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Biểu B1-2d-TMĐA 

 08/2017/TT-BKHCN 

 
THUYẾT MINH 

 ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  CẤP QUỐC GIA 

 
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ ÁN 

1 Tên đề án:  

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho 

việc đề xuất xây dựng Luật Nhà giáo 

1a. Mã số của đề án:  

KHGD/16-20.ĐA.003 

 

2 Loại đề án: 

 Thuộc Chương trình KH&CN cấp Quốc gia “Nghiên cứu phát triển 

khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục 

Việt Nam”, Mã số: KHGD/16-20 

 Độc lập  

 Khác  

3 Thời gian thực hiện: 24 tháng 

(từ tháng 08 năm 2018 đến tháng 08 năm 2020) 

4 Cấp quản lý 

 Quốc gia   

5 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 4.450 (triệu đồng), trong đó: 

- Từ ngân sách nhà nước: 4.450 (triệu đồng),  

- Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước: 

6 Đề nghị phương thức khoán chi: 

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng  

  

  Khoán từng phần, trong đó:  

- Kinh phí khoán: 4.450 triệu đồng 

- Kinh phí không khoán: 0 triệu đồng  

7 Chủ nhiệm đề án:  

Họ và tên: Trần Công Phong 

Ngày, tháng, năm sinh:  29 /10/1960                      Nam/ Nữ: Nam 

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ 

Chức danh khoa học: Chuyên viên cao cấp. Chức vụ: Viện trưởng 

Điện thoại của tổ chức: (84-24) 39423108. Mobile: 0913439729.  

Fax: (84-24) 38221521.             E-mail: tcphong@moet.gov.vn  

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

Địa chỉ tổ chức: Số 101 Trần Hưng Đạo, P.Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội. 
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8 Thư ký khoa học:  

Họ và tên: Trịnh Thị Anh Hoa. 

Ngày, tháng, năm sinh: 19/09/1972                               Nam/ Nữ: Nữ 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính  

Chức vụ: Trưởng Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển 

giáo dục 

Điện thoại của tổ chức: 02432321002                Mobile: 0912319195 

E-mail: anhhoa19@gmail.com 

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

 Địa chỉ tổ chức: Số 101 Trần Hưng Đạo, P. Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội 

9 Tổ chức chủ trì đề án:  

Tên tổ chức chủ trì đề án: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

Điện thoại: (84-4) 39423108                 Fax: (84-4) 38221521  

E-mail: info@vnies.edu.vn                    Website: www.vnies.edu.vn 

Địa chỉ tổ chức: Số 101 Trần Hưng Đạo, P. Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Trần Công Phong 

Số tài khoản: 3713.1.1084143 

Tại: Kho bạc Nhà nước quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Cơ quan chủ quản đề án: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

10 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề án:  

1. Tổ chức 1: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục  

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 024.36230702. Fax: 024.36230602 

Địa chỉ: Tòa nhà 8c, Ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Hoàng Đức Minh 

2. Tổ chức 2: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 024.37.547.528 Fax: 024.37.547.971 

Địa chỉ: Số 136, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Văn Minh 
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11 Các cán bộ thực hiện đề án: 

TT 
Họ và tên, 

học hàm học vị 
Chức danh  

thực hiện đề án 
Tổ chức công tác 

1 GS.TS. Trần Công Phong Chủ nhiệm đề án 
Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 

2 TS. Trịnh Thị Anh Hoa 
Thư ký khoa học; 
Thành viên chính 

Viện Khoa học Giáo dục 
Việt Nam 

3 PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh Thành viên chính Đại học Luật Hà Nội 

4 PGS.TS. Vũ Quốc Chung Thành viên chính Đại học Sư Phạm Hà Nội 

5 Luật sư Cao Xuân Phong Thành viên chính 
Viện Khoa học pháp lý- 

Bộ Tư Pháp 

6 PGS.TS. Nguyễn Cảnh Hợp Thành viên chính 
 Đại học Luật  

Thành phố Hồ Chí Minh 

7 TS. Trương Xuân Cảnh Thành viên chính 
Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 

8 ThS. Nguyễn Thị Hương Thành viên chính 
Cục Nhà giáo và Cán bộ 

quản lý giáo dục 

9 ThS. Mạc Thị Việt Hà Thành viên chính 
Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 

10 ThS. Hồ Thanh Bình Thành viên chính 
Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 

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

12 Mục tiêu của đề án:  

Mục tiêu tổng quát: 

        Trên cơ sở lý luận và thực tiễn việc thi hành pháp luật và hiệu quả thực hiện chế độ, 

chính sách đối với nhà giáo ở Việt Nam, đề xuất khung chính sách về nhà giáo và đánh 

giá tác động của chính sách về nhà giáo, làm cơ sở cho việc xây dựng Luật Nhà giáo. 

Mục tiêu cụ thể 

1) Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn của khung chính sách đối với nhà giáo. 

- Vị thế nhà giáo trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đặc thù lao động sư phạm 

của nhà giáo: làm nổi bật đối tượng nhà giáo; vai trò, vị thế, đặc thù, khác biệt của nhà 
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giáo so với các nghề khác; nhất là công chức, viên chức bình thường; 

- Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với nhà giáo: Chính sách pháp luật về nhà 

giáo, sự cần thiết của việc quản lý nhà nước bằng pháp luật, sự cần thiết phải ban hành 

Luật Nhà giáo, vị trí của Luật Nhà giáo trong hệ thống pháp luật về giáo dục, quản lý 

nhà nước bằng pháp luật đối với nhà giáo; 

 - Chính sách và khung chính sách đối với nhà giáo: bối cảnh kinh tế, xã hội, yêu 

cầu về khung chính sách đối với nhà giáo để làm cơ sở xây dựng Luật Nhà giáo, quy 

trình xây dựng khung chính sách nhà giáo; 

 
2) Đánh giá được 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. 

 - Thực trạng sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, lương, phụ cấp, đãi ngộ, khen thưởng 

và tôn vinh các nhà giáo...; 

- Thực trạng việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhà giáo;  

- Thực trạng việc thi hành pháp luật có liên quan đến đội ngũ nhà giáo (Luật viên 

chức, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn 

bản quy phạm pháp luật khác...); 

- Tác động và hiệu quả thực hiện những chính sách đối với nhà giáo (về tuyển 

dụng, thu hút đội ngũ nhà giáo, chính sách lương, phụ cấp, định mức lao động, chế độ 

làm việc, chính sách ưu đãi khác...); 

- Nhu cầu xây dựng Luật Nhà giáo; 

- Kinh nghiệm quốc tế về vị thế, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, hệ thống 

pháp luật đối với nhà giáo, quy trình xây dựng Luật Nhà giáo. 

3) Xây dựng khung chính sách về nhà giáo và đánh giá tác động của chính sách về 

nhà giáo, làm cơ sở cho việc xây dựng Luật Nhà giáo. 

- Sự cần thiết xây dựng khung chính sách về nhà giáo; 

- Quan điểm, nguyên tắc xây dựng khung chính sách về nhà giáo;  

- Khung chính sách về: vị thế nhà giáo trong bối cảnh đổi mới giáo dục; đặc thù 

lao động sư phạm và yêu cầu về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà giáo; tuyển 

sinh, đào tạo để trở thành nhà giáo; bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo; tuyển dụng, sử dụng, 

bổ nhiệm, đánh giá, sàng lọc đội ngũ nhà giáo; lương và điều kiện làm việc của nhà 

giáo; tôn vinh, khen thưởng; hội nhập quốc tế; quản lý nhà nước về nhà giáo.... 

4) Đề xuất kiến nghị  

- Về chính sách cơ bản đối với nhà giáo 

- Xây dựng Luật Nhà giáo 
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13 Tình trạng đề án:  

  Mới   Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

                        Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

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

nghiên cứu của đề án 

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

14.1.1 Tổng quan các nghiên cứu ngoài nước 

1. Về các chính sách cho đội ngũ 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. 

Với tư cách là cơ quan của Liên Hiệp Quốc về các vấn đề có liên quan tới văn 

hóa, giáo dục, UNESCO đã có các khuyến cáo về vấn đề giáo viên và cách ứng xử đối 

với đội ngũ giáo viên. Khuyến cáo của tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và UNESCO 

về địa vị giáo viên (1966) thiết lập chuẩn quốc tế liên quan tới các mối quan tâm về 

chuyên môn, xã hội, đạo đức và vật chất của giáo viên. Đó là: Đào tạo ban đầu và bồi 

dưỡng thường xuyên; Tuyển dụng; Thăng tiến; Bảo đảm biên chế (security of tenure); 

Các thủ tục kỉ luật; Dịch vụ bán phần thời gian; Tự do chuyên môn; Giám sát và đánh 

giá; Trách nhiệm và quyền hạn; Tham gia việc hoạch định quyết định giáo dục; Đàm 

phán; Điều kiện dạy và học có hiệu quả; An sinh xã hội. 

Khuyến cáo của UNESCO về địa vị giảng viên đại học (1997) đề cập các vấn đề 

tương tự khuyến cáo 1966 nhưng hướng đến đội ngũ nhân sự giảng dạy và nghiên cứu 

ở đại học, nhấn mạnh vào các khía cạnh quan trọng như tự do học thuật và tự chủ nhà 

trường. Cụ thể về: Tính chuyên nghiệp; Tự chủ nhà trường và tính trách nhiệm 

(accountability); Quyền và tự do cá nhân; Điều khoản và điều kiện tuyển dụng; An 

toàn của công việc; Đánh giá; Đàm phán điều kiện và điều khoản công việc; Điều kiện 

và điều khoản công việc của phụ nữ. 

Các khuyến cáo này vẫn được duy trì theo dõi và đánh giá với chu kì 3 năm một 

lần. Bên cạnh các khuyến cáo đã nêu có liên quan tới giáo viên còn có: 

- Các công ước của ILO như số 87 về Tự do lập hội và số 98 về Bảo vệ quyền tổ 

chức và đàm phán tập thể, số 111 về Phân biệt đối xử; 

- Các công ước của UNESCO như Công ước về chống phân biệt đối xử trong giáo 

dục, Công ước về giáo dục kỹ thuật và nghề; Khuyến cáo về chống phân biệt đối xử 

trong giáo dục và Khuyến cáo về ghi nhận học tập và trình độ trong giáo dục đại học; 

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

Ngân hàng thế giới (WB) cũng đã tiến hành nhiều nghiên cứu liên quan đến chính 
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sách giáo viên. Trong báo cáo nghiên cứu “Chính sách cho giáo viên trên thế giới” 

(Teacher Policies around the world, 2010), WB đã đưa ra một khung khái niệm để 

hiểu về chính sách giáo viên trên thế giới với mục tiêu cuối cùng là việc dạy học đạt 

được hiệu quả cao, bao gồm 10 cấu phần: 1) Các yêu cầu để bước chân vào và tồn tại 

trong nghề dạy học; 2) Đào tạo ban đầu cho giáo viên; 3) Tuyển dụng và sử dụng; 4) 

Khối lượng công việc và sự tự chủ của giáo viên; 5) Phát triển chuyên môn; 6) Đãi 

ngộ, lương và các lợi ích ngoài lương; 7) Quy định nghỉ hưu và các quyền lợi; 8) Giám 

sát và đánh giá chất lượng giáo viên; 9) Tiếng nói và đại diện của giáo viên; 10) Lãnh 

đạo nhà trường. 

Công trình nghiên cứu “Điều gì quan trọng nhất đối với chính sách giáo viên: Tài 

liệu khung” (What matters most for teacher policies: A framework paper, 2013), WB 

đã đưa ra khung phân tích chính sách GIÁO VIÊN, những chiều đo cơ bản của chính 

sách GIÁO VIÊN cũng như 8 mục tiêu chính sách GIÁO VIÊN: 1) xác định rõ những 

kì vọng đối với GIÁO VIÊN; 2) Thu hút những người giỏi nhất vào nghề dạy học; 3) 

Chuẩn bị đội ngũ nhà giáo bằng kinh nghiệm và việc đào tạo hữu hiệu; 4) làm sao cho 

kĩ năng của giáo viên phù hợp với nhu cầu của học sinh; 5) Giáo viên được dẫn dắt bởi 

hiệu trưởng giỏi; 6) Đánh giá việc dạy và học; 7) Hỗ trợ giáo viên để cải thiện chất 

lượng dạy học; và 8) Tạo động lực cho giáo viên. 

Hội nghị Thượng đỉnh về Nghề giáo được tổ chức hàng năm với sự tham dự của 

bộ trưởng giáo dục các nước, các nhà quản lí giáo dục cũng xuất bản các báo cáo 

thường niên về Nghề giáo tập trung vào các vấn đề xoay quanh chính sách đối với nhà 

giáo. Cụ thể, ấn phẩm năm 2011 với tiêu đề “Xây dựng nghề giáo chất lượng cao: bài 

học từ các nước trên thế giới” (Building High quality Teaching profession: Lessons 

from around the world) đã phân tích các vấn đề như: Tuyển dụng và đào tạo ban đầu; 

Điều kiện làm việc của giáo viên; Đãi ngộ, đánh giá giáo viên; Sự tham gia của giáo 

viên vào quá trình đổi mới giáo dục.  

Báo cáo năm 2012 “Đào tạo giáo viên và phát triển đội ngũ lãnh đao nhà trường 

cho thế kỉ 21” đề cập đến hai vấn đề chính, đó là: Phát triển đội ngũ lãnh đạo nhà 

trường một cách hiệu quả và Đào tạo giáo viên để truyền đạt được các kĩ năng của thế 

kỉ 21. Trong khi đó, báo năm 2013 đi sâu vào vấn đề đánh giá giáo viên. Báo cáo cũng 

đưa ra khung phân tích trong đánh giá giáo viên, đồng thời so sánh, đối chiếu phương 

pháp cũng như các tiêu chí đánh giá giáo viên giữa một số quốc gia. Các báo cáo năm 

2014, 2015, 2016 xoay quanh các chủ đề nhằm hướng tới tính hiệu quả và sự ưu tú 

trong giảng dạy như: sự công bằng trong giáo dục, tôn vinh nhà giáo, thúc đẩy lãnh 

đạo nhà trường; các kiến thức, năng lực, kĩ năng cần thiết của một nhà giáo thành 

công; việc thực thi chính sách của chính phủ các nước… 
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Các tác giả cuốn “Teachers for tomorrow schools” (OECD, UIS và WEI, 2001) 

cũng đã đề cập đến chính sách đãi ngộ đối với giáo viên. Các tác giả lập luận rằng, ở 

hầu hết các nước, thị trường quyết định tính hấp dẫn của nghề dạy học. Khi các lĩnh 

vực khác của nền kinh tế bắt đầu phát triển thì dường như có dòng chảy đột ngột của 

các giáo viên giỏi nhất sang những công việc khác hấp dẫn hơn. Nếu ngành sư phạm 

không có khả năng đáp ứng các nhu cầu về tiền lương và điều kiện làm việc, không 

phát huy được tính hấp dẫn ngàn đời của nghề dạy học thì vô hình chung sẽ tạo ra một 

thứ lực đẩy khiến người giỏi không đến với ngành sư phạm và giáo viên giỏi không ở 

lại với nghề dạy học.  

Báo cáo của OECD năm 2005 “Vấn đề giáo viên: Thu hút, Phát triển và Giữ chân 

giáo viên giỏi” đề cập đến các vấn đề đào tạo – bồi dưỡng, tuyển dụng và phát triển 

nghề nghiệp cho giáo viên phổ thông, và vấn đề cần quan tâm nhất là những chính 

sách gì sẽ góp phần làm cho nghề giáo trở nên hấp dẫn hơn, giúp cho giáo viên phát 

triển được chuyên môn và từ đó giữ chân được các giáo viên giỏi. Báo cáo được công 

bố dựa trên kết quả của một công trình nghiên cứu quy mô lớn về chính sách giáo viên 

tiến hành từ năm 2002 đến 2004 với sự hợp tác của 25 quốc gia. Tất cả các quốc gia 

tham gia đều khẳng định rằng vấn đề giáo viên là vấn đề đang được ưu tiên trong hệ 

thống chính sách công và vấn đề này thậm chí sẽ được quan tâm nhiều hơn nữa trong 

tương lai. Trong kết luận của báo cáo, phần giải pháp để thu hút và giữ chân giáo viên 

giỏi, các tác giả đã đưa ra các nhóm giải pháp, bao gồm: i) nâng cao hình ảnh và vị thế 

của nghề giáo; ii) Tăng lương và các chế độ thưởng cho giáo viên; iii) cải thiện điều 

kiện làm việc. 

Công trình “Giáo viên- nghiên cứu về vấn đề tuyển dụng, phát triển nghề nghiệp và 

lương giáo viên trong khu vực Trung-Đông Âu và Cộng đồng các quốc gia Độc lâp” do 

UNICEF công bố năm 2011 phân tích khá đầy đủ các chính sách như tuyển dụng, đào tạo 

– bồi dưỡng, đãi ngộ cho giáo viên ở khoảng 20 nước. Đặc biệt, các tác giả cũng dành 

một chương để phân tích về tình hình lương của giáo viên phổ thông trong khu vực. 

Lương giáo viên được xem xét, đánh giá từ nhiều góc độ khác nhau. Ở một số nước, mức 

lương trung bình của giáo viên chỉ bằng 70% mức lương trung bình của quốc gia. Tuy 

nhiên, nghề giáo vẫn có một sức hút nhất định bởi một số lí do như: thu nhập ổn định, một 

số lợi ích xã hội khác, có thể tăng thu nhập bằng dạy thêm... 

Các tác giả cuốn Preparation, recruitment and retention of teachers (“Chuẩn bị, 

tuyển dụng và duy trì đội ngũ giáo viên” – Coorper & Alvarado 2006) nhận định rằng 

vấn đề cơ bản ngày nay trong việc xây dựng một hệ thống giáo dục thành công là 

chuyển từ bài toán đủ giáo viên sang bài toán đủ giáo viên có chất lượng. Tuy nhiên, 

khiếm khuyết trong chính sách giáo dục của nhiều quốc gia là ở chỗ “không có một 
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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, tất cả phải được đặt trong một hệ thống phát triển giáo viên gắn kết với 

các mục tiêu giáo dục của quốc gia và địa phương”. Theo tinh thần đó, các tác giả đưa 

ra các khuyến nghị về chính sách tập trung vào 5 lĩnh vực: cung và cầu giáo viên, 

tuyển dụng giáo viên, đào tạo giáo viên, giữ chân giáo viên, hỗ trợ giáo viên. 

 Daniel R.Beerens - tác giả cuốn “Creating a Culture of Montivation and 

Learning” cho rằng: Tính động trong tăng trưởng và luôn luôn mới là tiêu chí trung 

tâm của đội ngũ nhà giáo hiện nay. Ông cho rằng cần có chính sách tạo ra một nền văn 

hóa về sự thúc đẩy và thường xuyên học tập của đội ngũ giáo viên, coi đó là giá trị 

mới, chính yếu của nhà giáo. Theo kết quả nghiên cứu của các thành viên OECD, chất 

lượng nhà giáo gồm các nội dung sau: (1) Kiến thức phong phú về phạm vi chương 

trình và nội dung bộ môn mình giảng dạy; (2) Kỹ năng sư phạm, kể cả việc có được 

“kho kiến thức” về phương pháp giảng dạy, về năng lực sử dụng những phương pháp 

đó; (3) Có tư duy phản ánh trước mỗi vấn đề và có năng lực tự phê bình, nét rất đặc 

trưng của nghề dạy học; (4) Biết cảm thông và cam kết tôn trọng phẩm giá của người 

khác; (5) Có năng lực quản lí, kể cả trách nhiệm quản lí trong và ngoài lớp.  

