo dục 

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo, cụ thể qua chủ trương 

“diệt giặc dốt”, xóa nạn mũ chữ, phổ cập giáo dục và phương châm giáo dục trong 

                                              
3 Nguyễn Văn Đạo, “Vài suy nghĩ về giáo dục và đào tạo phục vụ cho phát triển”, nguồn tại: 

https://vnu.edu.vn/btdhqghn/?C2136/N12188/Vai-suy-nghi-ve-giao-duc-va-dao-tao-phuc-vu-cho-phat-trien.htm, truy cập 

ngày 3/8/2018 
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năm đầu tiên sau khi nước nhà giành được độc lập, cho ta thấy Người đã đặt vị trí giáo 

dục - đào tạo ở tầm chiến lược xuyên suốt quá trình bảo vệ và xây dựng và phát triển 

đất nước. Do vậy, mục tiêu giáo dục trong Luật Giáo dục (sửa đổi) cần viết lại theo 

tinh thần của Hiến pháp 2013, Nghị quyết số 29-NQ/TW, tiệm cận Bốn trụ cột trong 

giáo dục của UNESCO. Việc xác định rõ mục tiêu giáo dục là một điều rất quan trọng 

và cần thiết vì nó định hướng chiến lược đầu tư giáo dục, xây dựng nội dung chương 

trình, chọn lọc nội dung, xác định và chi phối toàn bộ công tác quản lý, điều hành các 

bậc học và toàn bộ phương pháp dạy và học. 

2.1.7. Hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả là định hướng để sửa đổi Luật 

Giáo dục 

Hội nhập về giáo dục đào tạo có thể được xem là điều kiện tiên quyết, là cầu nối 

để hội nhập kinh tế và các lĩnh vực khác. Nếu giáo dục đào tạo không hội nhập thì việc 

hội nhập trong các lĩnh vực khác chỉ tồn tại trên lý thuyết. Do đó, hội nhập quốc tế 

trong đó có hội nhập về giáo dục đào tạo là xu thế tất yếu. Muốn chủ động hội nhập thì 

chúng ta không chỉ dừng lại ở việc chuẩn bị nguồn lực tài chính, nhân lực mà quan 

trọng hơn là xây dựng chính sách pháp luật và kiến tạo thể chế.  

Với vai trò là đạo luật khung của lĩnh vực giáo dục, Luật Giáo dục hiện hành 

phải được sửa đổi một cách căn bản để Việt Nam có thể tiếp tục hội nhập chủ động và 

hiệu quả không chỉ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo mà trên mọi lĩnh vực của đời sống 

xã hội. Chỉ khi Luật Giáo dục được sửa đổi thì mới “khơi thông” các vướng mắc, bất 

cập và “tạo đà” tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chế định pháp luật khác về giáo 

dục đào tạo như Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Nhà giáo, 

Luật Giáo dục mầm non hay Luật Giáo dục phổ thông…  

Xuất phát từ quan điểm trên, nhóm nghiên cứu nhận thấy nhu cầu sửa đổi Luật 

Giáo dục để chuẩn bị cho việc chủ động hội nhập thể hiện trong các khía cạnh sau: 

Thứ nhất, sửa đổi Luật Giáo dục (hiện hành) để thống nhất hệ thống giáo dục 

quốc dân, xây dựng chuẩn trình độ quốc gia, định danh hệ thống văn bằng chứng chỉ 

(đặc biệt là lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học) để từng bước tương 

thích với các hệ thống văn bằng chứng chỉ và khung trình độ của các nhóm quốc gia 

trên thế giới; thuận lợi cho việc hợp tác quốc tế về giáo dục đạo tạo, công nhận văn 

bằng chứng chỉ giữa các quốc gia; phục vụ nhu cầu và xu thế tự do dịch chuyển lao 

động; 

Thứ hai, sửa đổi Luật Giáo dục (hiện hành) để bổ sung các quy định về kiểm 

định giáo dục, công bố hệ thống tiêu chí kiểm định, giá trị pháp lý của kiểm định, địa 

vị pháp lý của tổ chức kiểm định giáo dục, thừa nhận tổ chức kiểm định giáo dục nước 

ngoài ở Việt Nam và tổ chức kiểm định giáo dục ở nước ngoài có thực hiện hoạt động 
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kiểm định giáo dục ở Việt Nam. Những sửa đổi này bảo đảm hội nhập quốc tế về giáo 

dục. 

Thứ ba, sửa đổi Luật Giáo dục (hiện hành) để đảm bảo thống giáo dục quốc dân 

vận hành theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các cấp học đáp ứng nhu cầu nhân 

lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và tự do dịch chuyển lao động. 

2.1.8. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là cơ sở thực tiễn để sửa đổi Luật 

Giáo dục 

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra cho giáo dục và đào tạo sứ mệnh 

chuyển từ một nền giáo dục nặng về trang bị kiến thức, kỹ năng cho người học sang 

một nền giáo dục giúp phát triển năng lực, thúc đẩy đổi mới và sáng tạo cho người 

học, đáp ứng những yêu cầu đặt ra cho công dân trong thời đại Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư”.
4
 Trên cở đó, nhóm nghiên cứu cho rằng, Luật Giáo dục được sửa 

đổi để giải quyết tận gốc và thấu đáo các vấn đề sau đây: 

Thứ nhất, Luật Giáo dục (sửa đổi) phải thể hiện nguyên lý và mục tiêu của giáo 

dục là tạo môi trường học tập suốt đời nhằm đem lại cho người học những kỹ năng và 

kiến thức cơ bản lẫn tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với các thách thức và yêu 

cầu công việc thay đổi liên tục để tránh nguy cơ bị tụt hậu và đào thải; phải chuyển đổi 

quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và 

phẩm chất người học. 

Thứ hai, Luật Giáo dục (sửa đổi) phải cởi trói cả về tư duy pháp lý và kiến tạo cả 

cơ chế pháp lý cụ thể để thay đổi cơ bản vai trò, nhiệm vụ, chức năng của nhà giáo, 

tiêu chuẩn, địa vị pháp lý nhà giáo; thay đổi phương thức tổ chức dạy và học, địa 

điểm, không gian, thời gian học tập; thay đổi phương pháp giảng dạy và phương thức 

tiếp cận kiến thức, kỹ năng…Theo đó, người thầy không còn là kênh duy nhất truyền 

dẫn kiến thức và kỹ năng cho người học mà sẽ là cố vấn thông thái cho người học
5
 để 

họ học suốt đời và để người học thích ứng với mọi thay đổi trong môi trường số hóa 

toàn cầu. 

