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THUYẾT MINH1 

 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 
 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1 Tên đề tài: 

Xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát 

triển giáo dục và đào tạo của địa phương 

1a. Mã số của đề tài:  

KHGD/16-20.ĐT.013 

2 Loại đề tài: 

Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên 

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

dục Việt Nam”. Mã số của Chương trình: KHGD/16-20 

3 Thời gian thực hiện: 24 tháng 

 (từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 11 năm 2019) 

4 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí:  3.300 (triệu đồng), trong đó: 

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 3.300 triệu đồng 

- Từ nguồn tự có của tổ chức: 0 

- Từ nguồn khác: 0 

5 Phương thức khoán chi: 

 Khoán đến sản phẩm cuối 

cùng                   

    

  Khoán từng phần, trong đó:     

- Kinh phí khoán: 3.300  triệu đồng 

- Kinh phí không khoán: 0 triệu đồng                                                                 

6 Chủ nhiệm đề tài:  

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Phương 

Ngày, tháng, năm sinh: 02/12/1963   / Nam/ Nữ: Nữ 

Học hàm, học vị: PGS.TS.  

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính         Chức vụ: Phó giám đốc 

Điện thoại của tổ chức: 02437349058  Nhà riêng: 02438635667  Mobile: 0913346083 

Fax:                                      E-mail: lanphuongvkhgdvn@gmail.com 

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

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

Địa chỉ nhà riêng: Số 4 hẻm 81/81, ngõ Hòa Bình 7, Minh Khai, Hà Nội 

                                                           



7 Thư ký đề tài:  

Họ và tên: Trịnh Thị Anh Hoa 

Ngày, tháng, năm sinh:                 Nam/ Nữ: Nữ 

Học hàm, học vị: TS 

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính     Chức vụ: Giám đốc 

Điện thoại của tổ chức: 02432321001   Nhà riêng: 02437841250 Mobile: 0912319195 

Fax:                                               E-mail: anhhoa19@gmail.com 

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

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

Địa chỉ nhà riêng: Số 7, ngõ 169, phố Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

8 Tổ chức chủ trì đề tài 2:  

Tên tổ chức chủ trì đề tài: 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: 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội  

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Trần Công Phong 

Số tài khoản: 3713.1.1084143 

Mở tại : Kho bạc Nhà nước quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

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

9 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài:  

9.1. Trường Đại học sư phạm Hà Nội  

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 04262670159; 04262670160           Fax: (84-4) 37547198 

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

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Văn Minh 

Số tài khoản: 3100211000213  

Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Từ Liêm 

9.2. Viện Nghiên cứu xây dựng và phát triển xã hội học tập 

Cơ quan  chủ quản: Hội Khuyến học Việt Nam, trực thuộc Chính phủ Việt Nam   

Điện thoại: 0243.7726.153           Fax: 0243.7726.152 

                                                           
2 Tổ chức chủ trì đăng ký chủ trì đề tài là tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực 



Địa chỉ: Tầng 14, Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Thị Doan 

Số tài khoản: 001.100.0069557 

Ngân hàng: Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương, Việt Nam 31-

33 Ngô Quyền, Hà Nội 

10  Các cán bộ thực hiện đề tài:
 

TT 
Họ và tên, học 

hàm học vị 

Tổ chức 

công tác 
Nội dung công việc tham gia 

Thời gian 

làm việc 

cho đề tài 

(Số tháng 

quy đổi3)
 

1 PGS.TS. 

Nguyễn Thị Lan 

Phương 

Viện Khoa 

học giáo dục 

Việt Nam 

Chủ nhiệm đề tài 

Lập kế hoạch nghiên cứu; đặc điểm cơ 

bản của nền giáo dục Việt Nam đến năm 

2030; luận cứ khoa học về đánh giá sự 

phát triển giáo dục địa phương; thực trạng 

sử dụng bộ chỉ số giáo dục ở Việt Nam; 

tiêu chí, chỉ số đánh giá; phương pháp tính 

chỉ số phát triển giáo dục; phương pháp 

tính chỉ số phát triển giáo dục; phân tích, 

đánh giá sự phát triển giáo dục địa phương  

19 

2 PGS.TS. Trương 

Thị Bích 

Trường Đại 

học Sư phạm 

Hà Nội 

Phương pháp đánh giá năng lực thực hiện 

giáo dục của cơ sở giáo dục; Kinh nghiệm 

đổi mới giáo dục một số nước phát triển; 

Xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đào tạo địa 

phương; Phương pháp tính chỉ số phát 

triển giáo dục địa phương;  

7 

 

3 PGS.TS. Trần 

Thị Thái Hà 

Viện Khoa 

học giáo dục 

VIệt Nam 

Đặc điểm cơ bản của nền giáo dục Việt 

Nam đến năm 2030; luận cứ khoa học về 

đánh giá sự phát triển giáo dục địa 

phương; tiêu chí, chỉ số đánh giá; phân 

tích, đánh giá sự phát triển giáo dục địa 

phương; tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ 

công cụ đánh giá 

9 
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4 ThS. Dương Thị 

Thu Hương 

Viện Khoa 

học giáo dục 

Việt Nam 

Sưu tầm, dịch tài liệu; luận cứ khoa học về 

đánh giá sự phát triển giáo dục địa 

phương; thực trạng sử dụng bộ chỉ số giáo 

dục ở Việt Nam; phương pháp tính chỉ số 

phát triển giáo dục; phân tích, đánh giá sự 

phát triển giáo dục địa phương 

14 

5 TS. Lê Đông 

Phương 

Viện Khoa 

học giáo dục 

Việt Nam 

Đặc điểm cơ bản của nền giáo dục Việt 

Nam đến năm 2030; luận cứ khoa học về 

đánh giá sự phát triển giáo dục địa phương 

7 

6 GS.TSKH Lâm 

Quang Thiệp 

Đại học quốc 

gia Hà Nội 

Phương pháp, kỹ thuật đánh giá năng lực 

quản lý giáo dục; Giới thiệu công cụ giám 

sát giáo dục toàn cầu của UNESCO; Tổng 

quan bộ chỉ số giáo dục của Tổng cục 

thống kê; Báo cáo thường niên sự phát 

triển giáo dục; Khuyến nghị về điều kiện 

đảm bảo cho hiệu quả sử dụng bộ công cụ  

6 

7 PGS.TS. 

Nguyễn Thị Mỹ 

Trinh 

Viện Khoa 

học giáo dục 

Việt Nam 

Đặc điểm cơ bản của nền giáo dục Việt 

Nam đến năm 2030; khung phân tích tình 

hình GDĐT địa phương; phương pháp 

tính chỉ số phát triển giáo dục; phân tích, 

đánh giá sự phát triển giáo dục địa 

phương; đề xuất khuyến nghị 

10 

8 TS. Phạm 

Quang Sáng 

Hội khuyến 

học Việt 

Nam 

Luận cứ khoa học về đánh giá sự phát 

triển giáo dục địa phương; khung phân 

tích tình hình GDĐT địa phương; tiêu chí, 

chỉ số đánh giá; phân tích, đánh giá sự 

phát triển giáo dục địa phương; tài liệu 

hướng dẫn sử dụng bộ công cụ  

11 

9 PGS.TS. Lê Anh 

Vinh 

Viện Khoa 

học giáo dục 

Việt Nam 

Đặc điểm cơ bản của nền giáo dục Việt 

Nam đến 2030; khung phân tích tình hình 

GDĐT địa phương; phương pháp tính chỉ 

số phát triển giáo dục; phân tích, đánh giá 

phát triển giáo dục địa phương; hướng dẫn 

sử dụng công cụ 

11 

10 TS. Trịnh Thị 

Anh Hoa 

Viện Khoa 

học giáo dục 

Việt Nam 

Thư ký đề tài 

Đặc điểm cơ bản của nền giáo dục Việt 

Nam đến năm 2030; thực trạng sử dụng bộ 

14 



chỉ số giáo dục ở Việt Nam; khung phân tích 

tình hình GDĐT địa phương; phương pháp 

tính chỉ số phát triển giáo dục; phân tích, 

đánh giá sự phát triển giáo dục địa phương 

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

11 Mục tiêu của đề tài:   

11.1. Mục tiêu tổng quát 

Luận chứng khoa học về việc xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển giáo 

dục và đào tạo (GDĐT) địa phương theo hướng đáp ứng mục tiêu tổng quát của 

Nghị quyết số 29-NQ-TW.   