Về đào tạo giáo viên, trong “Dự án giáo viên cho thời đại mới” (Teacher for New 

Era Project – TNE) của Tổ chức Carnegic 2002 (Mỹ) với 4 cơ sở đào tạo giáo viên 

tham gia, đã xác định mục tiêu là thiết lập những thay đổi cần thiết để thúc đẩy việc 

đào tạo những giáo viên biết quan tâm, có năng lực và giảng dạy có hiệu quả. Sáng 

kiến của TNE đã được Khoa Giáo dục của Đại học Melbourne áp dụng để thiết kế 

Chương trình đào tạo thạc sỹ giảng dạy mới. Chương trình đào tạo giáo viên của 

Stanford (STEP) – Mỹ được coi là chương trình tốt nhất ở Mỹ vì sự gắn kết với nhà 

trường phổ thông. Sinh viên phải dành thời lượng khá lớn thực tập ở trường (một tuần 

4 ngày, mỗi ngày 4 giờ). Thực tập của sinh viên ở trường phổ thông phải do giáo viên 

giỏi của trường hướng dẫn cùng với một giảng viên đại học. Ở Mỹ những năm gần đây 

có nhiều công trình dành cho vấn đề nội dung đào tạo giáo viên. Nghiên cứu của 

Jordan (2006) so sánh 3 nhóm giáo viên được đào tạo theo các chương trình khác 

nhau. Một nhóm được đào tạo cử nhân sư phạm, một nhóm được đào tạo cử nhân khoa 

học và nhóm thứ ba được đào tạo cử nhân khoa học và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. 

Nghiên cứu của Wilson và đồng nghiệp (2001) thuộc Bang Michigan giải quyết một 

số vấn đề về nội dung đào tạo giáo viên: (1) Đào tạo về bộ môn như thế nào? và người 

giáo viên tương lai cần ở mức độ nào? (2) Đào tạo về mặt nghiệp vụ sư phạm như thế 

nào? và người giáo viên tương lai cần đến mức độ nào… 

2. Về xây dựng các pháp luật cho nhà giáo 
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Đã có nhiều nghiên cứu và nhiều văn bản pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo ở các 

nước trên thế giới, đáng chú ý là các nước như Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, 

Indonesia, Philipin… đã có bộ luật riêng dành cho giáo viên nói riêng và nhà giáo nói 

chung:  

- Luật Giáo viên Công hòa nhân dân Trung Hoa được thông qua tại kì họp thứ 4 

và Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ban hành ngày 31/10/1993 bao gồm 

các phần chính như sau: Chương 1: Các điều khoản chung, Chương 2: Quyền và nghĩa 

vụ, Chương 3: Trình độ và công việc, Chương 4: Đào tạo và bồi dưỡng, Chương 5: 

Đánh giá, Chương 6: Lợi ích vật chất, Chương 7: Khen thưởng, Chương 8: Trách 

nhiệm pháp lý, Chương 9: Điều khoản bổ sung; 

- Cộng hòa Phillipines là một quốc gia đã thực hiện xây dựng riêng một bộ luật về 

giáo viên. Quốc hội Cộng hòa Phillipines đã thông qua Luật Chuyên nghiệp hoá giáo 

viên vào năm 1994 (Luật số 7836) và sửa đổi năm 2004 (Luật số 9293). Một số những 

điều nổi bật trọng Luật Chuyên nghiệp hóa giáo viên của Phillipines như sau: 

+ Điều 1: Tên luật. Nhà nước ghi nhận tầm quan trọng của giáo viên trong xây 

dựng và phát triển quốc gia thông qua phát triển công dân có trách nhiệm và biết đọc, 

biết viết. Vì vậy nhà nước đảm bảo và quảng bá chất lượng giáo dục qua giám sát và 

điều tiết thi chứng chỉ và chuyên nghiệp hóa nghề giáo; Luật này có mục tiêu thăng 

cấp, phát triển và chuyên nghiệp hóa nghề giáo và giám sát cũng như điều tiết việc thi 

lấy chứng chỉ; Dạy học được hiểu là nghề chuyên nghiệp chủ yếu dạy học trên lớp ở 

bậc tiểu học và trung học phù hợp với chương trình do Bộ Giáo dục quy định, cả toàn 

phần và bán phần thời gian ở trường công cũng như trường tư; Giáo viên là tất cả 

những ai tham gia dạy học tiểu học và trung học, toàn phần hay bán phần thời gian, kể 

cả các giáo viên dạy nghề và những người khác thực hiện nhiệm vụ giám sát hay hành 

chính trong nhà trường và đáp ứng yêu cầu về dạy học. 

+ Điều 2: Hội đồng giáo viên chuyên nghiệp. Hội đồng là một tổ chức học thuật 

bao gồm 5 thành viên do Tổng thống bổ nhiệm theo giới thiệu của các hiệp hội giáo 

viên được công nhận chính thức. Hội đồng có nhiệm vụ và chức năng: Đưa ra và áp 

đặt các quy định cần thiết về quản lý; Xác định và điều chỉnh tần suất, ngày tháng tổ 

chức thi, bổ nhiệm giám sát, giám thị và các nhân lực khác; Cấp giấy phép, thu hồi 

giấy phép hành nghề giáo; Xác định và thu lệ phí thi; Quản lý việc tuyên thệ; Giám sát 

và điều tiết việc đăng kí, cấp phép và hành nghề của giáo viên tại Philippines. Nhiệm 

kỳ của thành viên hội đồng là 3 năm, mỗi thành viên làm không quá 2 nhiệm kỳ nếu 

được tái bổ nhiệm. 

+ Điều 3: Thi và đăng ký (hành nghề). Tất cả mọi người đăng kí thi lấy giấy phép 

hành nghề đều phải thi viết tổ chức mỗi năm ít nhất 1 lần, có thi riêng cho giáo viên tiểu 
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học và  giáo viên trung học (kỳ thi cho giáo viên tiểu học có 2 phần giáo dục chuyên 

nghiệp và giáo dục chung; kỳ thi cho giáo viên trung học có 3 phần giáo dục chuyên 

nghiệp, giáo dục chung và chuyên ngành). Ứng viên thi phải là công dân Phillippines ít 

nhất 18 tuổi có sức khỏe tốt, không phạm pháp và đã tốt nghiệp cao đẳng hay đại học. 

Kết quả thi phải công bố trong vòng 120 ngày, nếu giáo viên được công nhận, nộp phí 

để được cấp giấy phép có số serial. Tối thiểu 5 năm giáo viên phải thi giảng và viết 1 lần 

để được thăng hạng. Chứng chỉ hành nghề sẽ bị hủy nếu giáo viên vi phạm pháp luật, 

không đảm bảo sức khỏe hay vi phạm các quy định. Giáo viên nước ngoài có thể được 

miễn thi lấy chứng chỉ nếu có điều ước công nhận lẫn nhau của các nước. 

+ Điều 4: Các quy định về thực thi nghề dạy học. Đoạn 27: Không cho hành nghề, 

Đoạn 28: Mức phạt, Đoạn 29: Nộp phạt, Đoạn 30: Quy định triển khai, Đoạn 31: Quy định 

chuyển tiếp, Đoạn 32: Điều khoản tách biệt, Đoạn 33: Điều chỉnh, Đoạn 34: Hiệu lực 

- Luật Giáo viên và Giảng viên của Indonesia được xây dựng năm 2008 gồm 8 

chương, 84 điều quy định về vị trí, nhiệm vụ và mục tiêu, những quy tắc chuyên môn 

của giáo viên và giảng viên; quy định về trình độ, khả năng và chứng chỉ giảng dạy; 

quy định về quyền và nghĩa vụ, quy định về bổ nhiệm, sắp xếp, thuyên chuyển công 

tác, hướng dẫn và phát triển giáo viên; trình độ, năng lực và chứng nhận học vị, quyền 

và nghĩa vụ của giảng viên… Để thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn, các giáo 

viên sẽ có quyền: Được nhận thu nhập trên mức sống tối thiểu và những lợi ích xã hội 

cần thiết; Được đề bạt và nhận phần thưởng theo nhiệm vụ và thành tích; Được nhận 

sự bảo hộ pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ và thực hiện bản quyền trí tuệ; Có cơ hội 

nâng cao khả năng nghề nghiệp; Được nhận và sử dụng cơ sở vật chất và hạ tầng để hỗ 

trợ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Được tự do đánh giá kết quả của người học, trao 

phần thưởng và quyết định về hình phạt học sinh theo nội quy; Được bảo đảm an toàn 

trong khi thực hiện nhiệm vụ; Được tự do tham gia vào những tổ chức chuyên môn, có 

cơ hội tham gia quyết định những chính sách giáo dục; Được đào tạo và phát triển 

chuyên môn thuộc lĩnh vực đảm nhiệm.. 

- Ở các nước khác như Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức, Cộng hòa liên bang 

Nga, Rumania, Cộng hòa Pháp, Vương Quốc Bỉ..v.v, tuy không có bộ luật riêng cho 

nhà giáo nhưng giáo viên và đội ngũ nhà giáo đều được quy định rất chi tiết trong các 

bộ luật về giáo dục đào tạo và sư phạm. Các nước như Mỹ, Canada không có Luật 

giáo viên chung nhưng các bang đều có quy định chi tiết về đội ngũ giáo viên.  Một số 

bộ luật đáng chú ý như:  

+ Luật giáo dục của Romania, được chia thành 4 phần, trong đó phần IV- các 

nguồn nhân lực được chia thành 2 chương: Tổ chức nhân sự trong hệ thống giáo dục 

và Nâng cao chất lượng giáo viên. 
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+ Cộng hòa Pháp là một quốc gia có nền giáo dục pháp triển. Pháp đã ban hành 

Đạo luật giáo dục quốc gia (Code de l'éducation). Phần Pháp lý của Đạo luật giáo dục 

quốc gia được cấu trúc thành 9 tập, trong đó tập 9 được dành để quy định về vấn đề 

nhân sự trong giáo dục. Cấu trúc của phần Pháp lý trong đạo luật cụ thể như sau: Tập 1: 

Nguyên tắc chung của giáo dục, Tập 2: quản lý giáo dục, Tập 3: Tổ chức dạy học, Tập 

4: Các cơ sở giáo dục phổ thông, Tập 5: Cuộc sống tại nhà trường, Tập 6: Tổ chức giáo 

dục đại học, Tập 7: Các cơ sở giáo dục đại học, Tập 8: Cuộc sống học thuật, Tập 9: 

Nhân sự giáo dục. Trong đó, Tập 9 quy định về Nhân sự giáo dục được cấu trúc thành 7 

phần, và mỗi phần có các chương với các Đoạn, Điều, Khoản được quy định cụ thể. 

+ Vương quốc Bỉ Trong Luật về giáo dục sư phạm phối hợp (1957) cũng có 

những Điều, Khoản quy định liên quan đến đội ngũ nhà giáo. Cụ thể như: Tại Nội 

dung 1, Điều 1 quy định: Trường sư phạm mầm non cấp bằng nữ giáo viên mầm non; 

trường sư phạm tiểu học cấp bằng nam, nữ giáo viên tiểu học; trường trung học cấp 

bằng thạc sĩ của giáo dục trung học bậc thấp. Mỗi trường sư phạm có kèm theo trường 

thực hành để học sinh được rèn luyện học tập. Có thể tổ chức gắn liền với mỗi trường 

sư phạm một ban dự bị về thực hành. Cũng tại Nội dung 1, Điều 4 quy định: Thời gian 

học chính thức ít ra là 3 năm đối với các trường sư phạm mầm non, 4 năm đối với các 

trường sư phạm tiểu học và 2 năm đối với các trường sư phạm trung học. Tiếp theo 

cũng tại Nội dung 1, Điều 10 quy định trong các trường sư phạm quốc gia, không 

được chỉ định làm các chức vụ: Giáo sư phụ trách các giáo trình chung (Trong các 

trường sư phạm trung học nếu không có bằng thạc sĩ giáo dục trung cao cấp; Trong 

các trường sư phạm khác nếu không có bằng trên hoặc không có bằng giáo sư trường 

sư phạm); Về giảng dạy sư phạm và phương pháp giảng dạy, chỉ cần có bằng cử nhân 

khoa học sư phạm do một trường đại học cấp sau 4 năm học tập hoặc bằng tiến sĩ khoa 

học giáo dục được cấp theo chế độ cũ; Ngoài điều kiện về văn bằng, nhà vua có thể 

bắt buộc những người dự thi làm giáo sư của các trường sư phạm phải có  trình độ tốt 

về thực hành giáo dục. Thầy giáo theo dõi học tập phải có bằng thạc sĩ giáo dục trung 

học bậc thấp hoặc bằng nam hoặc nữ giáo viên tiểu học hay chứng chỉ tương đương 

hoặc bằng thạc sĩ về giáo dục trung học của bậc cao đẳng; Giáo viên trong các trường 

trung học thực hành phải có bằng thạc sĩ về giáo dục trong trung học bậc thấp. Tại 

Chương XI của Luật đã có một số Điều quy định liên quan đến giáo viên, như Điều 

47: Những thí sinh học ngoài một trường sư phạm quốc gia, một trường sư phạm tỉnh 

hay xã, công xã (được trợ giúp), hoặc một trường sư phạm được công nhận, có thể thi 

để lấy bằng sư phạm làm nữ giáo viên mầm non, nam hoặc nữ giáo viên tiểu học hoặc 

thạc sĩ của giáo dục trung học bậc thấp trước những hội đồng giám khảo do Chính phủ 

tổ chức gồm các thành viên của Hội đồng giáo dục sư phạm quốc gia, sư phạm tỉnh, sư 
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phạm xã, công xã (được trợ giúp) và giáo dục sư phạm được công nhận. Những kỳ thi 

trước Hội đồng giám khảo trung ương, hai môn thi cách nhau ít nhất 01 năm và các 

môn thi đó thuộc chương trình học hoàn chỉnh của các trường sư phạm tương ứng. 

Những người đã đỗ bằng nữ giáo viên tiểu học có thể sau đó 01 năm thi tiếp 01 môn 

duy nhất để có bằng giáo viên mầm non. Tổ chức và chức năng của các Hội đồng giám 

khảo trung ương được quy định bởi Nghị định của nhà vua. Điều 48: Những quyền 

được đăng kí thi các kì thi trước Hội đồng giám khảo nói ở Điều 4 và trước Hội đồng 

giám khảo trung ương để lấy các văn bằng, chứng chỉ về các giáo trình đặc biệt được 

ấn định bởi nhà vua.  

Nhận xét chung: 

Có thể nói, tất cả các quốc gia 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. Chính vì vậy, 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 này. 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. Có rất nhiều 

nghiên cứu tầm cỡ được tiến hành trên quy mô lớn với sự tham gia của hàng chục 

quốc gia nhằm tìm kiếm những chính sách phù hợp nhất để nâng cao chất lượng giáo 

viên, thu hút học sinh giỏi vào ngành sư phạm và giữ chân giáo viên giỏi yên tâm với 

nghề. Nhìn chung, các nghiên cứu đã xác định được một khung chung về chính sách 

giáo viên, thường bao gồm các nhóm chính sách như: thu hút học sinh giỏi nhất vào 

ngành sư phạm; chính sách tuyển dụng, sử dụng; chính sách phát triển nghề nghiệp; 

chính sách đãi ngộ và tôn vinh. Các nghiên cứu cũng đã phân tích, đưa ra được các 

tiêu chuẩn giáo viên cũng như các bộ tiêu chí đánh giá, các mô hình đào tạo, bồi 

dưỡng. Các nghiên cứu đa quốc gia cũng đã tiến hành những phân tích đối sánh giữa 

các nước hoặc các nhóm nước. 

Kết quả của một số nghiên cứu 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; và tất cả phải được đặt trong một hệ 

thống phát triển giáo viên gắn kết với các mục tiêu giáo dục của quốc gia và địa phương. 

Việt Nam đã có một số điều luật quy định về nhà giáo, chủ yếu nằm trong Luật 

Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và rải rác trong một số 

bộ luật khác. Tuy nhiên, “một khung chính sách nhằm tạo ra một hạ tầng cơ sở nhất 

quán” phù hợp với thực tiễn Việt Nam và gắn kết với các mục tiêu Giáo dục quốc gia, 
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như khuyến cáo của các nghiên cứu nói trên, thì có lẽ vẫn còn thiếu vắng. Luật Nhà 

giáo ra đời sẽ khắc phục được “khiếm khuyết” này bởi sẽ tạo ra một hành lang pháp lí 

với một khung chính sách đồng bộ bao phủ toàn bộ các vấn đề liên quan đến nhà giáo 

và nghề dạy học, góp phần giải quyết một cách căn bản các bất cập đang tồn tại. 

14.1.2. Tổng quan các nghiên cứu trong nước  

1. Các nghiên cứu về xây dựng và hoàn thiện pháp luật đối với giáo dục- đào tạo và 

đối với nhà giáo  

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về giáo dục là một trong những nhiệm vụ 

quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục. Hệ thống pháp luật về giáo dục 

đã có bước phát triển vượt bậc so với thời kỳ trước đổi mới, đặc biệt là từ khi Quốc hội 

ban hành Luật Giáo dục năm 1998 đến nay. Tuy nhiên pháp luật về nhà giáo - một bộ 

phận cấu thành của hệ thống pháp luật về giáo dục lại chưa được chú trọng nghiên cứu 

đúng mức. Các công trình nghiên cứu điển hình trong thời gian qua tập trung chủ yếu ở 

một số báo cáo tổng kết chuyên đề, tham luận của các nhà khoa học tại các Hội thảo do 

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc được đề cập đến với vai trò một nội dung có liên 

quan trong các luận văn, luận án nghiên cứu về pháp luật giáo dục nói chung. Có thể 

nêu một số công trình điển hình theo hướng nghiên cứu này như sau: 

Mấy ý kiến ban đầu về việc xây dựng Luật Giáo viên - tiếp cận từ góc độ Luật học 

(2007) của Lê Minh Tâm. Theo tác giả, xuất phát từ tính chất, đặc điểm và những yêu 

cầu khách quan, việc ghép chung nhiều vấn đề của pháp luật về nhà giáo vào các luật 

khác đã cho thấy rõ sự bất hợp lý, làm cho pháp luật có những khoảng cách so với 

thực tế đời sống. Vì vậy, việc nghiên cứu để xác định luận cứ cho việc xây dựng Luật 

Nhà giáo trong bối cảnh hiện nay là rất cần thiết và có ý nghĩa sâu sắc. 

Cơ sở khoa học của việc xây dựng Luật Giáo viên, 2007 - nhiệm vụ nghiên cứu 

khoa học cấp Bộ do Nguyễn Huy Bằng chủ nhiệm, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

chủ trì. Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu về các nguyên tắc, quan điểm, cơ sở 

pháp lý của việc xây dựng Luật Giáo viên làm căn cứ cho việc lập đề xuất đưa Dự án 

Luật Giáo viên vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XII. 

Đề tài đã thực hiện nghiên cứu lý luận xây dựng pháp luật và áp dụng vào xây dựng 

Luật giáo viên. Hơn nữa, đề tài đã đánh giá được thực trạng và nhu cầu điều chỉnh 

pháp luật đối với các quan hệ xã hội liên quan đến đội ngũ giáo viên. Trên cơ sở đó đề 

xuất giải pháp, quan điểm, nguyên tắc và nội dung công tác xây dựng Luật Giáo viên. 

Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sử dụng pháp luật để quản lý đội ngũ giáo viên sẽ 

tạo được mặt bằng pháp lý và tạo ra tính cạnh tranh lành mạnh cho nhà giáo. Đề tài đã 

tiến hành hệ thống hóa và phân tích thực tiễn liên quan đến đội ngũ nhà giáo bao gồm 

các chủ trương chính sách của Đảng về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, thực 
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trạng đội ngũ và nhu cầu phát triển đội ngũ nhà giáo, các quy định pháp luật liên quan 

đến nhà giáo. Đề tài cũng đưa ra các khuyến nghị đối với từng cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền trong việc quản lý, xây dựng và ban hành Luật Giáo viên. 