Thứ ba, sửa đổi Luật Giáo dục để thay đổi phương thức quản trị nhà trường, gia 

tăng tự chủ đại học và tự do học thuật, trách nhiệm giải trình, trách nhiệm xã hội của 

cơ sở giáo dục. “Hệ thống quản lý trường học với sự hỗ trợ của công nghệ có thể cung 

                                              
4 Phùng Xuân Nhạ, “Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, nguồn tại: 

http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2018/51835/Giao-duc-Viet-Nam-trong-boi-canh-cuoc-cach-

mang-cong-nghiep.aspx, truy cập ngày 11/8/2018. 
5 Mai Văn Tỉnh, Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi xác định lại vai trò của người thầy, Tài liệu phục vụ Hội thảo “Cách 

mạng công nghiệp 4.0 với Giáo dục” do Hiệp hội các trường ĐH & CĐ Việt Nam phối hợp Tập đoàn công nghiệp Phoenix 

Contact, Đức tổ chức tại Hà Nội và Quảng Ninh từ 21-23/10/2016. 
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cấp hệ thống dữ liệu giúp giáo viên theo dõi sự tiến bộ của mỗi lớp học, qua đó có 

những phản hồi ngay lập tức với những khó khăn mà học sinh đang gặp phải”.
6
 

Cuối cùng, Luật Giáo dục được sửa đổi với kỳ vọng giải quyết được mục tiêu 

thúc đẩy thay đổi công nghệ trong giáo dục mà không gây nguy hại đến giá trị con 

người; hoàn thành mục tiêu đào tạo công dân toàn cầu, thích ứng với thay đổi công 

nghệ nhưng vẫn đảm bảo các yếu tố văn hóa, nhân bản và dân tộc. 

Tóm lại, Nghị quyết và chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, các nguyên tắc 

hiến định về giáo dục và các nội dung về nguyên lý, mục tiêu giáo dục, triết lý giáo 

dục và xu thế phát triển kinh tế tri thức, cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xu thế hội 

nhập quốc tế là các cơ sở lý luận chung để tiến hành sửa đổi Luật Giáo dục tại thời 

điểm thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu (năm 2018-2019).  

Để không trùng lắp với các nội dung sẽ trình bày ở Phần 4 của Báo cáo, nội dung 

phần 1 nói trên chỉ giới hạn ở nội dung cơ sở lý luận làm nền tảng để tiến hành công 

tác sửa đổi Luật Giáo dục. Trong phần 4 của báo cáo này, khi phân tích, khảo sát và đề 

xuất  từng giải pháp, kiến nghị cụ thể để sửa đổi theo từng nhóm quy định pháp luật cụ 

thể trong Luật Giáo dục, chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích khung lý thuyết và các cơ sở lý 

luận, thực tiễn chuyên sâu theo từng vấn đề. 

2.2. Đánh giá thực tiễn thi hành Luật Giáo dục 2005 (sửa đổi bổ sung 2009) 

và các yêu cầu cơ bản đối với Luật Giáo dục (sửa đổi) 

Công tác đánh giá tổng kết thực hiện Luật Giáo dục hiện đóng vai trò quan trọng 

trong việc hình thành các luận cứ làm cơ sở xây dựng và ban hành Luật Giáo dục (sửa 

đổi). Tính khách quan, chính xác trong kết quả đánh giá thực tiễn thi hành Luật Giáo 

dục 2005, phụ thuộc rất nhiều vào công tác xây dựng tiêu chí đánh giá, phương pháp 

thu thập thông tin, phương pháp đánh giá và hàm lượng khoa học trong công tác đánh 

giá thực tiễn thi hành Luật Giáo dục hiện hành. 

Nhận thức tầm quan trọng của nhiệm vụ nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã tiến 

hành các quy trình sau: 

(i) Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá thực tiễn thi hành Luật Giáo dục hiện 

hành; 

(ii) Tổ chức thu thập thông tin, dữ liệu số liệu thông qua công tác điều tra xã hội 

học, tổ chức các hội thảo khoa học có phạm vi hẹp để tiếp nhận ý kiến chuyên gia là 

cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người học; 

                                              
6 Phùng Xuân Nhạ, “Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, nguồn tại: 

http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2018/51835/Giao-duc-Viet-Nam-trong-boi-canh-cuoc-cach-

mang-cong-nghiep.aspx, truy cập ngày 11/8/2018 
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(iii) Căn cứ hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả pháp luật và phương pháp nghiên 

cứu khoa học pháp lý, nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá và tổng kết thực trạng 

pháp luật về giáo dục thông qua dữ liệu thu thập được. 

Kết quả nghiên cứu thực trạng pháp luật giáo dục của nhóm nghiên cứu trong 

khuôn khổ Nhiệm vụ KHCN, bao gồm:  

(1) Báo cáo tổng kết thực hiện Luật Giáo dục 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009; 

(2) Báo cáo tổng rà soát hệ thống pháp luật giáo dục Việt Nam từ thời điểm Nghị 

quyết số 29/NQ-TW có hiệu lực đến tháng thời điểm Quốc Hội thông qua Luật Giáo 

dục (sửa đổi); 

(3) Báo cáo tổng kết kinh nghiệm pháp luật giáo dục nước ngoài và kinh nghiệm 

cho Việt Nam; 

(4) Trong từng chuyên đề cụ thể, các thành viên nhóm nghiên cứu đều thực hiện 

công việc khảo sát và đánh giá thực trạng áp dụng Luật Giáo dục theo từng vấn đề để 

làm cơ sở cho các kiến nghị và giải pháp theo từng nội dung của Luật Giáo dục.  

Dưới đây là tóm lược các nội dung chính:  

Về công tác triển khai thi hành Luật Giáo dục 2005 

Để triển khai thực hiện Luật Giáo dục 2005, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và các Bộ ngành liên quan đã ban hành hệ thống văn bản dưới luật để hướng dẫn chi 

tiết và tổ chức thực hiện Luật Giáo dục 2005. Theo nhận định của nhóm nghiên cứu, 

hệ thống các văn bản pháp luật nói trên đã thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ cụ thể 

hóa và chuyển tải các quy định của Luật Giáo dục vào thực tiễn cuộc sống.  

Xét theo các tiêu chí kỹ thuật lập pháp thì hệ thống các văn bản pháp luật nói trên 

được soạn thảo, ban hành đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, đảm bảo tính thống nhất, đồng 

bộ cùng hệ thống văn bản pháp luật có liên quan; đảm bảo trình tự, thủ tục và thể thức 

kỹ thuật trình bày theo quy định.  

Xét về thời điểm ban hành thì hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã phù hợp 

kế hoạch đề ra, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, tạo hành lang pháp lý cho 

công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đảm bảo hiệu quả thực thi Luật Giáo dục.  

Hạn chế: 

- Việc ban hành các Nghị định và Thông tư liên tịch còn chậm do số lượng văn 

bản dự kiến quá lớn đồng thời phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các công đoạn của quy 

trình soạn thảo văn bản trong khi nguồn lực thực hiện có hạn;  

- Một số văn bản điều chỉnh những vấn đề phức tạp, khó tạo được sự đồng thuận 

giữa các cơ quan, bộ ngành dẫn đến chậm trễ hoặc không đồng bộ. 
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Kết quả thực hiện Luật Giáo dục 2005 

Qua 12 năm thi hành, có thể khẳng định Luật Giáo dục 2005 đã thực sự đi vào 

cuộc sống, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho tổ chức và hoạt động giáo dục, nâng cao 

trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, góp phần đào tạo nhân tài cho đất nước, 

thể hiện ở những kết quả nổi bật như sau: 

Thứ nhất, Luật Giáo dục 2005 đã tạo cơ chế pháp lý để ngành giáo dục Việt 

Nam thực hiện hiệu quả sứ mạng và nhiệm vụ “đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi 

dưỡng nhân tài” cho đất nước. 

