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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:  

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của 

Trung tâm Học tập cộng đồng đáp ứng yêu cầu 

xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn 

mới và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo ở Việt Nam.  

1a. Mã số của đề tài:  

KHGD/16-20.ĐT.035 

2 Loại Đề tài: 

 Thuộc Chương trình khoa học giáo dục 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 giáo dục Việt Nam”. 

 Mã số: KHGD/16-20 

 Độc lập                                               

 Khác   

3 Thời gian thực hiện: 24 tháng 

(từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 11 năm 2020) 

4 Cấp quản lý: 

         Quốc gia   

5 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 2.420  triệu đồng, trong đó: 

- Từ ngân sách nhà nước: 2.420  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: 2.420 triệu đồng 

- Kinh phí không khoán:  0 triệu đồng                                                            

7 Chủ nhiệm đề tài:  

Họ và tên: Phạm Tất Dong  

Ngày, tháng, năm sinh:  01/8/1934               Nam 

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ  

Chức danh khoa học: Giáo sư                      Chức vụ: Viện trưởng  

Điện thoại của tổ chức: (04) 6281 3351        Mobile: 0903 467 476  

E-mail: phamtatdongkh@gmail.com 

Tên tổ chức đang công tác: Viện Nghiên cứu Xây dựng và Phát triển Xã hội học tập  

Địa chỉ tổ chức: Số 01 Tôn Thất Thuyết, Cung Trí thức thành phố, Hà Nội  
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8 Thư ký khoa học:  

Họ và tên: Nguyễn Đức Minh  

Ngày, tháng, năm sinh:  15/02/1962               Nam 

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ  

Chức danh khoa học: PGS.                          Chức vụ: Phó Viện trưởng  

Điện thoại của tổ chức: (04) 39422938        Mobile: 0912 073500  

E-mail: ducminhvision@gmail.com 

Tên tổ chức đang công tác: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam  

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

9 Tổ chức chủ trì đề tài:  

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Viện nghiên cứu Xây dựng và Phát triển Xã hội học tập  

Điện thoại: (04) 37726153              

E-mail: dangcuc26@gmail.com 

Địa chỉ: 01, Tôn Thất Thuyết, Cung Trí thức thành phố, Cầu Giấy, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Phạm Tất Dong 

Tài khoản:  

Tại: Kho bạc Nhà nước Quận  

10 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện Đề tài  

1. Tổ chức 1: Vụ Giáo dục Thường xuyên  

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại:  0903424977                 

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

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Công Hinh  

2. Tổ chức 2 : Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại:  024 39422938              

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

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Trần Công Phong  

Số tài khoản: 3713.0.1084143 

Tại: Kho bạc Nhà nước quận Hoàn Kiếm 

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 Phạm Tất Dong Chủ nhiệm đề tài 
Viện Nghiên cứu Xây dựng và 

Phát triển Xã hội học tập, 

2 PGS.TS Nguyễn Đức Minh Thư kí đề tài 
Viện Khoa học Giáo dục  

Việt Nam 

3 ThS. Phạm Thị Thanh Thành viên chính Viện Nghiên cứu Xây dựng và 
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Phát triển Xã hội học tập, 

4  PGS.TS Vũ Thị Tú Anh  
Thành viên chính Vụ Giáo dục Thường xuyên 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo 

5  NCVCC. Nguyễn Đăng Cúc 
 

Thành viên chính 

Viện Nghiên cứu Xây dựng và 

Phát triển Xã hội học tập, 

6 ThS. Bế Hồng Hạnh 
 

Thành viên chính 

Viện Khoa học Giáo dục  

Việt Nam 

7 TS. Nguyễn Minh Tuấn 
 

Thành viên chính 

Viện Khoa học Giáo dục  

Việt Nam 

8  ThS. Phạm Thị Ngọc Hải 
 

Thành viên chính 

Vụ Giáo dục Thường xuyên 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo 

9  CN. Dương Văn Hưng 
 

Thành viên chính 

Viện Khoa học Giáo dục  

Việt Nam 

 

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

 

12 Mục tiêu của đề tài:   

1. Nghiên cứu cơ sở khoa học về bản chất mô hình Trung tâm Học tập cộng 

đồng để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng; 

2. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập 

cộng đồng đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới và đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam.  

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 

I. Những nghiên cứu ở nước ngoài  

I.1. Những nghiên cứu về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập  

a) Những nghiên cứu về học tập suốt đời/giáo dục thường xuyên 

Năm 1972, Edgar Faure (Pháp), một thành viên trong Ban lãnh đạo Ủy ban 

Quốc tế về phát triển giáo dục thế kỷ XXI, đã viết một báo cáo với nhan đề “Learning 

to be” (Học để tồn tại/Học để làm người). Trong đó, ông nhấn mạnh rằng, những kiến 

thức có được trong giai đoạn giáo dục ban đầu không thể đủ dùng trong suốt cuộc đời. 

Để con người hoạt động có hiệu quả trong một gia đình với tư cách là một công dân 

và trong xã hội với vai trò là một thành viên tích cực thì cần phải học tập tích lũy kiến 

thức thường xuyên.  
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Trước khi Jacques Delors (1996) viết tác phẩm “Học tập – một kho báu tiềm 

ẩn” (Learning: The treasure within), [33] Donal Alan Schon (1973) đã đưa ra khái 

niệm “Xã hội học tập” (The Learning Society), [38] đề cập đến hệ thống giáo dục 

trong xã hội mà ở đó con người sẽ học tập suốt đời. Vấn đề mà D.A. Schon nhấn 

mạnh là việc học tập phải có hiệu nghiệm ngay trong từng cộng đồng dân cư. Tại mỗi 

cộng đồng có kích thước (quy mô dân số) nhỏ thì mọi người dân đều phải có cơ hội 

tham gia vào học tập dưới các hình thức thích hợp, sao cho tại bất cứ thời gian nào, 

địa điểm nào, họ đều có thể học mà mục tiêu học tập ở đây là học để góp phần biến 

đổi cộng đồng, đổi mới xã hội và đổi mới chính mình.  

Năm 1973, R.M.Hutchins và Turten Husen (Hoa Kỳ) cũng viết về xã hội học 

tập. R.M.Hutchin cho rằng, giáo dục phải tạo ra mọi điều kiện để việc học tập của 

người dân được tiến hành liên tục. Đó là yếu tố quan trọng để thích ứng với một xã 

hội luôn biến động nhanh chóng. T.Husen thì đưa ra quan niệm về xã hội học tập như 

một nơi mà thông tin cũng như tri thức chiếm vai trò trung tâm trong mọi hoạt động 

của con người. [31]   

Sau đó, Steward Ranson (Bắc Ireland) đưa ra một luận điểm: Giáo dục là một 

quá trình suốt đời, quá trình đó không có điểm dừng, không đứt quãng và không có 

điểm kết thúc cố định.  

Những nhà khoa học trên đây luôn ủng hộ mạnh mẽ đối với việc xây dựng một 

nền giáo dục được tổ chức theo sát cuộc đời con người. Để đáp ứng yêu cầu này, quá 

trình giáo dục phải có những đặc tính ưu thế về tính mềm dẻo, đa dạng, khả thi trong 

mọi thời gian khác nhau, tại mỗi địa điểm khác nhau.  

Quan điểm học tập suốt đời mà Jacques Delors (Pháp) nêu lên trong tác phẩm 

“Học tập - một kho báu tiềm ẩn” có tác động mạnh mẽ đến nhiều nhà lãnh đạo giáo 

dục của các quốc gia, đặc biệt là 4 trụ cột giáo dục mà ông tổng kết. Đó là:  

● Học để biết (Learning to know);  

● Học để làm (Learning to do);  

● Học để chung sống (Learning to live together);  

● Học để tồn tại (Learning to be).  

Sau này, cũng có một số người muốn bổ sung thêm những trụ cột giáo dục 

khác như “Học để đối thoại văn hóa” hoặc “Học để phát triển bền vững”. Nhưng, 

những đề xuất này chỉ nói lên mục tiêu cụ thể của việc học, những trụ cột muốn được 

bổ sung đó đã được bao hàm trong một trụ cột nào đó do J.Delors đề xuất.  

Học tập suốt đời được nhiều người tán thành, ủng hộ. Nhưng, vấn đề sâu xa 

không ở việc học tập suốt đời mà là quan điểm nào chỉ đạo học tập suốt đời. Nhiều 

nhà giáo dục, nhà quản lý xã hội, nhiều chính khách đã phát biểu về quan điểm của 

họ.  

Trong bài “Tạo các cơ hội”, Aleksandra Kornhauser (Slovenia) đã gắn khái 

niệm học tập suốt đời với khái niệm “phát triển con người bền vững”. Trong quan 
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niệm giáo dục cổ điển, người ta thường coi vấn đề giáo dục để phát triển với giới hạn 

của sự tiêu dùng hoặc nhu cầu bảo vệ môi trường. Aleksandra Kornhauser muốn đặt 

khái niệm “con người” vào hệ quy chiếu khác về giá trị, hướng đến việc tăng về sự 

giàu có phi vật chất của con người, sự gắn bó xã hội và trách nhiệm nhiều hơn của 

con người với nhân loại.  

Con người phát triển bền vững phải có chất lượng cuộc sống cao hơn, mà điều 

này cần dựa trên tình trạng có nhiều tri thức tốt hơn. Những tri thức của từng người 

tích hợp lại thành tri thức của địa phương, tri thức quốc gia. Quốc gia và địa phương 

phải định hướng vào một hệ thống giá trị, tri thức do con người gắn chặt với hệ thống 

giá trị thì mới tạo ra sự thông thái. Thúc đẩy sự tích hợp giữa tri thức với giá trị để đi 

tới một xã hội nhân đạo, xã hội khoan dung và xã hội tôn trọng con người, tôn trọng 

sự khác biệt văn hóa của từng cộng đồng người.  

Khá gần với Aleksandra Kornhauser, Michael Manley (Jamaica) đặt vấn đề 

học tập suốt đời để tăng tính tự chủ và làm cho xã hội được hàn gắn tốt hơn. Trong 

một báo cáo khoa học có tên “Giáo dục, sự tự chủ và sự hàn gắn xã hội”, M.Manley 

phê phán hệ thống giáo dục chỉ tập trung vào những người có khả năng phù hợp với 

những tiêu chí chất lượng cao về trí tuệ, loại bỏ những người còn lại. Đồng thời, ông 

cảnh báo những nguy cơ xảy ra từ tình trạng “xé rách” (chia rẽ) giữa các chủng tộc 

(như giữa người Mỹ da đen và người Mỹ da trắng) hoặc sự tan rã những quan hệ bên 

trong các cộng đồng bởi những mối bất hòa giữa các nhóm xã hội.      

Hàn gắn xã hội, theo M.Manley, là một chuẩn mực mà hệ thống giáo dục phải 

“canh gác” để bảo vệ. Trong bài viết “Giáo dục, sự tự chủ và sự hàn gắn xã hội”, 

Manley nhấn mạnh quan điểm nhân đạo và sự bình đẳng xã hội: “Nhà trường ngày 

nay và ngày mai phải gieo trồng những hạt giống biết chăm lo, sao cho những người 

dân lớp dưới không trở thành nạn nhân của hệ tư tưởng loại trừ, cần phải nuôi dưỡng 

những quan điểm nhân đạo bao quát đủ loại, và nhờ đó, cả những người xuất sắc đến 

những người dân bình thường, thậm chí cả những người khuyết tật, dù là người dân 

Hồi giáo hay Thiên chúa giáo, Hausa hay Ibo, Công giáo xứ Ireland hay Tin lành, tất 

cả đều có vị trí công bằng trong quá trình hòa hợp xã hội thường xuyên”.  

Vấn đề học tập suốt đời chỉ có thể thực hiện tốt khi mà nhà trường gắn với 

cộng đồng. Viết về “Tinh thần cộng đồng trước cách nhìn về vai trò xã hội hóa của 

nhà trường trong thế kỷ tới” (Thế kỷ XXI), Roberto Carneiro  (Bồ Đào Nha) cho 

rằng, giáo dục bao giờ cũng là hoạt động xã hội cao độ, nó phát triển nhân cách như 

là một sản phẩm cơ bản, đồng thời, nó giúp con người phát hiện người khác trên cơ sở 

đạo đức. Nhà trường, dù là loại nào, là tư thục hay công lập, đều tiến hành những 

hành động xây dựng cộng đồng. Việc hình thành những cộng đồng giáo dục đa chiều 

theo nguyên tắc tham dự dân chủ sẽ làm cho cộng đồng dân cư đồng thuận hơn.  

Học tập suốt đời của mọi người trong xã hội bao giờ cũng gắn với mục tiêu 

tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa và bảo vệ môi trường. Bronislaw Geremek 
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(Ba Lan) nhấn mạnh đến mục tiêu gắn kết xã hội của việc học tập bởi sự phát triển 

khoa học công nghệ hiện nay chưa mang đến sự hài hòa và cân bằng giữa con người 

với con người. Trên ngưỡng cửa thế kỷ XXI, điều quan trọng là phải xác định được 

những thách thức, những căng thẳng xã hội để từ đó hoạch định chiến lược giáo dục.  

Theo Bronislaw Geremek, nhà nước cần định hướng tới sự gắn kết xã hội 

trong những lĩnh vực khác nhau. Học tập suốt đời đòi hỏi phải có một nền giáo dục, 

bao gồm trường học, gia đình và cả xã hội.  

Một hướng tư duy giáo dục khác thể hiện trong một chuyên đề có tên “Giáo 

dục vì một xã hội toàn cầu” do Karan Singh (Ấn Độ) thực hiện. Cuối thế kỷ XX, con 

người đã chứng kiến những sự kiện lớn có tính đối chọi cực kỳ nghiêm trọng: sự giết 

người hàng loạt tàn ác nhất trong lịch sử phát triển nhân loại và những thành tựu khoa 

học và công nghệ đáng kinh ngạc nhất để nâng cao chất lượng sống con người, những 

giá trị đạo đức bị sói mòn nghiêm trọng và sự gia tăng những phúc lợi cho con 

người… Karan Singh cho rằng, loài người đang đứng ở một cực điểm của lịch sử lâu 

dài và đầy thương tích trên hành tinh trái đất. Cần phải có mô hình giáo dục để giúp 

mỗi người dân được học tập và được hưởng những phúc lợi mà đáng ra họ phải được 

hưởng. Muốn làm được điều này, phải thay tư duy giáo dục cổ truyền bằng tư duy của 

thế giới hiện đại, giúp cho công dân quốc gia thành công dân thế giới sống trong một 

xã hội toàn cầu.  

Như trên đã nói, Jacques Delors đua ra 4 trụ cột giáo dục trong thế kỷ XXI. Rất 

nhiều nhà khoa học chú ý đến trụ cột “Học để chung sống”. Trong bài “Mở rộng hiểu 

biết của chúng ta vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”, Myong Won Suhr 

(Hàn Quốc) bàn sâu về chung sống hài hòa như là mục tiêu cuối cùng của giáo dục. 

Cần phải khắc phục chủ nghĩa vị kỷ tồn tại ở mọi nơi tại thời điểm hiện nay. Giáo dục 

thường không làm rõ mục tiêu chung sống trong các gia đình và các trường học, trong 

cộng đồng quốc gia hay quốc tế. Cái chủ nghĩa vị kỷ tồn tại trong giáo dục là một rào 

cản khi con người cần phải định hướng tới việc chung sống trong “một ngôi làng toàn 

cầu”.  

Hàn Quốc đã tính đến khái niệm “mềm” về biên giới quốc gia, vấn đề sống 

cùng nhau của các dân tộc không còn là xa xôi khi mà các quốc gia đã bắt đầu xây 

dựng mô hình công dân toàn cầu. Hàn Quốc là quốc gia có tỉ lệ thanh niên học hết bậc 

Trung học cao nhất thế giới nên việc đào tạo nhân lực qua hệ thống giáo dục ở cộng 

đồng cũng có sắc thái riêng. Trong báo cáo chuyên đề “Xây dựng xã hội học tập ở 

Hàn Quốc”, Soon –Ok JO (Hàn Quốc) đã cho biết, Hàn Quốc có chiến lược giúp 

người lớn tích lũy các kết quả học tập để khích lệ sự tham gia vào các hình thức học 

tập chính quy, không chính quy và phi chính quy. Nét riêng của giáo dục người lớn tại 

Hàn Quốc là gắn kết các chứng chỉ học tập suốt đời với bằng cấp giáo dục chính quy. 

Vì xã hội chú trọng nhiều đến giá trị bằng cấp nên nhà nước cho xây dựng Hệ thống 

Ngân hàng tín chỉ học tập và chương trình thi lấy bằng cử nhân thông qua tự học.  
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Hệ thống ngân hàng tín chỉ học tập giúp cho học viên lấy được văn bằng thông 

qua việc công nhận các trải nghiệm học tập đa dạng và chứng chỉ học tập. Người học 

tích lũy các tín chỉ học tập bằng cách: 1) Hoàn thành các khóa học trong chương trình; 

2) Lấy chứng chỉ quốc gia; 3) Vượt qua kỳ thi lấy bằng cử nhân do tự học hoặc tham 

gia các khóa học được miễn thi; 4) Tham gia khóa học ở trường cao đẳng đã qua kiểm 

định; 5) Hoàn thành việc đăng ký theo số giờ học; 6) Là thợ học nghề tại các cơ sở di 

sản văn hóa phi vật thể.  

Chương trình thi lấy bằng cử nhân thông qua tự học có 4 cấp độ cuộc thi:  

- Kiểm tra các phần học đại cương (cấp độ 1);  

- Kiểm tra chuyên ngành cơ bản (cấp độ 2);  

- Chuyên ngành mở rộng hay nâng cao (cấp độ 3);  

- Kiểm tra toàn diện để lấy bằng (cấp độ 4).  

 Trong nội dung học tập suốt đời, nhiều người thường tính đến việc xây dựng 

những năng lực cốt lõi của công dân học tập. Zhou Nanzhao (Trung Quốc) đã viết 

một chuyên đề về “Những tương tác giữa giáo dục với văn hóa” và đề xuất những 

năng lực cốt lõi, những phẩm chất mong muốn là:  

- Thừa nhận quyền con người;  

- Ý thức trách nhiệm xã hội;  

- Giá trị bình đẳng xã hội và dân chủ;  

- Khoan dung và tôn trọng tính đa chiều văn hóa;  

- Tinh thần quan tâm người khác;  

- Năng lực hợp tác;  

- Năng lực tạo nghiệp;  

- Năng lực sáng tạo;  

- Ý thức bình đẳng giới;  

- Tinh thần chấp nhận thay đổi;  

- Nghĩa vụ bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững.  