Trong tác phẩm Hệ thống giáo dục và Luật Giáo dục một số nước trên thế giới 

(2008), Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tác giả đã giới thiệu hệ thống chuẩn phân loại 

giáo dục quốc tế của UNESCO, khái quát về hệ thống giáo dục và Luật Giáo dục của 

một số nước như Liên bang Nga, Cộng hòa Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, 

Đài Loan trong đó giới thiệu toàn văn Luật Giáo viên của Trung Quốc và Đài Loan. 

Giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về giáo dục giai đoạn 2010 – 2020, 2009 - 

nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ do Chu Hồng Thanh chủ nhiệm, Viện Khoa học 

Giáo dục Việt Nam chủ trì. Đây là đề tài lần đầu tiên được triển khai nghiên cứu nhằm 

nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong quản lý nhà 

nước về giáo dục. Đề tài đã nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn công tác xây dựng văn 

bản pháp luật về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đánh giá thực trạng hệ thống 

pháp luật giáo dục Việt nam giai đoạn 2005-2009, đồng thời, đánh giá kết quả xây dựng 

và hoàn thiện hệ thống pháp luật về giáo dục. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đó, nhóm 

nghiên cứu đưa ra các đề xuất định hướng xây dựng hệ thống pháp luật về giáo dục đến 

năm 2020 bao gồm một số đạo luật trong đó có Luật Nhà giáo và một số luật khác như: 

Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục mầm non, Luật Giáo dục phổ thông, Luật 

Giáo dục thường xuyên (GDTX)… Bên cạnh đó, đề tài đã tiến hành đánh giá hệ thống 

các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục nhằm chỉ ra vai trò, ý nghĩa và các yêu cầu 

khách quan của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về giáo dục. 

Đạo đức nhà giáo và vấn đề thể chế hoá (2008) của tác giả Phạm Đỗ Nhật Tiến. 

Theo tác giả, đạo đức nhà giáo (hay còn gọi là sư đức) là cốt lõi của nhân cách nhà 

giáo tạo nên sự cao quý và tôn vinh của nghề dạy học vì vậy rất cần được nghiên cứu 

để thể chế hóa bằng pháp luật thông qua việc ban hành các quy tắc ứng xử, các tiêu chí 

đánh giá đạo đức nhà giáo. 

Luật Giáo dục Đại học một số nước trên thế giới (2008), Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GD& ĐT), các tác giả đã tập hợp và giới thiệu Luật Giáo dục đại học của Trung Quốc, 

Hàn Quốc, Mỹ, Na Uy và Liên bang Nga bao gồm các quy định về hệ thống giáo dục 

đại học, tổ chức và hoạt động của trường đại học, các điều kiện bảo đảm của trường đại 

học, đội ngũ giảng viên, nhân viên và chế độ chính sách đối với giảng viên đại học.  

Luận án Hoàn thiện pháp luật về quản lý các trường đại học, cao đẳng đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục đại học Việt Nam hiện nay, của tác giả Nguyễn Đức Cường 

(2009) đã nghiên cứu những vấn đề lý luận về hoàn thiện pháp luật về quản lý các 

trường đại học, cao đẳng; đánh giá thực trạng pháp luật về quản lý các trường đại học, 
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cao đẳng ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp hoàn thiện về hình thức và nội dung 

pháp luật về quản lý các trường đại học cao đẳng trong đó có nội dung đề cập đến nhà 

giáo giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng. 

Trong bài viết “Một số vấn đề cơ bản cần quan tâm khi xây dựng Luật Giáo viên” 

(2009), tác giả Đặng Thị Thu Huyền kết luận rằng xây dựng pháp luật là một hoạt 

động phức hợp bao gồm nhiều hành vi có quan hệ chặt chẽ với nhau do nhiều chủ thể 

có vị trí, chức năng, quyền hạn khác nhau tiến hành. Tác giả cũng đã nêu ra một số 

vấn đề cơ bản xung quanh việc xây dựng Luật Giáo viên nhằm góp phần phản ánh đặc 

thù nghề nghiệp của nhà giáo và phù hợp với thực tiễn như: khái niệm nhà giáo và đặc 

trưng của nghề dạy học, thực trạng đội ngũ nhà giáo ở nước ta, các chủ trương chính 

sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng Luật Nhà giáo, các quy định pháp luật hiện 

hành nhằm đảm bảo tính pháp chế và tính thống nhất của hệ thống, tiếp thu có chọn 

lọc các quy định về nhà giáo của pháp luật các nước khác trên thế giới, …. 

Trong bài báo “Luật Nhà giáo - cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và quản lý đội 

ngũ nhà giáo”(2012), tác giả Đặng Thị Thu Huyền đã chỉ ra rằng xây dựng Luật Nhà 

giáo là bước đi tất yếu, làm cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và quản lý đội ngũ nhà 

giáo. Theo tác giả, việc ban hành Luật Nhà giáo sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho 

việc xây dựng đội ngũ nhà giáo, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động của 

nhà giáo, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức quản lý các hoạt động của nhà giáo. Đồng thời, 

Luật Nhà giáo cũng tạo điều kiện thu hút các lực lượng xã hội tham gia vào việc xây 

dựng đội ngũ nhà giáo nói riêng và phát triển sự nghiệp giáo dục nói chung. Ngoài ra, 

tác giả cũng làm rõ mối quan hệ giữa Luật Nhà giáo với một số văn bản pháp luật khác 

như Luật Giáo dục, Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, các văn bản pháp luật về 

giáo dục và các văn bản pháp luật khác. 

Tương tự trong bài báo “Nghề giáo và nghề dạy học dưới góc nhìn pháp lý” 

(2012) tác giả Đặng Thị Thu Huyền đã nêu ra các quan niệm, vị trí và các đặc trưng cơ 

bản về nhà giáo. Từ việc phân tích kỹ những đặc trưng về địa vị pháp lý, về đào tạo, 

bồi dưỡng, đãi ngộ, quản lý nhà giáo, tác giả đã chỉ ra những nội dung cần tập trung 

nhằm thống nhất quản lý của nhà nước đối với nhà giáo để có thể xây dựng được đội 

ngũ nhà giáo đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng miền… có 

chất lượng cao một cách ổn định. 

Hoàn thiện pháp luật về nhà giáo ở Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đặng Thị Thu Huyền, Luận án tiến 

sỹ Luật học, 2013), Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách toàn diện, có 

hệ thống về lý luận hoàn thiện pháp luật về nhà giáo cũng như thực tiễn thực hiện 

pháp luật về nhà giáo ở Việt Nam hiện nay. Luận án đã nghiên cứu việc hoàn thiện 
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pháp luật về nhà giáo ở Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên cơ sở vị trí, vai trò quyết định của nhà giáo 

trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục và các đặc trưng riêng biệt của nghề dạy học. 

Bên cạnh đó, luận án đã đưa ra khái niệm pháp luật về nhà giáo, phân tích các đặc 

điểm của pháp luật về nhà giáo, nội dung của pháp luật về nhà giáo đồng thời làm rõ 

vai trò của pháp luật về nhà giáo. Theo tác giả, pháp luật về nhà giáo là cơ sở để tăng 

cường quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với nhà giáo đồng thời tăng cường vai trò 

giám sát của xã hội đối với hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo. Trên cơ sở đó, xây 

dựng hệ thống tiêu chí và các quan điểm, giải pháp nhằm mục đích hoàn thiện pháp 

luật về nhà giáo ở Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế. Cùng với các tiêu chí chung của việc hoàn thiện pháp luật 

về nhà giáo để bảo đảm tính toàn diện, tính đồng bộ, tính thống nhất; phù hợp với điều 

kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam và xu thế hội nhập quốc tế; Luận án cũng đề xuất 

các tiêu chí riêng của việc hoàn thiện pháp luật về nhà giáo nhằm khẳng định vị trí, vai 

trò quan trọng của nhà giáo đối với việc bảo đảm chất lượng giáo dục.  

Hoàn thiện pháp luật về giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay (Lê Thị Kim 

Dung, Luận án tiến sỹ Luật học, 2012). Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận của 

việc hoàn thiện pháp luật về giáo dục đại học; đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật 

về giáo dục đại học và đề xuất hệ thống giải pháp hoàn thiện pháp luật về giáo dục đại 

học ở Việt Nam hiện nay trong đó có nội dung đề xuất về việc cần thể chế hóa các quy 

định về nhà giáo nhằm phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. 

Trong đề tài Nghiên cứu xây dựng Luật Giáo dục đại học của Việt Nam (2011), 

nhóm tác giả đã xây dựng cơ sở lý luận cho việc hình thành và xây dựng Luật Giáo dục 

đại học Việt Nam và vị trí của nó trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện 

hành. Đề tài đã thực hiện nghiên cứu khảo sát thực trạng điều chỉnh pháp luật của giáo 

dục đại học, từ đó chỉ ra một cách chính xác và khách quan nhất những thành công và hạn 

chế của pháp luật giáo dục đại học, làm cơ sở cho việc xây dựng Luật Giáo dục đại học và 

đề xuất những chế tài cụ thể của Luật Giáo dục đại học ở Việt Nam. 

Trong đề án “Nghiên cứu đánh giá và đề xuất nội dung xây dựng Luật Giáo dục 

(sửa đổi)” (2017) của Nguyễn Đức Cường, nhóm nghiên cứu đã làm rõ cơ sở lý luận 

về sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Bên cạnh đó, đề án đi sâu 

nghiên cứu thực trạng triển khai các quy định của Luật Giáo dục (2005), Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật giáo dục (2009) và hệ thống văn bản quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật, trên cơ sở đó đề xuất một số nội dung sửa đổi Luật Giáo dục. 

Trong bài viết “Thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục  (CBQL) 

và những nội dung cần nghiên cứu khi xây dựng Luật Viên chức”(2009), tác giả 
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Nguyễn Hải Thập đã mô tả khái quát thực trạng đội ngũ nhà giáo và CBQL hiện nay 

về số lượng, chất lượng, công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ nhà giáo và 

cán bộ quản lý giáo dục. Tác giả cũng chỉ ra rằng để bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp 

chấn hưng nền giáo dục, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội 

nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng, việc xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán 

bộ quản lý giáo dục cần được thực hiện trên nền tảng pháp lý vững chắc, từ đó rút ra 

một số nội dung cần nghiên cứu khi xây dựng Luật Viên chức như “Luật hoá” các 

quan điểm, chủ trương của Đảng về việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và 

cán bộ quản lý giáo dục, “Luật hóa” một số quy định đang được điều chỉnh bởi các 

văn bản quy phạm pháp luật, …. 

Tóm lại, đánh giá từ nhiều góc độ khác nhau cho thấy một điểm yếu cơ bản của 

Việt Nam là sự không đồng bộ trong hệ thống pháp luật chính sách giáo dục nói 

chung, pháp luật về chính sách giáo viên nói riêng. 

2. Các nghiên cứu về các chính sách đối với nhà giáo. 

Trong tác phẩm “Một số vấn đề đổi mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo” 

(1995) tác giả Trần Hồng Quân đã nhấn mạnh một trong các vấn đề đặt ra cho giáo 

dục đó là phải xây dựng hệ thống chính sách và chế độ đối với nhà giáo. Xây dựng chế 

độ, chính sách đối với nhà giáo chính là biểu hiện sự coi trọng của Đảng và Nhà nước 

đối với giáo dục và góp phần tạo ra động lực của cả thầy và trò để thực hiện mục tiêu 

giáo dục đặt ra. Vấn đề tạo động lực cho nhà giáo là một trong các vấn đề lớn rất cần 

được quan tâm nghiên cứu, ngoài yếu tố tinh thần như lý tưởng, lòng yêu nghề, để tạo 

động lực còn có yếu tố vật chất là quyền lợi như lương, phụ cấp, cơ hội đào tạo nâng 

cao trình độ... Phải coi trọng yếu tố tạo động lực cho nhà giáo thì mới có thể nâng cao 

chất lượng giáo dục. 

Vấn đề giáo viên - Những nghiên cứu lý luận và thực tiễn (2006) của Trần Bá 

Hoành. Cuốn sách đã tập trung vào các vấn đề như vai trò của giáo viên và vị trí của 

các trường sư phạm, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, sử dụng giáo viên. Theo tác giả, 

xu thế đổi mới giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế đang đặt ra những yêu cầu 

mới về phẩm chất, năng lực, làm thay đổi vai trò và chức năng của người giáo viên. 

Tác giả Phạm Đỗ Nhật Tiến đã khái quát trong bài báo “Tư duy lại về chế độ 

chính sách đối với giáo viên phổ thông nước ta” (2011) những yêu cầu đặt ra, những 

chế độ chính sách đãi ngộ mà Nhà nước và xã hội đem lại cho giáo viên phổ thông và 

những rào cản trong việc phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông ở nước ta hiện nay. 

Tác giả đã tư duy lại về chế độ chính sách đối với giáo viên phổ thông theo hai chiều: 

một là, sự mất cân đối giữa một bên là các yêu cầu cao đối với giáo viên và một bên là 

sự bất cập về chế độ chính sách; hai là, sự hình thành thị trường giáo dục và tác động 
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của nó tới những lựa chọn về giá trị của giáo viên. Trên cơ sở đó, tác giả đã đưa ra một 

số khuyến nghị cho việc xây dựng chế độ chính sách cho giáo viên trên nguyên tắc 

bảo đảm sự tương xứng giữa những gì yêu cầu ở giáo viên với những gì cần và có thể 

đem lại cho họ và cần tính đến những quy luật của kinh tế thị trường. 

Theo Lê Quốc Hội (Trường Đại học Kinh tế quốc dân), chính sách giáo dục và 

đào tạo là một trong những chính sách xã hội cơ bản trong hệ thống các chính sách 

kinh tế – xã hội của Nhà nước. Trong bài viết “Chính sách giáo dục và đào tạo ở Việt 

Nam: thực trạng và khuyến nghị” (2014) tác giả đã đánh giá thực trạng chính sách 

giáo dục và đào tạo tại Việt Nam trong thời gian qua (từ 1986 đến nay) chỉ ra những 

thành tựu chủ yếu của chính sách giáo dục và đào tạo, nêu ra những hạn chế chủ yếu 

và những nguyên nhân của những hạn chế đó. Theo tác giả, trong những năm qua mức 

thụ hưởng về giáo dục và đào tạo của người dân càng tăng, công bằng giáo dục đã 

được cải thiện, cơ hội cho người dân tiếp cận tốt hơn về giáo dục và đào tạo. Tuy 

nhiên, bên cạnh đó chất lượng giáo dục và đào tạo còn thấp, cơ sở vật chất (CSVC)  

còn hạn chế,…Trên cơ sở đó, tác giả đã nêu ra một số định hướng chính sách giáo dục 

và đào tạo trong những năm tới. 

Trong luận án tiến sĩ “Chính sách phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường 

đại học công lập tại Việt Nam” (2017), tác giả Vũ Đức Lễ đã khẳng định rằng
 
để phát 

triển đội ngũ giảng viên, Nhà nước cần xây dựng cơ chế, chính sách nhằm giải quyết 

mối quan hệ phát sinh từ công tác quản lý nhà nước đối với đội ngũ giảng viên, với 

người học và xã hội. Việc hoàn thiện các chính sách phát triển đội ngũ giảng viên có 

vai trò rất quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của đội ngũ giảng viên trong giai 

đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Tác giả đã đưa ra những quan điểm nhằm phát 

triển đội ngũ giảng viên đại học công lập phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay và 

xu thế hội nhập quốc tế. Xây dựng các nguyên tắc nhằm hoàn thiện chính sách phát 

triển đội ngũ giảng viên đảm bảo hài hòa lợi ích tập thể và cá nhân, với người học, lợi 

ích lâu dài của cơ sở đào tạo và xã hội. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất các giải pháp 

hoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ giáo viên đại học công lập hiện nay.
 

 Năm 2016, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng (Quốc hội 

khóa XIV) thực hiện báo cáo kết quả giám sát "Đánh giá việc thực hiện chính sách, 

pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016" 

trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Nhiệm vụ đã tóm lược hệ thống các văn bản quy phạm 

pháp luật hiện hành do cấp Trung ương và địa phương ban hành về chế độ, chính sách 

đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Đánh giá kết quả đạt được và những hạn 

chế, tồn tại trong việc ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về quy 

trình tiến độ ban hành văn bản, tính thống nhất, đồng bộ, tính phù hợp, toàn diện, tính 
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dự báo, kịp thời, khả thi...của hệ thống văn bản; Nguyên nhân của những hạn chế, tồn 

tại trong việc ban hành. Ngoài ra, nhiệm vụ cũng đã đánh giá được việc thực thi các chế 

độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bao gồm: chính sách tuyển 

dụng, chính sách lương, phụ cấp, ưu đãi và chế độ đãi ngộ vật chất khác, chính sách đào 

tạo bồi dưỡng, chính sách thu hút đặc thù, chính sách khen thưởng, kỷ luật,....và đánh 

giá được tác động của những chính sách đó trong việc thu hút và phát triển đội ngũ nhà 

giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Trên cơ sở đó, nhiệm vụ đã đưa ra một số đề xuất 

khuyến nghị về việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về chế độ, chính sách đối với nhà 

giáo và cán bộ quản lý giáo dục; về bảo đảm và nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ, 

chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục,.... trong đó cần sớm xây dựng 

và ban hành Luật Nhà giáo nhằm luật hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước 

về vị thế nhà giáo và đặc điểm nghề 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. 

Một số nghiên cứu chính sách khác, như: Nghiên cứu một số chế độ chính sách 

đối với giáo viên mầm non trong tình hình kinh tế - xã hội hiện nay của tác giả Nguyễn 

Thị Quyên; Nghiên cứu đánh giá kết quả thực hiện chủ trương, chính sách phát triển 

các loại hình trường chuyên bậc trung học phổ thông (THPT) trong quá trình đổi mới 

giáo dục và đào tạo (1986 - 2000) của tác giả Đào Vân Vy; Nghiên cứu sự tác động 

của các chính sách giáo dục đối với sự phát triển quy mô đào tạo trung học chuyên 

nghiệp của tác giả Đỗ Thị Hòa. Ngoài ra còn nhiều nghiên cứu chuyên sâu của các tác 

giả như Đặng Bá Lãm, Nguyễn Minh Đường, Phạm Thành Nghị, Trần Khánh Đức... 

đã đặt nền tảng bước đầu cho việc xây dựng luận cứ khoa học và quy trình hoạch định 

chính sách phát triển giáo dục trong thời kì đổi mới. 

3. Các nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực giáo dục đào tạo
 

Đề tài nghiên cứu “Các giải pháp cải cách công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên 

phổ thông” do nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình làm chủ nhiệm đã xây 

dựng được cơ sở khoa học làm căn cứ đề xuất các giải pháp cải cách công tác đào tạo, 

bồi dưỡng giáo viên, trong đó xác định vị trí, vai trò, chức năng của giáo dục phổ 

thông trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; xác định mục tiêu giáo dục phổ 

thông và mô hình nhà trường phổ thông, phân tích đặc điểm lao động sư phạm của 

người giáo viên hiện đại; xác định các yêu cầu về phẩm chất và năng lực nghề nghiệp 

đối với người giáo viên sau 10 -15 năm tới. Đề tài đã chỉ ra rằng vai trò của người thầy 

là căn cứ quan trọng để hoạch định chiến lược phát triển giáo dục nhưng cho đến nay, 

vấn đề giáo viên chưa một lần được giải quyết căn cơ, khiến cho tất cả mong muốn đổi 

mới giáo dục đều không thực hiện được đến nơi đến chốn. Nghiên cứu đã chỉ ra giáo 

viên mới ra trường có chất lượng tốt về các kỹ năng dạy học nhưng hạn chế ở kỹ năng 
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giáo dục, nhất là giải quyết vấn đề. Cấu trúc chương trình đào tạo ở các trường sư 

phạm chưa coi trọng việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, các môn học nghiệp vụ sư 

phạm thiên về lý thuyết, tách rời thực tế, phương pháp đào tạo giáo viên ở các trường 

sư phạm chưa gắn với thực tế, thực hành do tính tự học của sinh viên chưa cao, công 

tác bồi dưỡng giáo viên hàng năm cũng chưa đáp ứng được yêu cầu, coi nhẹ kỹ năng 

sư phạm, hình thức bồi dưỡng chỉ là nghe giảng tập trung,... Trên cơ sở đó, nhóm 

nghiên cứu đã đề xuất phải cải cách công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông. 

