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THUYẾT MINH 

 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA  

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1 Tên đề tài: 

Nghiên cứu giải pháp quy hoạch, thiết kế 

hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc trường học đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông 

1a.   Mã số của đề tài:  

KHGD/16-20.ĐT.034 

2 Loại đề tài: 

Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-

2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới 

căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”.  

Mã số của Chương trình: KHGD/16-20   

3 Thời gian thực hiện: 24 tháng  

(từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 8 năm 2020) 

 4 Cấp quản lý 

Quốc gia        

5 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 4.200 triệu đồng  trong đó: 

- Từ ngân sách nhà nước: 4.200 triệu đồng 

- Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước: 0 đồng 

6 Đề nghị phương thức khoán chi: 

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng                  

    

 Khoán từng phần, trong đó:     

- Kinh phí khoán: 4.200 triệu đồng 

- Kinh phí không khoán: 0 triệu đồng 

7 Chủ nhiệm đề tài:  

Họ và tên: Doãn Minh Khôi 

Ngày, tháng, năm sinh: 08/10/1954         Nam/ Nữ: Nam 

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ, Kiến trúc sư 

Chức danh khoa học: Giáo sư  

Chức vụ: Giảng viên cao cấp 

Điện thoại cơ quan: 024.36284230          Mobile: 09.13502839  

Fax: 024.36284231                                  E-mail: khoidoanminh@gmail.com 

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Xây dựng 

Địa chỉ tổ chức: 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
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8 Thư ký khoa học:  

Họ và tên: Doãn Thanh Bình 

Ngày, tháng, năm sinh:  04/06/1985                        Nam/ Nữ: Nữ 

Học hàm, học vị/Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Kiến trúc sư 

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên  

Chức vụ: Giảng viên 

Điện thoại: 0987888638 

Fax: 0243.8691684                                   E-mail: dthanhbinh85@gmail.com 

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Xây dựng 

Địa chỉ tổ chức: 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

9 Tổ chức chủ trì đề tài:  

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Xây dựng 

Điện thoại: 02438.696.397                          Fax: 0243.8691684 

Website: http://www.nuce.edu.vn 

Địa chỉ: 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Phạm Duy Hòa 

Số tài khoản: 3713.0.1055544.00000 

Tại: Kho bạc nhà nước quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

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

10 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài  

1. Tổ chức 1:  Cục Cơ sở vật chất   

Tên cơ quan chủ quản : Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 024.38695144   Fax: 024.38694085 

Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Phạm Hùng Anh 

 

2. Tổ chức 2 :  Viện quy hoạch và Kiến trúc đô thị (UAI) 

Cơ quan  chủ quản  : Trường Đại học Xây dựng 

Điện thoại: 024.36284230   Fax: 024.36284231 

Địa chỉ: 55 Giải Phóng, Q. Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Phạm Đình Việt 

 

3. Tổ chức 3 : Ủy ban nhân dân Quận Hoàn Kiếm 

Điện thoại: 024.39287630   Fax: 024.38246082 

Địa chỉ:  126 Hàng Trồng, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Dương Đức Tuấn 
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11  Cán bộ thực hiện đề tài
 

TT 
Họ và tên, 

học hàm học vị 
Chức danh  

thực hiện đề tài 
Tổ chức công tác 

1 GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi Chủ nhiệm đề tài Trường Đại học Xây dựng 

2 Ths. KTS Doãn Thanh Bình 
Thư ký đề tài;  

Thành viên chính 

Trường Đại học Xây 

dựng; Viện quy hoạch & 

kiến trúc đô thị UAI 

3 TS.KTS Nguyễn Quang Minh Thành viên chính Trường Đại học Xây dựng 

4 NCS. Ths. KTS Phạm Thị Hải Hà Thành viên chính Trường Đại học Xây dựng 

5 PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền Thành viên chính Trường Đại học Xây dựng 

6 PGS.TS. Nguyễn Việt Phương Thành viên chính Trường Đại học Xây dựng 

7 TS. Nguyễn Việt Huy Thành viên chính Trường Đại học Xây dựng 

8 Ths. KTS Doãn Minh Thu Thành viên chính Trường Đại học Xây dựng 

9 Ths. Nguyễn Hải Vân Hiền Thành viên chính Trường Đại học Xây dựng 

10 TS. Dương Đức Tuấn Thành viên chính UBND quận Hoàn Kiếm 
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   II.MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

12 Mục tiêu của đề tài:  

       Đề xuất được các giải pháp quy hoạch, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc 

trường học phổ thông theo định hướng thân thiện môi trường, tiết kiệm năng 

lượng; tối ưu công năng sử dụng, tiết kiệm không gian; phù hợp với điều kiện 

vùng miền, cấp học; đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. 

13 Tình trạng đề tài:         

   Mới  Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

                                Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

14 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội 

dung nghiên cứu của đề tài: 

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

14.1.1. Trong nước: Tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài ở Việt Nam.  

Ngày 04/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị 

quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa XI (nghị quyết số 29-

NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nghị quyết ban hành 

nhằm 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. Nghị quyết đã đánh giá 

tình hình và nguyên nhân về những bất cập và yếu kém trong giáo dục. Đồng thời 

đưa ra định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

a. Định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần 

nghị quyết 29- NQ/TW 

a1. Quan điểm 

- Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và 

của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong 

các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. 

- Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt 

lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương 

pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của 

Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục-đào 

tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi 

mới ở tất cả các bậc học, ngành học.  

Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát triển những 

nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới; kiên quyết chấn 

chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới phải bảo đảm tính hệ thống, 

tầm nhìn dài hạn, phù hợp với từng loại đối tượng và cấp học; các giải pháp phải 

đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi phù hợp. 

- Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng 
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nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát 

triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn 

với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã 

hội. 

- Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và 

bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật khách quan. 

Chuyển phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng 

chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng. 

- Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc 

học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hóa, hiện đại hóa 

giáo dục và đào tạo. 

- Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo 

đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục và đào tạo. Phát triển 

hài hòa, hỗ trợ giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng, miền. Ưu 

tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng 

dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính 

sách. Thực hiện dân chủ hóa, xã hội hóa giáo dục và đào tạo. 

- Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời 

giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. 

a.2. Mục tiêu 

Mục tiêu tổng quát 

- Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; 

đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học 

tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy 

tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, 

yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. 

- Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; 

có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo 

đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã 

hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã 

hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam 

đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. 

Mục tiêu cụ thể 

- Đối với giáo dục mầm non, giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm 

mỹ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào 

lớp 1. Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2015, nâng 

cao chất lượng phổ cập trong những năm tiếp theo và miễn học phí trước năm 

2020. Từng bước chuẩn hóa hệ thống các trường mầm non. Phát triển giáo dục 

mầm non dưới 5 tuổi có chất lượng phù hợp với điều kiện của từng địa phương và 

cơ sở giáo dục. Đối với giáo dục mầm non, giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, 
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hiểu biết, thẩm mỹ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho 

trẻ bước vào lớp 1. 

- Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm 

chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề 

nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục 

lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng 

thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, 

khuyến khích học tập suốt đời. Hoàn thành việc xây dựng chương trình giáo dục 

phổ thông giai đoạn sau năm 2015. Bảo đảm cho học sinh có trình độ trung học cơ 

sở (hết lớp 9) có tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh 

sau trung học cơ sở; trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị 

cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo 

dục, thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm từ sau năm 2020.Phấn đấu đến năm 2020, 

có 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục trung học phổ thông và 

tương đương. 

- Đối với giáo dục nghề nghiệp, tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ năng 

và trách nhiệm nghề nghiệp. Hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp với nhiều 

phương thức và trình độ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực 

hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao 

động trong nước và quốc tế. 

- Đối với giáo dục đại học, tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng 

nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của 

người học. Hoàn thiện mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, cơ cấu ngành nghề 

và trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia; trong đó, 

có một số trường và ngành đào tạo ngang tầm khu vực và quốc tế. Đa dạng hóa 

các cơ sở đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển công nghệ và các lĩnh vực, ngành 

nghề; yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế 

- Đối với giáo dục thường xuyên, bảo đảm cơ hội cho mọi người, nhất là ở vùng 

nông thôn, vùng khó khăn, các đối tượng chính sách được học tập nâng cao kiến 

thức, trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng cuộc sống; tạo điều 

kiện thuận lợi để người lao động chuyển đổi nghề; bảo đảm xóa mù chữ bền vững. 

Hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên và các hình thức học tập, thực 

hành phong phú, linh hoạt, coi trọng tự học và giáo dục từ xa. 

- Đối với việc dạy tiếng Việt và truyền bá văn hóa dân tộc cho người Việt Nam ở 

nước ngoài, có chương trình hỗ trợ tích cực việc giảng dạy tiếng Việt và truyền bá 

văn hóa dân tộc cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần phát huy 

sức mạnh của văn hóa Việt Nam, gắn bó với quê hương, đồng thời xây dựng tình 

đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước. 

a3. Nhiệm vụ, giải pháp 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với đổi mới 
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giáo dục và đào tạo 

- Quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo trong hệ thống chính trị, ngành 

giáo dục và đào tạo và toàn xã hội, tạo sự đồng thuận cao coi giáo dục và đào tạo 

là quốc sách hàng đầu. Nâng cao nhận thức về vai trò quyết định chất lượng giáo 

dục và đào tạo của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; người học là chủ 

thể trung tâm của quá trình giáo dục; gia đình có trách nhiệm phối hợp với nhà 

trường và xã hội trong việc giáo dục nhân cách, lối sống cho con em mình. 

- Đổi mới công tác thông tin và truyền thông để thống nhất về nhận thức, tạo sự 

đồng thuận và huy động sự tham gia đánh giá, giám sát và phản biện của toàn xã 

hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục. 

- Coi trọng công tác phát triển đảng, công tác chính trị, tư tưởng trong các trường 

học, trước hết là trong đội ngũ giáo viên. Bảo đảm các trường học có chi bộ; các 

trường đại học có đảng bộ. Cấp ủy trong các cơ sở giáo dục-đào tạo phải thực sự 

đi đầu đổi mới, gương mẫu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân 

dân về việc tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo. 

Lãnh đạo nhà trường phát huy dân chủ, dựa vào đội ngũ giáo viên, viên chức và 

học sinh, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương để xây 

dựng nhà trường. 

- Các bộ, ngành, địa phương xây dựng quy hoạch dài hạn phát triển nguồn nhân 

lực, dự báo nhu cầu về số lượng, chất lượng nhân lực, cơ cấu ngành nghề, trình độ. 

Trên cơ sở đó, đặt hàng và phối hợp với các cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức thực 

hiện. 

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, giải quyết dứt điểm các 

hiện tượng tiêu cực kéo dài, gây bức xúc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào 

tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học 

Trên cơ sở mục tiêu đổi mới giáo dục và đào tạo, cần xác định rõ và công khai 

mục tiêu, chuẩn đầu ra của từng bậc học, môn học, chương trình, ngành và chuyên 

ngành đào tạo. Coi đó là cam kết bảo đảm chất lượng của cả hệ thống và từng cơ 

sở giáo dục và đào tạo; là căn cứ giám sát, đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo. 

- Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, hài hòa 

đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề. Đổi mới nội dung giáo dục theo 

hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề; 

tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Chú trọng giáo dục nhân cách, 

đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. Tập trung vào những giá 

trị cơ bản của văn hóa, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, 

giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Tăng cường giáo dục thể chất, kiến thức quốc phòng, an ninh và hướng nghiệp. 

Dạy ngoại ngữ và tin học theo hướng chuẩn hóa, thiết thực, bảo đảm năng lực sử 
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dụng của người học. Quan tâm dạy tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số; 

dạy tiếng Việt và truyền bá văn hóa dân tộc cho người Việt Nam ở nước ngoài. 

- Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu của các bậc học, các 

chương trình giáo dục, đào tạo và nhu cầu học tập suốt đời của mọi người. 

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy 

tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; 

khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách 

học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi 

mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ 

chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên 

cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy 

và học. 

- Tiếp tục đổi mới và chuẩn hóa nội dung giáo dục mầm non, chú trọng kết hợp 

chăm sóc, nuôi dưỡng với giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý, yêu cầu 

phát triển thể lực và hình thành nhân cách. 

- Xây dựng và chuẩn hóa nội dung giáo dục phổ thông theo hướng hiện đại, tinh 

gọn, bảo đảm chất lượng, tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân hóa dần ở các 

lớp học trên; giảm số môn học bắt buộc; tăng môn học, chủ đề và hoạt động giáo 

dục tự chọn. Biên soạn sách giáo khoa, tài liệu hỗ trợ dạy và học phù hợp với từng 

đối tượng học, chú ý đến học sinh dân tộc thiểu số và học sinh khuyết tật. 

- Nội dung giáo dục nghề nghiệp được xây dựng theo hướng tích hợp kiến thức, 

kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp để hình thành năng lực nghề nghiệp 

cho người học. 

- Đổi mới mạnh mẽ nội dung giáo dục đại học và sau đại học theo hướng hiện đại, 

phù hợp với từng ngành, nhóm ngành đào tạo và việc phân tầng của hệ thống giáo 

dục đại học. Chú trọng phát triển năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, đạo đức 

nghề nghiệp và hiểu biết xã hội, từng bước tiếp cận trình độ khoa học và công 

nghệ tiên tiến của thế giới. 

- Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết 

quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan 

- Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo các 

tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận. 

Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối 

năm học; đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học; đánh giá của nhà 

trường với đánh giá của gia đình và của xã hội. 

- Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo 

hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, 

đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề 

nghiệp và giáo dục đại học. 

- Đổi mới phương thức đánh giá và công nhận tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp 
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trên cơ sở kiến thức, năng lực thực hành, ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp. 

Có cơ chế để tổ chức và cá nhân sử dụng lao động tham gia vào việc đánh giá chất 

lượng của cơ sở đào tạo. 

- Đổi mới phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng kết hợp sử dụng 

kết quả học tập ở phổ thông và yêu cầu của ngành đào tạo. Đánh giá kết quả đào 

tạo đại học theo hướng chú trọng năng lực phân tích, sáng tạo, tự cập nhật, đổi 

mới kiến thức; đạo đức nghề nghiệp; năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học 

và công nghệ; năng lực thực hành, năng lực tổ chức và thích nghi với môi trường 

làm việc. Giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục đại học. 

- Đổi mới phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng kết hợp sử dụng 

kết quả học tập ở phổ thông và yêu cầu của ngành đào tạo. 

- Thực hiện đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo ở cấp độ quốc gia, địa phương, 

từng cơ sở giáo dục, đào tạo và đánh giá theo chương trình của quốc tế để làm căn 

cứ đề xuất chính sách, giải pháp cải thiện chất lượng giáo dục, đào tạo. 

- Hoàn thiện hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục. Định kỳ kiểm định chất 

lượng các cơ sở giáo dục, đào tạo và các chương trình đào tạo; công khai kết quả 

kiểm định. Chú trọng kiểm tra, đánh giá, kiểm soát chất lượng giáo dục và đào tạo 

đối với các cơ sở ngoài công lập, các cơ sở có yếu tố nước ngoài. Xây dựng 

phương thức kiểm tra, đánh giá phù hợp với các loại hình giáo dục cộng đồng. 

- Đổi mới cách tuyển dụng, sử dụng lao động đã qua đào tạo theo hướng chú trọng 

năng lực, chất lượng, hiệu quả công việc thực tế, không quá nặng về bằng cấp, 

trước hết là trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Coi sự chấp nhận của thị 

trường lao động đối với người học là tiêu chí quan trọng để đánh giá uy tín, chất 

lượng của cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp và là căn cứ để định hướng phát 

triển các cơ sở giáo dục, đào tạo và ngành nghề đào tạo. 

- Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, 

học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập 

- Trước mắt, ổn định hệ thống giáo dục phổ thông như hiện nay. Đẩy mạnh phân 

luồng sau trung học cơ sở; định hướng nghề nghiệp ở trung học phổ thông. Tiếp 

tục nghiên cứu đổi mới hệ thống giáo dục phổ thông phù hợp với điều kiện cụ thể 

của đất nước và xu thế phát triển giáo dục của thế giới. 

- Quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học gắn với 

quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực. Thống 

nhất tên gọi các trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra. Đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp 

sau trung học phổ thông, liên thông giữa giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại 

học. Tiếp tục sắp xếp, điều chỉnh mạng lưới các trường đại học, cao đẳng và các 

viện nghiên cứu theo hướng gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học. Thực hiện phân 

tầng cơ sở giáo dục đại học theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng, thực hành. 

Hoàn thiện mô hình đại học quốc gia, đại học vùng; củng cố và phát triển một số 

cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao đạt trình độ tiên 
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tiến của khu vực và thế giới. 

- Khuyến khích xã hội hóa để đầu tư xây dựng và phát triển các trường chất lượng 

cao ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo. Tăng tỷ lệ trường ngoài công lập đối 

với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Hướng tới có loại hình cơ sở giáo 

dục do cộng đồng đầu tư. 

- Đa dạng hóa các phương thức đào tạo. Thực hiện đào tạo theo tín chỉ. Đẩy mạnh 

đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kỹ năng nghề tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. Có cơ 

chế để tổ chức, cá nhân người sử dụng lao động tham gia xây dựng, điều chỉnh, 

thực hiện chương trình đào tạo và đánh giá năng lực người học 

- Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống 

nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào 

tạo; coi trọng quản lý chất lượng 

- Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo 

và trách nhiệm quản lý theo ngành, lãnh thổ của các bộ, ngành, địa phương. Phân 

định công tác quản lý nhà nước với quản trị của cơ sở giáo dục và đào tạo. Đẩy 

mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm, tạo động lực và tính chủ động, sáng tạo của 

các cơ sở giáo dục, đào tạo. 

- Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nhất là về chương trình, nội dung và chất 

lượng giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo của nước ngoài tại 

Việt Nam. Phát huy vai trò của công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học-

công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo. 

- Các cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo địa phương tham gia quyết định về quản 

lý nhân sự, tài chính cùng với quản lý thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. 

- Chuẩn hóa các điều kiện bảo đảm chất lượng và quản lý quá trình đào tạo; chú 

trọng quản lý chất lượng đầu ra. Xây dựng hệ thống kiểm định độc lập về chất 

lượng giáo dục, đào tạo. 

- Đổi mới cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin trong quản lý giáo dục, đào tạo. 

Thực hiện cơ chế người học tham gia đánh giá hoạt động giáo dục, đào tạo; nhà 

giáo tham gia đánh giá cán bộ quản lý; cơ sở giáo dục, đào tạo tham gia đánh giá 

cơ quan quản lý nhà nước. 

- Hoàn thiện cơ chế quản lý cơ sở giáo dục, đào tạo có yếu tố nước ngoài ở Việt 

Nam; quản lý học sinh, sinh viên Việt Nam đi học nước ngoài bằng nguồn ngân 

sách nhà nước và theo hiệp định nhà nước. 

- Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục, đào tạo; phát huy 

vai trò của hội đồng trường. Thực hiện giám sát của các chủ thể trong nhà trường 

và xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý các cấp; 

bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. 

- Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục và đào tạo 
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- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc 

phòng và hội nhập quốc tế. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp 

học và trình độ đào tạo. Tiến tới tất cả các giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, giáo 

viên, giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên, 

có năng lực sư phạm. Giảng viên cao đẳng, đại học có trình độ từ thạc sỹ trở lên 

và phải được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Cán bộ quản lý giáo dục các 

cấp phải qua đào tạo về nghiệp vụ quản lý. 

- Phát triển hệ thống trường sư phạm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; ưu tiên đầu tư xây dựng một 

số trường sư phạm, trường sư phạm kỹ thuật trọng điểm; khắc phục tình trạng 

phân tán trong hệ thống các cơ sở đào tạo nhà giáo. Có cơ chế tuyển sinh và cử 

tuyển riêng để tuyển chọn được những người có phẩm chất, năng lực phù hợp vào 

ngành sư phạm. 

- Đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi 

dưỡng và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của nhà giáo theo yêu cầu nâng cao 

chất lượng, trách nhiệm, đạo đức và năng lực nghề nghiệp. 

- Có chế độ ưu đãi đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Việc tuyển dụng, 

sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải trên cơ sở 

đánh giá năng lực, đạo đức nghề nghiệp và hiệu quả công tác. Có chế độ ưu đãi và 

quy định tuổi nghỉ hưu hợp lý đối với nhà giáo có trình độ cao; có cơ chế miễn 

nhiệm, bố trí công việc khác hoặc kiên quyết đưa ra khỏi ngành đối với những 

người không đủ phẩm chất, năng lực, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Lương 

của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính 

sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng. 

- Khuyến khích đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. Có chính sách hỗ trợ giảng viên trẻ về chỗ ở, học tập và nghiên cứu 

khoa học. Bảo đảm bình đẳng giữa nhà giáo trường công lập và nhà giáo trường 

ngoài công lập về tôn vinh và cơ hội đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ... 

Tạo điều kiện để chuyên gia quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia 

giảng dạy và nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục, đào tạo trong nước. 

- Triển khai các giải pháp, mô hình liên thông, liên kết giữa các cơ sở đào tạo, nhất 

là các trường đại học với các tổ chức khoa học và công nghệ, đặc biệt là các viện 

nghiên cứu. 

- Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của 

toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo 

- Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, ngân 

sách nhà nước chi cho giáo dục và đào tạo tối thiểu ở mức 20% tổng chi ngân 

sách; chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách. Từng bước bảo đảm đủ 

kinh phí hoạt động chuyên môn cho các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập. Hoàn 
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thiện chính sách học phí. 

- Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, Nhà nước ưu tiên tập trung đầu tư xây 

dựng, phát triển các cơ sở giáo dục công lập và có cơ chế hỗ trợ để bảo đảm từng 

bước hoàn thành mục tiêu phổ cập theo luật định. Khuyến khích phát triển các loại 

hình trường ngoài công lập đáp ứng nhu cầu xã hội về giáo dục chất lượng cao ở 

khu vực đô thị 

- Đối với giáo dục đại học và đào tạo nghề nghiệp, Nhà nước tập trung đầu tư xây 

dựng một số trường đại học, ngành đào tạo trọng điểm, trường đại học sư phạm. 

Thực hiện cơ chế đặt hàng trên cơ sở hệ thống định mức kinh tế-kỹ thuật, tiêu 

chuẩn chất lượng của một số loại hình dịch vụ đào tạo (không phân biệt loại hình 

cơ sở đào tạo), bảo đảm chi trả tương ứng với chất lượng, phù hợp với ngành nghề 

và trình độ đào tạo. Minh bạch hóa các hoạt động liên danh, liên kết đào tạo, sử 

dụng nguồn lực công ; bảo đảm sự hài hòa giữa các lợi ích với tích luỹ tái đầu tư. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa, trước hết đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại 

học; khuyến khích liên kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín. Có chính 

sách khuyến khích cạnh tranh lành mạnh trong giáo dục và đào tạo trên cơ sở bảo 

đảm quyền lợi của người học, người sử dụng lao động và cơ sở giáo dục, đào tạo. 

Đối với các ngành đào tạo có khả năng xã hội hóa cao, ngân sách nhà nước chỉ hỗ 

trợ các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và khuyến khích tài năng. 

Tiến tới bình đẳng về quyền được nhận hỗ trợ của Nhà nước đối với người học ở 

trường công lập và trường ngoài công lập. Tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ 

đối với các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và cơ chế tín dụng cho 

học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay để học. Khuyến khích hình 

thành các quỹ học bổng, khuyến học, khuyến tài, giúp học sinh, sinh viên nghèo 

học giỏi. Tôn vinh, khen thưởng xứng đáng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất 

sắc và đóng góp nổi bật cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động tham gia hỗ trợ hoạt 

động đào tạo. Xây dựng cơ chế, chính sách tài chính phù hợp đối với các loại hình 

trường. Có cơ chế ưu đãi tín dụng cho các cơ sở giáo dục, đào tạo. Thực hiện định 

kỳ kiểm toán các cơ sở giáo dục-đào tạo. 

- Tiếp tục thực hiện mục tiêu kiên cố hóa trường, lớp học; có chính sách hỗ trợ để 

có mặt bằng xây dựng trường. Từng bước hiện đại h óa cơ sở vật chất kỹ thuật, 

đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin. Bảo đảm đến năm 2020 số học sinh mỗi 

lớp không vượt quá quy định của từng cấp học. 

- Phân định rõ ngân sách chi cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục 

nghề nghiệp và giáo dục đại học với ngân sách chi cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 

thuộc hệ thống chính trị và các lực lượng vũ trang. Giám sát chặt chẽ, công khai, 

minh bạch việc sử dụng kinh phí. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công 

nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lý 
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- Quan tâm nghiên cứu khoa học giáo dục và khoa học quản lý, tập trung đầu tư 

nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nghiên cứu khoa 

học giáo dục quốc gia. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu và chuyên 

gia giáo dục. Triển khai chương trình nghiên cứu quốc gia về khoa học giáo dục. 

- Tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học, 

chuyển giao công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học. Gắn kết chặt chẽ giữa đào 

tạo và nghiên cứu, giữa các cơ sở đào tạo với các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Ưu 

tiên đầu tư phát triển khoa học cơ bản, khoa học mũi nhọn, phòng thí nghiệm 

trọng điểm, phòng thí nghiệm chuyên ngành, trung tâm công nghệ cao, cơ sở sản 

xuất thử nghiệm hiện đại trong một số cơ sở giáo dục đại học. Có chính sách 

khuyến khích học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học. 

- Khuyến khích thành lập viện, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hỗ trợ đăng ký và khai thác sáng chế, phát 

minh trong các cơ sở đào tạo. Hoàn thiện cơ chế đặt hàng và giao kinh phí sự 

nghiệp khoa học và công nghệ cho các cơ sở giáo dục đại học. Nghiên cứu sáp 

nhập một số tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ với các trường 

đại học công lập. 

- Ưu tiên nguồn lực, tập trung đầu tư và có cơ chế đặc biệt để phát triển một số 

trường đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực sớm đạt trình độ khu vực và quốc 

tế, đủ năng lực hợp tác và cạnh tranh với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng 

đầu thế giới. 

- Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục, 

đào tạo 

- Chủ động hội nhập quốc tế về giáo dục, đào tạo trên cơ sở giữ vững độc lập, tự 

chủ, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 

tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa và thành tựu khoa học, 

công nghệ của nhân loại. Hoàn thiện cơ chế hợp tác song phương và đa phương, 

thực hiện các cam kết quốc tế về giáo dục, đào tạo. 

- Tăng quy mô đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước đối với giảng viên 

các ngành khoa học cơ bản và khoa học mũi nhọn, đặc thù. Khuyến khích việc học 

tập và nghiên cứu ở nước ngoài bằng các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà 

nước. Mở rộng liên kết đào tạo với những cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín, chủ 

yếu trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; đồng thời quản lý chặt chẽ 

chất lượng đào tạo. 

- Có cơ chế khuyến khích các tổ chức quốc tế, cá nhân nước ngoài, người Việt 

Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao 

khoa học và công nghệ ở Việt Nam. Tăng cường giao lưu văn hóa và học thuật 

quốc tế. 

- Có chính sách hỗ trợ, quản lý việc học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên 

Việt Nam đang học ở nước ngoài và tại các cơ sở giáo dục, đào tạo có yếu tố nước 
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ngoài tại Việt Nam. 

a4. Tổ chức thực hiện 

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tổ chức 

việc học tập, quán triệt tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động thực hiện 

Nghị quyết này. Lãnh đạo kiện toàn bộ máy tham mưu và bộ máy quản lý giáo 

dục và đào tạo; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện, đặc biệt là kiểm tra công tác 

chính trị, tư tưởng và việc xây dựng nền nếp, kỷ cương trong các trường học, phát 

hiện và giải quyết dứt điểm các biểu hiện tiêu cực trong giáo dục và đào tạo. 

- Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, ban hành mới hệ 

thống pháp luật về giáo dục và đào tạo, các luật, nghị quyết của Quốc hội, tạo cơ 

sở pháp lý cho việc thực hiện Nghị quyết và giám sát việc thực hiện. 

- Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các 

văn bản dưới luật; xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết. Thường 

xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và kịp thời điều chỉnh kế 

hoạch, giải pháp cụ thể phù hợp với yêu cầu thực tế, bảo đảm thực hiện có hiệu 

quả Nghị quyết.Thành lập Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo do Thủ 

tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban. 

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng, 

đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn 

đốc, sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện 

Nghị quyết. 

- Các đề tài NCKH liên quan tới đổi mới công nghệ Dạy và Học  

- Nghiên cứu thiết kế mẫu các loại phòng và khối công trình phục vụ Dự án Phát 

triển Giáo dục THCS II (Đề tài thực hiện theo đặt hàng của Dự án) 

- Yếu tố Công nghệ Dạy và học trong tổ chức không gian kiến trúc trường học. Kỷ 

yếu Hội thảo Quốc gia về Đổi mới chương trình sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và 

đào tạo - Hà nội 8/2010. 

 

b/ Tổng quan nội dung các giải pháp quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc 

phù hợp vối nội dung đổi mới giáo dục phổ thông. 

b1. Tình hình nghiên cứu các giải pháp quy hoạch trường học phù hợp với 

nội dung đổi mới giáo dục phổ thông 

- Thực trạng xây dựng các trường học hiện nay cho thấy có nhiều trường học 

được quy hoạch và thiết kế dàn trải, lãng phí không gian hạ tầng, kéo dài khoảng 

cách kết nối. Việt Nam có diện tích gần 331.000 km2, trong khu vực nhiệt đới ẩm 

gió mùa, vừa chịu ảnh hưởng của cả khí hậu đại dương và khí hậu lục địa nên chịu 

nhiều thiên tai, đặc biệt lũ lụt. Địa hình nước ta lại có nhiều đồi núi cao, chia cắt 

mạnh tạo nên mạng lưới sông suối dày đặc. Chế độ dòng chảy của các sông phân 

thành 2 mùa rõ rệt là mùa lũ và mùa cạn. Tùy theo sông, mức chênh lệch dòng 

chảy mùa lũ và mùa cạn có thể từ 1,5 đến 30 lần. Do phải chuyển tải lượng nước 
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quá lớn nên mùa lũ thường gây lũ lớn lên rất nhanh và tập trung về hạ lưu trong 

khi khả năng thoát nước ra biển lại kém, do đó vùng đồng bằng thường xuyên bị 

ngập lụt. Theo báo cáo của Chương trình  lương thực thế giới (FAO) thì Việt Nam 

là 1 trong 5 nước bị ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai, đặc biệt là mưa bão và lũ lụt. 

- Các giải pháp quy hoạch xây dựng phải đề cập đến và xem xét kỹ vấn đề này 

để sao cho các khu đất dự kiến quy hoạch trường học không được ngập úng do lũ 

lụt, mưa lớn và không bị ảnh hưởng của thiên tai, sạt lở. Các giải pháp phòng 

chông thiên tai, ngập lụt trong công tác quy hoạch bao gồm: 

- Chọn đất xây dựng hợp lý 

- Chọn cao độ xây dựng khống chế 

- Thiết kế hệ thống tiêu thoát nước đô thị hợp lý 

- Kết hợp chặt chẽ với quy hoạch thủy lợi 

Đối với từng vùng khác nhau sẽ có các giải pháp khác nhau: 

- Các đề tài NCKH liên quan tới Quy hoạch trường học:  

“ Quy hoạch xây dựng mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội” Kỷ yếu 

Hội thảo Quốc tế về Quy hoạch mở rộng Hà Nội. Bộ Xây dựng 4/2009(Phần “ 

Những thách thức của Đề án đổi mới giáo dục”) 

b2. Giải pháp kỹ thuật hạ tầng phù hợp với nội dung đổi mới giáo dục phổ 

thông. 

Các giải pháp thiết kế hạ tầng kỹ thuật cho trường học xuất phát từ đặc điểm địa 

lý và những thách thức từ các hiểm họa thiên tai. 

Vùng đồng bằng Trung du Bắc bộ: 

- Đối với những vùng có đê bảo vệ: chọn đất những nơi phải đầu tư vào tôn 

nền ít. Chọn cao độ xây dựng cao hơn mức nước úng max nội đồng. Xây 

dựng hệ thống thoát nước đô thị hoàn chỉnh kết hợp với tiêu thủy lợi của 

vùng. 

- Đối với vùng chưa có đê bảo vệ thì chọn cao độ xây dựng khống chế ứng 

với tần suất P theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hoặc chọn giải pháp xây 

dựng hệ thống đê bao khu vực dự kiến phát triển. Xây dựng hệ thống thoát 

nước đô thị hoàn chỉnh gắn kết với hệ thống tiêu thoát thủy lợi của vùng. 

Vùng đồng bằng sông Cửu Long: 

Với độ cao địa hình thấp so với mực nước biển, hệ thống sông, kênh, rạch 

chằng chịt có 3 mặt giáp biển vì vậy lũ lụt vùng ĐBSCL phụ thuộc chủ yếu vào lũ 

thượng nguồn sông Mê Kông, mưa nội đồng và thủy triều biển Đông. Các yêu cầu 

trong công tác quy hoạch phòng chống lũ lụt của vùng này chủ yếu như sau: 

- Vùng đất cao cần phát triển mở rộng đô thị. Không xây dựng trung tâm đô 

thị và khu dân cư sát bờ sông để tránh sạt lở. 

- Đối với các vùng ngập <2m, các vùng đất cao, các đô thị xây dựng tập 

trung cần áp dụng giải pháp đắp đất nền. Đối với vùng ngập >2m cần chọn giải 

pháp bao đê, khoanh vùng. Tuy vậy tùy theo tính chất, quy mô của đô thị và chức 
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năng sử dụng đất mà phải chấp nhận sống chung với lũ khi gặp lũ lớn. Khi đó cần 

tập trung vào giải pháp kiến trúc công trình để giảm thiểu thiệt hại. 

Vùng Trung bộ và các thành phố ven biển: 

-  Với đặc thù địa hình chia cắt mạnh, sông suối ngắn và dốc, chịu ảnh hưởng 

của khí hậu Đông Trường Sơn nên thiên tai lũ lụt ở đây rất khốc liệt, thường để lại 

hậu quả nặng nề. Các dạng lũ điển hình là lũ quét, lũ sông với tốc độ nhanh và 

mạnh, lũ rút cũng nhanh, tại các vùng đồng bằng nhỏ hẹp ven biển và cửa sông thì 

thường bị ngập dài ngày hơn. Vì vậy các khu vực dự kiến xây mới cần tôn nền tới 

cao độ ứng chuẩn cho từng cấp đô thị. 

- Các thành phố ven biển như Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Tuy Hòa… 

chủ yếu chịu ảnh hưởng của thủy triều. Nguy hiểm là khi mưa từ các sông tràn về 

trùng với thủy triều lên sẽ gây ngập úng. Vì vậy khu xây dựng cần quan tâm đến 

chế độ thủy triều, nước dân trong gió bão. 

