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PHẦN 1. MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề án 

1. Đội ngũ giáo viên là yếu tố cơ bản của quá trình giáo dục, là điều kiện tiên quyết 
để đảm bảo hiệu quả và chất lượng giáo dục. Ngày nay, vai trò của đội ngũ giáo viên 
với tư cách là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục đã được khẳng định không chỉ bằng 
lí luận chung mà bằng các kết quả nghiên cứu khoa học cụ thể. Trong công trình nghiên 
cứu “Làm thế nào để hệ thống nhà trường trở nên ưu tú nhất thế giới? - How the world’s 
best-performing school system come out on top?”, các nhà khoa học đã đưa ra kết luận: 
“Chất lượng của hệ thống giáo dục không thể vượt quá chất lượng của đội ngũ giáo viên 
đang giảng dạy trong hệ thống đó”. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chính phẩm chất và 
năng lực của đội ngũ giáo viên tạo ra sự khác biệt về kết quả giáo dục giữa trường này 
với trường khác. Trong công cuộc cải cách giáo dục, chính giáo viên sẽ là người chuyển 
tải các yêu cầu và nội dung của chương trình mới vào nhà trường và đến với từng học 
sinh. Vì vậy, có thể nói, cải cách giáo dục, hay nói rộng hơn là một nền giáo dục có 
thành công hay không thì yếu tố quyết định chính là đội ngũ giáo viên. 

Chính vì lý do trên, khi phát triển chính sách và chiến lược giáo dục, dù ngắn hạn 
hay dài hạn, các nhà hoạch định đều quan tâm đến vấn đề phát triển và quản lí đội ngũ 
giáo viên. Quy định về giáo viên trong luật của các nước rất đa dạng. Có nước xây dựng 
luật riêng về giáo viên (như Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia, Philippin...); có nước 
xây dựng luật về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên hoặc quy định về giáo viên chi tiết 
trong Luật giáo dục (Nga, Australia, Pháp...). Ở nước ta, qua nghiên cứu hệ thống văn 
bản cho thấy Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến vấn đề phát triển giáo dục, giáo dục 
luôn được coi là quốc sách hàng đầu, đồng thời quan điểm xây dựng và phát triển một 
đội ngũ giáo viên có chất lượng là chủ trương xuyên suốt. Mới đây, trong Nghị quyết 
Hội nghị trung ương 8 khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo cũng 
nêu rõ: “Có chế độ ưu đãi đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Việc tuyển dụng, 
sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải trên cơ sở đánh giá 
năng lực, đạo đức nghề nghiệp và hiệu quả công tác. Có chế độ ưu đãi và quy định tuổi 
nghỉ hưu hợp lý đối với nhà giáo có trình độ cao; có cơ chế miễn nhiệm, bố trí công việc 
khác hoặc kiên quyết đưa ra khỏi ngành đối với những người không đủ phẩm chất, năng 
lực, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất 
trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính 
chất công việc, theo vùng.” 

Nhận định về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục, Nghị quyết Hội nghị 
trung ương 8 khóa XI cũng nhấn mạnh: “Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 
bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu; một bộ phận chưa theo kịp yêu cầu đổi mới 
và phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp”.  

2. Để giải quyết những bất cập trong thực tiễn, các quy định về giáo viên đã từng 
bước được thể chế hóa trong các văn bản của pháp luật. Trong hệ thống pháp luật Việt 
Nam hiện nay, các quy định trực tiếp liên quan đến nhà giáo nằm ở nhiều văn bản khác 
nhau. Các quan hệ về nhà giáo được quy định tập trung nhất ở Luật giáo dục 2005 (sửa 
đổi năm 2009), Luật giáo dục đại học 2012, Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014, Luật Cán 
bộ công chức, Luật Viên chức. Ngoài ra, các chính sách, quy định liên quan đến nhà 
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giáo, tùy theo mức độ, còn được đề cập trong các văn bản như: Luật Thi đua khen 
thưởng, Luật Thể dục thể thao...  

- Bên cạnh các Luật nói trên, hiện có gần 200 văn bản, thông tư, hướng dẫn liên 
quan đến nhà giáo. Các văn bản nêu trên đã ít nhiều đưa ra các quy định về nhà giáo, 
tuy nhiên nhiều quy định còn chung chung. Một số vấn đề hết sức quan trọng đối với 
nhà giáo như: đạo đức nghề nghiệp, quyền của nhà giáo; bảo vệ đạo đức, nhân phẩm 
của nhà giáo được quy định một cách mờ nhạt; chưa có văn bản nào xác định được đặc 
thù của nghề giáo. Bên cạnh đó, các văn bản đều chưa đề cập đến các đối tượng như: 
đội ngũ nhà giáo đang giảng dạy tại các trường ngoài công lập – vốn đang ngày càng 
gia tăng về số lượng, các nhà giáo từ nước ngoài về giảng dạy tại Việt Nam hay các nhà 
giáo Việt Nam sang nước ngoài giảng dạy; chế độ chính sách, điều kiện làm việc của 
nhà giáo, tôn vinh nhà giáo... để họ thực sự yên tâm công tác trong ngành giáo dục.  

Từ các nghiên cứu về hệ thống pháp luật và thực trạng thực thi pháp luật về đội 
ngũ nhà giáo hiện nay, rất cần thiết phải xây dựng Luật Nhà giáo để: thể chế hóa các 
hoạt động, chính sách đặc thù nghề nghiệp của nhà giáo, nâng cao tính đồng bộ và hiệu 
lực thi hành của các quy định hiện còn tản mát, hạn chế tối đa việc phải ban hành các 
văn bản hướng dẫn để văn bản Luật có thể nhanh chóng đi vào cuộc sống; tạo chính 
sách đặc thù cho nhà giáo (cả trường công và trường tư); khẳng định vị thế nhà giáo và 
nhà giáo là nghề có tính đặc thù không thuộc đối tượng cán bộ, công chức, viên chức từ 
đó có chính sách riêng phù hợp nghề nghiệp đặc thù; xây dựng, phát triển nguồn nhân 
lực trong lĩnh vực giáo dục đủ về số lượng, đạt chuẩn về chất lượng đáp ứng yêu cầu 
đổi mới giáo dục và đào tạo. Xây dựng Luật Nhà giáo không chỉ đơn thuần là sự tập hợp 
các quy định pháp luật liên quan ở các văn bản hiện có mà cần phải dựa trên sự nghiên 
cứu một cách toàn diện tình hình trong nước và quốc tế để có những quy định phù hợp, 
góp phần cải thiện cơ bản tình hình đội ngũ nhà giáo và cán bộ quán lý giáo dục trong 
cả nước.  

3. Trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay, đồng 
thời để quản lí một cách hiệu quả hơn, bảo đảm tốt hơn những quyền lợi của nhà giáo – 
một đội ngũ có sứ mệnh đặc biệt trong xã hội thì việc thể chế đầy đủ hơn các quan điểm, 
chủ trương của Đảng về nhà giáo đang là một nhu cầu khách quan. 

Ý tưởng xây dựng một bộ luật riêng dành cho nhà giáo đã có từ nhiều năm trước. 
Luật Nhà giáo được đặt ra từ chỉ thị 40 của Ban Bí thư vào năm 2004. Năm 2008, thực 
hiện Nghị quyết số 11/2007/QH12 ngày 21/01/2007 của Quốc hội về chương trình xây 
dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kì khóa XII, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết 
định số 25/QĐ-TTG ngày 07/01/2008 trong đó phân công Bộ Giáo dục –Đào tạo chủ trì 
xây dựng dự án Luật Giáo viên. Theo dự kiến, Luật Giáo viên sẽ được trình Quốc hội 
cho ý kiến vào kì họp tháng 5/2010 và thông qua vào kì họp tháng 10/2010. Tuy nhiên, 
đến nhiệm kỳ 13 của Quốc hội, vì số lượng luật và pháp lệnh cần xây dựng hoặc bổ 
sung, sửa chữa quá nhiều và đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo, cần tập trung vào việc 
xây dựng Luật Giáo dục đại học, nên việc xây dựng Luật giáo viên đã được tạm dừng 
lại. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng, nhà giáo thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật 
Viên chức và các vấn đề về nhà giáo (giáo viên và giảng viên) đã được quy định trong 
hai đạo luật về giáo dục nên không cần thiết phải có Luật Nhà giáo. Tuy nhiên, theo 
những phân tích ở trên, có thể thấy, những quy định tản mát về nhà giáo tại các luật chưa 
bao phủ hết các vấn đề liên quan đến đội ngũ nhà giáo. Những vấn đề cần được quy định 
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đối với nhà giáo và nghề dạy học phong phú hơn những quy định trong các đạo luật hiện 
có về giáo dục. Chỉ riêng các cơ sở đào tạo giáo viên, nhất thiết phải có những quy định 
tạo cơ sở pháp lý, chưa kể những vấn đề khác nữa (như an ninh và an sinh nghề nghiệp). 
Điều này cho thấy, việc xây dựng Luật Nhà giáo là cần thiết.  

4. Các nước trên thế giới đều xác định rõ tầm quan trọng của đội ngũ nhà giáo 
trong việc đào tạo, dẫn dắt thế hệ trẻ và góp phần quyết định đối với tương lai đất nước. 
Về mặt quản lí Nhà nước, nhiều quốc gia đã có những bộ luật riêng dành cho nhà giáo 
với những quy định hết sức chi tiết và cụ thể: Trung Quốc, Philippin, Indonexia, Thái 
Lan..., các nước khác có Bộ Luật Giáo dục, trong đó có Luật riêng về nhà giáo như Pháp, 
hay một số nước không có luật nhà giáo chung ở cấp quốc gia nhưng mỗi bang lại có 
những quy định riêng dành cho nhà giáo như Mỹ, Canada... Trong Luật Nhà giáo hay 
các quy định của pháp luật về nhà giáo được xây và ban hành nhằm đảm bảo những 
quyền, lợi ích hợp pháp cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà giáo, quản lý và xây 
dựng đội ngũ nhà giáo có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời cũng ghi nhận tầm 
quan trọng của giáo viên trong đào tạo nguồn nhân lực cho xây dựng và phát triển quốc 
gia. 

5. Đề xuất khung chính sách về nhà giáo, có thể bao gồm các quy định: Xác lập 
chuẩn mực pháp lý về phẩm chất, năng lực của nhà giáo và những người tham gia quản 
lý nhà trường; Xác định các quy định về quyền và trách nhiệm của nhà giáo trong việc 
tổ chức quá trình dạy học, lựa chọn sách giáo khoa/ tài liệu giảng dạy và áp dụng phương 
pháp giảng dạy; Quy định về tổ chức đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng nhà giáo và về hệ 
thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; Xác định trách 
nhiệm của các cơ quan/ tổ chức và cá nhân quản lý/ sử dụng lao động của nhà giáo trong 
việc cải thiện điều kiện hành nghề dạy học, bảo đảm an ninh nghề nghiệp, cơ hội thăng 
tiến và vị thế xã hội của nhà giáo; Quy định về Hội nghề nghiệp của nhà giáo và việc 
thực hiện các chức năng của hội nghề nghiệp trong đó có chức năng phản biện đối với 
các chính sách có liên quan về giáo dục, thẩm định chương trình đào tạo, đánh giá và 
cấp chứng chỉ hành nghề dạy học... 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu tổng quát: 

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn qui định pháp luật và việc thi hành pháp luật chính 
sách đối với nhà giáo ở Việt Nam, đề xuất khung chính sách về nhà giáo và khung chính 
sách làm cơ sở cho việc xây dựng Luật Nhà giáo. 

Mục tiêu cụ thể 

- Xây dựng cơ sở lý luận khung chính sách đối với nhà giáo. 

- Đánh giá thực trạng qui định pháp luật và thực trạng thực thi chính sách pháp 
luật đối với nhà giáo và nghề dạy học. 

- Nghiên cứu Luật Nhà giáo của một số nước trên thế giới: so sánh điểm giống, 
khác nhau và đưa ra định hướng nội dung khung chính sách làm cơ sở đề xuất xây dựng 
Luật Nhà giáo. 

- Đề xuất khung chính sách đối với nhà giáo làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất 
xây dựng Luật Nhà giáo và báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề xuất. 
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3. Nội dung nghiên cứu 

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng khung chính sách đối với nhà giáo.  

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng qui định pháp luật và thực trạng thực thi chính 
sách pháp luật đối với nhà giáo và nghề dạy học. 

Nội dung 3: Kinh nghiệm quốc tế về quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với đội 
ngũ nhà giáo và xây dựng khung chính sách và Luật Nhà giáo.  

Nội dung 4. Khung chính sách đối với nhà giáo. 

Nội dung 5: Đánh giá tác động, tính cấp thiết và tính khả thi của việc ban hành một 
số nội dung cơ bản của khung chính sách đối với nhà giáo. 

Nội dung 6. Đề xuất kiến nghị về khung chính sách nhằm xây dựng Luật Nhà giáo  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu: Khung chính sách phát triển đội ngũ nhà giáo . 

Phạm vi khảo sát chính: 04 tỉnh/thành phố: Cà Mau, Hà Nội, Hà Giang, Hà Tĩnh 
trong mỗi tỉnh/thành phố lựa chọn 2 huyện đại diện cho khu vực thành thị và nông 
thông/vùng sâu xa. Ngoài ra Đề án còn khảo sát đội ngũ giảng viên, giáo viên của một 
số tỉnh thành phố khác thông qua Hội nghị, hội thảo. 

5. Cách tiếp cận và các phương pháp nghiên cứu 

5.1. Cách tiếp cận 

Để triển khai nghiên cứu, Đề án đã sử dụng các tiếp cận nghiên cứu chính là  a) 
Tiếp cận hoạt động: căn cứ vào hoạt động, đối tượng, sản phẩm của nhà giáo để thấy rõ 
được đặc thù lao động sự phạm của nhà giáo; b) Tiếp cận phát triển nguồn nhân lực 
chiến lược dựa vào năng lực:. Sự dịch chuyển về tiếp cận trong quản lí nhà nước về nhà 
giáo với 3 nội dung để phân tích rõ đặc điểm nghề nghiệp, lao động của nhà giáo, đó là 
(i) Phát triển nguồn nhân lực (gồm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển, nghiên cứu, phục vụ); 
(ii) Sử dụng nguồn nhân lực (gồm tuyển dụng, sàng lọc, bố trí, đánh giá, đãi ngộ, kế 
hoạch hóa sức lao động); (iii) Môi trường nguồn nhân lực (Phát triển tổ chức…); c) Tiếp 
cận Chính sách:  Luật Nhà giáo là vật mang chính sách, nghiên cứu cơ sở khoa học của 
xây dựng Luật Nhà giáo, hệ thống khung chính sách đối với nhà giáo đặt trong tiếp cận 
nghiên cứu quy trình chính sách; d) Tiếp cận lịch sử -logic, thực hiên nghiên cứu hệ 
thống các quan điểm chỉ đạo của Đảng, chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước 
cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và thực 
thi pháp luật đối với nhà giáo ở Việt Nam theo thời gian trong bối cảnh lịch sử cụ thể và 
các quan hệ xã hội tác động đến nhà giáo; e) Tiếp cận hệ thống: nghiên cứu xây dựng 
khung chính sách nhà giáo cần đặt nó trong hệ thống chính sách, pháp luật Việt Nam.  

5.2. Phương pháp nghiên cứu và kĩ thuật sử dụng 

Đề án đã sử dụng các phương pháp sau trong quá trình nghiên cứu: phương pháp 
thu thập thông tin; phân tích, đánh giá định tính, định lượng; phương pháp khảo sát; 
Chuyên gia các kỹ thuật phân tích RIA có sự tham gia của các đối tượng và Delphi qua 
nhiều vòng để xử lý các kết quả. 
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6. Thời gian nghiên cứu 

Từ tháng 11/2017 đến 11/2021 

7. Sản phẩm  

- Sản phẩm công bố: Đã công bố 09 bài báo trên tạp chí khoa học trong và ngoài 

nước trong đó có 1 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế SCOPUS, 01 bài đăng trên tạp chí 

quốc tế, 05 bài đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong Danh mục tạp chí của 

Hội đồng chức danh GS Nhà nước); 02 bài đăng trên hội thảo quốc tế  có số xuất bản 

(Vượt trội 05 bài báo so với đăng ký trong thuyết minh của đề tài). 

- Sản phẩm đào tạo: Đào tạo 05 thạc sĩ và hỗ trợ đào tạo 02 Nghiên cứu sinh 

- Sản phẩm ứng dụng  

+ 01 Báo cáo tổng kết đề tài, 01 Báo cáo tóm tắt đề tài. 

- Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng khung chính sách đối với nhà giáo 

- Báo cáo đánh giá thực trạng việc thi hành pháp luật và hiệu quả thực hiện chế độ, 

chính sách đối với nhà giáo ở Việt Nam hiện nay; Đánh giá tác động của hệ thống chế độ 

chính sách hiện hành đối với nhà giáo 

- Báo cáo nghiên cứu Luật Nhà giáo của một số nước trên thế giới, so sánh điểm 

giống, khác nhau và đưa ra các đề xuất về nguyên tắc, định hướng, nội dung khung chính 

sách để làm cơ sở đề xuất xây dựng Luật nhà giáo 

- Báo cáo khung chính sách đối với nhà giáo, làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất 

xây dựng Luật Nhà giáo và báo cáo đánh giá tác động chính sách đề xuất. 

8. Ý nghĩa lí luận và thực tiễn của đề án 

Thông qua các sản phẩm nghiên cứu, đề án đã tổng kết một cách có hệ thống cơ 
sở lý luận và cơ sở thực tiễn của việc xây dựng Luật Nhà giáo/và nghề dạy học, trong 
đó bổ sung thêm một số lý luận, các cách tiếp cận mới khi xây dựng các chính sách đối 
với nhà giáo Việt Nam (Vận dụng lý thuyết/tiếp cận quản lý nguồn nhân lực chiến lược 
vào phát triển đội ngũ nhà giáo; Tiếp cận năng lực hoạt động nghề nghiệp đặc thù của 
nhà giáo trong bối cảnh hiện nay; Tiếp cận quản lý nhà nước và hoàn thiện thể chế nhà 
nước pháp quyền XHCN; và cơ sở thực tiễn được đúc rút từ kinh nghiệm quốc tế). Đề 
án cũng đề xuất khung chính sách của Luật nhà giáo và đã đánh giá được thực trạng thực 
thi, sự cần thiết, tác động và tính khả thi của các chính sách chủ yếu. 

- Xác định sự cấp thiết ban hành Luật Nhà giáo (về mặt lí luận): việc xây dựng 
Luật Nhà giáo góp phần tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với đội ngũ 
nhà giáo, tạo hành lang pháp lí để định hướng và triển khai có hiệu quả việc cải cách đội 
ngũ nhà giáo đáp ứng những yêu cầu mới. Luật Nhà giáo sẽ là nòng cốt trong hệ thống 
pháp luật về nhà giáo, vừa tạo điều kiện giải quyết các yêu cầu bức xúc, vừa để giải 
quyết các vấn đề cơ bản, lâu dài liên quan đến đội ngũ nhà giáo. Ban hành văn bản luật 
độc lập một mặt tạo khung pháp lý đồng bộ, mặt khác là dịp để xã hội nhìn nhận đúng 
về vị trí, vai trò của nhà giáo/và nghề dạy học, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, có tính hệ 
thống, không bỏ sót vấn đề, việc triển khai thuận tiện, hiệu lực pháp lý cao, đáp ứng việc 
quản lý đội ngũ nhà giáo. 



 
 

 

8 
 

- Xác định sự cấp thiết ban hành Luật Nhà giáo (về mặt thực tiễn): Luật Nhà giáo 
được xây dựng sẽ xác định rõ các chức danh nhà giáo, nâng cao vị thế của nhà giáo, tạo 
điều kiện thuận lợi để tiến hành rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo, từ đó xây dựng và 
thực hiện kế hoạch tổng thể đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm đủ số lượng và cân đối về cơ 
cấu; nâng cao chất lượng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nhà giáo. Luật 
Nhà giáo cũng sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và ban hành một số chính sách, 
chế độ đối với đội ngũ nhà giáo, tạo động lực thu hút, động viên đội ngũ nhà giáo toàn 
tâm, toàn ý phục vụ sự nghiệp giáo dục; góp phần giải quyết căn bản những bất cập hiện 
nay. 

Hơn nữa theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc lập 
đề nghị xây dựng Luật phải thực hiện các bước, bao gồm: Xây dựng nội dung chính 
sách; Đánh giá tác động của chính sách; Xây dựng dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật; Lấy ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật; Thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Trình Chính phủ xem 
xét, thông qua đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, việc “Nghiên cứu 
cơ sở lí luận và thực tiễn cho việc đề xuất xây dựng Luật Nhà giáo” sẽ góp phần cung 
cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc soạn thảo Dự án Luật, đáp ứng yêu cầu hoàn 
thiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục nói riêng và yêu cầu xây dựng nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói chung.  
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PHẦN 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

Chương 1.  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG KHUNG CHÍNH SÁCH ĐỐI 

VỚI NHÀ GIÁO 

 

1. Tổng quan nghiên cứu  

1.1. Nghiên cứu về phát triển đội ngũ nhà giáo 

   Đề án đã tổng quan nghiên cứu các công trình trong nước và quốc tế về :1) Nghiên 

cứu về phát triển đội ngũ nhà giáo theo cácvấn đề: các nghiên cứu chính sách phát triển 

đội ngũ nhà giáo; vị trí, vai trò của đội ngũ nhà giáo; đào tạo để trở thành nhà giáo; bồi 

dưỡng và phát triển nghề nghiệp nhà giáo; tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ nhà 

giáo; hội nhập quốc tế về nhà giáo; 2) Nghiên cứu về xây dựng Luật nhà giáo; 3) 

 nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực GDĐT. 

Với các công trình, dự án nêu trên, các tác giả đã phân tích, chỉ ra nhiều vấn đề lý 

luận quan trọng mang tính bản chất về vấn đề hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam 

nói chung và vấn đề hoàn thiện pháp luật về giáo dục nói riêng; vấn đề nhà giáo và xây 

dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục…., các công trình nghiên 

cứu đều khẳng định yêu cầu cấp thiết của việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về giáo 

dục và pháp luật về nhà giáo ở Việt Nam. Tuy vậy, các công trình nghiên cứu về pháp 

Luật Nhà giáo và chính sách đối với nhà giáo chưa chứng minh được đầy đủ tính chuyên 

biệt của nghề giáo; sự khác biệt giữa nghề giáo và các nghề nghiệp khác trong xã hội. 

Bàn về vai trò, vị thế của nhà giáo ta thấy hiện nay giáo viên đang được điều chỉnh bởi 

Luật Viên chức, tuy nhiên Luật Viên chức quá rộng trong khi nhà giáo lại có vị thế, 

trách nhiệm riêng.  

 Cơ sở lý luận của việc tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với đội 

ngũ nhà giáo cũng như khái niệm, đặc điểm, nội dung, vai trò và các tiêu chí xây dựng 

và hoàn thiện pháp luật về nhà giáo chưa được đề cập. Việc phân tích, đánh giá thực 

trạng pháp luật về nhà giáo và việc thực hiện pháp luật về nhà giáo mới chỉ được các cơ 

quan quản lý giáo dục thực hiện trên phương diện hẹp, chưa mang tính tổng thể cũng 

như chưa đặt trong mối quan hệ với hệ thống pháp luật giáo dục và hệ thống pháp luật 

chung; chưa chỉ ra được những vấn đề bức xúc hiện nay của xã hội, và chưa chứng minh 

được tính đặc thù của nhà giáo, không phải công chức, viên chức mà là nhà giáo, vì thế 

danh dự và chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, đãi ngộ phải có 

luật điều chỉnh. Đây là một trong các nguyên nhân dẫn đến việc xây dựng và phát triển 

đội ngũ nhà giáo ở nước ta hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu phát triển chất lượng giáo 

dục trong bối cảnh hội nhập. Trước đây, Luật Nhà giáo đã đưa vào Nghị quyết 27 của 

Quốc hội từ năm 2008, tuy nhiên một số ý kiến cho rằng chỉ cần Luật Viên chức là đủ, 

cho đến hiện nay điều này đã bộc lộ nhiều hạn chế, các vấn đề vướng mắc.  
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 Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết của việc nghiên cứu tập trung, toàn diện và bài 

bản vấn đề xây dựng pháp luật về nhà giáo ở Việt Nam. Luật Nhà giáo sẽ quy định rõ 

về vị trí, chế độ đãi ngộ của giáo viên nói chung, kể cả công lẫn tư, sẽ là cơ sở để xây 

dựng chính sách đối với giáo viên. Việc có một luật riêng phù hợp với đặc thù nhà giáo 

sẽ giải quyết được nhiều vấn đề đặt ra trong đổi mới giáo dục. Việc xây dựng được Luật 

Nhà giáo sẽ hạn chế được những bất cập hiện nay của giáo dục như vấn đề tuyển dụng, 

cân nhắc, đãi ngộ trong tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Khắc phục được tình 

trạng bố trí giáo viên bộ môn này đi dạy bộ môn kia. Điều chuyển giáo viên từ dạy các 

cấp học xuống dạy mầm non. Đồng thời cũng giúp đảm bảo môi trường làm việc dân 

chủ, bình đẳng cả trong các cơ sở giáo dục. 

2. Lý luận về nhà giáo và nghề dạy học 

2.1. Nhà giáo và nghề dạy học  

Hiện nay có nhiều cách tiếp cận khái niệm về nhà giáo. Theo quan niệm thông 

thường trong cuộc sống, nhiều người dùng cụm từ “nhà giáo”, “thầy giáo”, “thầy”. với 

cùng một nghĩa để chỉ những người dạy văn hoá, truyền đạt kiến thức, kỹ năng, kinh 

nghiệm cho một người khác. 

Trong từ “nhà giáo” thì từ “giáo” có nghĩa là dạy, chỉ bảo; từ “nhà” được hiểu là 

người chuyên làm một nghề, một lĩnh vực hoạt động nào đó đạt được một trình độ nhất 

định: nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà thơ, nhà điêu khắc, nhà ngoại giao... Như vậy, có 

thể hiểu rằng nếu người dạy học mà không chuyên, không thành nghề thì không phải là 

nhà giáo. Người dạy học liên tục mà không đạt đến một trình độ nào đó thì cũng không 

là nhà giáo. 

Khuyến nghị về vị thế nhà giáo của UNESCO, Luật Giáo viên của Trung Quốc, 

Luật Giáo viên và Giảng viên của Inđônêxia đều đề cập khái niệm nhà giáo rất rõ nét, 

theo đó nhà giáo gắn với nghề dạy học, nhà giáo là những nhà chuyên môn với nhiệm 

vụ chính là giảng dạy, giáo dục. Điều 2 Luật Giáo viên Trung Quốc quy định: “Giáo 

viên là những nhân viên chuyên nghiệp, thực hiện chức trách giáo dục và giảng dạy, 

gánh vác sứ mệnh dùng sách dạy người”. Trong khuyến nghị của UNESCO về vị thế 

của nhà giáo có đoạn viết “Dạy học phải được tôn trọng như là một nghề nghiệp. Đây 

là một dạng của dịch vụ công đòi hỏi người dạy phải chuyên về một kiến thức hoặc kỹ 

năng chuyên môn, đạt được và tích lũy thông qua nghiên cứu không ngừng và nghiêm 

túc; nó cũng đòi hỏi một năng khiếu cá nhân và trách nhiệm tập thể đối với giáo dục và 

bổn phận của học sinh”. 

Luật Giáo viên và giảng viên của Inđônêxia quy định: (i) Giáo viên là những người 

làm nhiệm vụ giáo dục chuyên nghiệp với nhiệm vụ chính là giáo dục, giảng dạy, hướng 

dẫn, dẫn lối đào tạo, đánh giá học sinh… (ii) Giảng viên là những người làm giáo dục 

chuyên nghiệp và những nhà khoa học có nhiệm vụ chính là truyền tải, phát triển và phổ 

biến khoa học, công nghệ, nghệ thuật thông qua công tác giáo dục, nghiên cứu và dịch 

vụ cộng đồng. 
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Về pháp lý, Điều 66 Luật Giáo dục (2019) quy định “Nhà giáo làm nhiệm vụ giảng 

dạy, giáo dục trong cơ sở giáo dục. Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông, cơ sở giáo dục khác, giảng dạy trình độ sơ cấp, trung cấp gọi là giáo 

viên; nhà giáo giảng dạy từ trình độ cao đẳng trở lên gọi là giảng viên. Nhà giáo có vai 

trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục, có vị thế quan trọng trong xã 

hội, được xã hội tôn vinh”.  Nội hàm của khái niệm nhà giáo bao gồm hai yếu tố cơ bản 

phản ánh công việc “làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục” và địa chỉ làm việc “trong nhà 

trường và cơ sở giáo dục khác”. Có thể hiểu dù dạy ít hay dạy nhiều đều được gọi là nhà 

giáo nếu người đó làm nhiệm vụ giảng dạy trong các cơ sở giáo dục. Người có trình độ 

cao, chuyên đi dạy nhưng nếu không gắn với nhà trường hoặc một cơ sở giáo dục thì về 

phương diện pháp lý sẽ không phải là nhà giáo. 

Nghề dạy học ra đời tương đối sớm từ khi nền sản xuất xã hội phát triển đến một 

trình độ nhất định. Trong quá trình lao động sản xuất, người ta cần phải truyền lại cho 

nhau những kinh nghiệm. Nghề dạy học gắn chặt với lao động sản xuất của xã hội, góp 

phần hình thành phẩm chất, năng lực cần thiết của người lao động. 

Tuy nhiên, dạy học và giáo viên không phải là những từ có nội hàm trùng khít 

nhau có thể là người dạy học nhưng chưa hẳn là giáo viên.  Khi nói đến giáo viên là nói 

đến một loại chức nghiệp, để nhằm xếp hạng trong các thang bảng về mặt lương, về mặt 

ngạch bậc hơn là sự nhìn nhận về công việc, tính chất công việc hoặc phẩm cách nghề 

nghiệp. Khi muốn làm giáo viên phải có những tiêu chí theo quy định (chẳng hạn, có 

trình độ học vấn (bằng cấp) nhất định, các chứng chỉ kèm theo, được tuyển dụng hoặc 

ký hợp đồng, có độ tuổi phù hợp…) nhưng còn làm nghề dạy học hoặc làm công việc 

dạy học thì không nhất thiết có những đòi hỏi đó. Nhưng có lẽ sự khác nhau nhiều hơn 

cả là về sự thể hiện tình cảm, gắn bó, tư cách của nghề dạy học và nghề giáo viên. Xét 

nhiều mặt, nghề dạy học (hay công việc dạy học) đòi hỏi sự tận tụy, yêu nghề, yêu trẻ, 

tôn trọng người học, có sự chăm chút cho công việc của mình…, đồng thời thường thể 

hiện phong thái (tác phong), tư cách nhất định, ít nhiều được mặc định với công việc đó.  