11.2. Mục tiêu cụ thể 

1. Xây dựng được khung phân tích sự phát triển GDĐT địa phương theo định 

hướng của Nghị quyết 29-NQ-TW;   

2. Xây dựng được bộ công cụ (tiêu chí, chỉ số, công cụ thu thập thông tin, phương 

pháp tính các chỉ số tổng hợp) để đánh giá sự phát triển GDĐT cấp tỉnh hàng năm; 

3. Xây dựng được quy trình, hướng dẫn thực hiện đánh giá sự phát triển GDĐT 

cấp tỉnh hàng năm; 

4. Báo cáo giáo dục thường niên về sự phát triển GDĐT địa phương. 

12 Tình trạng đề tài:         

    Mới   Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

                                   Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

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

nghiên cứu của đề tài 

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

13.1.1. Trên thế giới 

Đổi mới là động lực chính cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại các quốc gia. 

Đầu năm 2009, khi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế toàn cầu, sự 

đổi mới lúc này là cần thiết hơn bao giờ hết. Nhiều nhà kinh tế đã nhấn mạnh tầm 

quan trọng của việc đầu tư trên quy mô lớn của các đề án đổi mới giáo dục, sẽ giúp 

phục hồi nền kinh tế trong thời hạn ngắn hơn và sẽ có tác động lâu dài hơn. Bởi sự 

nghiệp đổi mới của một quốc gia muốn thành công phụ thuộc vào những con 

người sáng tạo, mà những kiến thức, kỹ năng, năng lực của họ lại được hình 

thành và phát triển phần lớn là thông qua giáo dục. 



Để hệ thống giáo dục có thể phát huy tác động cho sự nghiệp đổi mới, các 

nước phát triển và đang phát triển đã và đang thực hiện một số định hướng đổi mới 

quan trọng, chẳng hạn như: (i) tập trung “học tập suốt đời” - các nhà trường được yêu 

cầu phát triển các kỹ năng, năng lực “học cách học” (ví dụ, giải quyết vấn đề, tư duy 

phê phán, tự đánh giá,…); (ii) cải thiện sự công bằng – tạo cơ hội để mỗi học sinh, 

sinh viên có thể đạt được thành tích học tập cao hơn và tạo ra những công dân có kỹ 

năng cao hơn trong nền kinh tế tri thức; (iii) giám sát chất lượng giáo dục – xây dựng 

khung đánh giá, tiêu chí đánh giá sự phát triển giáo dục và kiểm định chất lượng giáo 

dục; (iv) đánh giá tác động, hiệu quả của các chính sách giáo dục;...  

Đối với định hướng thứ ba, rất nhiều chiến lược và sáng kiến cải thiện chất 

lượng giáo dục được thực hiện như nâng cao chất lượng chương trình và tài liệu 

giảng dạy, chất lượng đào tạo, đào tạo lại giáo viên, cải tiến phương pháp giảng dạy 

và đánh giá người học, cung cấp các điều kiện học tập, nhất là bữa ăn trưa,… Việc 

thiết kế, theo dõi, đánh giá chất lượng, hiệu quả của các yếu tố giáo dục nêu trên nói 

chung đều đòi hỏi phải có cơ sở dữ liệu về các chỉ số thống kê giáo dục tin cậy.  

a) Thành tựu nghiên cứu về khung phân tích và chỉ số đánh giá tình hình giáo dục 

- Benchmarking là cách tiếp cận được sử dụng phổ biến trong đánh giá chính 

sách nói chung - là một phương pháp mang tính liên tục dùng để đánh giá, cải tiến sản 

phẩm, dịch vụ, nhằm “tìm kiếm những cách thức tốt nhất trong thực tiễn giúp cho tổ 

chức hoạt động tốt”4. Benchmarking là quá trình đánh giá và cải tiến thông qua việc 

so sánh một cách hệ thống và hợp tác giữa các tổ chức tương tự. Quá trình này cho 

phép mỗi tổ chức xác định được điểm mạnh và điểm yếu và tìm hiểu cách làm tốt nhất 

của nơi khác để thích ứng, cải tiến tổ chức mình. Vì vậy, Benchmarking thường được 

sử dụng để tìm ra những cách thức tốt nhất giữa các đơn vị để tạo được chuyển biến 

căn bản về chất lượng, hiệu quả giáo dục. 