Miền núi và các tỉnh Tây Nguyên: 

Do đặc điểm đại hình nên khi mưa lớn ở vùng này thường xảy ra lũ quét, lũ bùn 

đá. Vì vậy khi nghiên cứu quy hoạch các điểm dân cư trên vùng núi phải nghiên 

cứu kỹ phân vùng lũ quét, phân vùng lũ lụt để chọn đất phát triển đô thị. Khu đất 

dự kiến phải được nghiên cứu các biện pháp tránh ngập lụt, xói lở, lũ quét, nghiên 

cứu các biện pháp gia cố sườn dốc, lấp khe vực, cảnh báo các khu vực có khả 

năng bị lũ quét, nghiên cứu các biện pháp bảo vệ, hướng dòng hoặc di chuyển dân 

cư ra địa điểm khác. 

- Các đề tài NCKH liên quan tới đặc trưng vùng miền: 

- Tổ chức không gian kiến trúc trường phổ thông dân tộc nội trú (Mô hình chủ yếu 

cho các tỉnh phía Bắc)" (Mã số: B99.39.13) 

- Thiết kế trường học cho vùng lũ Đồng bằng sông Cửu Long và vùng Duyên hải 

miền Trung " (B2001.55.01) 

b3. Giải pháp kiến trúc phù hợp với nội dung đổi mới giáo dục phổ thông 

Từ tháng 6 năm 1972, sau Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Liên Hợp Quốc 

tổ chức tại Stockholm (Thụy Điển), đến nay đã có nhiều Hội nghị Thượng đỉnh 

khác đã tập trung để bàn về vấn đề bảo vệ tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh 

học. Đặc biệt, Hội nghị Thượng đỉnh tại Rio-de-Janeiro (Brazil) đã đề ra chương 

trình môi trường cho thế kỷ XXI, trong đó nhấn mạnh về vấn đề ô nhiễm môi 

trường và bảo tồn tính đa dạng sinh học trên toàn cầu với tuyên ngôn rõ ràng “Bảo 

vệ môi trường, phát triển sinh thái bền vững được coi là một trong ba trụ cột phát 

triển của nhân loại”. 

Cũng tại đây, gần 200 nhà lãnh đạo thế giới đã thông qua Chương trình nghị 

sự 21 (được gọi là Agenda 21) về các giải pháp phát triển bền vững chung cho 

toàn thế giới trong thế kỷ 21 và đã được Hội nghị Thượng đỉnh Johannesburg 

(Nam Phi) năm 2002 khẳng định và cam kết thực hiện đầy đủ. 

Phát triển bền vững từ đó đã trở thành cương lĩnh hoạt động của mọi lĩnh 
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vực, trong đó có lĩnh vực kiến trúc - xây dựng, nơi “toàn bộ năng lượng sử dụng 

trong tất cả công trình xây dựng đóng góp khoảng gần một nửa lượng CO2 trong 

khí quyển” (PĐN). 

Trong bối cảnh đó đã xuất hiện trào lưu công trình Xanh (Green Building) 

như một làn sóng vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước phát triển mạnh mẽ 

thành một cuộc cách mạng trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Ông Richard Fedrizzi - Chủ tịch Hội đồng Công trình Xanh của Mỹ 

(USGBC) đã nhận định “Cuộc cách mạng Công trình Xanh đang xảy ra mọi nơi, 

mọi lúc! Nó đang làm biến đổi thị trường nhà đất, nhà ở, cộng đồng.Nó là một 

phần của cuộc cách mạng bền vững rộng lớn, có thể biến đổi mọi thứ chúng ta 

biết. Cuộc cách mạng này làm thay đổi môi trường xây dựng bằng cách tạo ra 

hiệu quả năng lượng lượng, sức khỏe, các công trình hữu ích để giảm thiểu tác 

động đáng kể của công trình lên cuộc sống đô thị và lên môi trường địa phương, 

khu vực và toàn cầu”. 

Trong cuộc cách mạng này, các công trình trường học đã có một vị trí đặc 

biệt quan trọng mà bản thân đã hàm chứa ý nghĩa của sự phát triển bền vững. Là 

một loại hình công trình công cộng phổ biến, có mặt ở khắp nơi khắp chỗ có cộng 

đồng dân cư sinh sống, lại phục vụ cho một tỷ lệ lớn dân số sinh hoạt, làm việc 

trong một khoảng thời gian lớn trong ngày. Mặc dù không phải những công trình 

có khối tích đồ sộ tiêu hao lượng năng lượng đáng kể, những tác nhân trực tiếp 

của hiệu ứng nhà kính hay những công trình công nghiệp phát thải lượng khí CO2 

khổng lồ … nhưng với một khối lượng công trình, dù năng lượng sử dụng bình 

quân đầu người không lớn thì năng lượng tự thân tiêu hao trong quá trình xây 

dựng cũng như lượng phát thải khí CO2 cũng chiếm một tỷ trọng đáng kể. Mặt 

khác, quan trọng hơn rất nhiều là ở ý nghĩa về bền vững xã hội. 

Như trong Tuyên bố Brundtland “Tương laic hung của chúng ta| năm 1987 

của Hội đồng Thế giới về Môi trường và Phát triển” đã định nghĩa |Phát triển bền 

vững là sự phát triển đáp ứng những nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến 

khả năng của các thế hệ tương lai trong việc đáp ứng nhu cầu của họ”. Như vậy 

trong các công trình trường học, một mặt cần được tham gia vào quá trình đảm 

bảo về “bền vững Môi trường” như những công trình khác lại phải hướng tới tích 

cực về “bền vững xã hội”. Học sinh trong những ngôi trường bền vững của mình, 

không những được thụ hưởng, đảm bảo các nhu cầu hiện tại và đồng thời, bằng 

hoạt động của mình, tham gia vào quá trình bảo vệ môi trường, mà còn được giáo 

dục một ý thức, không làm tổn hại đến tương lai của chính mình. 

Công trình Xanh, theo định nghĩa của USGBC, hướng tới các tiêu chí trong 

các lĩnh vực sau: 

1)  Địa điểm bền vững 

2)  Hiệu quả sử dụng nước 

3)  Hiệu quả năng lượng 
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4)  Vật liệu và tài nguyên 

5)  Chất lượng môi trường tiện nghi. 

Công trình trường học hướng tới những giải pháp theo các tiêu chí trên dựa 

vào những cơ sở đặc thù vốn có của mình. 

Mặt khác, sự thay đổi về triết lý giáo dục của thế kỷ 21 cũng dẫn đến sự thay 

đổi cách nhìn về bản thân ngôi trường mới. Chính vì vậy, không phải ngẫu nhiên, 

mô hình trường học thế kỷ 21 được nghiên cứu thiết kế trên những nguyên tắc 

phù hợp với triết lý giáo dục mới và nội dung, tiêu chí của thiết kế bền vững, xuất 

hiện vào đúng thời điểm bắt đầu của làn sóng “Công trình Xanh”. 

Việt Nam là đất nước nằm trong khu vực có đới khí hậu phức tạp, vốn tự hào 

được “thiên nhiên ưu đãi, tài nguyên phong phú”.Tuy nhiên, trong quá trình tái 

thiết và phát triển sau những năm tháng triền miên bị chiến tranh tàn phá, Việt 

Nam cũng là nơi chứng kiến những tốc độ báo động về hủy hoại môi trường. Cơn 

lốc đô thị hóa gây sức ép lớn lên hệ sinh thái và môi trường, đất nông nghiệp, rừng 

cây, thảm cỏ, ao hồ, sông ngòi … bị thu hẹp, thậm chí có nguy cơ bị biến mất. Đô 

thị hóa cũng đã làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên do khai thác để phục vụ nhu 

cầu sống của con người và xây dựng đô thị, sản xuất công nghiệp. Nguồn nước 

như một tài nguyên đảm bảo hệ sinh thái cũng bị khai thác, như hệ thống thủy điện 

tràn lan gây mất cân bằng tự nhiên và nguy cơ bất ổn cho cuộc sống của một bộ 

phận không nhỏ cư dân. Đồng thời, Việt Nam cũng là một trong những khu vực 

chịu ảnh hưởng lớn của Biến đổi khí hâu toàn cầu, đặc biệt chịu hậu quả theo kịch 

bản nước biển dâng. 

Ý thức được những nguy cơ đó, Việt Nam là nước tích cực hưởng ứng 

Cương lĩnh trong Chương trình nghị sự 21 và phong trào Công trình Xanh của Thế 

giới. Việt Nam là một trong hơn 180 Quốc gia trên thế giới đã ký kết Công ước 

thông qua “Nghị định thư Kuoto” về cắt giảm khí thải. Năm 2007, Chính phủ Việt 

Nam ban hành “Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam” - 

Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam. Cùng với Chương trình mục tiêu Quốc gia 

về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (2006) và Chương trình sử dụng năng 

lượng, tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả của Ngành Xây dựng (2008), Luật sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (2011). Ngày 27/4/2011 Hội Kiến trúc Việt Nam 

công bố “Tuyên ngôn Kiến trúc xanh Việt Nam”, trong đó có đoạn viết “Kiến trúc 

Xanh là con đường để tạo lập một môi trường sống bền vững cho con người. Đó là 

hướng phát triển của kiến trúc Việt Nam vì cuộc sống tốt đẹp hôm nay, không tổn 

hại đến cuộc sống mai sau và vì sự phát triển trường tồn của đất nước. Tuy nhiên 

cho đến nay, chưa có một chế tài cụ thể cho việc khuyến khích các công trình 

được xây dựng theo mô hình kiến trúc xanh hay thiết kế bền vững, cũng như các 

hướng dẫn chi tiết và đồng bộ. Bản thân công trình gặp rất nhiều khó khăn trong 

khâu thuyết phục các nhà đầu tư do suất đầu tư ban đầu khá cao, lại chưa được 

khuyến khích và quảng bá một cách thiết thực từ các nhà quản lý xây dựng và 
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chính quyền đô thị. Công trình trường học với tỷ lệ lớn do Nhà nước đầu tư một 

mặt có thuận lợi để tuân thủ những quy chuẩn tiêu chuẩn, thậm chí quy định quy 

chế nếu được ban hành nhưng mặt khác lại có sự trở ngại lớn là nguồn kinh phí 

hạn hẹp. 

Ở Việt Nam, theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2012-2013 có 

4.148.356 trẻ em được nuôi dạy tại 13.548 Nhà trẻ và trường Mẫu giáo - Mầm 

non, 14.747.926 học sinh theo học tại 28.916 trường phổ thông. Trong số đó còn 

một tỷ lệ không nhỏ trường còn trong dạng bán kiên cố.Nhu cầu xây dựng mới và 

đồng bộ trường học vẫn còn rất lớn.Mô hình trường học mới ở Việt Nam đang 

được chờ đợi trước một vận hội và thách thức khi toàn ngành bước vào năm học 

đầu tiên thực hiện Đề án “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo” với 

những thay đổi mang tính cách mạng trong nội dung, chương trình phương pháp 

dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục ngang tầm quốc tế. Như vậy, một mặt 

mô hình trường cần có những thay đổi về cấu trúc, với các diện tích chức năng 

đồng bộ và phù hợp với nội dung. Mặt khác, bắt kịp những tiêu chí thiết kế bền 

vững của cuộc Cách mạng Công trình Xanh của Thế giới trong điều kiện cụ thể 

của Việt Nam. Nghiên cứu về mô hình Trường học Xanh như một mô hình 

trường học Việt Nam phù hợp với mô hình phát triển bền vững là một yêu cầu cấp 

thiết, hướng tới mô hình chuẩn với những yêu cầu thiết kế, xây dựng trường học 

được đánh giá xếp hạng quốc gia về tiêu chí Xanh. 

    Ở Việt Nam theo “Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt 

Nam” - Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam, các văn bản pháp lý đã tập trung 

vào lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong thời gian gần đây đã 

có một số đề tài nghiên cứu khoa học, dự án, tài liệu biên soạn về “Sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công trình xây dựng” … chuẩn bị ban hành 2 Hệ 

thống đánh giá công trình Xanh ở Việt Nam được đặt tên là “Lotus”. 

c/ Danh mục các công trình nghiên cứu , tài liệu có liên quan 

- Viện Kiến trúc quốc gia, Bộ Xây dựng:“Nghiên cứu thiết kế hệ thống công 

trình các bậc học giáo dục phổ thông và trường Mầm non phù hợp với các quy 

định của pháp luật và nhu cầu phát triển xã hội” Bộ Xây dựng 12.2017. Báo cáo 

tổng kết. Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở. 

Nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm : 

 Thực trạng thiết kế, xây dựng hệ thống công trình trường học tại Việt Nam:  

Giới thiệu chung về hệ thống đào tạo tại Việt Nam (Mô hình đào tạo cấp học mầm 

non và phổ thông, Số lượng hệ thống công trình trường học và thực trạng quản lý 

hệ thống); Thực trạng thiết kế, xây dựng công trình trường học tại Việt Nam 

(Đánh giá thực trạng các công trình đã xây dựng, các thiết kế điển hình, thiết kế 

mẫu, Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về thiết kế trường học.) 

Cơ sở khoa học thiết kế trường học” bao gồm Cơ sở lý thuyết, trong đó đề cập 

đến Triết lý giáo dục và thiết kế trường học của Mỹ, Nhật bản và Pháp cũng như 
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Triết lý giáo dục ở Việt Nam; Cơ sở thực tiễn (Nghiên cứu kinh nghiệm thiết kế, 

xây dựng trong và ngoài nước thông qua các ví dụ cụ thể); Cơ sở Pháp lý (Hệ 

thống văn bản và các chính sách phát triển..) Các yếu tố tác động đến việc thiết 

kế, xây dựng trường học (Điều kiện tự nhiên; Điều kiện kinh tế xã hội; Mô hình 

đào tạo..) 

 Đề xuất thiết kế, xây dựng trường học phù hợp với nhu cầu phát triển của xã 

hội” trình bày Quan điểm và mục tiêu thiết kế trường học theo xu hướng mới; 

Giới thiệu một số thiết kế công trình trường học theo xu hướng mới (Kinh nghiệm 

quốc tế); Đề xuất điều chỉnh hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, thiết ké trường học. 

 

- Nguyễn Hạnh Nguyên:“Tổ chức không gian trường tiểu học trong các đô thị 

Việt Nam” Luận án tiến sỹ kiến trúc. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Hà Nội 

2008. 

Luận án bao gồm các nội dung chính sau: 

Chương 1: Tổng quan về kiến trúc trường tiểu học trong đô thị ở Việt Nam và 

quốc tế (Phân tích tổng quan về kiến trúc trường tiểu học, các xu hướng thiết kế 

của các nước Anh, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore..; Đánh giá thực trạng 

kiến trúc trường tiểu học trong các đô thị lớn ở Việt Nam (Hà Nội, Tp. Hồ Chí 

Minh, Đà nẵng, Huế, Cần Thơ).: Tổng quan về tình hình nghiên cứu; Những yêu 

cầu được rút ra cho nhiệm vụ nghiên cứu; 

Trong chương I đặc biệt có phần phân tích và đánh giá về lịch sử phát triển trường 

tiểu học ở Việt Nam theo các tiêu chí khoa học từ lịch sử hình thành và phát triển 

trường tiểu học  qua các thời kỳ gắn với các cuộc cải cách giáo dục (1950; 1981- 

1982;1992- 1993; 2004- 2006) đến các dạng bố cục cơ bản của trường tiểu học đô 

thị Việt Nam. 

Chương 2 : “ Cơ sở khoa học và các yếu tố tác động chính đến tổ chức không 

gian trường tiểu học trong các đô thị Việt Nam” (xác lập các cơ sở pháp lý, lý 

luận..; các điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội; các yếu tố về công năng, quy 

hoạch- kiến trúc, kỹ thuật, tâm sinh lý lứa tuổi…) 

Ở chương II có phần về yếu tố công năng phân tích khoa học về sự tác động của 

công nghệ Dậy và Học, còn được gọi là Công nghệ giáo dục,đến không gian 

trường tiểu học, theo các nghiên cứu của GS Hồ Ngọc Đại (Giáo dục) và KTS 

Trần Thanh Bình (Kiến trúc) để từ đó  đưa ra những yêu cầu đa chiều đối với cơ 

sở vật chất kỹ thuật không gian trường, lớp học trong trường tiểu học. 

Chương 3: “ Đề xuất các giải pháp tổ chức không gian trường tiểu học trong 

các đô thị Việt Nam” (Quan điểm nguyên tắc, Áp dụng lý thuyết môdul tầng bậc 

trong tổ chức không gian kiến trúc quy hoạch trường tiểu học; Giải pháp tổ chức 

không gian linh hoạt; Đề xuất sửa đổi một số phần trong tiêu chuẩn thiết kế trường 

tiểu học…Các đề xuất về diện tích, kích thước  hình dạng lớp học, bỏ bục 

giảng…đều xuất phát từ những yêu cầu thay đổi về phương pháp dạy và học ở bậc 
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học tiểu học. 

Chương 4: “Bàn luận về kết quả nghiên cứu” Những đề xuất mới có ý nghĩa 

khoa học và có tính khả thi trong thực tiễn bao gồm : 

Cải cách giáo dục về nội dung phương pháp tác động đến mô hình trường qua các 

thời kỳ; Công nghệ Giáo dục là cơ sở quan trọng và yếu tố tác động chính xác lập 

những yêu cầu trong tổ chức không gian trường tiểu học; Lý thuyết Mô dul tầng 

bậc trong thiết kế trường học; Giải pháp tổ chức không gian linh hoạt trong khối 

lớp học như một giải  pháp hữu hiệu đáp ứng những khả năng thay đổi về quy mô 

học sinh cũng như các phương thức tổ chức lớp học trong tương lai. 

 

Trần Thanh Bình, Trương Huyền Chi (University of Toronto):Xu hướng 

Thiết kế trường học cho tương lai ở  Anh và Hoa Kỳ. (Bản tiếng Việt) Viện 

Nghiên cứu thiết kế trường học. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Thiết kế Trường học 

và Hội nhập quốc tế”. Hà Nội 3. 2012.  

Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học , Bộ Giáo dục và Đào tạo với các đề tài 

nghiên cứu về Trường học Xanh  

-Nghiên cứu đề xuất mô hình Trường học xanh tại Việt Nam và các căn cứ cho 

việc xây dựng bộ tiêu chuẩn Quốc gia về Trường học xanh (TCVN “Trường học 

xanh- Yêu cầu thiết kế”) Bộ Giáo dục và Đào tạo-Hà Nội, 12.2014. Đề tài nghiên 

cứu cấp Bộ. Mã số: B2013 - 41-02TCVN. 

Đề tài bao gồm 3 nội dung chính như sau: 

Chương I: “Tổng quan về tình hình xây dựng Trường học Xanh trên Thế 

giới và Việt Nam” nêu bức tranh tổng quát về sự hình thành và phát triển 

công trình Xanh trong và ngoài nước; các khái niệm và lịch sử, xu hướng 

phát triển Công trình Xanh nói chung và Trường học Xanh nói riêng, đồng 

thời phân tích đánh giá thực tiễn xây dựng trường học ở Việt Nam theo định 

hướng Trường học Xanh. 

Chương II: “Cơ sở khoa học và các căn cứ cho việc xây dựng bộ Tiêu 

chuẩn quốc gia về Trường học Xanh” phân tích Tiêu chuẩnthiết kế trường 

học và những cơ sở pháp lý hiện hành (Bộ Tiêu chuẩn Trường học các cấp 

(Mầm non, Tiểu học, Trung học) - Yêu cầu thiết kế 2011; Điều lệ trường 

học các cấp; Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam …) 

xác lập các yếu tố ảnh hưởng tới công trình trường học theo xu hướng thiết 

kế bền vững (các yếu tố điều kiện tự nhiên, công năng, các yêu cầu về quy 

hoạch, kiến trúc, đảm bảo môi trường tiện nghi học đường, vệ sinh môi 

trường và tiết kiệm năng lượng, yêu cầu về thân thiện môi trường. 

Chương III: “Đề xuất mô hình Trường học Xanh cho Việt Nam” bao 

gồm những đề xuất về nguyên tắc chung với 6 Nhóm tiêu chí (quy hoạch, 

cây xanh sân vườn, kiến trúc, môi trường tiện nghi, tiết kiệm năng lượng và 

nước, thân thiện với môi trường), đề xuất các mô hình thiết kế thực nghiệm 
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cho các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông. 

- Thuyết minh Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN “Trường học xanh- Yêu cầu thiết 

kế”.  Nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia 02- TCVN. Hà Nội 12.2015 

- Nghiên cứu xây dựng Phòng học Bộ môn đáp ứng yêu cầu đổi mới chương 

trình giáo dục bậc Trung học. Bộ Giáo dục và đào tạo-Hà Nội, 10/2008. Đề tài 

nghiên cứu cấp Bộ. ( Mã số : B2006.46.04) 

 

14.1.2. Ngoài nước  

a. Tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trên thế giới 

Trên thế giới hiện nay, vấn đề nghiên cứu thiết kế Trường học nói chung gọi 

là “Xu hướng Trường học thế kỷ 21”. Sự thay đổi về triết lý giáo dục của thế kỷ 

21 cũng dẫn đến sự thay đổi cách nhìn về bản thân ngôi trường mới. Chính vì vậy, 

không phải ngẫu nhiên, mô hình trường học thế kỷ 21 được nghiên cứu thiết kế 

trên những nguyên tắc phù hợp với triết lý giáo dục mới và nội dung, tiêu chí của 

thiết kế bền vững. 

a 1.Xu hướng thiết kế trường học bền vững ở Mỹ và Anh 

       Dựa trên quan niệm coi công trình trường học mang tính đặc trưng về bền 

vững môi trường và bền vững xã hội, các nghiên cứu thường tập trung vào các 

khía cạnh hiệu quả năng lượng và sử dụng nước, chất lượng môi trường trong nhà 

-còn gọi là môi trường tiện nghi học đường, đồng thời nghiên cứu về môi trường 

thân thiện, hòa nhập với cộng đồng.  

       Trong cuốn sách “Thiết kế trường học bền vững” của Alan Ford năm 2007 đã 

viết “Mỗi một buổi sáng, hàng ngày, chúng ta đưa con cái chúng ta tới trường để 

học, để khám phá và để phát huy trí tưởng tượng, nhưng sự thực thì ta đã gửi 

chúng đến những ngôi nhà giống nhà tù hơn là trường học. Chỉ riêng ở Hoa Kỳ có 

hơn 55 triệu học sinh và 5 triệu giáo viên, người phục vụ và người quản lý trường 

hàng ngày hàng giờ sống trong những ngôi nhà không được thông thoáng không 

đủ ánh sáng, âm học méo mó và hệ thống sưởi cổ lỗ sĩ”.   

       Các tiêu chí thiết kế bền vững và hòa nhậ đối với trường học mẫu mực đã 

được thể hiện trong: 

- 6 tiêu chí thiết kế trường học của thế kỷ 21 ở Mỹ, 

- 14 tiêu chí thiết kế trường học mẫu mực dành cho tương lai ở Anh. 

  Tại Đan Mạch, hãng thiết kế CEBRA đã công bố thiết kế trường học trong 

Thành phố Bền vững. Theo đó khái niệm bền vững được thể hiện trong cảnh quan 

học tập rộng mở trên những tòa nhà xanh, thân thiện với môi trường, được đưa 

vào dự án với mục tiêu xem xét lại môi trường học tập hiện tại. Khái niệm Thành 

phố Bền vững sẽ lien quan tới cơ sở hạ tầng, trong đó việc trang bị nhà máy xử lý 

nước thải với nhiệm vụ xử lý và tái sử dụng nước thải là hết sức quan trọng. 

(Nguồn: Construction Week)/Báo Xây dựng. 
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a 2. Xu hướng thiết kế trường học xanh 

        Kiến trúc Xanh và Kiến trúc bền vững (Green Architecture and Sustainable 

Architecture). Đây là 2 khái niệm được coi là khá đồng nhất xuất phát từ  những 

nhận định “Công trình Xanh là kết quả của công việc thiết kế kiến trúc bền vững” 

(Nikken Sekkei) “Khái niệm Xanh thay thế hoàn hảo cho khái niệm bền vững, 

được tiếp nhận rộng rãi trên khắp thế giới. Sau này, Kiến trúc bền vững được 

đồng nhất với Kiến trúc Xanh vì vừa hình tượng hóa khái niệm, vừa thống nhất 

mục tiêu hoạt động của giới thiết kế kiến trúc với phong trào Công trình Xanh” 

(Phạm Đức Nguyên)  

       Kiến trúc Xanh được hiểu là kiến trúc với sự góp phần của sinh thái, bảo tồn, 

bền vững và cộng sinh môi trường. Khái niệm được hiểu phổ biến ở châu Âu này 

cũng khá đồng nhất với Ken Yang “Kiến trúc Xanh hoặc Kiến trúc bền vững đơn 

thuần là những thuật ngữ khác nhau về vấn đề thiết kế với thiên nhiên và thiết kế 

với môi trường”. 

 a 3. Xu hướng trường học mở, trường học như một trung tâm cộng đồng  

Trường học mở rộng (extended school), theo tầm nhìn của chính phủ Anh ( 

từ 2005)  nhằm mở rộng việc cung cấp các dịch vụ căn bản cho mục tiêu dạy và 

học. Các loại  dịch vụ và hoạt động, thường vượt ra ngoài khuôn khổ của ngày 

học, để đáp ứng những nhu cầu của học sinh, gia đình của các em và cộng đồng 

rộng lớn hơn. Mỗi trường cần hợp tác với cộng đồng địa phương và các cơ quan tổ 

chức đối tác của mình để xác định những trang thiết bị phương tiện cần thiết và 

lập kế hoạch cung cấp những dịch vụ này một cách tối ưu. 

      Việc cung cấp những dịch vụ mở rộng mang lại những lợi ích bao gồm hỗ trợ 

nâng cao tiêu chuẩn trường học, khuyến khích sự tham gia của cha mẹ vào việc 

học của con cái, sử dụng hiệu quả hơn các phương tiện trong trường bằng cách 

cho phép cộng đồng sử dụng các phương tiện tập thể thao, nghệ thuật, công nghệ 

thông tin… Ngoài ra còn có những cơ hội cho nhân viên của trường có thể nâng 

cao kỹ năng trong các lĩnh vực khác.       

       Những nhu cầu khác nhau của học sinh còn được đáp ứng bởi tổ hợp các cơ 

quan và tổ chức triển khai hoạt động ngay tại trường hoặc thường xuyên đến thăm 

và làm dịch vụ tại trường. Những hoạt động như các câu lạc bộ trước và sau giờ 

học có thể giúp học sinh phát triển những mối quan tâm và các kỹ năng mới. Các 

trường học có thể xem xét lại cách thức sử dụng phương tiện cơ sở vật chất của 

mình để gia tăng giá trị cho những mục tiêu căn bản và đáp ứng được những nhu 

cầu đã được xác định của cộng đồng. 

      Trường học mở rộng cung cấp nhiều dịch vụ và hoạt động, thường vượt ra 

ngoài khuôn khổ của ngày học, để đáp ứng những nhu cầu của học sinh, gia đình 

của các em và cộng đồng rộng lớn hơn. Chính phủ Anh nhận thấy rằng nhiều 

trường học đang cung cấp dịch vụ mở rộng và không có một mô hình duy nhất nào 

mà các trường mở rộng đều phải theo. Điều quan trọng hơn chính là mỗi trường 
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cần phải hợp tác với cộng đồng địa phương và các cơ quan tổ chức đối tác của 

mình để xác định những trang thiết bị, phương tiện cần thiết và lập kế hoạch cung 

cấp những dịch vụ này một cách tốt nhất. 

“Trường học như một nơi trú ẩn khấn cấp: các nhà quản lý tình trạng khẩn cấp 

thường xác định trường học như nơi tránh trú khẩn cấp ngắn hạn hoặc dài hạn do 

loại công trình này sẵn có các điều kiện, tiện ích phục vụ cho đông người. Trong 

trường hợp được xác định như nơi tránh trú khẩn cấp trường học cần được thiết kế 

xây dựng với yêu cầu an toàn cao đối với lũ lụt và hệ thống điện, nước cần đảm 

bảo hoạt động bình thường trong tình trạng lũ lụt. 

b. Phân tích một số công trình nghiên cứu quan trọng của nước ngoài 

b1. Kenneth R. Stevenson 2007. “Educational Trends Shaping School 

Planning Design 2007”. National Clearinghouse for Educational Facilities / Các 

xu hướng giáo dục định hướng cho việc lập kế hoạch và thiết kế trường học (ở 

Hoa Kỳ):  

Xu hướng 1: “Chọn trường” và “Sự công bằng hợp lý” sẽ định hướng lại cho việc 

lập kế hoạch về cơ sở vật chất. Phụ huynh và các nhà hoạch định chính sách toàn 

quốc, đã nỗ lực làm giảm cái mà họ cho là sự độc quyền của công lập từ mẫu giáo 

đến lớp 12. Họ ngày càng đòi phải phân bổ các nguồn thu từ thuế và các khoản 

ngân sách giành cho giáo dục làm sao tạo điều kiện cho việc chọn trường và 

những lựa chọn khác ngoài khối trường công lập. 

Xu hướng 2: Ngày càng có nhiều trường học nhỏ hơn 

Ở Mỹ, trong 25 năm nữa sẽ không phải là ngạc nhiên khi thấy các trường 

tiểu học chỉ có trung bình 200 học sinh, trung học cơ sở không vượt quá từ 400 

đến 500 học sinh, và trung học phổ thông từ 500 đến 700 học sinh. Những người 

ủng hộ cho xu hướng này khẳng định rằng trường học có quy mô nhỏ có tác dụng 

đặc biệt tích cực trong việc nâng cao thành tích học tập của những học sinh học 

không khá trong những môi trường phổ thông khác, và trường nhỏ có tỉ lệ học 

sinh tốt nghiệp cao, khuyến khích học sinh tham gia nhiều hơn vào các hoạt động 

học tập bổ trợ, và cho thấy hành vi của học sinh tiến bộ hơn.  

Xu hướng 3: Kích cỡ một lớp học sẽ giảm xuống? Có thể như vậy 

Lớp học quy mô nhỏ cũng nhận được mối quan tâm đáng kể. Những nghiên 

cứu quan trọng đã cho thấy những lợi ích của lớp học quy mô nhỏ không chỉ bao 

gồm sự học tập kiến thức được tăng cường mà còn cả hành vi của học sinh và tinh 

thần giảng dạy của giáo viên cũng được cải thiện.  

Xu hướng 4: Sứ mệnh của nhà trường và giáo dục có thể linh hoạt biến đổi 

Những trường học theo mô hình này cung cấp một môi trường khuyến khích 

sự sáng tạo và tình cảm gắn bó. Bất luận trọng tâm sứ mệnh giáo dục là gì, nhiều 

trường học đang mở ra cho cộng đồng sử dụng. Lớp học nếu như ban ngày phục 

vụ học sinh thì ban đêm phục vụ các cuộc họp cộng đồng. Người lớn trong khu 

phố có thể ghé qua trạm xá của trường để y tá nhà trường giúp kiểm tra huyết áp. 
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Người già có thể được thả bộ trong các hành lang của trường học sau những giờ 

tập thể dục. Khi sứ mệnh của một nhà trường bao gồm cả phục vụ cộng đồng, lớp 

học và các không gian chung của ngôi trường làm nhiệm vụ kép. Những nhà giáo 

dục và quy hoạch cần lưu tâm rằng những sứ mệnh của trường học luôn thay đổi, 

và khi sự thay đổi diễn ra, những đòi hỏi về không gian cũng thay đổi theo.  

Xu hướng 5: Kết cấu phòng học đang được cấu trúc lại một cách đa dạng 

Trước đây, số lượng học sinh được phân bổ cho một lớp học chỉ dựa trên 

nguyên tắc làm sao tạo ra được một lớp học cân bằng cho giáo viên. Nhưng hiện 

nay, học sinh ngày càng được phân nhóm theo phong cách học. Xu hướng này ảnh 

hưởng đến thiết kế trường học ở hai khía cạnh. Thứ nhất, nó đòi hỏi phải có nhiều 

phòng học với kích cỡ khác nhau và kết cấu khác nhau nhằm đáp ứng được những 

phong cách học và nhiệm vụ học tập khcs nhau. Thứ hai, có thể có những trường 

học giành trọn cho những phong cách học tập nhất định. 

Xu hướng 6: Trường học mở cửa 24/7 

Do những yêu cầu ngày càng tăng nhằm nâng cao chất lượng học của xã hội 

nói chung và các nhà hoạch định chính sách giáo dục, học sinh thường phải ở 

trường nhiều hơn. Để phục vụ những học sinh có nguy cơ – đặc biệt là ở cấp trung 

học phổ thông – và để sử dụng ngôi trường và các lớp học có hiệu quả hơn, nhiều 

đơn vị giáo dục đã thực hiện “trường học buổi tối” và trường học trong cả năm 

lịch. Ở nhiều trường, các học sinh vừa học vừa làm có thể đến học trước hoặc sau 

giờ làm việc hoặc trong những ngày cuối tuần. Khi ngôi trường không được sử 

dụng cho các chức năng dạy học, nó được mở cho các sinh hoạt cộng đồng. 

Xu hướng 7: Các chương trình ấu học? Hãy lập kế hoạch cho chúng. 

Với sự chú ý toàn quốc vào những năm trước khi đi học, các nhà giáo dục và 

thiết kế chuyên nghiệp cần phải cân nhắc thận trọng về thời điểm và cách thức đưa 

những không gian này vào đủ để đáp ứng cho số học sinh mới này. Việc thiết kế 

những phương tiện như vậy cần phải đảm bảo cho các hoạt động phát triển phù 

hợp với lứa tuổi, nhiều hoạt động đòi hỏi những không gian và nơi chứa đồ đáng 

kể, làm sao để các hoạt động đó có thể diễn ra một cách hiệu quả trong các lớp ấu 

học. 

b 2. Nguyên tắc thiết kế ngôi trường của thế kỷ 21 (Mỹ)  

Nguồn: National Clearinghouse for Educational Facilities. 2003. Schools as 

Centers of Community: A Citizen’s Guide for Planing and Design. Washington 

D.C. 

Các nguyên tắc thiết kế được xác định dựa trên 3 tiền đề cơ bản: học là một 

quá trình suốt đời, thiết kế là quá trình tiến hóa liên tục, và các nguồn tài nguyên là 

có hạn. Những nguyên tắc này khá đơn giản và rõ ràng. Để đáp ứng được nhu cầu 

của đất nước trong thế kỷ 21, môi trường học tập trong trường học cần: 

1. Nâng cao chất lượng dạy và học và đáp ứng được các nhu cầu của tất cả 

người học; 
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2. Phục vụ như một trung tâm cộng đồng; 

3. Là kết quả của một quá trình quy hoạch và thiết kế tính đến tất cả các lợi ích 

của cộng đồng; 

4. Cung cấp phương tiện cơ sở vật chất đảm bảo sức khỏe, an toàn, và an ninh; 

5. Sử dụng các nguồn tự có một cách có hiệu quả; 

linh hoạt và có khả năng thích ứng 

b3. Các tiêu chí thiết kế trường học mẫu mực dành cho tương lai (Anh)  

Nguồn: Exemplar Designs: Concepts and Ideas. Schools for the Future Series. 

DFES, United Kingkom. 