I.2. Những nghiên cứu về phát triển Trung tâm Học tập cộng đồng hướng tới nâng 

cao trình độ học vấn và cải thiện đời sống của người dân 

Vấn đề học tập suốt đời của người lớn với những phương pháp, cách thức tổ 

chức được nhiều quốc gia phát triển trên thế giới thực hiện ở trình độ cao hơn hẳn so 

với đa số các nước Đông Nam Á và Việt Nam.  

Thiết chế giáo dục cho người lớn gắn với cộng đồng dân cư được khẳng định 

như công cụ thiết yếu của xã hội học tập là các loại hình Trung tâm Học tập cộng 

đồng, mà quê hương của nó là Nhật Bản. Trung tâm học tập cộng đồng của Nhật Bản, 

có tên gọi là Kominkan, một mô hình dành cho việc học tập của người dân đã phát 

triển mạnh từ trên nửa thế kỷ qua. Trong Báo cáo khoa học “Chính sách học tập suốt 

đời của Nhật Bản - Bối cảnh, thành tựu và thách thức”, Hiromi Sasai (Nhật Bản) đã 

trình bày chi tiết lịch sử phát triển của Kominkan từ sau Thế chiến thứ II. Có người 
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gọi Kominkan là Cung văn hóa nhân dân, nhưng với tên gọi Trung tâm học tập cộng 

đồng là sát hơn cả. Theo Hiromi Sasai, các kiểu cơ sở giáo dục Kominkan hiện nay có 

mặt ở hầu hết các nước Đông Nam Á, Châu Á và nhiều quốc gia khác phục vụ việc 

học tập của người dân trong cộng đồng. [19]  

Ngày nay, Kominkan ở Nhật Bản đã có số lượng lớn hơn số trường trung học 

cơ sở và các thư viện trên toàn đất Nhật Bản (trên 18.000). Chức năng cơ bản của 

Kominkan là:  

- Nâng cao trình độ văn hóa cho cư dân trong cộng đồng;  

- Tổ chức giao lưu cho các thành viên cộng đồng;  

- Phát triển nghề địa phương;  

- Xây dựng ý thức dân chủ (cơ sở đào tạo nền dân chủ tại địa phương);  

- Tổ chức trao đổi giữa văn hóa đương đại với văn hóa truyền thống;  

- Thúc đẩy sự hợp tác giữa thanh, thiếu niên;  

- Tổ chức các hoạt động vì sự phát triển cộng đồng.  

Mô hình Trung tâm Học tập cộng đồng theo kiểu Kominkan đã có sự cải biên 

ở các quốc gia khác nhau cho phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện riêng của họ. Tuy 

nhiên, thế giới đều thống nhất rằng, Trung tâm Học tập cộng đồng là một thiết chế rất 

cơ bản gắn việc học tập của công dân với cộng đồng, vì cộng đồng.  

Năm 2014, có 650 người đại diện cho người học và giáo viên, các nhà quản lý 

Kominkan và các Trung tâm Học tập cộng đồng, các tổ chức khác có chức năng giáo 

dục người lớn, các tổ chức dân sự, các tổ chức liên hiệp quốc (UN), các Viện nghiên 

cứu, các khu vực tư nhân của 29 quốc gia đã dự Hội nghị tại Okayama để bàn về học 

tập của người lớn. Hội nghị đã đưa ra một cam kết (gọi là cam kết Okayama 2014) 

với 15 điều, trong đó có những điều nói về Kominkan - Trung tâm Học tập cộng 

đồng:  

Điều 1: Tăng cường hơn nữa việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của 

giáo dục phát triển bền vững tại các Kominkan và vai trò của Kominkan trong việc 

thúc đẩy giáo dục phát triển bền vững.  

Điều 3: Bảo đảm sự phát triển có hiệu quả về bền vững của các Kominkan 

bằng cách nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên và hoàn thiện cơ sở pháp lý để 

xây dựng niềm tin của cộng đồng đối với việc học tập ở Trung tâm.  

Điều 5: Hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm giáo dục phát triển bền vững thông qua 

các Trung tâm nguồn, đặc biệt là Kominkan trong bối cảnh học tập suốt đời của mọi 

người.  

Điều 14: Thúc giục các Chính phủ, nhà hoạch định chính sách, cơ quan quốc tế 

và khu vực tư nhân đầu tư, hỗ trợ hoạt động của các Kominkan - Trung tâm Học tập 

cộng đồng.  

Cần nhấn mạnh rằng, Kominkan khác hẳn về chất  so với các Trung tâm Học 

tập cộng đồng của nhiều quốc gia, bởi Kominkan bao gồm những thư viện lớn, những 



9 
 

trang thiết bị hiện đại, những phòng họp, phòng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của 

người học… Dù có sự khác biệt này song có một mục tiêu quan trọng chung cho cả 

Kominkan và các Trung tâm Học tập cộng đồng là vấn đề đào tạo nhân lực tại chỗ có 

chất lượng cao phục vụ nhu cầu lao động của địa phương.  

Một trong những văn bản chi tiết về hoạt động của Kominkan là Báo cáo chuyên 

đề của Kiichi Oyasu (Nhật Bản) với tiêu đề “Trung tâm Học tập cộng đồng 

(Kominkan) ở Okayama”. Theo Kiichi Oyasu, Kominkan hoạt động dựa trên nguyên tắc 

Teranaka (1946):  

- Phát huy dân chủ và hòa bình cho công dân;  

- Phát triển nguồn nhân lực tri thức và hiểu biết về văn hóa;  

- Phát triển cộng đồng trên cơ sở dân chủ và phát triển nguồn nhân lực.  

Việc học tập của công dân tại Kominkan được hỗ trợ qua 4 giai đoạn mà tinh 

thần chung là coi trọng tự học:  

Giai đoạn 1 Chuẩn bị trên cơ sở tìm h ểu nhu cầu và lợi ích của người học. 

Giai đoạn 2 Phát triển cơ bản (Cung cấp cơ hội học tập). 

Giai đoạn 3 Tự thúc đẩy và điều chỉnh (Hỗ trợ thiết lập các nhóm học tập).  

Giai đoạn 4 Tái áp dụng kinh nghiệm xã hội (Sắp xếp và tạo điều kiện cho các diễn 

đàn và cơ hội học tập).  

 

Người Nhật coi vốn xã hội (Social capital) là chìa khóa phát triển cộng đồng 

nên việc đào tạo nhân lực ở Kominkan luôn chú ý xây dựng mối quan hệ tốt và tin cậy 

lẫn nhau trong cộng đồng. Việc học của học viên cũng như việc quản lý của cán bộ 

phải hướng việc xây dựng các mối quan hệ này để tạo ra vốn xã hội cho cộng đồng.  

Mặt khác, với các quốc gia phát triển đang từng bước mở rộng kinh tế tri thức 

thì vấn đề đào tạo nhân lực cho địa phương được tiến hành ở cộng đồng cũng có 

những sắc thái riêng. Về vấn đề này, Pak Tee Ng (Hàn Quốc) và Nanyang Wall 

(Singapore), cho rằng, nguồn nhân lực, về bản chất của nó trong xã hội hiện đại, là 

nguồn vốn trí tuệ. Singapore cần tới những con người có tầm tư duy toàn cầu và năng 

lực cạnh tranh trên thị trường thế giới nên họ chủ trương “Một quốc gia học tập, nhiều 

nhà trường tư duy”. Vấn đề xuất phát từ luận điểm quan trọng là trong chủ nghĩa tư 

bản ở thế kỷ XXI, các cơ hội công việc có xu hướng tuột khỏi tay những người thuộc 

lĩnh vực dịch vụ sản xuất, hướng người lao động đến vai trò mang tính biểu tượng của 

các “nhà phân tích” - tức là những người có thể xác định vấn đề, giải quyết chúng và 

thương lượng về các phương thức, chiến lược. Điều này dẫn đến việc phải định nghĩa 

lại giáo dục. Giáo dục không chỉ đơn thuần là những bài tập kinh viện, mà còn phải 

gắn chặt với các vấn đề và nhiệm vụ của thế giới thực. Giáo dục không thể chỉ dừng 

lại tại thời điểm mà người học rời khỏi nhà trường. Quốc gia cần phải đầu tư vào đào 

tạo, tái đào tạo người lao động và tài trợ cho các dự án nghiên cứu - phát triển. Vì thế, 

việc phát triển và khai thác nguồn vốn trí tuệ sẽ tạo ra những nhu cầu rất khác biệt 
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trong bản chất và cơ chế vận hành của giáo dục cũng như việc học tập của người lớn 

tại cộng đồng.  

Một vấn đề được UNESCO và nhiều quốc gia đang tập trung giải quyết là giáo 

dục và phát triển bền vững thông qua Trung tâm Học tập cộng đồng. Trong báo cáo 

về “Những nỗ lực của UNESCO về giáo dục phát triển bền vững”, Rika Yorozu 

(Nhật) đã giới thiệu 5 lĩnh vực ưu tiên trong kế hoạch hành động toàn cầu về giáo dục 

vì sự phát triển bền vững. Đó là:  

- Thúc đẩy chính sách;  

- Chuyển đổi môi trường học tập và đào tạo;  

- Phát triển năng lực cho cán bộ giáo dục và giáo viên;  

- Trao quyền và huy động sự tham gia của thanh niên;  

- Đẩy mạnh các giải pháp phát triển bền vững ở địa phương.  

Ở Campuchia, vấn đề xã hội học tập và phát triển Trung tâm Học tập cộng 

đồng tuy làm hơi muộn nhưng tốc độ triển khai lại tương đối nhanh. Peou Vanna 

(Campuchia) đã có 2 báo cáo chuyên đề gửi tới Hội nghị quốc tế về giáo dục phát 

triển bền vững tại Trung tâm Học tập cộng đồng được tổ chức vào tháng 10/2016 ở 

Tp. Hòa Bình, Việt Nam. Phát triển giáo dục không chính quy tại Campuchia bảo đảm 

cho mọi công dân, bao gồm từ trẻ em đến người già, đều được hưởng quyền lợi giáo 

dục cơ bản và học suốt đời. Mặt khác, giáo dục không chính quy còn đặt ra mục tiêu 

giúp thanh niên và người lớn được tiếp cận với giáo dục kỹ năng sống và xóa mù chữ. 

[28] 

Hiện nay, Campuchia đang thực hiện Dự án “Loại bỏ những rào cản đối với 

nhóm thanh niên thiệt thòi ở nông thôn”. Dự án này có mấy phần chính sau:  

- Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý Trung tâm Học tập cộng đồng;  

- Xóa mù chữ chức năng (chủ yếu là xóa mù tiếng Anh);  

- Tổ chức các khóa học theo chương trình tạo thu nhập (Đào tạo nghề);  

- Kết nối Trung tâm Học tập cộng đồng với khu vực tư nhân, các doanh nghiệp 

xã hội và một số nguồn lực khác.  

Vấn đề giáo dục vì sự phát triển bền vững ở Lào cũng đã được phản ánh trong 

các bài viết của Bounhome Sorphabmixay, Dokkham Xomsihapanya và Bounhan 

ChanThasone (Lào). Trung tâm Học tập cộng đồng ở quốc gia này hướng chủ yếu 

vào mục tiêu giảm mù chữ và đào tạo nghề. Công việc khởi động từ 1992 bằng việc 

UNESCO thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm Học tập cộng đồng ở 2 làng KeoKou 

và Nanorkkoum thuộc tỉnh Vientian. [28]  

Ở Lào, vai trò Trung tâm Học tập cộng đồng thể hiện ở 2 hoạt động:  

- Khuyến khích hoạt động giảng dạy - hoạt động tự sinh tồn, nâng cao chất 

lượng cuộc sống;  

- Đào tạo nghề cơ bản cho cư dân, phát triển kinh tế gia đình.  

Những chương trình chủ yếu được giảng dạy ở Trung tâm là:  
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● Chương trình xóa mù chữ;  

● Chương trình tương đương;  

● Thông tin (thư viện);  

● Đào tạo nghề - chương trình tạo thu nhập.  

Về đào tạo nghề, Trung tâm Học tập cộng đồng ở Lào chủ yếu thực hiện đào 

tạo một số nghề sau: Dệt may, thủ công, thư viện, làm đẹp, nông nghiệp, chế biến 

thực phẩm và tin học.  

Ở các nước phát triển, người ta đi vào sử dụng các công nghệ dạy học để nâng 

cao chất lượng giảng dạy, làm tăng lượng tri thức trong từng chuyên đề thuộc chương 

trình giáo dục người lớn. Một trong những phương pháp học tập của người lớn, được 

nhiều người quan tâm, là sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở cộng đồng. 

Trong bài viết “Phát triển các kỹ năng công nghệ thông tin, học tập điện tử và văn hóa 

học tập điện tử”, Ichiro Miyazawa (Nhật Bản) cho rằng, với người dân “gần biết 

chữ” cũng cần dùng các thiết bị di động cầm tay để nhận tin nhắn SMS vào mỗi sáng 

và tối để nhận thông tin, từ đó họ dần dần tạo được chữ viết. Sau khóa học xóa mù 

chữ thì việc dùng điện thoại di động sẽ giúp người học có kỹ năng đọc, và khi họ chia 

sẻ thông tin cho người khác thì các kỹ năng này được nâng lên. Vấn đề là, tin nhắn 

trên điện thoại di động được xây dựng trên cơ sở sau:  

- Phổ cập điện thoại di động cho người gần biết chữ, giúp họ đọc và nhắn tin 

(viết) một cách hào hứng sẽ làm cho họ coi điện thoại di động là một công cụ học tập 

tự nhiên;  

- Chương trình hậu xóa mù chữ trên nền tảng sử dụng điện thoại di động sẽ 

được thiết kế một cách tương thích với trình độ đọc, viết cơ bản;  

- Tiếp theo là dựa trên các trang web để nhắn tin sẽ vừa kiểm tra việc học viên 

đọc tin, vừa giúp họ duy trì và củng cố kỹ năng đọc, viết;  

- Khuyến khích học viên dùng điện thoại di động để học tiếng các chương trình 

học cao hơn.  

Ở Đan Mạch, người ta đang rất chú ý đến học tập điện tử (e-learning), sử dụng 

các phương tiện truyền thông kỹ thuật số phục vụ việc học tập của người lớn. Trong 

bài “Giao tiếp đa phương thức - Cách sử dụng Video để hỗ trợ công tác tư vấn phục 

vụ các mục tiêu giáo dục, Mie Bulh (Đan Mạch) cho rằng, việc ứng dụng các hệ 

thống tín hiệu khác nhau như ký tự, hình ảnh, bài nói, âm thanh, con số và các cấu 

trúc tường thuật là cần thiết trong giao tiếp, nhất là trong học hỏi. Video là hình thức 

truyền tải thông tin có tính đa phương tiện cần ứng dụng vào việc học của người lớn. 

Sử dụng video sẽ rất thuận lợi cho việc tái tổ chức các tình huống dạy và học.  

Cùng với việc tổ chức học tập điện tử, người ta còn lập ra chương trình nâng 

cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để giúp vào việc kiểm định 

chất lượng học tập và chương trình tương đương. Maria Melizza, D.Tan và Yuko 

Lisette R.Domiago đã viết trong bài “Chương trình eSkwela: Phá vỡ những thói quen 
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cũ”. eSkwela đã giúp cho người học, nhất là người lớn, không có điều kiện  học hết 

chương trình giáo dục cơ bản, có cơ hội hoàn thành yêu cầu học qua chương trình 

tương đương, tiếp cận rộng rãi với nguồn học liệu và các công cụ học tập mới. 

Như vậy, các nghiên cứu trên thế giới, ở các mức độ khác nhau đã tập trung 

vào các khái cạnh như: 

     - Phát triển Trung tâm Học tập cộng đồng nói chung và một số mô hình Trung 

tâm Học tập cộng đồng; 

      - Mục đích và nội dung hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng; 

      -  Một số hình thức tổ chức hoạt động giáo dục của Trung tâm Học tập cộng 

đồng; 

      - Phương tiện phục phụ hoạt động giáo dục của Trung tâm Học tập cộng đồng; 

      - Vai trò của Trung tâm Học tập cộng đồng trong xây dựng xã hội học tập và 

phát triển bền vững… 

Tuy nhiên, đến nay, theo các tư liệu có được, chưa thấy có những nghiên cứu 

một cách tổng thể về vấn đề phát triển mô hình Trung tâm Học tập cộng đồng hoạt 

động hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu của xây dựng Xã hội học tập, ây dựng Nông thôn 

mới và Đổi mới căn bản Giáo dục và Đào tạo. 

II. Nghiên cứu tại Việt Nam  

I.1. Những nghiên cứu về học tập suốt đời/giáo dục thường xuyên và Xã hội học tập 

Những công trình nghiên cứu về xây dựng và phát triển Trung tâm Học tập 

cộng đồng được triển khai mạnh mẽ sau khi Đảng và Nhà nước có những quyết định 

và chủ trương xây dựng xã hội học tập ở nước ta. Nội dung của các công trình đều 

xuất phát từ yêu cầu học tập suốt đời trong một xã hội mà nền kinh tế tri thức quy 

định phải tổ chức lại mô hình giáo dục, chuyển mô hình giáo dục hiện tại sang mô 

hình giáo dục mở, trong đó, ngoài hệ thống giáo dục ban đầu (Initial education) còn 

có hệ thống giáo dục tiếp tục (continuing education) mà việc tổ chức học tập của 

người dân trong các cộng đồng cấp xã có tầm quan trọng đặc biệt.  

Tháng 6/2000, một Hội thảo khoa học có tên là “Kinh tế tri thức và những vấn 

đề đặt ra đối với Việt Nam” do Ban Khoa giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công 

nghệ, Bộ Ngoại giao đồng chủ trì. Các báo cáo chuyên đề thể hiện sự quan tâm của 

những nhà khoa học về tiếp cận nhanh với kinh tế tri thức ngay khi chúng ta chưa 

hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghiên cứu theo hướng này có 

nhiều bài viết của các tác giả như Đặng Hữu, Vũ Đình Cự, Chu Tuấn Nhạ, Chu Hảo, 

Phan Đình Diệu, Phạm Tất Dong, Đặng Ngọc Dinh, Trần Việt Phương, Võ Đại Lược, 

Nguyễn Quang Thái, Trần Đình Thiên…  

Trong Báo cáo khoa học “Kinh tế tri thức với chiến lược phát triển kinh tế ở 

Việt Nam”, Đặng Hữu cho rằng, chủ trương hội nhập quốc tế, phát triển thị trường, 

đi vào kinh tế tri thức là đúng, song, nhất thiết phải cải cách giáo dục, xây dựng xã 

hội học tập, yêu cầu mọi người đều có nghĩa vụ học tập suốt đời trong từng cộng 
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đồng dân cư. Chỉ có như vậy mới tăng cường được nhân lực chất lượng cao, nâng 

cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia. [15] 

Cùng với Đặng Hữu, Đinh Quang Ty và Hồ Ngọc Luật trong Đề tài mã số 

KX.02.03 về “Xu thế phát triển của kinh tế tri thức” đã nhấn mạnh đến sự cần thiết 

phải đổi mới tư duy về sự phát triển, lấy con người làm trung tâm, đưa một nội hàm 

mới vào khái niệm phát triển: “Phát triển là sự mở rộng phạm vi lựa chọn của con 

người để đạt tới một đời sống trường thọ, khỏe mạnh, có ý nghĩa và xứng đáng với 

con người”. Muốn chuyển sang kinh tế tri thức thì phải dựa vào nguồn lực trí tuệ, mà 

nguồn lực này chỉ có khi mọi người học tập suốt đời.  