- Trong lĩnh vực kinh tế, Michael E. Porter đã phát triển khung phân tích các 

yếu tố của năng lực cạnh tranh. Khung phân tích này xác định khái niệm trung tâm là 

năng suất (khả năng tạo ra các hàng hoá và dịch vụ có giá trị thông qua việc sử dụng 

các nguồn lực con người, vốn và nguồn lực tự nhiên quốc gia). Ba nhóm yếu tố có 

tác động tương tác đến năng suất là: (i) nhóm yếu tố vĩ mô xác định môi trường/bối 

cảnh cho các hoạt động của tổ chức/ đơn vị, bao gồm chất lượng hạ tầng xã hội, thể 

chế chính trị, các chính sách kinh tế vĩ mô; (ii) nhóm yếu tố vi mô là cách thức hoạt 

động của tổ chức/đơn vị và các yếu tố bên ngoài có tác động trực tiếp lên kết quả 

hoạt động, bao gồm sự tinh thông của doanh nghiệp, trình độ phát triển các cụm 

ngành và chất lượng của môi trường kinh doanh; (iii) các lợi thế tự nhiên là nhóm 

yếu tố thứ ba cần xem xét, chúng không tác động lên năng suất, nhưng có thể hỗ trợ 

trực tiếp cho việc tạo ra sự thịnh vượng (xem hình 1).  
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Hình 1. Khung phân tích năng lực cạnh tranh của Michael E. Porter 

- Theo Rob Vos, khung phân tích cho một chính sách giáo dục cần đề cập 

hoặc mô tả ít nhất hai nội dung cơ bản: (i) Các nhóm chỉ số cho những hoạt động 

giáo dục cơ bản (đầu vào, quá trình và đầu ra), bởi một hệ thống thông tin thích hợp. 

Việc này đòi hỏi phải bao quát toàn bộ quá trình giáo dục – từ cung cấp các dịch vụ 

giáo dục, các nguồn lực, nhu cầu và khả năng tiếp cận giáo dục, quá trình thực hiện 

các can thiệp giáo dục, đến các kết quả đầu ra; (ii) Các loại phân tích chính sách cần 

thiết, chẳng hạn như phân tích nhu cầu giáo dục, phân tích hiệu quả chi phí của các 

chương trình giáo dục, phân tích tác động của chính sách, tác động của các các yếu tố 

ngoại lai,… Trong đó, nhu cầu về những chỉ số cần được xác định cho từng loại phân 

tích cụ thể về chính sách.  

- Khoảng cuối thế kỳ 20, nhìn chung cộng đồng giáo dục thế giới đồng thuận 

với 4 loại chỉ số giáo dục do Hopkins, Van der Hoeven (1983) và Rob Vos (1992) 

đề xuất: (i) Các chỉ số đầu vào đo lường các phương tiện, nguồn lực được sử dụng 

để đáp ứng các mục tiêu phát triển. Ví dụ, số lượng giáo viên tối thiểu để bảo đảm 

tỷ lệ học sinh/giáo viên, số trường học cần thành lập, số lớp học cần sửa chữa, các 

loại tài liệu giảng dạy, chi phí giáo dục cho mỗi học sinh (cả trường công và trường 

tư),...; (ii) Các chỉ số quá trình tập trung vào các yếu tố nhu cầu của người sử dụng, 

việc sử dụng và khả năng tiếp cận các dịch vụ mà giáo dục cung cấp, chất lượng 

các dịnh vụ giáo dục,... Ví dụ, khoảng cách từ nhà đến trường, nền tảng văn hoá, 

thu nhập của gia đình học sinh, và chi phí giáo dục trực tiếp (học phí, đồng phục, 

sách vở, học thêm, vv), chất lượng các hoạt động dạy học, chất lượng sách giáo 

khoa,...; (iii) Các chỉ số đầu ra (output) sẽ đo lường các mục tiêu trước mắt của 

giáo dục như tỷ lệ nhập học, tỷ lệ đạt yêu cầu kiến thức, kỹ năng của chương trình 

giáo dục,...; và (iv) Các chỉ số kết quả đầu ra (outcome) tập trung đo lường các 

mục tiêu giáo dục rộng hơn như khả năng tìm kiếm/tự tạo việc làm của sinh viên, 

thể lực của công dân, khả năng tham gia vào xã hội hiện đại,...  



