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Đề án KHGD/16-20.ĐT.003 

       c   c                   c      c      c             d                  

- V    K  a  ọc G    dục V     am- 

GS. TS. Trầ  Cô   P     

(Điện thoại: 0913439729;  E-mail: tcphong@moet.edu.vn) 

 

I. Thông tin chính về nhóm nghiên cứu  

1.GS.TS. Trần Công Phong: Quản lý nhà nước; chiến lược, chính sách phát triển giáo 

dục đào tạo, khoa học công nghệ. 

2. TS. Trịnh Thị Anh Hoa: Quản lý giáo dục, giáo dục học, sinh học  

3. TS. Trương Xuân Cảnh: Giáo dục học,  sinh học 

4. ThS. Mạc Thị Việt Hà: Quản lý giáo dục, Tiếng Anh, tiếng Nga 

5. TS. Huỳnh Thanh Tiến: Giáo dục học 

6. ThS. Ngô Thị Hiếu: Giáo dục học, Quản lý giáo dục 

7. TS. Nguyễn Thị Hiền: Quản lý Giáo dục, Sư phạm tiếng Anh 

7. ThS. Nguyễn Thị Hương – Giáo dục học, Văn học 

9. ThS. Hồ Thanh Bình- Quản lý giáo dục, Luật, Tiếng Nga    

II. Nội dung nghiên cứu chính 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 

1. . Lý  luận về  quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với 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 tr  của n  đối với phát triển đội ng  nhà giáo và nâng cao ch t 

lượng giáo dục và đào tạo. 

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

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng qui định pháp luật và thực trạng thực thi chính 

sách pháp luật đối với nhà giáo và nghề dạy học 

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

2.2. Thực trạng thực thi chính sách pháp luật đối với nhà giáo và nghề dạy học  

- Nhà giáo, tính chuyên nghiệp và vị thế đội ng  nhà giáo trong bối cảnh đổi mới giáo 

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

- V n đề tuyển sinh, đào tạo để trở thành nhà giáo;  

- V n đề bồi dưỡng, phát triển đội ng  nhà giáo   

- V n đề tuyển dụng, sử dụng, và quản lý nhà giáo;  

- V n đề chính sách đãi ngộ, lương và các điều kiện làm việc của nhà giáo;  

- V n đề tôn vinh, khen thưởng nhà giáo;  

- V n đề hội nhập đối với công tác phát triển đội ng  nhà giáo. 

Nội dung 3: Kinh nghiệm quốc tế về quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với đội 

ngũ nhà giáo và xây dựng khung chính sách và Luật Nhà giáo  

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 ng  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. 

Nội dung 4. 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 cần được thể chế h a trong khung chính sách đối với nhà 

giáo 

4.3. Sự cần thiết xây dựng Luật Nhà giáo 
 

Nội dung 5: Đánh giá tác động, tính cấp thiết và tính khả thi của việc ban hành 

một số nội dung cơ bản của khung chính sách đối với nhà giáo 

Đánh giá tác động, tính c p thiết và tính khả thi ban hành những chính sách đối với nhà 

giáo và nghề dạy học nhằm phát triển đội ng  nhà giáo. 

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

giáo  

III. Kết quả nghiên cứu chính đã đạt được theo thuyết minh  

3.1 C c  ả  p ẩm        c   

STT Tên sản phẩm  Thời gian dự kiến ứng dụng Cơ quan dự kiến ứng 

dụng 

1 Báo cáo cơ sở lý luận Các cuộc họp ban soạn thảo Cục Nhà giáo và CBQL,  
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và thực tiễn xây dựng 

khung chính sách đối 

với nhà giáo 

Xây dựng Luật Nhà giáo do 

Lãnh đạo Bộ chủ trì  đ ng g p 

vào việc xây dựng Luật Nhà 

giáo  

Thời gian 2021-2022 

Ban soạn thảo Xây dựng 

Luật Nhà giáo và các Vụ 

bậc học 

2 Báo cáo đánh giá thực 

trạng qui định pháp 

luật và thực trạng 

thực thi chính sách 

pháp luật đối với nhà 

giáo và nghề dạy học  

Các cuộc họp ban soạn thảo 

Xây dựng Luật Nhà giáo do 

Lãnh đạo Bộ chủ trì  đ ng g p 

vào việc xây dựng Luật Nhà 

giáo  

Thời gian 2021-2022 

Cục Nhà giáo và CBQL,  

Ban soạn thảo Xây dựng 

Luật Nhà giáo và các Vụ 

bậc học 

3 Báo cáo nghiên cứu 

Luật Nhà giáo của 

một số nước trên thế 

giới: so sánh điểm 

giống, khác nhau và 

đưa ra định hướng nội 

dung khung chính 

sách làm cơ sở đề 

xu t xây dựng Luật 

Nhà giáo. 