Một đề bài thiết kế xây mới hoặc cải tạo một ngôi trường ở Anh thường cân 

nhắc đến 14 tiêu chí sau đây: 

- Tạo cảm hứng (Inspiration) 

- Sáng tạo (Innovation) 

- Trường học của chúng ta (A School for Us) 

- Trong cộng đồng (In a Community) 

- Trường học cho ngày hôm nay (Schools for Today) 

- Ý tưởng cho ngày mai (Ideas for Tomorrow) 

- Linh hoạt (Flexibility) 

- Khả năng thích ứng (Adaptability) 

- Những hành lang theo chiều dọc (Linear Cloisters) 

- Những khu vực học tập (Learning Clusters) 

- Sân chơi trong nhà/Sân chơi có mái che (Indoor Courtyards) 

- Lớp học ngoài trời (Outdoor Classroom) 

- Dễ chịu (Comfort) 

- Tính bền vững (Sustainability) 

c/ Danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan 

- Curtis, Eleanor. 2003. School Builders. England: Wiley-Academy. 

- Department of Education and Skills. 2004. Exemplar Designs: Concepts and 

Ideas. Schools for the Future Series. United Kingdom.  

- Department of Education and Skills. 2006. Designing Schools for Extended 

Services. Schools for the Future Series, United Kingdom. 

- Dudek, Mark. 2002 (2000). Architecture of Schools: The New Learning 

Environment. Oxford, UK: Architectural Press. 

- Ford, Alan. 2007. Designing the Sustainable School. Australia: Images 

Publishing.  

- JISC. Designing Spaces for Effective Learning.  

- Kenneth R. Stevenson. 2007. “Educational Trends Shaping School Planning 

Design 2007”. National Clearinghouse for Educational Facilities. 

- National Clearinghouse for Educational Facilities. 2003. Schools as Centers of 

Community: A Citizen’s Guide for Planning and Design. Washington D.C 
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14.2 Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề 

tài  

        Trên thế giới đã có nhiều công trình trường học thể hiện sự ưu việt của chất 

lượng không gian kiến trúc tới hoạt động học tập và rèn luyện đạo đức của học 

sinh. Trường học không chỉ là một không gian tiện nghi cho các hoạt động giáo 

dục, mà bản thân nó còn đóng vai trò như một giáo cụ trực quan, giúp cho các học 

sinh hiểu được thế nào là mội trường xanh, sạch đẹp, thế nào là môi trường thân 

thiện, văn hóa. Ở Việt Nam trong khoảng mười năm trở lại đây đã có một số công 

trình thiết kế kiến trúc trường học được nhận các giải thưởng quốc gia và quốc tế 

thể hiện rõ triết lý này. 

         Nghị quyết số 29-NQ/TƯ đã nêu ra vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện 

trong giáo dục. Các mục tiêu chính mà ngành giáo dục đang hướng tới là đổi mới 

chương trình, đội ngũ giảng viên và quản lý đào tạo.  

         Cơ sở vật chất với nội dung chương trình giảng dạy và đội ngũ giáo viên là 3 

yếu tố cấu thành và quyết định chất lượng giáo dục. Các yếu tố này có mối quan 

hệ hữu cơ và tương hỗ với nhau. 

          Đổi mới cơ sở vật chất thỏa mãn ba bậc yêu cầu của đổi mới nội dung 

chương trình học và phương pháp giảng dạy. 

- Cơ sở vật chất đáp ứng sự đổi mới của nội dung chương trình học và 

phương pháp giảng dạy. 

- Cơ sở vật chất khuyến khích sự đổi mới của nội dung chương trình học và 

phương pháp giảng dạy. 

- Cơ sở vật chất dự báo được sự đổi mới của nội dung chương trình học và 

phương pháp giảng dạy. 

         Trong Nghị quyết 29 có nêu: 

“- Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc 

học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hóa, hiện đại hóa 

giáo dục và đào tạo. 

- Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo 

đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục và đào tạo. Phát triển 

hài hòa, hỗ trợ giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng, miền. 

Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, 

vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng 

chính sách. Thực hiện dân chủ hóa, xã hội hóa giáo dục và đào tạo. 

- Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời 

giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất 

nước.” 

        Như vậy, để đáp ứng và khuyến khích sự đổi mới trong giáo dục thì cơ sở vật 

chất, hạ tầng kiến trúc cần phải có sự chuẩn hóa trong thiết kế cũng như có tính 

linh hoạt đảm bảo thích ứng với từng bậc học, từng vùng miền, cũng như khả năng 



 28 

hội nhập quốc tế. 

       Vì vậy mục tiêu nghiên cứu của đề tài cần phải kết nối các nội dung đổi mới 

nội dung đào tạo và đổi mới không gian học tập tại các trường phổ thông ở Việt 

Nam trên cả 3 phương diện quy hoạch cảnh quan, thiết kế hạ tầng kỹ thuật đồng 

bộ và kiến trúc để chuẩn hóa các thiết kế. Ngoài ra dự báo và đưa ra được các mô 

hình linh hoạt, có khả năng thích ứng với sự đổi mới của giáo dục phổ thông trong 

giai đoạn hiện tại và trong tương lai. 

15 Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài 

nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan: 

TS. Trần Thanh Bình và các cộng sự  

- Nghiên cứu đề xuất mô hình Trường học xanh tại Việt Nam và các căn cứ 

cho việc xây dựng bộ tiêu chuẩn Quốc gia về Trường học xanh (TCVN 

“Trường học xanh- Yêu cầu thiết kế”) Bộ Giáo dục và đào tạo-Hà Nội, 

12.2014. Đề tài nghiên cứu cấp Bộ. 

- Nghiên cứu xây dựng Phòng học Bộ môn đáp ứng yêu cầu đổi mới chương 

trình giáo dục bậc Trung học. Bộ Giáo dục và đào tạo-Hà Nội, 10/2008. Đề 

tài nghiên cứu cấp Bộ. 

- Tổ chức không gian kiến trúc trường phổ thông dân tộc nội trú (Mô hình 

chủ yếu cho các tỉnh phía Bắc)" (Mã số: B99.39.13) 

- Thiết kế trường học cho vùng lũ Đồng bằng sông Cửu Long và vùng Duyên 

hải miền Trung " (B2001.55.01) 

- Nghiên cứu thiết kế mẫu các loại phòng và khối công trình phục vụ Dự án 

Phát triển Giáo dục THCS II (Đề tài thực hiện theo đặt hàng của Dự án) 

- Nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia “Trường học Xanh-Yêu cầu thiết 

kế” (B2013- 41-02 TCVN). 

- Yếu tố Công nghệ Dạy và học trong tổ chức không gian kiến trúc trường 

học. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Đổi mới chương trình sách giáo khoa. Bộ 

Giáo dục và đào tạo. Hà nội 8/2010. 

- Quy hoạch xây dựng mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội” Kỷ yếu 

Hội thảo Quốc tế về Quy hoạch mở rộng Hà Nội. Bộ Xây dựng 

4/2009(Phần “ Những thách thức của Đề án đổi mới giáo dục”) 

- Trần Thanh Bình, Trương Huyền Chi (University of Toronto):Xu hướng tổ 

chức không gian Mở trong các trường học sau cải cách giáo dục ở Anh và 

Mỹ. Viện Nghiên cứu thiết kế trường học. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Thiết 

kế Trường học và Hội nhập quốc tế”. Hà Nội 3. 2012. 

PGS.TS. Nguyễn Tiến Cường, PGS.TS Trần Chủng và các CTV 

- Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật phòng chống bão lụt cho nhà ở và công trình 

xây dựng. Đề tài 06B-02-02, thuộc Chương trình tiến bộ khoa học kỹ thuật 
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cấp Nhà nước 06B “ Nghiên cứu phòng tránh và hạn chế thiệt hại do thiên 

tai bão lụt gây ra ở nước ta, đặc biệt là các tỉnh miền Trung”. Hà Nội 

01/1992 

TS. Trần Trọng Huệ 

- Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các loại hình tai biến địa chất trên lãnh thổ 

Việt Nam và các giải pháp phòng chống”. Đề tài độc lập cấp Nhà nước do 

Viện địa chất thuộc Trung tân Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia 

(nay là Viện hàn lâm KHCN Việt Nam) chủ trì. Giai đoạn 1: 1999-2000; 

giai đoạn 2: 2001-2003. 

PGS.TS Nguyễn Văn Mạo 

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn 

công trình xây dựng trong điều kiện thiên tai bất thường miền Trung”. Đề 

tài độc lập cấp Nhà nươcs mã số ĐLĐL 2009/01 do Trường đại học Thủy 

lợi chủ trì (2009-2010) 

Các đề tài nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học 

- Cơ sở, nguyên lý thiết kế trường tiểu học 2 buổi có bán trú 

- Mô hình cơ sở vật chất trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình 

giáo dục phổ thông, TKĐH các loại phòng học chuyên dùng (B2004.55.03).  

- Thiết kế mẫu công trình vệ sinh trường mầm non, tiểu học và THCS (Đề tài 

thực hiện theo Hợp đồng nghiên cứu với UNICEF) 

- Nghiên cứu thiết kế mẫu nhà học chuyên dùng Trường THCS và THPT, 

phù hợp với yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông đổi mới 

 

Các tài liệu nước ngoài: 

- Lessons  in green: Sustainable school design – BraD a. Hastings, AIA, LEED 

AP  

- Public schools of  North Carolina – Facilities guidelines   

- Architecture of Schools: The New Learning Environments – Mark Dudek  

-  Educational Facilities Planning: Leadership, Architecture, and 

Management  - C. Kenneth Tanner   

- Sustainable School Architecture: Design for Elementary and Secondary 

Schools - Lisa Gelfand  

- Modern Schools: A Century of Design for Education – T. Hille  

- 2015 International Building Code – A compilation of Flood Resistant 

provisions, prepared by FEMA  

- Construction of Buildings in Flood Hazard Areas Standard, ABCB, Version 

2012.2  

- Guidance notes on safer school construction, Wb, 2009  

- Curtis, Eleanor. 2003. School Builders. England: Wiley-Academy. 

- Department of Education and Skills. 2004. Exemplar Designs: Concepts and 
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Ideas. Schools for the Future Series. United Kingdom.  

- Department of Education and Skills. 2006. Designing Schools for Extended 

Services. Schools for the Future Series, United Kingdom. 

- Dudek, Mark. 2002 (2000). Architecture of Schools: The New Learning 

Environment. Oxford, UK: Architectural Press. 

- Ford, Alan. 2007. Designing the Sustainable School. Australia: Images 

Publishing.  

- JISC. Designing Spaces for Effective Learning.  

- Kenneth R. Stevenson. 2007. “Educational Trends Shaping School Planning 

Design 2007”. National Clearinghouse for Educational Facilities. 

- National Clearinghouse for Educational Facilities. 2003. Schools as Centers 

of Community: A Citizen’s Guide for Planning and Design. Washington 

D.C. 

16 Nội dung nghiên cứu của đề tài: 

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc quy hoạch hạ tầng, kiến trúc 

trường học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

1.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc quy hoạch hạ tầng, kiến trúc trường học 

phổ thông  

1.1.1. Các yếu tố pháp lý tác động tới tổ chức quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và 

kiến trúc trường học phổ thông ở Việt Nam. 

1.1.2. Các yếu tố tác động tới giải pháp quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và kiến 

trúc trường học phổ thông: kinh tế, thiên nhiên, địa hình, khí hậu, văn 

hóa xã hội, công nghệ. 

1.2 Nghiên cứu định hướng đổi mới giáo dục căn bản và toàn diện và những yêu 

cầu đối với tổ chức kiến trúc, quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật trường phổ thông. 

1.2.1. Nội dung định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

Mục tiêu cụ thể đổi mới giáo dục phổ thông và mối quan hệ tới hệ 

thống cơ sở vật chất trường học. 

1.2.2. Nhiệm vụ, giải pháp đáp ứng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo, và những liên hệ tới hệ thống cơ sở vật chất trường học. 

1.3 Nghiên cứu tổng quan các giải pháp quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc phù 

hợp với đổi mới giáo dục phổ thông.  

1.4 Xu hướng hội nhập quốc tế trong thiết kế và xây dựng trường học phổ thông ở 

Việt Nam (Xu hướng xanh; Xu hướng biến trường học như một không gian 

trải nghiệm) 

1.5 Nghiên cứu các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong thiết kế trường học phổ thông ở 

Việt Nam. 

Nội dung 2: Nghiên cứu đánh giá thực trạng hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc 

trường học tại các cấp học trường phổ thông hiện nay tại một số vùng miền 
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trên cả nước. 

 2.1. Nghiên cứu đánh giá thực trạng hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc trường học tại các 

trường tiểu học. 

2.1.1. Đánh giá thực trạng tại các trường tiểu học vùng đồng bằng (đô thị 

lớn) 

2.1.2. Đánh giá thực trạng tại các trường tiểu học vùng núi (hay xảy ra thiên 

tai, lũ lụt, sạt lở) 

2.1.3. Đánh giá thực trạng tại các trường tiểu học vùng ven biển (hay xảy ra 

xâm nhập mặn, sụt lún) 

2.2. Nghiên cứu đánh giá thực trạng hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc trường học tại các 

trường trung học cơ sở. 

2.2.1. Đánh giá thực trạng tại các trường trung học cơ sở vùng đồng bằng (đô 

thị lớn) 

2.2.2. Đánh giá thực trạng tại các trường trung học cơ sở vùng núi (hay xảy 

ra thiên tai, lũ lụt, sạt lở) 

2.2.3. Đánh giá thực trạng tại các trường trung học cơ sở vùng ven biển (hay 

xảy ra xâm nhập mặn, sụt lún) 

2.3. Nghiên cứu đánh giá thực trạng hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc trường học tại các 

trường trung học phổ thông. 

2.3.1. Đánh giá thực trạng tại các trường trung học phổ thông vùng đồng  

bằng (đô thị lớn) 

2.3.2. Đánh giá thực trạng tại các trường trung học phổ thông vùng núi (hay 

xảy ra thiên tai, lũ lụt, sạt lở) 

2.3.3. Đánh giá thực trạng tại các trường trung học phổ thông vùng ven biển 

(hay xảy ra xâm nhập mặn, sụt lún) 

2.4. Nghiên cứu đánh giá thực trạng hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc trường học tại các 

trường liên cấp. 

2.4.1. Đánh giá thực trạng tại các trường liên cấp vùng đồng bằng (đô thị 

lớn) 

2.4.2. Đánh giá thực trạng tại các trường liên cấp vùng núi (hay xảy ra thiên 

tai, lũ lụt, sạt lở) 

2.4.3. Đánh giá thực trạng tại các trường liên cấp vùng ven biển (hay xảy ra 

xâm nhập mặn, sụt lún) 

Nội dung 3: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về giải pháp quy hoạch hạ tầng 

kiến trúc trường phổ thông. Bài học cho Việt Nam 

3.1. Tổng quan về thiết kế trường học phổ thông trên thế giới và trong khu vực - 

Xu hướng thiết kế trường học thế kỷ 21 (Anh) 

- So sánh với tiêu chuẩn thiết kế của một số nước Châu Âu (Anh) 

- So sánh với tiêu chuẩn thiết kế của một số nước Đông Bắc Á (Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore) 
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- So sánh với tiêu chuẩn thiết kế của Mỹ, Úc 

- So sánh với tiêu chuẩn Neuferts, LEEDs… 

3.2. Phân tích một số công trình nghiên cứu quan trọng của nước ngoài 

- Xu hướng thiết kế trường học bền vững (Mỹ) 

- Xu hướng thiết kế trường học mở 

- Xu hướng thiết kế trường học xanh 

3.3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

Nội dung 4: Đề xuất các hệ thống giải pháp quy hoạch, thiết kế hạ tầng kỹ 

thuật, kiến trúc cho các bậc học của trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục phổ thông cho các vùng miền.  