Trước hết là quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở đào tạo giáo viên trên cả nước, ưu tiên 

cho việc đầu tư và phát triển một số cơ sở đào tạo giáo viên trọng điểm; tiếp theo, cần 

nâng cao chất lượng tuyển sinh vào các trường sư phạm và giải quyết tốt việc làm cho 

sinh viên sư phạm ra trường.
 

Dự án “Phát triển giáo viên tiểu học” được triển khai từ năm 2002 đến 2006 tập 

trung giải quyết các vấn đề sau: Nghiên cứu xây dựng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên 

tiểu học; Nghiên cứu xây dựng các giáo trình đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao 

đẳng sư phạm và các giáo trình đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học; Nghiên cứu 

chế độ chính sách đối với giáo viên tiểu học. Sau 4 năm thực hiện, Dự án đã tổ chức 

biên soạn được 49 giáo trình các môn học đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng 

sư phạm, 40 giáo trình các môn học đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học và xây 

dựng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
 

Dự án “Đào tạo giáo viên trung học cơ sở (THCS)” được triển khai từ 2000 đến 

2007 tập trung vào việc xây dựng chương trình cao đẳng sư phạm đào tạo giáo viên 

trung học cơ sở dạy hai môn. Dự án đã xây dựng được 304 giáo trình các môn học và 

biên soạn 65 tài liệu hỗ trợ cho giảng viên các trường cao đẳng sư phạm. Dự án còn tổ 

chức bồi dưỡng tạo nguồn đào tạo giáo viên trung học cơ sở ở các vùng khó khăn, 

vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.
 

Dự án “Phát triển giáo viên trung học phổ thông và giáo viên trung cấp chuyên 

nghiệp“ bắt đầu triển khai năm 2007 và kết thúc vào năm 2011 tập trung vào các vấn 

đề đổi mới đào tạo giáo viên trung học phổ thông và giáo viên trung cấp chuyên 

nghiệp: rà soát lại các chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông; nghiên cứu 

đề xuất đổi mới Chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông cho 17 trường 

Đại học Sư phạm ; biên soạn tài liệu tập huấn cho đội ngũ giảng viên các trường Đại 

học Sư phạm về đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo giáo viên trung học phổ thông 

phục vụ triển khai chương trình mới; biên soạn 30 bộ giáo trình cho một số ngành 

(Toán, Vật lý, Hoá học, Văn, Sử, Địa lý v.v…); biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn 

về chuyên môn và tăng cường năng lực nghề nghiệp cho giáo viên trung học phổ 

thông ở 13 tỉnh; xây dựng Chương trình bồi dưỡng giáo viên tập sự, viết tài liệu tập 
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huấn theo các môn học; xây dựng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
 

Ba Dự án về phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông các cấp đã đem lại những kết 

quả nhất định, chất lượng đội ngũ giáo viên bước đầu được cải thiện. Tuy nhiên, so 

với yêu cầu, đội ngũ giáo viên vẫn còn nhiều bất cập. Những vấn đề cả ba Dự án giải 

quyết chưa mang tính cải cách và thiếu đồng bộ.
 

Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng và 

nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Thủ tướng Chính 

phủ đã có Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chất 

lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010”. Một trong 

các nội dung của Đề án là đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên. Bộ Giáo dục và Đào 

tạo giao cho Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục (nay là Viện Khoa học giáo 

dục Việt Nam) phối hợp với các địa phương thực hiện nhiệm vụ này. Kết quả khảo sát 

đã giúp cho việc đề xuất các biện pháp đổi mới đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Tuy 

nhiên, các biện pháp vẫn chưa mang tính cải cách và cho đến nay vẫn chưa có sự đánh 

giá kết quả của Đề án.
 

Trong khuôn khổ chương trình khoa học giáo dục cấp Bộ “Đổi mới đào tạo giáo 

viên trong trường đại học sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông thời kỳ 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” do Trường Đại học Sư Phạm Hà 

Nội chủ trì, một số đề tài như: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đổi mới 

đào tạo giáo viên, đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa và hội nhập quốc tế, Nghiên cứu đề xuất giải pháp đổi mới quản lý đào tạo giáo 

viên của các trường đại học sư phạm.... đã đề cập đến vai trò của người giáo viên trong 

tương lai, triết lý của Đảng, Nhà nước về đào tạo và bồi dưỡng giáo viên trong thời kỳ 

mới, đánh giá thực trạng đào tạo và quản lý đào tạo giáo viên trong các trường Đại học 

sư phạm hiện nay. Các đề tài cũng đã đưa ra định nghĩa, chức năng nhiệm vụ của giáo 

viên, những quy định đối với giáo viên với tư cách là một nhà giáo, khái niệm năng lực 

nghiệp vụ sư phạm, và những yêu cầu đối với giáo viên và đào tạo giáo viên.
 

Nhận xét chung:
 

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 
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khác trong xã hội. Bàn về vai trò, vị thế của nhà giáo cho 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 

vị thế 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. 
 

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 dạy không đúng chuyên môn. Điều chuyển giáo viên 

từ dạy các cấp học cao hơn 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.
 

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

14.2.1. Tính cấp thiết 

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?” (McKinsey, 2007), 

các nhà khoa học đã đưa ra kết luận: “Chất lượng của hệ thống giáo dục không thể 
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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...). Các quy định thường đề cập đến 

những vấn đề như: đạo đức nhà giáo, chuẩn nghề nghiệp, chế độ đãi ngộ, chứng chỉ 

hành nghề, hiệp hội nhà giáo, chính sách thu hút học sinh giỏi vào ngành sư phạm... 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 nói chung và phát triển đội ngũ giáo viên nói riêng, 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.” 

Mặc dù chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo là nhất 

quán và rõ ràng, song kết quả của một số nghiên cứu về thực trạng của đội ngũ nhà giáo 

cho thấy còn rất nhiều bất cập đang tồn tại. Theo nguyên Phó Chủ tịch nước kiêm cựu 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Bình thì “Mặc dù nhà giáo có vai trò 

quyết định đối với chất lượng giáo dục, song mấy chục năm nay vấn đề làm sao để có 

được một đội ngũ nhà giáo có chất lượng vẫn chưa được giải quyết một cách căn bản.” 

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 
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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”. Trên báo chí và 

các phương tiện truyền thông, hàng ngày, hàng giờ chúng ta có thể đọc và nghe về những 

vấn đề bất cập, bức xúc liên quan đến nhà giáo, từ những “nỗi đau” của người làm nghề 

giáo như: “sự cay đắng về đồng lương”, sự thiếu tôn trọng của phụ huynh và của học sinh 

với thầy cô giáo, những tiêu cực trong tuyển dụng và luân chuyển giáo viên, học sinh giỏi 

thờ ơ với ngành sư phạm…cho đến những bất bình của xã hội đối với một bộ phận nhà 

giáo, như: vấn đề dạy thêm, học thêm tràn lan, thầy cô giáo bạo lực, xúc phạm học trò, 

hiệu trưởng/giáo viên thiếu trung thực, thiếu gương mẫu… 

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 giáo, tùy theo mức độ, còn được đề cập trong các văn bản như: Luật Thi 

đua khen thưởng, Luật Thể dục thể thao...  

- Luật Giáo dục 2005 (sửa đổi 2009) là luật riêng cho ngành Giáo dục gồm các 

quy định chung nhất về giáo dục, đào tạo. Luật Giáo dục dành riêng 01 chương với 03 

mục, 13 điều nói về nhà giáo (từ Điều 70 đến Điều 82), trong đó đề cập đến các vấn 

đề: nhiệm vụ và quyền của nhà giáo, đào tạo bồi dưỡng nhà giáo, chính sách đối với 

nhà giáo. Tuy vậy, các quy định chưa thể hiện được các đặc thù của nhà giáo và nghề 

dạy học, chưa điều chỉnh cụ thể và riêng biệt các lĩnh vực quan hệ xã hội của nghề dạy 

học và đang bộc lộ nhiều bất cập trong bối cảnh hiện nay. 

- Luật Giáo dục Đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp là các luật nhánh của Luật 

Giáo dục, chi tiết hơn về các vấn đề liên quan đến giáo dục ở bậc đại học và dạy nghề, vì 

vậy các quy định về nhà giáo cũng còn chung chung, tương tự như ở Luật Giáo dục. 

- Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức là luật chung cho cán bộ, công chức, 

viên chức toàn quốc nên chưa có các quy định đặc thù cho từng ngành, từng lĩnh vực, 

chưa phản ánh được những đặc thù của đội ngũ nhà giáo, về tổ chức dạy học và hoạt 

động giáo dục của nhà giáo, chưa điều chỉnh trực tiếp các quan hệ về nhà giáo. Do đó, 

giáo viên hoạt động theo Luật Viên chức thì việc quản lý, sử dụng đội ngũ còn nhiều 

bất cập như tuyển dụng, sử dụng, luân chuyển, xét bậc lương, các chế độ chính 

sách...Vì vậy khi xây dựng Luật Nhà giáo thì những đặc thù nghề nghiệp sẽ được tính 

đến và sẽ khắc phục được những bất cập nói trên.  

- Bên cạnh các Luật nói trên, hiện có gần 200 văn bản, thông tư, hướng dẫn liên quan 
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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 
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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 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... 

14.2.2. Ý nghĩa lí luận và thực tiễn 
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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. Nhà 

nước quản lý xã hội bằng pháp luật là một trong những nguyên tắc cơ bản của Nhà 

nước pháp quyền. 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, 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. 

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. 

15 Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài 

nước có liên quan đến đề án đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan: 
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15.1. Trong nước 

1. Nguyễn Huy Bằng (2007), Cơ sở khoa học của việc xây dựng Luật Giáo viên, Đề 

tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 

2. Nguyễn Thị Bình (2013), “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải cách công tác đào 

tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông” Đề tài Khoa học độc lập cấp Nhà nước. 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Hệ thống Giáo dục và Luật Giáo dục một số nước 

trên thế giới, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.  

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Luật Giáo dục đại học một số nước trên thế giới, 

Tài liệu lưu hành nội bộ, Hà Nội.  

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo -Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (2015), Báo cáo 

nghiên cứu sơ bộ thông tin tư liệu về luật nhà giáo và điều ước quốc tế liên quan 

đến nhà giáo trong luật giáo dục của một số nước trên thế giới. 

6. Lê Văn Chín (2011), Quản lý đội ngũ giảng viên tiểu học tỉnh Bến Tre đáp ứng đổi 

mới giáo dục, Luận án tiến sĩ quản lý giáo dục, trường đại học Giáo dục, Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

7. Đỗ Minh Cương-Nguyễn Thị Doan (2001), Phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại 

học Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

8. Nguyễn Đức Cường (2017), Nghiên cứu đánh giá và đề xuất nội dung xây dựng 

Luật giáo dục (sửa đổi)”, Đề án khoa học cấp Bộ. 

9. Nguyễn Đức Cường (2009),Hoàn thiện pháp luật về quản lý các trường đại học, 

cao đẳng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học Việt Nam hiện nay, Luận án 

tiến sỹ Luật học. 

10. Lê Thị Kim Dung (2012), Hoàn thiện pháp luật về giáo dục đại học ở Việt Nam 

hiện nay, Luận án Tiến sỹ Luật học. 

11. Trần Khánh Đức (2014), Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ XXI, 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

12. Trần Bá Hoành (2006), Vấn đề giáo viên - Những nghiên cứu lý luận và thực tiễn, 

NXB Đại học sư phạm, Hà Nội. 

13. Lê Quốc hội (2014), Chính sách giáo dục và đào tạo ở Việt Nam: thực trạng và 

khuyến nghị, Tạp chí kinh tế và phát triển, tr.70-76. 

14. Đặng Thị Thu Huyền (2012), “Nhà giáo và Nghề dạy học dưới dóc nhìn pháp lý”, 

http://vnclp.gov.vn. 

15.  Đặng Thị Thu Huyền, Nguyễn Huy Bằng (2009), “Một số vấn đề cơ bản cần quan 

tâm khi xây dựng Luật giáo viên”, Tạp chí giáo dục số 215, tr.3-6. 

16. Đặng Thị Thu Huyền (2012), “Luật Nhà giáo - cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và 
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quản lý đội ngũ nhà giá”, http://vnclp.gov.vn. 

17. Đặng Thị Thu Huyền (2013), Hoàn thiện pháp luật về nhà giáo ở việt nam trong 

bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, 

Luận án tiến sỹ Luật học. 

18. Vũ Đức Lễ (2017), Chính sách phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường đại 

học công lập tại Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Quản lý công. 

19. Hoàng Thế Liên (2011), Nghiên cứu xây dựng luật giáo dục đại học của Việt Nam, 

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. 

20. Trần Hồng Quân (1995), Một số vấn đề đổi mới trong lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo, NXB Giáo dục, Hà Nội. 

21. Lê Minh Tâm (2007), “Mấy ý kiến ban đầu về việc xây dựng Luật nhà giáo”, Kỷ 

yếu hội thảo khoa học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lưu hành nội bộ. 

22. Chu Hồng Thanh (2012), Giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về giáo dục giai 

đoạn 2010-2020, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. 

23. Nguyễn Hải Thập, (2017), Thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục 

và những nội dung cần nghiên cứu khi xây dựng luật viên chức. 

24. Phạm Đỗ Nhật Tiến (2008), “Đạo đức nhà giáo và vấn đề thể chế hoá”, Tạp chí 

khoa học giáo dục, số 30, tr.1-4. 

25. Phạm Đỗ Nhật Tiến (2011), “Tư duy lại về chế độ chính sách đối với giáo viên phổ 

thông nước ta”, Tạp chí khoa học giáo dục, số 73, tr.1-4. 

26. Trường Đại học sư phạm Hà Nội (2014), các đề tài chương trình khoa học giáo dục cấp 

bộ “Đổi mới đào tạo giáo viên trong trường Đại học Sư phạm, đáp ứng yêu cầu giáo dục 

phổ thông thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. 

15.2. Quốc tế 

1. Alfonso Borreo Cabal (1998), The University as an institution today, UNESCO 

Publishing, Paris. Code de l’éducation en Francehttp//: daniel.calin.free.fr/ 

textef/code_education.html. 

2. Code de deontologie des enseignants de la Corporation des Practiciens en 

Medecines Douces du Quebec 

http//:unesdoc.unesco.org/images/0011/001102/110220f.pdf 

Declaration sur l’ethique professionnelle 

http//:unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114048f.pdf. 

3. Daniel R.Beerens (2003), Envaluating Teachersfor Professional Growth: Creating 

a Culnrefo Motivation and leaning, Corwin press, INC - Califomia. 

4. Hary Kwa (2004), Information technology training Programs for students and 
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teachers, US Department of Education. 

5. Jenning R.E (1997), Education and Politics: Policy making in Local Education 

Authorities. Batsford, London. 

6. Knight, J. (2009), Internationalization: Unintended consequences? International 

Higher education, Number 54. Retrieved at: 

 http://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/newsletter/Number54/p8_Knight.htm.. 

7. OECD (2005), Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective 

Teachers. 

8. OECD (2011), Material of International Summit on Teaching profession 

9. OECD (2012), Material of International Summit on Teaching profession 

10. OECD (2013), Material of International Summit on Teaching profession 

11. OECD (2014), Material of International Summit on Teaching profession 

12. OECD (2015), Material of International Summit on Teaching profession 

13. OECD (2016), Material of International Summit on Teaching profession 

14.  Philip G, Altbach (1995), Comparative Higher Education: Knowledge, the 

University, and Development, Ablex Publishing Corporation Greenwich, 

Connecticut, London. 

15. Richard I.Arends (1998), Learning to teach, McGraw-Hill Companies. 

16. Sirat, M. (2005), Transnational higher education in Malaysia: balancing benefits 

and concerns through regulations. Retrieved at: 

http://jpt.mohe.gov.my/penyelidik/penyelidikan%20IPPTN/Research%20Paper  

17. The Republic of the Philippine (1994) Professional Teacher Law in 1994 (Law No. 

7836) and Revised in 2004 (Law No. 9293) 

18. The Republic of Indonesia (1998), Law teachers and lecturers. 

19. The World Bank (2010), Teacher policies around the world Objectives, Rationale, 

Methodological Approach, and Products. 

20. The World Bank (2013) What matters most for teacher policies: A framework paper. 

21. UNESCO/ILO (1966) Recommendation concerning the status of teachers. 

22. UNICEF (2011), Teacher: A regional study on recruitment, development and 

salaries of teachers in the CEECIS region.  
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16. Nội dung nghiên cứu của đề án: 

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

1.1.  Lý  luận về Nhà giáo và đặc thù lao động sư phạm của nhà giáo 

- Nghề dạy học: Đặc trưng của nghề dạy học; Yêu cầu đối với nghề dạy học; 

- Mô tả nhiệm vụ và công việc có tính đặc thù của nghề dạy học làm cơ sở đề xuất 

khung chính sách; 

- Nhà giáo:  

+ Khái niệm về nhà giáo; 

+ Đặc thù lao động sư phạm của nhà giáo (Xác định rõ lao động đặc thù của 

nghề sư phạm và những khác biệt so với công chức và viên chức bình thường); 

+ Vị trí, vai trò của nhà giáo; 

+ Vị thế nhà giáo hiện nay; 

+ Phân loại nhà giáo. 

1.2. Lý  luận về  quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với nhà giáo 

- Pháp luật về nhà giáo; 

- Mục đích ban hành Luật Nhà giáo; 

- Vị trí của Luật Nhà giáo trong hệ thống pháp luật về giáo dục; 

- Sự cần thiết của việc quản lý nhà nước bằng pháp luật; 

- Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo. 

1.3. Lý luận về chính sách, khung chính sách và những yêu cầu về  chính sách quốc 

gia đối với nhà giáo; vai trò của nó đối với phát triển đội ngũ nhà giáo và nâng cao 

chất lượng giáo dục và đào tạo. 

- Chính sách và chính sách đối với nhà giáo; 

-  Bối cảnh kinh tế - xã hội và tác động đến việc xây dựng chính sách đối với nhà giáo;  

- Những yêu cầu về chính sách quốc gia đối với nhà giáo; 

- Chính sách cơ bản về nhà giáo cần được thể chế hóa trong Luật Nhà giáo; 

- Khung chính sách và khung chính sách đối với nhà giáo;  

- Vai trò của khung chính sách đối với nhà giáo trong xây dựng Luật Nhà giáo và 

trong phát triển đội ngũ nhà giáo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. 

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

- Căn cứ chủ yếu xây dựng khung chính sách: Mỗi chính sách của nhà nước cần 

phải dựa trên các căn cứ quan trọng. Những căn cứ này làm cho chính sách trở thành 1 

bộ phận thống nhất của toàn bộ hệ thống chính sách công, vừa giải quyết mục tiêu 
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riêng biệt của chính sách đó, vừa góp phần thực hiện mục tiêu chung của quốc gia. 