- Hiện nay, mặc dù thế giới đang dần dần thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 

tồi tệ năm 2007, nhưng sự tiến bộ xã hội thì ngày càng suy giảm (ở khối OECD, hơn 

46 triệu người bị mất việc làm, khoảng cách giữa người giàu nhất và nghèo nhất 

đang gia tăng, khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội còn hạn chế,...). Vì vậy, tổ chức 

quốc tế OECD đã nỗ lực phát triển bộ chỉ số phát triển giáo dục toàn diện để thúc 

đẩy sự tiến bộ xã hội, dựa trên cơ sở các bộ dữ liệu về Chương trình đánh giá năng 

lực người lớn quốc tế PIAAC 2013 (Programme for the International Assessment of 

Adult Competencies), Chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA 2012 

(Programme for International Student Assessment), và Khảo sát dạy và học quốc tế 

TALIS 2013 (Teaching and Learning International Survey). Khung phân tích tình 

hình giáo dục gồm (bảng 1): (i) các yếu tố cơ bản của hệ thống giáo dục (người học 

và người dạy, môi trường giáo dục, các dịch vụ giáo dục, và cơ cấu hệ thống giáo 

dục tổng thể); (ii) các kết quả đầu ra, các đòn bầy chính sách tạo nên kết quả đầu ra, 

và những tiền đề/trở ngại cho các chính sách. Trong đó, tập trung vào ba loại chính 

sách chính là: chất lượng đầu ra và cơ hội giáo dục, công bằng trong kết quả giáo dục 

và các cơ hội, và hiệu quả quản lý nguồn lực. 

Bảng 1. Khung phân tích các chỉ số phát triển giáo dục OECD, 2014 

 1. Kết quả đầu ra 

trong học tập giáo 

dục 

2. Đòn bẩy của 

chính sách tạo nên 

đầu ra  

3. Tiền đề/ trở ngại 

cho chính sách 

I. Người học 

và người dạy 

1.I. Kết quả giáo 

dục của học sinh; 

chất lượng dạy học 

của giáo viên 

2.I. Định hướng 

hành vi, thái độ 

trong dạy và học 

3.I. Đặc điểm nền 

tảng của người dạy 

và người học 

II. Thiết lập 

giảng dạy 

1.II. Chất lượng các 

tài liệu giảng dạy 

 

2.II. Can thiệp sư 

phạm, thực hành và 

môi trường lớp học 

3.II. Điều kiện học 

tập của học sinh; 

làm việc của giáo 

viên 

III. Cung cấp 

các dịch vụ 

g áo dục 

1.III. Chất lượng 

các cơ sở giáo dục  

2.III. Môi trường 

giáo dục và tổ chức 

hoạt động giáo dục 

 

3.III. Đặc điểm  nhà 

cung cấp dịch vụ và 

nâng cấp chất lượng 

dịch vụ 

IV. Cơ cấu hệ 1.IV. Thành tích 2.IV. Thể chế, cơ 3.IV. Các bối cảnh 



thống giáo dục 

toàn diện 

chung của hệ thống 

giáo dục 

 

chế, chính sách 

phân bổ nguồn lực  

giáo dục, xã hội, 

kinh tế và nhân 

khẩu học quốc gia 

Bộ chỉ số giáo dục 2014 (có điều chỉnh đôi chút ở năm 2016) cũng tập trung 

mô tả các đầu vào, quá trình và kết quả đầu ra như Hopkins, Van der Hoeven, và Rob 

Vos, nhưng trọng tâm có sự thay đổi là:  

- Có 7 nhóm chỉ số về “Nguồn nhân lực và tài chính đầu tư cho giáo dục”: Chi 

phí cho đầu học sinh; Tỷ lệ ngân sách quốc gia dành cho giáo dục; Đầu tư cho giáo 

dục của nhà nước và tư nhân; Tổng chi tiêu công cho giáo dục; Chi phí cho việc học 

của sinh viên đại học và sự hỗ trợ của nhà nước; Những nguồn lực và dịch vụ được 

tài trợ; Những yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu giáo dục; 

- Có 14 nhóm chỉ số về “Phát triển các kỹ năng toàn diện cho người học”: Các 

bên liên quan tham gia giáo dục; Chỉ tiêu tuyển sinh đại học; Tỷ lệ học sinh, sinh viên 

học ở nước ngoài; Chuyển đổi từ trường học sang làm việc của lứa tuổi 15-29; Tổng số 

người trưởng thành tham gia giáo dục và học tập; Sự khác biệt giữa cách thức giảng 

dạy ở trường công và tư; Thời gian học sinh học trên lớp; Tỷ lệ học sinh/giáo viên; 