Thứ hai, hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục chính quy và giáo dục 

thường xuyên đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh từ giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.  

Thứ ba, trong lĩnh vực giáo dục đại học, chất lượng đào tạo của toàn hệ thống 

giáo dục đại học được cải thiện qua từng năm; công tác đảm bảo chất lượng và kiểm 

định chất lượng được chú trọng và phát triển mạnh mẽ hơn; công tác nghiên cứu khoa 

học, hợp tác quốc tế bước đầu đẩy mạnh; năng lực tự chủ và trách nhiệm xã hội của 

các trường đại học được nâng cao. 

Thứ tư, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phát triển cả về số lượng và 

chất lượng với cơ cấu ngày càng hợp lý;  

Thứ năm, xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, hệ thống cơ sở giáo dục ngoài 

công lập tăng nhanh, góp phần đáng kể vào phát triển giáo dục và đào tạo chung của 

toàn xã hội.  

Những hạn chế, tồn tại 

Thứ nhất, vì Luật Giáo dục 2005 ban hành trước chưa thể chế hóa được những 

nguyên tắc hiến định trong Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị 

quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội, Nghị quyết số 19-NQ/TW 

ngày 25/10/2017. Một số nội dung trong Luật Giáo dục không phù hợp với các luật, bộ 

luật mới ban hành như Bộ luật Dân sự 2015, Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014, Luật 

Đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014.  

Thứ hai, quy định về mục tiêu, nguyên lý giáo dục, chương trình giáo dục, sách 

giáo khoa, phương pháp giáo dục chưa hợp lý, chưa thực sự hướng tới việc hình thành 

nhân cách, phát triển về thể chất, tình cảm và phát triển năng lực của người học.  

Thứ ba, các quy định về thống giáo dục mở, liên thông để đảm bảo mục tiêu học 

tập suốt đời trong Luật Giáo dục 2005 chưa rõ ràng. 

Thứ tư, các quy định trong Luật Giáo dục hiện hành chưa khẳng định được địa vị 

pháp lý của nhà giáo; chuẩn trình độ được đào tạo, chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo 
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chưa phù hợp; chế độ lương, phụ cấp cho nhà giáo còn nhiều bất cập; chính sách đối 

với học sinh, sinh viên sư phạm chưa phù hợp tình hình thực tiễn.  

Thứ năm, các quy định về đầu tư, tài chính cho giáo dục, học phí, học bổng các 

điều kiện đảm bảo phát triển giáo dục chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện và xu thế 

phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế. 

Các yêu cầu cơ bản đối với Luật Giáo dục (sửa đổi) 

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn thực hiện Luật Giáo dục 2005 (sửa đổi, bổ sung 

2009) chúng tôi đề xuất các định hướng và yêu cầu cho việc sửa đổi Luật Giáo dục 

như sau: 

a) Luật Giáo dục (sửa đổi) phải đảm bảo đồng bộ với các luật khác đang có hiệu 

lực trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

Luật Giáo dục là một bộ phận cấu thành hệ thống pháp luật quốc gia. Vì vậy, các 

quy định trong Luật Giáo dục (sửa đổi) phải đảm bảo tính đồng bộ của Luật với các 

đạo luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam, cụ thể như: các quy định về pháp 

nhân trường học, chế định sở hữu tài sản của trường, sở hữu phần vốn góp của nhà đầu 

tư, thời điểm chuyển giao quyền sở hữu tài sản góp vốn, đăng ký quyền sở hữu tài sản 

của nhà đầu tư góp vốn, chuyển nhượng phần vốn góp, thủ tục đăng thành lập, đăng ký 

đầu tư, điều kiện đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục, 

thủ tục giải thể cơ sở giáo dục và mô hình quản trị cơ sở giáo dục tư thục, tư thục 

không vì lợi nhuận và cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài... phải phù hợp và 

tương thích với Bộ luật Dân sự 2015, Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư 2014.  

Bổ sung  quy định tuyên bố về phạm vi điều chỉnh, thứ tự ưu tiên áp dụng và xử 

lý mâu thuẫn trong trường hợp có sự khác biệt giữa Luật Giáo dục với các đạo luật 

khác, vấn đề thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật hướng dẫn hoặc quy định chi 

tiết thi hành Luật Giáo dục...phải phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật 2015; Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; Luật Tổ chức Chính phủ 

2015… 

b) Sửa đổi Luật Giáo dục phải đảm bảo phù hợp với các điều ước quốc tế mà 

Việt Nam ký kết hoặc tham gia 

Việt Nam là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, đào 

tạo. Do vậy, Luật Giáo dục (sửa đổi) phải phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật 

pháp quốc tế, không trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên 

quan đến lĩnh vực giáo dục, bao gồm các hiệp định song phương về hợp tác giáo dục, 

các hiệp định về công nhận văn bằng của Việt Nam với các nước, cam kết mở cửa thị 

trường đối với dịch vụ giáo dục trong cam kết WTO và các hiệp định đa phương khác. 

c)  Nội dung Luật Giáo dục (sửa đổi) phải đảm bảo tính kế thừa và phát triển 
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Yêu cầu đặt ra cho Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) là vừa khắc phục được các 

hạn chế, vướng mắc bất cập trong quá trình thực thi Luật, vừa có những quy định mới 

tiên phong để tạo bước đột phá trong phát triển sự nghiệp giáo dục. Mặt khác, dự thảo 

Luật Giáo dục (sửa đổi) phải đảm bảo tính kế thừa và phát triển các quy định của pháp 

luật hiện hành về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Theo đó, các nội dung cần kế thừa là 

các quy định trong Luật Giáo dục hiện hành nhưng phù hợp, hiệu quả, đúng đắn và 

hiện đại không chỉ dưới phương diện chính sách mà cả dưới phương diện kỹ thuật lập 

pháp và đã được thực tiễn kiểm nghiệm, chứng minh.  