Cho nên, nghề giáo viên thường được gắn với những phẩm chất nhất định về tri thức, 

về thái độ, về tình cảm, về đạo đức…, mà nếu thiếu những điều đó thì sẽ không được 

coi là nhà giáo hoặc không đủ sự nhìn nhận về một nhà giáo. 

2.2. Đặc thù lao động sư phạm của nhà giáo 

Nhà giáo mang một sứ mệnh đặc biệt trong xã hội và là yếu tố quyết định sự thành 

bại của nền giáo dục nên các chính sách đối với nhà giáo cũng được quan tâm đặc biệt. 

Bên cạnh các nghiên cứu riêng lẻ ở mỗi quốc gia thì có rất nhiều nghiên cứu tầm cỡ 

được tiến hành ở quy mô lớn, xuyên quốc gia. 

Theo tổng kết của UNESCO, trong nền giáo dục hiện đại, vai trò của người giáo 

viên đã có thay đổi theo các phương hướng sau đây: (a) Đảm nhận nhiều chức năng hơn 

so với trước, có trách nhiệm lớn hơn trong việc lựa chọn nội dung dạy học và giáo dục; 

(b) Chuyển mạnh từ chỗ truyền thụ kiến thức sang tổ chức việc học của học sinh, sử 

dụng đến mức tối đa những nguồn tri thức trong xã hội; (c) Coi trọng việc cá biệt hóa 
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trong học tập, thay đổi tính chất trong quan hệ thầy trò; (d) Yêu cầu rộng rãi hơn những 

phương tiện dạy học hiện đại, do đó yêu cầu trang bị thêm những kiến thức và kỹ năng 

cần thiết; (e) Yêu cầu hợp tác rộng rãi và chặt chẽ hơn với các giáo viên cùng trường, 

thay đổi cấu trúc trong mối quan hệ giữa giáo viên với nhau; (g) Yêu cầu thắt chặt hơn 

các mối quan hệ với cha mẹ học sinh và cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc 

sống; (h) Yêu cầu giáo viên tham gia các hoạt động rộng rãi ngoài nhà trường; (i) Giảm 

bớt và thay đổi uy tín truyền thống trong quan hệ với học sinh, nhất là đối với học sinh 

lớn và với cha mẹ học sinh.  

Đối với giảng viên đại học, Hội nghị quốc tế về giáo dục đại học thế kỷ XXI “Tầm 

nhìn và hành động” (1998) đã nêu lên những năng lực cần có của một giáo viên đại học 

mẫu mực như sau: 1) Có kiến thức và thông hiểu về các cách học khác nhau của sinh 

viên; 2) Có kiến thức, năng lực và thái độ về theo dõi và đánh giá sinh viên nhằm giúp 

họ tiến bộ; 3) Tự nguyện hoàn thiện bản thân trong ngành nghề của mình; biết ứng dụng 

những tiêu chí nghề nghiệp và luôn luôn cập nhật những thành tựu mới nhất; 4) Biết ứng 

dụng những kiến thức về công nghệ thông tin vào môn học, ngành học của mình; 5) Có 

khả năng nhận biết được những tín hiệu của “thị trường” bên ngoài về nhu cầu của 25 

giới chủ đối với những người tốt nghiệp; 6) Làm chủ được những thành tựu mới về dạy 

và học, từ cách dạy học mặt giáp mặt đến cách dạy học từ xa; 7) Chú ý đến những quan 

điểm và mong ước của “khách hàng”, tức là của những đối tác và sinh viên khác nhau; 

8) Hiểu được những tác động của những nhân tố quốc tế và đa văn hóa đối với những 

chương trình đào tạo; 9) Có khả năng dạy những loại sinh viên khác nhau, thuộc những 

nhóm khác nhau về độ tuổi, môi trường kinh tế - xã hội, dân tộc…và biết cách làm việc 

với số giờ nhiều hơn trong ngày; 10) Có khả năng bảo đảm các giờ giảng chính khóa, 

xêmina hoặc làm việc tại xưởng với một số lượng sinh viên đông hơn; 11) Có khả năng 

hiểu được những “chiến lược thích ứng” về nghề nghiệp của các cá nhân.  

Khuyến cáo 21 điểm về chiến lược phát triển giáo dục hiện đại của tổ chức 

UNESCO chỉ rõ: “Người thầy phải được đào tạo để trở thành những nhà giáo dục nhiều 

hơn là những chuyên gia truyền đạt kiến thức” (điểm 18) và đặc biệt là chương trình đào 

tạo giáo viên cần triệt để sử dụng các thiết bị và phương pháp dạy học mới nhất” (điểm 

16). 

Lao động của người thầy, lao động sư phạm là loại hình lao động đặc biệt. Đối 

tượng lao động của người thầy là con người, một thế giới thu nhỏ. Người học không chỉ 

là đối tượng chịu sự tác động giáo dục mà là những chủ thể có ý thức, có những nét đặc 

thù về trí tuệ, về tâm lý, tình cảm và đang phát triển theo quy luật tâm lý lứa tuổi. Người 

học tiếp thu có chọn lọc từ những tác động giáo dục và có những tác trở lại với môi 

trường giáo dục. 

Lao động sư phạm của người giáo viên hiện đại có những đặc điểm sau: 

Đặc điểm quan trọng nhất của lao động sư phạm là trong suốt quá trình lao động 

luôn luôn có sự tương tác giữa con người với con người (thầy - trò, trò - trò, thầy - thầy, 

nhà trường - cộng đồng xã hội). Đối tượng của lao động sư phạm và con người; Công 



 
 

 

13 
 

cụ chủ yếu của lao động sư phạm là nhân cách của người giáo viên. Sản phẩm của lao 

động sư phạm là những nhân cách theo mô hình mà xã hội đòi hỏi ở giáo dục nhà trường. 

Như vậy, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học/giáo dục đều 

được quy định bởi các yếu tố xã hội, được thực hiện dưới hình thức các mối quan hệ 

giữa người và người. Đặc điểm này cho thấy nhân cách nhà giáo, năng lực giao tiếp xã 

hội là những thành phần quan trọng trong chất lượng giáo viên. 

Lao động của nhà giáo biến con người sinh học thành con người xã hội, tức là 

thành những nhân cách, như là động lực có tính quyết định sự phát triển kinh tế xã hội.  

Kết quả lao động sư phạm của người GV cũng hết sức đặc biệt. Có thể nói sản 

phẩm lao động của nhà giáo là loại sản phẩm cao cấp bậc nhất, gắn với tương lai xã hội. 

Nếu như ở các loại lao động khác, khi kết thúc quá trình lao động thu được sản phẩm 

ngay, thì sản phẩm quá trình lao động của người GV khó đánh giá ngay bởi vì hiệu quả 

lao động của người GV phát triển và bền vững trong nhân cách con người. Hiệu quả lao 

động của người thầy sống mãi trong nhân cách của người học, nên lao động sư phạm 

vừa mang tính tập thể rất sâu, vừa mang dấu ấn cá nhân rất đậm. Vì vậy, nó đòi hỏi một 

tinh thần trách nhiệm cao và sự am hiểu nghề nghiệp nhất định. Tính nghề nghiệp là một 

đòi hỏi, đồng thời cũng tạo ra điều kiện để cho người giáo viên tự rèn luyện mình. Chính 

vì thế, việc xây dựng, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo là một yêu cầu tất yếu khách 

quan của xã hội như C.Mác nói: "Bản thân nhà giáo dục cũng phải được giáo dục". 

Trong lao động của người GV đang diễn ra những thay đổi rất cơ bản, đòi hỏi GV 

phải nỗ lực vươn lên để thích ứng. Trong quỹ thời gian của GV phải có một tỉ lệ thích 

đáng dành cho việc học tập tự bồi dưỡng mới đáp ứng được những thay đổi về chức 

năng, nội dung, hình thức lao động. 

2.3. Vị trí, vai trò đặc thù của nhà giáo trước yêu cầu đổi mới giáo dục, toàn cầu 

hóa và hội nhập quốc tế 

Nhìn chung, vị trí của người giáo viên Việt Nam trong xã hội cũ là không xứng 

với nghề nghiệp của họ, nhưng đội ngũ giáo viên đã đóng góp to lớn vào công tác giáo 

dục thế hệ trẻ, giữ gìn và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. 

Tinh thần tôn sư trọng đạo, nói một cách thiết thực hơn là hiếu học, trọng thầy của nhân 

dân ta luôn có những nét riêng biệt. Người thầy giáo vẫn được coi là cầu nối, nối liền 

quá khứ, hiện tại, tương lai. 

Cách mạng khoa học công nghệ, cùng với xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế 

và đổi mới giáo dục đạt ra những thời cơ, thách thức mới và chức năng của người giáo 

viên thay đổi để đáp ứng với những thay đổi này. 

Trong bối cảnh kĩ thuật, công nghệ phát triển, nhất là công nghệ thông tin phát 

triển nhanh, tạo ra những phương pháp, phương tiện mới, mở rộng khả năng và cơ hội 

học tập, tạo cơ hội cho mỗi người có thể học dưới nhiều hình thức theo khả năng và điều 

kiện cho phép. Nhà trường không còn là nơi duy nhất đem đến cho HS những tri thức 

mới. Tuy nhiên, GD gia đình tới sự chỉ đạo trực tiếp của GV, vẫn là con đường đáng tin 
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có hiệu quả nhất trong việc làm cho thế hệ trẻ tiếp thu có mục đích, có chọn lọc, có hệ 

thống tinh hoa di sản văn hoá, khoa học, nghệ thuật của loài người và của dân tộc. Giáo 

viên phải có năng lực chọn lọc các tri thức cơ bản, hiện đại, thực tiễn phù hợp với mục 

tiêu GD của bậc truyển tải tới HS với sự hấp dẫn cao. Bối cảnh kĩ thuật khoa học công 

nghệ phát triển cũng đã tạo ra sự chuyển dịch định hướng giá trị, GV không thể chỉ đóng 

vai trò truyền tri thức mà phải có năng lực phát triển cảm xúc, thái độ, hành vi - HS, 

đảm bảo người học làm chủ được và biết ứng dụng hợp những tri thức đó. Giáo viên 

phải quan tâm phát triển ở người học ý thức về các giá trị đạo đức, tinh thần, thẩm mĩ, 

tạo nên bản sắc tồn tại của loài người, vừa kế thừa, phát triển các giá trị truyền thống, 

vừa sáng tạo những giá trị mới, thích nghi với thời đại mới. 

Trong xã hội đang biến đổi nhanh, người GV phải có ý thức, có nhu cầu và có tiềm 

năng không ngừng tự hoàn thiện về đạo đức nhân cách, về chuyên môn, nghiệp vụ, phát 

huy tính chủ động, độc lập, sáng tạo trong hoạt động sư phạm; biết phối hợp nhịp nhàng 

với tập thể nhà trường trong việc thực hiện các mục tiêu GD. Quá trình đào tạo ở các 

trường sư phạm chỉ là sự đào tạo ban đầu, đặt cơ sở cho quá trình đào tạo tiếp tục, trong 

đó sự tự học, tự đào tạo đóng vai trò quan trọng, quyết định sự thành đạt của mỗi GV. 

Ngày nay, phương pháp dạy học đang chuyển từ kiểu dạy tập trung vào vai trò của 

GV và hoạt động dạy sang kiểu dạy tập trung vào vai trò của HS và hoạt động học, từ 

kiểu dạy thông báo sang kiểu dạy hoạt động - phân hoá. Giáo viên đóng vai trò không 

chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà là người gợi mở, hướng dẫn, cố vấn, trọng tài cho 

các hoạt động tìm tòi, tranh luận của học sinh. Giáo viên là người biết giúp đỡ học sinh 

tiến bộ nhanh trên con đường học tập, tự lực kết hợp thành công việc giảng dạy tri thức 

với giáo dục giá trị và phát triển tư duy. 

Công nghệ thông tin được áp dụng ngày càng rộng rãi trong quá trình dạy học, 

đem lại những khả năng mới, giúp giáo viên dễ dàng đưa ra những phần việc vốn chỉ 

thực hiện ở ngoài lớp vào trong tiết học, biểu diễn trực quan cơ chế các hiện tượng, quá 

trình trong thế giới vĩ mô và vi mô; cung cấp một khối lượng lớn thông tin trong thời 

gian ngắn, xử lý các số liệu phức tạp; giảm nhẹ lao động chấm bài kiểm tra, đánh giá 

kết quả học tập của học sinh. Nếu không muốn tụt hậu, GV cần sớm tìm hiểu và nắm 

vững tin học cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy học. 

Vai trò của nhà giáo ngày nay là người thiết kế; Vai trò là người tổ chức; Vai trò 

người lãnh đạo, chỉ huy, động viên, cổ vũ; Vai trò người đánh giá. 

2.4. Vị thế nhà giáo hiện nay 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành trung ương Đảng khoá VIII khẳng 

định: đội ngũ giáo viên giữ vai trò quyết định chất lượng giáo dục và được xã hội tôn 

vinh. Vai trò của người giáo viên Việt Nam trong thời đại ngày nay được thể hiện một 

cách cụ thể:  Giáo viên là người giáo dục và đào tạo học sinh - thế hệ tương lai của dân 

tộc, của đất nước;  Đối với nhà trường, giáo viên là lực lượng chủ đạo trong công tác 

giáo dục HS; Đào tạo giáo viên hiện nay phải theo hướng đào tạo người dạy tư duy, 

dạy năng lực gia công xử lý thông tin khoa học. 
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Tóm lại, trong xã hội hiện đại, thông qua chức năng dạy học và giáo dục, đội ngũ 

giáo viên có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đánh giá 

cao vai trò của đội ngũ giáo viên trong xã hội mới, coi họ là lớp người vẻ vang của đất 

nước, vì nếu “không có thầy giáo thì không có giáo dục”. Từ đó Người cũng chỉ rõ: vấn 

đề then chốt, quyết định chất lượng giáo dục là phải xây dựng được một đội ngũ đông 

đảo những người làm công tác giáo dục yêu nghề, yêu trường, hết lòng thương yêu, 

chăm sóc, giáo dục học sinh...  

2.5. Yêu cầu đối với nhà giáo và nghề dạy học ở Việt Nam 

2.5.1. Yêu cầu về phẩm chất, đạo đức 

Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) đã chỉ rõ: “GV phải có đủ đức, đủ tài”. Theo 

Mc Knight, 5 phẩm chất được đánh giá quan trọng nhất được xếp hạng thứ tự như sau 

(McKnight, K., et. al., 2016): 1) Khả năng phát triển các mối quan hệ tin cậy, hiệu quả; 

2) Tính cách kiên nhẫn, chu đáo, tốt bụng; 3) Tính chuyên nghiệp; 4) Kiến thức chuyên 

môn; 5) Kiến thức về người học. Phẩm chất của nhà giáo cần có đó là thế giới quan, 

lòng yêu trẻ, lòng yêu nghề. Ngoài các thành tố chủ yếu nói trên, còn có một số thành 

tố khác về đạo đức, tính cách người thầy giáo. Giáo viên trước hết phải là một công dân 

gương mẫu, có ý thức trách nhiệm xã hội, hăng hái tham gia vào sự phát triển cộng đồng 

là tấm gương sáng cho HS noi theo. Xã hội thường đòi hỏi ở GV phong cách mô phạm, 

sống cuộc đời trong sáng, khiêm tốn, giản dị, chan hoà gần gũi và sẵn lòng giúp đỡ mọi 

người 

2.5.2. Yêu cầu về tính chuyên nghiệp và kỹ năng của nhà giáo trong thế kỷ 21 

Sự thay đổi của giáo dục và đào tạo trong thế kỷ 21 và sự thay đổi của “lớp học” 

trong thế kỷ 21 đã đặt ra yêu cầu về tính chuyên nghiệp của nhà giáo thể hiện được các 

kỹ năng  của người giáo viên trong thế kỷ 21 bao gồm: 1) Lớp học lấy người học làm 

trung tâm và hướng dẫn cá nhân; 2) Sinh viên là nhà sản xuất; 3) Học các công nghệ 

mới; 4) Đi toàn cầu; 5) Thông minh và sử dụng điện thoại thông minh; 6) Blog; 7) Thực 

hiện số hóa; 8) Hợp tác; 9) Sử dụng các cuộc trò chuyện trên Twitter; 10) Kết nối; 11) 

Học tập dựa trên dự án; 12) Xây dựng nền tảng kỹ thuật số tích cực của bạn; 13) Mặc 

mã hóa; 14) Đổi mới;15) Tiếp tục học hỏi. 

2.5.3. Yêu cầu năng lực của nhà giáo 

  Đề án nghiên cứu mô hình khung  năng lực sau: 

a) Khung năng lực kỹ thuật số cho nhà giáo dục của Ủy Ban Châu Âu 

b) Phẩm chất của giáo viên Thế kỷ 21 đảm bảo tính thích ứng và đáp ứng 

c) Cấu trúc khung năng lực của giáo viên theo mô hình TPACK 

d) Khung năng lực nhà giáo Đông Nam Á (SEA-TCF) 

SEA-TCF bao gồm bốn năng lực thiết yếu và mười hai năng lực chung mà giáo 

viên phải có. Đây là một tài liệu tham khảo độc đáo và nhạy cảm về mặt văn hóa, tài 
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liệu để bổ sung cho các tiêu chuẩn giáo viên hiện có ở mười một quốc gia Đông Nam 

Á. SEA-TCF đã được thông qua bởi Cuộc họp các quan chức cấp cao của SEAMEO 

vào tháng 11 năm 2017 và sau đó được thông qua bởi Hội đồng Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

từ 11 quốc gia Đông Nam Á vào Tháng 7 năm 2018. Theo SEA-TCF, năng lực đề cập 

đến sự kết hợp của các kỹ năng, kiến thức, thái độ và các thuộc tính cho phép thực hiện 

công việc hiệu quả hoặc tốt hơn. Giảng dạy là một công việc phức tạp, một giáo viên sử 

dụng tổng hợp các năng lực để ứng phó với bối cảnh giáo dục đang thay đổi. Với hội 

nhập khu vực, thách thức trở nên phức tạp hơn để đảm bảo rằng 5 triệu giáo viên ở Đông 

Nam Á sở hữu những năng lực thiết yếu cần thiết để đạt hiệu suất tối ưu. Khái niệm về 

các năng lực cần thiết: 

1. Biết và hiểu những gì cần dạy là khả năng của giáo viên để đi sâu và mở rộng 

kiến thức về những gì sẽ dạy, hiểu các định hướng, chính sách giáo dục, và chương trình 

giảng dạy được cập nhật về sự phát triển của toàn cầu, khu vực, quốc gia và địa phương. 

2. Giúp học sinh học là khả năng biết học sinh của mình, sử dụng hiệu quả nhất 

chiến lược dạy và học, đánh giá và đưa ra phản hồi về cách học của học sinh. 

3. Gắn kết cộng đồng là khả năng hợp tác với cha mẹ và người chăm sóc, thu hút 

sự tham gia của cộng đồng để giúp học sinh học hỏi, đồng thời khuyến khích sự tôn 

trọng và đa dạng. 

4. Trở thành một giáo viên tốt hơn mỗi ngày là khả năng hiểu biết về bản thân và 

những người khác, rèn luyện tính nhân văn/nhân đạo rồi mới nắm vững việc dạy học. 

 

e) Khung năng lực của nhà giáo Việt Nam 

 Xuất phát từ cấu trúc hoạt động sư phạm của người GV, năng lực nghề nghiệp 

của giáo viên được cấu trúc thành hai nhóm lớn: Năng lực chuyên ngành và Năng lực 
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sư phạm. Trong thực tế, GV thực hiện chức năng dạy học và GD một cách đan xen, hoà 

quyện với nhau, có thể trình bày các nhóm năng lực sư phạm cơ bản của GV một cách 

khái quát như sau : 

Năng lực chuyên ngành: có kiến thức kỹ năng đầy đủ về chuyên ngành được đào 

tạo. Năng lực sư phạm được cấu trúc thành năm nhóm: Năng lực dạy học; Năng lực giáo 

dục; Năng lực định hướng sự phát triển của học sinh; Năng lực phát triển cộng đồng; 

Năng lực phát triển cá nhân 

2.5.4. Khung trình độ, tiêu chuẩn  của giáo viên thế kỷ 21 

Khung trình độ (Qualification Frameworks) giúp xác định các bằng cấp chính thức 

cụ thể mà một giáo viên (hoặc một nghề nghiệp hoặc nghề nghiệp khác) có thể nhận 

được trong một hệ thống giáo dục.  Coles và Werquin (2009) đưa ra bốn mục tiêu cơ 

bản của khung trình độ như sau: 

- Thiết lập các tiêu chuẩn quốc gia (ở đây, được hiểu là tài liệu tham khảo chung) 

về kiến thức, kỹ năng và năng lực rộng lớn hơn 

- Đẩy mạnh chất lượng giáo dục và đào tạo thông qua quy định 

- Phối hợp và so sánh trình độ bằng cấp bằng cách liên kết chúng với nhau 

- Thúc đẩy tiếp cận học tập, chuyển giao học tập và tiến bộ trong học tập. 

Các tiêu chuẩn chuyên môn và khung năng lực của giáo viên (teachers' professional 

standards and competence frameworks) được xem như là công cụ có thể giúp giáo viên 

ứng phó với những thách thức mới này. Cùng với các khung trình độ (qualification 

frameworks), chuẩn chuyên môn và khung năng lực của giáo viên cung cấp về cách các 

quốc gia mô tả kiến thức cần thiết của giáo viên và cách họ lên kế hoạch cải thiện nghề 

nghiệp những ảnh hưởng của chúng đối với việc cải thiện việc dạy và học trong nền giáo 

dục của họ. 

 Bức tường kiến thức:  Liên kết khung trình độ và tiêu chuẩn chuyên môn. Thuật 

ngữ "bức tường kiến thức" của giáo viên để giải thích các khung bằng cấp liên quan đến 

chuẩn chuyên môn của giáo viên. Các năng lực xác định chuyển động dọc và ngang của 

một giáo viên trong bức tường kiến thức. Sau khi hoàn thành đào tạo ban đầu, sự tiến 

bộ trong một khuôn khổ có thể không nhất thiết song hành tiến bộ trong khuôn khổ khác.  
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Hình 1. 1. Bức tường kiến thức của giáo viên 

Ghi chú: Competences (C): năng lực; Learning outcomes (LO): kết quả học tập. 

Có thể giải thích Hình 4 như sau: Với bức tường kiến thức của giáo viên cần phải 

đạt được chia làm 8 cấp độ, cấp độ 6 - cử nhân (bachelor) là cấp độ tối thiểu phải đạt và 

cấp độ 8 - tiến sĩ (doctoral degree) là cấp độ cao nhất. 

Như vậy, "bức tường kiến thức" được dùng để minh họa cách tính chuyên nghiệp 

của giáo viên được phản ánh trong các khung trình độ, năng lực của giáo viên xem như 

một sự tiến bộ của năng lực chuyên môn của họ, chẳng hạn như trình độ và khung tiêu 

chuẩn, và cách các khung này (frameworks) xác định và định hình sự cải thiện chuyên 

môn của giáo viên. Giáo viên phải đối mặt với trách nhiệm giải trình ngày càng tăng và 

nhu cầu hình thành từ các hệ thống giáo dục. 

2.6. Tuyển sinh và đào tạo để trở thành nhà giáo 

Phát triển nguồn nhân lực giảng dạy: Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực 

giáo dục là quá trình tuyển sinh, đào tạo, tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá con 

người để cung cấp nhân lực cho ngành, lĩnh vực giáo dục. Các bước của quá trình này 

đòi hỏi sự liên tục, bổ sung, đối sánh với nhau để vừa thúc đẩy vừa sàng lọc nhằm cung 

cấp nguồn nhân lực có chất lượng đồng thời đảm bảo sự hài hòa về cơ cấu, số lượng, 

đảm bảo sự kế thừa cũng như phát triển trong tương lai. 

 Tuyển sinh : Tuyển sinh là việc lựa chọn người học vào học một ngành, nghề nào 

đó do cơ sở có thẩm quyền đào tạo khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện tuyển sinh theo 

quy định của nhà trường. Tuyển sinhngành sư phạm có vai trò rất quan trọng, giáo sinh 
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sau này trở thành nhà giáo là người chăm lo, dẫn dắt thế hệ trẻ; có lòng yêu nghề tha 

thiết, coi trọng tri thức; là người truyền đạt kiến thức, là nhà giáo dục trong việc hình 

thành và phát triển kỹ năng sống, đạo đức cho học sinh, là tấm gương sáng cho học sinh 

noi theo. 

 Cùng với phát triển nguồn nhân lực thì phát triển năng lực dạy học, kiến tập, thực 

tập sư phạm là nội dung quan trọng trong quá trình tuyển sinh và đào tạo giáo 

viên.  

  Mô hình tuyển sinh và đào tạo giáo viên:  Tuyển sinh và đào tạo giáo viên hiện 

nay được tiến hành theo 02 mô hình :  i)Mô hình đào tạo giáo viên đồng thời được hiểu 

một cách tổng quát là mô hình đào tạo trong đó việc lựa chọn nghề dạy học được quyết 

định ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông và việc đào tạo kiến thức môn chuyên 

ngành được tiến hành song song với việc đào tạo kiến thức nghiệp vụ sư phạm. ii) Mô 

hình đào tạo tiếp nối (mô hình A+B) 

Mô hình đào tạo GV tiếp nối: khối kiến thức về nghiệp vụ sư phạm được dạy sau 

khi người học đã có một bằng cử nhân khoa học về một môn học cụ thể liên quan đến 

các môn học hay hoạt động giáo dục ở trưởng phổ thông. Cụ thể hơn, đối tượng tuyển 

sinh theo mô hình này là những người đã có bằng cử nhân khoa học về một môn học cụ 

thể nào đó. Nội dung của quá trình đào tạo theo mô hình tiếp nối chủ yếu tập trung vào 

các học phần nghiệp vụ sư phạm chung, nghiệp vụ sư phạm môn học và thực hành nghề 

nghiệp.  

Nhìn chung, ở nhiều nước đều tồn tại đồng thời hai mô hình trên trong đào tạo giáo 

viên. Tuy nhiên, mô hình tiếp nối có sự ngắt quãng trong đào tạo giữa hai khối kiến thức 

có mối quan hệ gắn kết với nhau là kiến thức nội dung chuyên ngành và kiến thức nghiệp 

vụ sư phạm. Do vậy, đào tạo theo mô hình đồng thời tích hợp trong các trường Đại học 

vẫn đang là mô hình chủ đạo ở nhiều nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói 

riêng. 

2.7. Bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp nhà giáo  

- Bồi dưỡng nhà giáo (Teacher fostering): Là quá trình cập nhật hóa kiến thức còn 

thiếu hoặc đã lạc hậu, bổ túc thêm về nghiệp vụ, đào tạo thêm hoặc củng cố các kỹ năng 

nghề nghiệp. Bồi dưỡng là không làm lại từ đầu mà phải xuất phát trên cơ sở những kiến 

thức và kỹ năng mà người lao động đã có sẵn. Bồi dưỡng nhà giáo là quá trình thường 

xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng mới về chuyên môn, nghiệp vụ, về đổi mới phương 

pháp dạy học cho đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục. 

- Phát triển nghề nghiệp nhà giáo (Teacher professional development): Là quá 

trình nhà giáo tiếp thu kiến thức môn học và phương pháp sư phạm mới để cải thiện 

thực hành giảng dạy của họ. 

b) Sự cần thiết phải bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp chuyên môn nhà giáo 

- Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đòi hỏi người giáo viên phải phát triển những 
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kĩ năng mới, mới hơn những gì mà các hệ thống giáo dục hiện hành đang trang bị.  

- Yêu cầu đối với nhà giáo trong bối cảnh đổi mới :  thành tựu  mới về khoa học 

công nghệ,  yêu cầu ngày càng yêu cầu cao về chuẩn trình độ và khung năng lực nhà 

giáo nhằm thích ứng kịp sự thay đổi về mặt thể chế và sự phát triển khoa học công nghệ, 

do đó, nhà giáo phải được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên. 

- Coi trọng hơn việc cá biệt hoá trong học tập, thay đổi tính chất trong quan hệ 

thầy trò 

- Xuất phát từ địa vị nhà giáo:  

 Địa vị nhà giáo thay đổi: Với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội về mọi mặt, địa 

vị nhà giáo sẽ thay đổi theo vai trò của họ. Nhà giáo làm việc có hiệu quả, đòi hỏi phải 

đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên. 

c) Gắn kết giữa đào tạo ban đầu và thực tiễn GDĐT 

Nền tảng mô hình đào tạo nhà giáo để có tính sáng tạo và làm việc hiệu quả cần 

được học trong thực hành, liên kết những tri thức đã có với thông tin mới; học bằng cách 

phát hiện và giải quyết vấn đề. Mô hình này tập trung vào đào tạo nhà giáo mới (pre-

service) phối hợp với đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo đương nhiệm (in-service). 

Vì vậy, phát triển chuyên môn rất cần thiết bởi vì đào tạo nhà giáo ban đầu không 

thể chứa đựng tất cả kiến thức và chắc chắn phải bồi dưỡng để kiến thức được phát triển 

trong thực tiễn.  

d) Hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp nhà giáo 

Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo được chia làm 3 giai đoạn: Nhà giáo tập sự và  phát 

triển nghề nghiệp liên tục 

Thế giới mà nhà giáo chuẩn bị cho những người trẻ tuổi bước vào đang thay đổi 

quá nhanh bởi vì các kỹ năng giảng dạy cần thiết cũng đang phát triển như vậy. Không 

có khóa đào tạo nhà giáo ban đầu nào có thể đủ để chuẩn bị cho một nhà giáo trong 30 

hoặc 40 năm sự nghiệp.  

g) Mối quan hệ giữa đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp nhà giáo 

Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp nhà giáo có mối quan hệ khăng khít 

với nhau. Nếu việc đào tạo là hình thành kỹ năng nghề ban đầu thì bồi dưỡng là việc bổ 

sung kiến thức, kỹ năng nghề trong suốt cuộc đời nhà giáo để phát triển kỹ năng nghề 

nghiệp. Hiện nay việc đào tạo nhà giáo mới chỉ quan tâm chủ yếu ở trường sư phạm, 

nghĩa là đào tạo ban đầu, các giai đoạn sau như tập sự, đến đào tạo tại chức để nâng cao 

bằng cấp và bồi dưỡng thường xuyên. ít được quan tâm. 