Lương của giáo viên; Thời gian giáo viên sử dụng cho công tác giảng dạy; Tiêu chí 

đươc làm giáo viên; Cách trở thành giáo viên; Phát triển chuyên môn cho giáo viên;  

- Có 9 nhóm chỉ số về “kết quả đầu ra và hiệu quả đầu tư giáo dục”: Trình độ 

học vấn cao nhất; Chỉ tiêu, tỷ lệ hoàn thành giáo dục cấp THPT; Chỉ tiêu và tỷ lệ hoàn 

thành giáo dục đại học; sự ảnh hưởng của trinh độ học vấn của cha mẹ đến tham gia 

vào giáo dục đại học của con; Cách thức người học tham gia vào thị trường lao động; 

Những lợi ích thu được từ giáo dục; Những ưu đãi trong đầu tư cho giáo dục; Sự ảnh 

hưởng của giáo dục dến xã hội; Tương quan giữa kết quả và công bằng giáo dục.   

b) Về cách thiết lập và phân tích các chỉ số giáo dục 

Có thể vận dụng cách tiếp cận “tác nghiệp hóa” trong phát triển kinh tế và quy 

trình 7 bước của Choe và Roberts để xây dựng khung phân tích, thiết lập chỉ số giáo 

dục địa phương (xem hình 2): 

1. Đánh giá chiến lược phát triển giáo dục địa phương: để quyết định phạm vi các 

yếu tố cần phát triển giáo dục địa phương; 

2. Đánh giá năng lực quản lý giáo dục địa phương: để lựa chọn khu vực/địa điểm 

cần tập trung can thiệp nhằm tạo sự phát triển 

3. Đánh giá năng lực thực hiện giáo dục của cơ sở giáo dục: để xác lập các hoạt 

động ưu tiên trong từng cơ sở 

4. Xây dựng khung phân tích tình hình giáo dục địa phương: để chọn lọc, sắp xếp 

các cụm trường ở khu vực/địa điểm đã chọn 

5. Xác định các chỉ số thích hợp đo lường sự phát triển các yếu tố của khung phân 

tích: để nhận diện các ưu tiên đầu tư nguồn lực 



6. Chuẩn bị và lập kế hoạch tác động đến sự phát triển giáo dục địa phương 

7. Thực hiện kế hoạch tác động sự phát triển giáo dục địa phương: liên kết các cơ 

sở giáo dục, các cấp học và tạo nền tảng cho sự hợp tác giáo dục 

 

Hình 2. Quy trình thiết lập khung phân tích, chỉ số phát triển của Choe và Roberts 

Một số phương pháp, kỹ thuật phân tích tình hình giáo dục phổ biến ở thế giới là: 

- Phương pháp xếp hạng theo thứ tự (ordinal ranking semi-qualitative scoring 

method) thường được tiến hành cho mỗi chỉ số, ví dụ sắp xếp mức độ đáp ứng 

từ 0 đến 5; 

- Phương pháp trung bình trong thang Likert (Likert scale method) là giá trị 

trung bình của tất cả các chỉ số. Nếu mỗi chỉ số được xếp hạng từ 1 đến 5, giá 

trị trung bình lớn hơn 3,75 thể hiện rằng cụm rất mạnh, phát triển tốt trong 

phạm vi tổng thể không gian mẫu; nếu điểm tổng hợp khoảng 3,0 cho thấy một 

cụm tương đối mạnh trong phạm vi tổng thể; nếu điểm tổng hợp khoảng 2,5 

chứng tỏ cụm mới nổi và mạnh trong một khu vực; điểm tổng hợp là 2,0 hoặc 

thấp hơn thể hiện một cụm tương đối yếu và vừa mới hình thành. 