Trong Báo cáo chuyên đề “Kinh tế tri thức - một cơ hội mới cho nước ta sau 

hai thế kỷ”, Chu Hảo [13] cho rằng, để chớp lấy cơ hội này, phải quyết tâm thực hiện 

4 giải pháp lớn:  

1. Tuyển chọn và trọng dụng nhân tài;  

2. Chấn hưng nền giáo dục quốc dân;  

 3. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ;  

4. Xây dựng hệ thống đổi mới công nghệ quốc gia.  

Viết về chủ đề “Tri thức và phát triển trong thời đại ngày nay”, Lê Đình Tiến 

và Hoàng Xuân Long cho rằng, nhất thiết phải thực hiện xã hội hóa giáo dục, tập 

trung các nguồn lực công cộng vào việc hỗ trợ việc học tập của người nghèo, phụ nữ 

có hoàn cảnh khó khăn và những người dân trong cộng đồng không có điều kiện đi 

học, sao cho bất kỳ người nào trong nhóm yếu thế đều vẫn có cơ hội học tập.  

Theo hướng tiếp cận công nghệ, Vũ Đình Cự [2] cho rằng, phải tri thức hóa 

người lao động thông qua việc học suốt đời. Ông cho rằng, việc điều khiển từ xa các 

máy móc trong công xưởng, việc xuất hiện máy thông minh (Smart Machinery) sẽ 

giải phóng con người ra khỏi dây chuyền sản xuất và công nghệ sẽ xâm nhập vào 

những công việc vốn nặng nhọc trong sản xuất nông nghiệp. Những người dân lao 

động giản đơn trước đây đều phải học để làm chủ nhiều công nghệ mới.  

Tiếp cận xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa có nhiều người tiến hành nghiên 

cứu xã hội hậu công nghiệp và những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng nguồn nhân 

lực chất lượng cao.  

Vào năm 1991, Đề tài khoa học cấp nhà nước, mã số KX.04.06 do Phạm Tất 

Dong làm chủ nhiệm đã tập hợp được nhiều nhà nghiên cứu tham gia. Đó là Đề tài đi 

vào các chính sách đối với trí thức và đặt vấn đề phát triển đội ngũ trí thức trong thời 

kỳ chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp trước bối cảnh 

kinh tế tri thức đang phát triển ở một số quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Thụy Điển, 

Đan Mạch, Đức, Anh, pháp, Nhật Bản…  

Nguyễn Hữu Tăng, Phạm Huy Tiến, Nguyễn Văn Trung, Bùi Khắc Việt, 

Nguyễn Văn Hộ, Bùi Văn Thiều... đã tiến hành những Đề tài nhánh của KX.04.06, 

đi sâu phân tích tri thức (Knowledge) như nguồn tài nguyên quý giá nhất của quốc 
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gia. Việc làm chủ nguồn tài nguyên này phải là những con người được đào tạo. Hơn 

nữa, những con người đó không chỉ nằm trong lực lượng trí thức (Intelligentsia) mà 

còn trong những người lao động tại cơ sở, trong những cộng đồng dân cư. Họ phải 

được học tập thường xuyên để chuyển từ những người làm lao động chân tay sang 

những lao động có tri thức mới.  

Tiếp theo đó là Đề tài KHXH.03.09 cũng do Phạm Tất Dong làm chủ nhiệm 

đã đi sâu vào nghiên cứu các chính sách quốc gia đối với trí thức. Đề tài tập hợp thêm 

nhiều chuyên gia ngoài những người đã góp phần vào Đề tài KX.04.06 nói trên. Thời 

điểm này, trên thế giới có rất nhiều sách báo nói đến nền kinh tế tri thức trong xu thế 

toàn cầu hóa. Khoa học và công nghệ đang từng bước trở thành lực lượng sản xuất 

trực tiếp và đang tạo ra sức mạnh cộng sinh (Simbiosis) giữa con người với thế giới tự 

nhiên, hình thành nên xã hội thông tin toàn cầu (Gobal information Society - GIS). Sự 

chuyển giao công nghệ (Technology transfer) giữ vai trò trung tâm của công nghiệp 

hóa. Vấn đề bức xúc nó cần giải quyết là phải xây dựng được một xã hội mà trong đó 

nền giáo dục đáp ứng được nhu cầu học tập liên tục của mỗi công dân - Xã hội học 

tập. 

Viết về công nghiệp hóa và kinh tế tri thức, Nguyễn Quang Thái đã nhấn 

mạnh tới việc thay đổi tư duy, dồn sức cho phát triển và tạo ra khâu đột phá, trước hết 

là làm cho nền giáo dục được cải tổ để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo 

những lao động có tay nghề đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế tri thức.  

Cùng vấn đề này, Phan Đình Diệu cho rằng, mọi thành tích và yếu kém của 

nền giáo dục đều liên quan đến mọi thành tích và yếu kém của bản thân hệ thống kinh 

tế - xã hội. Ở Việt Nam, việc hoạch định một chiến lược giáo dục không thể tách rời 

với việc tìm kiếm các giải pháp đột phá trong cải cách kinh tế và cải cách hành chính 

để tạo ra môi trường trong sạch cho phát triển giáo dục. Cải cách việc dạy và học đã 

là việc khó, nhưng tạo ra một xã hội học tập, một nền giáo dục cho mọi người và việc 

học tập suốt đời còn khó hơn nhiều.  

Dưới sự chủ trì của Vũ Đình Cự, các nhà khoa học Võ Đại Lược, Lưu Bích 

Hồ, Phạm Tất Dong… đã xây dựng chuyên đề “Một số vấn đề kinh tế tri thức và 

thực tiễn công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta”. Quan điểm của những tác giả 

trên là, muốn rút ngắn quá trình công nghiệp hóa phải tăng tốc, đi tắt, bỏ  qua lối 

mòn mà các quốc gia đi trước đã vất vả vượt qua. Ý tưởng này là khả thi khi tri thức 

đã mang tính toàn cầu. Vấn đề rất cơ bản ở đây là mọi công dân phải được học tập và 

đủ năng lực làm chủ tri thức mới, phải học tập để thường xuyên cập nhật tri thức và 

công nghệ. Những người nghèo khổ, vốn ít học nhất, đều được nền giáo dục bảo đảm 

sự học tập của họ.  

Tìm kiếm mô hình phát triển ở nước ta, Trần Đình Thiên [23] cho rằng phải 

có nhiều điều kiện, riêng về giáo dục, phải có đủ các điều kiện sau:  

- Phổ cập giáo dục bậc trung học;  
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- Phổ cập công nghệ thông tin;  

- Phổ cập ngoại ngữ;  

- Phổ cập nghề.  

Đứng ở góc độ giáo dục để đặt vấn đề phát triển kinh tế tri thức có nhiều nhà 

khoa học đã nghiên cứu như Nguyễn Minh Đường, Vũ Trọng Lâm, Trần Ngọc 

Hiên, Đỗ Hoàng Toàn, Nguyễn Xuân Thắng, Đặng Mộng Lân, Phạm Hồng Tiến, 

Nguyễn Thanh Bình... Trong những tác phẩm của họ, vấn đề phát triển xã hội Việt 

Nam trước xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và đi vào kinh tế tri thức được gắn 

với các điều kiện sau:  

- Phải cải cách giáo dục để đào tạo nguồn nhân lực có năng lực sáng tạo và khả 

năng học hỏi không ngừng trong suốt cuộc đời;  

- Hiện đại hóa hệ thống giáo trình để tạo ra được những kỹ năng cơ bản, nhất là 

kỹ năng sử dụng Computer và Internet;  

- Mở rộng và nâng cấp chất lượng mạng lưới dạy ngoại ngữ (quan trọng là học 

tiếng Anh);  

- Bảo đảm sự công bằng cho mọi người trong việc tiếp cận và hưởng thụ nền 

giáo dục cơ sở, tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội nắm bắt tri thức đại học.  

Vũ Ngọc Hải đã thực hiện chuyên đề “Hệ thống giáo dục quốc dân hướng tới 

một xã hội học tập suốt đời ở nước ta”. Theo ông, phải xây dựng một xã hội mà trong 

đó, ai cũng học, ham học, muốn học, còn nền giáo dục phải chú ý đào tạo theo cả mục 

tiêu tinh hoa lẫn mục tiêu đại chúng. [12] 

Nguyễn Minh Đường cho rằng, hàng triệu nông dân và lao động nông thôn 

phải được đào tạo để “ly nông bất ly hương”, dù cho họ chỉ học không chính quy tại 

cộng đồng thì họ vẫn được tiếp cận với công nghệ mới, với kỹ thuật mới, được làm 

quen với các thiết bị dạy học đa phương tiện (Multimedia) trong quá trình học tập 

suốt đời. Với mọi lao động, học thường xuyên cần được thực hiện như một nguyên 

tắc đào tạo tại chỗ. [11] 

Sau năm 2000, vấn đề giáo dục người lớn bắt đầu thúc bách các nhà nghiên 

cứu khoa học giáo dục đi sâu nghiên cứu. Trong những người này phải kể đến Tô Bá 

Trượng, Hoàng Minh Luật, Thái Thị Xuân Đào, Nguyễn Như Ất, Nguyễn Công 

Giáp.  

Trong cuốn sách “Giáo dục thường xuyên”, Tô Bá Trượng đã tổng kết khá 

sâu chức năng, nhiệm vụ của hệ thống giáo dục thường xuyên và vấn đề học tập của 

người dân trong cộng đồng. Về giáo dục thường xuyên, Tô Bá Trượng đã đi tới mấy 

kết luận sau đây:  

- Hệ thống giáo dục thường xuyên tạo cơ hội học tập suốt đời cho tất cả người 

lớn ở tất cả các địa bàn dân cư;  

- Giáo dục thường xuyên có thể đảm nhận việc đào tạo trung học, đại học và 

nghề nghiệp;  
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- Giáo dục thường xuyên được triển khai dưới các chương trình như giáo dục 

thường trực (Permanent education), giáo dục định kỳ (Recurrent education), giáo dục 

cộng đồng (Community education), giáo dục cơ hội thứ hai (Second – chance 

education), giáo dục ngoài nhà trường (Extra – Mural education).  

Nguyễn Như Ất là một tác giả của nhiều bài viết về giáo dục nhà trường và 

giáo dục ngoài nhà trường, giáo dục chính quy (Formal education), giáo dục không 

chính quy (Non-formal education), giáo dục phi chính quy (Informal education), giáo 

dục bán chính quy (Paraformal education) và giáo dục cận chính quy (Quasiformal 

education).  

Trong một điều tra diện rộng, Thái  Thị Xuân Đào đã khẳng định 4 chức năng 

của giáo dục không chính quy:  

- Chức năng thay thế đối với những người chưa qua các trường lớp của giáo 

dục ban đầu;  

- Chức năng giáo dục không chính quy nối tiếp cho những người học dở dang 

hệ giáo dục chính quy; 

- Chức năng giáo dục bổ sung đối với những người cần tích lũy thêm những 

kiến thức mới, những kỹ năng mới;  

- Chức năng hoàn thiện học vấn, tay nghề và nhân cách.  

Xem xét giáo dục thường xuyên theo hướng xây dựng xã hội học tập, Hoàng 

Minh Luật cho rằng, khái niệm “Giáo dục người lớn” phải gắn với cả giáo dục chính 

quy lẫn giáo dục không chính quy. Ông đồng ý với UNESCO khi cho rằng, giáo dục 

người lớn là toàn bộ quá trình có tổ chức, bất kể nội dung, trình độ, phương thức, 

chính quy hay không chính quy, kéo dài hay thay thế giáo dục ban đầu. Nhờ đó, 

những ai được coi là người lớn đều được nâng cao năng lực của mình, cập nhật thêm 

kiến thức, nâng cao được trình độ tay nghề hoặc thay đổi hành vi, thái độ của mình.  

Nghiên cứu về giáo dục không chính quy và xã hội học tập còn có những tác 

giả như Lê Bích Ngọc với “Định hướng giáo dục không chính quy trong quá trình 

xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam”, Nghiêm Xuân Lượng với “Xu thế phát triển 

giáo dục không chính quy”, Đào Duy Thụ với “Vị trí, vai trò của giáo dục không 

chính quy trong hệ thống giáo dục quốc dân”, Nguyễn Công Giáp với “Giáo dục 

không chính quy trước yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa”…  

Đứng ở góc độ vĩ mô của giáo dục, Vũ Văn Tảo [21] có 2 bài viết gồm “Chiến 

lược xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam” và “Thời đại mới và giáo dục đại học”. 

Ông dựng nên 2 hệ thống giáo dục: hệ thứ nhất bao gồm những thiết chế giáo dục 

chính quy dành cho thế hệ trẻ, còn hệ thứ hai gồm những thiết chế giáo dục không 

chính quy và phi chính quy cho người lớn. Cả 2 hệ thống này đều phải tuân thủ những 

nguyên tắc sau đây:  

- Mọi người học tập và học liên tục;  

- Phát triển giáo dục gắn với phát triển văn hóa;  
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- Hệ thống giáo dục mang tính đa dạng, mềm dẻo, liên thông;  

- Hệ thống mang tính mở;  

- Trình độ đào tạo được cơ cấu lại theo hướng quốc tế hóa.  

Về hướng xây dựng xã hội học tập, Vũ Văn Tảo đề ra 3 mục tiêu:  

Mục tiêu 1: Xây dựng năng lực thích ứng (Adaptableness). Với những thay đổi 

nhanh chóng của sản xuất, công nghệ, đời sống xã hội để đáp ứng (responsiveness) 

với những yêu cầu xã hội của phát triển tương lai.  

Mục tiêu 2: Xây dựng năng lực tự học sáng tạo trong quá trình học tập suốt đời 

và biết tự đánh giá nhằm đào tạo những nhân lực biết tư duy (Thinking manpower).  

Mục tiêu 3: Xây dựng năng lực chung (General competencies) để vượt qua sự 

đào tạo chuyên môn hóa hẹp.  

Trong bài viết của mình, Vũ Văn Tảo đã luận giải rằng, logic của học tập suốt 

đời đã dẫn đến việc đại chúng hóa đại học khi mở rộng giáo dục sau trung học.  

Phạm Minh Hạc cũng bàn đến xã hội học tập theo mức độ phát triển kinh tế: 

Kinh tế sức người, kinh tế tài nguyên và kinh tế tri thức. Từ đó, ông đặt 3 vấn đề:  

- Dân trí phải trở thành nhân lực;  

- Kết quả giáo dục đối với mỗi người phải trở thành nội lực;  

- Giáo dục trong thời đại kinh tế tri thức phải tạo ra những giá trị mới như giá 

trị thông tin, giá trị công nghệ.  

Đứng ở góc độ phát triển các ngành chuyên môn, nhiều nhà khoa học đã nêu 

lên sự phát triển của ngành trong điều kiện phát triển kinh tế. Nhìn chung, các tác giả 

này đều đề cập đến đào tạo nhân lực theo hướng đổi mới giáo dục nhằm tạo ra những 

tiềm lực khoa học và công nghệ. Ở phương diện này, ta thấy những bài viết sâu sắc 

như nói đến công nghệ sinh học (Biotechnology) ở nước ta của các tác giả Ngô Thế 

Dân, Lê Trần Bình…, đến pháp luật trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tri 

thức của Nguyễn Đình Lộc, Phạm Đình Chướng…, đến công nghệ thông tin như 

một động lực phát triển kinh tế tri thức của Trần Minh Tiến, Hồ Ngọc Luật …, đến 

vai trò của khoa học cơ bản trong kinh tế tri thức của Nguyễn Quang A…  

Những tác giả trên đây đều khẳng định phải xây dựng xã hội học tập khi đất 

nước còn đang ở giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

 

II.2. Những nghiên cứu về phát triển trung tâm học tập cộng đồng hướng tới cải 

thiện đời sống của người dân 

        Mặc dù hình thức tổ chức giáo dục theo mô hình Trung tâm Học tập cộng đồng 

mới hình thành và phát triển tại Việt Nam nhưng trong nước cũng đã có một số 

nghiên cứu về tổ chức và cách nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Học 

tập cộng đồng.  

Đề tài cấp Bộ mã số B99-49-79 của Thái Xuân Đào (2000) về "Xây dựng mô 

hình thí điểm về Trung tâm Học tập cộng đồng cấp xã ở nông thôn miền Bắc" đã đề 
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cập đến một số khái niệm cơ bản về Trung tâm Học tập cộng đồng và xu hướng phát 

triển mô hình Trung tâm Học tập cộng đồng của một số nước khu vực Đông Nam Á. 

Tác giả cũng đã nêu lên được thực  trạng về nhu cầu của người học tại cộng đồng và 

mạng lưới giáo dục thường xuyên tại một số địa phương. Về cơ cấu tổ chức, quản lí 

của trung tâm cũng được đề tài nghiên cứu và đề xuất. Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu 

của tác giả không đề cập đến các tiêu chuẩn để Trung tâm Học tập cộng đồng có thể 

hoạt động hiệu quả.  

       Tác giả Phạm Tất Dong (2011) có nghiên cứu trong báo cáo chuyên đề về "Tổ 

chức giáo dục không chính qui trong xã hội học tập". Báo cáo chuyên đề của tác giả 

đã liệt kê được sự phát triển của giáo dục không chính qui, trong đó có các hình thức 

tổ chức giáo dục, đào tạo, sinh hoạt văn hóa, tinh thần của các Trung tâm Học tập 

cộng đồng và các cơ sở giáo dục thường xuyên của nhiều nước trên thế giới (Nhật 

bản, Indonesia, Malaysia, CH Pháp, Anh, LB Đức, Cu Ba, Hoa Kì, Israel và Úc). Tác 

giả đã nghiên cứu sâu về thực trạng hệ thống giáo dục từ cấp tỉnh, huyện đến giáo dục 

không chính qui ở cấp xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở thực trạng giáo dục không 

chính qui, tác giả đề xuất mạng lưới giáo dục thường xuyên với mục tiêu hình thành 

xã hội học tập và đặc biệt là mô hình Trung tâm Học tập cộng đồng với các nội dung 

cụ thể như mô hình tổ chức, mô hình kết nối, phương thức kết nối, các nội dung hoạt 

động chính và vị trí của Trung tâm Học tập cộng đồng tại cơ sở.  