Các nội dung có thể kế thừa và phát triển không nhất thiết phải trong Luật Giáo 

dục hiện hành mà có thể là quy định trong các Nghị định của Chính phủ, nếu chúng 

được ban hành, thực hiện ổn định trong thực tiễn, cần “nâng cấp” lên thành các quy 

phạm pháp luật ổn định và có giá trị pháp lý cao. Chẳng hạn như: các quy định về quy 

trình thành lập, quản trị cơ sở giáo dục ngoài công lập, quy định về tự chủ và tự do học 

thuật trong cơ sở giáo dục bậc đại học... 

d)  Nội dung Luật Giáo dục (sửa đổi) phải đảm bảo tính khả thi 

Để Luật Giáo dục (sửa đổi) được xã hội tiếp nhận và tổ chức thực hiện có hiệu 

quả thì các nội dung của Luật này phải đảm bảo tính khả thi. Cụ thể: (i) Đảm bảo tính 

hiệu quả kinh tế, chi phí tuân thủ thấp; (ii) Các chính sách thể hiện trong văn bản pháp 

luật rõ ràng, nhất quán và có thể áp dụng trực tiếp; (iii) Bảo đảm tính phổ thông, dễ 

tiếp cận, dễ thực hiện của văn bản quy phạm pháp luật do Luật Giáo dục không để áp 

dụng riêng cho nhóm “tinh hoa” hay cho riêng một nghề nghiệp, lĩnh vực chuyên môn 

cụ thể nào mà là đạo luật áp dụng cho mọi nhà, mọi người ở mọi tầng lớp, trình độ 

khác nhau; (iv)  Luật Giáo dục (sửa đổi) sau khi có hiệu lực có thể áp dụng ngay, trực 

tiếp mà không phải chờ nghị định, thông tư hướng dẫn; (v) Nội dung các quy định 

trong Luật Giáo dục (sửa đổi) phải phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội cụ thể, đặc 

biệt là các chính sách lớn như tiền lương và phụ cấp cho nhà giáo, miễn học phí cho 

học sinh trung học cơ sở và mẫu giáo 5 tuổi, chính sách học tín dụng sinh viên sư 

phạm; (vi) Đảm bảo tính ổn định (tương đối) của Luật Giáo dục.  

Trong bối cảnh các điều kiện kinh tế - xã hội chuyển đổi với tốc độ chóng mặt 

hiện nay thì việc kỳ vọng vào “tuổi thọ” dài lâu cho một đạo luật nói chung và Luật 

Giáo dục (sửa đổi) nói riêng là không thể. Tuy nhiên, các quy định trong Luật Giáo 

dục (sửa đổi) cũng không thể quá sa đà vào các tiểu tiết dẫn đến nguy cơ phải sửa đổi 

liên tục, thậm chí phải sửa đổi ngay sau khi mới ban hành, dẫn đến những hệ quả tốn 

kém, bất ngờ và bất lợi cho người áp dụng. 

2.3. Kinh nghiệm nước ngoài về luật giáo dục và các khuyến nghị cho Việt Nam 

Nghiên cứu pháp luật giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân của các nước là 

một trong những nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu của đề án. Trên cơ sở kết quả nghiên 
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cứu này, nhóm nghiên cứu đề xuất các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam khi xây 

dựng Luật Giáo dục (sửa đổi). Bốn quốc gia được nhóm nghiên cứu lựa chọn để 

nghiên cứu gồm Vương quốc Anh, Phần Lan, Singapore và Hàn Quốc, vì đây là những 

quốc gia có nền giáo dục phát triển của Châu Âu và Châu Á với những mô hình và 

thành quả về giáo dục giáo dục rất thành công được thế giới ghi nhận. Trong đó, 

Vương quốc Anh là quốc gia có hệ thống giáo dục với mối liên kết giữa các cấp học 

chặt chẽ, linh hoạt giữa giáo dục cơ bản và giáo dục nghề nghiệp cũng như những cách 

thức kiểm soát chất lượng giáo dục ổn định. Phần Lan là quốc gia có chính sách giáo 

dục đặc trưng của các quốc gia vùng Bắc Âu với định hướng nhân văn, hướng về 

người học và phát triển toàn diện con người. Singapore và Hàn Quốc là những quốc 

gia Châu Á có nền kinh tế, xã hội phát triển dựa trên những thành tựu nền tảng của 

giáo dục. Ngoài ra, Singapore và Hàn Quốc cũng là hai quốc gia có nền văn hóa, xã 

hội mang nhiều tính tương đồng với Việt Nam. 

Báo cáo kinh nghiệm nước ngoài về Luật Giáo dục và khuyến nghị cho Việt Nam 

gồm hai phần. Phần 1: Kinh nghiệm về một số lĩnh vực quan trọng trong pháp luật 

điều chỉnh về giáo dục tại Vương quốc Anh, Singapore, Phần Lan và Hàn Quốc bao 

gồm: phân luồng sau trung học cơ sở, định hướng nghề nghiệp ở trung học phổ thông; 

chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa; về hình thức công nhận tốt nghiệp 

trung học phổ thông và về chính sách đối với giáo viên. Phần 2: Một số khuyến nghị 

cho Việt Nam. Trong khuôn khổ nhiệm vụ KHCN, các kinh nghiệm trên không bao 

trùm được toàn bộ các nội dung của Luật Giáo dục nhưng là những vấn đề còn nhiều 

quan tâm, nhất là trong giai đoạn hoàn thiện các quy định của luật và các văn bản 

hướng dẫn thi hành có liên quan như: triết lý và mục tiêu giáo dục, hệ thống giáo dục 

quốc dân, các cấp học, các loại hình trường, địa vị pháp lý của nhà giáo, người học, 

người quản trị trường học, vấn để đảm bảo chất lượng, kiểm định, đánh giá kết quả 

học tập và quản lý nhà nước về giáo dục. Kết quả nghiên cứu được thể hiện chi tiết 

trong bản Báo cáo kinh nghiệm pháp luật nước ngoài và các bài học kinh nghiệm, 

khuyến nghị cho Việt Nam.  

2.4. Các kiến nghị, giải pháp sửa đổi các nội dung cụ thể của Luật Giáo dục  

2.4.1. Về triết lý giáo dục  

Trên cơ sở phân tích khái niệm triết lý giáo dục, khảo sát kinh nghiệm pháp luật 

nước ngoài, chúng tôi cho rằng không nhất thiết phải quy định triết lý giáo dục trong 

Luật Giáo dục (sửa đổi), bởi: 

Thứ nhất, triết lý giáo dục là quan điểm, nhận thức và sẽ thay đổi trong mỗi thời 

kỳ, phụ thuộc bối cảnh cụ thể. Nếu ghi nhận triết lý giáo dục trong Luật Giáo dục sẽ 

không phù hợp vì luật cần sự ổn định tương đối. Triết lý giáo dục nên ghi nhận trong 
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các nghị quyết, chính sách giáo dục sẽ phù hợp hơn bởi chính sách có độ linh hoạt cao 

hơn. 

Thứ hai, triết lý giáo dục rất cần thiết cho hoạt động nghiên cứu giáo dục, thực 

hành giáo dục, đóng vai trò định hướng cho nhận thức, hoạt động của con người trong 

lĩnh vực giáo dục. Trong khi đó, quy định pháp luật cần cụ thể để có thể tổ chức thực 

hiện.  

Thứ ba, hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục không phải là áp đặt hay triển 

khai một triết lý giáo dục mà phải bảo đảm cho những triết lý, tư tưởng giáo dục tiến 

bộ tồn tại, phát triển và được thực hiện trên thực tế. Sự đa dạng trong quan niệm, nhận 

thức và triết lý giáo dục là cần thiết cho một xã hội sáng tạo, tự do.  