2.8. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhà giáo  

Đội ngũ nhà giáo đó sẽ quyết định thương hiệu, chất lượng đào tạo của nhà trường, 

gián tiếp quyết định nguồn nhân lực của ngành. Muốn vậy, từ các cơ quan quản lý nhà 
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nước về giáo đến các cơ sở giáo dục đào tạo cần có chính sách tuyển dụng, sử dụng, 

đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm và sàng lọc đội ngũ nhà giáo đúng đắn, phù hợp với 

thực tiễn và bối cảnh phát triển của đất nước và thế giới. 

  a) Tuyển dụng đội ngũ nhà giáo: Tuyển dụng là quá trình tuyển chọn, thu hút 

những người có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu của mỗi vị trí việc 

làm. Tuyển dụng bao gồm tuyển mộ, tuyển chọn nhà giáo.  Trong quá trình tuyển dụng 

nhà giáo cần xây dựng kế hoạch tuyển dụng khoa học, tiêu chí tuyển dụng rõ ràng, thông 

tin tuyển dụng phải công khai rộng rãi, tạo được nguồn tuyển dụng thông qua các cơ sở 

đào tạo, thực hiện đúng quy trình tuyển dụng một cách công minh, minh bạch và phải 

giám sát tốt quy trình tuyển dụng. 

b) Sử dụng đội ngũ nhà giáo: Sử dụng nhà giáo chính là sự sắp xếp, bố trí, đề bạt 

nhà giáo vào các nhiệm vụ, chức danh cụ thể nhằm phát huy tối đa năng lực của nhà 

giáo để hoàn thành được mục tiêu của nhà trường.Hiện nay, sử dụng nhà giáo còn bao 

gồm cả việc thực thi các chính sách nhằm giữ chân những nhà giáo giỏi ở lại trường 

công tác hoặc quay lại trường cống hiến sau khi hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Việc sử dụng nhà giáo để họ phát huy hết khả 

năng, năng lực của bản thân cho mục đích chung của tổ chức là rất quan trọng.  

c) Đánh giá nhà giáo: Đánh giá nhà giáo là đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của 

nhà giáo trong tương quan với các mục tiêu và tiêu chuẩn của tổ chức dựa trên các tiêu 

chí, tiêu chuẩn và minh chứng cụ thể về kết quả đạt được của nhà giáo . Việc đánh giá 

nhà giáo phải dựa trên nguyên tắc thúc đẩy quản lí nhà giáo tốt hơn. Tùy vào mục đích 

đánh giá mà nhà quản lí lựa chọn hình thức, kĩ thuật phù hợp. Các kết quả đánh giá được 

thảo luận sẽ giúp nhà giáo cải thiện việc thực hiện công việc; đồng thời, được cung cấp 

đến bộ phận quản lí, lưu giữ trong hồ sơ nhà giáo, làm cơ sở để ra quyết định về nhân 

sự có liên quan đến công việc của nhà giáo. 

d) Bổ nhiệm nhà giáo giữ chức vụ, chức danh:  Bổ nhiệm nhà giáo là việc nhà 

giáo được quyết định giữ một chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc một chức danh theo quy 

định của pháp luật. Hiện nay, việc bổ nhiệm đối với nhà giáo là viên chức được áp dụng 

theo Nghị định chung của Chính phủ về Tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức. 

e) Miễn nhiệm nhà giáo;  Miễn nhiệm là việc nhà giáo được thôi giữ chức vụ, 

chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm. Quy định về miễn 

nhiệm 

Viên chức quản lý có thể xin thôi giữ chức vụ quản lý hoặc được miễn nhiệm nếu 

thuộc một trong các trường hợp sau: Không đủ sức khỏe; Không đủ năng lực, uy tín; 

Theo yêu cầu nhiệm vụ; Vì lý do khác. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ đối với nhà 

giáo, hiện nay thực hiện theo quy định của Luật viên chức, Nghị định chung của Chính 

phủ về Tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức và pháp luật chuyên ngành. 
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2.9.  Chính sách đãi ngộ, lương và các điều kiện làm việc của nhà giáo 

2.9.1. Chính sách đãi ngộ, lương  

a) Khái niệm: Lương được hiểu là thu nhập cố định hàng tháng có nghĩa là bao 

gồm lương chính và các khoản phụ cấp theo lương. Chính sách lương được hiểu là các 

quy định của nhà nước về thu nhập cố định hàng tháng cho nhà giáo. 

b) Yêu cầu của hệ thống thù lao vào nguyên tắc trả lương 

- Các yêu cầu của hệ thống thù lao : Tính hợp pháp;  Tính hấp dẫn; Tạo động lực; 

Tính công bằng; Tính bảo đảm; Tính hiệu suất 

- Các nguyên tắc trả lương; Trả lương ngang nhau cho lao động như nhau;  Đảm 

bảo tốc độ tăng năng suất lao động nhanh hơn tốc độ tăng tiền lương bình quân;  

2.9.2. Chính sách về điều kiện làm việc  

Điều kiện làm việc bao gồm nhiều chủ đề và vấn đề, từ thời gian làm việc (giờ làm 

việc, thời gian nghỉ ngơi và lịch làm việc) đến thù lao, cũng như các điều kiện vật chất 

và nhu cầu tinh thần tồn tại ở nơi làm việc”.  Chính sách về điều kiện làm việc của giáo 

viên sẽ bao gồm các vấn đề: thời gian làm việc (theo năm, theo tuần, các chế độ nghỉ 

được hưởng lương...), môi trường làm việc cả về vật chất và tinh thần 

Điều kiện làm việc của nhà giáo: Điều kiện làm việc tác động đến nhận thức về 

nghề dạy học, khả năng thu hút và giữ chân các ứng viên chất lượng cao và sự hài lòng 

về nghề nghiệp của giáo viên. Chính sách nhà giáo cần gắn với các khía cạnh của điều 

kiện làm việc sau đây nhằm tác động đến động lực và tinh thần của giáo viên cũng như 

thu hút, duy trì và cam kết, cụ thể:  Số giờ làm việc, khối lượng công việc; Quy mô lớp 

học và tỉ lệ giáo viên-học sinh;  Cơ sở hạ tầng trường học; Chất lượng của tài liệu giảng 

dạy và học tập sẵn có;  Hành vi và kỷ luật học sinh; bạo lực học đường; Quyền tự chủ 

và kiểm soát: tính chuyên nghiệp của giáo viên được nâng cao bởi mức độ tự chủ và 

kiểm soát đối với hoạt động nghề nghiệp của cả cá nhân giáo viên và toàn bộ hoạt động 

dạy học. 

2.10. Chính sách tôn vinh và khen thưởng nhà giáo 

2.10.1.  Khen thưởng nhà giáo  

a) Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích 

bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc.” Thi đua, khen thưởng là bộ phận cấu thành quan trọng của đời sống xã hội, là 

động lực nhằm phát triển kinh tế – xã hội bền vững và góp phần bảo vệ chế độ chính trị 

– xã hội. 

Công tác thi đua, khen thưởng là động lực của sự phát triển tích cực, là công cụ 

quản lý quan trọng, tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, xây dựng con người mới; 

lay động mạnh mẽ đến tình cảm, trách nhiệm, ý thức, ý trí tự lực tự cường, lòng tự hào 

của cộng đồng và sức sáng tạo của tập thể, cá nhân. 



 
 

 

23 
 

Một xã hội văn minh tiến bộ là xã hội hóa sâu rộng các phong trào thi đua yêu 

nước, đề cao việc khen thưởng. Ngược lại, xã hội không có hoặc không đề cao thi đua, 

khen thưởng tức là xã hội tụt hậu, kém phát triển. Khen thưởng để nêu gương, giáo dục 

đạo đức xã hội; khen thưởng để hạn chế, bớt đi tiêu cực, làm cho xã hội tốt đẹp và nhân 

văn hơn. Một môi trường xã hội tốt đẹp là một môi trường khen thưởng nhiều hơn trách 

và phạt. 

b) Nguyên tắc khen thưởng:   Nguyên tắc khen thưởng được quy định tại khoản 2 

Điều 6 Luật thi đua khen thưởng 2003 như sau:  Chính xác, công khai, công bằng, kịp 

thời;  Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng;  Bảo đảm 

thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;  Kết hợp chặt chẽ động 

viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.” 

c) Căn cứ xét khen thưởng: Tiêu chuẩn khen thưởng; Phạm vi, mức độ ảnh hưởng 

của thành tích; Trách nhiệm và hoàn cảnh cụ thể lập được thành tích.” Do đó, việc căn 

cứ xét thưởng dựa trên tiêu chuẩn khen thưởng, phạm vi, mức độ ảnh hưởng của thành 

tích và tùy vào trách nhiệm và hoàn cảnh cụ thể lập được thành tích để làm căn cứ cho 

việc khen thưởng. 

d) Loại hình khen thưởng: Căn cứ vào quy định tại Điều 13 Nghị định 91/2017/NĐ-

CP, loại hình khen thưởng của nhà giáo như sau: 

– Cá nhân, tập thể được khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được trong 

thực hiện nhiệm vụ phát triển gió dục 

- Khen thưởng theo đợt hay còn gọi là chuyên đề  đối với thành tích xuất sắc sau 

khi kết thúc đợt thi đua theo đợt hoặc là chuyên đề . 

- Khen thưởng đột xuất đối với cá nhân, tập thể có thành tích đột xuất trong công 

tác giáo dục và đào tạo 

– Khen thưởng đối ngoại cho tập thể, cá nhân người nước ngoài có thành tích, có 

đóng góp vào sự nghiệp phát triển giáo dục 

2.10.2. Tôn vinh nhà giáo   

Để tôn vinh nhà giáo, Nhà nước có chính sách đặc thù;  

a). Ngày Nhà giáo Việt Nam: Nhằm để tôn vinh, biết ơn Nhà giáo. 

b). Tiền lương giáo viên: Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và 

lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của 

Chính phủ. 

c). Chính sách đối với nhà giáo: tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, bảo đảm các điều 

kiện cần thiết về vật chất và tinh thần ; Nhà giáo công tác tại trường chuyên, trường 

năng khiếu, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường 

dự bị đại học, trường, lớp dành cho người khuyết tật, trường giáo dưỡng hoặc trường 

chuyên biệt khác, nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập được hưởng chế độ phụ cấp và 
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chính sách ưu đãi; - Nhà nước có chính sách khuyến khích, ưu đãi về chế độ phụ cấp và 

các chính sách khác đối với nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn. 

d). Phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú 

e). Phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự 

2.11. Hội nhập đối với công tác phát triển đội ngũ nhà giáo 

Xã hội ngày càng phát triển nhanh chóng, kéo theo đó là tốc độ hội nhập và toàn 

cầu hóa. Cũng từ đó một trong những vấn đề mà thế giới đang hướng đến là quốc tế hóa 

và toàn cầu hóa giáo dục nói chung và đối với nhà giáo nói riêng Do đó, phát triển đội 

ngũ nhà giáo phù hợp với chuẩn chức danh nhà giáo của quốc tế rất cấp thiết đặt ra đối 

với giáo dục Việt Nam, bởi đội ngũ giáo viên là lực lượng nồng cốt quyết định chất 

lượng giáo dục, có trọng trách trong việc bồi dưỡng thế hệ mai sau, là nguồn lực trực 

tiếp phát triển đất nước. 

 

3. Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với nhà giáo 

3.1. Pháp luật về nhà giáo 

Pháp luật về nhà giáo là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do 

các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội liên 

quan đến hoạt động và các điều kiện bảo đảm hoạt động giảng dạy, giáo dục của nhà 

giáo. 

3.2. Mục đích ban hành Luật Nhà giáo 

Luật nhà giáo được ban hành cần đạt được mục đích cụ thể như sau: 

Tạo sự thống nhất quan niệm về nhà giáo xác định rõ vị trí, vai trò, các chức danh 

nhà giáo, nâng cao vị thế của nhà giáo, tạo điều kiện thuận lợi rà soát, sắp xếp lại đội 

ngũ nhà giáo, từ đó xây dựng và thực hiện kế hoạch tổng thể đào tạo, bồi dưỡng, bảo 

đảm đủ số lượng và cân đối về cơ cấu; nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ, đạo đức nhà giáo.  

Tạo cơ sở pháp lý để quy hoạch, củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống các cơ 

sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo để bảo đảm chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm 

chất nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo và 

hội nhập quốc tế. 

Tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và ban hành một số chính sách, chế độ đặc 

thù đối với đội ngũ nhà giáo, tạo động lực thu hút, động viên đội ngũ nhà giáo toàn tâm, 

toàn ý phục vụ sự nghiệp giáo dục, tạo cơ sở pháp lý để nhà giáo hưởng các quyền và 

thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tham gia các 

hoạt động xã hội .  
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Góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý để đổi mới và nâng cao chất lượng công tác 

quản lý nhà giáo phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước .  

Góp phần thực hiện quốc sách hàng đầu là phát triển sự nghiệp giáo dục và thu hút 

sự quan tâm xã hội đến sự nghiệp giáo dục, tôn trọng người thầy, quan tâm xây dựng 

đội ngũ nhà giáo, phát huy truyền thống “tôn sư trọng đạo” và truyền thống hiếu học 

của dân tộc, xây dựng xã hội học tập, thực hiện giáo dục thường xuyên và học tập suốt 

đời.  

Tạo cơ sở pháp lý thu hút, quản lý các Việt kiều, người nước ngoài có khả năng 

tham gia vào việc giảng dạy ở Việt Nam. Tạo điều kiện cho các nhà giáo Việt Nam ra 

nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Đồng thời góp phần nâng cao vị thế cạnh 

tranh của nhà giáo trong quá trình hội nhập quốc tế. 

3.2. Vị trí và sự cần thiết ban hành Luật Nhà giáo trong hệ thống pháp 

luật 

3.3.1. Pháp luật về nhà giáo chưa hoàn thiện  

- Thiếu văn bản luật và pháp lệnh quy định riêng về nhà giáo 

- Pháp luật về nhà giáo chưa toàn diện 

- Pháp luật về nhà giáo chưa bảo đảm tính đồng bộ và thống nhất 

- Pháp luật về nhà giáo chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn 

- Pháp luật nhà giáo còn hạn chế về kĩ thuật lập pháp 

3.3.2. Thực tiễn giáo dục  

Các vấn đề về Nhà giáo (giáo viên và giảng viên) đã được quy định trong Luật 

Giáo dục và Luật Giáo dục Đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, tuy nhiên, nội dung 

chủ yếu là quy định tiêu chuẩn Nhà giáo, nhiệm vụ và quyền hạn Nhà giáo, những việc 

Nhà giáo không được làm. Như vậy, còn rất nhiều điều cần được quy định đối với Nhà 

giáo và nghề dạy học-giáo dục chưa được đề cập đến trong các luật nói trên. Xuất phát 

từ vị trí vai trò của Nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục, đặc điểm đặc thù lao động của 

nhà giáo, Luật Nhà giáo và nghề dạy học-giáo dục có thể bao gồm các quy định:  

- Xác lập chuẩn mực pháp lý về phẩm chất, năng lực của nhà giáo và những người 

tham gia quản lý nhà trường;  

- Xác định các quy định về quyền và trách nhiệm của nhà giáo trong việc tổ chức 

quá trình dạy học, giáo dục (lựa chọn sách giáo khoa/ tài liệu giảng dạy và áp dụng 

phương pháp giảng dạy…);  

- Quy định về tổ chức đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng nhà giáo và về hệ thống các 

cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục;  
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- Xác định trách nhiệm của các cơ quan/ tổ chức và cá nhân (trường tư) quản lý/ 

sử dụng lao động của nhà giáo trong việc cải thiện điều kiện hành nghề dạy học-giáo 

dục, bảo đảm an ninh nghề nghiệp, cơ hội thăng tiến và vị thế xã hội của nhà giáo;  

- Quy định về Hội nghề nghiệp của nhà giáo và việc thực hiện các chức năng của 

một hội nghề nghiệp trong dó có chức năng phản biện đối với các chính sách có liên 

quan về giáo dục, thẩm định chương trình đào tạo, đánh giá và cấp chứng chỉ hành nghề 

dạy học... 

3.3.3. Ban hành Luật nhà giáo nhằm khắc phục các bất cập tồn tại và nâng cao vị thế 

của nhà giáo 

a) Tạo cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu 

phát triển giáo dục 

b) Thống nhất quản lý nhà nước bằng pháp luật đi đôi với phát huy dân chủ, 

tăng cường phân cấp quản lý và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo 

dục 

c) Tạo môi trường pháp lý ổn định để nhà giáo tự do phát triển nghề nghiệp 

đồng thời tăng cường vai trò giám sát của xã hội đối với hoạt động nghề nghiệp của 

nhà giáo 

d) Pháp luật về nhà giáo góp phần phát huy các giá trị đạo đức truyền thống của 

dân tộc 

e) Pháp luật về nhà giáo góp phần hội nhập quốc tế về giáo dục 

3.4. Vị trí của chính sách quốc gia về nhà giáo (Luật nhà giáo) trong hệ 

thống pháp luật về giáo dục 

Luật Nhà giáo là một văn bản luật thuộc lĩnh vực giáo dục;  

Mối quan hệ giữa Luật Nhà giáo với Luật Giáo dục;  

Luật nhà giáo quy định về một yếu tố của hoạt động giáo dục, đó là đội ngũ nhà 

giáo (chủ thể hoạt động giáo dục) 

Mối quan hệ Luật Nhà giáo với các văn bản luật chuyên ngành về giáo dục: Luật 

Giáo dục Đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Phổ cập giáo dục tiểu học. Một số 

nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội có giá trị như Luật. 

Mối quan hệ giữa Luật Nhà giáo với các Luật có liên quan: Luật nhà giáo có 

mối quan hệ chặt chẽ với Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 

Luật Nhà giáo khi được ban hành còn có quan hệ với nhiều văn bàn luật khác 

như: Luật Lao động, Luật Thanh tra, Luật Thi đua khen thường, Luật Ngân sách nhà 

nước, Luật Thể dục thể thao, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân. 
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3.5. Quản lý nhà nước bằng chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo 

3.5.1. Sự cần thiết  quản lý nhà nước bằng chính sách pháp luật đối với nhà giáo:  

Tăng cường QLNN đối với đội ngũ giáo viên là một trong những nội dung quan 

trọng của QLNN về GDĐT. Nội dung QLNN về đội ngũ nhà giáo bao gồm: 

- Quản lý đạt chuẩn về trình độ và chất lượng 

- Quản lý về phẩm chất, đạo đức, lối sống 

- Quản lý công tác tuyển dụng và sử dụng đội ngũ giáo viên 

- Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo 

- Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá và thực hiện chính sách đãi ngộ đối với đội 

ngũ nhà giáo 

3.5.2. Quản lý nhà nước về đội ngũ nhà giáo theo tiếp cận quản lý nguồn 

nhân lực chiến lược dựa vào năng lực 

Nhà giáo đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng GD thì QLNN 

về nhà giáo cũng trở thành nhiệm vụ phức tạp và quan trọng nhất trong QLNN về GD. 

Sự hội tụ mang tính toàn cầu trong nội dung quản lí nhà nước về nhà giáo 

Quản lý nguồn nhân lực (NNL) bao gồm 3 phạm trù là: (1) Quản lý việc đào tạo, 

bồi dưỡng nhân lực – bao gồm: giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng; (2) Sử 

dụng hợp lý đội ngũ nhân lực – bao gồm: tuyển dụng, sử dụng, đề bạt, sàng lọc một cách 

hợp lý để đáp ứng yêu cầu phát triển của tổ chức; (3) Tạo môi trường thuận lợi để nhân 

lực phát triển – bao gồm việc tạo môi trường làm việc thuận lợi, môi trường sống lành 

mạnh (về thể chất và tinh thần), cũng như xây dựng các chính sách và môi trường pháp 

lý phù hợp để nhân lực phát triển. 

Phát triển đội ngũ nhà giáo theo lý thuyết quản lý NNL bao gồm các nội dung sau: 

(1) Quy hoạch và xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo.  

(2) Quản lý việc bổ nhiệm, sử dụng đội ngũ nhà giáo.  

(3) Quản lý việc đánh giá đội ngũ nhà giáo.  

(4) Quản lý việc đào tạo ban đầu, bồi dưỡng và phát triển sự nghiệp nhà giáo để 

đội ngũ này phát triển được các năng lực cần thiết ở từng giai đoạn và vị trí công tác.  

(5) Quản lý việc thực hiện các chế độ, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho 

mỗi cá nhân làm việc và phát triển. Đây là điều kiện để xây dựng động cơ cống hiến và 

phát triển cá nhân.  

Năm nội dung quản lý trên tạo thành một thể gắn bó hữu cơ, trong đó các nội dung 

(1) đến (4) tạo thành chu trình quản lý NNL, còn nội dung (5) là điều kiện cho việc thực 

hiện 4 nội dung còn lại. 
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Tiếp cận quản lý nguồn nhân lực chiến lược dựa vào năng lực 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.3. Các thành phần trong QLNN về nhà giáo 

Ngày nay, QLNN về nhà giáo bao gồm 03 thành tố như Hình 1.3: 1) Mô hình QL 

nhân sự (Personnel management), 2) Mô hình QL nguồn nhân lực (Human resources 

management), 3) Mô hình QL nguồn nhân lực chiến lược. Trên thực tế, không có sự 

phân biệt rạch ròi giữa QL nhân sự và QL nguồn nhân lực. Nói cho đúng thì trong QL 

nguồn nhân lực cũng có QL nhân sự, nhưng đặt trọng tâm vào mục tiêu QL và chiến 

lược phát triển sao cho đội ngũ nhà giáo đáp ứng có hiệu quả mục tiêu và yêu cầu phát 

triển GD trong hiện tại và tương lai. Thành phần QL chiến lược, đó là một thành phần 

quan trọng trong QLNN về nhà giáo gắn liền với tiếp cận theo QL nguồn nhân lực. 

Thành phần này hướng tới sự phát triển của đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh thường 

xuyên thay đổi của môi trường kinh tế - xã hội. Đây là công việc phức tạp về kĩ thuật, 

có thể được quy định thành một số điều mang tính nguyên tắc trong Luật Nhà giáo (như 

trong Luật về nhân sự GD cơ bản 2009 của Luxembourg), nhưng thường được thể chế 

hóa thành văn bản dưới luật. 

4.  Chính sách, khung chính sách và những yêu cầu về chính sách quốc gia đối 

với nhà giáo 

4.1. Chính sách và chính sách đối với nhà giáo 

Chính sách đối với nhà giáo là một trong những chính sách xã hội cơ bản trong 

hệ thống các chính sách kinh tế xã hội của Nhà nước, là công cụ quản lí vĩ mô của nhà 

nước, là hệ thống các quan điểm, mục tiêu về phát triển đội ngũ nhà giáo, cùng 

phương hướng giải pháp thực hiện các mục tiêu theo một giai đoạn nhất định. 

QLNN về nhà giáo 

Quản lý nhân sự 
Tập trung vào các 
nhiệm vụ đào tạo, 
tuyển dụng, sử dụng, 
đãi ngộ nhà giáo với 
tư cách là người lao 
động, là viên chức 
(trong nhà trường 
công lập) 

Quản lý nguồn nhân 
lực 
Tập trung vào viêc thực 
hiện mục tiêu giáo dục 
thông qua việc phát triển 
hiệu quả đội ngũ nhà 
giáo với tư cách là những 
nhà chuyên nghiệp trong 
nghề dạy học 

Quản lý chiến lược 
 
Phát triển đội ngũ 
nhà giáo phải là một 
thành phần chiến 
lược trong chiến 
lược phát triển giáo 
dục 
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4.2.Bối cảnh kinh tế - xã hội và tác động đến việc xây dựng chính sách đối 

với nhà giáo 

Bối cảnh quốc tế: Toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế, cách mạng khoa học - công 

nghệ, kinh tế tri thức tiếp tục được đẩy mạnh. 

Bối cảnh trong nước:  

Việt Nam bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh 

có nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức, đan xen nhau;  

Việt Nam đang tham gia vào TPP và các định chế quốc tế;  

Phát triển nhân lực, nhất là nhân lực trình độ cao là giải pháp quan trọng đã được 

khẳng định trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước; Đổi mới mô hình tăng trưởng 

theo hướng nâng cao chất lượng nền kinh tế, tăng trưởng gắn với bảo vệ môi trường… 

đòi hỏi phải thay đổi cơ cấu lao động, mở ra cơ hội và cũng là thách thức đối với công 

tác đào tạo nhân lực trình độ kỹ thuật;  

Việt Nam đang tiến hành đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT là đổi mới những 

vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, 

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

của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở GDĐT và việc 

tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc 

học, ngành học;  

Việt Nam, đang trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; 

Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước 

ta có tác động mạnh mẽ đến mọi quan hệ cơ bản trong xã hội trong đó có các quan hệ 

về nhà giáo;  

Yếu tố văn hóa, xã hội, Việt Nam là một nước Phương Đông, Vị trí của người 

thầy rất quan trọng, thầy không chỉ dạy chữ nghĩa mà còn dạy đạo làm người. 

4.3.Những yêu cầu về chính sách quốc gia đối với nhà giáo 

Khi xây dựng chính sách quốc gia đối với nhà giáo phải được xây dựng trên quan 

điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu, nhà giáo là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục 

và đào tạo.  

Xây dựng chính sách quốc gia đối với nhà giáo không chỉ giải quyết vấn đề bức 

xúc nhà giáo mà còn phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng 

giáo dục và đào tạo, công nghiệp hóa, hiện đại học, yêu cầu hội nhập quốc tế. 

Các chính sách quốc gia đối với nhà giáo quy định những chính sách liên quan đến 

đối tượng làm nghề dạy học, lao động sư phạm đặc thù, có vị trí quan trọng trong xã hội.  
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Do đó các chính sách quốc gia đối với nhà giáo khi xây dựng phải tạo điều kiện 

cho nhà giáo được tôn vinh, yên tâm với nghề nghiệp, công hiến cho sự nghiệp giáo dục 

và phát triển tốt chuyên môn nghề nghiệp. 

Việc xây dựng các chính sách quốc gia đối với nhà giáo cần phải đồng bộ, thống 

nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam được quy định trong Hiến pháp, các quy định của 

pháp luật về giáo dục và thống nhất đối với các lĩnh vực pháp luật khác: như Luật cán 

bộ, công chức; Luật Viên chức; và với các quy định pháp luật về tổ chức bộ máy nhà 

nước nhất là các quy định về quản lý, xây dựng đội ngũ nhà giáo trong điều kiện phân 

cấp quản lý hiện nay. 

Việc hoàn thiện pháp luật về nhà giáo cần dựa trên quan điểm ưu tiên xây dựng 

văn bản có giá trị pháp lý cao, bảo đảm yêu cầu của nhà nước pháp quyền là “các đạo 

luật ngày càng giữ vị trí trung tâm, trực tiếp điều chỉnh các quan hệ xã hội”.  

4.4 Đề xuất chính sách cơ bản về nhà giáo cần được thể chế hóa trong 

Luật Nhà giáo 

Chính sách nhà giáo cần thể chế hóa đầy đủ, kịp thời, chính xác các chủ trương, 

đường lối của Đảng về nhà giáo trên các phương diện cơ bản như sau: Một là, khẳng 

định vị trí, vai trò của nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục; tôn vinh nhà giáo và nghề 

dạy học, nâng cao vị trí xã hội của nhà giáo. Hai là, chú trọng bồi dưỡng phẩm chất, 

năng lực và chuẩn hoá trình độ chuyên môn của đội ngũ nhà giáo; nâng cao chất lượng 

đào tạo của các trường sư phạm để bảo đảm đào tạo đủ số lượng nhà giáo ở mọi cấp 

học, trình độ đào tạo. Ba là, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ nhà giáo 

để đội ngũ nhà giáo yên tâm sống bằng nghề, tự hào về nghề. Bốn là, chú trọng công tác 

quản lý, sử dụng nhà giáo để phát huy tốt nhất nguồn nhân lực đặc biệt quan trọng này 

của xã hội. 

Khung chính sách nhà giáo cần thiết phải có các vấn đề cơ bản sau:  

1) Nhà giáo, đạo đức nghề nghiệp và vị thế đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh đổi 

mới giáo dục; 2) Quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; 

3) Vấn đề tuyển sinh, đào tạo để trở thành nhà giáo; 4) Vấn đề bồi dưỡng, phát triển đội 

ngũ nhà giáo; 5) Vấn đề tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ nhà giáo; 6) Vấn đề 

chính sách đãi ngộ, lương và các điều kiện làm việc của nhà giáo; 7 ) Vấn đề tôn vinh, khen 

thưởng nhà giáo; 8) Vấn đề hội nhập quốc tế đối với công tác phát triển đội ngũ nhà 

giáo; 9) Vấn đề quản lý nhà nước về nhà giáo. 

4.5. Quy trình xây dựng khung chính sách đối với nhà giáo 

4.5.1. Căn cứ chủ yếu xây dựng khung chính sách 

Các căn cứ chủ yếu: Chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, 

bối cảnh trong nước, quốc tế và thực tiễn thi hành chính sách pháp luật về nhà giáo và 

thực trạng đội ngũ nhà giáo 



 
 

 

31 
 

4.5.2.Mô hình xây dựng chính sách 

-  Mô hình lý tính của hoạch định chính sách 

- Mô hình xã hội-phương thức khắc phục hạn chế của mô hình lý tính 

4.5.3.Quy trình hoạch định chính sách công 

Cho đến nay, các bước của quá trình hoạch định khung chính sách công vẫn còn 

nhiều quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, quy trình hoạch định chính sách công được thừa 

nhận phổ biến hiện nay gồm các bước cơ bản sau: (i) thiết lập nghị trình chính sách; (ii) 

xây dựng và đề xuất phương án chính sách; (iii) hợp pháp hóa chính sách hay ban hành 

chính sách. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

 Nhà giáo là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo. Đảng và Nhà 

nước đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo 

đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục. Cả nước hiện có hơn một triệu nhà giáo ở các cấp 

học và trình độ đào tạo khác nhau. Đội ngũ này đã có những đóng góp to lớn vào việc 

nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, tiếp tục truyền 

thống văn hiến của dân tộc. Tuy nhiên, hiện nay đội ngũ này vẫn còn nhiều hạn chế, bất 

cập cả về số lượng, cơ cấu, chất  lượng mà một trong những nguyên nhân cơ bản của 

các hạn chế, bất cập đóchính là  chính sách  đối với nhà giáo và việc quản lý nhà nước 

bằng pháp luật đối với các quan hệ liên quan đến nhà giáo chưa toàn diện và chưa thực 

sự hiệu quả. Trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, chính sách nhà giáo 

và việc quản lý nhà nước về nhà giáo cần có sự thay đổi căn bản và toàn diện nhằm đáp 

ứng yêu cầu CMCN 4.0, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, hội nhập quốc tế trên các 

phương diện. 

 Chính sách đối với nhà giáo được quy định  nhiều trong các văn bản pháp lý có 

giá trị khác nhau và do nhiều cơ quan ban hành, các chính sách này nhìn chung đã tạo 

cơ sở cho việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, tuy nhiên các chính sách này 

còn tản mạn, thiếu tính đồng bộ, tính pháp lý chưa cao. So với yêu cầu quản lý  và phát 

triển đội ngũ nhà giáo trong tình hình mới thì các chính sách cũng như khung pháp lý 

về quản lý đội ngũ nhà giáo hiện nay còn trống và mờ nhạt.  Chính sách và pháp luật về 

nhà giáo hiện nay chưa thể hiện đầy đủ các quan điểm của đảng và nhà nước về nhà giáo 

trên tinh thần giáo dục là quốc sách hàng đầu, nhà giáo là lực lượng lao động xã hội đặc 

biệt giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục. Việc quản lý phát 

triển đội ngũ nhà chưa theo tiếp cận quản lý phát triển nguồn nhân lực, do vậy nhiều vấn 

đề cơ bản của nhà giáo nhưng chưa được quy định hoặc đã quy định nhưng chưa toàn 

diện như các chế độ, chính sách mang tính đặc thù đối với nhà giáo và tôn vinh nghề 

dạy học; vấn đề nhà giáo ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập; quy định về người nước 

ngoài vào giảng dạy ở Việt Nam; vấn đề chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo; chức danh và 
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tiêu chuẩn chức danh của nhà giáo; quy định về đạo đức nhà giáo; vấn đề quy hoạch đội 

ngũ nhà giáo vv….  

Trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế, chính sách 

pháp luật về nhà giáo thể chế hóa mối quan hệ trách nhiệm đặc biệt giữa nhà nước và 

nhà giáo đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục; phản ánh các đặc trưng nghề 

nghiệp của nhà giáo; các tư tưởng pháp lý hiện đại, tư duy mới về giáo dục cùng với 

việc kế thừa các giá trị truyền thống của dân tộc; phản ánh tác động của nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa đối với đội ngũ nhà giáo. Hoàn thiện chính sách 

pháp luật về nhà giáo trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc 

tế cần bảo đảm 3 nhóm tiêu chí sau: (i) Về nội dung:  chính sách, pháp luật về nhà giáo 

phải khẳng định vị trí, vai trò quan của nhà giáo; quy định rõ quyền, nghĩa vụ của nhà 

giáo và các chủ thể tham gia hoạt động giáo dục; thể chế yêu cầu cao của xã hội đối với 

nhà giáo đồng thời quy định các điều kiện bảo đảm cho sự phát triển nghề nghiệp nhà 

giáo; hướng tới sự tương đồng với chính sách, phápluật nhà giáo quốc tế; (ii) Về cấu 

trúc: Chính sách, pháp luật về nhà giáo phải bảo đảm tính toàn diện; tính đồng bộ, thống 

nhất; tính phù hợp; (iii) Về hình thức: chính sách, pháp luật về nhà giáo phải bảo đảm 

tính minh bạch, dễ tiếp cận và phải được xây dựng với trình độ kỹ thuật pháp lý cao 

Những vấn đề lý luận nêu trên là căn cứ để xem xét, đánh giá thực trạng 

và thực thi chính sách pháp luật về nhà giáo ở Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất 

các quan điểm, nội dung và khung chính sách phát triển đội ngũ nhà giáo ở chương sau. 

  

. 
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Chương 2.  

THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀ VIỆC THI HÀNH CHÍNH SÁCH 

PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY 

 

1.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, khảo sát đánh giá thực trạng quy định 

pháp luật và thực thi chính sách pháp luật về nhà giáo 

1.1. Đối tượng  

Đề tài khảo sát 2425 giáo viên, giảng viên  và 565 cán bộ quản lý (CBQL), cụ thể 

như sau:  

Trong số 2425 GV có 727/2425 GV nhóm 1 (GV Mầm non, GV Tiểu học, GV 

THCS) chiếm 29.98%; Có 656/2425 GV nhóm 2 (GV THPT, GV GDNN-GDTX) chiếm 

27.05%; và 1042/2425 GV nhóm 3 (Giảng viên CĐ, ĐH) chiếm 42.97%. Khảo sát đối 

với CBQL: tổng số CBQL tham gia khảo sát gồm 565 người, trong đó CBQL nhóm 1 

chiếm 23,53% (133/565), CBQL nhóm 2 chiếm 23.36% (132/565), CBQL nhóm 3 

chiếm 53.10% (300/565). 

Đối với Nhóm 1 và 2 chủ yếu tại 04 địa phương là Cà Mau, Hà Nội, Hà Giang, Hà 

Tĩnh; Đối với Nhóm 3 (khối đại học, cao đẳng sư phạm) phân bố ở thêm nhiều tỉnh khác. 

1.2. Phương pháp nghiên cứu, khảo sát đánh giá thực trạng 

- Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận, gồm: phương pháp phân tích và tổng hợp 

tài liệu; phương pháp phân loại và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, các 

Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn, văn  bản liên quan đến đội ngũ nhà giáo.  

- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: nhóm tác giả sử dụng phương pháp thu 

thập số liệu thông qua phiếu hỏi giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý. Ngoài ra, sử dụng 

phương pháp phỏng vấn sâu các nhà quản lý, các giáo viên ở các cấp học để làm rõ hơn 

những thông tin khảo sát được và tìm hiểu sâu hơn về đặc thù từng đối tượng nhà giáo.  

- Đặc biệt, phương pháp chuyên gia – kỹ thuật DELPHI được chú trọng trong quá 

trình xây dựng phiếu hỏi để tham vấn chuyên sâu về nội dung đề tài và tiến hành phỏng 

vấn chuyên gia vòng 2 để khẳng định thêm kết quả khảo sát thực trạng.  

- Nhóm phương pháp thống kê, phân tích và xử lý số liệu: sử dụng thang đo Likert 

(từ 1 đến 5 theo mức độ tăng dần) để lượng hóa đánh giá thực trạng, tính cấp thiết, mức 

độ tác động và tính khả thi của các nội dung về các điều kiện để xây dựng Luật nhà giáo. 

Đồng thời, tác giả sử dụng phần mềm phân tích thống kê SPSS 25 để phân tích và xử lý 

số liệu với phân tích mô tả, thống kê suy luận, phân tích tương quan để thấy rõ tính 

tương quan giữa thực trạng, tính cấp thiết, tính tác động và khả thi của các nội dung đề 

xuất đưa vào Luật Nhà giáo. 
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2. Kết quả nghiên cứu khảo sát thực trạng 

2.2.1. Thực trạng quy định pháp luật và thi hành chính sách pháp luật về 

nhà giáo, tính chuyên nghiệp và vị thế đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh đổi mới 

giáo dục 

2.1.1. Thực trạng các quy định pháp luật về vị trí, vai trò, vị thế, tính chuyên nghiệp 

của nhà giáo 

2.1.2. Kết quả thống kê khảo sát, đánh giá mức độ thực trạng thực hiện chính sách , 

pháp luật về vị trí, vai trò, vị thế, tính chuyên nghiệp của nhà giáo 

  Kết quả khảo sát (11 thành tố/chỉ báo) chỉ ra rằng bản thân khái niệm “Nhà giáo” 

cần được xem xét, hoàn thiện trong các điều luật, qui định pháp luật về nhà giáo và nghề 

dạy học theo hướng bao quát hết các đối tượng. 

  Kết quả chỉ ra rằng bối cảnh mới (đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào 

tạo) với 15 chỉ báo đã tác động mạnh lên đội ngũ nhà giáo và trên nhiều yếu tố mạng 

đặc tính nghề nghiệp, như mục tiêu của chương trình giáo dục; nội dung chương trình, 

học liệu; hình thức, phương pháp dạy học; Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập, 

công nhận kết quả của người học. Điều này cũng có nghĩa là để thực hiện được nhiệm 

vụ của nhà giáo trong bối cảnh mới, nhà giáo cần phải có tính chuyên nghiệp cao, cần 

phải được đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên để liên tục phát triển chuyên môn. 

  Kết quả đánh giá thực trạng cho thấy thực trạng qui định pháp luật về nhà giáo 

để thể hiện vị thế cao của nhà giáo và nghề dạy học (với 13 chỉ báo) mới đạt ở mức độ 

trung bình, chưa tương xứng với đặc thù nghề nghiệp và lao động của nhà giáo, điều 

này thể hiện qua các chính sách về lương, phụ cấp, thu nhập, thu hút vào nghề, vị trí 

việc làm của nhà giáo. 

Kết quả khảo sát 8 chỉ báo thực trạng qui định pháp luật về “yêu cầu, cam kết của 

đội ngũ nhà giáo” ở mức độ trung bình, chưa được quan tâm đánh giá cao, cần phải bổ 

sung, điều chỉnh, nâng cao hơn nữa tính pháp lý của các qui định này. 

2.2. Thực trạng quy định pháp luật và thi hành chính sách pháp luật về 

quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục 

2.2.1. Các quy định chính sách pháp luật về quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ 

của nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

2.2.2. Kết quả thực hiện  chính sách pháp luật về quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa 

vụ của nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 
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Bảng 2.8. Ý kiến giáo viên, CBQL về thực hiện quyền, nhiệm vụ của nhà giáo 

TT 

 
Các điều luật về Quyền, nhiệm vụ của nhà giáo Điểm 

TB 

Xếp  

loại 

1 
Nhiệm vụ của nhà giáo đối với yêu cầu giáo dục và đào tạo thế 

hệ trẻ 

3,41 Khá 

2 
Quyền của nhà giáo trong việc lựa chọn tài liệu, sách giáo khoa, 

phương tiện dạy học, phát triển chương trình 

3,18 TB 

3 
Quyền, trách nhiệm được đào tạo, bồi dưỡng phát triển chuyên 

môn nghề nghiệp, nâng cao dân trí, phát triển cộng đồng  

3,28 TB 

4 
Quy định nhiệm vụ của từng chức danh nhà giáo: định mức lao 

động khung, nghỉ hè đối với nhà giáo 

3,33 TB 

5 
Quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, thân thể (đặc thù của 

nhà giáo) 

3,27 TB 

6 Quyền được giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo 2,95 TB 

1. Thực trạng thực thi pháp luật về quyền, nhiệm vụ nhà giáo   

Quyền của nhà giáo được quy định trong Luật Giáo dục và trong các thông tư, 

quyết định, đó là: được giảng dạy theo chuyên môn đào tạo; Được đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên 

cứu khoa học tại cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu khoa học; Được tôn trọng, 

bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể; Được nghỉ hè theo quy định của Chính phủ và 

các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật, bên cạnh quyền đã được quy định trong 

Luật giáo dục, để đáp ứng yêu cầu của đổi mới chương trình giáo dục theo hướng phát 

triển năng lực, giáo viên cần có quyền được lựa chọn tài liệu, sách giáo khoa và phát 

triển chương trình để phù hợp với năng lực của học sinh và thực tiễn địa phương. Kết 

quả khảo sát cán bộ quản lý giáo viên về thực hiện quyền, nhiệm vụ của giáo viên:  

 Kết quả khảo sát về các quyền của giáo viên, giảng dạy theo chuyên môn được 

đào tạo, quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, thân thể, quyền được đào tạo bồi dưỡng 

đều được giáo viên đánh giá thực thi ở mức trung bình với  khoảng điểm trung bình dưới 

3,4 điểm. 

2. Quyền được bảo vệ nhân phẩm, sức khỏe, hưởng quyền lợi vật chất, tinh thần  

 Thực tế việc thực thi quyền này được giảo viên đánh giá ở mức trung bình (điểm 

trung bình 3,27). Thực tế cho thấy vẫn còn hành vi cha mẹ học sinh có hành vi đe dọa, 

đánh, thậm chí gây sức ép đối với giáo viên. Ngoài ra, còn có hiện tượng học sinh, nhất 

là lứa tuổi dậy thì có những biểu hiện lệch chuẩn không kiểm soát được hành động, lời 

nói, có hành vi vi phạm nhân phẩm giáo viên. 

3. Quyền được giảng dạy theo môn được đào tạo  



 
 

 

36 
 

Theo ý kiến giáo viên về quyền được giảng dạy theo môn được đào tạo được thực 

thi ở mức trung bình với điểm trung bình đạt 2,95 điểm. Trong thời gian qua, ngành giáo 

dục, các địa phương và cơ sở đều cố gắng bố trí giáo viên giảng dạy đủ các môn học 

theo đúng chuyên môn được đào tạo. Các trường, khoa sư phạm cũng tiếp tục mở và tổ 

chức đào tạo giáo viên cho các chuyên ngành còn thiếu giáo viên giảng dạy. Tuy nhiên, 

việc  phân công chuyên môn vẫn còn nhiều bất cập, còn hiện tượng giáo viên dạy chéo 

môn thậm chí chéo ban. Thực trạng này xuất phát từ nguyên nhân khách quan do nhà 

trường thiếu cơ cấu bộ môn nên bắt buộc phải phân công chéo môn. 

4. Quyền được tự chủ chuyên môn và lựa chọn sách giáo khoa, tài liệu 

Quyền của nhà giáo trong việc lựa chọn tài liệu, sách giáo khoa, phương tiện dạy 

học, phát triển chương trình được giáo viên đánh giá thực thi ở mức trung bình với điểm 

trung bình là 3,18. 

5. Quyền được đào tạo, bồi dưỡng phát triển chuyên môn nghề nghiệp, nâng cao dân 

trí, phát triển cộng đồng  

Việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ luôn là một trong những nhiệm 

vụ hàng đầu của mỗi giáo viên. Với giáo viên tiểu học cũng vậy. Cũng như những đối 

tượng khác, giáo viên tiểu học sẽ được tạo điều kiện nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ. Không chỉ vậy, giáo viên còn được hưởng lương, phụ cấp theo lương 

và các chế độ chính sách khác khi được cấp có thẩm quyển cử đi học tập, bồi dưỡng. 

Quyền được đào tạo, bồi dưỡng, phát triển chuyên môn nghề nghiệp, nâng cao 

dân trí, phát triển cộng đồng được giáo viên đánh giá thực thi ở mức trung bình với điểm 

trung bình là 3,28. 

6. Việc thực hiện chính sách về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông 

Trong thời gian qua, nhìn chung các chế độ, chính sách hiện có về đào tạo, bồi 

dưỡng GVPT được thực hiện nghiêm túc và dần đi vào ổn định, góp phần củng cố, nâng 

cao trình độ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Bằng sự nỗ lực của 

ngành giáo dục và đào tạo, việc đào tạo, bồi dưỡng GVPT đã được thực hiện thường 

xuyên, liên tục và đã đạt được những kết quả đáng kể. Số GVPT đạt chuẩn và trên chuẩn 

đào tạo ngày càng tăng.  

7. Quy định nhiệm vụ của từng chức danh nhà giáo: định mức lao động khung, nghỉ hè 

đối với nhà giáo 

Quy định nhiệm vụ của từng chức danh nhà giáo: định mức lao động khung, nghỉ 

hè đối với nhà giáo được giáo viên đánh giá thực thi ở mức trung bình với điểm trung 

bình 3,3. 

8. Nghỉ hè của giáo viên 

9. Những quy định về loại hình, định mức và chế độ lao động đối với giáo viên phổ thông 

10. Việc thực hiện quy định về định mức và chế độ lao động đối với giáo viên phổ thông 
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Đa số giáo viên luôn nghiên cứu, học tập, không ngừng sáng tạo, … nhằm thực 

hiện tốt nhiệm vụ của người giáo viên (điểm trung bình từ 3,97-4,18). 

Kết quả phân tích thực trạng về việc chính sách pháp luật và thực thi chính sách 

pháp luật của nhà giáo, quyền và nhiệm vụ nhà giáo được quy định trong rất nhiều các 

văn bản hiện đang có hiệu lực. Nhưng thực tế cho thấy nhiều bất cập, chưa theo kịp với 

tình hình thực tế, chưa phản ảnh được tính đặc thù quyền và nhiệm vụ của nhà giáo. 

Hiện nay tình trạng thiếu các quy định liên quan đến nhiệm vụ, trách nhiệm của nhà giáo 

trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập, quy định quyền và nhiệm vụ nhà giáo trong 

việc thực hiện chương trình, lựa chọn sách giáo khoa… 

2.3. Thực trạng quy định pháp luật và thi hành chính sách pháp luật về 

tuyển sinh, đào tạo để trở thành nhà giáo 

2.3.1. Chính sách pháp luật về tuyển sinh, đào tạo để trở thành nhà giáo
 

2.3.2. Thực trạng thi hành chính sách  pháp luật  về tuyển sinh, đào tạo để trở thành 

nhà giáo 

Bảng 2.9. Khảo sát giáo viên, giảng viên, CBQL đánh giá thực trạng các điều luật về 

công tác tuyển sinh, đào tạo để trở thành NG 

Mã biến Nội dung 

C02.1.02 

 

Đặt tiêu chuẩn cao để tuyển chọn học sinh vào đào tạo ban đầu nghề sư 

phạm
 

C02.1.03
 

Đặt tiêu chuẩn cao, “nghiêm ngặt” để chọn người giỏi vào nghề dạy học
 

C02.1.04 

 

Đề cao tính chuyên nghiệp của nhà giáo (phải được đào tạo có trình độ 

cao và có năng lực sư phạm tốt)
 

C02.1.05
 

Đa dạng hóa các đối tượng tham gia tuyển chọn trở thành nhà giáo
 

C05.1.01 

 

Việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nhà giáo căn cứ vào qui hoạch 

đội ngũ nhà giáo, nhu cầu xã hội và năng lực của cơ sở đào tạo (CSĐT)
 

C05.1.02 

 

Công tác đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra dựa vào năng lực, dựa vào 

khung năng lực của nhà giáo (đảm bảo nhà giáo được đào tạo ban đầu có 

tính chuyên nghiệp)
 

C05.1.03 

 

Mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đáp ứng Qui định về 

chuẩn trình độ đào tạo nhà giáo theo Luật Giáo dục 2019
 

C05.1.04 

 

Nội dung chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, yêu cầu của cơ sở 

tuyển dụng (CSTD) 
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Mã biến Nội dung 

C05.1.05 Phương thức, phương pháp đào tạo giáo viên 

C05.1.06 Đánh giá kết quả học tập, công nhận kết quả công nhận tốt nghiệp 

C05.1.07 Giảng viên của CSĐT đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng đào tạo 

C05.1.08 Cơ sở vật chất, trang thiết bị của CSĐT đáp ứng yêu cầu quản lý chất 

lượng đào tạo 

C05.1.09 CSĐT kết nối chặt chẽ với CSTD trong đào tạo giáo viên và giới thiệu 

việc làm cho sinh viên  

C05.1.10 Các cơ quan quản lý, CSĐT giáo viên có quan hệ hợp tác quốc tế hiệu 

quả góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 

C05.1.11 Chương trình đào tạo giáo viên của các CSĐT giáo viên đã được xây dựng 

phù hợp với Khung năng lực giáo viên ASEAN (Southeast Asia Teachers 

Competency Framework) 

C05.1.12 Một nội dung quan trọng về hội nhập quốc tế đối với phát triển đội ngũ 

nhà giáo là sự dịch chuyển và trao đổi giữa nước ta với nước bạn về giáo 

sinh và giáo viên. Nhà giáo VN đã đủ năng lực để tham gia giảng dạy ở 

nước ngoài hay chưa? 

Kết quả khảo sát GV thực trạng các điều luật về công tác tuyển sinh, đào tạo để 

trở thành NG cho thấy, cả 3 nhóm NG đều đánh giá ở mức trung bình, chỉ có công tác 

Đánh giá kết quả học tập, công nhận kết quả công nhận tốt nghiệp ở mức khá (3.44). 

GV nhóm 3 hầu như đánh giá các nội dung thấp hơn so với GV nhóm 1 và GV nhóm 2, 

bởi lẽ, GV nhóm 3 trực tiếp đào tạo các nhà giáo tương lai nên họ đã thực hiện các quy 

định về yêu cầu đối với tuyển sinh, đào tạo giáo viên và họ mong đợi các yêu cầu cao 

hơn nữa đối với công tác này. 

Để có cái nhìn sâu hơn, nhóm tác giả đã khảo sát CBQL 3 nhóm về các quy định 

tuyển sinh, đào tạo để trở thành nhà giáo; cơ cơ sở pháp lý để quy hoạch, củng cố và 

nâng cao chất lượng hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; thống nhất quản lý 

về chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo tính chuyên nghiệp của nghề 

dạy học; Công tác qui hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo; Qui hoạch đội ngũ nhà 

giáo là cơ sở để đưa ra quyết định về tuyển dụng, đào tạo ban đầu, sử dụng, đào tạo bổ 

sung và bồi dưỡng, chế độ chính sách nhà giáo,.... Kết quả cho thấy, CBQL 3 nhóm 

đánh giá ở mức trung bình (2.73-3.06). Công tác quy hoạch đội ngũ nhà giáo làm cơ sở 

đào tạo ban đầu được CBQL đánh giá trung bình (2.73) thấp nhất so với các nội dung. 

Hiện nay các điều luật về tuyển sinh, đào tạo để trở thành NG đã được quy định 

trong các văn bản (Thông tư, Quyết định,..). Tuy nhiên, chưa phù hợp với bối cảnh đổi 
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mới giáo dục và yêu cầu thực hiện chương trình GDPT mới. Đặc biệt, cần chú trọng đến 

công tác quy hoạch đội ngũ NG đảm bảo chất lượng và số lượng. 

2.4. Thực trạng quy định pháp luật và thi hành chính sách pháp luật về 

bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp nhà giáo 

2.4.1. Các Chính sách pháp luật về bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp nhà giáo 

2.4.2. Thực trạng  thực thi chính sách về bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp nhà giáo 

Đề tài nghiên cứu và khảo sát 23 chỉ báo (Bảng 2.11) liên quan đến công tác đào 

tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ nhà giáo. 

Kết quả khảo sát cho thấy cả ba nhóm giáo viên đều đánh giá 23 nội dung liên 

quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên ở mức trung bình (với 

điểm trung bình chung là 3.19), không có nội dung nào được đánh giá ở mức khá và tốt. 

Trong đó, nhóm giáo viên số 3 đánh giá các nội dung khảo sát ở mức thấp nhất (với 

điểm trung bình chung là 3.06), nhóm giáo viên số 1 đánh giá các nội dung khảo sát ở 

mức cao nhất (với điểm trung bình chung là 3.43). Thực tế cho thấy, nhóm giáo viên số 

1 thuộc Phòng GD&ĐT quản lý nên tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhiều hơn các nhóm 

còn lại. 

Với các quan điểm khác nhau giữa các đối tượng giáo viên được khảo sát, nhóm 

giáo viên số 3 (giáo viên các trường cao đẳng, đại học thuộc Bộ GD&ĐT quản lý) đánh 

giá các nội dung được khảo sát với điểm trung bình chung thấp hơn nhóm giáo viên số 

1 và số 2 (giáo viên các trường mầm non, phổ thông thuộc Phòng GD&ĐT và Sở 

GD&ĐT quản lý). 

Các nội dung được hầu hết các nhóm đánh giá ở mức thấp nhất là: Đa dạng hóa 

các đối tượng tham gia tuyển chọn trở thành nhà giáo có điểm TBC: 3.03; Công tác đào 

tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra dựa vào năng lực, dựa vào khung năng lực của nhà giáo 

(đảm bảo nhà giáo được đào tạo ban đầu có tính chuyên nghiệp) có điểm TBC: 3.06; 

Qui định về bồi dưỡng ngoại ngữ có điểm TBC; 3.07. 

Các nội dung được hầu hết các nhóm đánh giá ở mức cao nhất là: Nhiệm vụ của 

nhà giáo đối với yêu cầu giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ có điểm TBC: 3.39; Qui định về 

chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo có điểm TBC: 3.33 (Điều này đã được thể hiện 

trong Luật Giáo dục 2019); Qui định về nâng chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo có 

điểm TBC; 3.31 (Nghị định số 71/2020/NĐ-CP). Những nội dung nào đã được quy định 

bởi các văn bản quy phạm pháp luật luôn được thực hiện tốt hơn các nội dung  khác. 

Thực tế triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhà giáo thường bị mắc nhất 

ở khâu xây dụng kinh phí và nguồn chi. Theo quy định về tài chính tài Thông tư số 36 

của Bộ Tài chính: nếu các nội dung cần phải đào tạo bồi dưỡng đã được quy định bởi 

Chính phủ hoặc có Kế hoạch, Đề án của Ngành, Thành phố thì sẽ được duyệt chi từ 

nguồn ngân sách của Thành phố. Các nội dung khác phải chi kinh phí từ nguồn khác (do 

đơn vị giáo dục trả hoặc người học tự trả...). Điều này khiến cho công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cho đội ngũ sẽ gặp khó khăn trong triển khai thực hiện. 



 
 

 

40 
 

Kết quả khảo sát thực trạng công tác bồi dưỡng phát triển đội ngũ nhà giáo cho 

thấy ở mức trung bình, đối với từng nhóm giáo viên có mức độ đánh giá khác nhau. Các 

nội dung bồi dưỡng phát triển đội ngũ nhà giáo đã được quy định trong các văn bản pháp 

quy nhưng vẫn chưa đáp ứng được hết nhu cầu của đội ngũ nhà giáo hiện nay. Việc bồi 

dưỡng phát triển đội ngũ nhà giáo sẽ được thực hiện tốt hơn nếu các nội dung đào tạo, 

bồi dưỡng được quy định trong Luật, hoặc các Đề án trung hạn, dài hạn được các cấp 

trung ương phê duyệt. 

2.5. Thực trạng quy định pháp luật và thi hành chính sách pháp luật về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhà giáo  

2.5.1. Chính sách pháp luật liên quan đến tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhà giáo 

2.5.2. Thực trạng việc thực thi chính sách pháp luật liên quan đến tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý nhà giáo 

Quy hoạch đội ngũ nhà giáo 

a) Việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nhà giáo căn cứ vào qui hoạch đội ngũ nhà 

giáo, nhu cầu xã hội và năng lực của cơ sở đào tạo (CSĐT) 

Kết quả khảo sát cho thấy thực trạng của các điều luật quy định và mức độ hợp 

lý của các điều luật quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nhà giáo căn 

cứ vào qui hoạch đội ngũ nhà giáo, nhu cầu xã hội và năng lực của cơ sở đào tạo ở mức 

trung bình (M=2.99). Phân tích thực trạng trên theo từng nhóm giáo viên, kết quả cho 

thấy giáo viên giảng dạy ở cấp bậc cao hơn có xu hướng nhận định thực trạng của các 

điều luật quy định và mức độ hợp lý của các điều luật quy định giảm dần (M1= 3.23; 

M2=2.88; M3=2.85).  

Nhận định về thực trạng nội dung trên cũng có sự khác nhau giữa giáo viên ở 

khối trường công lập và giáo viên ở khối trường ngoài công lập, theo đó giáo viên ở 

khối trường ngoài công lập nhận định thực trạng của các điều luật quy định và mức độ 

hợp lý của các điều luật quy định việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nhà giáo căn 

cứ vào qui hoạch đội ngũ nhà giáo, nhu cầu xã hội và năng lực của cơ sở đào tạo ở mức 

độ thấp hơn so với nhận định của giáo viên ở khối trường công lập (ở mức M=2.64 so 

với TBC=3.03). 

b) Xây dựng cơ sở dữ liệu chung về nhà giáo toàn ngành để quản lý đội ngũ nhà giáo  

Kết quả khảo sát cho thấy thực trạng quy định về các điều luật và mức độ phù 

hợp của các điều luật quy định về nội dung này được nhận định ở mức trung bình (với 

TBC=3.13). Kết quả khảo sát cũng chỉ ra tính cấp thiết ở mức độ cao cần luật định các 

nội dung xây dựng cơ sở dữ liệu chung về nhà giáo, đồng thời không có sự khác biệt 

đáng kể giữa giáo viên khối trường công lập và giáo viên khối trường ngoài công lập 

trong việc nhận định tính cấp thiết ở mức độ cao cần luật định nội dung trên (với kết quả 

TBC=4.10 ở khối trường công lập so với TBC=4.04 ở khối trường ngoài công lập). Tuy 

nhiên, có sự khác biệt đáng kể trong nhận định về tính khả thi của việc luật định các nội 
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dung trên giữa giáo viên khối trường công lập và giáo viên khối trường ngoài công lập 

(với kết quả TBC=3.62 ở khối trường công lập so với TBC=3.03 ở khối trường ngoài 

công lập). Điều này có thể được lý giải bởi thực trạng công tác quản lý nhà nước hiện 

nay về cơ sở dữ liệu nhà giáo ở khối trường ngoài công lập còn hạn chế, có những 

khoảng trống, cũng như tính tự chủ của khối trường ngoài công lập có thể là nguyên 

nhân làm cho giáo viên nhận định tính khả thi của việc luật định nội dung này ở mức 

thấp hơn so với giáo viên khối trường công lập. 

c) Qui hoạch đội ngũ nhà giáo là cơ sở để đưa ra quyết định về tuyển dụng, đào tạo ban đầu, 

sử dụng, đào tạo bổ sung và bồi dưỡng, chế độ chính sách nhà giáo 

Kết quả trên cho thấy mức độ đánh giá thực trạng của các điều luật quy định và 

mức độ hợp lý của các điều luật quy định về nội dung trên ở mức trung bình (M=2.91). 

Kết quả khảo sát trên cho thấy sự cần thiết phải rà soát, bổ sung các điều luật và đảm 

bảo sự phù hợp ở mức cao hơn của các điều luật quy định về quy hoạch đội ngũ nhà 

giáo. Kết quả khảo sát cũng nhận định tính cấp thiết ở mức độ cao cần phải luật định 

các nội dung liên quan đến qui hoạch đội ngũ nhà giáo, đồng thời kết quả khảo sát cho 

thấy xu hướng cán bộ quản lý có trình độ đào tạo cao hơn thì có nhận định ở mức cao 

hơn về tính cấp thiết cần phải luật định các nội dung này.  

Tuyển dụng, tuyển chọn nhà giáo 

a) Cơ quan chủ trì tuyển chọn, tuyển dụng nhà giáo 

 Cơ quan chủ trì tuyển chọn, tuyển dụng viên chức theo quy định hiện hành thuộc 

thẩm quyền chủ trì của ngành nội vụ. Ngành giáo dục có vai trò tham gia trong công tác 

tuyển dụng viên chức ngành giáo dục. Thực trạng quy định trên cho thấy có những hạn 

chế nhất định về vai trò của ngành giáo dục trong công tác tuyển dụng nhà giáo; đồng 

thời có những khoảng trống trong công tác quản lý nhà nước về tuyển chọn nhà giáo ở các 

trường ngoài công lập, bởi các nhà giáo công tác tại các trường ngoài công lập không thuộc 

đối tượng áp dụng của Luật viên chức. 

Kết quả khảo sát cho thấy thực trạng các điều luật quy định và sự phù hợp của 

các quy định hiện hành về nội dung trên ở mức trung bình. Kết quả phân tích trên cho 

thấy giáo viên khối trường ngoài công lập có nhận định ở mức thấp hơn so với giáo viên 

khối trường công lập về thực trạng các điều luật quy định và sự phù hợp của các quy 

định hiện hành về nội dung cơ quản chủ trì tuyển chọn, tuyển dụng và cấp tổ chức tuyển 

chọn. Điều này có thể cho thấy thực trạng quy định hiện nay về nội dung trên có nhiều 

bất cập hơn đối với khối trường ngoài công lập bởi nhiều điều luật hiện hành chưa bao 

phủ đối tượng là nhà giáo công tác tại khối trường ngoài công lập (điều này được nhận 

định ở kết quả phỏng vấn sâu đối với CBQL, GV và chuyên gia). Tuy nhiên, giáo viên 

ở cả 2 nhóm trường đều có chung nhận định (ở kết quả tương đồng) về mức độ cao cần 

luật định các nội dung trên và cho rằng nếu các nội dung trên được luật định sẽ có tác 

động mạnh đến công tác tuyển dụng nhà giáo.  
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Phân tích kết quả phỏng sâu cho thấy nhiều ý kiến đề xuất cần giao cho ngành 

giáo dục các cấp là cơ quan chủ trì trong công tác tuyển dụng, tuyển chọn nhà giáo. 