Đặng Quốc Bảo (2011) trong chuyên đề "Trung tâm học tập cộng đồng: Xu 

thế trên thế giới và tiềm năng phát triển ở Việt Nam" đã nêu lên xu thế của thế giới 

trong thế kỉ XXI trong việc xây dựng các Trung tâm Học tập cộng đồng. Tác giả đã 

nghiên cứu về sự ra đời và phát triển của Trung tâm Học tập cộng đồng tại một số 

nước trên thế giới và tại Việt Nam. Từ xu thế chung, tác giả đã nêu lên vai trò quan 

trọng của Trung tâm Học tập cộng đồng trong hiện tại và tương lai nhằm nâng cao 

dân trí và xây dựng nguồn nhân lực cho đất nước. 

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã có Đề tài V2010-11 nghiên cứu "Những 

khó khăn của giám đốc trong quản lí các Trung tâm Học tập cộng đồng".  Đề tài này 

tập trung vào nghiên cứu những khó khăn của giám đốc trong quản lí của Trung tâm 

Học tập cộng đồng khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn theo 

quyết định số 09/2008 QĐ-BGD&ĐT, điều 12 quy định về Giám đốc Trung tâm Học 

tập cộng đồng. 

       Tháng 7/2007, Đề tài “Xây dựng mô hình xã hội học tập ở Việt Nam” được hình 

thành do Nguyễn Mạnh Cầm làm chủ nhiệm. Đề tài đã khẳng định rằng, tại địa bàn 

hành chính cấp xã, mô hình giáo dục thường xuyên ở cấp xã là Trung tâm Học tập 

cộng đồng. Thiết chế giáo dục không chính quy này là thiết yếu để giải quyết việc học 

tập suốt đời cho người dân trong các cộng đồng dân cư mà chính quyền cấp xã quản 

lý. Nó hoạt động trong sự gắn kết với những mô hình văn hóa khác ở cấp xã như Nhà 
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văn hóa, Thư viện, Câu lạc bộ, Bưu điện Văn hóa xã, cơ sở dạy nghề tư nhân…  

Đề tài được bảo vệ chính thức vào tháng 12/2009. Chính phủ chỉ đạo triển khai 

mô hình Trung tâm Học tập cộng đồng do đề tài đề xuất trên phạm vi cả nước. Một 

loạt đề tài ứng dụng mô hình xã hội học tập được tiến hành ở nhiều tỉnh và thành phố, 

trong đó Trung tâm Học tập cộng đồng được xác định như một thiết chế không gì thay 

thế để người lao động có cơ hội học tập suốt đời theo phương thức học tập tại cộng 

đồng, vì cộng đồng và do cộng đồng.  

Kết quả của việc triển khai hàng loạt các đề tài ứng dụng làm tăng nhanh số 

lượng Trung tâm Học tập cộng đồng trong toàn quốc. Kết quả này được gắn liền 

những nhà nghiên cứu không chuyên. Có thể kể đến những người phát triển các Đề tài 

ứng dụng như: Phạm Văn Bảo, Hoàng Nguyện (Hải Dương), Phạm Ngọc Đáp 

(Thái Bình), Hoàng Xuân Khuyên (Ninh Bình), Trịnh Công Thái (Hòa Bình), Trần 

Luyến (Sơn La), Trần Thị Thiệp (Yên Bái), Cù Thị Hợp (Phú Thọ), Trương Sĩ 

Tiến (Quảng Trị), Bạch Hưng Đào (Nghệ An), Đinh Văn Báu (Hà Tĩnh), Phạm Din 

(Hà Tĩnh), Huỳnh Văn Bình (Đồng Nai), Nguyễn Văn Hanh, Lê Minh Ngọc (Tp. 

Hồ Chí Minh), Hà Ngọc Đào (Đăk Lăk), Trương Đức Uy (Cần Thơ), Hạng Mí De 

(Hà Giang), Lê Trọng Thi (Hà Nam), Đinh Gia Huấn (Nam Định), Nguyễn Đình 

Bưu (Thanh Hóa), Đồng Thị Bạch Tuyết (Tiền Giang), Nguyễn Bá Hiều (Trà 

Vinh), Lê Văn Hữu (Phú Yên).  

Như vậy, những đề tài triển khai ứng dụng nói trên đã có những kết quả rất 

quan trọng:  

- Làm phong phú và đa dạng hóa các loại hình Trung tâm Học tập cộng đồng 

với những đặc điểm riêng như Trung tâm Học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn, 

Trung tâm Học tập cộng đồng ở vùng đồng bằng, vùng cao, vùng biển đảo…, Trung 

tâm Học tập cộng đồng phục vụ đồng bào thiểu số, Trung tâm Học tập cộng đồng gắn 

kết với Nhà văn hóa…  

- Từ sự đa dạng của Trung tâm Học tập cộng đồng, các nhà nghiên cứu ở địa 

phương đã xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với từng loại hình trung tâm.  

- Rất nhiều Trung tâm Học tập cộng đồng đã có tác dụng tốt trong việc góp 

phần xóa đói giảm nghèo qua chương trình tăng thu nhập, xây dựng sự gắn kết xã hội 

qua chương trình giáo dục chính trị, bảo vệ sức khỏe nhân dân qua chương trình 

dưỡng sinh và vệ sinh phòng bệnh, phát triển việc làm nông thôn qua chương trình 

dạy nghề có thời gian đào tạo dưới 3 tháng…  

Vào cuối năm 2014, số lượng Trung tâm Học tập cộng đồng đã gần đủ để mỗi 

địa bàn cấp xã có một trung tâm. Đến đây, việc phát triển Trung tâm Học tập cộng 

đồng chuyển sang một trang mới. Sự phát triển của hệ thống Trung tâm Học tập cộng 

đồng quá mau lẹ đã đặt ra một vấn đề cấp thiết: Cần quản lý hệ thống này như thế nào 

để có sự cân đối giữa phát triển về số lượng với việc bảo đảm chất lượng.  

Một loạt luận án tiến sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục đã tập trung vào vấn đề 
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này. Trước hết cần kể đến công trình của Nguyễn Xuân Đường về quản lý Trung tâm 

Học tập cộng đồng trên địa bàn Nghệ An – nơi mà Trung tâm Học tập cộng đồng 

được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Nguyễn Xuân Đường đã đưa ra cơ 

chế quản lý các Trung tâm Học tập cộng đồng gắn với việc phát triển sản xuất, xóa 

đói giảm nghèo. Sau đó, Bùi Trọng Trâm đã đề xuất nghiên cứu công tác quản lý 

Trung tâm Học tập cộng đồng ở Thái Bình, đưa trung tâm xuống địa bàn thôn/tổ dân 

phố. Thái Bình vốn là tỉnh đi đầu trong việc đầu tư xây dựng Trung tâm Học tập cộng 

đồng với phong trào khuyến học, khuyến tài.  

Với việc quản lý hệ thống Trung tâm Học tập cộng đồng ở đồng bằng Sông 

Hồng, một vùng nông nghiệp rộng lớn vốn có sự phát triển giáo dục ở nông thôn khá 

phát triển, Lê Thị Phương Hồng đã đặt vấn đề định hướng đi cho hệ thống Trung 

tâm Học tập cộng đồng cho phù hợp với điều kiện của giai đoạn đầu xây dựng xã hội 

học tập theo Quyết định 89/QĐ-TTg của Chính phủ.  

Cũng về quản lý Trung tâm Học tập cộng đồng, Kiều Văn Minh đã đi sâu vào 

địa bàn Thủ đô Hà Nội, nơi mà số lượng Trung tâm Học tập cộng đồng ở phường, thị 

trấn có những nét rất riêng biệt so với vùng nông thôn. Trong khi đó, Thân Thị 

Châm lại khai thác những hoạt động của trung tâm để phục vụ đào tạo nhân lực tại 

chỗ chất lượng cao.  

Gần đây, với sự hỗ trợ của UNESCO, vấn đề giáo dục phát triển bền vững đã 

thành một nội dung quan trọng đưa vào hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng. 

Nguyễn Hồng Sơn đã có một báo cáo khoa học đưa ra mấy định hướng hỗ trợ người 

dân học tập thường xuyên vì sự phát triển bền vững như sau:  

- Có một hệ thống học tập mở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân học tập 

suốt đời;  

- Có hệ thống công nghệ thông tin, truyền thông hỗ trợ việc học tập;  

- Phát huy và nâng cao truyền thống hiếu học của gia đình, dòng họ, cộng 

đồng;  

- Bảo đảm điều kiện và cơ hội cho mọi người dân tiếp thu những kiến thức cơ 

bản, những kỹ năng thiết yếu mà đời sống đòi hỏi; 

- Tạo môi trường ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao năng lực cạnh 

tranh trong dân chúng;  

- Củng cố các cộng động đồng để bảo đảm cuộc sống an toàn, hài hòa, lành 

mạnh;  

- Giúp người dân sống thân thiện với thiên nhiên. 

Cùng với báo cáo này, trong Hội thảo về “Giáo dục vì sự phát triển tại Trung 

tâm Học tập cộng đồng” được tổ chức ở Thành phố Hòa Bình (2016) còn có gần 20 

báo cáo về hoạt động thực tiễn của các Trung tâm Học tập cộng đồng như Trung tâm 

Học tập cộng đồng Đình Bảng (Bắc Ninh), Tà Chải (Lào Cai), Pà Cò (Hòa Bình), Hải 

Long (Nam Định), Liên Sơn (Ninh Bình), Xuân Phú (Bắc Giang), Vĩnh Tiến (Hòa 
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Bình), Sặp Vặt (Sơn La), Bình Định (Thái Bình), Xuất Hóa (Hòa Bình)… [14]. Hội 

thảo đã đưa ra một cam kết về giáo dục vì sự phát triển tại Trung tâm Học tập cộng 

đồng 2016.  

Vấn đề bình đẳng giới cũng trở thành một nội dung gắn với hoạt động của 

Trung tâm Học tập cộng đồng nhằm bảo đảm sự công bằng xã hội trong học tập. Thái 

Thị Xuân Đào đã có những báo cáo về vấn đề này cho cán bộ khuyến học và cán bộ 

quản lý Trung tâm Học tập cộng đồng. Ngoài ra, Thái Thị Xuân Đào với sự cộng tác 

của Bế Hồng Hạnh, Bùi Thanh Xuân đã biên soạn tài liệu về bình đẳng giới để dùng 

trong Trung tâm Học tập cộng đồng.  

Để quản lý tốt Trung tâm Học tập cộng đồng, Nguyễn Đức Minh đã hoàn 

thành Đề tài nhà nước thuộc Quỹ NAFOSTED về “Xây dựng tiêu chí đánh giá Trung 

tâm Học tập cộng đồng”. Nghiên cứu đã đưa ra bộ chuẩn đánh giá với 03 mức độ 

hướng tới phát triển tự chủ và bền vững của các Trung tâm Học tập cộng đồng. Bộ 

chuẩn đánh giá do nhóm nghiên cứu đề xuất gồm có 14 tiêu chuẩn với 236 tiêu chí cụ 

thể (mức 1 gồm 64 tiêu chí, mức 2 gồm 91 tiêu chí và mức 3 gồ 82 tiêu chí) [19]. 

Nghiên cứu cũng đã chỉ ra thực trạng phát triển về số lượng của các Trung tâm Học 

tập cộng đồng chưa đi đôi với chất lượng và đa số các Trung tâm Học tập cộng đồng 

chỉ được thành lập theo phong trào chưa đáp ứng được về học tập theo nhu cầu nhằm 

cải thiện đời sống vất chất, văn hóa, tinh thần của người dân địa phương. Đây là một 

công trình mang ý nghĩa chỉ đạo, quản lý các Trung tâm Học tập cộng đồng trong 

những năm tới, đồng thời cũng giúp các Trung tâm Học tập cộng đồng có những căn 

cứ để định hướng phát triển nhằm xây dựng xã hội học tập tại địa bàn cấp xã/phường.  

Năm 2016, Hội Khuyến học Việt Nam đã tiến hành tổng kết 20 năm phong 

trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, trong đó có nội dung tổng kết 

sự phát triển của hệ thống Trung tâm Học tập cộng đồng giai đoạn 1996 – 2016. Nếu 

như năm 1996, cả nước chỉ có 10 Trung tâm Học tập cộng đồng được thí điểm ở 

Tây Bắc với sự giúp đỡ của UNESCO thì năm 2016, chúng ta đã có 11.057 trung 

tâm và đến 2018 đã là 11081 trung tâm ở gần như tất cả các xã/phường/thị trấn 

trong toàn quốc.  

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Hội Khuyến học Việt Nam đã tiến hành tổng 

kết 3 năm, 5 năm, 10 năm xây dựng và phát triển Trung tâm Học tập cộng đồng. 

Những tác dụng tích cực của Trung tâm Học tập cộng đồng có thể khái quát thành 

những điểm sau đây:  

Một là, việc cập nhật kiến thức và kỹ năng lao động kỹ thuật cho người dân, 

giúp họ tiếp cận với những công nghệ sản xuất mới, mang lại cho họ những thông tin 

cần thiết để thay đổi cách nghĩ, cách làm theo truyền thống đã thực sự có những tiến 

bộ. Trước hết, việc xóa đói, giảm nghèo trong cộng đồng dân cư, nhất là trong lĩnh 

vực tam nông (nông nghiệp, nông thôn, nông dân) được mọi cộng đồng dân cư công 

nhận. Những lớp tập huấn, những giờ học chuyên đề, những cuộc tọa đàm về các vấn 
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đề thiết thân như kỹ thuật liên hoàn VAC, về lợn siêu nạc, gà siêu thịt, nuôi cá sấu và 

ba ba, trồng hoa, trồng tiêu, làm nấm, quản lý trang trại, chống sâu bệnh cho hoa 

màu… đã giúp cho rất nhiều nông dân trở nên giàu có.  

Hai là, các lớp học xóa mù chữ, bổ túc văn hóa sau xóa mù chữ, phổ cập giáo 

dục cho trẻ không có điều kiện tham gia đầy đủ vòng giáo dục ban đầu, phổ cập giáo 

dục cho người lớn… đã thực sự nâng cao dân trí, phát triển nghề nghiệp ở nông thôn, 

giúp cho kết quả phổ cập giáo dục được bền vững.  

Ba là, nhiều Trung tâm Học tập cộng đồng đã tổ chức tốt việc dạy nghề có thời 

gian đào tạo dưới 3 tháng để giúp người dân tăng thu nhập, phát triển được nhiều 

nghề mới tại địa phương, nhiều người dân đã thích ứng với cơ chế thị trường, góp 

phần đưa sản phẩm nông nghiệp trở thành hàng hóa có thương hiệu.  

Bốn là, việc học tập của nhân dân tại các Trung tâm Học tập cộng đồng đã tạo 

nên vốn xã hội cần thiết trong thôn/tổ dân phố, sự đoàn kết và gắn bó cộng đồng được 

tăng cường, vệ sinh thôn xóm, ngõ phố được người dân giác ngộ, tri thức giữ gìn, sức 

khỏe tăng lên, đời sống tại cơ sở xã /phường/thị trấn trở nên văn hóa, văn minh hơn.  

Năm là, Trung tâm Học tập cộng đồng đã tích cực đóng góp vào phong trào 

xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học trước đây và 

đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng dân 

cư (thôn, tổ dân phố) học tập và đơn vị học tập.  

Trung tâm Học tập cộng đồng hiện trở thành một trong những tiêu chí đánh giá 

công nhận cộng đồng học tập cấp xã. Tuy nhiên, nhìn lại 20 năm phát triển Trung tâm 

Học tập cộng đồng, chúng ta thấy còn nhiều bất cập, cần phải khắc phục. Đó là:  

- Trên thực tế, hiện nay (2017) đã có tới 11.081 Trung tâm Học tập cộng đồng 

trên địa bàn toàn quốc, nhưng số trung tâm hoạt động thật sự có hiệu quả không quá 

50%. Nguyên nhân của tình hình này có nhiều, nhưng cơ bản nhất vẫn là việc quản lý 

trung tâm về phương diện vĩ mô và vi mô đều còn nhiều chỗ chưa hợp lý. Bên cạnh 

đó, chính sách đầu tư ngân sách cho các trung tâm quá hạn hẹp, việc thực thi chính 

sách chưa thật sự nghiêm túc.  

- Nhận thức của các cấp lãnh đạo địa phương về vai trò, vị trí của Trung tâm 

Học tập cộng đồng còn chưa đầy đủ. Vấn đề học tập của người lớn tại Trung tâm Học 

tập cộng đồng chưa thực sự được quan tâm đúng mức.  

- Số lượng Trung tâm Học tập cộng đồng gần đủ cho mỗi địa bàn hành chính 

cấp xã có 01 trung tâm. Tuy vậy, số lượng người dân tham gia học tập tại Trung tâm 

Học tập cộng đồng lại quá ít. Trên thực tế, mỗi năm chỉ có khoảng gần 20 triệu lượt 

người tham gia học tập, số lượng tuyệt đối chỉ trên dưới 10 triệu người học thực tại 

trung tâm mà thôi. Như vậy, tỷ lệ người lớn tham gia học tập thường xuyên còn khá 

hạn chế.  

- Cách học và dạy ở Trung tâm Học tập cộng đồng vẫn theo lối dạy học bổ túc 

văn hóa truyền thống là chính. Trung tâm Học tập cộng đồng chưa sử dụng các công 
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nghệ dạy học hiện đại bởi người dạy và người học đều chưa đủ trình độ sử dụng công 

nghệ thông tin vào việc học tập thường xuyên.  

Với tình trạng trên, Trung tâm Học tập cộng đồng cần phải có sự đổi mới căn 

bản và toàn diện để phục vụ có hiệu quả việc học tập suốt đời của người lớn giai đoạn 

sau 2020.  

Vào khoảng 10 năm trở lại đây, nhiều vấn đề mới do thực tiễn giáo dục người 

lớn trên thế giới và trong nước, cũng như những xu thế phát triển các chương trình 

mới đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm Học tập cộng đồng đã đặt ra cho các nhà nghiên 

cứu về loại hình thiết chế này tìm ra những giải pháp cụ thể.  