2.4.2. Về nguyên lý và mục tiêu giáo dục 

Khác với triết lý giáo dục, nguyên lý và mục tiêu giáo dục là nội dung quan trọng 

trong đạo luật cơ bản về giáo dục. Căn cứ kết quả nghiên cứu mục tiêu giáo dục Việt 

Nam qua các thời kỳ, chúng tôi nhận thấy cần phải sửa đổi quy định về nguyên lý mục 

tiêu giáo dục trong Luật Giáo dục cho phù hợp đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân 

lực trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, cụ thể: 

- Luật Giáo dục (sửa đổi) phải xác định mục tiêu phát huy “tiềm năng, khả năng 

sáng tạo của mỗi cá nhân” và “bồi dưỡng nhân tài”, đáp ứng cho sự hình thành và phát 

triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và nền kinh tế hậu công nghiệp, kinh tế tri 

thức.  

- Bổ sung mục tiêu giáo dục: đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, tức trang bị cho 

người học những kỹ năng mới trong một môi trường lao động và học tập mới - môi 

trường toàn cầu hóa. 

- Tiếp tục hoàn thiện nội dung và tính hệ thống của các thành tố của mục tiêu 

giáo dục nói chung và của từng cấp học, bậc học. 

2.4.3. Về hệ thống giáo dục quốc dân 

Luật Giáo dục 2005 đã tạo lập và định hình khuôn khổ pháp lý cho quá trình hoạt 

động của các bộ phận cấu thành hệ thống giáo dục quốc dân, giúp cho hoạt động giáo 

dục được tổ chức một cách khoa học và hiệu quả. Tuy nhiên, sau hơn 14 năm thực thi 

Luật Giáo dục 2005, các quy định về hệ thống giáo dục quốc dân đã phát sinh các bất 

cập, vướng mắc. Các bất cập này, về cơ bản đã được khắc phục bởi Luật Giáo dục 

2019, cụ thể là:  

Thứ nhất, hệ thống giáo dục chưa thể hiện được tính mở, linh hoạt và liên thông 

giữa các bậc học, trình độ và giữa các hình thức, phương thức đào tạo.  
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Thứ hai, hệ thống giáo dục quốc dân theo Luật Giáo dục 2005 chưa thể hiện rõ 

định hướng phân luồng. Nếu định hướng phân luồng phù hợp thì sẽ góp phần tạo bước 

đột phá. 

Thứ ba, Luật Giáo dục 2005 chưa định hình lại khung cơ cấu hệ thống giáo dục 

quốc dân để thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác và thông lệ quốc tế. 

Thứ tư, Luật Giáo dục 2005 chưa làm rõ nhiệm vụ phổ cập giáo dục và giáo dục 

bắt buộc cho học sinh. 

2.4.4. Về các loại hình nhà trường 

Qua nghiên cứu, khảo sát pháp luật Việt Nam, so sánh và tham khảo kinh nghiệm 

pháp luật nước ngoài, nhóm nghiên cứu nhận thấy khá nhiều bất hợp lý trong các quy 

đinh về các loại hình cơ cở giáo dục, các loại hình trường như định nghĩa từng loại 

hình trường, tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, quy chế hoạt động và chế độ tài 

sản, tài chính, quyền và nghĩa vụ của từng loại hình trường cụ thể. Những hạn chế, bất 

cập chưa được khắc phục hoàn toàn trong Luật Giáo dục 2019, như: 

- Chưa quy định rõ ràng về tư cách pháp nhân của trường; 

- Chưa quy định chi tiết về điều kiện thành lập, chế độ sở hữu, tài sản, tài chính, 

quản trị, tổ chức các các loại hình nhà trường, đặc biệt là trường tư thục hoạt động 

không vì mục đích lợi nhuận; 

- Chưa có quy định về chuyển đổi loại hình nhà trường. 

Luật Giáo dục 2019 đã khắc phục một phần các hạn chế, bất cập nhưng vẫn còn 

nhiều hạn chế. 

2.4.5. Về chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa 

Qua khảo sát các quy định về chương trình giáo dục và sách giáo khoa trong Luật 

Giáo dục 2019 với các kiến nghị của nhóm nghiên cứu đã đề xuất trước đây, chúng tôi 

nhận thấy nhiều nội dung kiến nghị đã được ghi nhận và thể hiện trong Luật Giáo dục 

2019, cụ thể như: 

- Luật Giáo dục 2019 đã bổ sung các nội dung mới trong quy định về chương 

trình giáo dục như: “Chương trình giáo dục thể hiện yêu cầu cần đạt về phẩm chất và 

năng lực của người học” và “Chương trình giáo dục phải bảo đảm cho địa phương và 

cơ sở giáo dục chủ động triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp; đáp ứng mục tiêu bình 

đẳng giới, yêu cầu hội nhập quốc tế”.  

- Luật Giáo dục 2019 quy định khá chi tiết và tương đối chặt chẽ về quy trình, cách 

thức thẩm định, trách nhiệm trong việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông, được 

lấy ý kiến rộng rãi từ các tổ chức, thực nghiệm trước khi ban hành và được công bố công 

khai sau khi ban hành. 
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- Luật Giáo dục 2019 tách nội dung quy định về chương trình giáo dục phổ thông 

và sách giáo khoa trong Điều 29 của Luật Giáo dục 2005 thành hai điều riêng (chương 

trình giáo dục phổ thông Điều 31 và sách giáo khoa Điều 32) trong Luật Giáo dục 

2019.  

- Luật Giáo dục 2019 đã quy định mỗi môn học trong chương trình giáo dục phổ 

thông có thể có một số sách giáo khoa (Điều 32) thay cho bộ sách giáo khoa do nhà 

nước biên soạn trước đây (Điều 29), tạo ra sự cạnh tranh trong biên soạn sách giáo 

khoa, huy động nhiều nguồn lực cho biên soạn sách giáo khoa và do vậy mở rộng hơn 

tính tự chủ cho giáo viên và cho cơ sở giáo dục.  

- Luật Giáo dục 2019 cũng đã ghi nhận rất rõ trách nhiệm pháp lý về biên soạn, 

duyệt, chọn sách giáo khoa, sự phân định trách nhiệm trong chọn và sử dụng sách giáo 

khoa phổ thông;  

2.4.6. Về hình thức thi, đánh giá kết quả học tập và công nhận tốt nghiệp đối với 

giáo dục phổ thông 

Các kiến nghị liên quan đến hình thức thi, đánh giá kết quả học tập và công nhận 

tốt nghiệp bao gồm: 

Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế và hình thức đánh giá các năng lực của học sinh phù 

hợp với các yêu cầu về phương pháp giáo dục phổ thông, chú trọng đánh giá quá trình 

học sinh nắm bắt các kiến thức và tự hoàn thiện tư duy, phát triển các kỹ năng làm 

việc. 

Thứ hai, liên kết các bên liên quan trong kiểm tra đánh giá học sinh bao gồm nhà 

trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh, trong đó nhà trường chịu trách 

nhiệm chính. 