Đồng thời, các kết quả khảo sát cũng cho thấy nội dung này cần được phân cấp và tăng 

cường tự chủ cho các cơ sở giáo dục từ việc xác định kế hoạch tuyển dụng đến việc xác 

định cách thức thi tuyển, xét tuyển, hợp đồng, sử dụng, trả lương… 

b) Hình thức và nội dung tuyển dụng, tuyển chọn 

Kết quả khảo sát trên cho thấy thực trạng quy định và tính phù hợp của các quy 

định về hình thức, nội dung tuyển dụng, tuyển chọn được nhận định ở mức trung bình 

cao. Thực trạng quy định hiện nay cho biết nội dung về điều kiện, tiêu chuẩn và hình 

thức tuyển dụng giáo viên trên đã được thể hiện ở nội dung quản lý nhà nước về giáo 

dục trong Luật Giáo dục. Cùng với đó, Luật viên chức cũng đã có điều khoản quy định 

về phương thức tuyển dụng viên chức và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

cũng đã quy định tương đối chi tiết về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Tuy 

nhiên, có một số lượng không nhỏ nhà giáo công tác tại các khối trường ngoài công lập 

không thuộc đối tượng áp dụng của các quy định trên. Hay nói cách khác, quy định hiện 

hành về nội dung, hình thức tuyển dụng chưa bao phủ hết đối tượng áp dụng là nhà giáo 

(mà mới áp dụng đối với người tuyển dụng vào làm nhà giáo ở các cơ sở giáo dục công 

lập).  

c) Công tác tuyển dụng đảm bảo tính đặc thù và sự cam kết của nhà giáo 

Kết quả khảo sát ở bảng trên cho thấy 7/7 nội dung được khảo sát về công tác 

tuyển dụng đảm bảo tính đặc thù và sự cam kết của nhà giáo đều được nhận định thực 

trạng quy định và sự phù hợp của các quy định ở mức trung bình. Thực tiễn tổng hợp, 

nghiên cứu các văn bản quy định hiện hành về tuyển dụng viên chức cho thấy chưa có 

nhiều nội dung quy định cụ thể về công tác tuyển dụng đảm bảo tính đặc thù và sự cam 

kết của nhà giáo.  

Sử dụng nhà giáo 

a) Tiêu chuẩn của nhà giáo 

Luật Giáo dục hiện hành đã có quy định về tiêu chuẩn của nhà giáo, trong đó có 

tiêu chuẩn đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm, đồng thời Luật cũng quy 

định trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo. Tuy nhiên, các nội dung qui định về 

chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo (theo cấp học) chưa được thể hiện trong luật, cũng như 

chưa đồng bộ trong công tác quản lý nhà giáo ở khối các trường công lập và ngoài công 

lập. 

Kết quả khảo sát trên cho thấy thực trạng quy định và tính phù hợp của quy định 

về chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo (theo cấp học) được nhận định ở mức độ trung bình 

khá. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy tính cấp thiết ở mức độ cao cần luật định các 

nội dung về chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo (theo cấp học) và các nội dung này có mức 

độ tác động mạnh đến sự phát triển đội ngũ nhà giáo. 
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 Các phân tích và kết quả khảo sát nêu trên có thể cho rằng ngoài nội dung luật 

định về tiêu chuẩn của nhà giáo theo quy định hiện hành cần bổ sung và “nâng cấp” 

thành luật định nội dung chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo (theo cấp học) nhằm nâng cao 

hiệu lực công tác quản lý nhà giáo. 

b) Bố trí, phân công công tác nhà giáo 

Bố trí, phân công công tác nhà giáo là một trong những nội dung quan trọng của 

công tác sử dụng nhà giáo và công tác quản lý nhà nước đối với nhà giáo. Kết quả khảo 

sát cho thấy thực trạng quy định và mức độ phù hợp của các quy định về bố trí, phân 

công công tác nhà giáo được nhận định ở mức trung bình. 

c) Chức danh nghề nghiệp của nhà giáo 

Đối với công tác quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ cũng đã ban hành các 

thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên theo từng 

cấp học. 

Kết quả này phần nào ghi nhận thực trạng các quy định hiện hành của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo bằng các thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

của giáo viên theo từng cấp học và các thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục 

công lập (theo từng cấp học). Tuy nhiên, các quy định hiện hành giới hạn đối tượng áp dụng 

là viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.
 

d) Chế độ làm việc của nhà giáo 

 Kết quả khảo sát trên cho thấy 5/5 nội dung quy định liên quan đến chế độ làm 

việc đều được nhận định về thực trạng ở mức trung bình cao. Đồng thời, các kết quả 

cũng khẳng định tính cấp thiết cao cần luật định các nội dung trên và mức độ tác động 

mạnh của các quy định nếu được luật hóa. 

Đánh giá nhà giáo 

 Kết quả khảo sát cho thấy thực trạng quy định nội dung về đánh giá nhà giáo 

(đánh giá nhà giáo theo chuẩn nghề nghiệp; đánh giá, xếp loại nhà giáo theo định kỳ; sử 

dụng kết quả đánh giá góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ nhà giáo) và 

mức độ phù hợp của các quy định được nhận định ở mức trung bình khá. Kết quả trên 

khẳng định thêm thực trạng các điều luật quy định hiện hành mới dừng lại ở mức vận 

dụng cho các nhà giáo công tác tại khối trường ngoài công lập. 

Bổ nhiệm nhà giáo giữ chức vụ quản lý 

Nội dung quy định về bổ nhiệm nhà giáo là viên chức đã được quy định tại Luật 

viên chức và được cụ thể hóa tương đối đầy đủ tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy 

định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cùng với đó, Luật Giáo dục cũng đã 

nêu thẩm quyền quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng và thủ 

tục, quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; … 
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Kết quả khảo sát cho thấy thực trạng quy định về nội dung trên và mức độ phù hợp 

của các quy định được nhận định ở mức trung bình cao (M=3.28). Kết quả trên phần 

nào ghi nhận thực trạng các quy định hiện hành và mức độ phù hợp của các quy định về 

điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm nhà giáo giữ chức vụ quản lý. Tuy nhiên, 

nhận định của giáo viên ở khối trường ngoài công lập về thực trạng quy định trên ở mức 

thấp hơn so với giáo viên khối trường công lập (với mức M=2.86 ở khối trường ngoài 

công lập so với mức M=3.31 ở khối trường công lập).  

Quản lý nhà giáo 

 Nội dung quản lý nhà giáo là viên chức đã được quy định tại Luật viên chức với 

các nội dung phân cấp quản lý nhà nước đối với viên chức, nội dung quản lý viên chức, 

thanh tra, kiểm tra, khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với viên chức; đồng thời các 

nội dung trên được cụ thể hóa tương đối đầy đủ tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy 

định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Kết quả khảo sát về các vấn đề nên đề cập thêm trong văn bản Luật Nhà giáo 

(nếu có) cho thấy vấn đề khiếu nại, tố cáo trong quản lý nhà giáo có kết quả khảo sát 

đồng ý ở mức độ cao (M=4.00). Kết quả này cũng khẳng định thêm sự cần thiết cần luật 

định các nội dung về chính sách, cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của 

nhà giáo trong nội dung về quản lý nhà giáo. 

Trên cơ sở kết quả khảo sát thực trạng mức độ quy định của các luật định ở mức 

độ trung bình theo đánh giá của giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhóm tác giả khảo 

sát tính cấp thiết, tính tác động và tính khả thi nếu đưa các quy định về tuyển dụng, sử 

dụng, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, sàng lọc ĐNNG vào Luật NG. Kết quả cho thấy 

các nhận định ở mức đánh giá cao, rất cao cho các nội dung đề xuất xin ý kiến khảo sát. 

Đây chính là cơ sở quan trọng để đề tài đề xuất, kiến nghị giải pháp có hiệu quả cao 

trong vấn đề nghiên cứu. 

2.6. Thực trạng quy định pháp luật và thi hành chính sách pháp luật về 

lương và các điều kiện làm việc của nhà giáo 

2.6.1. Chính sách pháp luật về lương 

         2.6.2. Thực trạng thi hành chính sách lương 

Kết quả khảo sát 12 chỉ báo (Bảng 2.24) cho thấy trong bốn khía cạnh thì tính 

thực trạng hay tính tính hợp lý/phù hợp với thực tiễn của các chính sách lương hiện nay 

được đánh giá ở mức thấp nhất, thấp hơn hẳn ba khía cạnh còn lại. Điểm trung bình của 

tính thực trạng là xấp xỉ 3 điểm, ở mức trung bình kém. Ba câu hỏi có sổ điểm thấp nhất 

bao gồm: Thang bậc lương của nhà giáo phù hợp với vị thế của nhà giáo và nghề dạy 

học; Tiền lương, tiền công, thu nhập của nhà giáo thể hiện thu hút sinh viên vào trường 

sư phạm, trở thành nhà giáo và an tâm với nghề; và Qui định về lương và thu nhập tạo 

động lực để nhà giáo làm việc và cống hiến theo năng lực của bản thân, tham gia nhiều 

hoạt động giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Điều này cũng hoàn 

toàn phù hợp với kết quả phỏng vấn khi đa số giáo viên cho rằng chính sách lương hiện 
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nay là chưa hợp lý, chưa tương xứng với sức lao động của người giáo viên, chưa tạo 

động lực cho họ và chưa thể thu hút sinh viên giỏi vào ngành sư phạm. 

2.6.3. Chính sách về điều kiện làm việc của nhà giáo 

Tương tự như ý kiến đánh giá về chính sách lương, kết quả khảo sát 05 chỉ báo 

(Bảng 2.26) cho thấy đối với chính sách về điều kiện và chế độ làm việc của giáo viên 

thì tính thực trạng cũng nhận được số điểm trung bình (3,30-3,33). Tuy nhiên, điểm đánh 

giá về thực trạng điều kiện làm việc cao hơn trung bình khi đánh giá về chính sách 

lương. 

2.6.4. Đánh giá chung về chính sách lương và điều kiện làm việc của nhà giáo 

Kết quả khảo sát cho thấy nhìn chung, giáo viên chưa hài lòng với các quy định 

hiện hành về chính sách lương cũng như điều kiện và chế độ làm việc, trong đó, mức độ 

kém hài lòng hơn thuộc về chính sách lương hay chính sách đãi ngộ nói chung. Theo 

họ, chính sách lương hiện hành còn nhiều điều bất hợp lý, chưa phản ánh đúng sức lao 

động của người giáo viên, chưa đảm bảo cuộc sống của họ. Với mức đãi ngộ như hiện 

nay, ngành sư phạm không thể thu hút được sinh viên giỏi, đồng thời không tạo động 

lực cho các giáo viên đương nhiệm.  

 Chế độ làm việc mặc dù đạt được số điểm trung bình cao hơn so với đánh giá về 

lương, tuy nhiên, nhìn chung, giáo viên cũng chưa thực sự hài lòng về các điều kiện và 

chế độ làm việc hiện hành. Kết quả phỏng vấn cho thấy giáo viên phàn nàn về việc họ 

phải dành quá nhiều thời gian cho những công việc hành chính mà họ cho rằng không 

thực sự cần thiết, điều này ảnh hưởng đến thời gian giảng dạy và làm các công việc 

chuyên môn và như vậy gián tiếp ảnh hưởng đến chất lượng dạy học. 

2.7. Thực trạng quy định pháp luật và thi hành chính sách pháp luật về 

tôn vinh, khen thưởng nhà giáo 

Kết quả khảo sát 12 chỉ báo (Bảng 2.27) cho thấy thực trạng các điều luật quy 

định về các chính sách liên quan đến công tác tôn vinh, khen thưởng nhà giáo và sự phù 

hợp của các quy định hiện hành về nội dung trên ở mức trung bình và có sự khác biệt 

giữa các nội dung (2,78-3,18). Trong khi đó, kết quả khảo sát cho thấy thực trạng các 

điều luật quy định cụ thể về tôn vinh, khen thưởng nhà giáo với 7 chỉ báo (Bảng 2.28) 

và sự phù hợp của các quy định hiện hành về nội dung ở mức trung bình và ít khác biệt 

giữa các nội dung (3,01-3,10). 

Về hệ thống chính sách, không thể phủ nhận vai trò to lớn của nhóm yếu tố này 

tới động lực của người lao động. Thậm chí đây chính là nhóm yếu tố có tác động lớn 

nhất. Chính sách bao gồm nhiều cấp độ: chính sách được ban hành ở cấp trung ương, 

cấp địa phương hay cấp cơ sở/nhà trường. Chính sách cũng có thể là vĩ mô hay vi mô, 

là ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Hệ thống chính sách cho người lao động bao trùm 

toàn bộ các khía cạnh như: quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; lương, thưởng, 

phụ cấp, phúc lợi; điều kiện làm việc; đào tạo bồi dưỡng; đánh giá, tôn vinh; thăng tiến 
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nghề nghiệp…Tất cả các yếu tố này đều ít nhiều tác động đến động lực làm việc của 

người lao động. 

2.8. Thực trạng quy định của pháp luật và thi hành pháp luật về hội nhập 

quốc tế đối với công tác phát triển đội ngũ nhà giáo 

2.8.1. Thực trạng chính sách pháp luật  về hội nhập quốc tế đối với công tác phát triển 

đội ngũ nhà giáo 

2.8.2. Kết quả thống kê khảo sát, đánh giá mức độ thực trạng đạt được, tính hợp lý của 

các quy định về hội nhập quốc tế trong phát triển đội ngũ nhà giáo 

Đề tài khảo sát 3 nội dung liên quan đến thực trạng phát triển ĐNNG trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế: 1) Các cơ quan quản lý, CSĐT giáo viên có quan hệ hợp tác quốc 

tế hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; 2) Chương trình đào tạo giáo viên 

của các CSĐT giáo viên đã được xây dựng phù hợp với Khung năng lực giáo viên 

ASEAN (Southeast Asia Teachers Competency Framework); 3) Một nội dung quan 

trọng về hội nhập quốc tế đối với phát triển đội ngũ nhà giáo là sự dịch chuyển và trao 

đổi giữa nước ta với nước bạn về giáo sinh và giáo viên. Nhà giáo VN đã đủ năng lực 

để tham gia giảng dạy ở nước ngoài hay chưa? 

Kết quả khảo sát 06 chỉ báo (Bảng 2.29 và 2.30) cho thấy cả 3 nhóm NG đều 

đánh giá 3 nội dung ở mức “Trung bình“ (có điểm TBC từ 2.67 đến 3.23). Trong đó nội 

dung 3) được đánh giá thấp nhất. GV nhóm 3 đánh giá thực trạng của 3 nội dung thấp 

hơn GV nhóm 1 và 2, trong khi GV nhóm 1 đánh giá thực trạng cao hơn 2 nhóm còn 

lại. Điều này, có thể GV nhóm 3 thấy rằng năng lực chưa đáp ứng được các yêu cầu của 

bối cảnh hội nhập quốc tế so với nhu cầu của họ. 

3. Đánh giá chung về chính sách pháp luật đối với nhà giáo 

3.1. Kết quả đạt được 

Nhìn chung, với hệ thống văn bản hiện hành quy định về chế độ, chính sách đối 

với nhà giáo, một mặt đã thể hiện sự quan tâm của Đảng và nhà nước và sự nỗ lực của 

ngành giáo dục đối với việc phát triển đội ngũ nhà giáo; mặt khác, tạo điều kiện để các 

địa phương và cơ sở giáo dục thực hiện tương đối đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính 

sách hiện có đối với đội ngũ nhà giáo. Cùng với chế độ, chính sách chung của nhà nước, 

trong khuôn khổ cho phép, nhiều địa phương đã có những chế độ, chính sách riêng để 

hỗ trợ giáo viên. Nhờ đó, nhìn chung đội ngũ nhà giáo từ thành phố đến miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đã phát huy được truyền thống tốt đẹp của nhà giáo, lao 

động cần cù, sáng tạo, khắc phục khó khăn, gian khổ và đã có những đóng góp to lớn 

vào sự nghiệp phát triển của đất nước. Cụ thể: 

1. Hệ thống văn bản đã quy định cụ thể về trình độ đào tạo, chuẩn trình độ theo 

chức danh, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, .... Tuy nhiên, các văn bản còn tản mạn, do 

nhiều cấp ban hành (Quốc hội, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo), nhiều loại văn bản 

khác nhau (Quyết định, Thông tư); một số chủ đề như tự chủ nghề nghiệp, đạo đức nhà 
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giáo ít được thể chế hóa. Đặc biệt, quy định về kỳ vọng nhà giáo trong thế kỷ 21 và giá 

trị cốt lõi đối với nhà giáo cũng chưa được đề cập đến trong luật định hiện hành. 

Kết quả khảo sát này chỉ ra rằng bản thân khái niệm “Nhà giáo” cần được xem xét, 

hoàn thiện trong các điều luật, qui định pháp luật về nhà giáo và nghề dạy học theo 

hướng bao quát hết các đối tượng. Điều này có tính cấp thiết cao, tác động mạnh và hoàn 

toàn khả thi.  

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng bối cảnh mới (đổi mới căn bản và toàn diện giáo 

dục và đào tạo) đã tác động mạnh lên đội ngũ nhà giáo và trên nhiều yếu tố mang đặc 

thù nghề nghiệp, như mục tiêu của chương trình giáo dục; nội dung chương trình, học 

liệu; hình thức, phương pháp dạy học; Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập, công 

nhận kết quả của người học. Điều này cũng có nghĩa là để thực hiện được nhiệm vụ của 

nhà giáo trong bối cảnh mới, nhà giáo cần phải có tính chuyên nghiệp cao, cần phải được 

đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên để liên tục phát triển chuyên môn, sự nghiệp nhà 

giáo. 

Kết quả nghiên cứu thực trạng cho thấy thực trạng qui định pháp luật về nhà giáo 

để thể hiện vị thế cao của nhà giáo và nghề dạy học mới đạt ở mức độ trung bình, chưa 

tương xứng với đặc thù nghề nghiệp và đặc thù lao động sư phạm của nhà giáo, điều 

này thể hiện qua các chính sách về lương, phụ cấp, thu nhập, thu hút vào nghề, vị trí 

việc làm của nhà giáo. Tuy vậy, nghiên cứu cho thấy vị thế của nhà giáo không phải chỉ 

xã hội “ban tặng” hay do pháp luật quy định, vị thế nhà giáo phải do nhà giáo góp phần 

tạo nên bởi nhà giáo đáp ứng được sự kỳ vọng thông qua cam kết (được luật hóa), được 

xã hội “tôn vinh” và pháp luật công nhận. 

2. Kết quả khảo sát về các nhiệm vụ và quyền của nhà giáo:  

Kết quả khảo sát thống kê cho thấy đánh giá thực trạng các thành tố nội dung này 

chỉ đạt ở mức độ trung bình, thành tố được đánh giá cao nhất là 3,41/5,0 và thấp nhất 

chỉ 2,95/5,0. 

3. Hiện nay các điều luật về tuyển sinh, đào tạo để trở thành nhà giáo đã được quy 

định trong các văn bản (Thông tư, Quyết định,..). Kết quả khảo sát 12 thành tố cho thấy 

phần lớn các thành tố được đánh giá ở mức trung bình (thành tố được đánh giá cao nhất 

là 3,52/5,0-loại khá và thấp nhất là 3,04/5,0.) Tuy nhiên, chưa phù hợp với bối cảnh đổi 

mới giáo dục và yêu cầu thực hiện chương trình GDPT mới. Đặc biệt, cần chú trọng đến 

công tác quy hoạch đội ngũ NG để công tác tuyển sinh đào tạo đảm bảo chất lượng 

(năng lực chuẩn đầu ra), cơ cấu và số lượng nhà giáo theo yêu cầu. Giáo viên, giảng 

viên và CBQL đánh giá tính khả thi cao khi đưa các nội dung về tuyển sinh, đào tạo để 

trở thành nhà giáo vào Luật Giáo dục, Luật Nhà giáo, với mục tiêu sẽ khắc phục những 

bất cập, chồng chéo của các quy định hiện hành. Phương thức đào tạo cũng được nghiên 

cứu, đổi mới nhằm đa dạng hóa đầu vào cũng như đầu ra. 

4. Với hệ thống văn bản pháp qui đã cho thấy công tác bồi dưỡng, phát triển 

chuyên môn, sự nghiệp nhà giáo là một trong những nội dung quan trọng trong phát 

triển đội ngũ nhà giáo. Các cơ chế chính sách về bồi dưỡng, phát triển sự nghiệp nhà 
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giáo được ban hành, hoàn thiện dần (ở các cấp độ khác nhau), được thực hiện nghiêm 

túc và dần đi vào ổn định, góp phần củng cố, nâng cao trình độ giáo viên, đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Việc đào tạo GV đã từng bước được thực hiện theo nhu 

cầu, vừa đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện, vừa hạn chế tình trạng vừa thừa, vừa thiếu 

giáo viên đã kéo dài nhiều năm nay. Công tác bồi dưỡng GV trong những năm qua được 

thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức và nội dung phù hợp với từng đối tượng và 

mục tiêu bồi dưỡng. 

Kết quả khảo sát cho thấy đánh giá 23 thành tố liên quan đến tính cấp thiết phải 

đưa vào luật về công tác bồi dưỡng, phát triển sự nghiệp nhà giáo ở mức cao (với điểm 

trung bình chung là 4.07), không có thành tố nào được đánh giá ở mức rất cao.
 

5. Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhà giáo đã được thực hiện theo 

hướng coi trọng hơn đến chất lượng đội ngũ và đề cao vai trò, trách nhiệm của địa 

phương và các cơ sở giáo dục, góp phần giúp các cơ sở giáo dục tuyển chọn giáo viên 

sát với yêu cầu của thực tiễn. Một số địa phương đã có sự chú ý điều phối và phân cấp 

trong công tác tuyển dụng để giảm tình trạng vừa thừa, vừa thiếu giáo viên cục bộ; tiến 

hành rà soát đội ngũ giáo viên hiện có, nguồn sinh viên sư phạm mới ra trường và số 

học sinh trong độ tuổi trên địa bàn để xây dựng dự báo nhu cầu giáo viên, từ đó xác định 

chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên hằng năm. 

Nhờ có hệ thống văn bản pháp quy về công tác tuyển dụng cán bộ trong những 

năm gần đây đã tạo được khung pháp lý làm căn cứ cho các cấp, ngành, các cơ quan 

đơn vị sự nghiệp thực hiện tốt công tác tuyển dụng cán bộ đảm bảo tính công khai, minh 

bạch, đúng đối tượng từng bước nâng cao chất lượng công tác này. 

Hệ thống ngạch chức danh nghề nghiệp giáo viên từng bước được chỉnh sửa, bổ 

sung góp phần khuyến khích đội ngũ nhà giáo học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ và 

đổi mới phương thức quản lý nhà nước về nhà giáo.  

Công tác tuyển dụng giáo viên phổ thông hiện nay vẫn còn nhiều vướng mắc, bất 

cập. Việc phân cấp tuyển dụng còn chậm. Nhiều địa phương vẫn chưa chủ động phân 

cấp tuyển dụng cho cấp huyện và các cơ sở giáo dục hoặc phân cấp nhưng còn mang 

tính hình thức, tức là cơ quan cấp trên vẫn can thiệp sâu vào quy trình tuyển dụng. Một 

số địa phương chưa có sự điều phối nguồn tuyển dụng nên không tuyển đủ giáo viên. 

Bên cạnh đó, nguồn tuyển dụng giáo viên cũng không đồng đều do sinh viên khi thi vào 

trường, khoa sư phạm chủ yếu chọn các chuyên ngành như toán, văn, lý, hóa... (các môn 

có nhiều tiết dạy) nên nhiều nơi, nhất là các vùng khó khăn, nhiều môn học không có 

người dự tuyển, như: công nghệ, sinh vật, giáo dục công dân, âm nhạc, mỹ thuật, thể 

dục... Vẫn có hiện tượng tiêu cực trong việc tuyển dụng giáo viên ở một số địa phương, 

cơ sở, như chạy điểm, tuyển không đúng đối tượng, tuyển không theo kết quả điểm, gây 

nên khiếu kiện và bất bình trong đội ngũ.  

Cơ chế quản lý giáo viên còn lạc hậu, mang tính cào bằng và chưa tạo động lực 

để giáo viên nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hệ thống ngạch chức 

danh và tiêu chuẩn ngạch chức danh giáo viên vẫn chưa được hoàn thiện. Việc đánh giá 
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giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp chưa có cơ chế để trở thành công cụ đánh giá, xếp 

loại chính. Công tác điều động, luân chuyển thiếu hiệu quả và tính khả thi. 

Việc đánh giá, phân loại nhà giáo đã từng bước đổi mới, bước đầu phát huy tính 

tích cực, khuyến khích nhà giáo phấn đấu vươn lên. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên đã 

được xây dựng, làm cơ sở để cải tiến phương thức đánh giá và hoàn thiện các chức danh 

nhà giáo. 

Kết quả trên khẳng định thêm thực trạng các điều luật quy định hiện hành mới 

đạt ở mức trung bình khá và mới dừng lại ở mức vận dụng cho các nhà giáo công tác tại 

khối trường công lập, khối ngoài công lập được đánh giá là thấp hơn. 

 6. Kết quả đánh giá chính sách pháp luật về lương và các điều kiện làm việc của 

nhà giáo (với 12 thành tố) cho thấy chế độ tiền lương, phụ cấp theo lương và các điều 

kiện làm việc của nhà giáo đã được cải thiện một bước, góp phần thu hút và tạo điều 

kiện để nhà giáo gắn bó với nghề. Nhìn chung, tiền lương và phụ cấp theo lương đối với 

giáo viên được hầu hết địa phương, cơ sở chi trả kịp thời, đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả 

khảo sát đánh giá 12 thành tố đều ở mức trung bình kém. 

Kết quả trao đổi, phỏng vấn, đánh giá chỉ ra rằng việc ban hành các văn bản 

hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo còn chậm; hệ thống 

văn bản đến nay vẫn còn thiếu, chồng chéo và thiếu đồng bộ, thiếu cụ thể và tính khả 

thi. Nhiều quy định trong một số chế độ, chính sách đối với nhà giáo nói chung và giáo 

viên, giảng viên nói riêng đã ban hành từ lâu, không còn phù hợp song chậm được sửa 

đổi, bổ sung.  

Các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với  giáo viên, giảng viên chưa đủ mạnh nên, 

chưa tính hết các yếu tố “đặc thù của đặc thù”, chưa có tác dụng thu hút nguồn nhân lực 

chất lượng cao cho ngành giáo dục và chưa bảo đảm việc chăm lo chu đáo đời sống vật 

chất, tinh thần cho đội ngũ  giáo viên, giảng viên, để  giáo viên, giảng viên thực sự yên 

tâm, gắn bó mật thiết với nghề và toàn tâm, toàn ý phục vụ sự nghiệp giáo dục. Nhìn 

một cách tổng thể, điều kiện sống và làm việc của giáo viên, giảng viên trong cả nước 

còn nhiều thiếu thốn, nhất là giáo viên giảng dạy ở các cấp học thấp, giáo viên công tác 

ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Chế độ, chính sách đối với giáo 

viên ngoài công lập còn chưa được quan tâm thỏa đáng trong điều kiện đội ngũ này đang 

ngày càng phát triển, lớn mạnh và đóng góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm 

vụ “trồng người”. 

Thang, bậc lương của nhà giáo, chưa phải hoàn toàn là một trong những thang, 

bậc lương cao nhất trong hệ thống thang, bậc lương hành chính, sự nghiệp của Nhà 

nước. Trên thực tế, thu nhập của nhà giáo vẫn ở hàng thấp trong đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức cũng như khi về hưu.  

Trong số các vấn đề được nêu ra thì thành tố “Thang bậc lương của nhà giáo phù 

hợp với vị thế của nhà giáo và nghề dạy học” được đánh giá có mức tác động lớn nhất, 

với điểm trung bình là 4,17/5,0, sau đó là “Thang bậc lương của nhà giáo phù hợp với 
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tính chuyên nghiệp của nhà giáo và nghề dạy học” với 4,16/5,0 điểm. Chỉ số này một 

lần nữa cho thấy cần cân nhắc cẩn trọng nếu muốn loại bỏ phụ cấp thâm niên nhà giáo 

khi mà thang bậc lương của nhà giáo chưa thể hiện tính đặc thù, chưa tính đến tính 

chuyên nghiệp đặc thù, vị thế đặc thù của nhà giáo trong bối cảnh đổi mới hiện nay cũng 

như chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 

Tương tự như ý kiến đánh giá về chính sách lương, kết quả đánh giá chính sách 

về điều kiện và chế độ làm việc của giáo viên cho thấy thực trạng cũng nhận được số 

điểm trung bình thấp nhất, mặc dù điểm đánh giá về thực trạng điều kiện làm việc cao 

hơn trung bình khi đánh giá về chính sách lương. 

7. Công tác tôn vinh, khen thưởng nhà giáo được quan tâm thể hiện qua việc luật 

hoá một số nội dung, thành tố; được tiến hành thường xuyên, một mặt khuyến khích, 

động viên tinh thần trách nhiệm, sáng tạo để đội ngũ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 

mặt khác, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Đảng, Nhà nước đối với những nhà giáo 

tiêu biểu. Tuy nhiên, các chính sách về thi đua, khen thưởng chưa thể hiện được sự tôn 

vinh, chưa thực sự tạo động lực đối với toàn thể cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên. 

Kết quả khảo sát, phỏng vấn (12 thành tố) cho thấy thực trạng các điều luật quy định và 

sự phù hợp của các quy định hiện hành về nội dung này ở mức trung bình và ít khác biệt 

giữa các thành tố. 

8. Về vấn đề hội nhập quốc tế trong phát triển đội ngũ nhà giáo. Kết quả khảo sát, 

phỏng vấn đánh giá thực trạng của các cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo giáo viên có quan 

hệ hợp tác quốc tế; chương trình đào tạo giáo viên phù hợp khung năng lực ASEAN và 

sự dịch chuyển, trao đổi giữa nước ta với nước bạn về giáo sinh và giáo viên ở mức yếu. 

Ngược lại, tính cấp thiết và tính tác động của 3 nội dung này ở mức cao/mạnh; tính khả 

thi ở mức trung bình. 

3.2. Nguyên nhân của các hạn chế 

Những hạn chế, bất cập nêu trên là do một số nguyên nhân chủ yếu sau: 

a) Về khách quan 

Điều kiện kinh tế, năng lực tài chính của nước ta còn hạn hẹp để phát triển đội 

ngũ nhà giáo. Các chế độ, chính sách hiện có đối với nhà giáo chưa theo kịp yêu cầu 

ngày càng cao về nuôi dạy trẻ ở nhà trẻ, mẫu giáo; chất lượng giáo dục cơ bản, bắt buộc; 

phổ cập giáo dục trung học cơ sở; định hướng nghề nghiệp ở trung học phổ thông; nâng 

cao chất lượng đào tạo nghề và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. 

b) Về chủ quan 

Một là, nhìn chung các cấp, các ngành chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc quan 

điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu” và “vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ nhà 

giáo trong việc nâng cao chất lượng giáo dục”. Các cơ quan chức năng chậm cụ thể hóa 

những quan điểm của Đảng thành cơ chế, chính sách của nhà nước; thiếu những chính 
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sách đồng bộ, hợp lý đối với nhà giáo ở tầm vĩ mô để thúc đẩy giáo dục phổ thông phát 

triển. 