4.1. Giải pháp quy hoạch, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc  

   4.1.1. Giải pháp quy hoạch, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cho các 

trường tiểu học: Vùng đồng bằng (các đô thị lớn); Vùng núi (hay xảy 

ra thiên tai, lũ lụt, sạt lở); Vùng ven biển (hay xảy ra xâm nhập mặn, 

sụt lún) 

4.1.2.  Giải pháp quy hoạch, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cho các 

trường trung học cơ sở: Vùng đồng bằng (các đô thị lớn); Vùng núi 

(hay xảy ra thiên tai, lũ lụt, sạt lở); Vùng ven biển (hay xảy ra xâm 

nhập mặn, sụt lún) 

4.1.3. Giải pháp quy hoạch, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cho các 

trường trung học phổ thông: Vùng đồng bằng (các đô thị lớn); Vùng 

núi (hay xảy ra thiên tai, lũ lụt, sạt lở); Vùng ven biển (hay xảy ra 

xâm nhập mặn, sụt lún) 

4.1.4.  Giải pháp quy hoạch, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cho các 

trường phổ thông liên cấp (Giải pháp quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, 

kiến trúc): Vùng đồng bằng (các đô thị lớn); Vùng núi (hay xảy ra 

thiên tai, lũ lụt, sạt lở); Vùng ven biển (hay xảy ra xâm nhập mặn, sụt 

lún) 

4.2. Đề xuất mẫu thiết kế điển hình trường học phổ thông theo vùng miền và cấp 

học): 

4.2.1.  Mẫu thiết kế cho các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 

thông, liên cấp ở các vùng khác nhau: 

 Vùng đồng bằng (sân chơi thiếu) 

 Vùng núi (chú ý không gian ăn ở) 

 Vùng sông nước (có nhiều thiên tai) 

4.2.2.  Mẫu thiết kế cho các trường khác nhau về cấp học: 

 Tiểu học: vấn đề quản lý, vai trò của giáo viên, sự tiếp xúc với 

thiên nhiên 

 Trung học cơ sở: vấn đề về sự nhận thức, thực nghiệm 

 Trung  học phổ thông: vấn đề học theo nhóm 
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4.2.3. Bộ 12 giải pháp chia cho 4 loại đối tượng ở 3 vùng địa hình khác nhau 

(12 bộ thiết kế kiến trúc điển hình): 

 Các thiết kế kiến trúc điển hình cho trường tiểu học (vùng 

đồng bằng, vùng núi, vùng ven biển) 

 Các thiết kế kiến trúc điển hình cho trường trung học cơ sở 

(vùng đồng bằng, vùng núi, vùng ven biển) 

 Các thiết kế kiến trúc điển hình cho trường trung học phổ 

thông (vùng đồng bằng, vùng núi, vùng ven biển) 

 Các thiết kế kiến trúc điển hình cho trường liên cấp (vùng đồng 

bằng, vùng núi, vùng ven biển) 

Nội dung 5. Đề xuất dự thảo hướng dẫn quy hoạch, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, 

kiến trúc trường phổ thông theo vùng miền, cấp học đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục phổ thông 

5.1. Nghiên cứu đề xuất Dự thảo Sổ tay hướng dẫn sử dụng thiết kế Quy hoạch, 

Hạ tầng kỹ thuật và Kiến trúc cho các giải pháp xây mới hoàn toàn, cải tạo các 

công trình hiện có và bảo tồn và phát huy giá trị 

5.1.1. Nghiên cứu đề xuất Dự thảo hướng dẫn sử dụng thiết kế quy hoạch, hạ 

tầng kỹ thuật và kiến trúc cho các giải pháp xây mới hoàn toàn trường 

học phổ thông 

5.1.2. Nghiên cứu đề xuất Dự thảo hướng dẫn sử dụng  thiết quy hoạch, hạ 

tầng kỹ thuật và kiến trúc cho các giải pháp cải tạo các công trình hiện 

có  

5.1.3. Nghiên cứu đề xuất Dự thảo hướng dẫn sử dụng thiết kế quy hoạch, hạ 

tầng kỹ thuật và kiến trúc cho các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị 

5.2. Nghiên cứu đề xuất Dự thảo Quy chế quản lý sử dụng Quy hoạch, Hạ tầng kỹ 

thuật và Kiến trúc trường học phổ thông  

5.2.1. Nghiên cứu đề xuất Dự thảo Quy chế quản lý sử dụng Quy hoạch 

(Khai thác và bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên và hạ tầng sẵn 

có; Các khu vực chức năng trong quy hoạch tổng mặt bằng; Quy 

hoạch cảnh quan) 

5.2.2. Nghiên cứu đề xuất Dự thảo Quy chế quản lý sử dụng hạ tầng kỹ thuật 

(Quy chế quản lý hạ tầng kỹ thuật theo hướng xanh, bền vững; Quy 

chế sử dụng hạ tầng kỹ thuật sẵn có và xây dựng mới) 

5.2.3. Nghiên cứu đề xuất Dự thảo Quy chế quản lý sử dụng kiến trúc trường 

học (Không gian kiến trúc bên trong công trình; Không gian kiến trúc 

bên ngoài công trình; Các công trình học tập; Các công trình phụ trợ; 

Bảo trì duy tu các hạng mục kiến trúc) 

5.2.4. Xây dựng quy chế riêng cho các trường hợp đặc thù - trường hợp quận 

Hoàn Kiếm (Phân tích các yếu tố đặc thù và những thách thức; Xây 

dựng quy chế đặc thù; Hướng dẫn sử dụng, xử lý linh hoạt không gian 
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đảm bảo yêu cầu chuẩn) 

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

17.1 . Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính) 

Thu thập tài liệu trong nước và quốc tế là đặc biệt quan trọng trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu đề tài nhằm đúc kết các kinh nghiệm thiết kế quy 

hoạch, kiến trúc, hạ tầng các cơ sở giáo dục phổ thông và quản lý công trình. Dịch 

thuật các tài liệu từ các ngôn ngữ khác nhau, chủ yếu là các tài liệu tiếng Anh, 

tiếng Pháp. 

Đề tài dự kiến thực hiện công tác biên dịch 300 trang các tài liệu khác nhau, 

đặc biệt chú trọng các nguồn tài liệu từ văn bản, các công trình nghiên cứu mới đề 

cập đến kinh nghiệm của các nước trong khu vực và thế giới trong việc tiếp cận, 

nghiên cứu kinh nghiệm thiết kế quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng các cơ sở giáo dục 

phổ thông, đặc biệt trong giai đoạn đổi mới giáo dục. 

 

Những tài liệu chủ yếu sau: 

- Lessons  in green: Sustainable school design – BraD a. Hastings, AIA, LEED 

AP  

- Public schools of  North Carolina – Facilities guidelines   

- Architecture of Schools: The New Learning Environments – Mark Dudek  

-  Educational Facilities Planning: Leadership, Architecture, and 

Management  - C. Kenneth Tanner   

- Sustainable School Architecture: Design for Elementary and Secondary 

Schools - Lisa Gelfand  

- Modern Schools: A Century of Design for Education – T. Hille  

- 2015 International Building Code – A compilation of Flood Resistant 

provisions, prepared by FEMA  

- Construction of Buildings in Flood Hazard Areas Standard, ABCB, Version 

2012.2  

- Guidance notes on safer school construction, Wb, 2009  

- Curtis, Eleanor. 2003. School Builders. England: Wiley-Academy. 

- Department of Education and Skills. 2004. Exemplar Designs: Concepts and 

Ideas. Schools for the Future Series. United Kingdom.  

- Department of Education and Skills. 2006. Designing Schools for Extended 

Services. Schools for the Future Series, United Kingdom. 

- Dudek, Mark. 2002 (2000). Architecture of Schools: The New Learning 

Environment. Oxford, UK: Architectural Press. 

- Ford, Alan. 2007. Designing the Sustainable School. Australia: Images 

Publishing.  
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- JISC. Designing Spaces for Effective Learning.  

- Kenneth R. Stevenson. 2007. “Educational Trends Shaping School Planning 

Design 2007”. National Clearinghouse for Educational Facilities. 

- National Clearinghouse for Educational Facilities. 2003. Schools as Centers 

of Community: A Citizen’s Guide for Planning and Design. Washington 

D.C. 

 

17.2 . Tổ chức hội thảo, tòa đàm khoa học 

Stt Chủ đề Mục đích, yêu cầu Ghi chú 

I. Hội thảo 

1 Hội thảo 1: 

Thực trạng và kinh 

nghiệm tổ chức kiến 

trúc, quy hoạch và 

hạ tầng kỹ thuật 

trường học phổ 

thông hiện nay ở 

Việt Nam 

-  Mục đích:  

+ Đánh giá thực trạng kinh 

nghiệm tổ chức kiến trúc, quy 

hoạch và hạ tầng kỹ thuật các 

trường học phổ thông trên các 

vùng miền trong cả nước 

+ Xác định các yêu cầu đổi 

mới giáo dục hiện nay ảnh 

hưởng đến cơ sở vật chất giáo 

dục. 

- Yêu cầu:  

+ Tập hợp được các nhà tư 

vấn thiết kế, nhà quản lý giáo 

dục tiêu biểu 

+ Thu thập được những ý kiến 

thảo luận có giá trị để viết 

báo cáo tổng quan hoàn chỉnh. 

Địa điểm:  Hà 

Nội. 

Thời gian: 1 ngày 

(2 buổi) 

Số lượng đại 

biểu: 100 người 

Thành phần: LĐ 

Bộ, nhóm đề tài, 

Vụ KHCN, Cục 

Cơ sở vật chất, 

Viện KH giáo 

dục, Viện thiết kế 

trường học, các 

nhà khoa học, tư 

vấn thiết kế, đại 

diện các Sở giáo 

dục đào tạo của 3 

miền. 

2 Hội thảo 2: 

Các yếu tố pháp lý 

tác động tới tổ chức 

không gian kiến 

trúc, quy hoạch 

trường học 

- Mục đích: 

+ Thu thập các ý kiến, cơ sở 

pháp lý tác động đến việc tổ 

chức không gian kiến trúc, 

quy hoạch trường học. 

- Yêu cầu: 

+ Các báo cáo khoa học có 

chất lượng.  

+ Thu thập được những ý kiến 

thảo luận có giá trị để viết báo 

cáo tổng hợp. 

Địa điểm:  Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thời gian: 1 ngày 

(2 buổi) 

Số lượng đại 

biểu: 80 người 

Thành phần: LĐ 

Bộ, nhóm đề tài, 

Vụ KHCN, Cục 

Cơ sở vật chất, 

Viện KH giáo 
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dục, Viện thiết kế 

trường học, các 

nhà khoa học, tư 

vấn thiết kế, đại 

diện các Sở giáo 

dục đào tạo phía 

Nam 

3 Hội thảo 3: 

Các yếu tố tác động 

tới giải pháp kiến 

trúc, quy hoạch và 

hạ tầng trường học: 

kinh tế, thiên nhiên, 

địa hình, khí hậu, 

văn hóa xã hội, công 

nghệ. 

- Mục đích: 

+ Thu thập các ý kiến, cơ sở 

khoa học, tự nhiên xã hội tác 

động đến việc tổ chức không 

gian kiến trúc, quy hoạch 

trường học. 

- Yêu cầu: 

+ Các báo cáo khoa học có 

chất lượng.  

+ Thu thập được những ý kiến 

thảo luận có giá trị để viết báo 

cáo tổng hợp. 

Địa điểm:  Hà 

Nội. 

Thời gian: 1 ngày 

(2 buổi) 

Số lượng đại 

biểu: 100 người 

Thành phần: LĐ 

Bộ, nhóm đề tài, 

Vụ KHCN, Cục 

Cơ sở vật chất, 

Viện Kiến trúc 

quốc gia, Viện 

thiết kế trường 

học, UBND quận 

Hoàn Kiếm, các 

nhà khoa học, tư 

vấn thiết kế, đại 

diện các Sở giáo 

dục đào tạo của 3 

miền. 

II. Tọa đàm khoa học 

chuyên đề 

  

 Gồm 10 cuộc tọa 

đàm về các vấn đề 

cơ bản sau: 

- Thiết kế trường 

học ở Việt Nam, 

kinh nghiệm của 

nước ngoài. 

- Những ảnh hưởng, 

tác động của việc 

đổi mới giáo dục 

Tổng hợp ý kiến tọa đàm Số lượng: 20 đại 

biểu/ tọa đàm 

Địa điểm: tại Hà 

Nội và 1 số điểm 

khảo sát. 
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đến thiết kế trường 

học ở Việt Nam 

những năm gần đây. 

- Các giải pháp tổ 

chức kiến trúc, quy 

hoạch, hạ tầng kỹ 

thuật trường học đáp 

ứng đổi mới trong 

giáo dục. 

- Cách thức quản lý, 

sử dụng Quy hoạch, 

thiết kế, hạ tầng kỹ 

thuật trường học phù 

hợp. 

 

17.3 . Khảo sát/điều tra thực tế trong nước (quy mô, địa bàn, mục đích/yêu cầu, 

nội dung, phương pháp): 

17.3.1. Quy mô, địa bàn: 9 tỉnh/ thành phố thuộc ba vùng  

Khảo sát thực tế ở các địa phương tiêu biểu cho các vùng miền cụ thể như sau: 

- Vùng đồng bằng đô thị lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, Hưng Yên 

- Vùng núi: Yên Bái, Thái Nguyên, Buôn Mê Thuột 

- Vùng ven biển: Hà Tĩnh, Vũng Tàu, Cà Mau 

Thành phần và thời gian: 9 nhóm/ 9 tỉnh x 5 người/ nhóm x 6 ngày/ nhóm (gồm 

các thành viên chính thức của đề tài và cộng tác viên)  

17.3.2. Mục đích, yêu cầu : 

Thu thập được các thông tin, tình hình hiện trạng tổ chức quy hoạch, kiến 

trúc, hạ tầng kỹ thuật tại các trường TH, THCS, THPT trong tại 3 vùng miền 

(đồng bằng, vùng núi, ven biển).  

Đánh giá mức độ phù hợp và chưa phù hợp với điều kiện đổi mới giáo dục. 

17.3.3. Nội dung : 

Khảo sát hiện trạng tổ chức quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng ở các trường học 

thuộc 3 cấp trong toàn quốc. Chọn 9 tỉnh, đại diện cho 3 nhóm địa lý (đồng bằng, 

miền núi, ven biển) và 4 cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, 

trường liên cấp) 

Các nội dung cần tiếp cận bao gồm: 

- Phân nhóm địa lý tập trung tìm hiểu điều tra các số liệu về địa hình, khí hậu, 

cảnh quan, văn hóa. 

- Phân nhóm các cấp học tập trung tìm hiểu sự khác biệt giữa các cấp học tác 

động tới giải pháp tại các vùng miền khác nhau như: chương trình học, cách 
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dạy và học, lứa tuổi và tâm lý học sinh. 

Các mẫu được chọn mang tính điển hình, dự kiến như sau: 

- Vùng đồng bằng: 

+ Tiểu học: Hưng Yên 

+ THCS và THPT: Đà Nẵng 

+ Liên cấp: Hà Nội 

- Vùng miền núi: 

+ Tiểu học: Buôn Mê Thuật 

+ THCS và THPT: Yên Bái 

+ Liên cấp: Thái Nguyên 

- Vùng ven biển: 

+ Tiểu học: Cà Mau 

+ THCS và THPT: Hà Tĩnh 

+ Liên cấp: Vũng Tàu 

17.3.4. Phương pháp : 

- Điều tra theo phiếu hỏi 

- Khảo sát điển hình một số địa phương 

Các nội dung khảo sát: 

a/ Khảo sát bằng phiếu hỏi: 

Đối tượng khảo sát là các cá nhân: cán bộ giảng dạy, hiệu trưởng, cán bộ phụ trách 

cơ sở vật chất, cán bộ quản lý giáo dục ở địa phương.  

Phối hợp với các hội kiến trúc sư ở địa phương để thu thập các ý kiến nhận xét, 

đóng góp. 

 

Số lượng phiếu khảo sát tại các cấp học : 1.200 phiếu  

 

TT Nhóm khách thể Số lượng Tổng số 

1 Cấp Tiểu học 
100 phiếu/ 

tỉnh 
900 phiếu 

2 
Cấp Trung học cơ sở và Trung 
học phổ thông 

200 phiếu/ 
tỉnh 

1.800 phiếu 

3 Trường liên cấp 
100 phiếu/ 

tỉnh 
900 phiếu 

 TỔNG  3.600 phiếu 

 

b/ Khảo sát, thu thập các số liệu: 

Tổng hợp các thông số về địa chất, thủy văn. 

Tổng hợp các số liệu về những ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai đến công trình, 

tần suất xảy ra các hiện tượng thời tiết bất lợi… 

Tổng hợp các yếu tố tác động khác: văn hóa, tâm lý lứa tuổi, điều kiện kinh tế xã 
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hội… 

 

Số lượng phiếu khảo sát các tổ chức ở địa phương (sở giáo dục, sở xây dựng hoặc 

Hội kiến trúc sư): 18 phiếu (9 tỉnh x 2 phiếu) 

 

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

Cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu 

- Vấn đề nghiên cứu được tiếp cận từ góc độ thực tiễn thông qua các công 

việc khảo sát thực trạng các công trình kiến trúc trường học, quy hoạch hạ 

tầng kỹ thuật, những vấn đề cần phải giải quyết nhằm đáp ứng mục tiêu đổi 

mới giáo dục đào tạo. 

- Tiếp cận vấn đề dưới góc độ toàn diện và đồng bộ, cho các vùng miền có 

đặc trưng địa lý, văn hóa và kinh tế xã hội khác nhau, nhằm đưa ra các giải 

pháp kiến trúc quy hoạch thích ứng đối với các địa phương. 

- Tiếp cận vấn đề nghiên cứu ở góc độ lý thuyết: Tổng kết công tác đổi mới 

giáo dục đào tạo tại một số cơ sở trường học phổ thông, những mục tiêu 

chưa đạt được lien quan tới hạ tầng kỹ thuật cơ sở truong học. 

- Một số mẫu thiết kế được sử dụng trong thực tiễn cần được nghiên cứu, lấy 

ý kiến của người sử dụng thông qua điều tra xã hội học, là cơ sở cho các 

thiết kế phù hợp cho các đối tượng sử dụng khác nhau. 

Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp hồi cứu lý thuyết: được áp dụng để nghiên cứu tổng quan lý 

thuyết, cơ sở lý thuyết của việc nghiên cứu thiết kế kiến trúc, quy hoạch 

trường học nhằm đổi mới giáo dục đào tạo. 

- Phương pháp khảo sát, điều tra thực tế: được áp dụng để khảo sát, phân tích, 

đánh giá thực trạng tổ chức không gian kiến trúc quy hoạch trường học hiện 

nay, đánh giá mức độ đáp ứng các mục tiêu đề ra. 

- Phương pháp thiết kế chú trọng các giải pháp thiết kế xây dựng tiên tiến, 

theo xu hướng kiến trúc xanh, tiết kiệm và sử dụng năng lượng có hiệu quả, 

đáp ứng các yêu cầu công năng, sử dụng thuận tiện trong quá trình hoạc tập 

các chương trình đổi mới đào tạo. 

- Phương pháp chọn mẫu điển hình: Việc nghiên cứu thực nghiệm: được áp 

dụng đối với một số mẫu nghiên cứu cụ thể, được chọn như những trường 

hợp đển hình trong quá trình nghiên cứu. 