Thứ ba, cải tiến mô hình đánh giá kết quả học tập và công nhận tốt nghiệp phổ 

thông. 

2.4.7. Các quy định về giáo dục thường xuyên  

Kết quả khảo sát, đánh giá các quy định hiện hành về giáo dục thường xuyên 

(GDTX) trong Luật Giáo dục 2005, nhận thấy một số bất cập: 

- Chưa có một khái niệm bao quát về GDTX và một chính sách nhất quán về 

GDTX để có thể triển khai có hiệu quả hoạt động này trên thực tế, góp phần thúc đẩy 

học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam. 

- Luật Giáo dục 2005 chưa ghi nhận bất cứ quy định gì về giáo dục người lớn 

(adult education). 

- Các quy định về GDTX hiện nay chưa thể hiện sự linh hoạt trong việc xã hội 

hóa giáo dục.  
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- Về bằng cấp của chương trình GDTX đối với chương trình trung học phổ 

thông, và các chương trình giáo dục khác như đại học, cao đẳng còn bất cập, chưa nêu 

rõ được tính liên thông, mở, phân luồng.  

- Việc tiến hành sáp nhập các trung tâm GDTX theo Thông tư liên tịch số 

39/2015/TTLTT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV triển khai không thống nhất ở nhiều địa 

phương dẫn đến sự chồng chéo, mâu thuẫn và kém hiệu quả của hoạt động này. 

Một số bất cập nói trên trong Luật Giáo dục 2005 đã được phát hiện và sửa đổi 

trong Luật Giáo dục 2019, cụ thể: đã bổ sung được khái niệm về GDTX; dành điều 

khoản riêng quy định về chính sách phát triển GDTX: đã phân định rõ mục tiêu và 

nhiệm vụ của GDTX trong hai điều khoản độc lập; đã mở rộng cơ hội thêm cho các cơ 

sở giáo dục khác tham gia hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học, nếu đảm bảo đủ 

điều kiện. 

Các nội dung cần tiếp tục xem xét để chỉnh sửa, bổ sung pháp luật về giáo dục 

thường xuyên: 

Thứ nhất, về lâu dài, cần xây dựng một đạo luật chuyên ngành về giáo dục suốt 

đời để khẳng định vai trò và tầm quan trọng của hoạt động này trong việc thúc đẩy tình 

thần học tập suốt đời của người dân. 

Thứ hai, tiếp tục đổi mới quản lý GDTX theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm cho các cơ sở GDTX công lập, bổ sung loại hình trung tâm GDTX ngoài 

công lập. 

Thứ ba, tiếp tục đổi mới chương trình GDTX theo hướng đa dạng, linh hoạt, 

mềm dẻo đáp ứng nhu cầu của người học.  

2.4.8. Về điều kiện, thủ tục thành lập, cho phép hoạt động giáo dục 

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát đánh giá các quy định về điều kiện, thủ 

tục thành lập cơ sở giáo dục và cho phép hoạt động giáo dục theo quy định của Luật 

Giáo dục 2005 (có cập nhật và so sánh với Luật Giáo dục 2019) đề xuất định hướng 

hoàn thiện pháp luật như sau: 

Thứ nhất, Luật Giáo dục cần quy định rõ về điều kiện của nhà đầu tư để được 

đầu tư thành lập các loại hình cơ sở giáo dục cụ thể.  

Thứ hai, quy định cụ thể hình thức thực hiện quyền thành lập cơ sở giáo dục của 

nhà đầu tư bằng cách thành lập trực tiếp cơ sở giáo dục hoặc thành lập tổ chức kinh tế 

rồi sau đó tổ chức kinh tế sẽ thành lập cơ sở giáo dục. 

Thứ ba, bỏ quy định chủ thể thành lập trường dân lập là “cộng đồng dân cư” như 

điểm b Khoản 1 Điều 47 Luật Giáo dục 2019. 
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Thứ tư, rà soát lại tất cả các điều kiện thành lập cơ sở giáo dục, cho phép hoạt 

động giáo dục đang tồn tại ở các văn bản pháp luật để đảm bảo tính phù hợp, hợp lý.  

Thứ năm, hoàn thiện quy định về điều kiện và trình tự, thủ tục để được thành lập 

cơ sở giáo dục.  

Thứ sáu, cần ghi nhận tư cách pháp nhân của nhà trường trong Luật Giáo dục.  

2.4.9. Về đầu tư, tài chính, tài sản của các cơ sở giáo dục 

Nhằm khắc phục những bất cập trong Luật Giáo dục 2005, trong giai đoạn góp ý 

dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) nhóm nghiên cứu đã đề xuất các sửa đổi, bổ sung cụ thể 

như sau:  

Thứ nhất, Luật Giáo dục cần có một chương mới để quy định về chế độ tài 

chính, tài sản và ưu đãi đầu tư giáo dục. 

Thứ hai, bổ sung quy định ngân sách nhà nước chi cho giáo dục tối thiểu 20% 

tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm.  

Thứ ba, bổ sung các định hướng ưu tiên trong việc phân bổ nguồn ngân sách cho 

giáo dục là để thực hiện phổ cập giáo dục phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số 

và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tránh trường hợp cào bằng 

trong phân bổ kinh phí ngân sách cho giáo dục như trước đây. 

Thứ tư, sửa đổi cơ chế phân bổ NSNN, từ cơ chế phân bổ theo các tiêu chí đầu 

vào sang cơ chế theo các tiêu chí đầu ra, gắn với kết quả kiểm định chất lượng giáo 

dục; từ cơ chế hỗ trợ thông qua học phí thấp đối với tất cả các sinh viên sang cơ chế 

cấp học bổng cho sinh viên diện hưởng chính sách xã hội, sinh viên theo học ngành 

nghề nhà nước đặt hàng.  

2.4.10. Về tài chính, tài sản của cơ sơ giáo dục ngoài công lập 

Qua khảo sát pháp luật về tài sản của cơ sở giáo dục ngoài công lập, chúng tôi 

nhận thấy còn có những hạn chế, bất cập dưới đây: 

- Về chế độ sở hữu tài sản: chưa phân tách rõ ràng quyền sở hữu tài sản của nhà 

trường và của nhà đầu tư đầu tư vào nhà trường.  

- Các quy định pháp luật về chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn từ nhà đầu tư 

cho nhà trường còn rất tản mạn bởi nhiều văn bản pháp luật khác nhau và không rõ 

ràng. 

- Chưa quy định về hoạt động rút vốn và chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư. 

- Chưa có các quy định về hình thức sở hữu, chế độ tài chính, quy chế tổ chức, 

quản trị và giám sát loại hình trường hoạt động không vì lợi nhuận.  
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Nhóm nghiên cứu đã đề xuất kiến nghị, giải pháp và dự thảo chi tiết theo từng 

điều luật trong các báo cáo. Một số kiến nghị nói trên đã được ghi nhận trong Luật 

Giáo dục 2019. 