Trước hết để phục vụ cho việc định hướng tổ chức và phát triển Trung tâm 

Học tập cộng đồng trước xu thế phát triển các thiết chế giáo dục không chính quy trên 

địa bàn hành chính cấp xã, cần phải sơ kết đánh giá tác động và hiệu quả của Trung 

tâm Học tập cộng đồng. Theo yêu cầu này, các nghiên cứu về “Xây dựng tiêu chí 

đánh giá Trung tâm Học tập cộng đồng” của tác giả Nguyễn Đức Minh và “Tổng 

quan nghiên cứu tác động, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng tại 

một số quốc gia” của Bùi Thanh Xuân là những công trình rất có giá trị cho việc tìm 

kiếm mô hình Trung tâm Học tập cộng đồng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội 

của nước ta hướng tới xây dựng xã hội học tập.  

Một trong những vấn đề cơ bản đặt ra về thực tiễn xây dựng mô hình giáo dục 

mở được hiểu như thế nào với khái niệm mô hình xã hội học tập. Nghị quyết Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ IX đã thống nhất xã hội học tập là một mô hình giáo dục mở, 

do vậy, các yếu tố thành phần bao gồm những thiết chế giáo dục trong xã hội học tập 

cũng phải có tính mở. Về vấn đề này, trong kỷ yếu các hội thảo khoa học đầu năm 

2018, Phạm Tất Dong đã có nhiều bài viết phục vụ cho việc sửa đổi, bổ sung Luật 

Giáo dục như: Giáo dục thường xuyên là hệ thống giáo dục mở, Trung tâm Học tập 

cộng đồng là thiết chế giáo dục mở, Thành phố học tập là mô hình xã hội học tập sinh 

động tại nhiều quốc gia, trong đó, khẳng định tính mở của Trung tâm Học tập cộng 

đồng.  

Bắt đầu từ năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 971/QĐ-TTg về 

dạy nghề cho lao động nông thôn tại các Trung tâm Học tập cộng đồng. Phạm Tất 

Dong, Nguyễn Đăng Cúc cùng nhiều chuyên gia của Bộ Lao động, Thương binh và 

Xã hội đã có những nghiên cứu để Đề án 971 đi vào cuộc sống thông qua hoạt động 

của Trung tâm Học tập cộng đồng. Hoạt động của trung Trung tâm Học tập cộng 

đồng đang đứng trước nhiều vấn đề mới, nhất là:  

- Để học viên có năng lực tự học, vấn đề cơ bản là phải bồi dưỡng cho họ một 

trình độ sử dụng công nghệ học tập hiện đại nhằm giúp họ có thêm các phương thức 

học tập mới như học tập tại nơi làm việc, học tập tại nhà… Muốn vậy, họ phải có kỹ 

năng khai thác các tri thức mới qua máy tính bàn, máy tính bảng, điện thoại thông 

minh… 
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- Theo Quyết định 89/QĐ-TTg, việc học tập suốt đời cần được tiến hành ở thư 

viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ, bưu điện văn hóa xã… Vì vậy, Trung tâm Học tập cộng 

đồng phải xác lập được mối liên hệ thường xuyên với các thiết chế văn hóa nói trên để 

phối hợp, điều hòa các chương trình học tập của người lớn.  

- Tại một số địa phương đang có xu thế sáp nhập Trung tâm Học tập cộng đồng 

với Trung tâm Văn hóa - Thể thao. Đây là mô hình mới cần được theo dõi và tổng kết 

một cách nghiêm túc trước khi Nhà nước có kết luận chính thức về xu thế này.  

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai Đề án xây dựng mô hình Thành phố 

học tập và mô hình công dân học tập (Đề án đang được xúc tiến do nhóm nghiên cứu 

thuộc Hội Khuyến học Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Vụ Giáo dục 

Thường xuyên thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo). Việc xuất hiện mô hình Công dân học 

tập và thành phố học tập sẽ làm cho Trung tâm Học tập cộng đồng có thêm nhiệm vụ, 

bởi nó sẽ phải phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp những công việc liên quan đến các chỉ 

tiêu phát triển giáo dục người lớn ngay tại trung tâm học tập cộng đồng.  

- Trước xu thế phát triển kinh tế tri thức dưới tác động của cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4 và trong điều kiện thế hệ trẻ ở địa bàn hành chính cấp xã được phổ 

cập giáo dục trung học thì những chương trình mới dành cho người lớn học tại Trung 

tâm Học tập cộng đồng sẽ phải mang trình độ học vấn sau trung học, đồng thời phải 

mở ra những mục tiêu đào tạo mới như hướng nghiệp, khởi nghiệp, lập nghiệp, xóa 

mù chữ chức năng, xóa mù nghề…  

Như vậy, trên thế giới và tại Việt Nam đã có những nghiên cứu về nhiều khía 

cạnh khác nhau của Trung tâm Học tập cộng đồng. Các nghiên cứu đa số tập trung 

vào xây dựng và phát triển Trung tâm Học tập cộng đồng, vai trò của cán bộ quản lý 

trong phát triển Trung tâm Học tập cộng đồng, các hoạt động của Trung tâm Học tập 

cộng đồng trong xóa mù chữ, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn và kĩ năng của một 

số nghề cho cộng đồng, vai trò của Trung tâm Học tập cộng đồng trong xã hội học 

tập,… Chưa có công trình nào nghiên cứu tổng thể về Trung tâm Học tập cộng đồng 

với vai trò là cơ sở giáo dục tại cộng đồng đáp ứng xây dựng xã hội học tập, xây dựng 

nông thôn mới, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.     

 

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

tài  

Bước vào thập kỷ thứ hai của thế kỷ XXI, có thể thấy rằng, một trong những 

nhân tố quyết, định, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế là tạo nguồn nhân lực và chất 

lượng nhân lực của mỗi quốc gia. Kinh nghiệm các nước cho thấy, trong hoạch định 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội họ rất chú trọng đến nhân tố con người, quan tâm 

tới sự cân đối trong đầu tư phát triển giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên, 

học tập suốt đời.  

Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và phát triển xã hội học tập 
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- là nơi mọi người dân đều được học tập để nâng cao kiến thức, rèn luyện, phát triển 

kỹ năng thường xuyên, liên tục và suốt đời. Hệ thống giáo dục thường xuyên ở Việt 

Nam đã trở thành một trong hai bộ phận quan trọng của hệ thống giáo dục quốc dân 

để mở rộng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người góp phần xây dựng xã hội học tập.  

Được sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của UNESCO, nhiều Trung tâm Học tập 

cộng đồng đã được thành lập và phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là ở các 

nước Châu Á. Sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm Học tập cộng đồng được đánh giá 

là mô hình hiệu quả trong việc tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người ở cộng 

đồng, nhất là người lớn ở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi khó khăn. Tùy theo hoàn 

cảnh, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước mà việc phát triển các Trung 

tâm Học tập cộng đồng có khác nhau, nhưng đều chung một mục đích nhằm tạo điều 

kiện cho mọi người dân được học tập và học tập suốt đời.  

Ở Việt Nam, việc nghiên cứu và phát triển Trung tâm Học tập cộng đồng đã 

được nghiên cứu và triển khai từ rất sớm. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

trong những năm gần đây, Trung tâm Học tập cộng đồng đã được thành lập ở hầu hết 

các xã, phường, thị trấn trong cả nước. Năm học 1998 - 1999, cả nước chỉ có 10 

Trung tâm Học tập cộng đồng, nhưng đến năm học 2016 - 2017 đã có 11.081 Trung 

tâm Học tập cộng đồng được thành lập và đi vào hoạt động. Điều này cho thấy việc 

phát triển các Trung tâm Học tập cộng đồng là cần thiết và đã trở thành xu thế phát 

triển tất yếu không những ở các nước trên thế giới, trong khu vực, mà ở cả Việt Nam.  

Việt Nam đã hoàn thành “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 

2010” và hiện nay đang thực hiện “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 

2020”. Thực tế cho thấy nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời đã trở thành 

điều kiện thiết yếu đối với nhiều người dân. trung tâm học tập cộng đồng - một trong 

những cơ sở của hệ thống giáo dục thường xuyên đã được Luật hóa để xây dựng xã 

hội học tập từ cơ sở, chính là nơi tạo cơ hội học tập thường xuyên, học tập suốt đời 

cho mọi người trong xã hội và nó đã được đánh giá là mô hình giáo dục có hiệu quả 

trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và góp phần phát triển cộng 

đồng bền vững. Điều này được thể hiện rõ trong chức năng của Trung tâm Học tập 

cộng đồng là: “Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi được học tập 

thường xuyên, học tập suốt đời; được phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm 

trong sản xuất và cuộc sống góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng năng suất lao động, 

giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân và cả cộng 

đồng; là nơi thực hiện việc phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật đến với mọi 

người dân”.  

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của Trung tâm Học tập cộng đồng 

trong việc tạo cơ hội học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, một trong những 

nhiệm vụ và giải pháp của “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” là: 

“Củng cố, phát triển bền vững Trung tâm Học tập cộng đồng; tăng cường các biện 
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pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng; mở rộng địa 

bàn hoạt động đến các thôn, bản, cụm dân cư; đa dạng hóa nội dung giáo dục; phấn 

đấu tăng số lượng Trung tâm Học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả; phát triển 

mô hình Trung tâm Học tập cộng đồng kết hợp với Trung tâm văn hóa thể thao xã 

hoạt động có hiệu quả”. Thực tế hoạt động trong những năm qua, Trung tâm Học tập 

cộng đồng đã được đánh giá là mô hình học tập suốt đời quan trọng ở cơ sở, góp phần 

nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thúc đẩy công cuộc đổi mới và phát 

triển kinh tế - xã hội - bảo vệ môi trường của địa phương, đặc biệt đối với các vùng 

sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc ít người.  

Trong những năm vừa qua, với nhiều lý do khác nhau mà Trung tâm Học tập 

cộng đồng ở nhiều địa phương còn hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Theo đánh giá 

không chính thức chỉ có khoảng từ 20% đến 30% các Trung tâm Học tập cộng đồng 

hoạt động tích cực. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Trung tâm Học tập cộng 

đồng bước đầu cũng đã bộc lộ một số bất cập, yếu kém và hạn chế nhất định. Cụ thể: 

Ban Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng còn hạn chế về năng lực quản lý, điều 

hành, hoạt động chưa đều và ở nhiều nơi còn thiếu hợp lý về cơ cấu; Nội dung và hình 

thức hoạt động còn sơ sài; Cơ sở vật chất nghèo nàn; Kinh phí hoạt động còn hạn hẹp; 

Cơ chế vận hành còn thiếu đồng bộ; Sự phối kết hợp giữa các ban ngành, đoàn thể để 

tổ chức các hoạt động tại trung tâm còn gặp nhiều khó khăn và chưa hiệu quả… Bên 

cạnh đó, theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng (Ban 

hành theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 03 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã xác định: “Trung tâm Học tập cộng đồng là cơ sở 

giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là trung tâm học tập tự chủ 

của cộng đồng cấp xã, có sự quản lý, hỗ trợ của Nhà nước; đồng thời phải phát huy 

mạnh mẽ sự tham gia, đóng góp của nhân dân trong cộng đồng dân cư để xây dựng 

và phát triển các trung tâm theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm”. Tuy nhiên 

yếu tố “phát huy mạnh mẽ sự tham gia, đóng góp của nhân dân trong cộng đồng dân 

cư” chưa thật sự được quan tâm trong tất cả các hoạt động của trung tâm từ xây dựng 

kế hoạch, tổ chức thực hiện đến kiểm tra, đánh giá hoạt động của Trung tâm Học tập 

cộng đồng. Từ những nguyên nhân trên dẫn đến tình trạng nhiều trung tâm hoạt động 

chỉ mang tính hình thức, không thu hút được người dân đến tham gia.  

Hiện nay, ngoài những Trung tâm học tập cộng đồng được thành lập và hoạt 

động theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT, đã có nhiều Trung tâm học tập cộng 

đồng trên cả nước đã thay đổi tổ chức như hợp nhất với Trung tâm văn hóa - thể thao 

xã thành Trung tâm văn hóa - thể thao - học tập cộng đồng, với sự tham gia của cán 

bộ ngành văn hóa trong Ban Giám đốc Trung tâm; hay như mở rộng mạng lưới vệ 

tinh của Trung tâm Học tập cộng đồng với việc thành lập các “Câu lạc bộ học tập 

cộng đồng” ở các thôn/xóm/bản/ấp để tăng cường cơ hội học tập cho người dân tại 

cộng đồng; hoặc đưa cán bộ chiến sĩ biên phòng vào trong cơ cấu Ban Giám đốc của 
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Trung tâm ở những vùng biên cương tổ quốc… Các mô hình này bước đầu đã chứng 

minh được sự thích ứng với đặc điểm của từng vùng miền. Tuy nhiên, những mô hình 

này về lâu dài có thực sự phù hợp và mang tính bền vững hay chưa thì còn cần phải 

xem xét lại một cách kỹ lưỡng.  

Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 04 tháng 01 năm 2013 của Hội nghị lần thứ tám 

Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã nhấn mạnh đến mục tiêu 

là“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” và “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”.  

Thực hiện chủ trương trên, ngày 28 tháng 11 năm 2014, Quốc hội đã ra Nghị 

quyết số 88/2014/QH13 về “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ 

thông” với các mục tiêu: “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 

nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ 

thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền 

giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả 

về phẩm chất và năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng 

của mỗi học sinh”; với các yêu cầu: “…, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp 

của nền văn hóa Việt Nam và phù hợp với xu thế quốc tế, đồng thời đổi mới toàn diện 

mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục, thi, kiểm tra, đánh 

giá chất lượng giáo dục theo yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; khắc 

phục tình trạng quá tải; tăng cường thực hành và gắn với thực tiễn cuộc sống…”; và 

nội dung đổi mới: “… Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục 

lý tưởng, truyền thống văn hóa, lịch sử, 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”.  

Những tư tưởng chỉ đạo của Đảng và mục tiêu giáo dục nêu trên hoàn toàn phù 

hợp với xu thế phát triển hướng tới phát triển các năng lực cần có của học sinh trong 

thế kỷ XXI đã được UNESCO khuyến cáo và các nền giáo dục phát triển cũng đang 

tập trung hướng tới. Trong giai đoạn hiện nay, kiến thức nhân loại phát triển rất nhanh 

và các chương trình giáo dục phổ thông không thể cập nhật kịp. Mặt khác, các cơ sở 

giáo dục chính quy cũng không thể có đầy đủ các điều kiện để người học vận dụng tất 

cả kiến thức, kỹ năng đã được học và tự học. Trong khi đó, năng lực của người học sẽ 

phát triển tốt khi thường xuyên được cập nhật kiến thức, kỹ năng và có điều kiện được 

vận dụng trong cuộc sống thực tiễn. Vì vậy, cần có cơ sở tại cộng đồng, xã hội với cơ 
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chế hoạt động mềm dẻo, giúp mọi người có thể thường xuyên học tập, rèn luyện phát 

triển năng lực. Trung tâm Học tập cộng đồng với các chức năng, nhiệm vụ hiện có 

nếu được vận hành tốt sẽ có thể đáp ứng được những nhu cầu này của mọi người. 

Ngày 05 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 

691/QĐ-TTg về “Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020” 

trong đó tiêu chí về mặt giáo dục là: “Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt từ 90% 

trở lên; tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành 

chương trình giáo dục tiểu học đạt từ 95% trở lên, số trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang 

học các lớp tiểu học; tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đang 

học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học 

phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt từ 95% trở lên”. Một số tiêu chí giáo dục 

chỉ có thể thực hiện khi kết hợp cùng nhau của cả giáo dục chính quy và giáo dục 

thường xuyên. Bên cạnh đó, các tiêu chí về Y tế, Văn hóa và Môi trường cũng cần có 

sự tham gia của giáo dục, đặc biệt là giáo dục tại cộng đồng thì mới có thể thực hiện 

được. Trung tâm Học tập cộng đồng là thiết chế giáo dục thường xuyên tại cộng đồng 

có đầy đủ chức năng để có thể bổ sung, cùng với giáo dục chính quy thực hiện giáo 

dục để đáp ứng các yêu cầu của nông thôn mới. 

Vai trò, vị trí của Trung tâm Học tập cộng đồng đối với xây dựng xã hội học 

tập, xây dựng nông thôn mới và phục vụ cho đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và 

Đào tạo Việt Nam là quan trọng và rõ ràng. Tuy nhiên, thông tin từ nghiên cứu và 

thực tế cho thấy, các Trung tâm Học tập cộng đồng còn thiếu những yếu tố cần thiết 

cho sự phát triển bền vững và đáp ứng các yêu cầu của xây dựng xã hội học tập, xây 

dựng nông thôn mới và phục vụ cho đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

Việt Nam. Vì vậy, việc nhìn nhận, đánh giá hoạt động của các Trung tâm Học tập 

cộng đồng nhằm đưa ra những giải pháp hướng tới hoàn thiện và phát triển mô hình 

Trung tâm Học tập cộng đồng, giúp Trung tâm Học tập cộng đồng hoạt động hiệu 

quả, đúng với bản chất của Trung tâm Học tập cộng đồng là “của dân, do dân và vì 

dân”, đáp ứng yêu cầu Xây dựng Xã hội học tập, Xây dựng Nông thôn mới và Đổi 

mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo là việc làm hết sức cần thiết.  

15 Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và 

ngoài nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng 

quan 
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16 Nội dung nghiên cứu của đề tài: 

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận của xây dựng và phát triển Trung tâm Học 

tập cộng đồng đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn 

mới và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

1.1. Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến đề tài 

1.1.1 Nghiên cứu về phát triển mô hình các Trung tâm Học tập cộng đồng trên thế 

giới và tại Việt Nam. 

1.1.2 Nghiên cứu về xây dựng xã hội học tập trên thế giới và tại Việt Nam. 

1.1.3 Nghiên cứu về vai trò của Trung tâm Học tập cộng đồng trong xây dựng xã 

hội học tập trên thế giới và tại Việt Nam.  

1.1.4 Nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực trong xây dựng nông thôn mới. 

1.1.5 Nghiên cứu về vai trò của Trung tâm Học tập cộng đồng trong xây dựng 

nông thôn mới. 

1.1.6 Nghiên cứu về giáo dục thường xuyên trong đáp ứng đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo. 

1.1.7 Nghiên cứu về vai trò của Trung tâm Học tập cộng đồng trong đổi mới căn    

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại Việt Nam và trên thế giới. 