- Phương pháp chuyên gia: được áp dụng để tham khảo ý kiến các nhà quản 

lý giáo dục phổ thông, các ngành, các cấp chính quyền sở tại có liên quan, 

các chuyên gia nghiên cứu trong việc thiết kế quy hoạch và kiến trúc trường 

học 

- Phương pháp tổng hợp phân tích phân loại thống kê, đánh giá được áp dụng 
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để phân tích, đánh giá các thiết kế kiến trúc trường học đã và đang được 

ứng dụng  

 Kỹ thuật sử dụng: 

- Phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu thực tiễn: Nghiên cứu thực tiễn giúp 

cho việc đánh giá chính xác cả về định tính và định lượng. Đánh giá định 

lượng được thể hiện trên các số liệu cụ thể, còn đánh giá định tính là đưa ra 

được những nhận định về mặt tính chất và xu hướng cảu hệ thống cơ sở vật 

chất. 

- Xây dựng phiếu hỏi thực hiện điều tra bằng phiếu hỏi là nghiên cứu thực 

tiễn gián tiếp; 

- Phỏng vấn giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, tham vấn ý kiến cảu các 

chuyên gia trong các hội nghị, hội thảo cũng là nghiên cứu thực tiễn trực 

 tiếp; 

- Các phương pháp nghiên cứu và kĩ thuật bổ trợ khác: là phương pháp thống 

kê, xử lý kết quả điều tra khảo sát, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia, 

những nhà quản lý và nhất là các giáo viên trực tiếp giảng dạy để có được 

các thông tin chính xác nhất cho đề tài nghiên cứu. 

- Nghiên cứu các mẫu điển hình trường học đáp ứng mục tiêu đổi mới giáo 

dục đào tạo thể hiện tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo trong việc. Các 

mẫu có thể sử dụng cho các khu vực có đặc điểm tương đồng, kèm theo các 

giải pháp biến đổi linh hoạt tùy theo ngữ cảnh khác biệt. 

- Các giải pháp thiết kế đề xuất phải thể hiện tính công nghệ cao phù hợp với 

xu hướng mới của thời đại. 

- Các đề xuất thiết kế cần nghiên cứu để dễ thực hiện đối với các đầu tư của 

doanh nghiệp, của các đầu tư mang tính xã hội, nhà nước và nhân dân cùng 

làm. Có thể chuyển giao công nghệ thiết kế và xử lý thiết cho các trường 

hợp đặc biệt. 

 

19 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 
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1. Cục Cơ sở vật chất - Bộ Giáo dục và Đào tạo: nhằm nghiên cứu đánh giá 

hiện trạng thiết kế xây dựng trường phổ thông qua ba góc độ: quy hoạch, hạ 

tầng kỹ thuật và kiến trúc 

2. Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị- Trường Đại học Xây dựng: tư vấn 

định hướng về các vấn đề quy hoạch, kiến trúc trường học đáp ứng các điều 

kiện sinh khí hậu của từng vùng miền 

3. Hội Kiến trúc sư ở các địa phương: điều tra, đánh giá thực trạng quy hoach, 

kiến trúc các trường tiểu học, phổ thông trong địa phương 

4. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm: để khảo sát hiện trạng việc sử dụng và 

tổ chức không gian trường lớp đang diễn ra tại các trường phổ thông trên 

địa bàn của một quận đông dân và nằm ở khu vực trung tâm của thủ đô. 

 

20 Phương án hợp tác quốc tế: Không có 

 

21 Phương án thuê chuyên gia: 

 

1. Thuê chuyên gia trong nước 

 

2. Thuê chuyên gia nước ngoài 

 

 

Số TT 

Họ và 

tên, học 

hàm, học 

vị 

Quốc 

tịch 

 

Thuộc tổ 

chức 

 

Lĩnh vực 

chuyên 

môn 

Nội dung thực 

hiện và giải 

trình lý do cần 

thuê 

Thời 

gian thực 

hiện quy 

đổi 

(tháng) 

1 

KTS.Illig

en 

Torsten 

Đức 
Cty Irros 

Lacner 

Kinh 

nghiệm 

thiết kế 

trường học 

kết hợp 

công nghệ 

hiện đại 

Tư vấn thiết 

kế;  
1,5 
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(*) 

  KTS.Illigen Torsten: Quốc tịch Đức, đã có hơn 16 năm kinh nghiệm 

trong lĩnh vực Tư vấn thiết kế và Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Ông đã 

chủ trì quản lý thiết kế và tham gia quản lý thực hiện nhiều dự án lớn như: 

Villa Baertschi- Zurich (Thụy Sĩ); Trường học của Đức- Bắc Kinh, Trung 

Quốc; Thông tấn xã Việt Nam- Hà Nội; Bảo tàng Quốc gia- Hà Nội.... 

Ông đã từng giữ các vị trí quản lý tại nhiều công ty lớn như: Kiến trúc sư 

trưởng dự án Lake View Villas- Hà Nội; Quản lý và kiến trúc sư trưởng 

công ty Inros Lackner Vietnam LLC (thuộc Tập đoàn Inros Lackner AG - 

Germany). 

 

Các thiết kế của ông sử dụng nhiều công nghệ xây dựng hiện đại. Với 

kinh nghiệm lâu năm và đã thiết kế xây dựng nhiều công trình giáo dục, 

cộng đồng, đề tài mong muốn ông đóng góp một số các nghiên cứu về 

thiết kế trường học kết hợp công nghệ hiện đại, đáp ứng thực tiễn đổi mới 

giáo dục toàn diện. 

 

22 Tiến độ thực hiện: 

 

Các nội dung, công việc 
chủ yếu cần được thực 
hiện;các mốc đánh giá 

chủ yếu 

 Kết quả 
phải đạt     

Thời 
gian (bắt 

đầu, 
 kết thúc) 

Cá nhân,  
tổ chức  

thực hiện 

Dự 
kiến  
kinh 
phí

 

 Xây dựng thuyết minh 

đề tài 

Thuyết 

minh được 

phê duyệt 

Từ tháng 

8-11/2018 

Doãn Minh 

Khôi; Doãn 

Thanh 

Bình; 

Nguyễn 

Quang 

Minh; 

Nguyễn 

Việt 

Phương; 

Doãn Minh 

Thu 

 

1 Nội dung 1: Nghiên cứu 

cơ sở khoa học của việc 

quy hoạch hạ tầng, kiến 

trúc trường học phổ 

thông đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục 

 

Báo cáo 

kết quả 

Tổng quan 

các cơ sở 

khoa học 

việc quy 

hoạch hạ 

Từ tháng 

11-

02/2018 

 

 

 



 43 

tầng, kiến 

trúc 

trường học 

phổ thông 

đáp ứng 

yêu cầu đổi 

mới giáo 

dục  

1.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận 

của việc quy hoạch hạ 

tầng, kiến trúc trường 

học phổ thông  

 

    

1.1.1 Các yếu tố pháp lý tác 

động tới tổ chức quy 

hoạch, hạ tầng kỹ thuật 

và kiến trúc trường học 

phổ thông ở Việt Nam. 

  TVC: Doãn 

Thanh 

Bình; 

Nguyễn 

Hải Vân 

Hiền;  

 

1.1.2 Các yếu tố tác động tới 

giải pháp quy hoạch, hạ 

tầng kỹ thuật và kiến trúc 

trường học phổ thông: 

kinh tế, thiên nhiên, địa 

hình, khí hậu, văn hóa xã 

hội, công nghệ. 

  TVC: 

Nguyễn 

Quang 

Minh; 

Đặng Thị 

Thanh 

Huyền. 

 

 

1.2 Nghiên cứu định hướng 

đổi mới giáo dục căn bản 

và toàn diện và những 

yêu cầu đối với tổ chức 

kiến trúc, quy hoạch và 

hạ tầng kỹ thuật trường 

phổ thông. 

    

1.2.1 Nội dung định hướng đổi 

mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo. Mục 

tiêu cụ thể đổi mới giáo 

dục phổ thông và mối 

  TVC: 

Nguyễn 

Việt 

Phương; 

Dương 
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quan hệ tới hệ thống cơ 

sở vật chất trường học 

Tuấn 

Khanh 

 

1.2.2 Nhiệm vụ, giải pháp đáp 

ứng đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào 

tạo, và những liên hệ tới 

hệ thống cơ sở vật chất 

trường học 

  TVC: 

Nguyễn 

Minh Viêt; 

Doãn 

Thanh Bình 

 

1.3 Nghiên cứu tổng quan 

các giải pháp quy hoạch, 

hạ tầng kỹ thuật, kiến 

trúc phù hợp với đổi mới 

giáo dục phổ thông 

  TVC: Doãn 

Minh Khôi; 

Phạm Thị 

Hải Hà; 

Doãn 

Thanh 

Bình, 

 

1.4 Xu hướng hội nhập quốc 

tế trong thiết kế và xây 

dựng trường học phổ 

thông ở Việt Nam (Xu 

hướng xanh; Xu hướng 

biến trường học như một 

không gian trải nghiệm) 

 

  TVC: Doãn 

Minh Khôi; 

Doãn Minh 

Thu. 

 

 

1.5 Nghiên cứu các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn trong 

thiết kế trường học phổ 

thông ở Việt Nam 

  TVC: Doãn 

Minh Khôi, 

Nguyễn 

Quang 

Minh. 

 

2 Nội dung 2: Nghiên cứu 

đánh giá thực trạng hạ 

tầng kỹ thuật, kiến trúc 

trường học tại các cấp 

học trường phổ thông 

hiện nay tại một số 

vùng miền trên cả nước 

 Từ tháng 

03 - 

07/2018 

  

2.1 Nghiên cứu đánh giá 

thực trạng hạ tầng kỹ 

thuật, kiến trúc trường 

  TVC: Doãn 

Minh Khôi; 

Nguyễn 
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học tại các trường tiểu 

học 

Quang 

Minh; 

Đặng Thị 

Thanh 

Huyền 

2.1.1 Đánh giá thực trạng tại 

các trường tiểu học vùng 

đồng bằng (đô thị lớn) 

    

2.1.2 Đánh giá thực trạng tại 

các trường tiểu học vùng 

núi (hay xảy ra thiên tai, 

lũ lụt, sạt lở) 

    

2.1.3 Đánh giá thực trạng tại 

các trường tiểu học vùng 

ven biển (hay xảy ra xâm 

nhập mặn, sụt lún) 

    

2.2 Nghiên cứu đánh giá 

thực trạng hạ tầng kỹ 

thuật, kiến trúc trường 

học tại các trường trung 

học cơ sở 

  TVC: Doãn 

Minh Khôi; 

Phạm Thị 

Hải Hà; 

Doãn Minh 

Thu. 

 

2.2.1 Đánh giá thực trạng tại 

các trường trung học cơ 

sở vùng đồng bằng (đô 

thị lớn) 

    

2.2.2 Đánh giá thực trạng tại 

các trường trung học cơ 

sở vùng núi (hay xảy ra 

thiên tai, lũ lụt, sạt lở) 

    

2.2.3 Đánh giá thực trạng tại 

các trường trung học cơ 

sở vùng ven biển (hay 

xảy ra xâm nhập mặn, sụt 

lún) 

    

2.3 Nghiên cứu đánh giá 

thực trạng hạ tầng kỹ 

thuật, kiến trúc trường 

học tại các trường trung 

  TVC: Doãn 

Minh Khôi; 

Nguyễn 

Hải Vân 
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học phổ thông Hiền; Doãn 

Thanh 

Bình; Đặng 

Thị Thanh 

Huyền 

2.3.1 Đánh giá thực trạng tại 

các trường trung học phổ 

thông vùng đồng  bằng 

(đô thị lớn) 

    

2.3.2 Đánh giá thực trạng tại 

các trường trung học phổ 

thông vùng núi (hay xảy 

ra thiên tai, lũ lụt, sạt lở) 

    

2.3.3 Đánh giá thực trạng tại 

các trường trung học phổ 

thông vùng ven biển (hay 

xảy ra xâm nhập mặn, sụt 

lún) 

    

2.4 Nghiên cứu đánh giá 

thực trạng hạ tầng kỹ 

thuật, kiến trúc trường 

học tại các trường liên 

cấp 

  TVC: Doãn 

Minh Khôi; 

Nguyễn 

Việt Huy; 

Doãn 

Thanh 

Bình; Bùi 

Ngọc Sơn 

 

2.4.1 Đánh giá thực trạng tại 

các trường liên cấp vùng 

đồng bằng (đô thị lớn) 

    

2.4.2 Đánh giá thực trạng tại 

các trường liên cấp vùng 

núi (hay xảy ra thiên tai, 

lũ lụt, sạt lở) 

    

2.4.3 Đánh giá thực 

trạng tại các trường liên 

cấp vùng ven biển (hay 

xảy ra xâm nhập mặn, sụt 

lún) 

    

3 Nghiên cứu kinh  Từ tháng   
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nghiệm quốc tế về giải 

pháp quy hoạch hạ 

tầng kiến trúc trường 

phổ thông. Bài học cho 

Việt Nam 

08 - 

10/2018 

3.1  Tổng quan về thiết kế 

trường học phổ thông 

trên thế giới và trong khu 

vực - Xu hướng thiết kế 

trường học thế kỷ 21 

(Anh) 

- So sánh với tiêu 

chuẩn thiết kế của một 

số nước Châu Âu (Anh) 

- So sánh với tiêu 

chuẩn thiết kế của một số 

nước Đông Bắc Á (Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Trung 

Quốc, Singapore) 

- So sánh với tiêu 

chuẩn thiết kế của Mỹ, 

Úc 

- So sánh với tiêu 

chuẩn Neuferts, 

LEEDs… 

  TVC: Doãn 

Minh Khôi; 

Doãn 

Thanh 

Bình; 

Nguyễn 

Quang 

Minh 

 

3.2 Phân tích một số công 

trình nghiên cứu quan 

trọng của nước ngoài 

- Xu hướng thiết kế 

trường học bền vững 

(Mỹ) 

- Xu hướng thiết kế 

trường học mở 

- Xu hướng thiết kế 

trường học xanh  

  TVC: 

Nguyễn 

Hải Vân 

Hiền, Doãn 

Minh Thu. 

 

3.3 Bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam 

  TVC: Doãn 

Minh Khôi, 

Nguyễn 

Việt 
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Phương. 

4 Nội dung 4: Đề xuất các 

hệ thống giải pháp quy 

hoạch, thiết kế hạ tầng 

kỹ thuật, kiến trúc cho 

các bậc học của trường 

phổ thông đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục 

phổ thông cho các vùng 

miền.  

 Từ tháng 

11/2018 

06- /2019 

  

4.1 Giải pháp quy hoạch, 

thiết kế hạ tầng kỹ thuật, 

kiến trúc  

 

 Từ tháng 

11/2018 

01- /2019 

  

4.1.1 Giải pháp quy hoạch, 

thiết kế hạ tầng kỹ thuật, 

kiến trúc cho các trường 

tiểu học: Vùng đồng 

bằng (các đô thị lớn); 

Vùng núi (hay xảy ra 

thiên tai, lũ lụt, sạt lở); 

Vùng ven biển (hay xảy 

ra xâm nhập mặn, sụt 

lún) 

  TVC: Doãn 

Minh Khôi; 

Nguyễn 

Quang 

Minh; 

Nguyễn 

Hải Vân 

Hiền 

 

 

4.1.2 Giải pháp quy hoạch, 

thiết kế hạ tầng kỹ thuật, 

kiến trúc cho các trường 

trung học cơ sở: Vùng 

đồng bằng (các đô thị 

lớn); Vùng núi (hay xảy 

ra thiên tai, lũ lụt, sạt lở); 

Vùng ven biển (hay xảy 

ra xâm nhập mặn, sụt 

lún) 

  TVC: Doãn 

Minh Khôi 

;Phạm Thị 

Hải Hà; 

Doãn Minh 

Thu. 

 

 

4.1.3 Giải pháp quy hoạch, 

thiết kế hạ tầng kỹ thuật, 

kiến trúc cho các trường 

trung học phổ thông: 

Vùng đồng bằng (các đô 

  TVC: Doãn 

Minh Khôi; 

Nguyễn 

Việt 

Phương, 
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thị lớn); Vùng núi (hay 

xảy ra thiên tai, lũ lụt, sạt 

lở); Vùng ven biển (hay 

xảy ra xâm nhập mặn, sụt 

lún) 

Đặng Thị 

Thanh 

Huyền. 
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4.1.4 Giải pháp quy hoạch, 

thiết kế hạ tầng kỹ thuật, 

kiến trúc cho các trường 

phổ thông liên cấp (Giải 

pháp quy hoạch, hạ tầng 

kỹ thuật, kiến trúc): 

Vùng đồng bằng (các đô 

thị lớn); Vùng núi (hay 

xảy ra thiên tai, lũ lụt, sạt 

lở); Vùng ven biển (hay 

xảy ra xâm nhập mặn, sụt 

lún) 

  TVC: Doãn 

Minh Khôi; 

Doãn 

Thanh 

Bình; 

Nguyễn 

Hải Vân 

Hiền. 

 

 

4.2 Đề xuất mẫu thiết kế 

điển hình trường học phổ 

thông theo vùng miền và 

cấp học) 

 Từ tháng 

02/2019 

01- 

06/2019 

  

4.2.1 Mẫu thiết kế cho các 

trường tiểu học, trung 

học cơ sở, trung học phổ 

thông, liên cấp ở các 

vùng khác nhau: 

 Vùng đồng bằng 

(sân chơi thiếu) 

 Vùng núi (chú ý 

không gian ăn ở) 

 Vùng sông nước 

(có nhiều thiên tai) 

  TVC: Doãn 

Minh Khôi; 

Nguyễn 

Quang 

Minh; 

Doãn 

Thanh 

Bình. 