2.4.11. Về đảm bảo đầu tư và ưu đãi cho giáo dục 

- Bãi bỏ quy định xem xét miễn, giảm thuế thu nhập đối với các cá nhân có đóng 

hóp cho hoạt động tài trợ như hiện nay. 

- Bổ sung quy định về ưu đãi thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân có đóng góp, tài 

trợ thông qua việc xác định khoản tài trợ, đóng góp cho giáo dục là khoản đóng góp 

cho từ thiện, nhân đạo. 

- Khẳng định trực tiếp trong Luật Giáo dục (sửa đổi): Nhà nước có chính sách ưu 

đãi về thuế đối với việc xuất bản sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu dạy học; sản xuất 

và cung ứng thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ em; nhập khẩu sách, báo, tài liệu, thiết bị 

dạy học, thiết bị nghiên cứu dùng trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác. 

2.4.12. Về địa vị pháp lý của người học 

- Bổ sung quy định: “Nghiêm cấm việc xây dựng chương trình, biên soạn, sử 

dụng sách giáo khoa và các tài liệu giáo dục trong nhà trường có nội dung định kiến 

hoặc phân biệt đối xử về giới” vào khoản 2 Điều 30.  

- Sửa đổi khoản 1 Điều 79 về quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em tại 

cơ sở giáo dục mầm non. 

- Bổ sung “quyền được bảo vệ bí mật đời tư” vào khoản 2 Điều 81 của Dự thảo 

nhằm ràng buộc nhà trường và các cơ sở giáo dục khác phải có trách nhiệm bảo vệ 

quyền riêng tư của người học, tránh các hành vi công bố, tiết lộ những thông tin liên 

quan đến bí mật đời tư của người học, ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín, nhân phẩm 

của người học như cung cấp bảng điểm, kết quả học tập cho báo chí; công bố bài thi, 

hình ảnh của người học trên các phương tiện thông tin đại chúng... 

- Bổ sung nội dung: “Nhà trường có trách nhiệm ghi nhận và phản hồi các ý kiến 

của cha mẹ và người giám hộ học sinh liên quan đến việc thực hiện nội dung, chương 

trình giáo dục”.  

- Bổ sung quy định: “Việc thành lập ban đại diện cha mẹ học sinh, trẻ mầm non ở 

các cơ sở giáo dục dựa trên cơ sở tự nguyện”.  

- Luật Giáo dục cần có điều khoản quy định về “quyền được học tập trong môi 

trường an toàn” như một “tuyên ngôn” và cam kết về trách nhiệm của ngành giáo dục 

nói chung, của nhà trường và các cơ sở giáo dục nói riêng đối với gia đình, xã hội và 

người học về việc bảo đảm cho người học được hưởng “quyền được học tập trong môi 

trường an toàn”. 
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- Bổ sung quy định học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền học phí và chi 

phí sinh hoạt trong toàn khóa học; học sinh, sinh viên sư phạm được hưởng các chính 

sách học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, miễn, giảm học phí. 

- Sửa đổi các quy dịnh về cử tuyền cho phù hợp với điều kiện hiện nay theo 

hướng chỉ thực hiện tuyển sinh vào trung cấp, cao đẳng, đại học theo chế độ cử tuyển 

đối với học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người; học sinh là người dân tộc thiểu 

số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chưa có hoặc có rất ít cán bộ, 

công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số. 

2.4.13. Về kiểm định chất lượng giáo dục  

Những quy định liên quan tổ chức và hoạt động kiểm định giáo dục cần sửa đổi 

bổ sung những nội dung: (i) Bổ sung điều luật về kiểm định chất lượng trong Luật 

Giáo dục để hình thành văn hóa chất lượng trong các cơ sở giáo dục; (ii) Cần bổ sung 

điều luật về kiểm định chất lượng trong Luật Giáo dục theo hướng tôn trọng nguyên 

tắc đồng nghiệp đánh giá và chuyển giao toàn bộ thẩm quyền điều phối các trung tâm 

kiểm định về cho xã hội; (iii) Xây dựng bộ nguyên tắc cho hoạt động kiểm định chất 

lượng giáo dục; và (iv) Cần quy định về hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục, 

nhiệm vụ quyền hạn của cơ sở giáo dục trong vấn đề kiểm định chất lượng giáo dục. 

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn trình bày kết quả đánh giá dự báo tác động khi sửa 

đổi, bổ sung quy định kiểm định chất lượng giáo dục  

2.4.14. Về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục  

Trên cơ sở đánh giá những bất cập liên quan đến quy định về hợp tác quốc tế về 

giáo dục trong Luật Giáo dục 2005, ghi nhận các nội dung mới của Luật Giáo dục 

2019, chúng tôi đề xuất thêm một số khuyến nghị như sau: 

Thứ nhất, cần luật hóa khái niệm “trường quốc tế” và phân loại chúng một cách 

đầy đủ, chính xác và dễ hiểu nhất. Cụ thể là, bổ sung vào văn bản hướng dẫn Luật 

Giáo dục 2019 các quy định chi tiết hơn về mô hình “trường quốc tế”, xem đó như là 

một loại hình cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đặc biệt. Các quy định về 

trường quốc tế cần phải thể hiện các nội dung chính như: tiêu chí được cấp phép cho 

tên gọi “trường quốc tế”, thủ tục, quy trình cấp phép, việc xử lý vi phạm, v.v… 

Thứ hai, cần sớm ban hành một nghị định thay thế Nghị định số 86/2018/NĐ-CP 

để quy định chi tiết Luật Giáo dục 2019 về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh 

vực giáo dục. 

2.4.15. Về chuẩn trình độ được đào tạo và chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo 

Căn cứ kết quả khảo sát thực trạng pháp luật về chuẩn đào tạo đối với nhà giáo, 

nhóm nghiên cứu đề xuất: 
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- Nâng chuẩn trình độ tối thiểu được đào tạo đối với giáo viên mầm non từ trung 

cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm. 

- Đối với giáo viên tiểu học, chúng tôi đề xuất hai phương án: (i) Có bằng cử 

nhân sư phạm đối với giáo viên tiểu học; (ii) Có bằng cao đẳng sư phạm đối với giáo 

viên tiểu học”. 

- Nâng chuẩn trình độ tối thiểu được đào tạo đối với giáo viên THCS từ cao đẳng 

lên đại học; 

- Đối với giảng viên đại học, chuẩn trình độ tối thiểu được đào tạo là thạc sĩ. 

Nhóm nghiên cứu đã có các báo cáo chi tiết tổng kết thực trạng pháp luật về 

chuẩn trình độ nhà giáo, kinh nghiệm pháp luật nước ngoài và báo cáo đánh giá tác 

động chính sách pháp luật nhà giáo. 

Về chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo: Luật Giáo dục nên trao thẩm quyền này cho 

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan duy nhất có nhiệm vụ ban hành các tiêu chuẩn 

nghề nghiệp đối với các nhóm nhà giáo. Bộ tiêu chuẩn này sẽ sử dụng để tuyển dụng, 

đánh giá, xếp loại và chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhà giáo, không phân biệt 

đó là cơ sở giáo dục công lập hay ngoài công lập.  