- Để phân tích sự phát triển giáo dục trong khu vực/thế giới, ví dụ với bộ chỉ  số 

giáo dục 2014 của khối OECD, giá trị trung bình được tính toán theo hai cách: 

(i) trung bình không trọng số thông qua tất cả dữ liệu của các nước, không tính 

đến quy mô tuyệt đối của hệ thống giáo dục ở mỗi nước; (ii) trung bình có 



trọng số, phản ánh hệ số của từng chỉ số, với khu vực OECD được xem là một 

tổng thể. Cách tiếp cận thứ hai được thực hiện nhằm mục đích so sánh giữa các 

quốc gia, ví dụ mức độ chi tiêu cho cá nhân. Nếu một quốc gia thiếu dữ liệu 

(được mã là “a”) hoặc có dữ liệu không đầy đủ (được mã là “n”) thì họ không 

được tính vào trung bình của OECD. 

- Sử dụng một số thống kê suy luận chẳng hạn như: để xem xét xu hướng trung 

tâm có thể sử dụng các thống kê mô tả như Mode, Median, Mean; để kiểm 

nghiệm sự dao động có thể sử dụng Frequencies, Standard deviation; để đánh 

giá sự khác biệt giữa các cụm/nhóm/khu vực về một chỉ số/nhóm chỉ số cần 

phải sử dụng kiểm định Kendall tau B or C, tương quan Peason, Chi-square, 

ANOVA, t-test, phân tích hồi quy (regression) đơn hoặc bội,... 

- Tính toán hệ số phát triển giáo dục trên cơ sở các biến số sơ cấp. Ví dụ, từ năm 

2010, chỉ số giáo dục (EI) trong bộ chỉ số phát triển người HDI được UNDP 

được tính toán dựa theo tỷ lệ nhập học ở tất cả các cấp học và tỷ lệ người 

trưởng thành biết chữ là . Ở đó, tình trạng biết chữ của 

người trưởng thành được hiểu là “sự hiểu biết và khả năng sử dụng thông tin 

để có thể vận dụng một cách hiệu quả các kiến thức đòi hỏi trong một xã hội 

tri thức của thế kỷ 21”5. Nói cách khác, biết chữ bao hàm những kiến thức, kỹ 

năng xử lý thông tin mà con người cần phải có khi đọc các tài liệu thường gặp 

trong công việc hàng ngày, ở gia đình hay cộng đồng.... 

c) Báo cáo giáo dục thường niên 

Trong báo cáo phân tích giáo dục thường niên của các quốc gia (như Đức, New 

Zealand, Ấn Độ, Hoa Kỳ,...) có một số nội dung tương đồng, chẳng hạn như: (i) cách 

tiếp cận, phương pháp phân tích các chí số giáo dục; (ii) bối cảnh, điều kiện và nguồn 

lực đầu vào; (iii) tình hình triển khai các hoạt động/dịch vụ giáo dục các cấp học; (iv) 

kết quả đầu ra và tác động của giáo dục. Ở mỗi nội dung, trình bày những nhận 

định/mô tả tình hình phát triển giáo dục trên cơ sở phân tích các dữ liệu thu thập được 

theo các chỉ số giáo dục đã quy định.       

Ví dụ, các nhóm chỉ số giáo dục 2014 của khối OECD nêu trên đã được tích 

hợp vào báo cáo thường niên của CHLB Đức theo 9 nội dung như sau: 

A – Giáo dục trong các điều kiện bối cảnh thay đổi: Phát triển nhân khẩu; Phát 

triển kinh tế; Việc làm; Các hình thức gia đình; Triển vọng; 

B – Thông tin cơ bản về giáo dục: Các cơ sở giáo dục; Nhân sự giáo dục; Chi 

tiêu giáo dục; Tham gia giáo dục; Học vấn của dân cư; Triển vọng; 
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C – Chăm sóc, giáo dục trẻ nhỏ: Giáo dục tại gia đình; Các lựa chọn giáo dục 

và chăm sóc trẻ nhỏ; Tham gia giáo dục của trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm 

non; Nhân sự sư phạm trong giáo dục mầm non; Chuyển tiếp vào trường phổ thông;  

D- Giáo dục phổ thông và giáo dục không chính quy ở tuổi đi học: Cấu trúc và 

số lượng trường học; Chuyển cấp và chuyển đổi trong nhà trường; Học tập và chăm 

sóc cả ngày ở tuổi đi học; Nhân sự sư phạm trong hệ thống nhà trường; Hoạt động 

ngoài nhà trường; Năng lực nhận thức; Hoàn thành và tốt nghiệp; Triển vọng; 

E - Đào tạo nghề: Bắt đầu đào tạo – phát triển cấu trúc trong đào tạo nghề; 