1.2. Nghiên cứu một số khái niệm cơ bản của đề tài 

1.2.1 Khái niệm cộng đồng 

1.2.2 Khái niệm Trung tâm Học tập cộng đồng 

1.2.3 Khái niệm phát triển Trung tâm Học tập cộng đồng 

1.2.4 Khái niệm xã hội học tập 

1.2.5 Khái niệm xây dựng xã hội học tập 

1.2.6 Khái niệm giáo dục thường xuyên và giáo dục không chính quy 

1.2.7 Khái niệm nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới 

1.2.8 Khái niệm phát triển bền vững 

1.2.9 Khái niệm đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo 

1.2.10 Khái niệm đáp ứng yêu cầu. 

1.3. Nghiên cứu về xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay  

1.3.1 Nghiên cứu về vai trò của xã hội học tập trong phát triển bền vững 

1.3.2 Nghiên cứu về đặc điểm của xã hội học tập 

1.3.3 Nghiên cứu về những yếu tố ảnh hưởng tới xây dựng xã hội học tập 

1.4. Nghiên cứu về mô hình Trung tâm Học tập cộng đồng trong xây dựng                       

xã hội học tập 

       1.4.1 Nghiên cứu về vị trí, vai trò của Trung tâm Học tập cộng đồng trong hệ 

thống giáo dục  



32 
 

       1.4.2 Nghiên cứu về chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Học tập cộng đồng 

        1.4.3 Nghiên cứu về các đặc điểm của các mô hình Trung tâm Học tập cộng đồng 

       1.4.4 Nghiên cứu về những yêu cầu đối với Trung tâm Học tập cộng đồng trong 

xây dựng xã hội học tập 

       1.4.5 Nghiên cứu về các hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng 

        1.4.6 Nghiên cứu về các điều kiện bảo đảm sự phát triển bền vững của Trung tâm 

Học tập cộng đồng 

       1.4.7 Nghiên cứu về đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập cộng 

đồng 

       1.4.8  Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học 

tập cộng đồng 

1.5. Nghiên cứu về vai trò của Trung tâm Học tập cộng đồng trong xây dựng nông 

thôn mới  

1.5.1 Nghiên cứu về đặc điểm của nông thôn mới 

1.5.2 Nghiên cứu về các chỉ số liên quan đến giáo dục trong xây dựng nông thôn 

mới 

1.5.3 Nghiên cứu về tổ chức các hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng 

trong xây dựng nông thôn mới 

1.5.4 Nghiên cứu về một số yếu tố chính ảnh hưởng đến đáp ứng của Trung tâm 

Học tập cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới. 

 1.6 Nghiên cứu về vai trò của Trung tâm Học tập cộng đồng trong đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo 

       1.6.1 Nghiên cứu về những yêu cầu của đổi mới căn bản và toàn diện trong giáo 

dục thường xuyên 

     1.6.2 Nghiên cứu về tổ chức hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng đáp 

ứng đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo 

       1.6.3 Nghiên cứu các yếu tố đảm bảo để Trung tâm Học tập cộng đồng đáp ứng 

đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.       

Nội dung 2: Nghiên cứu kinh nghiệm về xây dựng và phát triển Trung tâm Học 

tập cộng đồng đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn 

mới và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên thế giới và tại Việt 

Nam 

2.1. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước, khu vực trên thế giới: (Hoa Kỳ, Nhật 

Bản, Austraylia, Đông Nam Á, một số quốc gia ở Bắc Âu, Bắc Á và Nam Á,…) về 

phát triển mô hình Trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng nhu cầu giáo dục người lớn. 

2.1.1 Chính sách về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập 

2.1.2 Một số mô hình về xã hội học tập 
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2.1.3 Phát triển bền vững các Trung tâm Học tập cộng đồng 

 2.1.4 Tổ chức thực hiện giáo dục của các Trung tâm Học tập cộng đồng đáp ứng 

xây dựng xã hội học tập. 

2.1.5 Hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng 

2.1.6 Một số bài học kinh nghiệm 

2.2. Nghiên cứu kinh nghiệm của Việt Nam về các nội dung  

2.2.1 Chính sách về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập  

2.2.2 Quá trình xây dựng xã hội học tập  

2.2.3 Phát triển bền vững các Trung tâm Học tập cộng đồng tại Việt Nam 

 2.2.4 Những hoạt động chính của Trung tâm Học tập cộng đồng thông qua các 

nghiên cứu. 

 2.2.5 Đánh giá của các nghiên cứu về hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập 

cộng đồng 

 2.2.6 Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

 

Nội dung 3: Nghiên cứu thực trạng xây dựng và phát triển bền vững các Trung 

tâm Học tập cộng đồng đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, xây dựng 

nông thôn mới và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

3.1. Nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động và phát triển của các Trung tâm Học 

tập cộng đồng 

3.2. Nghiên cứu thực trạng văn bản quản lý các Trung tâm Học tập cộng đồng đáp 

ứng Xây dựng XHHT, Xây dựng Nông thôn mới và đổi mới căn bản giáo dục 

và đào tạo; 

  3.3. Nghiên cứu thực trạng các nguồn lực bảo đảm phát triển bền vững các Trung 

tâm Học tập cộng đồng đáp ứng Xây dựng xã hội hoc tập, Xây dựng Nông thôn 

mới và Đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo; 

3.4.  Nghiên cứu nhu cầu của Trung tâm Học tập cộng đồng nhằm đáp ứng Xây dựng 

xã hội học tập, Xây dựng Nông thôn mới và Đổi mới căn bản giáo dục và đào 

tạo; 

3.5. Nghiên cứu các điều kiện, yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của Trung tâm 

Học tập cộng đồng đáp ứng Xây dựng xã hội học tập, Xây dựng Nông thôn mới 

và đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo.   

 

Nội dung 4: Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các 

Trung tâm Học tập cộng đồng đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, xây 

dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo 

4.1. Nghiên cứu một số nguyên tắc cơ bản để đề xuất các giải pháp; 
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4.2. Nghiên cứu các mục tiêu, nội dung, cách thức thực hiện và những điều kiện thực 

hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng 

nhằm đáp ứng Xây dựng xã hội học tập, Xây dựng Nông thôn mới và Đổi mới căn 

bản giáo dục và đào tạo..; 

4.3. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cần thiết trong Quy chế hoạt động của Trung tâm 

Học tập cộng đồng 

4.4. Nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của 

Trung tâm Học tập cộng đồng: Khung các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá hiệu quả 

Trung tâm Học tập cộng đồng; Bộ tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động 

Trung tâm Học tập cộng đồng tương ứng với các mô hình Trung tâm Học tập cộng 

đồng. 

4.5. Nghiên cứu những chính sách đầu tư nguồn lực cho hoạt động của Trung tâm học 

tập cộng đồng (Về cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, nhân lực,....)  

4.6. Nghiên cứu về tăng cường vai trò của  chính quyền  và cá nhân, tổ chức trong 

tham gia xây dựng, phát triển Trung tâm Học tập cộng đồng. 

4.7. Nghiên cứu xác định các nội dung và hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng chuyên môn 

cho cán bộ quản lý của Trung tâm Học tập cộng đồng 

4.8. Nghiên cứu việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng, xã hội về, vai 

trò của Trung tâm Học tập cộng đồng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 

4.9. Nghiên cứu tác động các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm 

Học tập cộng đồng nhằm đáp ứng Xây dựng giáo dục và đào tạo, Xây dựng Nông 

thôn mới và đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo. 

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):  

+ Tập hợp, hồi cứu các văn bản chính sách liên quan tới sự phát triển bền vững 

của Trung tâm học tập cộng đồng trên thế giới và tại Việt Nam. 

+ Nghiên cứu các đề tài, đề án, dự án, sách, báo cáo nghiên cứu khoa học, kỷ 

yếu hội thảo... của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành, các tổ chức quốc tế có liên 

quan đến nội dung nghiên cứu. 

+ Dịch khoảng 250 trang tài liệu tiếng nước ngoài có các nội dung liên quan 

đến chủ đề nghiên cứu. Các nội dung chính bao gồm các vấn đề liên quan đến hệ 

thống lý luận và kinh nghiệm quốc tế. 

17.2. Xây dựng bộ công cụ và chọn mẫu để thực hiện khảo sát đánh giá thực trạng:  

      - Bộ công cụ sẽ gồm phiếu hỏi dành cho các đối tượng được khảo sát, kịch bản 

phỏng vấn, tọa đàm. 

      - Mẫu được chọn bảo đảm tính đại diện cho các vùng miền và theo điều kiện phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội.  

17.3.  Hội thảo khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu): 02 Hội thảo khoa học:  
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17.3.1.  Hội thảo 1: 

- Mục tiêu: Trao đổi để đánh giá và phân tích được tình hình thực tế và những yếu tố 

tác động vào chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng 

nhằm đưa ra bức tranh về thực trạng và nguyên nhân cũng như các đề xuất để phát 

huy mặt mạnh, khắc phục những hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các 

Trung tâm Học tập cộng đồng. 

- Nội dung: Thực trạng hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Học tập cộng đồng tại 

Việt Nam đáp ứng Xây dựng xã hội học tập, Xây dựng Nông thôn mới và Đổi mới 

căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo.  

- Yêu cầu đạt được: Thu thập được các thông tin về thực trạng hoạt động, nguyên 

nhân và các yếu tố tác động tới hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng. 

- Số lượng: 100 đại biểu 

- Thành phần tham dự Hội thảo: các chuyên gia, nhà quản lý, giáo viên, cộng tác 

viên,… Trung tâm Học tập cộng đồng 

- Địa điểm: Hà Nội 

- Thời gian: 01 ngày 2 buổi 

17.3.2.  Hội thảo 2: 

- Mục tiêu: Trao đổi, lấy ý kiến các đại biểu và chuyên gia nhiều lĩnh vực, bàn về xây 

dựng mô hình Trung tâm Học tập cộng đồng và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng, đánh giá sự cần thiết, tính khả thi và 

độ giá trị của các giải pháp được đề xuất.  

 - Nội dung: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Học tập cộng 

đồng đáp ứng Xây dựng xã hội học tập, Xây dựng Nông thôn mới và Đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

- Yêu cầu đạt được: Xác định được một số mô hình và giải pháp xây dựng, phát triển 

Trung tâm học tập cộng đồng để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập 

cộng đồng đáp ứng yêu cầu xây dựng XHHT, xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam. 

- Thành phần tham dự Hội thảo: các chuyên gia, nhà quản lý, giáo viên, cộng tác 

viên,… Trung tâm học tập cộng đồng       

- Số lượng: 100 đại biểu 

- Địa điểm: Đồng Tháp 

- Thời gian: 01 ngày 2 buổi 

17.4. Tọa đàm: Có 04 buổi tọa đàm tại Hà Nội và 24 tọa đàm tại 08 tỉnh đi khảo sát 

+ Mục tiêu của tọa đàm tại các địa phương nhằm chính xác hóa và bổ sung các 

thông tin thu được từ phiếu hỏi dành cho các đối tượng; làm sáng tỏ những nội dung 

liên quan và đưa ra những định hướng cho Nhóm nghiên cứu trong việc điều chỉnh, 

hoàn thiện nội dung nghiên cứu. 

+ Đối tượng: cán bộ quản lý địa phương, cán bộ của các đoàn thể tại địa phương, cán 

bộ quản lý các Trung tâm học tập cộng đồng, giảng viên/hướng dẫn viên làm việc tại 
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Trung tâm học tập cộng đồng và người học/người dân sống tại cộng đồng; các chuyên 

gia trong lĩnh vực nghiên cứu về phát triển Trung tâm Học tập cộng đồng, các chuyên 

gia thuộc lĩnh vực giáo dục, xã hội, văn hóa, các nhà quản lý về giáo dục Thường 

xuyên các cán bộ có kinh nghiệm làm việc tại các Trung tâm học tập cộng đồng.  

+ Tọa đàm tại Hà Nội. Tại Hà Nội sẽ tổ chức tọa đàm về những nội dung cơ bản của 

nghiên cứu như: Khung lý thuyết về Trung tâm Học tập cộng đồng hoạt động có hiệu 

quả hướng đến đáp ứng Xây dựng xã hội học tập, Xây dựng Nông thôn mới và Đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Hệ thống văn bản bảo đảm cho Trung tâm 

học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả hướng đến đáp ứng Xây dựng xã hội học 

tập, Xây dựng Nông thôn mới và Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Quy 

chế hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng và những vấn đề cần điều chỉnh, 

thay đổi Trung tâm Học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả hướng đến đáp ứng Xây 

dựng xã hội học tập, Xây dựng Nông thôn mới và Đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo và Hệ thống các tiêu chí đánh giá Trung tâm Học tập cộng đồng hoạt 

động có hiệu quả hướng đến đáp ứng Xây dựng xã hội học tập, Xây dựng Nông thôn 

mới và Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

+ Địa điểm tọa đàm:  tại 08 tỉnh, mỗi tỉnh sẽ chọn 03 Trung tâm Học tập cộng đồng 

để tổ chức tọa đàm.  

+ Số lượng: mỗi Tọa đàm sẽ có khoảng 12-15 người tham dự 

17.5. Khảo sát/điều tra thực tế trong nước (quy mô, địa bàn, mục đích/yêu cầu, nội 

dung, phương pháp):  

- Mục tiêu: đưa ra thực trạng về phát triển các Trung tâm Học tập cộng đồng đáp ứng 

yêu cầu xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo.  

- Nội dung khảo sát: quá trình hình thành, phát triển; xây dựng các văn bản quản lí; 

phát triển nguồn nhân lực; các chương trình giáo dục của trung tâm học tập cộng 

đồng; cơ sở vật chất, phương tiện; huy động các nguồn lực; các mối quan hệ; đáp ứng 

nhu cầu người học tại địa phương; những thành tưu, hạn chế; những kiến nghị của địa 

phương để Trung tâm Học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả và phát triển bền 

vững… hướng tới đáp ứng xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới và đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

- Phương pháp khảo sát: điều tra bằng phiếu hỏi; phỏng vấn sâu; tọa đàm; quan sát; 

hồi cứu tư liệu; nghiên cứu sản phẩm. 

- Mẫu khảo sát: 

+ Địa điểm khảo sát: Khảo sát đánh giá thực trạng được thực hiện tại 8 tỉnh/thành 

phố đại diện cho các vùng phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.  

      + Chọn mẫu khảo sát: nghiên cứu thực tiễn sẽ được thực hiện theo Phương pháp 

chọn mẫu phân tầng nhiểu giai đoạn. Cụ thể là: 

* Giai đoạn 1 (chọn tỉnh/thành phố trực thuộc TW): Sử dụng phương pháp chọn mẫu 

chỉ định đảm bảo có đại diện của 3 miền Bắc, Trung và Nam gồm 8 tỉnh: Sơn La 
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(vùng Tây Bắc), Quảng Ninh (vùng Đông Bắc), Thái Bình (đồng bằng Bắc bộ ), Hà 

Tĩnh (Miền Trung), Lâm Đồng (Tây nguyên), Đồng Tháp (Đồng bằng Sông Cửu 

Long, Tây Nam Bộ), Khánh Hòa (Duyên hải Nam Trung bộ), Đà Nẵng (Thành phố 

trực thuộc trung ương). 

* Giai đoạn 2: Tại mỗi tỉnh đã chọn, sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện để 

chọn ra 10 trung tâm học tập cộng đồng đại diện cho 2 vùng của tỉnh theo điều kiện 

kinh tế - xã hội gồm (huyện khó khăn, và thuận lợi mỗi huyện 05 Trung tâm). 

- Đối tượng khảo sát gồm:  

 + Cán bộ, chuyên viên cấp Sở phụ trách hoạt động của các trung tâm học tập 

cộng đồng  

+ Cán bộ, chuyên viên cấp huyện phụ trách hoạt động của các trung tâm học tập 

cộng đồng  

+ CBQL tại mỗi Trung tâm Học tập cộng đồng 

+ Giáo viên/Hướng dẫn viên tại các Trung tâm Học tập cộng đồng 

+ Học viên/người dân tại các Trung tâm Học tập cộng đồng 

- Cỡ mẫu: Dự kiến sẽ có khoảng 3.680 lượt người thuộc 80 trung tâm của 08 

tỉnh/thành phố - tham gia khảo sát gồm: 3.200 người trả lời phiếu hỏi (1.600 học viên, 

1.360 giáo viên/Hướng dẫn viên, 240 cán bộ quản lý); 480 người trả lời phỏng vấn 

sâu (240 học viên, 160 giáo viên/Hướng dẫn viên và 80 CBQL TTHTCĐ); 800 người 

tham gia tọa đàm (đại diện cộng đồng, các đoàn thể, chính quyền địa phương và đại 

diện của các Trung tâm Học tập cộng đồng).  

- Các phương pháp khảo sát:  

+ Phương pháp sử dụng phiếu hỏi: Sử dụng phiếu hỏi với các đối tượng (Cán bộ 

chính quyền, Cán bộ quản lý Trung tâm Học tập cộng đồng các cấp, Giáo viên các 

Trung tâm Học tập cộng đồng, Người học tại các trung tâm học tập cộng đồng, Người 

dân sống tại cộng đồng...) để thu thập thông tin định lượng và định tính về thực trạng 

của các Trung tâm Học tập cộng đồng.   

+ Phương pháp quan sát: Sử dụng quan sát để thu thập các thông tin về cơ sở vật chất, 

phương tiện cũng như các hoạt động của các Trung tâm Học tập cộng đồng. 

+ Phỏng vấn sâu: Phỏng vấn các đối tượng tại cộng đồng để chính xác hóa các thông 

tin thu được từ phiếu hỏi 

+ Phương pháp so sánh quốc tế: tìm hiểu phương thức xây dựng phát triển bền vững 

trung tâm học tập cộng đồng trong nước và của các nước khác để xây dựng các chuẩn 

và tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng. 

+ Phương pháp khảo nghiệm: kết quả nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí về 

đánh giá hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Học tập cộng đồng sẽ được thử 

nghiệm tại các địa bàn đã tham gia khảo sát. Khảo nghiệm sẽ được tiến hành theo hai 

giai đoạn với giai đoạn 1 là thử các chuẩn tiêu, tiêu chí được dự thảo. Sau giai đoạn 

một sẽ có điều chỉnh và bổ sung các tiêu chuẩn, tiêu chí cho phù hợp với thực tiễn các 

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

18.1. Cách tiếp cận   

18.1.1.Tiếp cận Hệ thống giáo dục mở 

Theo hướng tiếp cận này, nếu xã hội học tập là một hệ thống giáo dục mở thì 

trung tâm học tập cộng đồng với tư cách là một thiết chế (bộ phận) của xã hội học tập 

cũng phải mang tính mở. Sự phát triển và hoạt động của Trung tâm Học tập cộng 

đồng  luôn phải thể hiện như một cấu trúc mà trong đó không có bất cứ một dấu hiệu 

là “Rào cản” đối với người học trong việc tổ chức các nguồn lực, chuẩn bị các điều 

kiện, các chính sách, các phương tiện học tập, các nội dung cần cung cấp … 

Mở phải là một quá trình linh hoạt và sáng tạo để mọi cư dân đều có cơ hội, có 

quyền lợi học tập, trên cơ sở đó, họ hiểu được học tập trở thành nghĩa vụ. Mọi người 

dân đều có cơ hội tham gia và được đáp ứng nhu cầu học tập sẽ là tiền đề của một xã 

hội học tập, góp phần xây dựng nông thôn mới và đáp ứng đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo. 