Các kiến nghị cụ thể hóa nhiệm vụ của nhà giáo trong các văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật Giáo dục 2019 và Luật Nhà giáo trong tương lai:  

Thứ nhất, Luật Giáo dục chỉ nên quy định các nhiệm vụ chính và liên quan trực 

tiếp đến hoạt động nghề nghiệp, chuyên môn của nhà giáo. Những nhiệm vụ khác với 

tư cách là một công dân, viên chức, không liên quan đến lĩnh vực nghề nghiệp thì 

không nên quy định trong Luật Giáo dục và Luật Nhà giáo sau này. 

Thứ hai, khi thiết kế các quy định về nghĩa vụ (nhiệm vụ) của nhà giáo trong 

Luật Giáo dục (sửa đổi) và Luật Nhà giáo nên tính đến đặc thù về nhiệm vụ của giáo 

viên từ cấp học và đặt trong quan hệ với Bộ Luật lao động.  

Thứ ba, bổ sung các nghĩa vụ của nhà giáo theo nhóm quan hệ: Người học, cha 

mẹ của người học; Nhà trường, đồng nghiệp hoặc thiết kế các nhiệm vụ theo nhóm: 

nhiệm vụ giảng dạy, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ hành chính, tư 

vấn, trợ giúp, hướng dẫn người học. 

Thứ tư, bổ sung quy định cho phép cơ sở giáo dục ngoài công lập và cơ sở giáo 

dục công lập tự chủ tài chính có quyền ban hành quy chế nội bộ để cụ thể hóa các 

nhiệm vụ của nhà giáo cho phù hợp và hiệu quả. 

Thứ năm, thừa nhận việc dạy thêm học thêm là một thực tế khách quan, cho nên 

không thể cấm đoán mà phải xây dựng, hoàn thiện quy chế pháp lý về tổ chức, hoạt 

động các trung tâm bồi dưỡng văn hóa. Nhận diện phân loại các nhóm nhà giáo có 
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nguy cơ lạm dụng quyền lực nhằm vụ lợi trong dạy thêm, để hạn chế hoặc cấm dạy 

thêm mà không cào bằng.  

2.4.16. Về nội dung quản lý nhà nước, thanh tra và xử phạt vi phạm hành 

chính trong giáo dục 

Để tăng cường hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước, trong đó có hoạt động 

thanh tra giáo dục, chúng tôi đề xuất xem xét các giải pháp: (i) Thống nhất các cơ quan 

quản lý nhà nước về thanh tra trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của Luật Thanh 

tra năm 2010; (ii) Bỏ thẩm quyền tiến hành hoạt động thanh tra của Trưởng phòng 

Giáo dục và Đào tạo; (iii) Cần ghi nhận hoạt động thanh tra trong lĩnh vực giáo dục 

cũng bao gồm hai loại là hoạt động thanh tra hành chính và hoạt động thanh tra chuyên 

ngành. 

Để chuẩn bị triển khai thi hành Luật Giáo dục 2019 thì sửa đổi, bổ sung Nghị 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục để các nội dung trong nghị 

định phù hợp các quy định trong Luật Giáo dục 2019, cụ thể: (i) Xây dựng đầy đủ chế 

tài xử phạt đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục; (ii) Hoàn thiện các 

biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt vi phạm hành chính về giáo dục; (iii) quy 

định nguyên tắc xác định độ tuổi của cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực giáo dục. 
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PHẦN 3: KẾT LUẬN 

Để có các luận cứ khoa học và cụ thể về sự cần thiết phải sửa đổi và các nội dung 

sửa đổi, bổ sung cụ thể trong Luật Giáo dục 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) nhóm 

nghiên cứu đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và cơ bản đạt được các mục 

tiêu đề ra, cụ thể: 

- Cung cấp các luận điểm khoa học về cơ chế điều chỉnh bằng pháp luật hoạt 

động giáo dục trên bình diện quốc gia; góp phần bổ sung và hoàn thiện lý luận về: cơ 

chế điều chỉnh bằng pháp luật tổ chức và hoạt động hệ thống giáo dục quốc dân; chức 

năng, nhiệm vụ của nhà nước về giáo dục trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa; triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục; tổ chức và quản lý hiệu 

quả hệ thống giáo dục quốc dân, quản trị nhà trường và các cơ sở giáo dục khác; quản 

lý, vận hành hiệu quả hệ thống giáo dục quốc dân trên tinh thần đổi mới căn bản, toàn 

diện. 

- Kết quả nghiên cứu so sánh những vấn đề cốt lõi trong chính sách và pháp luật 

giáo dục của một số quốc gia như Singapore, Phần Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, 

Liên bang Nga…từ đó chọn lọc và đề xuất các bài học kinh nghiệm khả thi và hữu ích 

để phục vụ công tác hoạch định chính sách giáo dục, xây dựng pháp luật và tổ chức 

thực hiện pháp luật giáo dục ở Việt Nam kèm các khuyến nghị cụ thể. 

- Đánh giá thực trạng thể chế hóa quan điểm về giáo dục, đào tạo của Đảng tại 

Nghị quyết số 29-NQ/TW. 

- Đánh giá khách quan, khoa học và toàn diện thực trạng pháp luật và thực tiễn 

thực hiện Luật Giáo dục 2005. 

- Cung cấp kết quả nghiên cứu sơ bộ theo yêu cầu của Tổ thư ký Ban soạn thảo 

Dự án Luật Giáo dục phục vụ công tác xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo Luật 

Giáo dục (sửa đổi)  

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị nghiệm thu Nhiệm vụ KHCN, ngày 

14/6/2019, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Giáo dục 2019 

(Luật số 43/2019/QH14), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020. Chình vì vậy, nhóm 

nghiên cứu đã cập nhật toàn bộ nội dung Luật Giáo dục 2019 để rà soát, so sánh, kiến 

nghị, và đề xuất giải pháp sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Giáo dục 2019 trong 

tương lai. 

Kết quả rà soát cho thấy, đa phần các nội dung trong Báo cáo này vẫn còn 

nguyên giá trị dưới phương diện học thuật phục vụ công tác nghiên cứu và hoàn thiện 

hệ thống pháp luật giáo dục Việt Nam nói chung và công tác triển khai thực hiện Luật 

Giáo dục 2019 nói riêng, kể cả việc xây dựng và ban hành các văn bản dưới luật để thi 

hành Luật Giáo dục 2019. 
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Căn cứ kết quả phân tích các nội dung mới trong Luật Giáo dục 2019, nhóm 

nghiên cứu đánh giá dự báo tác động và kiến nghị các giải pháp tổ chức thực hiện Luật 

Giáo dục 2019 thời điểm sau ngày 01/7/2020 và tiếp tục đề xuất các kiến nghị xây 

dựng dự án Luật Nhà giáo, Dự án Luật đầu tư giáo dục và một số giải pháp tiếp tục 

hoàn thiện Luật Giáo dục trong tương lai. 