Hai là, hệ thống pháp luật về nhà giáo chưa hoàn thiện; chủ yếu mới chỉ là luật 

“khung” về nhà giáo; các văn bản hướng dẫn đối tượng áp dụng chủ yếu là viên chức; 

nhiều quy định về nhà giáo trong Luật Giáo dục còn chung chung, chưa được cụ thể hóa 

đối với nhà giáo giảng dạy ở các cấp học và trình độ đào tạo, loại hình cơ sở giáo dục. 

Ba là, các phương pháp tiếp cận để xây dựng các văn bản luật (và dưới luật) về 

nhà giáo/nghề dạy học còn lạc hậu, chưa thể là cơ sở khoa học cho việc xây dựng hệ 

thống pháp luật đồng bộ về giáo dục đào tạo với quan điểm chỉ đạo “Phát triển giáo dục 

là quốc sách hàng đầu”; chưa theo kịp với sựu phát triển của thời đại (Cách mạng công 

nghiệp lần thứ Tư). Lý thuyết/ tiếp cận quản lý phát triển nguồn nhân lực chiến lược dựa 

vào năng lực cần phải được vận dụng thay thế cho tiếp cận quản lý nhân sự hoặc quản 

lý nguồn nhân lực sơ khai. 

 Bốn là, công tác quản lý nhà nước đối với nhà giáo chưa theo kịp yêu cầu phát 

triển của giáo dục đào tạo và vẫn còn tình trạng chồng chéo, phân tán, bất hợp lý. Chưa 

có nghiên cứu đưa ra giải pháp hiệu quả để khắc phục, giải quyết các hạn chế khách 

quan, chẳng hạn nghiên cứu phân tích SWOT trong phát triển đội ngũ nhà giáo. 

Năm là, đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, tham mưu hoạch định chế độ, 

chính sách đối với đội ngũ nhà giáo nói chung và giáo viên nói riêng còn mỏng, chưa 

có nhiều kinh nghiệm trong điều kiện sự nghiệp giáo dục nước ta vận hành trong nền 

kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; 

chưa có kế hoạch tổng thể về yêu cầu xây dựng đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học trên 

phạm vi cả nước; thiếu cơ chế gắn kết giữa đào tạo, bồi dưỡng, phát triển sự nghiệp với 

sử dụng nhà giáo và cơ chế kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các vi phạm về chế độ, 

chính sách đối với nhà giáo. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Hệ thống văn bản chính sách pháp luật nhà giáo hiện có tới 200 văn bản còn có 

hiệu lực. Các văn bản này do nhiều cơ quan ban hành vào các thời điểm khác nhau nên 

chất lượng còn nhiều hạn chế. Đặc biệt chưa có văn bản luật quy định có tính hệ thống, 

toàn diện các quan hệ liên quan trực tiếp đến nhà giáo với tư cách là văn bản quy định 

về đối tượng làm một nghề quan trọng trong xã hội. Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên 

chức  điều chỉnh các quan hệ về cán bộ công chức, viên chức nói chung trong đó có 

công chức, viên chức ngành giáo dục, chưa phản ánh hết những đặc thù của đội ngũ nhà 

giáo về tổ chức dạy học và hoạt động của nhà giáo, chưa điều chỉnh trực tiếp các quan 

hệ về nhà giáo, đặc biệt là đội ngũ đông đảo và ngày càng tăng lên các nhà giáo không 

phải là công chức. Các quy định của những văn bản dưới luật hiện hành còn rất không 

đầy đủ, tản mạn, thiếu hệ thống, thiếu đồng bộ. 

Cùng với việc nghiên cứu, đánh giá các chế định của pháp luật nhà giáo 

theo từng nhóm vấn đề về nội dung, pháp luật về nhà giáo cũng được nghiên 
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cứu, đánh giá về thực trạng hệ thống chính sách  và việc thực thi chính sách pháp luật 

nhà giáo.  

So với các yêu cầu, đòi hỏi và các thách thức về phương diện luật pháp 

trong bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay với các không gian pháp lý mới 

đang được xác lập thì chính sách, pháp luật về nhà giáo còn nhiều hạn chế, bất cập. Chưa 

đáp ứng được yêu cầu “tôn vinh nhà giáo’ và các “chuẩn” của hội nhập quốc tế. Thứ 

nhất, chính sách, pháp luật về nhà giáo rất đa dạng về thể loại và quá nhiều về số lượng 

văn bản. Thứ hai, chính sách, pháp luật về nhà giáo chưa bảo đảm tính toàn diện. Thứ 

ba, chính sách, pháp luật về nhà giáo còn thiếu tính đồng bộ, thống nhất. Thứ tư, chính 

sách, pháp luật về nhà giáo chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn giáo dục, chậm thay đổi so 

với yêu cầu thực tiễn. Thứ năm, pháp luật về nhà giáo còn hạn chế về kỹ thuật lập pháp. 

Nguyên nhân của các hạn chế, bất cập của pháp luật về nhà giáo được đánh giá cả trên 

phương diện chủ quan và khách quan cụ thể như sau: i, Các cấp, các ngành chưa nhận 

thức đầy đủ và sâu sắc quan điểm  “vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ nhà giáo trong 

việc nâng cao chất lượng giáo dục”. i), hệ thống pháp luật về nhà giáo chưa hoàn thiện; 

iii)  Các phương pháp tiếp cận để xây dựng các văn bản luật (và dưới luật) về nhà 

giáo/nghề dạy học còn lạc hậu, iv) Công tác quản lý nhà nước đối với nhà giáo chưa 

theo kịp yêu cầu phát triển của giáo dục đào tạo; v) năng lực đội ngũ cán bộ làm công 

tác nghiên cứu, tham mưu hoạch định chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo còn 

yếu.  

Tổng quan nghiên cứu lý luận về nhà giáo trong Chương 1 và những vấn đề về 

thực trạng và thực thi chính sách pháp luật về nhà giáo đã làm nổi bật đặc thù vai trò, vị 

thế, lao động sư phạm của nhà giáo trong bối cảnh đổi mới chính sách; Các đánh giá cho 

thấy “bức tranh” khung chính sách cũng như những chính sách cụ thể. Cùng với kết quả 

khảo sát, đánh giá mức độ tác động, mức độ cấp thiết, và mức độ khả thi (Chương 4) 

làm cơ sở đề xuất hoàn thiện khung chính sách quản lý nhà nước đội ngũ nhà giáo (khung 

Luật Nhà giáo). 
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Chương 3.  

NGHIÊN CỨU KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ LUẬT NHÀ GIÁO VÀ KHUNG 

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO  

1. Kinh nghiệm quốc tế về khung chính sách nhà giáo 

1.1. Khái niệm về chính sách nhà giáo 

Các yếu tố chính của khung khái niệm để phân tích các chính sách nhà giáo được 

trình bày ở Hình 3.1. Khung này xem chính sách giáo dục được gắn trong một xã hội cụ 

thể. Bằng cách đặt ra các quy tắc cho hệ thống trường học và hướng dẫn hoạt động bởi 

những người ra quyết định ở địa phương, các nhà hoạch định chính sách giáo dục nhằm 

thúc đẩy việc học tập xuất sắc, bình đẳng và hòa nhập.  

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Khung khái niệm để phân tích chính sách nhà giáo (Adapted from “Effective 

Teacher Policies: insight from PISA”) 

Hạn chế 

Nhu cầu về 
các chuyên 
gia tri thức 
trong các 
lĩnh vực 

khác 

Quy tắc 

việc làm 
trong khu 

vực công 

 

Thể chế 
của thị 

trưởng lao 
động 

 

Sự tăng 

trưởng 
kinh tế 

Giá trị văn 
hóa 

Sự thay 
đổi nhân 
khẩu học 

Mục đích 

Chính sách nhà giáo 

Kết nối giáo 
viên với học 

sinh một 
cách thuận 

lợi nhất 

Phát triển 
giáo viên 
hiệu quả 

Thu hút và 
giữ chân 

nam, nữ tài 
năng 

làm giáo 
viên 

Phân công giáo viên đến 
trường / lớp 

Thực tiễn lãnh đạo 

Thuê giáo viên tạm thời 

Các quy tắc điều chỉnh sự di 
chuyển của giáo viên 

Responsibility 
for hiring and 
firing teachers 

Trách nhiệm giải trình 
và đánh giá của nhà 
trường 

Trách nhiệm quản trị 
trường học 

Tuyển chọn giáo 
viên 

Học tập và tự phát triển 
chuyên môn  

Hướng dẫn và cố vấn Chuẩn bị của giáo 
viên 

Đánh giá giáo viên chính 
thức của; đánh giá và 

phản hồi giáo viên không 
chính thức 

Bồi thường 
giáo viên 

Chương trình 
giảng dạy và 
đánh giá sinh 
viên; 

Tổ chức trường học 
(cấp độ, lộ trình, 
quy mô trường 
học) 

Tổ chức trường học 
(cấp độ, tuyến 
đường, quy mô 
trường học) 

Lựa chọn trường 

Văn hóa học đường về 
tìm hiểu, đối thoại và 
hợp tác 

Nghề giáo viên 
Sử dụng thời gian của Thiết lập thời gian 

Thời gian hướng dẫn 

Quy mô lớp học 

Các đòn bẩy chính sách giáo dục và các quy trình cấp trường 

Các xu hướng xã hội và Ban 
khung chính sách công có ảnh 

hưởng và trái ngược với… 

… Chính sách trường học và 
quy trình cấp trường, bao 
gồm chính sách nhà giáo… 

… Và hiệu quả của chính 
sách nhà giáo trong việc thúc 

đẩy giáo dục thành công 
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Chính sách nhà giáo là các quy định và nguyên tắc hoạt động ở các bậc học và hệ 

thống giáo dục, được xác định trong một thời điểm cụ thể, với lực lượng giảng dạy và 

những gì giáo viên làm thông qua ảnh hưởng trực tiếp của đến việc lựa chọn, phát triển 

và phân bổ nhà giáo. Hình 3.1 cũng đã chỉ ra những hạn chế, đòn bẩy và mục đích chính 

của chính sách nhà giáo như được định nghĩa trên. Thành công của các quốc gia và 

trường học trong việc đạt được các mục tiêu của chính sách nhà giáo và chính sách giáo 

dục nói chung, được đo lường thông qua các đánh giá PISA và bảng câu hỏi PISA về 

học sinh, trường học hoặc giáo viên; mục tiêu “phát triển giáo viên hiệu quả” được in 

nghiêng vì không có thước đo đánh giá hiệu quả giáo viên nào được phát triển.  

1.2. Sự cần thiết của chính sách nhà giáo 

Do đó, nhà giáo và việc giảng dạy phải là mối quan tâm hàng đầu của các nhà 

hoạch định chính sách bởi: 

• Tầm quan trọng của giáo dục như một ưu tiên hàng đầu của con người và sự phụ 

thuộc của giáo dục vào sự tương tác giữa người học và nhà giáo; 

• Chất lượng và thành công của việc học trước hết dựa vào chất lượng và hiệu quả 

của giáo viên, được thể hiện như một biến số quan trọng nhất của nhà trường ảnh hưởng 

đến kết quả học tập của người học, cũng như mối liên hệ chặt chẽ cần thiết giữa chính 

sách nhà giáo tốt và các kế hoạch của ngành giáo dục; 

• Vai trò trung tâm của nhà giáo trong nguồn nhân lực và ngân sách giáo dục: giáo 

viên là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong lực lượng lao động của quốc gia, 

nguồn nhân lực chính trong bất kỳ hệ thống giáo dục nào và là thành phần tài chính lớn 

nhất trong ngân sách của bất kỳ cơ quan giáo dục nào; chính sách quốc tế cho thấy giáo 

viên chất lượng cao và giảng dạy dựa trên sự chuyên nghiệp hóa của nhà giáo và sự xuất 

sắc trong chính sách nguồn nhân lực mang lại kết quả học tập tốt nhất và giảm chi phí 

giáo dục; 

• Sự thành công của mục tiêu và cải cách giáo dục phụ thuộc vào việc giải quyết 

tình trạng thiếu giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên có động lực và ý thức trách nhiệm 

nghề nghiệp như những yếu tố then chốt trong việc học tập của cá nhân và thành công 

của hệ thống giáo dục, đồng thời thu hút giáo viên tham gia vào cải cách giáo dục bền 

vững thông qua đối thoại xã hội. 

Nguyên tắc của chính sách nhà giáo tổng thể được đề xuất trong quyển Cẩm nang 

hướng dẫn phát triển chính sách nhà giáo của UNESCO (2019), bao gồm phạm vi rộng 

nhất của các khía cạnh đan xen ảnh hưởng đến giáo viên là cách tiếp cận tốt nhất. Chúng 

bao gồm các khía cạnh chính như: đào tạo giáo viên ban đầu và giáo dục lãnh đạo nhà 

trường thích hợp; phát triển và hỗ trợ nghề nghiệp liên tục; đãi ngộ và khuyến khích vật 

chất có thể so sánh với các chuyên gia tương tự; môi trường dạy và học an toàn, lành 

mạnh, đầy hứng khởi. 

1.3. Bối cảnh của chính sách nhà giáo 

Các yếu tố phức tạp và có liên quan lẫn nhau ảnh hưởng đến giáo dục và giảng 

dạy, bao gồm: chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa, cân nhắc của gia đình, hệ thống giáo 

dục, trường học, và các yếu tố cấp học. Tất cả điều này, đòi hỏi phải có kế hoạch và phối 
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hợp cẩn thận giữa nhiều bên khác nhau, thiết lập hoặc tăng cường sự phối hợp cơ chế 

để đạt được các mục tiêu chính sách nhà giáo. Để đạt hiệu quả tối đa, chính sách cần 

được áp dụng cho tất cả giáo viên, ở mọi vùng và ở tất cả các cấp học. Đặc biệt, ý chí 

chính trị, phản ánh sự đồng thuận tối đa của quốc gia, là yếu tố quyết định chính của quá 

trình chính sách và là sự bắt đầu của khung chính sách. 

1.3.1. Điều chỉnh chính sách nhà giáo với chính sách giáo dục và các chính sách quốc 

gia khác 

Phối hợp chính sách nhà giáo với chính sách hoặc chiến lược giáo dục của một 

quốc gia thật sự đặc biệt quan trọng đối với sự thành công của quốc gia đó. Chính sách 

nhà giáo cần được dẫn dắt với một tầm nhìn tổng thể và các đặc điểm chính yếu như 

chính sách giáo dục rộng lớn hơn, như: mang tính chiến lược, tổng thể, khả thi, bền vững 

và phù hợp với bối cảnh. Các mục tiêu tổng thể và những thách thức lớn cần giải quyết, 

kinh phí để đạt được các mục tiêu này, các thông số nhân khẩu học của người học và 

nguồn nhân lực cần thiết để đạt được chất lượng giáo dục có thể tiếp cận rộng rãi đều 

phải được giải quyết trong một chính sách toàn diện về nhà giáo. 

Chính sách nhà giáo chắc hẵn dựa trên nguyên tắc là một chính sách đơn lẻ, chính 

sách tổng thể phù hợp, được phổ biến trong các văn bản khác của ngành giáo dục. Chính 

sách nhà giáo phải đề cập đến tất cả các yếu tố quyết định chính của sự thành công trong 

học tập liên quan đến nhà giáo như: tuyển dụng; giáo dục ban đầu; sử dụng công bằng; 

phát triển nghề nghiệp liên tục; khung tiền lương; triển vọng nghề nghiệp; và điều kiện 

làm việc (dạy/học). 

1.3.2. Cơ sở và nguyên tắc hướng dẫn đối với chính sách nhà giáo 

Cũng như các kế hoạch của ngành giáo dục, chính sách nhà giáo cần nhấn mạnh 

quyền sở hữu, phối hợp, tham gia và tính bền vững thông qua phát triển năng lực. Các 

nguyên tắc hoặc yếu tố chính để thực hiện và đạt được bao gồm: tầm nhìn hoặc tuyên 

bố sứ mệnh và định hướng; mục tiêu, điểm chuẩn và mốc thời gian; bao quát toàn diện 

về các khía cạnh chính; đánh giá môi trường (khó khăn / thách thức / khoảng cách); dữ 

liệu liên quan và quản lý; cơ chế phối hợp; nhu cầu và nguồn tài trợ; sự tham gia và 

cam kết của các bên liên quan; đánh giá và sửa đổi. 

Tầm nhìn thiết lập các mục tiêu chính sách, cần nhấn mạnh tính hiệu quả, động lực 

và tính chuyên nghiệp của nhà giáo. Các mục tiêu, điểm chuẩn và mốc thời gian để đo 

lường tiến độ thực hiện chính sách sẽ hữu ích nhất nếu phù hợp với kế hoạch giáo dục 

quốc gia đồng thời tính đến cả ưu tiên ngắn hạn và dài hạn. Các khía cạnh quan trọng 

nhất của việc chuẩn bị và nhu cầu công việc của nhà giáo cần được đề cập trong chính 

sách và được lập trình trong khung chính sách trong nhiều năm như: 

• Tuyển dụng nhà giáo chuyên nghiệp toàn diện; 

• Chuẩn bị giáo viên ban đầu hiệu quả và phù hợp; 

• Phát triển nghề nghiệp liên tục trong thời gian dài cho tất cả các giáo viên; 

• Giám sát và hỗ trợ, bao gồm giới thiệu và cố vấn giáo viên; 

• Khuyến khích lương thưởng để thu hút, sử dụng và giữ chân các giáo viên hiệu 

quả; 
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• Phát triển nghề nghiệp, bao gồm điều động và thăng chức; 

• Hỗ trợ các điều kiện tốt về giảng dạy và học tập; 

• Tiêu chuẩn nghề nghiệp, trách nhiệm giải trình, quyền và trách nhiệm; 

• Đánh giá giáo viên gắn kết với các mục tiêu học tập; 

• Đối thoại xã hội, giúp giáo viên có tiếng nói trong việc ra quyết định; 

• Quản trị và lãnh đạo nhà trường để quản lý và hỗ trợ giáo viên. 

Ngoài ra, chính sách hiệu quả đòi hỏi dữ liệu liên quan đến các khía cạnh chính 

gồm: tất cả các khu vực địa lý, nhóm dân cư và trình độ học vấn để củng cố sự phát triển 

của chính sách, cũng như cho phép đánh giá tiến độ và các mục tiêu đã đạt được, và sự 

thay đổi cuối cùng. Các cuộc khảo sát giáo viên có thể là một công cụ đặc biệt quan 

trọng để hiểu động cơ, sự thất vọng và hiệu quả. Và các chỉ số của nhà giáo cần được 

gắn chặt với kết quả học tập của bản thân họ. 

Chính sách nhà giáo cần được lập ngân sách từ khi phát triển đến thực hiện. Các 

khía cạnh chính sách như: chuẩn bị cho giáo viên, chi phí thường xuyên và vốn phải 

được liên kết với các dự toán ngân sách quốc gia, địa phương hoặc trường học và có thể 

thiết lập các mục tiêu phân bổ ngân sách công cho các hạng mục chính sách cụ thể, được 

bổ sung bởi các nguồn lực khác trong một mục tiêu hoặc điểm chuẩn tổng thể nguồn lực 

quốc gia cần thiết cho sự thành công của chính sách. Khung chính sách nhà giáo phải 

được xây dựng dựa trên sự tham gia rộng rãi nhất có thể của tất cả các bên liên quan 

chính để đảm bảo quyền sở hữu và cam kết đối với thành tích của chính sách. Các đối tác 

và các bên liên quan, đặc biệt là giáo viên tham gia vào các tình huống dạy và học hàng 

ngày, các hiệp hội nhà giáo và các tổ chức nghề nghiệp nên tham gia vào các cơ chế đối 

thoại xã hội phù hợp nhất. 

Đối thoại chính sách cũng nên bao gồm các tác nhân chính khác, đó là các cơ sở 

đào tạo nhà giáo, chứng chỉ chuyên môn, các cơ quan quản lý hoặc xây dựng tiêu chuẩn, 

học sinh, phụ huynh và đại diện cộng đồng. Khung chính sách nhà giáo nên được xây 

dựng thông qua công cụ hoặc quy trình đánh giá để đánh giá sự tiến bộ trong việc đạt 

được các mục tiêu và điểm chuẩn, tôn trọng các mốc thời gian và những gì cần thay đổi 

trong việc xác định và thực hiện chính sách trong tương lai. Quá trình đánh giá đòi hỏi 

có các tiêu chí đo lường, xác định chủ thể thực hiện đánh giá, xác định khung thời gian 

để đánh giá và phác thảo cách sử dụng kết quả đánh giá. 

1.3.3. Sử dụng các công cụ hiện có 

Các công trình phân tích và tài liệu chính sách sẵn có về nhà giáo, giáo dục quốc 

tế và khu vực đã cung cấp dữ liệu, chỉ số, công cụ phân tích và các ấn phẩm có thể hỗ 

trợ các nhà hoạch định chính sách xác định, thực hiện, đánh giá và sửa đổi chính sách 

quốc gia về nhà giáo. Nhiều chương trình đã được phát triển, xác nhận hoặc thí điểm ở 

cấp quốc gia với sự tham vấn chặt chẽ của các cơ quan quản lý giáo dục, cơ quan đại 

diện giáo viên (công đoàn, hiệp hội nghề nghiệp và cá nhân giáo viên), người học và các 

bên liên quan khác trong giáo dục. Cẩm nang Hướng dẫn phát triển chính sách nhà giáo 

đã trích dẫn các nguồn và cách họ có thể hỗ trợ trong công việc của chính sách nhà giáo, 

với các liên kết đến các nguồn in và kỹ thuật số từ các tổ chức sau: 
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• Ủy ban chuyên gia ILO / UNESCO về việc áp dụng các khuyến nghị liên quan 

đến cán bộ giảng dạy (CEART); 

• UNESCO, Viện thống kê UNESCO (UIS) và Viện Kế hoạch Giáo dục Quốc tế 

(IIEP); 

• Lực lượng chuyên biệt quốc tế về nhà giáo và giáo dục cho mọi người (EFA); 

• Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO); 

• Ngân hàng thế giới; 

• Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD);  

• Đối tác Toàn cầu về Giáo dục (GPE). 

1.4. Các tiêu chí về xây dựng chính sách nhà giáo  

Trong số các tiêu chí quan trọng của chính sách nhà giáo có mối quan hệ chặt chẽ 

với nhau như: bối cảnh lịch sử, chính trị, văn hóa, kinh tế của mỗi quốc gia, vì vậy, các 

khía cạnh này phải được xem xét cùng nhau như một phần của chính sách nhà giáo tổng 

thể, tích hợp. Chín khía cạnh chính được coi là quan trọng đối với bất kỳ chính sách giáo 

viên toàn diện nào, gồm: (1) Tuyển dụng và giữ chân nhà giáo; (2) Đào tạo giáo viên 

(ban đầu và thường xuyên); (3) Bố trí, sử dụng; (4) Cơ cấu nghề nghiệp; (5) Việc làm 

và điều kiện làm việc; (6) Khen thưởng và thù lao cho giáo viên (7) Tiêu chuẩn nhà giáo; 

(8) Trách nhiệm giải trình của nhà giáo; và (9) Quản trị nhà trường. 

1.5. Khung chính sách nhà giáo 

1.5.1. Các giai đoạn chính trong việc xây dựng chính sách nhà giáo quốc gia 

1.5.2. Vai trò và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc xây dựng chính 

sách quốc gia về nhà giáo 

1.5.3. Chi phí 

1.5.4. Một số điều kiện để phát triển chính sách nhà giáo thành công 

1.5.5. Khung thời gian và lộ trình 

1.6. Thực hiện chính sách nhà giáo 

Kế hoạch thực hiện chính sách cần được tiến hành tốt như một phần của quá trình 

phát triển chính sách, với thời gian và lộ trình phù hợp với quốc gia và hệ thống giáo 

dục do các nhà phát triển chính sách phác thảo. Việc thực hiện chính sách nhà giáo rất 

phức tạp và phụ thuộc vào một số yếu tố chính trị, xã hội, văn hóa và kinh tế, nhiều yếu 

tố trong số đó có thể nằm ngoài lĩnh vực giáo dục. Việc thực hiện cụ thể sẽ tùy thuộc 

vào mỗi quốc gia và cần tính đến các chính sách tổng thể của chính phủ, năng lực và 

định hướng chính trị, tình trạng của hệ thống giáo dục và nghề dạy học và các lực lượng 

chính trị và xã hội tại nơi làm việc.  Thực hiện chính sách theo các nội dung sau: 

- Quy trình lập pháp và phê duyệt 

- Các Quyết định Hành pháp hoặc Hành chính 

- Công cụ và lịch trình làm việc 

- Giám sát và đánh giá 

- Sắp xếp tổ chức để thực hiện 
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- Chi phí thực hiện 

1.7. Kinh nghiệm quốc tế trong một số chính sách 

- Tuyển sinh, đào tạo giáo viên (đào tạo ban đầu) 

- Kinh nghiệm quốc tế về việc bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhà giáo 

- Kinh nghiệm quốc tế về hội nhập đối với công tác phát triển đội ngũ nhà giáo 

2. Kinh nghiệm quốc tế về Luật Nhà giáo 

2.1. Giới thiệu chung 

Trên thế giới không có nhiều quốc gia ban hành một bộ luật riêng mang tính toàn 

diện về nhà giáo. Trong báo cáo này, có ba bộ luật có thể coi là Luật nhà giáo, đó là Luật 

của Trung Quốc, của Thái Lan và của Philippines. Tuy nhiên, các luật nhà giáo này chỉ 

tập trung vào giáo viên và nhân sự giáo dục công lập. Các đạo luật khác về nhà giáo 

thường chỉ tập trung vào một số vấn đề hẹp mang tính đặc thù, chẳng hạn tính chuyên 

nghiệp (Luật của Philippine; hay vấn đề đào tạo, tuyển dụng (Luật Iceland). Ngoài ra, 

trên mạng internet cũng có nhắc đến một số bộ luật khác như: Luật về tổ chức và hoạt 

động công đoàn giáo viên 1999 của Hàn Quốc, Luật về hội đồng quốc gia đào tạo giáo 

viên 1993 của Ấn Độ; Luật đào tạo giáo viên 2015 của Luxembourg; Luật đào tạo giáo 

viên của các bang ở Đức; Luật đào tạo giáo viên phổ thông 1999 của Phần Lan; Luật 

đào tạo giáo viên dạy nghề 2003 của Phần Lan; Luật về trường đào tạo giáo viên thể 

chất của Áo; Luật về đào tạo và yêu cầu chuyên môn đối với giáo viên mẫu giáo 1968 

ở Áo. 

Trong phạm vi tìm kiếm trên Google có thể thấy bản tiếng Anh của các Luật Nhà 

giáo sau:  

- Luật giáo viên của Trung Quốc;  

- Đạo luât quốc gia của Philippine dành cho GV trường công lập (sau đây gọi tắt 

là Luật Nhà giáo của Philippines); Cùng với Đạo luật này, Philippines còn có hai (2) 

đạo luật phụ khác, đó là Luật chuyên nghiệp hóa nhà giáo của Phillippines, và Luật về 

Đạo đức nghề nghiệp đối với GV chuyên nghiệp. 

- Luật Nhà giáo và nhân sự giáo dục chính phủ của Thái Lan (sau đây gọi tắt là 

Luật Nhà giáo của Thái Lan); Bên cạnh Luật Nhà giáo, Thái Lan cũng ban hành Luật 

Hội đồng GV và Nhân sự GD 

- Luật Đào tạo và tuyển dụng GV và CBQL trường MN, trường GD băt buộc và 

trường THPT của Iceland (sau đây gọi tắt là Luật Nhà giáo của Iceland) 

- Tìm tiếp trên trang mạng Eurydice về giáo dục của các nước Châu Âu, có thể 

thấy thêm một số Luật Nhà giáo sau bằng tiếng bản ngữ: 

- Luật về nhân sự giáo dục ở Cộng hòa Sec;  

- Luật về nghề dạy học ở Hà Lan:  

- Luật Giáo viên của Ba Lan; 

- Luật về các nhân viên sư phạm và nhân viên chuyên nghiệp của Slovakia;  

- Luật về giáo chức trong giáo dục cơ bản, giáo dục trung học, giáo dục trung học 

kỹ thuật, đào tạo nghề thường xuyên của Luxembourg. 
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Phần này này tập trung phân tích các luật về nhà giáo được ban hành ở cấp quốc 

gia, bao gồm: Luật Nhà giáo của Trung Quốc; Luật nhà giáo của Phillippines và 02 Luật 

đi kèm (Luật về tính chuyên nghiệp hóa của nhà giáo và Luật về Đạo đức nghề nghiệp); 

Luật Nhà giáo của Thái Lan và Luật Hội đồng Gv và nhân sự Thái Lan; Luật Đào tạo 

và tuyển dụng GV và CBQL trường MN, trường GD băt buộc và trường THPT của 

Iceland 

2.2. Tổng hợp các nội dung được thể chế hóa trong các bộ luật về nhà giáo 

2.2.1. Vị trí, vai trò và tính chuyên nghiệp đội ngũ nhà giáo
 

Tính chuyên nghiệp và các yêu cầu cụ thể về nghề giáo được quy định ở tất cả 

các bộ luật về nhà giáo. Thậm chí, Philippin dành riêng một đạo luật quy định về tính 

chuyên nghiệp của nhà giáo: Đạo luật Chuyên nghiệp hóa GV Philippine năm 1994.  

Theo Luật Nhà giáo và nhân sự GD của Thái Lan, tính chuyên nghiệp của nhà 

giáo được quy định và giám sát bởi Hội đồng GV Thái Lan. 

Trong Luật GV Trung Quốc, vị trí, vai trò GV được quy định ở Điều 3: “Nhà 

giáo mang sứ mệnh là người chuyên nghiệp thực hiện chức trách giáo dục dạy học, đảm 

nhiệm dạy chữ và giáo dục con người, bồi dưỡng người xây dựng và thế hệ kế cận xây 

dựng sự nghiệp chủ nghĩa xã hội, nâng cao tố chất dân tộc. Nhà giáo phải trung thành 

với sự nghiệp giá dục của nhân dân” 

Tính chuyên nghiệp được xác định cụ thể từ Điều 11 đến Điều 16 với những quy 

định cụ thể về tư cách nhà giáo của từng cấp học, từng trường hợp, bao gồm: Tư cách 

giáo viên mầm non giáo viên tiểu học, tư cách giáo viên trung học sơ cấp. trung học cao 

cấp, tư cách giảng viên đại học tư cách nhà giáo, giáo dục người lớn…Các điều luật 

cũng quy định rõ cấp thẩm quyền nào sẽ quyết định tư cách của giáo viên cấp học nào. 