Các cuộc họp ban soạn thảo 

Xây dựng Luật Nhà giáo do 

Lãnh đạo Bộ chủ trì  đ ng g p 

vào việc xây dựng Luật Nhà 

giáo  

Thời gian 2021-2022 

Cục Nhà giáo và CBQL,  

Ban soạn thảo Xây dựng 

Luật Nhà giáo và các Vụ 

bậc học 

4 Khung chính sách đối 

với nhà giáo, làm cơ 

sở khoa học cho việc 

đề xu t xây dựng 

Luật Nhà giáo và báo 

cáo đánh giá tác động 

chính sách đề xu t 

Các cuộc họp ban soạn thảo 

Xây dựng Luật Nhà giáo do 

Lãnh đạo Bộ chủ trì  đ ng g p 

vào việc xây dựng Luật Nhà 

giáo  

Thời gian 2021-2022 

Cục Nhà giáo và CBQL,  

Ban soạn thảo Xây dựng 

Luật Nhà giáo và các Vụ 

bậc học 

 

3.2 C c  ả  p ẩm      bả  

Số 

TT 

Tên bài báo/sách  Tên tác giả Tạp chí Năm 

xuất bản 

1 A critical review of 

lecturer professional 

development (LPD) and 

a proposed model of 

Hieu Thi Ngo, 

Phong Cong 

Tran, Ngoc Hai 

Tran 

Critical Reviews 

(scopus) 

Vol. 7, No 17 (2020) 

2020 
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LPD for Vietnamese 

higher education 

institutions with more 

autonomy and social 

responsibility 

549-560 

2 Promulgating Teachers 

Law: A Necessity 

Viewed from the Practice 

of Law on Teachers in 

the World. 

 

Tran Cong 

Phong 

Pham Do Nhat 

Tien 

Trinh Thi Anh 

Hoa 

International Journal of 

Innovative Science and 

Research Technology 

Volume 6, Issue 1, 

January – 2021 ISSN 

No:-2456-2165 

2021 

3 Training School 

Teachers to Meet the 

Requirenments of 

Education Innovation 

and Industrial Revolution 

4.0 in Vietnam  

H. Trinh, P. 

Tran, V. Nguyen 

Proceeding  of INTED 

2019, pp 3912-3917, 

2019,  ISBN 978-84-09-

08619-1; ISNN2340-

1079 Published by: 

IATED Academy. 

2019 

4 Impruve the 

Effectiveness of Training 

Management for School 

Teacher in Vietnam 

H. Trinh, V. 

Nguyen, P. 

Tran, L. Vo, D. 

Hoang 

Proceedings of INTED 

2019, pp 3996-4000, 

2019,  ISBN 978-84-09-

08619-1; ISNN2340-

1079  Published by: 

IATED Academy. 

2019 

5 Quản lí nhà nước về nhà 

giáo trên thế giới và v n 

đề đặt ra với Việt Nam 

Phạm Đỗ Nhật 

Tiến, Trần Công 

Phong, Trịnh 

Thị Anh Hoa 

Tạp chí Khoa học Giáo 

dục Việt Nam, Số 24, 

tháng 12/2019, tr. 1-10 

2019 

6 Thực trạng quản lí nhà 

nước về giáo viên mầm 

non trong bối cảnh đổi 

mới giáo dục: áp lực 

nghề nghiệp, tính chuyên 

nghiệp, đào tạo và bồi 

dưỡng 

Trần Công 

Phong, Trịnh 

Thị Anh Hoa, 

Trương Xuân 

Cảnh, Võ Thùy 

Linh  

Tạp chí Khoa học Giáo 

dục Việt Nam, Số 

24.MN02 (tháng 

12/2019) tr. 1-8 

2019 

7 Quản lí nhà nước về đào 

tạo và bồi dưỡng giáo 

Trần Công 

Phong, Trịnh 

Tạp chí Khoa học Giáo 

dục Việt Nam, Số 27 

2020 
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viên THCS nhằm nâng 

chuẩn trình độ đào tạo, 

đáp ứng tính chuyên 

nghiệp của nghề dạy học 

Thị Anh Hoa, 

Trương Xuân 

Cảnh 

(tháng 03/2020) tr. 1-7. 

8 Một số chính sách về 

kinh tế nhằm tạo động 

lực cho giáo viên phổ 

thông tại Mỹ 

Mạc Thị Việt 

Hà 

Tạp chí Khoa học Giáo 

dục Việt Nam, Số 25 

(tháng 01/2020) tr. 60-

64. 

2020 

9 Phát triển đội ng  giảng 

viên trong bối cảnh tự 

chủ đại học: từ lý luận, 

chính sách đến thực tiễn 

tại trường đại học Tây 

Nguyên 

Ngô Thị Hiếu, 

Trần Công 

Phong (2021) 

Tạp chí Khoa học Giáo 

dục Việt Nam, Số đặc 

biệt (tháng 11/2021) 

2021 

 

3.3 C c  ả  p ẩm      ạ  

a)        c        

1. Tên NCS: Mạc Thị Việt Hà 

- Tên luận văn/luận án: Chính sách tạo động lực cho giáo viên THCS ở Việt Nam 

- Năm tốt nghiệp: đã bảo vệ c p bộ môn 

- Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Thị Bích Loan 

- Cơ sở đào tạo NCS: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

- Minh chứng mức độ tham gia nghiên cứu của NCS: NCS là thành viên chính của 

Đề án. Hướng nghiên cứu của luận án phù hợp với đề án 

2. Tên NCS: Ngô Thị Hiếu 

- Tên luận văn/luận án: Phát triển đội ng  giảng viên trường Đại học Tây Nguyên 

theo hướng tăng cường quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội 

- Năm tốt nghiệp: đã bảo vệ c p bộ môn 

- Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Công Phong  PGS.TS. Nguyễn Thanh Hưng 