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; 

- Nghiên cứu các mô hình xây dựng khung chính sách. Lựa chọn mô hình xây 

dựng khung chính sách nhà giáo phù hợp với hệ thống chính sách pháp luật và thực 

tiễn Việt Nam; 

- Nghiên cứu mục tiêu của chính sách: xác định vấn đề, lựa chọn vấn đề, xác định 

mục tiêu của chính sách; 

- Nghiên cứu xây dựng các giải pháp của chính sách: Các yêu cầu xây dựng giải 

pháp, phương pháp đánh giá tác động, nghiên cứu dự báo tương lai, lựa chọn các 

chính sách.  

Nội dung 2: Nghiên cứu đánh giá thực trạng đội ngũ nhà giáo và việc thực thi 

pháp luật, hiệu quả thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo. 

2.1. Quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước đối với đội ngũ nhà giáo 

- Vị trí, vai trò của đội ngũ nhà giáo; Vị thế của nhà giáo; 

- Tạo nguồn  (tuyển sinh, đào tạo giáo sinh ); 

- Tuyển dụng; 

- Quản lý, sử dụng (vị trí việc làm, môi trường làm việc, đánh giá, quy hoạch, bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, sàng lọc đội ngũ nhà giáo); 

- Đãi ngộ, tôn vinh; 

- Đào tạo, bồi dưỡng (nâng cao trình độ chuyên môn, ngạch bậc); 

- Thay đổi vị trí việc làm (làm CBQL các cấp, chuyển ngành...). 

2.2. Thực trạng  đội ngũ nhà giáo:  lao động sư phạm, tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ 

đội ngũ nhà giáo  

- Thực trạng lao động sư phạm của nhà giáo; 

- Thực trạng công tác đào tạo nhà giáo; 
 

- Thực trạng việc tuyển dụng, thu hút đội ngũ nhà giáo;
 

- Thực trạng việc sử dụng đội ngũ nhà giáo;
 

- Thực trạng chế độ lương, đãi ngộ, khen thưởng, vinh danh các nhà giáo.
 

2.3. Đánh giá việc thực thi pháp luật có liên quan đến đội ngũ nhà giáo:  

- Thực trạng việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhà giáo 

(kết quả đạt được, hiệu quả tác động đến nhà giáo, những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân); 
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- Hiến pháp  

- Các Bộ luật và Luật 

+ Bộ Luật Lao động 

+ Luật Việc làm 

+ Luật Cán bộ công chức 

+ Luật Viên chức; 

+ Luật Giáo dục; 

+ Luật Giáo dục Đại học; 

+ Luật Giáo dục nghề nghiệp; 

- Các văn bản dưới Luật; 

- Các Nghị quyết của Đảng: Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, Nghị quyết 29-

NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW khóa XII.. 

2.3. Đánh giá  tác động và hiệu quả thực hiện những chính sách đối với nhà giáo  

- Chính sách tuyển dụng, thu hút đội ngũ nhà giáo; 

- Chính sách lương, phụ cấp đội ngũ nhà giáo; 

- Định mức lao động, chế độ làm việc; 

- Chính sách sử dụng đội ngũ nhà giáo; 

- Chính sách ưu đãi khác...; 

2.4.  Sự cần thiết xây dựng Luật Nhà giáo 

- Nhu cầu của đội ngũ nhà giáo, của cán bộ quản lý, của các bên liên đới; 

- Sự cần thiết phải xây dựng Luật Nhà giáo 

2.5. Đánh giá chung chỉ rõ ưu điểm, hạn chế nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.  

Nội dung 3: Nghiên cứ 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  

3.1. Kinh nghiệm quốc tế về quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với nhà giáo; 

3.2. Kinh nghiệm quốc tế về Chính sách đối với đội ngũ nhà giáo;  

3.3. Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng Luật Nhà giáo; 

3.4. Khuyến nghị về Khung chính sách đối với nhà giáo, quản lý nhà nước bằng pháp 

luật và xây dựng Luật Nhà giáo ở Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Nhóm đề án tập trung nghiên cứu kinh nghiệm của các nhóm nước sau: 

+ Nhóm 1: Các quốc gia có Luật Giáo dục đồng thời có Luật Nhà giáo: Philippin, 
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Trung Quốc. Nghiên cứu làm rõ quy trình xây dựng Luật Giáo dục; Nội dung, chính 

sách nhà giáo được quy định trong Luật. 
 

+ Nhóm 2: Các quốc gia chỉ có Luật /Bộ Luật Giáo dục trong đó có chương/Luật  

dành cho nhà giáo: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc. Nghiên cứu làm rõ định hướng chính sách 

nhà giáo được quy định trong Luật Giáo dục.
 

+ Nhóm 3: Các quốc gia có chính sách ưu tiên dành riêng cho nhà giáo: Pháp, 

Phần Lan, Newzeland. Nghiên cứu làm rõ chính sách ưu đãi đặc biệt dành riêng cho 

nhà giáo.
 

Từ những nghiên cứu của 03 nhóm các quốc gia, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt 

Nam trong việc đề xuất chính sách nhà giáo, xây dựng và ban hành Luật Nhà giáo.
 

Nội dung 4. Xây dựng khung chính sách đối với nhà giáo 

4.1. Quan điểm, nguyên tắc xây dựng khung chính sách đối với nhà giáo. 

4.2. Những chính sách cơ bản được thể chế hóa trong khung chính sách đối với nhà giáo 

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: 

các quy định thể hiện rõ đặc thù, vai trò quan trọng của nhà giáo đối với sự nghiệp 

“trồng người“, trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà giáo đối với yêu cầu giáo dục và đào tạo 

thế hệ trẻ; với việc phát triển chuyên môn nghề nghiệp, nâng cao dân trí, phát triển 

cộng đồng và yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế. Vấn đề quyền của giáo viên trong 

việc lựa chọn tài liệu, SGK, phương tiện dạy học, phát triển chương trình;....
 

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;
 

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 đạo tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đánh giá đối với giảng viên giảng 

dạy tại các cơ sở giáo dục đại học (nghiên cứu, thực hành, ứng dụng);
 

- 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...;
 

- Về tổ chức nghề nghiệp cho nhà giáo nhằm thúc đẩy sự giao lưu, hợp tác về 
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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 ?.
 

- 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) Vấn đề chính sách đãi ngộ, lương và các điều kiện làm việc của nhà giáo:  

- 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; 

- Chính sách hỗ trợ về nhà ở cho nhà giáo;  

- 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:  

- 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; 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu chung về nhà giáo toàn ngành để quản lý đội ngũ nhà giáo. 

... 

4.3. Khung chính sách đối với nhà giáo, cơ sở khoa học xây dựng Luật Nhà giáo. 
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Các chính 
sách 

Hoạt động 
nghề nghiệp 

Thể chế 
trong luật 

Phạm vi điều 
chỉnh 

Đối tượng áp 
dụng 

Chính sách 1
 

Dạy học Tiêu chuẩn 
chức danh 

Quyền và 
nghĩa vụ 

Nhà giáo 

Chính sách 2
 

Phát triển nghề 
nghiệp 

Tuyển dụng, 
đãi ngộ 

Trách nhiệm Đối tượng liên 
đới 

Chính sách 3 Liên kết xã hội Tiêu chuẩn Trách nhiệm Lực lượng xã hội 

Chính sách... Quản lý lớp 
học 

Đào tạo, bồi 
dưỡng 

Trách nhiệm, 
nghĩa vụ 

Nhà giáo 

 Việc xây dựng khung chính sách nhà giáo được căn cứ trên cơ sở hoạt động nghề 

nghiệp của giáo viên, tác động xã hội liên quan và thực hiện thi hành pháp luật liên 

quan đến nhà giáo. Từ đó dự thảo các chính sách, đánh giá tác động của các chính 

sách nếu có đáp ứng yêu cầu sẽ được đưa vào thể chế trong luật và phạm vi điều 

chỉnh, đối tượng áp dụng... 

Nội dung 5: Đánh giá tác động một số nội dung cơ bản của khung chính sách đối 

với nhà giáo 

Theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó quy định khi ban hành chính 

sách đều phải đánh giá tác động về 5 mặt: kinh thế, xã hội, giới, thủ tục hành chính, hệ 

thống pháp luật. Đánh giá tác động của chính sách là dự báo tác động của chính sách 

đang được xây dựng cùng với những giải pháp khác nhau đang được dự kiến để thực 

hiện chính sách đó nhằm giải quyết theo mục tiêu xác định. Chỉ sau khi đã đánh giá 

tác động của chính sách mới chọn được giải pháp tối ưu để trình cơ quan có thẩm 

quyền, xem xét cân nhắc quyết định có áp dụng chính sách đó không?. 

Một số nội dung chính trong khung chính sách như: 1) Vị trí, vai trò, vị thế nhà 

giáo; 2) Tuyển sinh, đào tạo để trở thành nhà giáo; 3) Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm 

của nhà giáo; 4) Tuyển dụng, sử dụng nhà giáo; 5) Phát triển chuyên môn nghề nghiệp 

nhà giáo; 6) Lương và các điều kiện làm việc của nhà giáo; 7) Tôn vinh, khen thưởng 

nhà giáo; 8) Hội nhập quốc tế đối với công tác phát triển đội ngũ; 9) Quản lý nhà nước 

về nhà giáo... sẽ được nghiên cứu đánh giá tác động 5 mặt theo yêu cầu của một văn 

bản chính sách: Đánh giá tác động về kinh tế; Đánh giá tác động về xã hội; Đánh giá 

tác động về giới; Đánh giá tác động về thủ tục hành chính; Đánh giá tác động đối với 

hệ thống pháp luật. 

Nội dung đánh giá tác động của các nội dung của khung chính sách đối với nhà 

giáo của 5 mặt như sau: 
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1) Đánh giá tác động về kinh tế là đánh giá chi phí lợi ích kinh tế đối với nhà 

nước, người dân, các đối tượng hưởng lợi và đối tượng khác. Phân tích lợi ích - chi phí 

là phương pháp chủ đạo trong đánh giá tác động về mặt kinh tế, từ đó lựa chọn giải 

pháp để thực hiện. Phương pháp đánh giá tác động về kinh tế áp dụng cả đánh giá định 

tính và đánh giá định lượng. 

2) Đánh giá tác động về mặt xã hội: Cũng theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP, đánh 

giá tác động về mặt xã hội của chính sách được đánh giá trên cơ sở phân tích dự báo 

tác động đối với một số nội dung liên quan đến dân số, việc làm, sức khỏe, môi 

trường,... Đối với các chính sách nhà giáo đánh giá tác động về mặt xã hội bao gồm 

đánh giá đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục: tăng giảm cơ hội việc làm, tiền 

lương trung bình, khả năng phát triển nghề nghiệp...; đối với các bên liên đới như các 

cơ quan, tổ chức ... 

Đánh giá tác động về mặt xã hội theo các vấn đề: có tác động hay không, nếu có 

tác động tích cực, tiêu cực, quy mô và mức độ tác động; tác động khác biệt giữa các 

vùng miền; tác động nhà giáo các cấp; tác động các loại hình nhà giáo...  

Đánh giá các phản ứng của xã hội với các nhóm giải pháp chính sách, các cơ quan 

thực thi giải pháp chính sách có thái độ và phản ứng như thế nào ?. 

Giải pháp và biện pháp có liên quan để đảm bảo hiện thực hóa và duy trì tác động 

tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của chính sách? Có cần điều chỉnh hay thay thế 

giải pháp chính sách không? 

3) Đánh giá tác động về giới: Đánh giá vị trí, vai trò, cơ hội và điều kiện phát huy 

năng lực thực hiện, quyền, nghĩa vụ hưởng thụ chính sách của mỗi giới; những rủi ro 

cản trở có thể phát sinh khi giải quyết vấn đề về giới. 

4) Đánh giá tác động về thủ tục hành chính: khi ban hành chính sách, tính hợp 

pháp của các thủ tục hành chính; tính hợp lý của các thủ tục hành chính về tên, trình tự 

thực hiện, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời gian, đối tượng thực hiện, cơ quan thực 

hiện, kết quả thực hiện. 

5) Đánh giá tác động đối với hệ thống pháp luật: Đánh giá tác động đến các 

quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp, tác động đến chính sách quy 

định pháp luật liên quan đến nhà giáo; tác động đến khả năng tuân thủ và thi hành 

pháp luật đối với nhà giáo... 

Để đánh giá tác động, nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp đánh giá tác động 

pháp luật (gọi tắt là RIA), quy trình thực hiện RIA của Khung chính sách về nhà giáo 
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được tiến hành theo các bước sau: 

 

 

 

 

 

Quy trình đánh giá tác động của chính sách - 5 bước 

Mô tả vấn đề, mục tiêu, giải pháp chính sách dự kiến 
1. Lập kế hoạch Xác định đối tượng, chịu tác động, đối tượng ảnh hưởng 

đánh giá tác động của 
chính sách Xác định loại tác động chính 

     Xác định phương pháp đánh giá tác động 
Kế hoạch và nguồn lực đánh giá tác động 

2. Thực hiện Xác định chỉ tiêu đánh giá 
đánh giá tác động của 

chính sách các giải pháp Thu thập số liệu dữ kiện 
Đánh giá theo chỉ tiêu 

  

3. Tổng hợp, chọn Đánh giá theo chỉ tiêu 
giải pháp; Dự thảo So sánh, đề xuất chọn giải pháp 

Báo cáo đánh giá tác 
động của chính sách Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách 

4. Lấy ý kiến về Nội dung cần lấy ý kiến 
Dự thảo báo cáo Đối tượng cần lấy ý kiến 

đánh giá tác động của 
chính sách Tổng hợp, tiếp thu, giải trình 

    5. Hoàn thiện báo cáo   Hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động của chính sách 
   đánh giá tác động của 
chính sách và hồ sơ Trình duyệt báo cáo 

 

Đánh giá tác động sẽ dự báo những tác động của quy phạm đề xuất đối với các 

bên liên quan, giúp cho đề án có đủ cơ sở lý luận và thực tiễn để lựa chọn phương án 

tối ưu cho khung chính sách về nhà giáo.  

Với từng nội dung của khung chính sách đề xuất, đánh giá tác động bằng phương 

pháp RIA để đề xuất và phân tích các phương án cụ thể trên cơ sở khảo sát và tham 
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khảo kinh nghiệm trong nước và nước ngoài. Đề án sẽ phân tích vấn đề bất cập, đặt ra 

mục tiêu và xác định các phương án cho mỗi nội dung chính sách. Trên cơ sở phân tích 

đánh giá lợi ích – chi phí của từng phương án, đề án sẽ chỉ ra phương án nào mang 

nhiều lợi ích hơn cho nhà giáo và các đối tượng liên quan cũng như phù hợp với chủ 

trương của Đảng và Nhà nước ta trong việc nâng cao vị thế, chất lượng đội ngũ nhà giáo 

và chất lượng giáo dục. 

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

- Về xây dựng Luật Nhà giáo: 

+ Tạo chính sách đặc thù cho đối tượng nhà giáo (công lập- tư thục); 

+ Tách nhà giáo khỏi đối tượng công chức- viên chức và có chính sách phù hợp 

nghề nghiệp đặc thù; 

+ Luật hóa các chính sách nhà giáo có tính đặc thù nghề nghiệp;  

+ Tạo khung pháp lý cho phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục; 

+ Hiệu lực pháp lý mạnh để thực hiện chế độ tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ 

và tôn vinh và nâng cao vị thế của nhà giáo; 

- Về khung chính sách trong Luật Nhà giáo:  

+ Nhà giáo, vị trí vai trò, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà giáo;  

+ Tuyển sinh, đào tạo để trở thành nhà giáo;  

+Tuyển dụng, sử dụng; 

+ Đãi ngộ, tôn vinh... 

+ Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển chuyên môn nghề nghiệp nhà giáo. 

17 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề án: 

17.1. Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính) 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, nhóm nghiên cứu sẽ sưu tầm và 

dịch các tài liệu có liên quan đến vấn đề Luật Giáo dục, Luật Nhà giáo, các văn bản 

pháp luật về quản lý nhà nước đối với đội ngũ nhà giáo và các vấn đề liên quan đến 

xây dựng và hoàn thiện pháp luật đối với nhà giáo từ nhiều nguồn khác nhau, tập trung 

nghiên cứu các quốc gia Philippin, Trung Quốc, Malaysia, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, 

Pháp, Phần Lan, Newzeland để nghiên cứu làm rõ những chính sách ưu đãi đặc biệt 

dành riêng cho nhà giáo. 

Dự kiến số trang tài liệu dịch khoảng 300 trang. 

 17.2. Hội thảo, toạ đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu) 
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Đề án sẽ tổ chức Hội thảo, tọa đàm với các chuyên gia, các nhà hoạch định chính 

sách, các nhà quản lý giáo dục các cấp, các nhà khoa học nhằm tham vấn và góp ý đối 

với từng nội dung nghiên cứu chuyên sâu của đề án. Cụ thể: 

17.2.1. Hội thảo 

Đề án dự kiến sẽ tổ chức 03 Hội thảo quốc gia để thông tin, trao đổi, thảo luận, xin ý 

kiến đóng góp của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, đại diện các 

giáo viên, tổ chức xã hội....  

1) Hội thảo thứ nhất “Cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế cho việc xây 

dựng khung chính sách đối với nhà giáo”.  

- Mục đích của hội thảo: Thảo luận 02 vấn đề: i) Cơ sở khoa học của việc dựng 

Khung chính sách đối với nhà giáo; ii) Kinh nghiệm quốc tế về chính sách đối với nhà 

giáo, quản lý đội ngũ nhà giáo và xây dựng Luật nhà giáo… 

 - Yêu cầu và kết quả của hội thảo: 

+ Thu thập được những ý kiến thảo luận, đóng góp có giá trị các nhà khoa học, nhà 

sư phạm, nhà quản lý giáo dục, giáo viên, giảng viên... góp ý cho cơ sở xây dựng khung 

chính sách đối với nhà giáo; 

+ Làm rõ được cơ sở khoa học của việc xây dựng Khung chính sách đối với nhà 

giáo;  

+ Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xây dựng chính sách, quản lý đội 

ngũ nhà giáo và xây dựng Luật Nhà giáo; 

+ Báo cáo hội thảo. 

Chủ trì hội thảo: Chủ nhiệm Đề án;  

Đơn vị tổ chức: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam;  

Các đơn vị  phối hợp: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Luật Hà Nội; Trường Đại học Luật Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Địa điểm: Thành phố Hà Nội 

Thời gian: 1 ngày (2 buổi) 

Số lượng đại biểu: 98 người 

2) Hội thảo thứ 2 “Thực trạng đội ngũ nhà giáo và việc thực thi pháp luật 

những chính sách quốc gia đối với nhà giáo tại Việt Nam” 

- Mục đích của hội thảo:  Thảo luận 03 vấn đề: i) Thực trạng lao động sư phạm nhà 

giáo (kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, nguyên nhân); ii) Thực trạng việc thực thi chính 

sách về đội ngũ nhà giáo Việt Nam trong thời gian qua: chính sách về lương, tuyển dụng, 

quản lý sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, tôn vinh nhà giáo... (kết quả đạt được, hạn chế, bất 

cập, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm); iii) Những đề xuất kiến nghị về chính sách và 
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thực thi chính sách đối với nhà giáo. 

-Yêu cầu và kết quả hội thảo: 

+ Thu thập được những ý kiến thảo luận, đóng góp có giá trị phản ánh đúng được 

thực trạng lao động của đội ngũ nhà giáo và việc thực thi chính sách đối với nhà giáo của 

các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà quản lý giáo dục, giáo viên, giảng viên, đại diện các 

tổ chức chính trị, xã hội... tiêu biểu; 

+ Làm rõ được thực trạng lao động của đội ngũ nhà giáo và thực thi pháp luật về nhà 

giáo tại Việt Nam hiện nay (kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân); 

+ Đề xuất một số khuyến nghị về chính sách và thực thi chính sách đối với nhà giáo 

trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

+ Báo cáo hội thảo. 