Tương tự như Trung Quốc, Luật GV Iceland cũng đưa ra những điều luật cụ thể 

xác định tính chuyên nghiệp đối với GV từng cấp học. 

2.2.2. Vấn đề tuyển sinh, đào tạo để trở thành nhà giáo 

Vấn đề tuyển sinh vào trường sư phạm không được đề cập trong các bộ luật quốc 

gia về nhà giáo. Vấn đề đào tạo trong trường sư phạm cũng ít được để cập. Trong các 

bộ luật được tìm hiểu, chỉ có Luật của Iceland có đưa ra quy định về nội dung đào tạo 

GV. Theo đó, Điều 8 Nội dung ĐT giáo viên mầm non, phổ thông và trung học phổ 

thông quy định: 

Đạo luật số 126/2011, Điều 489 ban hành Quy định (Quy định số 872/2009): 

“quy định chi tiết hơn nội dung giáo dục giáo viên mầm non, phổ thông cơ sở và giáo 

viên trung học phổ thông theo yêu cầu tối thiểu về trọng số dạy học, sư phạm và các 

môn học chuyên môn. tương ứng. Đối với mục đích của Đạo luật này, thuật ngữ “tín 

chỉ” có nghĩa là tín chỉ ECTS hoặc tín chỉ tiêu chuẩn hóa theo nghĩa của Đạo luật giáo 

dục đại học, số 63/2006” 

2.2.3. Vấn đề quyền và nghĩa vụ nhà giáo 

Luật GV của Trung Quốc dành một chương nói về quyền và nghĩa vụ của GV 

(Chương III).  
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Trong Luật Nhà giáo của Philippines, quyền của giáo viên được đề cập trong ba 

phần: III, IV và V.  

Trong Luật của Thái Lan, quyền của nhà giáo được quy định rõ trong Luật Hội 

đồng giáo viên và Nhân sự GD, xác đinh thông qua các quy định đối với Ủy ban xúc 

tiến Quyền lợi và Phúc lợi của giáo viên và nhân viên giáo dục, được đề cập trong Chương 2 

của Bộ Luật.  

Về nghĩa vụ của nhà giáo, Luật GV của Trung Quốc quy định tại Điều 8. 

Đối với Philippines, nghĩa vụ của giáo viên được quy định hết sức cụ thể trong 

một bộ luật riêng đó là Luật đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo, trong đó bao gồm các 

mục như: giáo viên với nhà nước, giáo viên với cộng đồng, giáo viên với nghề nghiệp, 

giáo viên với người học, giáo viên với phụ huynh… 

2.2.4. Vấn đề tuyển dụng nhà giáo 

Đây là vấn đề được đề cập nhiều và khá chi tiết trong nhiều bộ luật về nhà giáo. 

Luật chuyên nghiệp hóa giáo viên của Philippines đưa ra những quy định rõ ràng và 

chi tiết về tiêu chuẩn của ứng viên trong tuyển dụng nhà giáo ở Điều 15.  

Luật của Iceland quy định chi tiết cho việc tuyển dụng đối với giáo viên từng cấp 

học, từng chức vụ. Việc tuyển dụng GV mầm non được quy định tại Điều 9; Việc tuyển 

dụng Hiệu trửởng trường Mầm non được quy định tại Điều 10.  

Luật Nhà giáo và nhân sự giáo dục Thái Lan dành riêng một chương - Chương 

IV - Quy định về Tuyển dụng và Bổ nhiệm với 27 điều (từ Điều 45 đến Điều 71).  

Luật của Trung Quốc chỉ có quy định chung về tuyển dụng, thể hiện ở Điều 17 

như sau: “Trường học và cơ quan giáo dục khác cần từng bước thực hiện chế độ tuyển 

dụng giáo viên. Tuyển dụng giáo viên cần tuân theo nguyên tắc địa vị hai bên bình đẳng, 

hợp đồng tuyển dụng do nhà nhà trường và giáo viên kí kết, quy định rõ ràng quyền lợi, 

nghĩa vụ, trách nhiệm của hai bên. Thực thi các bước, phương pháp chế độ tuyển dụng 

giáo viên do văn phòng giáo dụ quốc vụ viện quy định.” 

2.2.5. Vấn đề bồi dưỡng nhà giáo 

Vấn đề bồi dưỡng nhà giáo không được đề cập nhiều trong các bộ luật về nhà 

giáo của các quốc gia được nghiên cứu. Trong Luật của Trung Quốc, vấn đề này được 

quy định trong các điều từ 19 đến 21, tuy nhiên, các quy định chỉ mang tính phân công 

trách nhiệm mà không đề cập đến thời lượng hay nội dung bồi dưỡng: 

Luật Nhà giáo và Nhân sự GD của Thái Lan có đề cập đến công tác bồi dưỡng 

giáo viên đương nhiệm ở Điều 81, Chương 5 - Nâng cao hiệu quả 

2.2.6. Vấn đề lương và các điều kiện làm việc của nhà giáo 

Chính sách về lương và điều kiện làm việc của nhà giáo cũng được một số nước 

thể chế hóa thành luật như: Luật về các điều kiện và lương giáo viên 1991 của Anh; Luật 

2013 về công việc và lương giáo viên của Áo; Luật về các điều kiện làm việc của giáo 

viên 2003 của Lichenstein; Luật về các biện pháp đặc biệt về tiền lương và các điều kiện 

làm việc khác của nhân viên giáo dục tại các trường thuộc giáo dục bắt buộc công lập 

quốc gia và địa phương 1971 của Nhật Bản. 
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Đối với các Luật nhà giáo được nghiên cứu thì vấn đề lương, đãi ngộ thường 

được trình bày riêng trong một chương với nhứng quy định khá cụ thể.  

Luật GV Trung Quốc dành một chương riêng với 8 điều quy định về vấn đề đãi 

ngộ nhà giáo 

Luật Nhà giáo và Nhân sự GD Thái Lan cũng dành riêng 1 chương quy định về 

vấn đề lương và đãi ngộ (Chương III - Xác định vị trí, vị trí học tập và cung cấp mức 

lương, phụ cấp học tập và phụ cấp chức vụ).  

Luật Nhà giáo của Philippines cũng dành 1 Phần (tương đương 1 chương) để quy định 

về giờ làm việc và thù lao (Phần III), với 9 mục nhỏ (từ Mục 13 đến 21). Trong đó, các mực 

15, 16 17 quy định tiêu chuẩn về mức lương.  

Ngoài ra, các điều 18 và 19 quy định rõ GV còn được hưởng các loại phụ cấp như 

sinh hoạt phí, phụ cấp khó khăn đặc biệt để đảm bảo GV có một cuộc sống đàng hoàng. 

2.2.7. Vấn đề tôn vinh, khen thưởng nhà giáo 

Luật GV của Trung Quốc dành Chương VII với 02 điều nói về vấn đề tôn vinh, khen 

thưởng nhà giáo: 

Vấn đề khen thưởng, tôn vinh được đề cập trong Chương V - Nâng cao hiệu quả 

của Luật GV Thái Lan.  

Đối với Philippines vấn đề khuyến khích khen thưởng tôn vinh giáo viên chủ 

yếu được đề cập trong Luật Chuyên nghiệp hóa GV. 

2.2.8. Vấn đề quản lý nhà nước về nhà giáo 

Nhà giáo được quản lý bởi Bộ Giáo dục, thường thông qua các tổ chức/hiệp hội.  

Thái Lan có Ủy ban Hành chính Cán bộ của Chính phủ Nhà giáo và Cán bộ Giáo 

dục. Điều này được quy định ngay trong Chương 1 của Luật Nhà giáo và nhân sự GD. 

Ngoài ra, theo Luật Hội đồng giáo viên Thái Lan thì Hội đồng này cũng được thành lập 

nhằm thực hiện các chức năng quản lí nhà nước đối với GV. Mục 8 xác đinh mục tiêu 

của Hội đồng. 

Đạo luật Chuyên nghiệp hóa GV của Philippines quy định về việc thành lập một 

Hội đồng dành cho Giáo viên Chuyên nghiệp (sau đây được gọi là Hội đồng). Hội đồng 

là một cơ quan tập thể chịu sự giám sát và kiểm soát hành chính chung của Ủy ban Quy 

chế Chuyên nghiệp, bao gồm năm (5) thành viên. sẽ được bổ nhiệm bởi Tổng thống 

Philippines (Mục 5) 

Luật của Trung Quốc đưa ra một số quy định về chức năng quản lí nhà nước, 

phân cấp cho các cơ quan trong việc quản lí GV. Theo đó, Quốc gia quản lí việc xác 

định tư cách GV (Điều 10). 

3. Tính cần thiết ban hành luật nhà giáo nhìn từ thực tế các luật về nhà giáo trên 

thế giới 

3.1. Nhận định chung từ thực tế Luật Nhà giáo trên thế giới 

Từ những trình bày về các văn bản luật liên quan đến nhà giáo ở các nước trên 

thế giới (phụ lục), có thể rút ra một số nhận định sau: 
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a) Do vai trò quan trọng của đội ngũ nhà giáo đối với việc nâng cao chất lượng 

giáo dục nên nước nào cũng có hệ thống chính sách đối với nhà giáo. Việc thể chế hóa 

chính sách thành luật được thực hiện dưới nhiều hình thức, hoặc là luật nhà giáo hoặc là 

luật về một hoặc vài chính sách nào đó đối với nhà giáo. 

b) Trên thực tế, Luật Nhà giáo không nhất thiết là một văn bản luật mang tên luật 

nhà giáo. Đó có thể là một văn bản luật mang tên khác nhưng nội dung bao phủ hệ thống 

chính sách nhà giáo; có thể là một văn bản luật về một hoặc vài chính sách nhà giáo; có 

thể là một nhóm văn bản luật về các chính sách nhà giáo; có thể là một chương quy định 

chi tiết về mọi chính sách nhà giáo trong bộ luật giáo dục. 

c) Việc thể chế hóa chính sách nhà giáo thành Luật Nhà giáo phụ thuộc vào rất 

nhiều yếu tố. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất là nhận thức về tầm quan trọng của 

chính sách nhà giáo và quyết tâm chính trị của các nhà lãnh đạo trong việc chuyển chính 

sách thành luật để tạo khung pháp lý có hiệu lực cao nhất trong việc tổ chức thực hiện 

chính sách nhà giáo. 

d) Tùy tình hình cụ thể về hệ thống pháp luật của mỗi nước mà Luật Nhà giáo có 

thể là một luật khung hoặc luật chi tiết. Trong phạm vi nghiên cứu của báo cáo này thì 

hiện mới chỉ thấy Trung Quốc ban hành Luật Nhà giáo dưới hình thức luật khung (xem 

phụ lục), có lẽ là do Trung Quốc cần ban hành sớm một luật như vậy để sớm hình thành 

khung pháp lý cho giáo dục trong bối cảnh đang ở giai đoạn đầu của việc xây dựng nhà 

nước pháp quyền. 

e) Luật Nhà giáo, ngay cả khi là luật chi tiết, cũng không nhất thiết thể chế hóa 

hết mọi lĩnh vực chính sách của nhà giáo. Việc thể chế hóa lĩnh vực chính sách nào là 

tùy việc xác định tính ưu tiên của lĩnh vực đó trong bối cảnh cụ thể của quốc gia. 

f) Phạm vi điều chỉnh của Luật Nhà giáo có khi gồm cả nhà giáo công lập và tư 

thục (như luật của Pháp-phụ lục), nhưng cũng có khi chỉ giới hạn trong nhà giáo công 

lập (như luật bang Texas, Mỹ-phụ lục). Đặc biệt, Thái Lan có hai luật về nhà giáo; một 

luật điều chỉnh chung cả nhà giáo công lập và tư thục và một luật điều chỉnh riêng nhà 

giáo công lập với mục đích làm rõ những chính sách đặc thù của nhà nước đối với nhà 

giáo công lập, với tư cách là một viên chức. 

g) Trong các luật liên quan đến nhà giáo, ngoài các quy định về nhà giáo, đều có 

các quy định về cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và các nhân sự khác trong nhà trường 

như giám thị, hướng dẫn viên. 

h) Đối với những nước có hệ thống pháp luật phát triển thì việc xây dựng khung 

pháp lý cho nhà giáo là một quá trình, qua đó nhiều văn bản luật khác nhau về nhà giáo 

được ban hành. Việc tập hợp các văn bản luật này tạo thành Luật nhà giáo như ta thấy 

hiện nay trong Bộ Luật Giáo dục của Pháp cũng như Bộ Luật Giáo dục bang Texas, Mỹ. 

Trên cơ sở những nhận định trên, dưới đây sẽ trình bày sự cần thiết ban hành 

Luật Nhà giáo từ những góc nhìn khác nhau. 
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3.2.  Bài học kinh nghiệm  

Định hướng nội dung luật về nhà giáo là những chính sách cơ bản về nhà giáo 

cần được thể chế hóa trong Luật Nhà giáo 

Chính sách nhà giáo cần thể chế hóa đầy đủ, kịp thời, chính xác các chủ trương, 

đường lối của Đảng về nhà giáo trên các phương diện cơ bản như sau: 

Một là, khẳng định vị trí, vai trò của nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục; tôn 

vinh nhà giáo và nghề dạy học, nâng cao vị trí xã hội của nhà giáo. 

Hai là, chú trọng bồi dưỡng phẩm chất, năng lực và chuẩn hoá trình độ chuyên 

môn của đội ngũ nhà giáo; nâng cao chất lượng đào tạo của các trường sư phạm để bảo 

đảm đào tạo đủ số lượng nhà giáo ở mọi cấp học, trình độ đào tạo. 

Ba là, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ nhà giáo để đội ngũ 

nhà giáo yên tâm sống bằng nghề, tự hào về nghề. 

Bốn là, chú trọng công tác quản lý, sử dụng nhà giáo để phát huy tốt nhất nguồn 

nhân lực đặc biệt quan trọng này của xã hội. 

Khung chính sách đối với nhà giáo có thể bao gồm 

1) Nhà giáo, tính chuyên nghiệp và vị thế đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh đổi 

mới giáo dục 

- Nhà giáo có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp “trồng người” và đối với việc 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo của nước nhà: “Nhà giáo giữ vai trò quyết 

định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục”. Giáo viên là nhân tố quyết định chất 

lượng giáo dục và được xã hội tôn vinh” (Nghị quyết 29-NQ/TW). 

- Đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo thể hiện rõ ở: Sự cam kết đối với nghề; Sự 

cam kết đối với người học; Sự cam kết đối với đồng nghiệp; Sự cam kết đối với cơ quan 

quản lý; Sự cam kết đối với phụ huynh học sinh. 

2) Quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà giáo  

 - Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà giáo đối với yêu cầu giáo dục và đào tạo 

thế hệ trẻ; 

- Trách nhiệm pháp luật của nhà giáo. 

- Quyền của giáo viên trong việc lựa chọn tài liệu, SGK, phương tiện dạy học, 

phát triển chương trình; .... 

- Phát triển chuyên môn nghề nghiệp, nâng cao dân trí, phát triển cộng đồng và 

yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế. 

- Quy định rõ nhiệm vụ của từng chức danh nhà giáo và chế độ làm việc của nhà 

giáo: định mức lao động khung, chế độ đào tạo, bồi dưỡng, nghỉ hè đối với giáo viên.... 

3) Vấn đề tuyển sinh, đào tạo để trở thành nhà giáo 

- Tuyển sinh: Tuyển chọn được những người giỏi, có năng lực và tâm huyết vào 

ngành sư phạm; nâng cao vị thế, vai trò của nhà giáo; 

- Đào tạo sư phạm: Mô hình đào tạo đảm bảo chất lượng đối với nhà giáo: chú 

trọng đào tạo cho đội ngũ nhà giáo những kiến thức và kỹ năng phù hợp để họ giảng dạy 
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và giáo dục một thế hệ học sinh có năng lực sáng tạo và cạnh tranh toàn cầu. Quy định 

về quy hoạch hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo. 

4) Vấn đề bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhà giáo 

- Công tác bồi dưỡng nhà giáo gắn với quy hoạch đội ngũ, từ kết quả đánh giá 

nhà giáo...; 

- Chương trình bồi dưỡng nhà giáo; 

- Trách nhiệm của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong công tác bồi dưỡng, phát 

triển nhà giáo; 

- Cơ chế phối hợp, trách nhiệm giữa cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo với các 

cơ quan quản lý, sử dụng nhà giáo...; Kết hợp chặt chẽ công tác bồi dưỡng giảng viên 

với công tác nghiên cứu khoa học 

- Về tổ chức nghề nghiệp cho nhà giáo nhằm thúc đẩy sự giao lưu, hợp tác về 

chuyên môn, học thuật giữa các nhà giáo... 

5) Vấn đề tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, sàng lọc đội 

ngũ nhà giáo 

- Tuyển dụng đội ngũ nhà giáo theo vị trí việc làm: Yêu cầu về trình độ đào tạo; 

yêu cầu về chuyên môn nghề nghiệp; nguyên tắc, hình thức, nội dung tuyển chọn 

- Chuẩn hóa đội ngũ: Nhà giáo cần có chuẩn nghề nghiệp riêng và tiêu chuẩn 

chức danh bổ nhiệm làm cơ sở để thực hiện đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cũng như thực 

hiện các chế độ, chính sách và tôn vinh, khen thưởng đối với đội ngũ. Chứng chỉ nhà 

giáo. 

- Đánh giá nhà giáo: Đánh giá phát triển nhà giáo theo các chuẩn/tiêu chuẩn; Sử 

dụng kết quả đánh giá trong việc đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách, tôn 

vinh, khen thưởng góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ; 

- Bổ nhiệm: Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm đối với các 

chức vụ quản lý. 

6) Lương, phụ cấp và các điều kiện làm việc của nhà giáo. Vấn đề chính sách đãi 

ngộ 

Chính sách đối với nhà giáo cần quy định cụ thể ở một số khía cạnh sau: 

- Xây dựng hệ thống phụ cấp ngành nghề phản ánh rõ tính đặc thù của hoạt động 

giáo dục; 

- Xây dựng chính sách ưu đãi đối với các giáo sư, nhà giáo đầu ngành, nhà giáo 

tài năng (về điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ, kéo dài thời gian công tác) ... Các giáo 

sư, phó giáo sư được ở thang lương cao nhất của ngành và của Nhà nước. … 

- Xây dựng chính sách nhà ở đối với nhà giáo, nhất là nhà giáo ở vùng sâu, vùng 

xa, vùng kinh tế khó khăn. Theo đó, nhà giáo có thể được sử dụng nhà công vụ, được 

bán nhà giá rẻ… 

- Xây dựng chính sách ưu đãi thích đáng cho đội ngũ nhà giáo bậc cao, thu hút 

các nhà khoa học đầu ngành, giảng viên giỏi trong và ngoài nước tham gia giảng dạy và 
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hướng dẫn nghiên cứu khoa học trong các trường đại học để nâng cao hiệu suất đóng 

góp của đội ngũ này. 

- Xây dựng các quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nhà giáo trong các 

trường ngoài công lập nhằm đảm bảo sự bình đẳng về quyền lợi và trách nhiệm trong 

đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và kiểm tra, đánh giá 

- Chính sách cho nhà giáo được bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái sang làm công 

tác quản lý giáo dục, không trực tiếp giảng dạy; 

- Chế độ chính sách đối với đối tượng giảng dạy tại trường của cơ quan nhà nước, 

tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; 

- Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc áp dụng với nhà giáo. 

.... 

7) Vấn đề tôn vinh, khen thưởng nhà giáo 

Cơ chế tôn vinh đặc thù đối với nhà giáo; Khen thưởng nhà giáo, các danh hiệu 

vinh danh nhà giáo. 

8) Vấn đề hội nhập quốc tế đối với công tác phát triển đội ngũ nhà giáo 

Quy định, các chế tài quản lý người nước ngoài tham gia làm giáo viên, giảng 

viên trong các cơ sở giáo dục, và giáo viên trong nước tham gia các hoạt động dạy học, 

giao lưu văn hóa với các nước. 

9) Vấn đề quản lý nhà nước về nhà giáo 

- Nội dung quản lý nhà nước về đội ngũ nhà giáo 

- Cơ quan quản lý nhà nước về nhà giáo 

- Phân cấp quản lý cho các cơ quan quản lý giáo dục các cấp nhằm tăng cường 

vai trò và hiệu lực quản lý ngành; 

- Phân định rõ phạm vi quản lý nhà nước đối với nhà trường, nhà giáo với việc 

quản lý trực tiếp trong các nhà trường theo quy định của pháp luật. Tăng cường tự chủ 

cho các cơ sở giáo dục từ việc xác định kế hoạch tuyển dụng đến việc xác định cách 

thức thi tuyển, xét tuyển, hợp đồng, sử dụng, trả lương… 

- Trách nhiệm quản lý nhà giáo của cơ sở giáo dục 

- Thanh tra, kiểm tra về công tác nhà giáo và hoạt động sư phạm 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu chung về nhà giáo toàn ngành để quản lý đội ngũ nhà 

giáo. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Xây dựng và thực thi chính sách là những quá trình phức tạp, trãi qua nhiều sự 

tranh luận, phản biện chính trị và xã hội của một quốc gia. Việc thực hiện chính sách 

nhà giáo hiệu quả đòi hỏi cần có nhận thức về các động lực chính trị và văn hóa, xã hội 

trong những bối cảnh cụ thể và cần có cách tiếp cận phù hợp để thực hiện cho chuẩn, 

chú ý đến tính ràng buộc, kỳ vọng của các bên liên quan chính và chú ý đến các mối 
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quan hệ quyền lực, để đảm bảo rằng chính sách đó sẽ mang đến những biến đổi tích cực, 

có ý nghĩa được mong đợi bởi nhiều nhóm người và thành phần trong xã hội. 

Việc xác định, xây dựng và thực hiện chính sách nhà giáo hiệu quả là đòn bẩy để 

phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và thích ứng với sự thay 

đổi của thể chế, sự phát triển của khoa học công nghệ; đồng thời là chìa khóa để cải tiến 

chất lượng giáo dục của một quốc gia.  

Xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, việc thực hiện chính sách nhà giáo còn phân tán 

ở nhiều văn bản luật và dưới luật bởi các cơ quan lập pháp, hành pháp và hành chính, 

dẫn đến thiếu sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trên thế giới, 

mỗi quốc gia đã thực thi chính sách nhà giáo hiệu quả và được tổng kết thông qua các 

báo cáo của tổ chức UNESCO, OECD, World Bank...Với kinh nghiệm từ các quốc gia, 

sẽ đem lại bài học kinh nghiệm cũng như giải pháp đối với giáo dục Việt Nam trong bối 

cảnh đổi mới giáo dục hiện nay và định hướng phát triển giáo dục đến năm 2045.  

Thực tế ở Việt Nam hiện nay cho thấy, có tình trạng bất cập của hệ thống văn 

bản luật về giáo dục. Hệ thống văn bản dưới luật để hướng dẫn thực hiện các quy định 

pháp luật là quá nhiều, nội dung điều chỉnh của các văn bản tương đối toàn diện, nhưng 

“có tình trạng chồng chéo trong các quy định do nhiều chủ thể ban hành; dẫn tới việc 

lúng túng khi tra cứu và áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Bên cạnh đó, dù có đến gần 

200 văn bản quy định về nhà giáo, vẫn thiếu vắng các văn bản quy định cụ thể về quản 

lý và chế độ, chính sách cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập, cơ sở 

giáo dục có yếu tố nước ngoài”. 

Với thực tế như vậy, việc xem xét các điều để ban hành Luật Nhà giáo, góp phần 

hoàn thiện hệ thống pháp luật về giáo dục của nước ta là cần thiết. 
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Chương 4 

KHUNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC ĐỀ 

XUẤT XÂY DỰNG LUẬT NHÀ GIÁO 

1. Kinh nghiệm quốc tế những chủ đề làm cơ sở cho việc đề xuất xây dựng Luật 

Nhà giáo 

1.1. Vị thế nhà giáo 

Do tầm quan trọng của vị thế nhà giáo, từ năm 2013, Quỹ Varkey (Varket 

Foundation) đã tiến hành xây dựng và công bố Chỉ số vị thế nhà giáo toàn cầu. Báo cáo 

năm 2018 (trong 35 nước và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan, Nga, 

Indonesia, Hàn Quốc,...) chỉ ra rằng, việc trả lương cao cho nhà giáo và việc nâng cao 

vị thế nhà giáo là hai điều kiện cần để đem lại những kết quả đầu ra tốt hơn cho HS.  

1.2. Tính chuyên nghiệp của nghề dạy học 

Về bản chất, một công việc được coi là một nghề nghĩa là công việc đó không 

phải chỉ qua một quá trình đào tạo lâu dài mà còn vì công việc đó có vai trò quan trọng 

và giá trị sống còn đối với sự phát triển của xã hội. Vì thế, khi một công việc được công 

nhận là một nghề thì những người làm nghề có vị thế xã hội nâng cao, được xã hội tin 

tưởng và tôn trọng. Việc chính thức khẳng định trên phạm vi quốc tế rằng dạy học là 

một nghề được đưa ra lần đầu tiên vào năm 1966 trong Bản khuyến nghị về vị thế GV 

của ILO/UNESCO. Đối với nhiều nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam thì dường 

như không có sự khác biệt đáng kể giữa hai khái niệm công việc và nghề nghiệp. Nhề 

dạy học đòi hởi tính chuyên nghiệp. 

Có nước như Philippines ban hành Luật Chuyên nghiệp hóa nhà giáo (Philippine 

Teachers Professionalization Act of 1994) với tuyên ngôn “Nhà nước công nhận vai trò 

cốt tử của nhà giáo trong xây dựng và phát triển đất nươc thông qua những người dân 

sáng chữ và có trách nhiệm. Vì thế, Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm và thúc đẩy GD 

có chất lượng thông qua việc điều chỉnh và giám sát thích đáng công tác cấp phép và 

chuyên nghiệp hóa nghề dạy học”. 

1.3. Đào tạo nhà giáo 

Đào tạo nhà giáo là một nội dung quan trọng trong QLNN về nhà giáo dù là theo 

tiếp cận QL nhân sự hay QL nguồn nhân lực. Trong QL nguồn nhân lực, nhà giáo là 

nguồn lực cần phát triển và đào tạo nhà giáo được nhìn nhận theo quan điểm động. Điều 

đó nghĩa là, đào tạo nhà giáo không chỉ giới hạn trong đào tạo ban đầu mà còn gồm đào 

tạo trong công việc, đào tạo liên tục, đào tạo suốt đời. Nhà giáo được khuyến khích và 

tạo điều kiện để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ vì mục đích đem 

lại các kết quả học tập tốt hơn cho người học, dù đó là nhà giáo trường công hay trường 

tư. 

Những vấn đề nêu trong đào tạo nhà giáo đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn của các 

nhà hoạch định chính sách để bảo đảm rằng định hướng đào tạo được tôn trọng, được 

cam kết thực hiện mà không bị thay đổi do sự thay đổi của các bộ trưởng GD. Nghĩa là 
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cần phải có những quy định về luật liên quan đến đào tạo nhà giáo. Điều này có thể được 

thực hiện theo nhiều cách. 

1.4. Sự nghiệp nhà giáo 

Trong QL nguồn nhân lực, khi nhà giáo được quan niệm là nguồn lực quan trọng 

cần phát triển thì QLNN về nhà giáo tập trung vào hai nhiệm vụ cốt yếu là nâng cao 

năng lực và động lực của đội ngũ nhà giáo. Việc nâng cao năng lực được thực hiện thông 

qua QL đào tạo nhà giáo. Việc nâng cao động lực được thực hiện thông qua QL sự 

nghiệp nhà giáo. 

Ở đây, sự nghiệp nhà giáo được hiểu là các giai đoạn kế tiếp nhau với nhiều cơ 

hội thăng tiến trong cuộc đời làm nghề của nhà giáo. Khi đó QL sự nghiệp nhà giáo là 

QL nhằm mục đích tạo động lực để nhà giáo an tâm với nghề, yêu nghề, tận tụy với 

nghề, gắn bó và thăng tiến với nghề. Muốn vậy, QL sự nghiệp nhà giáo gồm những nội 

dung sau: 1/ Chế độ làm việc; 2/ Chế độ đãi ngộ; 3/ Chế độ thăng tiến. 

1.4.1. Chế độ làm việc của nhà giáo 

Trên thế giới có ba chế độ làm việc đối với nhà giáo: 1/ Chế độ dựa theo việc làm 

(career-based) trong khu vực công; 2/ Chế độ dựa theo vị trí (position-based) trong khu 

vực công và tư; 3/ Chế độ hợp đồng trong khu vực công và tư. 

1.4.2. Chế độ đãi ngộ nhà giáo 

Chế độ đãi ngộ nhà giáo bao gồm các thành tố tài chính và phi tài chính như tiền 

lương, phụ cấp, tiền thưởng, tiền hưu, trợ cấp, các điều kiện làm việc và môi trường làm 

việc. Trong đó, tiền lương là một thành tố quan trọng trong việc tạo động lực cho nhà 

giáo. 

1.4.3. Chế độ thăng tiến của nhà giáo 

Nếu các nhà tâm lí học còn bất đồng về vai trò của tiền lương với tư cách là yếu 

tố tạo nên động lực nhà giáo thì họ khá đồng thuận về các yếu tố động lực liên quan đến 

đặc trưng nghề nghiệp của nhà giáo. Đó là bản chất cao quý của nghề dạy học, sự thành 

công trong giảng dạy và sự thăng tiến trong nghề. 

1.5. Cơ quan quản lí nhà nước về nhà giáo 

Việc xác định và xây dựng khung pháp lí cho những nội dung QLNN về nhà giáo 

chỉ là một khía cạnh của bài toán QL. Khía cạnh còn lại, không kém phần quan trọng là 

cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm chính trong QLNN về nhà giáo. 

Từ việc so sánh các vấn đề chính liên quan đến tổ chức và thể chế QLNN về nhà 

giáo hiện nay ở các nước đang phát triển là như sau (Bảng 4.1) có thể thấy các khó khăn 

về thể chế và cơ quan QL nêu trên có nguyên nhân từ tính bảo thủ vốn có của hệ thống 

GD ở các nước đang phát triển trong bước chuyển từ QL nhân sự sang QL nguồn nhân 

lực. Khi QL nhân sự còn chi phối tư duy QLNN về nhà giáo thì nhà giáo bị điều chỉnh 

chủ yếu bởi Luật Viên chức và Bộ Dịch vụ công chịu trách nhiệm chính trong những 

quyết định về tuyển dụng, điều động, phân công, bổ nhiệm nhà giáo. Khi QLNN về nhà 

giáo chuyển động theo tiếp cận QL nguồn nhân lực thì cùng với việc ban hành các luật 
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liên quan đến nhà giáo, Bộ GD là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong QLNN về nhà 

giáo. 