 

 

4.2.2 Mẫu thiết kế cho các 

trường khác nhau về cấp 

học: 

 Tiểu học: vấn đề 

quản lý, vai trò của giáo 

viên, sự tiếp xúc với 

thiên nhiên 

 Trung học cơ sở: 

vấn đề về sự nhận thức, 

thực nghiệm 

 Trung  học phổ 

thông: vấn đề học theo 

  TVC: Doãn 

Minh Khôi; 

Doãn Minh 

Thu; 

Nguyễn 

Hải Vân 

Hiền. 
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nhóm 

4.2.3 Bộ 12 giải pháp chia cho 

4 loại đối tượng ở 3 vùng 

địa hình khác nhau (12 

bộ thiết kế kiến trúc điển 

hình): 

    

  Các thiết kế kiến trúc 

điển hình cho trường tiểu 

học (vùng đồng bằng, 

vùng núi, vùng ven biển) 

  TVC: Doãn 

Minh Khôi; 

Nguyễn 

Quang 

Minh 

 

  Các thiết kế kiến trúc 

điển hình cho trường 

trung học cơ sở (vùng 

đồng bằng, vùng núi, 

vùng ven biển) 

  TVC: Doãn 

Minh Khôi; 

Đặng Thị 

Thanh 

Huyền, 

Doãn Minh 

Thu 

 

 

  Các thiết kế kiến trúc 

điển hình cho trường 

trung học phổ thông 

(vùng đồng bằng, vùng 

núi, vùng ven biển) 

  TVC: Doãn 

Minh Khôi, 

Nguyễn 

Hải Vân 

Hiền, 

Nguyễn 

Việt 

Phương. 

 

  Các thiết kế kiến trúc 

điển hình cho trường liên 

cấp (vùng đồng bằng, 

vùng núi, vùng ven biển) 

  TVC: Doãn 

Minh Khôi, 

Doãn 

Thanh 

Bình, Phạm 

Thị Hải Hà. 

 

5 Nội dung 5. Đề xuất dự 

thảo hướng dẫn quy 

hoạch, thiết kế hạ tầng 

kỹ thuật, kiến trúc 

trường phổ thông theo 

vùng miền, cấp học đáp 

 Từ tháng 

07/2018 

10- /2019 
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ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục phổ thông 

5.1 Nghiên cứu đề xuất Dự 

thảo Sổ tay hướng dẫn sử 

dụng thiết kế Quy hoạch, 

Hạ tầng kỹ thuật và Kiến 

trúc cho các giải pháp 

xây mới hoàn toàn, cải 

tạo các công trình hiện 

có và bảo tồn và phát huy 

giá trị 

    

5.1.1 Nghiên cứu đề xuất Dự 

thảo hướng dẫn sử dụng 

thiết kế quy hoạch, hạ 

tầng kỹ thuật và kiến trúc 

cho các giải pháp xây 

mới hoàn toàn trường 

học phổ thông 

  TVC: Doãn 

Minh  

Khôi; 

Nguyến 

Quang 

Minh. 

 

 

5.1.2 Nghiên cứu đề xuất Dự 

thảo hướng dẫn sử dụng  

thiết quy hoạch, hạ tầng 

kỹ thuật và kiến trúc cho 

các giải pháp cải tạo các 

công trình hiện có 

  TVC: Doãn 

Minh Khôi; 

Nguyễn 

Hải Vân 

Hiền 

 

5.1.3 Nghiên cứu đề xuất Dự 

thảo hướng dẫn sử dụng 

thiết kế quy hoạch, hạ 

tầng kỹ thuật và kiến trúc 

cho các giải pháp bảo tồn 

và phát huy giá trị 

  TVC: Doãn 

Minh Khôi; 

Phạm Thị 

Hải Hà. 

 

 

5.2 Nghiên cứu đề xuất Dự 

thảo Quy chế quản lý sử 

dụng Quy hoạch, Hạ tầng 

kỹ thuật và Kiến trúc 

trường học phổ thông 

    

5.2.1 Nghiên cứu đề xuất Dự 

thảo Quy chế quản lý sử 

dụng Quy hoạch (Khai 

thác và bảo tồn các 

  TVC: Doãn 

Minh Khôi; 

Doãn Minh 

Thu. 
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nguồn tài nguyên thiên 

nhiên và hạ tầng sẵn có; 

Các khu vực chức năng 

trong quy hoạch tổng 

mặt bằng; Quy hoạch 

cảnh quan) 

 

5.2.2 Nghiên cứu đề xuất Dự 

thảo Quy chế quản lý sử 

dụng hạ tầng kỹ thuật 

(Quy chế quản lý hạ tầng 

kỹ thuật theo hướng 

xanh, bền vững; Quy chế 

sử dụng hạ tầng kỹ thuật 

sẵn có và xây dựng mới) 

  TVC: Doãn 

Minh Khôi; 

Đặng Thị 

Thanh 

Huyền. 

 

 

5.2.3 Nghiên cứu đề xuất Dự 

thảo Quy chế quản lý sử 

dụng kiến trúc trường 

học (Không gian kiến 

trúc bên trong công trình; 

Không gian kiến trúc bên 

ngoài công trình; Các 

công trình học tập; Các 

công trình phụ trợ; Bảo 

trì duy tu các hạng mục 

kiến trúc) 

  TVC: Doãn 

Minh Khôi, 

Dương 

Tuấn 

Khanh. 

 

 

5.2.4 Xây dựng quy chế riêng 

cho các trường hợp đặc 

thù - trường hợp quận 

Hoàn Kiếm (Phân tích 

các yếu tố đặc thù và 

những thách thức; Xây 

dựng quy chế đặc thù; 

Hướng dẫn sử dụng, xử 

lý linh hoạt không gian 

đảm bảo yêu cầu chuẩn) 

  TVC: Doãn 

Minh Khôi; 

Dương Đức 

Tuấn. 

 

 

    

 

   III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 
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23 Sản phẩm chính của đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt:  

23.1 Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả 

nghiên cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương 

pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm 

khác. 

TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt  
Ghi 
chú 

1.  Báo cáo cơ sở khoa học của 

việc quy hoạch hạ tầng, kiến 

trúc trường học phổ thông 

đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục. 

Bảm đảm tính khoa học, làm rõ cơ 

sở khoa học và kinh nghiệm trong 

nước về hạ tầng, kiến trúc trường 

học phổ thông và phân tích một số 

mô hình trường học tiêu biểu. 

 

2.  Báo cáo đánh giá thực trạng 

hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc 

trường học phổ thông (phân 

khu chức năng; kiến trúc 

cảnh quan; vệ sinh môi 

trường, cấp thoát nước, 

năng lượng, giao thông 

trong và ngoài khuôn 

viên;...). 

Bảm đảm tính khoa học, đánh giá 

được thực trạng hạ tầng kỹ thuật, 

kiến trúc trường học phổ thông 

(phân khu chức năng; kiến trúc 

cảnh quan; vệ sinh môi trường, cấp 

thoát nước, năng lượng, giao thông 

trong và ngoài khuôn viên;...). 

 

3.  Báo cáo kinh nghiệm quốc 

tế về giải pháp quy hoạch hạ 

tầng, kiến trúc trường học 

phổ thông;  

Báo cáo phân tích một số 

mô hình trường học tiêu 

biểu; 

Bảm đảm tính khoa học, làm rõ cơ 

kinh nghiệm quốc tế và bài học 

kinh nghiệm cho Việt Nam 

 

4.  Báo cáo đề xuất hệ thống 

giải pháp quy hoạch, thiết 

kế hạ tầng kỹ thuật, kiến 

trúc trường học phổ thông; 

Một số thiết kế điển hình 

theo vùng miền, cấp học 

theo định hướng tiết kiệm 

năng lượng, thân thiện môi 

trường; tối ưu công năng, 

không gian công trình. 

Các thiết kế có tính khả thi, phù 

hợp với định hướng tiết kiệm năng 

lượng, thân thiện môi trường,tối ưu 

công năng, không gian công trình. 

 

5.  Dự thảo hướng dẫn Quy 

hoạch, thiết kế hạ tầng kỹ 

Được Hội đồng thông qua và 

nghiệm thu  
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thuật, kiến trúc trường học 

phổ thông theo vùng miền, 

cấp học đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục phổ thông 

23.2 Dạng  II:  Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác 

TT Tên sản phẩm 
Yêu cầu khoa học  

cần đạt 
Dự kiến nơi 

công bố  
Ghi chú 

1 03 bài báo khoa học 

trong nước 

- Đảm bảo tính khoa 

học, là một phần của kết 

quả nghiên cứu thực tiễn 

- Đã được đăng tải hoặc 

có giấy chấp nhận đăng  

Đăng trên tạp 

chí thuộc 

danh mục của 

Hội đồng 

chức danh 

giáo sư nhà 

nước 

 

2 Đào tạo: 

- 02 thạc sỹ 

- Hỗ trợ đào 

tạo 01 NCS 

Nội dung của luận văn, 

luận án phù hợp với 

nghiên cứu của đề tài. 

 

  

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

24.1 Lợi ích của đề tài:  

a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính 

sách, pháp luật hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác 

động đối với ngành, lĩnh vực khoa học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu 

mới thông qua các công trình công bố ở trong và ngoài nước) 

- Đề tài sẽ là cơ sở khoa học và thực nghiệm để nhấn mạnh vai trò của tổ chức 

không gian kiến trúc xanh, quy hoach xanh, hạ tầng xanh trong thiết Quy hoạch, 

hạ tầng, kiến trúc trường học nhằm mục tiêu đổi mới giao dục phổ thông. 

- Đề tài được nghiên cứu thành công sẽ tạo điều kiện thúc đẩy việc áp dụng 

công nghệ mới, vật liệu mới, phương pháp thiết kế mới trong tổ chức không 

gian kiến trúc trường học nhằm đổi mới giáo dục phổ thông 

- Kết quả của đề tài dự kiến sẽ xây dựng được giải pháp công nghệ và phương 

pháp tiếp cận phục vụ công tác thiết kế - thi công kiến trúc trường học theo 

hướng xanh, sinh thái gắn liền với mục tiêu đổi mới giáo dục đào tạo. 

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực 

hiện đề tài, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên 

ngành đào tạo): 

- Nâng cao trình độ nghiên cứu cho các cán bộ thành viên của trường Đại học 

Xây dựng và các cơ quan tham gia khác; 

- Góp phần đào tạo Kiến trúc sư, đưa nội dung nghiên cứu thiết kế kiến trúc làm 
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đề tài cho các đồ án tốt nghiệp. 

- Doanh nghiệp được chuyển giao công nghệ để từng bước đưa vào quy trình 

thiết kế mới ứng dụng vào thực tiễn, cung cấp tài liệu hướng dẫn. 

- Đào tạo 02 thạc sĩ chuyên ngành trong lĩnh vực Kiến trúc – Xây dựng 

- Hỗ trợ đào tạo 01 Nghiên cứu sinh chuyên ngành trong lĩnh vực Kiến trúc – 

Xây dựng 

24.2 Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

 - Đề tài sẽ là cơ sở khoa học và thực nghiệm để nhấn mạnh vai trò của tổ chức 

không gian kiến trúc xanh, quy hoach xanh, hạ tầng xanh trong thiết Quy hoạch, 

hạ tầng, kiến trúc trường học nhằm mục tiêu đổi mới giao dục phổ thông. 

- Đề tài được nghiên cứu thành công sẽ tạo điều kiện thúc đẩy việc áp dụng 

công nghệ mới, vật liệu mới, phương pháp thiết kế mới trong tổ chức không 

gian kiến trúc trường học nhằm đổi mới giáo dục phổ thông 

25 Phương án trang bị thiết bị máy móc để thực hiện và xử lý tài sản được 

hình thành thông qua việc triển khai thực hiện đề tài (theo quy định tại 

thông tư liên tịch của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính số 16/2015/TTLT-

BKHCN-BTC ngày 1/9/2015 hướng dẫn quản lý, xử lý tài sản được hình 

thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân 

sách nhà nước) 

25.1. Phương án trang bị tài sản (xây dựng phương án, đánh giá và so 

sánh để lựa chọn phương án hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nhất, hạn chế tối 

đa mua mới; thống kê danh mục tài sản cho các nội dung c,d) 

a. Bố trí trong số thiết bị máy móc hiện có của tổ chức chủ trì đề tài (nếu 

chưa đủ thì xây dựng phương án hoặc b,hoặc c,hoặc d, hoặc cả b,c,d)  

b. Điều chuyển thiết bị máy móc 

c. Thuê thiết bị máy móc 

STT Danh mục tài sản Tính năng, thông số kỹ thuật Thời gian thuê

1    

2    

d. Mua sắm mới thiết bị máy móc 

STT Danh mục tài sản Tính năng, thông số kỹ thuật 

   

 

25.2. Phương án xử lý tài sản là kết quả của quá trình triển khai thực 

hiện đề tài (hình thức xử lý và đối tượng thụ hưởng) 

………………………………………………………………………………

…………… 
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IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ  

(Giải trình chi tiết trong phụ lục kèm theo) 

Đơn vị tính: triệu đồng 
26 Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi 

 Nguồn kinh phí Tổng số 

Trong đó 

Trả công 

lao động  

trực tiếp + 

chuyên gia 

(nếu có) 

Nguyên

, vật 

liệu, 

năng 

lượng 

Thiết 

bị, 

máy 

móc 

Xây 

dựng, 

sửa 

chữa 

nhỏ 

Chi khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Tổng kinh phí       

 Trong đó:       

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngân sách nhà 

nước: 

a. Kinh phí khoán 

chi:  

- Năm thứ nhất: 

- Năm thứ hai: 

b. Kinh phí không 

khoán chi:  

- Năm thứ nhất: 

- Năm thứ hai: 

      

2 Nguồn ngoài ngân 

sách nhà nước 

      

 

Ngày……tháng …… năm 20… Ngày……tháng …… năm 20… 

Chủ nhiệm đề tài 

(Họ tên và chữ  ký) 

 

 

Văn phòng Chương trình  

(Họ tên, chữ  ký và đóng dấu) 

 

 

 

 

Ngày……tháng …… năm 20… Ngày……tháng …… năm 20… 

Tổ chức chủ trì đề tài 

(Họ tên, chữ  ký và đóng dấu) 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

TL. Bộ trưởng 

Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ 

Và Môi trường 

(Họ tên , chữ  ký và đóng dấu) 
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Danh sách thành viên tham gia: 

 
TT Họ và tên, học hàm, học vị Chức danh thực hiện Tổ chức công tác 

I Thành viên chính     

1 GS.TS.KTS Doãn Minh Khôi Chủ nhiệm đề tài Trường Đại học Xây dựng 

2 TS.KTS Nguyễn Quang Minh Thành viên chính Trường Đại học Xây dựng 

3 NCS. Ths. KTS Phạm Thị Hải Hà Thành viên chính Trường Đại học Xây dựng 

4 PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền Thành viên chính Trường Đại học Xây dựng 

5 PGS.TS. Nguyễn Việt Phương Thành viên chính Trường Đại học Xây dựng 

6 TS. Nguyễn Việt Huy Thành viên chính Trường Đại học Xây dựng 

7 Ths. KTS Doãn Thanh Bình Thành viên chính Trường Đại học Xây dựng và Viện quy hoạch & kiến trúc đô thị UAI 

8 Ths. KTS Doãn Minh Thu Thành viên chính Trường Đại học Xây dựng và Viện quy hoạch & kiến trúc đô thị UAI 

9 Ths. Nguyễn Hải Vân Hiền Thành viên chính Trường Đại học Xây dựng 

10 TS. Dương Đức Tuấn Thành viên chính UBND quận Hoàn Kiếm 

II Thành viên      

1 Ths.Nguyễn Minh Việt Thành viên Trường Đại học Xây dựng và Viện quy hoạch & kiến trúc đô thị UAI 

2 Ths.Bùi Ngọc Sơn Thành viên Trường Đại học Xây dựng và Viện quy hoạch & kiến trúc đô thị UAI 

4 Lê Ngọc Yến Thành viên Trường Đại học Xây dựng 

5 ThS. Nguyễn Việt Khoa Thành viên Trường Đại học Xây dựng 

6 Ths.Đặng Thanh Huyền Thành viên Viện quy hoạch & kiến trúc đô thị UAI 

7 Ths. Nguyễn Mạnh Cường Thành viên Viện quy hoạch & kiến trúc đô thị UAI 

8 TS.KTS. Nguyễn Tất Thắng Thành viên Viện Kiến trúc Quốc Gia 

9 Dương Tuấn Khanh Thành viên Cục cơ sở vật chất, Bộ Giáo dục 

10 Bùi Văn Trung Thành viên Cục cơ sở vật chất, Bộ Giáo dục 

11 TS. Phạm Văn Nam Thành viên Viện Khoa học Giáo dục  

12 KTS. Lê Thái Tuyên Thành viên Viện Nghiên cứu thiết kế trường học 

13 TS.Trương Văn Quảng Thành viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam 
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14 TS. Lưu Thị Hồng Thành viên Viện Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng 

15 PGS.TS. Nguyễn Hồng Tiến Thành viên Cục Cơ sở hạ tầng, Bộ Xây dựng 

III Chuyên gia      

1 KTS.Illigen Torsten Chuyên gia Cty Irros Lacner  

IV 
Các kỹ thuật viên và nhân viên hỗ 
trợ 

KTV&NVHT 
  

1 Cao Thị Thúy Hằng Kế toán - tài vụ Viện Quy hoạch & Kiến trúc đô thị UAI 

2 Nguyễn Thị Minh Thuyết Kế toán - tài vụ Viện Quy hoạch & Kiến trúc đô thị UAI 

3 Nguyễn Thị Khánh Linh Kế hoạch Viện Quy hoạch & Kiến trúc đô thị UAI 

4 Phan Anh Dũng Kỹ thuật viên Viện Quy hoạch & Kiến trúc đô thị UAI 

5 Nguyễn Thành Long Kỹ thuật viên Viện Quy hoạch & Kiến trúc đô thị UAI 

 

 