18.1.2. Tiếp cận thực tiễn  

Chức năng cơ bản của Trung tâm Học tập cộng đồng là: 1) Phát triển tận lực 

những năng lực của mọi người và 2) Xây dựng nhân lực tại chỗ chất lượng cao, tạo ra 

không chỉ vốn con người mà còn cả vốn xã hội trong từng cộng đồng dân cư. 

Trung tâm Học tập cộng đồng giúp trả lời câu hỏi: Mọi người trong cộng đồng có 

được học nâng cao trình độ theo nhu cầu hay không? Lao động qua đào tạo, huấn luyện 

của trung tâm có thêm năng lực sản xuất hay không?  và từ đó, có tác dụng gì đến sự phát 

triển kinh tế, thịnh vượng văn hóa và bảo vệ môi trường. Nói cách khác, nội dung giáo 

dục, đào tạo, bồi cần luôn gắn với thực tiễn về nhu cầu của người dân và với yêu cầu 

nhân lực của thị trường lao động trong bối cảnh cụ thể. Điều này, đồng thời cũng góp 

phần cho đáp ứng xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

18.1.3. Tiếp cận tổng thể  

Trung tâm Học tập cộng đồng là một thiết chế giáo dục trong xã hội được thành 

lập bởi người dân trong cộng đồng. Là một bộ phận của cộng đồng nên sự tồn tại và 

phát triển của Trung tâm Học tập cộng đồng không thể tách rời các hoạt động của các 

tổ chức chính quyền và các tổ chức xã hội khác. Do đó, để phát triển bền vững, nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Học tập cộng đồng đáp ứng xây dựng 

xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo thì cần chú trọng đến tổng thể các vấn đề có ảnh hưởng tới nó trong cộng 

đồng và rộng hơn là toàn xã hội.   

18.1.4. Tiếp cận công nghệ dạy học hiện đại 

Nội dung học tập tại Trung tâm Học tập cộng đồng ngày càng phong phú và ngày 

càng mới mẻ. Thực trạng cần có sự chuyển tải nội dung bằng những công nghệ học 

tập mới. Chắc chắn đến 2020, người dân tiếp cận với thông tin mới, truy cập các tri 
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thức mới, các công nghệ sản xuất mới không chỉ đơn giả thông qua hình thức người 

giảng tiếp xúc với người ghi theo cách học cổ điển, mà phải biết tra cứu trên Internet, 

biết thao tác đơn giản trên máy tính, biết tự học thông qua Tablet hoặc Smartphone. 

Học tập của người dân trong cộng đồng rất mềm dẻo về thời gian, địa điểm và nội 

dung học tập. Với sự phát triển của cộng nghệ thì các hình thức tổ chức hoạt động 

hiệu quả sẽ cần thông qua các phương tiện thông tin hiện đại và elearning nhiều hơn. 

Mô hình học tập này đòi hỏi một chính sách mới về đầu tư để có được một phương 

thức mới, không theo cơ chế “Thầy nói – trò nghe” như lúc này đang thực hiện là chủ 

yếu. 

18.2. Phương pháp nghiên cứu        

18.2.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận  

- Nghiên cứu các tài liệu phân tích các khái niệm như mô hình, cơ cấu, cơ chế phối 

hợp, Trung tâm Học tập cộng đồng,.... 

- Thu thập, hồi cứu, phân tích các tư liệu có liên quan xác định cơ sở khoa học và 

những nội dung của đề tài.  

18.2.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn  

Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế: 

Khảo sát bằng phiếu hỏi, phỏng vấn trực tiếp dành cho các đối tượng (cán bộ 

chính quyền, cán bộ quản lý các cấp, giáo viên v à người học tại các Trung tâm Học 

tập cộng đồng, người dân sống tại cộng đồng...) để thu thập thông tin định lượng và 

định tính về thực trạng của các Trung tâm Học tập cộng đồng, ...; quan sát để thu thập 

các thông tin về cơ sở vật chất, phương tiện cũng như các hoạt động của các Trung 

tâm Học tập cộng đồng,....  

Phương pháp chuyên gia: 

Xin ý kiến qua hội thảo, phỏng vấn sâu các đối tượng về mô hình và các giải 

pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng,...  

18.2.3. Phương pháp thống kê toán học 

Xử lí và phân tích dữ liệu, sử dụng phần mềm SPSS để xử lý các thông tin định 

lượng thu được trong quá trình nghiên cứu,...  

18.2.4. Phương  pháp khảo nghiệm 

Phương pháp khảo nghiệm được sử dụng để hỏi ý kiến chuyên gia, những đối 

tượng chịu tác động về sự cần thiêt, tính khả thi, tính hiệu quả, độ giá trị của một số 

giải pháp, các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng 

đáp ứng xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo mà đề tài đề xuất.
 

19 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 
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Đề tài có 02 đơn vị hợp tác nghiên cứu. Các đơn vị trên sẽ cử  những cán bộ có 

nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu xây dựng, quản lý và đánh 

giá các Trung tâm Học tập cộng đồng.  

1) Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam sẽ phối hợp nghiên cứu để xây dựng khung 

lý thuyết của đề tài, xây dựng các bộ công cụ, xử lý các dữ liệu và cùng tham gia xây 

dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Học tập cộng đồng 

đáp ứng xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo.  

2) Vụ Giáo dục Thường xuyên tham gia xây dựng các công cụ, tập trung vào vấn 

đề quản lý, điều hành các hoạt động và thực trạng các văn bản của các Trung tâm Học 

tập cộng đồng, tham gia thực hiện khảo nghiệm các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt 

động của các Trung tâm Học tập cộng đồng đáp ứng xây dựng xã hội học tập, xây 

dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

3) Tham gia vào đánh giá thực trạng và khảo nghiệm một số các giải pháp nâng 

cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng đáp ứng học tập cộng đồng, 

xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo còn có 80 

Trung tâm Học tập cộng đồng tại 8 tỉnh/thành phố đại diện cho các vùng phát triển 

kinh tế, xã hội trong toàn quốc. 

4) UNESCO Hà Nội là tổ chức có nhiều hoạt động phối hợp với Hội Khuyến học 

Việt Nam nói chung và Viện Nghiên cứu Xây dựng và Phát triển Xã hội học tập nói 

riêng trong nghiên cứu xây dựng xã hội học tập và phát triển các Trung tâm Học tập 

cộng đồng; là đối tác có những hoạt động thường xuyên cùng nhau nên những kết quả 

nghiên cứu của đề tài trong từng giai đoạn sẽ được chia sẻ, lấy ý kiến và tranh thủ 

kinh nghiệm quốc tế của UNESCO về các vấn đề, nội dung trong nghiên cứu của đề 

tài. 

20 Phương án hợp tác quốc tế: Không có 

21 Phương án thuê chuyên gia  

Thuê chuyên gia trong nước 

Lĩnh vực nghiên cứu của đề tài để có thể hiện thực hóa và sát với thực tiễn cần 

có sự tham gia của các chuyên gia thuộc lĩnh vực: đào tạo nguồn nhân lực, quản lý 

giáo dục, tâm lý học và chuẩn hóa công cụ đánh giá. Do đó, đề tài cần có sự tham gia 

của các chuyên gia về những lĩnh vực này để góp ý cho nhóm đề tài trong suốt quá 

trình nghiên cứu. Các chuyên gia thuộc các lĩnh vực trên mà nhóm nghiên cứu mời 

gồm:  

 

TT Họ và tên, học 

hàm, học vị 

Thuộc tổ chức Lĩnh vực 

chuyên 

môn 

Nội dung thực 

hiện và giải 

trình lý do cần 

Thời 

gian thực 

hiện quy 
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thuê đổi 

(tháng) 

1 

 

GS.TS. Phạm 

Hồng Quang 

 

Trường ĐHSP 

Thái Nguyên 

 

Giáo dục 

học 

Nghiên cứu về 

phát triển nguồn 

nhân lực cho các 

TTHTCĐ 

 

 

 

 02  

2 PGS.TS. Phan 

Trọng Ngọ 

Viện Nghiên cứu 

Sư phạm (Đại học 

Sư phạm HN) 

Tâm lý 

học 

Nghiên cứu về 

tổ chức hiệu quả 

các hoạt động 

của TTHTCĐ 

 

 

02 

3 TS. Trần Anh 

Tuấn 

Đại học Giáo dục Giáo dục 

học 

Nghiên cứu về 

hoạt động, vận 

hành của 

THTCĐ 

 

02 

 

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

 

1 Xây dựng Thuyết 

minh và Thu thập 

thông tin nghiên 

cứu  

 

Thuyết minh đề tài 

được phê duyệt và 

Kế hoạch thực 

hiện. 

 

 

Từ T11-

12/2018 

Phạm Tất 

Dong; Nguyễn 

Đức Minh; 

Phạm Thị 

Thanh; Nguyễn 

Đăng Cúc; 

Nguyễn Minh 

Tuấn; Phạm 

Thị Ngọc Hải 

35.862 

 

 

 

 

2 Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận của xây dựng và phát triển Trung tâm 

Học tập cộng đồng đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, xây dựng 

nông thôn mới và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

 Tổng quan các 

nghiên cứu liên 

quan đến đề tài: 

 

 

* Báo cáo tổng 

quan: 

- Nghiên cứu về 

phát triển và mô 

hình các Trung tâm 

Học tập cộng đồng 

trên thế giới và tại 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Tất 

Dong; Nguyễn 

Đức Minh; 

Phạm Thị 

Thanh; 

Nguyễn Đăng 

Cúc;   24.742 
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Việt Nam. 

- Nghiên cứu về xây 

dựng Xã hội học tập 

trên thế giới và tại 

Việt Nam. 

- Nghiên cứu trên 

thế giới và tại Việt 

Nam về vai trò của 

Trung tâm Học tập 

cộng đồng trong xây 

dựng Xã hội học 

tập.  

- Nghiên cứu về 

phát triển nguồn 

nhân lực trong xây 

dựng Nông thôn 

mới. 

- Nghiên cứu về vai 

trò của Trung tâm 

Học tập cộng đồng 

trong xây dựng 

Nông thôn mới. 

- Nghiên cứu về 

giáo dục thường 

xuyên trong đáp ứng 

đổi mới căn bản, 

toàn diện Giáo dục 

và Đào tạo. 

- Nghiên cứu về vai 

trò của Trung tâm 

Học tập cộng đồng 

trong Đổi mới căn 

bản, toàn diện Giáo 

dục và Đào tạo tại 

Việt Nam và trên 

thế giới.
 

 

 

 

 

Từ T1-

3/2019 

 

Nghiên cứu một số 

khái niệm cơ bản 

của đề tài 

Báo cáo làm rõ 

khái niệm: 

- Khái niệm Cộng 

đồng 

Từ T1-

3/2019 

 

Nguyễn Đức 

Minh; Phạm 

Tất Dong; Bế 

Hồng Hạnh; 32.874 



43 
 

và Trung tâm học 

tập cộng đồng 

- Khái niệm Phát 

triển Trung tâm 

Học tập cộng đồng 

- Khái niệm Xã hội 

học tập và Xây 

dựng Xã hội học 

tập 

- Khái niệm Giáo 

dục thường xuyên 

và giáo dục không 

chính quy 

- Khái niệm Nông 

thôn mới và Xây 

dựng nông thôn 

mới 

- Khái niệm Phát 

triển bền vững 

- Khái niệm Đổi 

mới căn bản và 

toàn diện Giáo dục 

và Đào tạo 

- Khái niệm  Đáp 

ứng yêu cầu.
 

Phạm Thị 

Thanh 

 

Nghiên cứu về xây 

dựng xã hội học 

tập trong giai đoạn 

hiện nay  

 

Báo cáo về: 

- Vai trò của Xã 

hội học tập trong 

phát triển bền vững 

- Đặc điểm của Xã 

hội học tập 

- Những yếu tố ảnh 

hưởng tới Xây 

dựng Xã hội học 

tập.
 

 

 

Từ T4-

6/2019 

 

Nguyễn Đức 

Minh; Phạm 

Tất Dong; 

Nguyễn Minh 

Tuấn; 

 

 

31.734 

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu về mô 

hình Trung tâm 

Học tập cộng đồng 

trong xây dựng                       

xã hội học tập 

Báo cáo về: 

- Vị trí, vai trò của 

Trung tâm Học tập 

cộng đồng trong hệ 

thống giáo dục  

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức 

Minh; Phạm 

Tất Dong; 

Phạm Thị 

Thanh;   

 

 

29.357 
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  - Chức năng và 

nhiệm vụ của Trung 

tâm Học tập cộng 

đồng 

 - Đặc điểm của các 

mô hình Trung tâm 

Học tập cộng đồng 

 - Yêu cầu đối với 

Trung tâm Học tập 

cộng đồng trong 

Xây dựng Xã hội 

học tập 

 - Hoạt động của 

Trung tâm học tập 

cộng đồng 

 - Các điều kiện bảo 

đảm sự phát triển 

bền vững của Trung 

tâm Học tập cộng 

đồng 

 - Đánh giá hiệu quả 

hoạt động của 

Trung tâm Học tập 

cộng đồng 

 - Các yếu tố ảnh 

hưởng tới hiệu quả 

hoạt động của 

Trung tâm Học tập 

cộng đồng.
 

 

Từ T6-

9/2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nghiên cứu về vai 

trò của Trung tâm 

Học tập cộng đồng 

trong xây dựng 

nông thôn mới  

 

Báo cáo về: 

- Đặc điểm của 

Nông thôn mới 

- Các chỉ số liên 

quan đến Giáo dục 

trong Xây dựng 

Nông thôn mới 

- Tổ chức các hoạt 

động của Trung 

tâm Học tập cộng 

đồng trong Xây 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ T6-

Phạm Tất 

Dong; 

Nguyễn Minh 

Tuấn; Bế 

Hồng Hạnh;  

 

29.357
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dựng Nông thôn 

mới 

- Một số yếu tố 

chính ảnh hưởng 

đến đáp ứng của 

Trung tâm học tập 

cộng đồng trong 

Xây dựng Nông 

thôn mới.
 

9/2019 

 

 Nghiên cứu về vai 

trò của Trung tâm 

Học tập cộng đồng 

trong đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo 

Báo cáo về: 

- Những yêu cầu 

của đổi mới căn 

bản và toàn diện 

trong giáo dục 

Thường xuyên
 

- Tổ chức hoạt 

động của Trung 

tâm Học tập cộng 

đồng đáp ứng đổi 

mới căn bản và 

toàn diện Giáo dục 

và Đào tạo 

- Các yếu tố đảm 

bảo Trung tâm Học 

tập cộng đồng đáp 

ứng đổi mới căn 

bản và toàn diện 

Giáo dục và Đào 

tạo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Từ T6-

9/2019 

 

Nguyễn Đức 

Minh; Phạm 

Tất Dong; Vũ 

Thị Tú Anh; 

 

 

 

27.564 

3 Nội dung 2: Nghiên cứu kinh nghiệm về xây dựng và phát triển Trung tâm 

Học tập cộng đồng đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, xây dựng 

nông thôn mới và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên thế 

giới và tại Việt Nam 

Nghiên cứu kinh 

nghiệm của một số 

nước, khu vực trên 

thế giới 

Báo cáo về:  

- Chính sách về học 

tập suốt đời, Xây 

dựng Xã hội học 

tập 

- Một số mô hình về 

 

Từ T7-

9/2019 

 

 

 

 

 

Phạm Tất 

Dong; Nguyễn 

Đức Minh; Vũ 

55.531 
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Xã hội học tập  

- Phát triển bền vững 

các Trung tâm Học 

tập cộng đồng 

- Tổ chức thực hiện 

giáo dục của các 

Trung tâm Học tập 

cộng đồng đáp ứng 

Xây dựng Xã hội 

học tập. 

- Hiệu quả hoạt động 

của Trung tâm học 

tập cộng đồng. 

 

Thị Tú Anh; 

Phạm Thị 

Thanh; 

 

 

Nghiên cứu kinh 

nghiệm của Việt 

Nam  

Báo cáo về: 

- Chính sách về 

học tập suốt đời, 

xây dựng Xã hội 

học tập  

- Quá trình Xây 

dựng Xã hội học 

tập  

- Phát triển bền 

vững các Trung 

tâm Học tập cộng 

đồng tại Việt Nam 

- Những hoạt động 

chính của Trung 

tâm Học tập cộng 

đồng thông qua các 

nghiên cứu. 

- Đánh giá của các 

nghiên cứu về hiệu 

quả hoạt động của 

Trung tâm Học tập 

cộng đồng. 

- Một số bài học 

kinh nghiệm. 
 

 

Từ T10-

12/2019 

 

Nguyễn Đức 

Minh; Nguyễn 

Đăng Cúc; 

Phạm Thị 

Ngọc Hải; 

Phạm Thị 

Thanh  

69.681 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Nội dung 3: Nghiên cứu thực trạng xây dựng và phát triển bền vững các 

Trung tâm Học tập cộng đồng đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, 
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xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

 Nghiên cứu đánh 

giá thực trạng hoạt 

động và phát triển 

của các Trung tâm 

Học tập cộng đồng 

 

Báo cáo đánh giá 

thực trạng hoạt 

động của các 

Trung tâm học tập 

cộng đồng; 

 

 

 

Từ T1-

3/2020 

 

 

 

Phạm Tất 

Dong; 

Nguyễn Đức 

Minh; Nguyễn 

Minh Tuấn; 

Phạm Thị 

Thanh; Phạm 

Thị Ngọc Hải; 

Dương Văn 

Hưng; 

72.975

Nghiên cứu thực 

trạng văn bản quản 

lý các Trung tâm 

Học tập cộng đồng 

đáp ứng Xây dựng 

XHHT, Xây dựng 

Nông thôn mới và 

đổi mới căn bản 

giáo dục và đào 

tạo; 

Báo cáo đánh giá 

thực trạng văn bản 

quản lý các Trung 

tâm học tập cộng 

đồng 

 

 

 

Từ T1-

3/2020 

 

 

 

 

Phạm Tất 

Dong; 

Nguyễn Đức 

Minh; Nguyễn 

Đăng Cúc; 

Phạm Thị 

Thanh; Vũ Thị 

Tú Anh; 

 

67.763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu thực 

trạng các nguồn 

lực bảo đảm phát 

triển bền vững các 

Trung tâm Học tập 

cộng đồng đáp ứng 

Xây dựng xã hội 

hoc tập, Xây dựng 

Nông thôn mới và 

Đổi mới căn bản 

giáo dục và đào 

tạo; 

Báo cáo thực trạng 

các nguồn lực bảo 

đảm phát triển bền 

vững các Trung 

tâm Học tập cộng 

đồng 

 

 

 

Từ T1-

4/2020 

 

 

 

 

 

Phạm Tất 

Dong; 

Nguyễn Đức 

Minh; Phạm 

Thị Thanh; Bế 

Hồng Hạnh; 

Phạm Thị 

Ngọc Hải 

67.763
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Nghiên cứu nhu 

cầu của Trung tâm 

Học tập cộng đồng 

nhằm đáp ứng Xây 

dựng xã hội học 

tập, Xây dựng 

Nông thôn mới và 

Đổi mới căn bản 

giáo dục và đào 

tạo; 

Báo cáo đánh giá 

nhu cầu của Trung 

tâm Học tập cộng 

đồng nhằm đáp 

ứng Xây dựng xã 

hội học tập, Xây 

dựng Nông thôn 

mới và Đổi mới 

căn bản giáo dục 

và đào tạo; 

 

 

 

Từ T1-

3/2020 

 

 

 

 

 

Phạm Tất 

Dong;  

Nguyễn Đức 

Minh; Nguyễn 

Minh Tuấn; 

Dương Văn 

Hưng; 

 

62.759 

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu các 

điều kiện, yếu tố 

tác động đến hiệu 

quả hoạt động của 

Trung tâm Học tập 

cộng đồng đáp ứng 

Xây dựng xã hội 

học tập, Xây dựng 

Nông thôn mới và 

đổi mới căn bản 

giáo dục và đào 

tạo.   