2. Vấn đề đặt ra đối với quản lí nhà nước về nhà giáo của Việt Nam 

Ở Việt Nam, QLNN về nhà giáo được thực hiện như sau: Nhà giáo, công lập và 

tư thục, được điều chỉnh bới một số quy định chung nhất trong Luật GD, Luật GDĐH 

và Luật GDNN. Đó là các quy định về tiêu chuẩn nhà giáo, nhiệm vụ và quyền của nhà 

giáo, trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo, đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo, tiền 

lương và chính sách đối với nhà giáo. Riêng nhà giáo công lập còn được điều chỉnh bởi 

Luật Viên chức với các quy định về quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng 

và QL viên chức. Với những quy định như trên thì cách tiếp cận trong QLNN về nhà 

giáo của Việt Nam vẫn là theo mô hình QL nhân sự, trong đó nhà giáo được coi chủ yếu 

như một đối tượng QL chứ không phải là nguồn lực cần phát triển đẻ đảm bảo sự thành 

công của GD. 

Để khắc phục tình trạng này, một hệ thống văn bản dưới luật về nhà giáo đã được 

ban hành. Đó là một hệ thống thiếu đồng bộ và hiệu lực chưa cao. Một cách tiếp cận 

thiếu nhất quán như vậy trong QLNN về nhà giáo đã khiến vị thế nhà giáo chỉ dừng lại 

ở một tuyên ngôn mang tính khẩu hiệu trong Luật GD. Nó kéo theo một loạt hệ lụy đã 

được nói đến nhiều, đó là sự suy giảm sức thu hút vào nghề dạy học, sự bất cập về chất 

lượng đào tạo của các trường sư phạm, sự giảm sút cả về năng lực và động lực của đội 

ngũ nhà giáo. Điều đó giải thích vì sao chất lượng GD nước ta, đặc biệt chất lượng đào 

tạo nguồn nhân lực có những yếu kém kéo dài và đáng quan ngại. 

Để nâng cao chất lượng GD, việc chuyển tư duy QLNN về nhà giáo sang mô 

hình QL nguồn nhân lực là yêu cầu bức thiết, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi GD 

đứng trước những yêu cầu đột phá về đổi mới trước những cơ hội và thách thức của 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Về phương diện thể chế, điều đó có nghĩa là 

cân ban hành Luật Nhà giáo. Chính việc không có Luật Nhà giáo trong thời gian qua đã 

làm nảy sinh một số lượng lớn các văn bản dưới luật về nhà giáo. Thực tế, các văn bản 

dưới luật này có nguy cơ tiếp tục dẫn tới chồng chéo, mất hiệu lực. Vì vậy, đã hội đủ 

các điều kiện cần, theo thông lệ quốc tế để ban hành luật có liên quan (phân tích SWOT). 

Khi đó, Luật Nhà giáo sẽ là khung pháp lí nhất quán, có hiệu lực và hiệu quả để phát 

triển đội ngũ nhà giáo với tư cách là nguồn lực lớn nhất và quan trọng nhất trong việc 

thực hiện mục tiêu GD. 

3. Khảo sát những vấn đề làm cơ sở cho việc đề xuất xây dựng Luật Nhà giáo 

3.1. Mẫu khảo sát 

 Đề tài khảo sát 565 cán bộ quản lý (CBQL), trong đó CBQL nhóm 1 chiếm 

23,53% (133/565), CBQL nhóm 2 chiếm 23.36% (132/565), CBQL nhóm 3 chiếm 

53.10% (300/565). Trong số CBQL, hơn 98% có trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Đây 

là mẫu khảo sát đã sử dụng để khảo sát thực trạng chính sách pháp luật và thực thi chính 

sách pháp luật về nhà giáo ở Chương 2. 
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3.2. Kết quả khảo sát thực trạng những vấn đề làm cơ sở cho việc đề xuất 

xây dựng Luật Nhà giáo 

Thực trạng các chỉ báo đánh giá “Các thành tố tiếp cận quản lí của các văn bản 

luật liên quan đến nhà giáo” ơ Bảng 4.2 đều được đánh giá ở mức độ trung bình, trong 

đó cũng thể hiện mức độ giảm dần từ Quản lý nhân sự đến Quản lý nguồn nhân lực, và 

cuối cùng là Quản lý chiến lược. 

Thực trạng 11 chỉ báo “các chủ đề trong khung chính sách về nhà giáo theo thành 

tố tiếp cận QL nguồn nhân lực” ở Bảng 4.3 về mức độ luật hóa và thi hành pháp luật 

các tiêu chí đều được đánh giá ở mức độ trung bình. Được đánh giá cao nhất là “Nhà 

giáo, tính chuyên nghiệp và vị thế đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh đổi mới giáo dục”, 

“Quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”, “Vấn 

đề bổ nhiệm, miễn nhiệm, giao nhà giáo giữ chức vụ quản lý”. Tiêu chí bị đánh giá thấp 

nhất là về “Hội nhập quốc tế đối với phát triển đội ngũ nhà giáo”, “Chế độ, chính sách 

lương và các điều kiện làm việc đối với các nhà giáo đầu ngành, nhà giáo ở các cơ sở 

giáo dục chuyên biệt, các vùng khó khăn…”, “Chế độ, chính sách lương và các điều 

kiện làm việc của nhà giáo nói chung”. 

Thực trạng mức độ luật hóa và thi hành pháp luật 8 chỉ báo “Mục đích ban hành 

Luật Nhà giáo và nghề dạy học” trong Bảng 4.4 đều được đánh giá ở mức độ trung bình. 

Tiêu chí mục đích được đánh giá cao nhất là “Tạo cơ sở pháp lý để quy hoạch, củng cố 

và nâng cao chất lượng hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; thống nhất quản 

lý về chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo tính chuyên nghiệp của 

nghề dạy học” và “Hoàn thiện cơ sở pháp lý để đổi mới và nâng cao chất lượng công 

tác QLNN đối với nhà giáo và nghề dạy học phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước”. Tiêu chí mục đích đạt thấp nhất là “Tạo cơ sở pháp lý thu hút, 

quản lý các Việt kiều, người nước ngoài có khả năng tham gia vào việc giảng dạy ở Việt 

Nam”. 

Thực trạng mức độ luật hóa và thi hành pháp luật 13 chỉ báo “Các vấn đề quản 

lý nhà nước về nhà giáo” trong Bảng 4.5 đều được đánh giá ở mức độ trung bình. Tiêu 

chí mục đích được đánh giá cao nhất là qui định về “Cơ quan quản lý nhà nước về nhà 

giáo (các cấp)”, “Vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về nhà giáo ở cấp bộ”, “Trách 

nhiệm quản lý nhà giáo của cơ sở giáo dục”, …. Tiêu chí QLNN đạt thấp nhất là “Vai trò 

của tổ chức hội cựu giáo chức đối với nhà giáo”, “Vai trò của tổ chức Hội Liên hiệp phụ 

nữ VN đối với nữ nhà giáo”, và “Vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với 

nhà giáo trẻ”. 

Kết quả khảo sát mức độ cấp thiết, mức độ tác động và mức độ khả thi những 

vấn đề làm cơ sở cho việc đề xuất xây dựng Luật Nhà giáo. Tất cả các chỉ báo Bảng 4.6 

– Bảng 4.8 đều được đánh giá tính cấp thiết ở mức độ cao, tác động ở mức độ mạnh, 

khả thi ở mức độ trung bình cao. Kết quả vẫn chỉ ra xu hướng mức độ cấp thiết và tác 

động giảm dần từ Quản lý chiến lược đến Quản lý nguồn nhân lực, và cuối cùng là Quản 

lý nhân sự. Trong đó cần lưu ý các tiêu chí “Chế độ, chính sách lương và các điều kiện 
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làm việc của nhà giáo nói chung”, “Chế độ, chính sách lương và các điều kiện làm việc 

đối với các nhà giáo đầu ngành, nhà giáo ở các cơ sở giáo dục chuyên biệt, các vùng 

khó khăn…” và “Nhà giáo, đạo đức nghề nghiệp và vị thế đội ngũ nhà giáo trong bối 

cảnh đổi mới giáo dục” có mức độ cấp thiết rất cao và tác động mạnh. 

Có 06 lý do cần có Luật nhà giáo được đưa vào xem xét trong Bảng 4.9. Kết quả 

khảo sát cho thấy tất cả các lý do đều được xác thực đồng thuận với mức độ cao, trên 

95%. Cao nhất là “Cần có Luật Nhà giáo để tạo khung pháp lý thống nhất cho sự phát 

triển nghề nghiệp của nhà giáo (đào tạo ban đầu, đào tạo nâng chuẩn, đào tạo lại, bồi 

dưỡng nhà giáo đảm bảo tính chuyên nghiệp)”, “Cần ban hành Luật Nhà giáo vì khi hệ 

thống giáo dục phát triển đã trở nên phức tạp và đa dạng, nhà giáo còn bao gồm một tỷ 

lệ ngày càng tăng các nhà giáo ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập (không chịu sự điều 

chỉnh của Luật Viên chức và phải được thống nhất QLNN như các nhà giáo ở các cơ sở 

giáo dục công lập”. 

4. Đánh giá mức độ tác động, mức độ cấp thiết và mức độ khả thi của khung chính 

sách quản lý nhà nước về nhà giáo làm cơ sở xây dựng Luật Nhà giáo  

Kết quả khảo sát 179 chỉ báo mức độ tác động, mức độ cấp thiết và mức độ khả 

thi của 08 chủ đề khung chính sách quản lý nhà nước về nhà giáo làm cơ sở xây dựng 

Luật Nhà giáo được trình bày trong 38 bảng (từ Bảng 4.11 đến Bảng 4.48). Kết quả cho 

thấy đặc điểm chung là đều được đánh giá tính cấp thiết ở mức độ cao/rất cao, tác động 

ở mức độ mạnh/rất mạnh, khả thi ở mức độ trung bình hoặc khá. Điều này có thể xuất 

phát từ tính chất phức tạp của kỹ thuật luật hoá cũng như các điều kiện thực hiện (khách 

quan và chủ quan). 

5. Khảo sát các chủ đề có thể bổ sung vào khung chính sách đã đề xuất 

Ngoài các chủ đề đã được đề xuất nghiên cứu, một số vấn đề khác cũng được lấy 

ý kiến bổ sung vào khung chính sách. Bảng 4.49 “Ngoài những vấn đề đã cụ thể hóa 

trong 08 chủ đề nêu trên, trong văn bản Luật này (nếu có) thì nên đề cập thêm những 

vấn đề nào dưới đây“. Có 20 vấn đề được khảo sát bổ sung, ý kiến phân thành 05 mức: 

Rất không đồng ý, Không đồng ý, Phân vân, Đồng ý và Rất đồng ý. 

6. Đề xuất kiến nghị Khung Luật Nhà giáo  

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

- Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

- Giải thích từ ngữ 

Chương II. VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ VỊ THẾ NHÀ GIÁO 

- Vị trí, vai trò của nhà giáo 

- Tính chuyên nghiệp của nhà giáo 

- Vị thế nhà giáo 

- Cam kết của nhà giáo 

- Về kỳ vọng nhà giáo  

Chương III. QUYỀN, TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA NHÀ GIÁO 

+  Quyền của Nhà giáo 
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- Quyền được bảo vệ nhân phẩm, sức khỏe, hưởng quyền lợi vật chất, tinh thần 

- Quyền được giảng dạy theo môn được đào tạo 

- Quyền được tự chủ chuyên môn và lựa chọn sách giáo khoa, tài liệu 

- Quyền được đào tạo, bồi dưỡng phát triển chuyên môn nghề nghiệp, nâng cao 

dân trí, phát triển cộng đồng 

- Việc thực hiện chính sách về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông 

- Nghỉ hè của giáo viên 

+ Trách nhiệm, nghĩa vụ của Nhà giáo 

- Quy định nhiệm vụ của từng chức danh nhà giáo: định mức lao động khung, nghỉ 

hè đối với nhà giáo 

- Những quy định về loại hình, định mức và chế độ lao động đối với giáo viên phổ 

thông 

Chương IV. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO 

+ Đào tạo nhà giáo 

- Cơ sở đào tạo 

- Chương trình đào tạo sinh viên sư phạm 

- Tuyển sinh 

- Chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm 

- Tiếp nhận sinh viên sư phạm tốt nghiệp 

+ Bồi dưỡng, phát triển liên tục nhà giáo 

- Nhà giáo tập sự  

- Phát triển nghề nghiệp liên tục  

- Đào tạo nâng chuẩn trình độ 

- Bồi dưỡng nâng hạng nhà giáo 

- Bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên 

Chương V. TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ NHÀ GIÁO 

Mục 1: TUYỂN DỤNG 

Điều 1. Căn cứ tuyển dụng 

1. Việc tuyển dụng nhà giáo phải căn cứ vào quy hoạch đội ngũ nhà giáo 

2. Việc tuyển dụng nhà giáo phải căn cứ vào khung năng lực vị trí việc làm và nhu cầu 

của nhà trường 

Điều 2. Nguyên tắc tuyển dụng 

1. Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật. 

2. Bảo đảm tính cạnh tranh. 

3. Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm. 

4. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường. 

Điều 3. Điều kiện đăng kí dự tuyển 

1. Những người có đủ các điều kiện sau đây được đăng kí dự tuyển nhà giáo: 

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển tuyển nhà giáo: 
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Điều 4. Phương thức tuyển dụng nhà giáo 

1. Thi tuyển 

2. Xét tuyển 

3. Tuyển dụng đặc cách 

Điều 5. Tổ chức thực hiện tuyển dụng nhà giáo 

1. Căn cứ vào số lượng người làm việc được giao hoặc nhu cầu về vị trí việc làm nhà 

giáo (đối với các nhà trường công lập được giao tự chủ hoặc khối trường ngoài công 

lập), người đứng đầu nhà trường tổ chức thực hiện việc tuyển dụng theo nguyên tắc và 

chịu trách nhiệm về quyết định của mình 

2. Căn cứ vào kết quả tuyển dụng, người đứng đầu nhà trường kí hợp đồng theo quy 

định đối với người được tuyển dụng 

Điều 6. Hợp đồng đối với nhà giáo 

1. Các loại hợp đồng 

2. Nội dung và hình thức của hợp đồng 

3. Thay đổi nội dung, ký kết tiếp, tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng 

Điều 7. Đơn phương chấm dứt hợp đồng 

1. Nhà trường được đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với nhà giáo trong các trường hợp sau: 

2. Nhà giáo được đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với nhà trường trong các trường hợp sau: 

Mục 2. SỬ DỤNG 

Điều 8. Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp 

1. Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với nhà giáo: 

2. Thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với nhà giáo: 

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội Vụ quy định cụ thể tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp; điều kiện thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp nhà giáo. 

Điều 9. Chế độ làm việc của nhà giáo 

1. Trong hoạt động dạy học: 

2. Trong các hoạt động chuyên môn và công tác giáo dục học sinh: 

Điều 10. Bố trí, phân công công tác 

1. Người đứng đầu nhà trường chịu trách nhiệm bố trí, phân công công tác cho nhà giáo 

đảm bảo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm trong nhà trường và năng lực của nhà 

giáo 

2. Nhà giáo chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được bố trí, phân công 

Điều 11. Biệt phái nhà giáo 

1. Việc biệt phái nhà giáo được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân 

chủ 

2. Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà trường quyết định việc cử biệt phái nhà giáo  

3. Thời hạn cử đi biệt phái: 
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4. Quyền lợi, trách nhiệm đối với nhà giáo được cử đi biệt phái: 

5. Các trường hợp chưa thực hiện cử đi biệt phái: 

Điều 12. Bổ nhiệm nhà giáo quản lý 

1. Căn cứ và nguyên tắc bổ nhiệm nhà giáo quản lý: 

2. Thẩm quyền bổ nhiệm nhà giáo quản lý: 

3. Quyền hạn và trách nhiệm của nhà giáo quản lý: 

4. Bổ nhiệm lại nhà giáo quản lý: 

Điều 13. Xin thôi giữ chức vụ hoặc miễn nhiệm nhà giáo quản lý 

1. Các trường hợp có thể xin thôi giữ chức vụ quản lý hoặc được xem xét miễn nhiệm: 

2. Thẩm quyền xem xét cho thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm nhà giáo quản 

lý: 

3. Quyền hạn và trách nhiệm của nhà giáo sau khi thôi giữ chức vụ quản lý: 

Mục 3. ĐÁNH GIÁ NHÀ GIÁO 

Điều 14. Mục đích đánh giá nhà giáo 

Mục đích của đánh giá nhà giáo để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với 

nhà giáo. 

Điều 15. Căn cứ đánh giá nhà giáo 

1. Các cam kết trong hợp đồng đã ký kết 

2. Quy định về đạo đức nghề nghiệp nhà giáo, quy tắc ứng xứ 

3. Chuẩn chức danh nghề nghiệp của nhà giáo 

Điều 16. Nội dung đánh giá nhà giáo 

1. Các nội dung đánh giá nhà giáo không giữ chức vụ quản lý: 

2. Các nội dung đánh giá nhà giáo giữ chức vụ quản lý: 

Điều 17. Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá nhà giáo 

1. Người đứng đầu nhà trường có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá nhà giáo thuộc thẩm 

quyền quản lý 

2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, người đứng đầu nhà trường thực hiện việc đánh giá hoặc 

phân công, phân cấp việc đánh giá nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý 

Điều 18. Xếp loại chất lượng nhà giáo 

Hàng năm, căn cứ vào nội dung, kết quả đánh giá, nhà giáo được xếp loại chất lượng như 

sau: 

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

3. Hoàn thành nhiệm vụ 

4. Không hoàn thành nhiệm vụ 

Điều 19. Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng nhà giáo 
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1. Nội dung đánh giá nhà giáo phải được thông báo cho nhà giáo 

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng nhà giáo phải được công khai trong nhà trường 

3. Nhà giáo được quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền về kết quả đánh giá, xếp loại 

chất lượng  

Mục 4. CHẾ ĐỘ THÔI VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 

Điều 20. Chế độ thôi việc 

1. Nhà giáo được thôi việc trong các trường hợp sau: 

2. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà giáo khi thôi việc: 

Điều 21. Chế độ hưu trí 

1. Nhà giáo được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về lao động và pháp 

luật về bảo hiểm xã hội 

2. Trình tự, thủ tục thực hiện chế độ hưu trí cho nhà giáo: 

3. Chính sách đối với nhà giáo nghỉ hưu: 

Mục 5. QUẢN LÝ NHÀ GIÁO 

Điều 22. Quản lý nhà nước về nhà giáo 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nhà giáo 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện việc quản lý nhà 

nước về về nhà giáo và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về nhà giáo 

Điều 23. Quản lý nhà giáo 

1. Các nội dung quản lý nhà giáo: 

2. Thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện các nội dung quản lý nhà giáo: 

Điều 24. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định liên quan đến quản 

lý nhà giáo 

Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại của nhà giáo đối với các quyết định của người 

đứng đầu nhà trường hoặc cấp có thẩm quyền liên quan đến quản lý nhà giáo được thực 

hiện theo quy định của pháp luật 

Điều 25. Kiểm tra, thanh tra 

1. Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà trường thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, sử 

dụng, quản lý nhà giáo tại các nhà trường được giao quản lý 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhà giáo theo 

quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan 

Chương VI. CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG VÀ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN
 

LÀM VIỆC CỦA NHÀ GIÁO
 

- Lương và thu nhập 

- Phụ cấp theo lương 

- Điều kiện làm việc 



 
 

 

76 
 

- Các chính sách tạo động lực 

Chương VII. TÔN VINH, KHEN THƯỞNG NHÀ GIÁO 

- Các ưu đãi cho nhà giáo 

- Các danh hiệu phong tặng cho nhà giáo 

- Khen thưởng nhà giáo 

- Kỷ luật nhà giáo 

Chương III. HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO 

- Hội nhập quốc tế trong đào tạo nhà giáo 

- Hội nhập quốc tế trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhà giáo 

- Hội nhập quốc tế trong phát triển liên tục nhà giáo 

CHƯƠNG IX. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO 

- Nội dung quản lý nhà nước về nhà giáo 

- Cơ quan quản lý nhà nước về nhà giáo 

CHƯƠNG X. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

- Trách nhiệm thực hiện 

- Hiệu lực thi hành 

 

 

PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

1. Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm phát huy nguồn lực con người, 

đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế. Để bảo đảm thắng lợi 

cho sự nghiệp phát triển giáo dục, việc xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục có vai trò quyết định. Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo 

dục và đào tạo có nêu: “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục và đào tạo. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 

nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm 

an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo 

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

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

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

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

đào tạo về nghiệp vụ quản lý. Có cơ chế tuyển sinh và cử tuyển riêng để tuyển chọn 

được những người có phẩm chất, năng lực phù hợp vào ngành sư phạm. Đổi mới mạnh 

mẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và đánh giá kết quả 

học tập, rèn luyện của nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức 

và năng lực nghề nghiệp. Có chế độ ưu đãi đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 

Việc tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải 

trên cơ sở đánh giá năng lực, đạo đức nghề nghiệp và hiệu quả công tác. Có chế độ ưu 
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đãi và quy định tuổi nghỉ hưu hợp lý đối với nhà giáo có trình độ cao; có cơ chế miễn 

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

không đủ phẩm chất, năng lực, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Lương của nhà giáo 

được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có 

thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng. Khuyến khích đội ngũ nhà giáo 

và cán bộ quản lý nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có chính sách hỗ trợ giảng 

viên trẻ về chỗ ở, học tập và nghiên cứu khoa học. Bảo đảm bình đẳng giữa nhà giáo 

trường công lập và nhà giáo trường ngoài công lập về tôn vinh và cơ hội đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ... Tạo điều kiện để chuyên gia quốc tế và người Việt Nam 

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

nước”. 

Trong những năm qua, chúng ta đã xây dựng phát triển đội ngũ nhà giáo, từng 

bước đáp ứng  yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên mức độ đáp ứng nhiều 

vụ của giáo dục trong thời kỳ mới của đội ngũ nhà giáo còn nhiều hạn chế. Đội ngũ nhà 

giáo vừa thừa, vừa thiếu, không đồng bộ về cơ cấu, phương thức đào tạo đội ngũ nhà 

giáo còn chậm được đổi mới; quản lý đội ngũ nhà giáo vẫn theo tiếp cận quản  lý hành 

chính, nhân sự chưa theo tiếp cận quản lý phát triển nguồn nhân lực.  

Đảng và Nhà nước rất quan tâm, đã ban hành nhiều văn bản về quản lý, phát triển 

đội ngũ nhà giáo. Các văn bản này do nhiều cơ quan quản  lý khác nhau, thời điểm ban 

hành khác nhau nên hệ thống văn bản còn có sự chồng chéo, hiệu lực không cao. Luật 

Giáo dục 2019 quy định trực tiếp về nhà giáo, hiện nay điều chỉnh các quan hệ nhà giáo 

vẫn sử dụng nhiều quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức. Luật lao động và luật viên 

chức chưa phản ánh được đặc thù lao động sư phạm của nhà giáo. Nhiều chủ trương 

trong các văn kiện của Đảng chưa được thể chế kịp thời. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, 

về mặt quản lí Nhà nước, nhiều quốc gia đã có những bộ luật riêng dành cho nhà giáo 

với những quy định hết sức cụ thể nhằm quản lí một cách hiệu quả cũng như đảm bảo 

các quyền lợi cho đội ngũ giáo viên. Các nghiên cứu về phát triển đội ngũ nhà giáo, về 

hệ thống chính sách đối với giáo viên là mối quan tâm không chỉ của các nhà khoa học 

mà còn của rất nhiểu tổ chức quốc tế lớn. Thực tế đã chỉ ra rằng, khiếm khuyết trong 

chính sách giáo dục của nhiều quốc gia là ở chỗ không có một khung chính sách nhằm 

tạo ra một hạ tầng cơ sở nhất quán trong tuyển sinh, đào tạo cùng các chương trình hỗ 

trợ liên quan đến mọi khía cạnh trong suốt cuộc đời dạy học của giáo viên 

Trong  bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế,  việc tăng 

cường quản lý nhà giáo bằng pháp luật đối với các quan hệ liên quan đến nhà giáo là 

một yêu cầu khách quan, phản ánh xu thế dân chủ hóa trong hoạt động quản lý nhà nước 

về đội ngũ nhà giáo. Xây dựng Luật nhà giáo sẽ góp phần  tạo cơ sở pháp lý cho việc 

xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo.  Hoàn thiện chính sách pháp luật về nhà giáo 

góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, bảo đảm mọi lĩnh vực xã hội, mọi 

quan hệ xã hội quan trọng  liên quan đến nhà giáo đều được điều chỉnh bằng pháp luật, 

đồng thời thể hiện sự tôn vinh đối với nhà giáo.  

2. Việc xây dựng Luật nhà giáo là công việc phức tạp, đòi hỏi phải dựa trên cơ 

sở lý luận và pháp lý vững chức. Đó là lý luận về nhà giáo, nghề dạy học, lý luận về 
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chính sách phát triển đội ngũ, lý luận về quản lý phát triển nguồn nhân lực và lý luận về 

xây dựng pháp luật, trong đó đảm bảo nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng pháp luật 

và phải luận giải được tính đặc thù lao động sư phạm của nhà giáo và ví trí của Luật nhà 

giáo trong hệ thống pháp luật cũng như mối quan hệ giữa luật nhà giáo với các luật khác 

như Luật Giáo dục, Luật giáo dục đại học, Luật Viên chức, Luật lao động… 

Xây dựng Luật nhà giáo cần dựa trên cơ sở thực tiễn, bảo đảm tính khách quan, 

tính phù hợp và tính khả thi. Cụ thể: cần nghiên cứu và thể chế hóa đầy đủ các quan 

điểm của Đảng và nhà nước về nhà giáo; những xu hướng mới về phát triển đội ngũ nhà 

giáo trên thế giới;  đánh giá được thực trạng đội ngũ nhà giáo; thực trạng các chính sách 

pháp luật và việc thực thi cách chính sách pháp luật về nhà giáo, xác định được các yếu 

tố ảnh hưởng đến việc xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về nhà giáo; cũng 

như dự báo được nhu cầu và định hướng phát triển đội ngũ nhà giáo theo chuẩn quốc và 

kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo. 

3. Luật nhà giáo  được xây dựng sẽ  là một bộ phận cấu thành của hệ thống pháp 

luật về giáo dục bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật và bảo đảm thực hiện để điều 

chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến hoạt động giảng dạy, giáo dục của nhà giáo. Do 

đó Luật nhà giáo phải có đặc điểm chung, đó là: Thế chế hóa đường lối, chủ trương, 

chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; Cũng như hệ thống pháp luật chung, Luật 

Nhà giáo do Quốc hội ban hành và bảo đảm thực hiện vì vậy các quy phạm pháp luật về 

nhà giáo là các quy tắc xử sự có tính bắt buộc, dựa vào sức mạnh cưỡng chế, quyền lực 

nhà nước;  Luật nhà giáo có quan hệ mật thiết với các thiết chế xã hội. Pháp luật về nhà 

giáo không thể cao hơn tách rời trình độ phát triển của kết cấu cơ sở hạ tầng kinh tế - xã 

hội. Nếu pháp luật về nhà giáo phản ánh đúng trình độ phát triển của chế độ kinh tế - xã 

hội nó sẽ có vai trò tích cực và ngược lại. 

Cùng với các đặc điểm chung nêu trên, Luật nhà giáo đước xây dựng trong bối 

cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế có một số 

đặc điểm cơ bản sau: Luật nhà giáo được xây dựng sẽ là bộ phận của Hệ thống pháp luật 

nhưng có tính độc lập tương đối, có mối quan hệ mật thiết với  Luật Giáo dục, Luật Giáo 

dục đại học, Luật giáo dục nghề nghiệp và các Luật khác như cán bộ, công chức, viên 

chức và pháp luật ở một số lĩnh vực khác. Luật nhà giáo được xây dựng phải phản ánh 

các đặc trưng riêng biệt của nghề dạy học;  thể chế hóa mối quan hệ trách nhiệm tương 

ứng giữa nhà nước và nhà giáo nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế. 

  Việc xây dựng Luật nhà giáo cần huy động tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội; tổ chức xã hội -nghề nghiệp và nhân dân tham gia và bảo đảm sự phối 

hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng để  không trùng 

lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 

quan nhà nước đã được pháp luật quy định. 

4. Nội dung Luật Nhà bao gồm 8 nhóm vấn đề sau:  1). Nhà giáo, tính chuyên 

nghiệp và vị thế đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh đổi mới giáo dục; 2). Quyền lợi, trách 

nhiệm, nghĩa vụ của nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; 3). Vấn đề tuyển sinh, 
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đào tạo để trở thành nhà giáo; 4). Vấn đề bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhà giáo; 5). Vấn 

đề tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhà giáo; 6). Vấn đề chính sách đãi ngộ, lương và 

các điều kiện làm việc của nhà giáo; 7). Vấn đề tôn vinh, khen thưởng nhà giáo; 8). Vấn 

đề hội nhập đối với công tác phát triển đội ngũ nhà giáo. 

5. Xây dựng Luật nhà giáo là cơ hội để xã hội nhìn nhận một cách đầy đủ và 

sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của nhà giáo trong điều kiện mới, đồng thời tạo cơ sở 

pháp lý quan trọng để xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu phát triển giáo 

dục; để thống nhất quản lý nhà nước bằng pháp luật đi đôi với phát huy dân chủ, 

tăng cường phân cấp quản lý và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở 

giáo dục;  tạo môi trường pháp lý ổn định để nhàgiáo tự do phát triển nghề nghiệp 

đồng thời tăng cường vai trò giám sát của xã hội đối với hoạt động nghề nghiệp 

của nhà giáo; góp phần phát huy các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc; góp 

phần hội nhập quốc tế về giáo dục. 

2. Kiến nghị  

Đối với Chính phủ: 

Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nhà giáo trên cơ sở 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sớm trình xây dựng Luật Nhà 

giáo nhằm luật hoá các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về vị thế nhà giáo và 

đặc điểm nghề nhà giáo cũng như các chính sách nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo đáp 

ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong thời kỳ mới. 

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

Tham mưu cho Chính phủ xây dựng Luật Nhà giáo, tạo sự thống nhất, đồng bộ 

trong hệ thống pháp luật nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu phát triển 

giáo dục trong thời kỳ mới. 

Đối với cơ quan có thẩm quyền 

Cần quan tâm đến căn cứ khoa học khi đưa các nội dung vào chương trình xây 

dựng Luật cũng như toàn bộ quá trình xây dựng luật. Trong quá trình xây dựng Luật cần 

chú ý đến xây dựng hệ thống 8 nhóm vấn đề 1). Nhà giáo, tính chuyên nghiệp và vị thế 

đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh đổi mới giáo dục; 2). Quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ 

của nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; 3). Vấn đề tuyển sinh, đào tạo để trở 

thành nhà giáo; 4). Vấn đề bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhà giáo; 5). Vấn đề tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý nhà giáo; 6). Vấn đề chính sách đãi ngộ, lương và các điều 

kiện làm việc của nhà giáo; 7). Vấn đề tôn vinh, khen thưởng nhà giáo; 8). Vấn đề hội 

nhập đối với công tác phát triển đội ngũ nhà giáo tránh chỉ tập trung ưu tiên giải quyết 

những vấn đề bức xúc hiện tại để đảm bảo Luật nhà giáo có tính toàn diện và phù hợp 

chung với pháp luật nhà giáo quốc tế.  
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