- Cơ sở đào tạo NCS: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

- Minh chứng mức độ tham gia nghiên cứu của NCS: NCS là thành viên chính của 

Đề án. Hướng nghiên cứu của luận án phù hợp với đề án 

b) Học      ca   ọc 
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1. Học      ca   ọc 1 

- Tên HVCH: Trần Thị Minh 

- Tên luận văn/luận án: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường THPT Di Linh, 

tỉnh Lâm Đồng theo hướng nghiên cứu bài học. 

- Năm tốt nghiệp: 2020; 

- Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Công Phong 

Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

2. Học      ca   ọc 2 

- Tên HVCH: Nguyễn Văn Giang; 

- Tên luận văn/luận án: Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho 

giáo viên THCS, huyện Yên Định tỉnh Thanh H a đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp 

- Năm tốt nghiệp: 2019; 

- Người hướng dẫn khoa học: TS. Trịnh Thị Anh Hoa 

- Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Hồng Đức 

3. Học      ca   ọc 3 

- Tên HVCH: Nguyễn Văn Cường 

- Tên luận văn/luận án: Quản lý bồi dưỡng giáo viên Toán trong các trường THPT 

huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội theo hướng chương trình giáo dục phổ thông mới 

- Năm tốt nghiệp: 2019; 

- Người hướng dẫn khoa học: TS.Trịnh Thị Anh Hoa 

- Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

4. Học      ca   ọc 4 

- Tên HVCH: Trần Văn Liên 

- Tên luận văn/luận án: Xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia ở huyện Yên Mô 

tỉnh Ninh Bình 

- Năm tốt nghiệp: 2019; 

- Người hướng dẫn khoa học: TS.Trịnh Thị Anh Hoa 

- Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Hồng Đức 

5. Học      ca   ọc 5 

- Tên HVCH: Huỳnh Thị Lệ Giang 
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- Tên luận văn/luận án: Quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp ở các trường THCS huyện 

H c Môn, TP Hồ Chí Minh theo tiếp cận phối hợp 

- Năm tốt nghiệp: 2021; 

- Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Công Phong 

- Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

3.4. Hợp   c  r              ước 

Các kết quả nghiên cứu của đề án đã được Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý 

giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) xác nhận việc phối hợp, sử dụng kết quả của đề án 

trong quá trình thực hiện xây dựng Luật Nhà giáo 

IV. Đóng góp chính của Đề án 

Thông qua các sản phẩm nghiên cứu, đề án đã tổng kết một cách có hệ thống cơ 

sở lý luận và cơ sở thực tiễn của việc xây dựng Luật Nhà giáo/và nghề dạy học, trong 

đ  bổ sung thêm một số lý luận, các cách tiếp cận mới khi xây dựng các chính sách đối 

với nhà giáo Việt Nam (Vận dụng lý thuyết/tiếp cận quản lý nguồn nhân lực chiến 

lược vào phát triển đội ng  nhà giáo; Tiếp cận hoạt động nghề nghiệp đặc thù của nhà 

giáo trong bối cảnh hiện nay; Tiếp cận quản lý nhà nước và hoàn thiện thể chế nhà 

nước pháp quyền XHCN; và cơ sở thực tiễn được đúc rút từ kinh nghiệm quốc tế). Đề 

án c ng đề xu t khung chính sách của Luật nhà giáo và đã đánh giá được thực trạng 

thực thi, sự cần thiết, tác động và tính khả thi của các chính sách chủ yếu. 

Về hiệu quả của nhiệm vụ: 

+ Hiệu quả kinh tế 

- Kết quả của đề án cung c p cho các nhà quản lý và hoạt động giáo dục c ng 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.  

- Đề án đã cung c p một cơ sở khoa học khá toàn diện về chính sách, đề án c ng 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 làm cơ sở cho việc xây dựng Luật Nhà giáo và cung 

c p thông tin phục vụ cho công tác quản lý ngành của Trung ương, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và các c p quản lý giáo dục ở địa phương.  

- 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) 

+ Hiệu quả xã hội 
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- Trên cơ sở những phân tích và lập luận khoa học, thực trạng đội ng  nhà giáo và việc 

thi hành chính sách pháp luật đối với nhà giáo, đề án đã xây dựng và đề xu t khung 

chính sách đối với nhà giáo như một hệ thống chính sách làm cơ sở xây dựng Luật 

Nhà giáo. Thông qua đ , đề án sẽ góp phần quan trọng cho việc hoạch định chính sách 

phát triển đội ng  nhà giáo, thực hiện chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo 

dục. 

- 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 các 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; Là tài liệu tham khảo, giảng dạy trong các Viện nghiên cứu, các cơ sở giáo 

dục, đào tạo. 

 