Chủ trì hội thảo: Chủ nhiệm Đề án.  

Đơn vị tổ chức: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục;  

Các đơn vị  phối hợp: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội; Trường Đại học Luật Hà Nội; Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh; Các 

Sở GD& ĐT; Tổ chức chính trị- xã hội... 

Địa điểm: Thành phố Hà Nội 

Thời gian: 1 ngày (2 buổi) 

Số lượng đại biểu: 98 người 

3) Hội thảo thứ 3 “Đề xuất Khung chính sách quốc gia đối với nhà giáo làm cơ 

sở cho việc xây dựng Luật Nhà giáo”“  

Mục đích của hội thảo: Thảo luận 03 vấn đề cơ bản: i) Dự thảo Khung chính sách về 

Nhà giáo (vị thế, vai trò của nhà giáo; Quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà giáo; 

tuyển sinh, đào tạo bồi dưỡng; tuyển dụng, sử dung, bổ nhiệm, miễn nhiệm, sàng lọc đội 

ngũ nhà giáo; lương và các điều kiện làm việc; tôn vinh, khen thưởng, Quản lý nhà 

nước,....); ii) Dự thảo nội dung các chính sách  (vị thế của nhà giáo; Quyền lợi,  nghĩa vụ 

và trách nhiệm của nhà giáo; tuyển sinh, đào tạo bồi dưỡng; tuyển dụng, sử dung, bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, sàng lọc đội ngũ nhà giáo; lương và các điều kiện làm việc; tôn vinh, 

khen thưởng, Quản lý nhà nước,....); iii) Dự kiến đánh giá tác động của một số nội dung 

cơ bản trong khung chính sách đối với nhà giáo. 

Yêu cầu của hội thảo: 

+ Thu thập được những ý kiến thảo luận có giá trị về đề xuất khung chính sách và nội 

dung chính sách đối với nhà giáo…. của các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà quản lý giáo 

dục, giáo viên, giảng viên, đại diện các tổ chức chính trị, xã hội... tiêu biểu;   

+ Thống nhất được đề xuất khung chính sách và nội dung cơ bản của khung chính 

sách quốc gia đối với nhà giáo tại Việt Nam; 
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+ Dự kiến các nội dung chính sách sẽ đánh giá tác động.   

Chủ trì hội thảo: Chủ nhiệm Đề án;  

Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam;  

Các đơn vị phối hợp: Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội; Trường Đại học Luật Hà Nội; Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí 

Minh; Các Sở GD& ĐT; Tổ chức chính trị- xã hội 

Địa điểm: Thành phố Hà Nội 

Thời gian: 1 ngày (2 buổi) 

Số lượng đại biểu: 98 người 

17.2.2. Tọa đàm 

Dự kiến đề án sẽ tổ chức 30 tọa đàm khoa học tại Hà Nội và các địa điểm tiến hành 

khảo sát sau khi hoàn thành sơ bộ từng nội dung nghiên cứu.  

Số lượng đại biểu dự kiến khoảng 25 người/tọa đàm. 

Mục đích của các buổi tọa đàm: nhằm trao đổi, tham vấn, xin ý kiến chuyên gia, các 

nhà khoa học đối với từng nội dung nghiên cứu trong phạm vi nghiên cứu của đề án. 

Kết quả của các buổi tọa đàm: tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học 

hoàn thiện từng nội dung nghiên cứu đáp ứng đứng yêu cầu mục tiêu  và tiến độ của đề 

án đã đặt ra. 

17.3. Khảo sát/ điều tra thực tế (quy mô, địa bàn, mục đích/yêu cầu, nội dung, 

phương pháp) 

- Thực hiện khảo sát online: được thực hiện thông qua cơ quan báo chí như Báo 

Giáo dục và Thời đại, hệ thống trường học kết nối, Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. 

- Khảo sát trực tiếp trong nước: 

Đề án dự kiến ngoài thực hiện khảo sát online sẽ tiến hành 2 cuộc khảo sát trực tiếp 

để bổ sung thông tin cho khảo sát online. Cuộc khảo sát đầu tiên được thực hiện nhằm 

đánh giá thực trạng thực thi pháp luật và các chính sách đối với giáo viên và cán bộ quản 

lý. Cuộc khảo sát thứ hai nhằm mục đích đánh giá tác động về 5 mặt: kinh tế, xã hội, giới, 

thủ tục hành chính, hệ thống pháp luật của một số nội dung chính sách đang được xây 

dựng cùng với những giải pháp khác nhau đang được dự kiến để thực hiện chính sách đó 

nhằm lựa chọn phương án tối ưu đưa vào nội dung của Luật Nhà giáo. 

- Nội dung khảo sát: 

1) Đánh giá thực trạng thực thi pháp luật và các chính sách đối với đội ngũ nhà giáo 

và cán bộ quản lý 

+ Thực trạng lao động sư phạm của đội ngũ nhà giáo;  

+ Thực trạng công tác đào tạo giáo viên phổ thông ở các khoa, trường cao đẳng sư 
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phạm và Đại học sư phạm (mô hình đào tạo, phương thức đào tạo, các điều kiện đảm bảo 

chất lượng đào tạo…); 

+ Thực trạng thực thi pháp luật có liên quan đến đội ngũ nhà giáo; 

+ Đánh giá tác động và hiệu quả thực hiện những chính sách đối với nhà giáo;  

+ Đánh giá sự cần thiết/ nhu cầu xây dựng Luật Nhà giáo;  

- Chọn mẫu khảo sát: 

Mẫu khảo sát được chọn theo phương pháp phân tầng. Trong mỗi tầng chọn theo 

hình thức lựa chọn ngẫu nhiên.  

Cấp tỉnh/ thành phố: Lựa chọn ngẫu nhiên 6 tỉnh thành phố đại diện cho 6 vùng 

kinh tế - xã hội và 2 thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để khảo sát. Như vậy, 

8 tỉnh, thành phố (trong đó có 6 tỉnh đại diện cho các vùng miền và 02 thành phố lớn 

là Hà Nội và Hồ Chí Minh). Các tỉnh được lựa chọn theo tiêu chí: Mỗi tỉnh đại diện 

cho một vùng kinh tế - xã hội và các tỉnh đảm bảo có đại diện vùng thành thị, nông 

thôn, vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn. 

Bảng 1: Danh sách các tỉnh khảo sát trong đề án 

STT Tên tỉnh Vùng Ghi chú 

1 Hà Giang Trung du, miền núi phía Bắc 
Có vùng đồng báo dân t
vùng đặc biệt khó khăn 

2 Nam Định Đồng bằng sông Hồng  

3 Hà Tĩnh Bắc trung bộ  

4 Quảng Nam Nam trung bộ  

5 Đắk Lắk Tây nguyên 
Có vùng đồng bào dân t
vùng khó khăn 

6 Kiên Giang Đồng bằng sông Cửu Long 
Có vùng đồng bào dân t
hải đảo 

7 Hà Nội Thành phố lớn  

8 Tp Hồ Chí Minh Thành phố lớn  

Cấp quận/huyện: Sau khi đã lựa chọn được các tỉnh/ thành phố, sắp xếp các huyện 

trong mỗi tỉnh theo tiêu chí: thành thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 

tộc, vùng đặc biệt khó khăn. Lựa chọn ngẫu nhiên 02 huyện trong mỗi tỉnh, trong mỗi 

huyện chọn đại diện 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở, 1 

trường trung học phổ thông và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên (trong mỗi trường sẽ 

chọn cán bộ quản lý, giáo viên) ngẫu nhiên để khảo sát nhằm đảm bảo tính khách quan và 

có đại diện đầy đủ của các vùng này. 

- Đối tượng khảo sát, tọa đàm đánh giá thực trạng: 2.784 người/cuộc khảo sát, đối 

tượng khảo sát được lựa chọn ngẫu nhiên để đảm bảo tính khách quan. 
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+ Cấp Trung ương, gồm: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa Thanh thiếu 

niên nhi đồng Quốc hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, 

Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Công đoàn 

ngành giáo dục. 

+ Cấp Tỉnh: Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân Tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở 

Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến 

học, Hội Cựu giáo chức, Công đoàn giáo dục. 

+ Cấp huyện: Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân huyện, Phòng Nội vụ; Phòng Tài 

chính; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Phòng Tư pháp; Phòng Giáo dục và Đào 

tạo, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Công đoàn giáo dục. 

+ Cấp xã: Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân xã, cộng đồng địa phương, Hội 

Khuyến học, Hội Cựu giáo chức. 

+ Các trường đại học và cao đẳng: Cán bộ quản lý các cơ sở đào tạo (Hiệu trưởng, 

phó hiệu trưởng chủ nhiệm các khoa, các tổ bộ môn và Lãnh đạo các phòng ban trong 

trường); giảng viên; 

+ Các cơ sở mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm 

giáo dục thường xuyên: Cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên,  

+ Các chuyên gia trong và ngoài ngành giáo dục đại diện cho các lĩnh vực liên quan 

đến giáo dục. 

+ Các tổ chức chính trị và đoàn thể xã hội liên quan đến giáo dục như Công đoàn 

giáo dục, Hội cựu giáo chức... 

Cụ thể mẫu khảo sát như sau: Mẫu khảo sát phiếu hỏi 

Quy mô mẫu khảo sát bằng phiếu hỏi khảo sát thực trạng đội ngũ nhà giáo và 

thực thi pháp luật đối với nhà giáo 

Đối tượng khảo sát 

 

 

Số lượng 

mẫu/trường 

/sở 

 

Số lượng 

mẫu/tỉnh/ 

đơn vị 

Số 

tỉnh 

KS 

Tổng cộng 

 

 

Cấp trung ương         

Cán bộ Ban tuyên giáo, Ủy ban 

văn hóa Thanh thiếu niên nhi 

đồng, Văn phòng chính phủ    
6 

Cán bộ Bộ Lao động, Bộ Nội 

Vụ, Bộ Tài chính, Bộ tư pháp    
8 

Cán bộ Bộ Giáo dục và đào tạo 
   

20 

Công đoàn giáo dục, Hội cựu    33 
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giáo chức 

Cấp tỉnh 
    

Cán bộ Ủy ban nhân dân,  Hội 

đồng nhân dân  tỉnh  
4 8 32 

Cán bộ Sở Lao động, Sở Nội vụ, 

Sở tài chính, Sở tư pháp 
2 4 8 64 

Cán bộ Sở Giáo dục và đào tạo 

và công đoàn giáo dục  
10 8 80 

Cấp huyện 
    

Cản bộ Ủy ban nhân dân, Hội 

đồng nhân dân huyện  
4 16 64 

Cán bộ phòng Lao động, Nội 

vụ, tài chính, tư pháp 
2 4 16 128 

Cán bộ phòng giáo dục Huyện, 

công đoàn giáo dục huyện, hội 

cựu giáo chức  
5 16 80 

Cấp xã  
    

Cán bộ Ủy ban nhân dân,  Hội 

đồng nhân dân  xã  
4 16 64 

Cán bộ cộng đồng, hội khuyến 

học, hội cựu giáo chức  
4 16 64 

Trường đại học, cao đẳng 
    

Cán bộ quản lý 
 

5 16 80 

Giáo viên 
 

15 16 240 

Trường Trung học phổ thông 
    

Cán bộ quản lý 
 

2 16 32 

Giáo viên 
 

20 16 320 

Trường Trung học sơ sở 
    

Cán bộ quản lý 
 

2 16 32 

Giáo viên 
 

20 16 320 

Trường tiểu học 
    

Cán bộ quản lý 
 

2 16 32 

Giáo viên 
 

20 16 320 
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Trường Mầm non 
    

Cán bộ quản lý 
 

2 16 32 

Giáo viên 
 

20 16 320 

Trung tâm giáo dục thường xuyên 
    

Cán bộ quản lý 
 

2 16 32 

Giáo viên 
 

20 16 320 

Chuyên gia 
   

37 

Cơ quan, tổ chức chính trị xã hội 
 

3 8 24 

Tổng số    2.784 

Mẫu phỏng vấn, tọa đàm 

- Đề án dự kiến phỏng vấn sâu, tọa đàm với khoảng 1.630 đối tượng khác nhau  

Quy mô mẫu phỏng vấn sâu Khảo sát thực trạng đội ngũ nhà giáo và thực thi 

pháp luật đối với nhà giáo 

Đối tượng khảo sát 

 

 

Số lượng mẫu/ 

trường/sở 

Số lượng 

mẫu/tỉnh/

đơn vị 

Số 

tỉnh 

KS 

Tổng cộng 

Cấp trung ương         

Cán bộ Ban tuyên giáo, Ủy ban 

văn hóa Thanh thiếu niên nhi 

đồng, Văn phòng chính phủ 6 

Cán bộ Bộ Lao động, Bộ Nội 

Vụ, Bộ Tài chính, Bộ tư pháp 8 

Cán bộ Bộ Giáo dục và đào tạo 10 

Công đoàn giáo dục, Hội cựu 

giáo chức    33 

Cán bộ cấp tỉnh 

Cán bộ Ủy ban nhân dân,  Hội 

đồng nhân dân  tỉnh 2 8 
16 

Cán bộ Sở Lao động, Sở Nội vụ, 

Sở tài chính, Sở tư pháp 1 4 8 
32 

Cán bộ Sở Giáo dục và đào tạo 

và công đoàn giáo dục   5 8 
40 

Cán bộ cấp huyện   
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Cán bộ Ủy ban nhân dân, Hội 

đồng nhân dân huyện   2 16 
32 

Cán bộ phòng Lao động, Nội 

vụ, tài chính, tư pháp 1 4 

16 
64 

Cán bộ phòng giáo dục Huyện, 

công đoàn giáo dục huyện, hội 

cựu giáo chức   3 

16 

48 

Cán bộ cấp xã    

Cán bộ Ủy ban nhân dân,  Hội 

đồng nhân dân  xã   3 

16 48 

Cán bộ cộng đồng, hội khuyến 

học, hội cựu giáo chức   2 

16 32 

Trường đại học, cao đẳng   

Cán bộ quản lý   1 16 16 

Giáo viên   20 16 320 

Trường Trung học phổ thông   

Cán bộ quản lý   1 16 16 

Giáo viên   10 16 160 

Trường Trung học sơ sở   

Cán bộ quản lý   1 16 16 

Giáo viên   10 16 160 

Trường tiểu học   

Cán bộ quản lý   1 16 16 

Giáo viên   10 16 160 

Trường Mầm non   

Cán bộ quản lý   1 16 16 

Giáo viên   10 16 160 

Trung tâm giáo dục thường xuyên   

Cán bộ quản lý   1 16 16 

Giáo viên   10 16 160 

Các chuyên gia về luật, về xã hội, 

về giáo dục   37 
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Cơ quan, tổ chức chính trị xã hội   1 8 8 

Tổng cộng:    1630 

2) Đánh giá tác động của một số nội dung trong Khung chính sách theo 5 vấn đề 

về kinh tế, xã hội, giới, thủ tục hành chính, hệ thống pháp luật 

Theo quy định của Luật ban hành văn bản, trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh 

giá thực trạng, đề xuất Khung chính sách và triển khai đánh giá tác động của một số 

nội dung cơ bản của Khung chính sách theo 5 vấn đề về kinh tế, xã hội, giới, thủ tục 

hành chính, hệ thống pháp luật. Việc lựa chọn mẫu để đánh giá tác động theo quy trình 

và phương pháp như khảo sát đánh giá thực trạng ở phần 1. Tổng số tỉnh chọn khảo sát 

06 tỉnh/thành phố, các tỉnh này đại diện cho 3 miền Bắc, Trung, Nam và có đại diện 

của các thành thị, nông thôn, miền núi, hải đảo... Mẫu đánh giá tác động như sau: 

Mẫu khảo sát đánh giá tác động bằng phiếu hỏi 

Quy mô mẫu khảo sát đánh giá tác động bằng phiếu hỏi  

Đối tượng khảo sát 

Số lượng 

mẫu/trường 

/sở 

Số 

lượng 

mẫu/ 

tỉnh/ 

đơn vị 

Số tỉnh 

khảo sát 

Tổng 

cộng 

Cấp trung ương 
    

Cán bộ Ban tuyên giáo, Ủy ban 

văn hoá Thanh thiếu niên nhi 

đồng, Văn phòng chính phủ    
10 

Cán bộ Bộ Lao động, Bộ Nội 

Vụ, Bộ Tài chính, Bộ tư pháp    
20 

Cán bộ Bộ Giáo dục và đào tạo 
   

30 

Công đoàn giáo dục, Hội cựu 

giáo chức    
40 

Cấp tỉnh 
    

Cán bộ Ủy ban nhân dân,  Hội 

đồng nhân dân  tỉnh  
4 6 24 

Cán bộ Sở Lao động, Sở Nội vụ, 

Sở tài chính, Sở tư pháp 
2 4 6 48 

Cán bộ Sở Giáo dục và đào tạo 

và công đoàn giáo dục  
15 6 90 

Cấp huyện 
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Cán bộ Ủy ban nhân dân, Hội 

đồng nhân dân huyện  
5 12 60 

Cán bộ phòng Lao động, Nội vụ, 

tài chính, tư pháp 
2 4 12 96 

Cán bộ phòng giáo dục Huyện, 

công đoàn giáo dục huyện, hội 

cựu giáo chức  
5 12 60 

Cấp xã  
    

Cán bộ Ủy ban nhân dân, Hội 

đồng nhân dân  xã  
5 12 60 

Cán bộ cộng đồng, hội khuyến 

học, hội cựu giáo chức  
5 12 60 

Trường đại học, cao đẳng 
    

Cán bộ quản lý 
 

10 12 120 

Giáo viên 
 

25 12 300 

Trường Trung học phổ thông 
    

Cán bộ quản lý 
 

3 12 36 

Giáo viên 
 

25 12 300 

Trường Trung học sơ sở 
    

Cán bộ quản lý 
 

3 12 36 

Giáo viên 
 

25 12 300 

Trường tiểu học 
    

Cán bộ quản lý 
 

3 12 36 

Giáo viên 
 

25 12 300 

Trường Mầm non 
    

Cán bộ quản lý 
 

2 12 24 

Giáo viên 
 

25 12 300 

Trung tâm giáo dục thường xuyên 
    

Cán bộ quản lý 
 

2 12 24 

Giáo viên 
 

25 12 300 

Chuyên gia 
   

50 

Cơ quan, tổ chức chính trị xã hội 
 

10 6 60 
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Tổng cộng: 
   

2.784 

Mẫu khảo sát đánh giá tác động bằng phỏng vấn sâu, tọa đàm với các đối tượng: 

Quy mô mẫu phỏng vấn sâu về Đánh giá tác động 

Đối tượng khảo sát 

 

 

Số lượng 

mẫu/ 

trường/sở 

Số lượng 

mẫu/tỉnh

/đơn vị 

Số 

tỉnh 

KS 

Tổng cộng 

Cấp trung ương 
    

Cán bộ Ban tuyên giáo, Ủy ban 

văn hóa Thanh thiếu niên nhi 

đồng, Văn phòng chính phủ    
6 

Cán bộ Bộ Lao động, Bộ Nội 

Vụ, Bộ Tài chính, Bộ tư pháp    
8 

Cán bộ Bộ Giáo dục và đào tạo 
   

10 

Công đoàn giáo dục, Hội cựu 

giáo chức 
   33 

Cấp tỉnh 
    

Cán bộ Ủy ban nhân dân,  Hội 

đồng nhân dân  tỉnh  
2 6 12 

Cán bộ Sở Lao động, Sở Nội vụ, 

Sở tài chính, Sở tư pháp 
1 4 6 24 

Cán bộ Sở Giáo dục và đào tạo 

và công đoàn giáo dục  
5 6 30 

Cấp huyện 
    

Cán bộ Ủy ban nhân dân, Hội 

đồng nhân dân huyện  
2 12 24 

Cán bộ phòng Lao động, Nội 

vụ, tài chính, tư pháp 
1 4 12 48 

Cán bộ phòng giáo dục Huyện, 

công đoàn giáo dục huyện, hội 

cựu giáo chức  
3 12 36 

Cấp xã  
    

Cán bộ Ủy ban nhân dân,  Hội 

đồng nhân dân  xã  
3 12 36 

Cán bộ cộng đồng, hội khuyến 
 

2 12 24 
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học, hội cựu giáo chức 

Trường đại học, cao đẳng 
    

Cán bộ quản lý 
 

5 12 60 

Giáo viên 
 

20 12 240 

Trường Trung học phổ thông 
    

Cán bộ quản lý 
 

1 12 12 

Giáo viên 
 

15 12 180 

Trường Trung học sơ sở 
    

Cán bộ quản lý 
 

1 12 12 

Giáo viên 
 

15 12 180 

Trường tiểu học 
    

Cán bộ quản lý 
 

1 12 12 

Giáo viên 
 

15 12 180 

Trường Mầm non 
    

Cán bộ quản lý 
 

1 12 12 

Giáo viên 
 

15 12 180 

Trung tâm giáo dục thường xuyên 
    

Cán bộ quản lý 
 

1 12 12 

Giáo viên 
 

15 12 180 

Chuyên gia 
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Cơ quan, tổ chức chính trị xã hội 
 

5 6 30 

Tổng cộng: 
   

1.630 
 

18 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

18.1. Cách tiếp cận:  

Để nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng Luật Nhà giáo, đề án sử dụng các cách 

tiếp cận chính sau đây: 

18.1.1. Tiếp cận hoạt động  

Xét dưới góc độ hoạt động, Luật Nhà giáo là khung pháp lý cho hoạt động nghề 

nghiệp của nhà giáo, tạo những điều kiện và cơ hội tốt nhất để nhà giáo có thể hoàn 

thành sứ mệnh của mình trong một giai đoạn lịch sử - xã hội nhất định. Hoạt động của 

con người bao giờ cũng là “hoạt động có đối tượng”. Đối tượng của hoạt động là cái 
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mà hoạt động hướng tới, tác động vào nhằm thay đổi hoặc chiếm lĩnh đối tượng đó. 