Báo cáo về các 

điều kiện, yếu tố 

tác động đến hiệu 

quả hoạt động của 

Trung tâm Học tập 

cộng đồng 

 

 

 

Từ T2-

5/2020 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức 

Minh; Phạm 

Tát Dong; 

Phạm Thị 

Thanh; 

Bế Hồng 

Hạnh; Nguyễn 

Đăng Cúc 

 

 

 

54.071 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Nội dung 4: Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các 

Trung tâm Học tập cộng đồng đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, 

xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào 

tạo. 

Nghiên cứu một số 

nguyên tắc cơ bản 

để đề xuất các giải 

pháp; 

  Phạm Tất 

Dong; 

Nguyễn Đức 

Minh; Phạm 

Thị Thanh; Bế 

Hồng Hạnh; 

Nguyễn Đăng 

Cúc 

 

45.175 
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Nghiên cứu các 

mục tiêu, nội dung, 

cách thức thực hiện 

và những điều kiện 

thực hiện các giải 

pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động của 

Trung tâm Học tập 

cộng đồng 

Báo cáo về các 

mục tiêu, nội dung, 

cách thức thực hiện 

và những điều kiện 

thực hiện các giải 

pháp 

 

Từ T1-

3/2020 

 

Phạm Tất 

Dong; 

Nguyễn Đức 

Minh; Bế 

Hồng Hạnh; 

Phạm Thị 

Thanh 

 

41.839 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu sửa 

đổi, bổ sung cần 

thiết trong Quy chế 

hoạt động của 

Trung tâm Học tập 

cộng đồng 

Báo cáo về:  

- Những điểm hạn 

chế của quy chế 

ảnh hưởng tới hiệu 

quả hoạt động của 

TTHTCĐ 

- Những nội dung 

cần điều chỉnh bổ 

sung trong quy chế 

hoạt động của 

TTHTCĐ 

- Bản tổng hợp ý 

kiến chuyên gia về 

những vấn đề cần 

sửa đổi trong Quy 

chế. 

- Bản dự thảo về 

quy chế hoạt động 

của TTHTCĐ mới. 

 

Từ T2-

6/2020 

 

 

 

 

 
Phạm Tất 

Dong; Nguyễn 

Đức Minh; 

Vũ Thị Tú 

Anh; Phạm Thị 

Ngọc Hải 

56.504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu xây 

dựng các tiêu 

chuẩn, tiêu chí 

đánh giá hiệu quả 

hoạt động của 

Trung tâm Học tập 

cộng đồng 

Báo cáo về: 

- Khung tiêu chí 

đánh giá hiệu quả 

hoạt động của các 

TTHTCĐ 

- Hệ thống các tiêu 

chí đánh giá hiệu 

quả hoạt động của 

TTHTCĐ 

- Tổng hợp các ý 

kiến chuyên gia về 

các tiêu chí đánh 

 

Từ T1-

6/2020 

 

 

Phạm Tất 

Dong; Nguyễn 

Đức Minh; Bế 

Hồng Hạnh; 

Phạm Thị 

Thanh;  

66.095 
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giá hiệu quả hoạt 

động của TTHTCĐ 

- Bản tiêu chí đánh 

giá hiệu quả hoạt 

động của các 

TTHTCĐ 

Nghiên cứu những 

chính sách đầu tư 

nguồn lực cho hoạt 

động của Trung 

tâm học tập cộng 

đồng (Về cơ sở vật 

chất, thiết bị, tài 

chính, nhân lực,....) 

Báo cáo về một số 

chính sách đầu tư 

nguồn lực cho hoạt 

động của TTHTCĐ 

 

Từ T3-

6/2020 

 

 

Phạm Tất 

Dong; Nguyễn 

Đức Minh; Vũ 

Thị Tú Anh; 

Phạm Thị 

Ngọc Hải; 

53.195 

 

 

 

 

Nghiên cứu về tăng 

cường vai trò của 

chính quyền  và cá 

nhân, tổ chức trong 

tham gia xây dựng, 

phát triển Trung 

tâm Học tập cộng 

đồng. 

Báo cáo về việc 

tăng cường vai trò 

của chính quyền và 

cá nhân, tổ chức 

trong tham gia xây 

dựng, phát triển 

TTHTCĐ 

Từ T4-

7/2020 

 

Nguyễn Đức 

Minh; Phạm 

Thị Thanh; 

Nguyễn Minh 

Tuấn; Dương 

Văn Hưng 

59.520 

 

 

 

 

Nghiên cứu xác 

định các nội dung 

và hướng dẫn tổ 

chức bồi dưỡng 

chuyên môn cho 

cán bộ quản lý của 

Trung tâm Học tập 

cộng đồng 

Báo cáo về những 

nội dung và hướng 

dẫn tổ chức bồi 

dưỡng cho CBQL 

Từ T4-

9/2020 

 

 

Nguyễn Đức 

Minh; Phạm 

Tất Dong; 

Phạm Thị 

Thanh; Nguyễn 

Minh Tuấn 

 

68.013 

 

 

 

 

Nghiên cứu việc 

tuyên truyền nâng 

cao nhận thức cho 

cộng đồng, xã hội 

về vai trò của 

Trung tâm Học tập 

cộng đồng trong 

phát triển kinh tế, 

văn hóa, xã hội. 

Báo cáo về đẩy 

mạnh tuyên truyền 

nâng cao nhận thức 

cho cộng đồng, xã 

hội Trung tâm Học 

tập cộng đồng 

trong phát triển 

Từ T7-

9/2020 

 

Phạm Tất 

Dong; 

Nguyễn Đức 

Minh; Nguyễn 

Đăng Cúc; 

Dương Văn 

Hưng 

 

44.063 
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kinh tế, văn hóa, xã 

hội 

Nghiên cứu tác 

động các giải pháp 

nâng cao hiệu quả 

hoạt động của 

Trung tâm Học tập 

cộng đồng nhằm 

đáp ứng Xây dựng 

giáo dục và đào 

tạo, Xây dựng 

Nông thôn mới và 

đổi mới căn bản 

giáo dục và đào 

tạo.
 

Báo cáo về tác 

động của các giải 

pháp  

Từ T7-

10/2020 Phạm Tất 

Dong; Nguyễn 

Đức Minh; 

Phạm Thị 

Thanh; 

Bế Hồng Hạnh 

 

 

 

 

 

64.983 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 

 

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

23.1 Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên 

cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu 

mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác. 

TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt  Ghi chú 

1 Báo cáo cơ sở lý luận và 

thực tiễn về mô hình trung 

tâm học tập cộng đồng. 

Bảo đảm tính khoa học. Có ý nghĩa cả 

về lý luận và thực tiễn. Mô hình sẽ nêu 

được cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành 

của trung tâm học tập cộng đồng để có 

thể hoạt động hiệu quả và phát triển bền 

vững. 

 

2  Báo cáo kinh nghiệm quốc 

tế và Việt Nam về phát 

triển bền vững các trung 

tâm học tập cộng đồng đáp 

ứng xây dựng xã hội học 

tập, xây dựng nông thôn 

mới và đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào 

Đưa ra được một số mô hình trung tâm 

học tập cộng đồng trên thế giới với cơ 

cấu tổ chức, cơ chế hoạt động để phát 

triển xã hội học tập, phát triển kinh tế, 

văn hóa địa phương và nâng cao trình 

độ cho người dân trong cộng đồng. 
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tạo. 

3 Báo cáo đánh giá thực 

trạng hiệu quả hoạt động 

của mô hình trung tâm học 

tập cộng đồng. 

Đưa ra được thực trạng những mặt 

mạnh và hạn chế, nguyên nhân gây ra 

chúng trong các hoạt động trung tâm 

học tập cộng đồng hướng đến xây dựng 

xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới 

và đáp ứng đổi mới căn bản,toàn diện 

giáo dục và đào tạo. 

 

4 Báo cáo đề xuất các giải 

pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động của trung tâm 

học tập cộng đồng đáp ứng 

yêu cầu xây dựng xã hội 

học tập, xây dựng nông 

thôn mới và đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo ở VN. 

Các giải pháp có thể áp dụng vào thực 

tiễn, hướng đến điều chỉnh, hoàn thiện 

hệ thống văn bản chỉ đạo để nâng cao 

hiệu quả hoạt động của trung tâm học 

tập cộng đồng đáp ứng yêu cầu xây 

dựng xã hội học tập, xây dựng nông 

thôn mới và đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo ở Việt Nam. 

 

5 Bộ tiêu chí đánh giá hiệu 

quả hoạt động của trung 

tâm học tập cộng đồng. ->  

Bảo đảm đánh giá đúng hiệu quả hoạt 

động của các trung tâm học tập cộng 

đồng và phù hợp với tất cả các vùng, 

miền trong toàn quốc  

 

6  01 bản đề xuất sửa đổi quy 

chế tổ chức hoạt động của 

trung tâm học tập cộng 

đồng. 

Báo đảm phù hợp với sự phát triển bền 

vững của trung tâm học tập cộng đồng. 

 

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 (Tạp chí, Nhà 

xuất bản) 

Ghi 
chú 

1 05 bài báo khoa học 

trong nước 

 

 

Bảo đảm hàm lượng 

khoa học và có nội 

dung là kết quả 

nghiên cứu của đề tài 

Tạp chí thuộc danh 

mục của Hội đồng 

Giáo sư Nhà nước  

 

 

2 01 bài báo khoa học 

đăng trên tạp chí khoa 

học quốc tế 

Bảo đảm hàm lượng 

khoa học và có nội 

dung là kết quả 

nghiên cứu của đề tài 

Tạp chí thuộc danh 

mục ISI/SCOPUS 

 

03 Đào tạo: 

- 01 thạc sỹ  

Luận văn, luận án có 

nội dung nghiên cứu 
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- Hỗ trợ đào tạo 01 NCS liên quan đến 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 được thực hiện sẽ cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng các mô 

hình và giải pháp phát triển bền vững các Trung tâm Học tập cộng đồng; các chuẩn và 

các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng.  

- Căn cứ các giải pháp và dựa trên chuẩn và các tiêu chí đánh giá này, các địa 

phương có thể từng bước xây dựng, phát triển, hoàn thiện cơ sở vật chất, phương tiện, 

trang thiết bị của Trung tâm Học tập cộng đồng đáp ứng được sự tham gia của nhiều 

người học hướng tới xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam.   

- Các giải pháp được đề xuất dựa trên kinh nghiệm của quốc tế và trong nước về 

phát triển bền vững các Trung tâm Học tập cộng đồng sẽ giúp tiết kiệm kinh phí, tập 

trung nguồn lực trong xây dựng xã hội học tập ở các cộng đồng.   

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) 

- Qua quá trình thực hiện đề tài, các chuyên gia, tổ chức khoa học đang nghiên 

cứu các lĩnh vực khác nhau về phát triển, quản lý Trung tâm Học tập cộng đồng chia 

sẻ những kinh nghiệm để nâng cao năng lực của bản thân. 

- Nhóm đề tài có những chuyên gia đầu ngành sẽ đào tạo một số cán bộ có trình 

độ sau đại học về lĩnh vực trong chủ đề nghiên cứu. Đây sẽ là lực lượng kế cận quan 

trọng trong việc nghiên cứu để đưa ra các giải pháp hữu hiệu cho phát triển bền vững 

các  Trung tâm Học tập cộng đồng và xây dựng xã hội học tập trong tương lai. 

24.2 Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

    Sau khi nghiên cứu được nghiệm thu, đề tài sẽ chọn một số kết quả nghiên cứu, xây 

dựng tài liệu, phần mềm,…chuyển giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục 

Thường xuyên), Hội khuyến học các địa phương, Trung tâm Học tập cộng đồng để tập 

huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên, hướng dẫn viên tại các Trung tâm Học 

tập cộng đồng,…và Vụ Pháp chế để đề ra chính sách hợp lý về phát triển Trung tâm 

Học tập cộng đồng bền vững. 

 Phương thức chuyển giao, có thể là: 

+ Xuất bản tài liệu 

+ Cán bộ tham gia nghiên cứu, Vụ Giáo dục Thường xuyên tham gia tập huấn, bồi 

dưỡng chuyển giao mô hình cho các địa phương 
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Kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững Trung tâm 

Học tập cộng đồng và xây dựng xã hội học tập là tài liệu quan trọng cho các cán bộ 

nghiên cứu, sinh viên và những người quan tâm đến những vấn đề này tham khảo; 

đồng thời cũng là nguồn dữ liệu để các Trung tâm Học tập cộng đồng có thể sử dụng 

để tự xác định được vị trí của mình trong hiện tại trong xây dựng kế hoạch phát triển 

tiếp theo hướng tới xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới và đáp ứng đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

1) Bản các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động các Trung tâm Học tập cộng đồng 

sẽ là cơ sở để Vụ Giáo dục Thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cấp có 

thẩm quyền quản lý hoạt động Trung tâm Học tập cộng đồng; các Trung tâm Học tập 

cộng đồng sử dụng để tự đánh giá và từng bước hoàn thiện Trung tâm Học tập cộng 

đồng theo hướng xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới và đáp ứng đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

2) Bản đề xuất giải pháp phát triển bền vững các Trung tâm Học tập cộng đồng sẽ 

được các cấp quản lý sử dụng để Vụ Giáo dục Thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

chỉ đạo, định hướng đầu tư cho các Trung tâm Học tập cộng đồng và các Trung tâm 

Học tập cộng đồng dựa vào đó để xây dựng kế hoạch chiến lược cho sự phát triển có 

tính tới các đặc thù của địa phương. 

3)  Các chuyên gia nghiên cứu, những cá nhân, tổ chức quan tâm tới phát triển bền 

vững Trung tâm Học tập cộng đồng, xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn 

mới và đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo có thể tham khảo để thực hiện thông qua 

các bài viết trong các tạp chí khoa học chuyên ngành do Nhóm tác giả của đề tài công 

bố. 

4)  Việc sử dụng các bộ công cụ đánh giá thực trạng và tính khả thi của các tiêu 

chí và các giải pháp tại các Trung tâm Học tập cộng đồng trong mẫu nghiên cứu là cơ 

hội để đào tạo cho cán bộ của các Trung tâm Học tập cộng đồng này và thông qua đó 

đã thực hiện tuyên truyền cho cộng đồng về các giải pháp nhằm phát triển bền vững 

trung tâm học tập cộng đồng hướng tới đáp ứng xây dựng xã hội học tập, xây dựng 

nông thôn mới và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

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 
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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 

1   

2   

 

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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DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
 

 I/ THÀNH VIÊN CHÍNH 

 

TT 
Họ và tên, 

học hàm, học vị 
Chức danh 

 thực hiện đề tài 
Tổ chức công tác 

1 GS.TS Phạm Tất Dong Chủ nhiệm đề tài 
Viện Nghiên cứu Xây dựng và 

Phát triển Xã hội học tập 

2 PGS.TS Nguyễn Đức Minh 
Thư kí đề tài; 

Thành viên chính 

Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 

3 ThS. Phạm Thị Thanh Thành viên chính 
Viện Nghiên cứu Xây dựng và 

Phát triển Xã hội học tập 

4 NCVCC. Nguyễn Đăng Cúc 
 

Thành viên chính 
Viện Nghiên cứu Xây dựng và 

Phát triển Xã hội học tập 

5 TS. Nguyễn Minh Tuấn 
 

Thành viên chính 
Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 

6 ThS. Bế Hồng Hạnh 
Thành viên chính Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 

7 PGS.TS Vũ Thị Tú Anh 
Thành viên chính Vụ Giáo dục Thường xuyên, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

8 ThS. Phạm Thị Ngọc Hải 
Thành viên chính Vụ Giáo dục Thường xuyên, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

9 CN. Dương Văn Hưng 
Thành viên chính Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 

 

  II/ THÀNH VIÊN 
 

TT 
Họ và tên, 

học hàm, học vị 
Chức danh 

 thực hiện đề tài 
Tổ chức công tác 

1 TS. Phạm Thị Kim Anh Thành viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

2 ThS. Thái Xuân Đào Thành viên Hội Khuyến học Việt Nam 

3 Trần Ngọc Điệp Thành viên Đại học Sư phạm Hà Nội 

4 ThS. Đào Thị Hồng 
Thành viên Viện Nghiên cứu Xây dựng và 

Phát triển Xã hội học tập 

5 TS. Nguyễn Hoàng Đoan Huy  Thành viên Đại học Sư phạm Hà Nội 

6 ThS. Trần Thị Yến Thành viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

7 ThS. Nguyễn Xuân Thủy Thành viên Bộ Giáo dục và Đào tạo 

8  ThS. Bùi Thanh Xuân 
Thành viên Viện Khoa học Giáo dục Việt 

Nam 
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  III/ KỸ THUẬT VIÊN, NHÂN VIÊN HỖ TRỢ 

 

TT Họ và tên 
Chức danh thực 

hiện đề tài 

Tổ chức công tác 

1 Tống Thị Mơ 
Kĩ thuật viên, nhân 

viên hỗ trợ 

 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

2 Vũ Thị Nhạn 
Kĩ thuật viên, nhân 

viên hỗ trợ 

Viện Nghiên cứu Xây dựng và 

Phát triển Xã hội học tập 
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