Đối tượng hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo là người học bằng những phương pháp, 

kỹ thuật tổ chức và phương tiện dạy học khác nhau nhằm hình thành những năng lực, 

phẩm chất nhất định ở người học theo mục tiêu giáo dục…Vì vậy đối tượng hoạt động 

nghề nghiệp của nhà giáo có tính đặc thù chính là những nhân cách đang phát triển của 

người học. Chủ thể của hoạt động nghề nghiệp chính là nhà giáo với những phẩm chất 

và năng lực đặc thù (vừa về chuyên môn vừa về mặt sư phạm đạt chuẩn). Hoạt động 

nghề nghiệp của nhà giáo theo nguyên tắc gián tiếp (qua ngôn ngữ, cử chỉ, học 

liệu…). Phương tiện hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo chính là nhân cách của chính 

mình…Vì vậy, khi nghiên cứu xây dựng khung chính sách cho đội ngũ nhà giáo cần 

sử dụng tiếp cận hoạt động nghề nghiệp, trước hết cần tiến hành mô tả một cách chi 

tiết những nhiệm vụ và công việc có tính đặc thù trong hoạt động nghề nghiệp của nhà 

giáo, trên cơ sở đó mới có thể đề xuất được những cơ sở khoa học của chính sách và 

khung chính sách đối với đội ngũ nhà giáo. 

18.1.2. Tiếp cận phát triển nguồn nhân lực 

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý là nguồn nhân lực chính của ngành giáo dục. 

Để nghiên cứu xây dựng khung chính sách phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục cần nghiên cứu nhà giáo dưới góc độ quản lý nguồn nhân lực 

theo tiếp cận năng lực. Quản lý nguồn nhân lực có 3 nhiệm vụ chính có mối quan hệ 

không thể tách rời (cùng các nhiệm vụ thành tố khác) 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… )  
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Sơ đồ quản lý nguồn nhân lực của Leonard Nadler 

Tiếp cận quản lý nguồn nhân lực dựa trên năng lực là cần thực hiện đầy đủ các 

nội dung như: Giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển năng lực... Các yếu tố này có 

mối quan hệ không thể tách rời, phụ thuộc lẫn nhau, song giáo dục và đào tạo, bồi 

dưỡng là cơ sở cho tất cả các yếu tố khác, là nhân tố thiết yếu để phát huy tài năng cho 

nhà giáo và đội ngũ nhà giáo; chế độ chính sách là điều kiện quan trọng để tạo động 

lực cho giáo viên. Đồng thời, cần duy trì một môi trường làm việc thân thiện và cải 

thiện chất lượng, hiệu quả lao động sư phạm và phải tuân thủ các chức năng cơ bản 

của công tác quản lý: Kế hoạch hóa, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra. Một trong các nhiệm 

vụ khó khăn nhưng hết sức quan trọng, ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển 

giáo dục, đó là chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 

18.1.3. Tiếp cận Chính sách  

Xây dựng khung chính sách cho đội ngũ nhà giáo được tiếp cận theo quy trình 

chính sách. Quy trình chính sách bao gồm 3 giai đoạn: hoạch định chính sách, thực thi 

chính sách, đánh giá chính sách. Vì vậy 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. Nghiên cứu đề xuất khung chính sách đối với nhà giáo bao gồm 

việc: i) nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xác định các vấn đề cần đề ra trong khung 

chính sách, xác định mục tiêu mà khung chính sách cần đạt được và xác định được các 

giải pháp cần thiết để đạt được mục tiêu đó. ii) Nghiên cứu dự báo việc thực thi chính 

sách và các điều kiện để thực hiện chính sách. iii) Nghiên cứu đánh giá tác động của 

khung chính sách về các mặt kinh tế, xã hội, giới, thủ tục hành chính, hệ thống pháp 
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luật làm cơ sở cho việc xây dựng Luật Nhà giáo.  

18.1.4. Tiếp cận lịch sử - logic 

Đề án được nghiên cứu theo cách tiếp cận lịch sử-lôgic, 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. 

18.1.5. Tiếp cận hệ thống 

Khi xây dựng và ban hành bất kỳ một văn bản chính sách nào đều phải được đặt 

trong bối cảnh hệ thống chính sách, pháp luật nhà nước. Do đó nghiên cứu xây dựng 

khung chính sách nhà giáo cần đặt nó trong hệ thống chính sách, pháp luật Việt Nam. 

Chính sách đối với nhà giáo là văn bản chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục. 

Các chính sách về nhà giáo sẽ điều chỉnh các mối quan hệ trực tiếp đến một số yếu tố 

của hoạt động giáo dục, đó là chủ thể giáo dục. Giáo dục là lĩnh vực xã hội rộng nên 

khi nghiên cứu cơ sở xây dựng khung chính sách đối với nhà giáo, cần đặt nó trong 

mối quan hệ với một số văn bản chính sách, luật như: Luật Giáo dục, các văn bản luật 

chuyên ngành về giáo dục như Luật Giáo dục Đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và 

một số Nghị quyết mà có giá trị như luật... Giáo viên là đối tượng áp dụng của các văn 

bản chính sách này mà giáo viên, Cán bộ quản lý giáo dục là viên chức, công chức nhà 

nước. Do đó cần xem xét nó trong mối quan hệ với Luật Viên chức, Luật Cán bộ, công 

chức. Ngoài ra còn quan hệ với nhiều văn bản Luật khác như Luật Lao động, Luật Thi 

đua khen thưởng, Luật Thanh tra …. 

18.2. Phương pháp nghiên cứu và kĩ thuật sử dụng 

18.2.1. Phương pháp thu thập thông tin: 

 - Thu thập thông tin thứ cấp: Các tài liệu, báo cáo các tài liệu, báo cáo, văn bản 

chính sách liên quan đến các chính sách nghiên cứu thuộc phạm vi đề án. 

- Thu thập thông tin sơ cấp:  

+ Đánh giá có sự tham gia (RIA) nhằm trao đổi thông tin đa chiều với giáo viên, 

cán bộ quản lý giáo dục các cấp, chuyên gia, các bên liên quan… 

+ Tổ chức các buổi tọa đàm (expert meeting) với giáo viên, Cán bộ quản lý giáo 

dục các cấp các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, các tổ chức có liên quan. 

+ Tổ chức các phỏng vấn sâu với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp các cơ 

quan quản lý nhà nước về giáo dục, các chuyên gia, cộng đồng, chính quyền địa phương. 

+ Điều tra phỏng vấn bằng hệ thống bảng hỏi (structured survey) với các giáo 
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viên, cán bộ quản lý giáo dục, chuyên viên… về chính sách đối với giáo viên. 

18.2.2. Phương pháp phân tích, xử lý thông tin: 

- Phân tích định lượng tập trung vào thống kê mô tả, so sánh nhằm phân tích thực 

trạng đội ngũ nhà giáo, tình hình thực hiện các chính sách, những tác động tiêu cực, 

tích cực của chính sách về nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cho biết hiện trạng thực 

hiện và tác động của chính sách.  

- Phân tích định tính dựa trên các ý kiến và đánh giá của đối tượng cung cấp thông 

tin, có sự đối chiếu giữa các nguồn cung cấp. 

18.2.3. Phương pháp phân tích, đánh giá: 

- Phương pháp định tính: dựa vào ý kiến đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước 

địa phương, chuyên gia và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục người hưởng lợi trực 

tiếp chính sách. Cách đánh giá này cho biết chính sách có được áp dụng không, có khó 

khăn gì trong thực hiện, có những yếu tố nào ảnh hưởng đến thực thi chính sách,... 

nguồn tư liệu phân tích định tính có từ báo cáo, các cuộc khảo sát, phỏng vấn cán bộ 

quản lý giáo dục, giáo viên, chuyên gia… 

- Phương pháp phân tích tài liệu: phân tích các văn bản quy phạm pháp luật, các 

văn bản chính sách về nhà giáo, cán bộ quản lý nhằm xác định các vấn đề còn thiếu, 

các điểm bất cập. 

- Phương pháp phân tích thống kê: thống kê số liệu qua các báo cáo, qua kết quả 

khảo sát và mô tả thực trạng đội ngũ nhà giáo, việc áp dụng các chính sách trong thực 

tế, các khó khăn, nhu cầu, giúp cho hiểu rõ logic của quá trình triển khai chính sách 

trên thực tế. Phân tích cũng cho phép xác định các nguyên nhân của các tiêu cực, tích 

cực của các chính sách về nhà giáo, cán bộ quản lý đối với các đối tượng hưởng lợi là 

giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.  

18.2.4. Phương pháp khảo sát 

- Thực hiện khảo sát online : được thực hiện thông qua cơ quan báo chí như Báo 

Giáo dục thời đại, qua hệ thống trường học kết nối, Webside của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

- Khảo sát trực tiếp được trình bày chi tiết ở mục 17.3. 

19. Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 

19.1. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục  

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, là cơ 

quan quản lý nhà nước về giáo dục có vai trò quan trọng trong việc quản lý và phát triển 

đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, phối hợp thực hiện các nội dung sau: 
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- Tham gia xây dựng hồ sơ đề án 

- Cử chuyên viên có kinh nghiệm và trình độ tham gia thực hiện các nhiệm vụ nghiên 

cứu của Đề án; 

- Tham gia vào các hoạt động của đề án, đặc biệt là hoạt động nghiên cứu rà soát hệ 

thống văn bản pháp luật về Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, xây dựng khung chính 

sách về nhà giáo và đầu mối thực hiện nghiên cứu về thực trạng đội ngũ nhà giáo và việc 

thực thi chính sách pháp luật về nhà giáo; kiến nghị xây dựng Luật Nhà giáo. 

- Phối hợp với Đề án tổ chức các tọa đàm, hội thảo khoa học và là đơn vị chủ trì tổ 

chức Hội thảo số 2 với chủ đề: “Thực trạng đội ngũ nhà giáo và thực thi chính sách pháp 

luật về nhà giáo”. 

- Xây dựng báo cáo, tham gia xây dựng báo cáo tổng kết đề án. 

19.2. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học về 

đạo tạo giáo viên, phối hợp thực hiện các nội dung: 

- Tham gia xây dựng hồ sơ Đề án; 

- Cử cán bộ có kinh nghiệm và trình độ tham gia thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu 

của Đề án; 

- Tham gia vào các hoạt động của đề án, đặc biệt nghiên cứu về vấn đề tuyển sinh, 

đào tạo để trở thành nhà giáo; về vấn đề bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhà giáo; 

- Phối hợp tổ chức các tọa đàm và hội thảo khoa học; 

- Tham gia đào tạo thạc sĩ, nghiên cứu sinh và công bố các kết quả nghiên cứu của đề 

án. 

20. Phương án hợp tác quốc tế: Không có 

 

21 Phương án thuê chuyên gia  

1. Thuê chuyên gia trong nước 

TT 
Họ và tên, 

học hàm, học vị 
Thuộc tổ 

chức 
Lĩnh vực 

chuyên môn 

Nội dung thực hiện 
và giải trình lý do cần 

thuê 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

quy đổi 
(tháng) 

1 TSKH. Phạm 

Đỗ Nhật Tiến 

Chuyên gia  - Quản lý nhà 

nước hệ thống 

giáo dục Việt 

- Có nhiều kinh 

nghiệm trong nghiên 

cứu về đội ngũ nhà 

03 
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Nam 

- Chính sách 

đối với đội 

ngũ nhà giáo 

giáo; đã tham gia xây 

dựng đề xuất liên 

quan đến Luật Giáo 

dục 1998, 2005  

- Tư vấn các vấn đề 

chung liên quan đến 

nhà giáo: vị thế nhà 

giáo, chính sách phát 

triển đội ngũ nhà 

giáo 

2 TS. Nguyễn 

Thị Kim Thoa  

Bộ Tư 

Pháp 

Luật học 

- Soạn thảo, tư 

vấn và thẩm 

định, các văn 

bản Luật 

- Là chuyên gia có 

nhiều kinh nghiệm 

trọng việc xây dựng, 

ban hành và thẩm định 

các văn bản về Luật 

- Tư vấn các vấn đề về 

Quản lý nhà nước và 

pháp luật về nhà giáo;  

1.5  

3 PGS.TS. Văn 

Tất Thu - 

chuyên gia- Bộ 

Nội Vụ  

Bộ Nội Vụ - Quản lý nhà 

nước đối với 

đội ngũ cán bộ 

công chức, 

viên chức Việt 

Nam:  đặc 

trưng, tuyển 

dụng, sử dụng, 

trọng dụng, 

tiêu chuẩn, 

đánh giá,… 

- Là chuyên gia có 

nhiều kinh nghiệm 

trong vấn đề về nhân 

sự; tuyển dụng, sử 

dụng, tiêu chuẩn, 

đánh giá  

- Tư vấn về các vấn 

đề liên quan đến đội 

ngũ: Chính sách phát 

triển đội ngũ nhà giáo 

1.5 

4 PGS.TS.Trần 

Ngọc Giao 

Học viện 

quản lý 

Giáo dục học 

- Quản lý cán 

Là chuyên gia có 

nhiều kinh nghiệm 

01  
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giáo dục bộ công chức 

- Phát triển và 

đào tạo đội 

ngũ cán bộ 

quản lý giáo 

dục 

trong vấn đề về đào 

tạo đội ngũ nhà giáo 

và cán bộ quản lý 

giáo dục 

Tư vấn về các vấn đề 

liên quan đến đào tạo 

bồi dưỡng đội ngũ 

giáo viên và cán bộ 

quản lý 

5 PGS.TS. Trần 

Kiều 

Chủ tịch 

Hội Tâm lý 

giáo dục 

Việt Nam 

Giáo dục học 

- Tập huấn bồi 

dưỡng giáo 

viên 

- Đánh giá 

giáo viên 

- Đánh giá 

thực hiện 

Chương trình 

giáo dục. 

- Là chuyên gia có 

nhiều kinh nghiệm 

trong nghiên cứu, 

quản lý, đánh giá về 

đội ngũ nhà giáo,  

- Tư vấn về đánh giá 

việc thực thi chính 

sách, pháp luật về 

đội ngũ nhà giáo  

2 tháng 

 

22 Tiến độ thực hiện 

 

Các nội dung, công 

việc chủ yếu cần 

được thực hiện; các 

mốc đánh giá chủ 

yếu 

 Kết 

quả 

phải đạt  

Thời 

gian 

Cá nhân,  

tổ chức  

thực hiện 

Dự kiến  

kinh phí 

(triệu 

đồng)
 

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

1.1 Lý luận về nhà giáo 

và đặc thù lao động 

sư phạm của nhà 

giáo 

Báo cáo  Từ 

tháng 8-

12/2018 

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

49,101 
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Mạc Thị Việt Hà 

Hồ Thanh Bình 

1.2 Lý luận về quản lý 

nhà nước bằng pháp 

luật đối với nhà giáo 

Báo cáo  Từ 

tháng 8-

12/2018 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Vũ Thị Lan Anh 

Cao Xuân Phong 

Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

Mạc Thị Việt Hà 

Hồ Thanh Bình 

47,645 

1.3 Lý luận về chính 

sách,  và những yêu 

cầu về  chính sách 

quốc gia đối với nhà 

giáo; vai trò của nó 

đối với phát triển đội 

ngũ nhà giáo và 

nâng cao chất lượng 

giáo dục và đào tạo 

Báo cáo  Từ 

tháng 8-

12/2018 

Trịnh Thị Anh Hoa 

Trần Công Phong  

Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Cao Xuân Phong 

Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

Mạc Thị Việt Hà 

Hồ Thanh Bình 

46,735 

1.4 Quy trình xây dựng khung chính sách quốc gia đối với nhà giáo 

1.4.

1 

Các căn cứ chủ yếu 

xây dựng khung 

chính sách 

Báo cáo  Từ 

tháng 

8/2018-

3/2019 

Vũ Thị Lan Anh 

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Cao Xuân Phong 

Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

Mạc Thị Việt Hà 

Hồ Thanh Bình 

41,145 

1.4.

2 

Nghiên cứu các mô 

hình xây dựng 

khung chính sách. 

Báo cáo  Từ 

tháng 

8/2018-

Hồ Thanh Bình  

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

41,093 
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Lựa chọn mô hình 

xây dựng khung 

chính sách nhà giáo 

phù hợp với hệ 

thống chính sách 

pháp luật và thực 

tiễn Việt Nam.
 

3/2019 Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Cao Xuân Phong 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

Mạc Thị Việt Hà 

1.4. 

3 

Nghiên cứu mục tiêu 

của chính sách và 

xây dựng các giải 

pháp của chính sách:  

- Xác định vấn đề, 

lựa chọn vấn đề, xác 

định mục tiêu của 

chính sách 

 

Báo cáo  Từ 

tháng 

8/2018-

3/2019 

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

Mạc Thị Việt Hà 

Hồ Thanh Bình 

41,067 

14.

4 

- Nghiên cứu xây 

dựng giải pháp, các 

kỹ thuật xây dựng 

giải pháp, phương 

pháp đánh giá tác 

động, nghiên cứu dự 

báo tương lai, lựa 

chọn các chính sách 

Báo cáo  Từ 

tháng 

8/2018-

3/2019 

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

Mạc Thị Việt Hà 

Hồ Thanh Bình 

34,866 

Nội dung 2:  Nghiên cứu đánh giá thực trạng đội ngũ nhà giáo và việc thực thi 

pháp luật và hiệu quả thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo  

2.1 Quan điểm, đường 

lối, chính sách của 

Đảng và nhà nước 

đối với đội ngũ nhà 

giáo 

Báo cáo  Từ 

tháng 3- 

6/2019 

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Cao Xuân Phong 

Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

66,573 
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Mạc Thị Việt Hà 

Hồ Thanh Bình 

2.2 Thực trạng đội ngũ 

nhà giáo:  lao động 

sư phạm, tuyển 

dụng, sử dụng, đãi 

ngộ 

Báo cáo  Từ 

tháng 3- 

9/2019 

Nguyễn Thị Hương 

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Mạc Thị Việt Hà 

Hồ Thanh Bình 

70,629 

2.3 Đánh giá việc thực 

thi pháp luật, các 

chính sách nhà giáo  

Báo cáo  Từ 

tháng 3- 

9/2019 

Vũ Thị Lan Anh 

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Cao Xuân Phong 

Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

Mạc Thị Việt Hà 

Hồ Thanh Bình 

63,401 

2.4 Đánh giá tác động 

và hiệu quả thực 

hiện những chính 

sách của đội ngũ nhà 

giáo  

Báo cáo  Từ 

tháng  

9-12 

/2019 

Cao Xuân Phong 

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

Mạc Thị Việt Hà 

Hồ Thanh Bình 

66,157 

2.5 Sự cần thiết của việc 

xây dựng luật nhà 

giáo 

Báo cáo  Từ 

tháng 9-

12/2019 

Trịnh Thị Anh Hoa 

Trần Công Phong  

Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Cao Xuân Phong 

68,107 
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Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

Mạc Thị Việt Hà 

Hồ Thanh Bình 

2.6 Đánh giá chung Báo cáo  Từ 

tháng 

11-12 

/2019 

Trịnh Thị Anh Hoa 

Trần Công Phong  

Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Cao Xuân Phong 

Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

Mạc Thị Việt Hà 

Hồ Thanh Bình 

23,322 

Nội dung 3: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về quản lý nhà nước bằng pháp 

luật đối với đội ngũ nhà giáo, xây dựng khung chính sách và Luật Nhà giáo 

3.1 Kinh nghiệm quốc tế 

về quản lý nhà nước 

bằng pháp luật đối 

với đội ngũ nhà giáo 

Báo cáo  Từ 

tháng 1-

6/2019 

Cao Xuân Phong 

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

Mạc Thị Việt Hà 

Hồ Thanh Bình 

50,167 

3.2 Kinh nghiệm quốc tế 

về chính sách đối 

với đội ngũ nhà giáo 

Báo cáo  Từ 

tháng 1-

6/2019 

Mạc Thị Việt Hà 

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Cao Xuân Phong 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

Hồ Thanh Bình 

49,465 

3.3 Kinh nghiệm quốc tế 

về Luật nhà giáo, 

quy định về nhà giáo 

Báo cáo  Từ 

tháng 1-

Hồ Thanh Bình  

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

51,519 
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(mục đich, nguyên 

tắc, nội dung ...) 

6/2019 Nguyễn Cảnh Hợp 

Cao Xuân Phong 

Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

Mạc Thị Việt Hà 

3.4 Khuyến nghị về xây 

dựng khung chính 

sách đối với nhà 

giáo ở Việt Nam 

trong bối cảnh xây 

dựng nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập 

quốc tế
 

Báo cáo  Từ 

tháng 8-

9/2019 

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Cao Xuân Phong 

Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

Mạc Thị Việt Hà 

Hồ Thanh Bình 

53,755 

Nội dung 4: Xây dựng khung chính sách đối với nhà giáo 

4.1. Quan điểm, 

nguyên tắc xây 

dựng  Khung chính 

sách đối với nhà 

giáo 

Báo cáo Từ tháng 

8-

10/2019 

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Vũ Quốc Chung 

Nguyễn Thị Hương 

Trương Xuân Cảnh 

Mạc Thị Việt Hà 

Hồ Thanh Bình 

46,852 

4.2 Những chính sách cơ bản được thể chế trong khung chính sách đối với 

nhà giáo
 

4.2.1 Nhà giáo, đạo đức 

nghề nghiệp và vị 

thế đội ngũ nhà 

giáo trong bối cảnh 

đổi mới giáo dục 

Báo cáo  Từ 

tháng 9-

12/2019 

Nguyễn Thị Hương 

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Mạc Thị Việt Hà 

45,747 
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Hồ Thanh Bình 

4.2.2 Quyền lợi, nghĩa 

vụ, trách nhiệm 

của  nhà giáo đáp 

ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục 

Báo cáo  Từ 

tháng 9-

12/2019 

Trương Xuân Cảnh 

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Vũ Quốc Chung 

Nguyễn Thị Hương 

Mạc Thị Việt Hà 

Hồ Thanh Bình 

48,854 

4.2.3 Vấn đề tuyển sinh, 

đào tạo để trở 

thành nhà giáo. 

Báo cáo  Từ 

tháng 9-

12/2019 

Vũ Quốc Chung 

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

Mạc Thị Việt Hà 

Hồ Thanh Bình 

47,138 

4.2.4 Vấn đề bồi dưỡng, 

phát triển đội ngũ 

nhà giáo  

Báo cáo  Từ 

tháng 9-

12/2019 

Hồ Thanh Bình  

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

Mạc Thị Việt Hà 

46,514 

4.2.5 Vấn đề tuyển 

dụng, sử dụng, 

đánh giá, bổ 

nhiệm, miễn 

nhiệm, sàng lọc 

đội ngũ nhà giáo 

Báo cáo  Từ 

tháng 9-

12/2019 

Mạc Thị Việt Hà 

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

47,671 
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Hồ Thanh Bình 

4.2.6 Vấn đề lương và 

các điều kiện làm 

việc của nhà giáo 

Báo cáo  Từ 

tháng 9-

12/2019 

Nguyễn Thị Hương 

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Mạc Thị Việt Hà 

Hồ Thanh Bình 

46,787 

4.2.7 Vấn đề tôn vinh, 

khen thưởng nhà 

giáo 

Báo cáo  Từ 

tháng 9-

12/2019 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Vũ Quốc Chung 

Mạc Thị Việt Hà 

Hồ Thanh Bình 

46,423 

4.2.8 Vấn đề hội nhập 

quốc tế đối với 

công tác phát triển 

đội ngũ nhà giáo 

Báo cáo  Từ 

tháng 9-

12/2019 

Mạc Thị Việt Hà 

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

Hồ Thanh Bình 

45,383 

4.2.9 Vấn đề quản lý 

nhà nước về nhà 

giáo 

Báo cáo  Từ 

tháng 9-

12/2019 

Cao Xuân Phong 

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

49,686 
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Mạc Thị Việt Hà 

Hồ Thanh Bình 

4.3 Khung chính sách 

đối với nhà giáo, 

cơ sở khoa học xây 

dựng Luật Nhà 

giáo 

Báo cáo  Từ 

tháng 9-

12/2019 

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

Mạc Thị Việt Hà 

Hồ Thanh Bình 

57,369 

Nội dung 5: Đánh giá tác động nội dung cơ bản của khung chính sách đối với nhà giáo 
 

5.1 Đánh giá tác động 

về  kinh tế 

Báo cáo  Từ 

tháng 1- 

4/2020 

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Cao Xuân Phong 

Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

Mạc Thị Việt Hà 

Hồ Thanh Bình 

82,251 

5.2 Đánh giá tác động 

về xã hội 

Báo cáo  Từ 

tháng 1- 

4/2020 

Trịnh Thị Anh Hoa 

Trần Công Phong  

Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Cao Xuân Phong 

Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

Mạc Thị Việt Hà 

82,173 
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Hồ Thanh Bình 

5.3 Đánh giá tác động 

về giới  

Báo cáo  Từ 

tháng 1-

4/2020 

Vũ Thị Lan Anh 

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Cao Xuân Phong 

Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

Mạc Thị Việt Hà 

Hồ Thanh Bình 

81,341 

5.4 Đánh giá tác động 

về thủ tục hành 

chính 

Báo cáo  Từ 

tháng 1-

4/2020 

Cao Xuân Phong 

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

Mạc Thị Việt Hà 

Hồ Thanh Bình 

82,901 

5.5 Đánh giá tác động 

đối với hệ thống 

pháp luật 

Báo cáo  Từ 

tháng 1-

4/2020 

Mạc Thị Việt Hà  

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Cao Xuân Phong 

Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

Mạc Thị Việt Hà 

82,563 
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Hồ Thanh Bình 

Nội dung 6: Đề xuất khuyến nghị  

6 Đề xuất khuyến nghị 

về xây dựng Luật 

nhà giáo về Khung 

chính sách trong 

Luật Nhà giáo 

Báo cáo 

Đề xuất 

khuyến 

nghị  

Từ 

tháng 5-

7/2020 

 Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Cao Xuân Phong 

Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

Mạc Thị Việt Hà 

Hồ Thanh Bình 

134,355 

- Khung 

chính 

sách chi 

tiết xây 

dựng 

Luật 

Nhà 

giáo  

Từ 

tháng 5-

7/2020 

Nguyễn Thị Hương  

Trần Công Phong  

Trịnh Thị Anh Hoa 

Vũ Thị Lan Anh 

Nguyễn Cảnh Hợp 

Cao Xuân Phong 

Vũ Quốc Chung 

Trương Xuân Cảnh 

Nguyễn Thị Hương 

Mạc Thị Việt Hà 

Hồ Thanh Bình 
 

     

    III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ ÁN 

23 Sản phẩm chính của Đề án và yêu cầu chất lượng cần đạt:  

23.1 Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên 

cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu 

mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác. 

TT 

 

Tên sản phẩm 

 

Yêu cầu khoa học cần đạt  
Ghi 

chú 

 1 Báo cáo cơ sở lý luận và 

thực tiễn xây dựng khung 

chính sách đối với nhà 

Đảm bảo tính khoa học, xác định rõ cơ sở 

lý luận và thực tiễn về nghề dạy học, nhà 

giáo, quản lý nhà nước đội ngũ nhà giáo, 
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giáo quy trình xây dựng chính sách. Cơ sở đề 

xuất khung chính sách. 

2 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. 

 

Đảm báo tính khách quan, đánh giá được 

thực trạng thi hành pháp luật và việc thực 

hiện các chính sách trong thực tế, các khó 

khăn, nhu cầu, xác định các nguyên nhân 

của các tiêu cực, tích cực của các chính 

sách về nhà giáo, cán bộ quản lý.  

Đánh giá được thực trạng thực hiện chế độ 

chính sách đối với nhà giáo ở Việt Nam 

hiện nay. 

Đánh giá những tích cực, tiêu cực của 

chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý. 

 

3 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. 

Đảm bảo tính khoa học, nghiên cứu chính 

sách, quản lý, Luật Nhà giáo các nước và đề 

xuất kinh nghiệm cho Việt Nam về nguyên 

tắc, định hướng, nội dung khung chính sách 

làm cơ sở xây dựng Luật Nhà giáo  

 

4 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 

Đảm bảo tính khoa học, thực thi làm làm 

cơ sở khoa học cho việc đề xuất xây dựng 

Luật Nhà giáo  

Đánh giá tác động của một số nội dung của 

khung chính sách nhà giáo đảm bảo tính 

khoa học theo đúng quy trình. 

 

23.2 Dạng II: Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác 

TT 
Tên sản phẩm 

 

Yêu cầu khoa học 

cần đạt 

Dự kiến nơi công 

bố 

Ghi 

chú 

1 03 bài báo khoa học trong 

nước 

Phản ánh được nội 

dung nghiên cứu của 

đề án, đảm bảo tính 

khoa học, yêu cầu của 

tạp chí 

Tạp chí khoa học 

chuyên ngành 

trong danh mục 

của HĐCDGS 

Nhà nước  

 

2 01 bài báo khoa học quốc tế Phản ánh được nội Tạp chí khoa học  
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dung nghiên cứu của 

đề án, đảm bảo tính 

khoa học, yêu cầu của 

tạp chí 

quốc tế 

ISI/SCOPUS 

3 Đào tạo: 

- 03 Thạc sỹ 

- Hỗ trợ 01 Nghiên cứu sinh 

Luận văn, luận án có 

nội dung phù hợp với 

nghiên cứu của đề án 

  

24 Lợi ích của đề án và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

24.1 Lợi ích của đề án:  

Tác động đến xã hội:  

Kết quả của đề án sẽ cung cấp cho các nhà quản lý và hoạt động giáo dục cũng 

như toàn xã hội những phân tích và lập luận khoa học về chính sách, chính sách đối 

với nhà giáo, pháp luật đối với nhà giáo.  

Trên cơ sở những phân tích và lập luận khoa học này và thực trạng đội ngũ nhà 

giáo và việc thi hành pháp luật và hiệu quả thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà 

giáo, đề án sẽ xây dựng và đề xuất khung chính sách đối với nhà giáo như một hệ 

thống chính sách làm cơ sở xây dựng Luật Nhà giáo. Thông qua đó, đề án sẽ góp phần 

quan trọng cho việc hoạch định chính sách phát triển đội ngũ nhà giáo, thực hiện chủ 

trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. 

 Tác động đối với ngành, lĩnh vực khoa học:  

 Đề án sẽ cung cấp một cơ sở khoa học khá toàn diện về chính sách, đề án cũng sẽ 

mở ra những hướng đi mới trong việc nghiên cứu chính sách giáo dục nói chung và 

chính sách cho nhà giáo nói riêng, những hướng mới cho các cơ sở đào tạo thạc sỹ và 

tiến sỹ, góp phần xây dựng hệ thống chính sách phát triển giáo dục 

Kết quả nghiên cứu của đề án sẽ làm cơ sở cho việc xây dựng Luật Nhà giáo và 

cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản lý ngành của Trung ương, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo và các cấp quản lý giáo dục ở địa phương.  

Kết quả nghiên cứu của đề án sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các lĩnh vực: 

- Nghiên cứu hoạch định chính sách, chiến lược phát triển giáo dục trong thời gian 

tới. 

- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật, cơ chế, chính sách hiện hành của Nhà nước, 

Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói 

chung và nhà giáo nói riêng. 
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- Là tài liệu tham khảo, giảng dạy trong các Viện nghiên cứu, các cơ sở giáo dục, 

đào tạo. 

 Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện 

đề án, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành đào 

tạo) 

Đề án được thực hiện sẽ góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của những người 

tham gia nghiên cứu trực tiếp, gián tiếp về một lĩnh vực tri thức khoa học và thực tiễn 

mới, góp phần xây dựng lực lượng có năng lực có trình độ chuyên môn về nghiên cứu 

khoa học giáo dục, đặc biệt là nghiên cứu chính sách. Bên cạnh đó, các ý tưởng và 

phát hiện từ đề án nhưng chưa được giải quyết sẽ được phát triển trong các nghiên cứu 

tiếp theo. Các kết quả nghiên cứu sẽ được sử dụng cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu 

đại học và sau đại học. Các học viên sau đại học được khuyến khích tham gia nghiên 

cứu và sử dụng các tư liệu cho việc phát triển các nghiên cứu của mình. 

Đề án sẽ hỗ trợ đào tạo 03 Thạc sĩ và 01 Nghiên cứu sinh. Một số seminar sẽ 

được tổ chức tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Trường Đại học Sư Phạm, 

Trường Đại học Luật Hà Nội và một số nội dung, kết quả nghiên cứu sẽ được chuyển 

giao áp dụng trong đào tạo thạc sĩ, nghiên cứu sinh, 

24.2 Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

24.2.1. Các kết quả nghiên cứu cơ bản sẽ được chuyển giao 

- Lý luận về nghề dạy học, nhà giáo, quản lý nhà nước về đội ngũ nhà giáo, quy 

trình chính sách  

- Cách tiếp cận nghiên cứu chính sách, các phương pháp, kỹ thuật đánh giá chính 

sách, giáo dục, đánh giá tác động chính sách; 

- Khung phân tích và bộ tiêu chí, chỉ số, cùng bộ công cụ đánh giá; tài liệu hướng 

dẫn cách sử dụng bộ công cụ đánh giá chính sách để thu thập thông tin, dữ liệu;  

- Thực trạng việc thi hành pháp luật và hiệu quả thực hiện chế độ, chính sách và 

tác động của chính sách đối với nhà giáo ở Việt Nam hiện nay; 

- Kinh nghiệm xây dựng Luật Nhà giáo của một số nước; 

- Khung chính sách đối với nhà giáo làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất xây 

dựng Luật Nhà giáo. 

24.2.2. Cơ quan/ tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu 



73 

Kết quả nghiên cứu đề án có thể được tham khảo và vận dụng trong các lĩnh vực: 

tham mưu, hoạch định và thực thi chính sách ở cả tầm vĩ mô và vi mô; đưa vào các 

chương trình giảng dạy ở bậc sau đại học; …, cụ thể như sau: 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo làm cơ sở để xây dựng Luật Nhà giáo; 

- Cơ quan trung ương, tổ chức của Nhà nước tham khảo để làm cơ sở hoạch định 

chính sách phát triển giáo dục và đào tạo nói chung và chính sách nhà giáo nói riêng; 

- Các viện nghiên cứu, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường 

xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học tham khảo trong quá trình nghiên cứu 

và quản lý đội ngũ nhà giáo. 

24.2.3. Hình thức chuyển giao kết quả nghiên cứu  

Kết quả nghiên cứu sẽ được chuyển giao dưới nhiều hình thức khác nhau: 

- Thông qua các hội thảo, các báo cáo, các tài liệu khoa học nhằm cung cấp những 

thông tin và phương pháp luận cho các nhà nghiên cứu, giảng dạy và cán bộ quản lý 

các cấp về chính sách, chính sách đối với nhà giáo; 

- Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng: sách, báo, truyền hình nhằm 

truyền bá rộng rãi thông tin đến đông đảo nhà quản lý, nhà nghiên cứu, giáo viên, và 

cộng đồng; 

- Thông qua kết quả đề án làm cơ sở để xây dựng Luật Nhà giáo; 

- Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng làm tài liệu cho việc xây dựng và hoạch 

định chính sách phát triển giáo dục và đào tạo nói chung và chính sách nhà giáo nói 

riêng. 
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IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VÀ NGUỒN KINH PHÍ 

    (Giải trình chi tiết trong phụ lục kèm theo) 

 Đơn vị tính: triệu đồng 

 25 Kinh phí thực hiện đề án phân theo các khoản chi: 

 
Nguồn kinh phí Tổng số 

Trong đó 

Trả công 

lao động 

trực tiếp 

+ chuyên 

gia  

Nguyên, 

vật liệu, 

năng 

lượng 

Thiết 

bị, 

máy 

móc 

Xây 

dựng, 

sửa 

chữa 

nhỏ 

Chi khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Tổng kinh phí 

Trong đó: 
4,450.000 2,301.799 30.000 - - 2,118.201 

1 
Ngân sách nhà 

nước: 
4,450.000 2,301.799 30.000 - - 2,118.201 

 

a. Kinh phí khoán 

chi: 

4,450.000 2,301.799 30.000 - - 2,118.201 

 
- Năm thứ nhất: 2,489.242 1,174.036 30.000 - - 1,325.671 

 
- Năm thứ hai: 1,960.759 1127.763 - - - 792.530 

 

b. Kinh phí không 

khoán chi 
- - - - - - 

 
- Năm thứ nhất: - - 

    

 
- Năm thứ hai: - - 

    

2 
Nguồn ngoài ngân 

sách nhà nước 
- - - - - - 

Ngày       tháng      năm 2018 

Chủ nhiệm đề án 

 

 

 

Trần Công Phong 

Ngày        tháng       năm 2018 

Văn phòng Chương trình KHGD 

 

 

 

 

Ngày      tháng      năm 2018 

Tổ chức chủ trì 

Ngày      tháng      năm 2018 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 

TL. Bộ trưởng 
Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ 

Và Môi trường 
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