Cung và cầu trong đào tạo kép; Quan hệ đào tạo theo nghề và trình độ giáo dục đầu 

vào; Chuyển tiếp và các con đường đào tạo; Kết quả tham gia thị trường lao động;  

F – Đại học: Cung và cầu đào tạo; Đầu vào đại học và bắt đầu học; Tiến trình 

học; Tốt nghiệp và đường đi của sinh viên tốt nghiệp; Giáo dục Đại học trong so 

sánh quốc tế; Triển vọng; 

G – Giáo dục và học tập ở người trưởng thành: Tham dự vào bồi dưỡng; Nhân 

sự của bồi dưỡng; Thu nhập từ bồi dưỡng; Triển vọng; 

H – Giáo dục và di cư: Dân cư có nguồn gốc nhập cư; Tham gia và kết quả 

giáo dục; Tham gia giáo dục và chuyển tiếp; Ứng xử với di cư trong hệ thống giáo 

dục; Người xin bảo vệ và tỵ nạn là nhiệm vụ hiện tại của hệ thống giáo dục; Tổng kết 

và thách thức; 

I – Tác động và lợi ích của giáo dục: Lợi ích đầu tư của giáo dục; Lợi ích phi 

tiền tệ của giáo dục; Bình đẳng cơ hội. 

Trong các báo cáo phân tích giáo dục toàn cầu của UNESCO, OECD6, World 

bank7 thường sử dụng danh mục các chỉ số giáo dục quốc tế (WEI8) theo các nhóm: 

Đầu ra của hệ thống giáo dục; Nguồn tài chính cho giáo dục; Chi tiêu của giáo dục; 

Tiếp cận và tham gia vào giáo dục; Giáo viên và môi trường học tập. 

Báo cáo Giám sát giáo dục toàn cầu của UNESCO là một báo cáo toàn diện, 

sâu sắc để lý giải về việc: giáo dục là thành phần căn bản nhất của mọi bình diện phát 

triển bền vững; Giáo dục tốt hơn đem lại sự thịnh vượng lớn hơn, cải thiện chất 

lượng nông nghiệp, nâng cao điều kiện chăm sóc y tế, giảm thiểu bạo lực, tăng cường 

bình đẳng giới, thúc đẩy vốn con người và củng cố môi trường tự nhiên; Giáo dục là 

chìa khóa giúp mọi người trên khắp thế giới hiểu được tại sao phát triển bền vững lại 

                                                           
6 www.oecd.org/document/62/0,3343,en_2649_39263238_35525374_1_1_1_1,00.html - 25k;  
7 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=34356&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
World Education Indicator Program: UNESCO Institute for Statistics (UIS) and the World Bank measure the current 

state of education in the world 
8



là khái niệm quan trọng cho tương lai chung; Giáo dục trang bị những công cụ cốt 

yếu – kinh tế, xã hội, công nghệ, thậm chí là đạo đức – để triển khai các mục tiêu 

phát triển bền vững và hiện thực hóa chúng.  

13.1.2. Trong nước 

a) Kết quả nghiên cứu về khung phân tích và chỉ số đánh giá  

- Trong lĩnh vực kinh tế, trên cơ sở khung phân tích năng lực cạnh tranh của 

Michael E. Porter, Vũ Thành Tự Anh đã giới thiệu một khung phân tích năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh, trong đó năng suất sử dụng các nguồn lực (bao gồm vốn, lao 

động, đất đai và các tài nguyên khác) đóng vai trò trung tâm. Khung phân tích có ba 

thành phần chính là: năng lực cạnh tranh cấp độ địa phương; năng lực cạnh tranh cấp 

độ doanh nghiệp; và các yếu tố có sẵn của địa phương (xem hình 3). Từ đó, chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tính gồm 10 chỉ số thành phần, bao quát những lĩnh vực 

chính của điều hành kinh tế địa phương và sự phát triển của doanh nghiệp, đó là: (i) 

chi phí gia nhập thị trường thấp; (ii) tiếp cận đất đai dễ dàng và sử dụng đất ổn định; 

(iii) môi trường kinh doanh minh bạch và thông tin kinh doanh công khai; (iv) chi 

phí không chính thức thấp; (v) thời gian thanh tra, kiểm tra và thực hiện các quy 

định, thủ tục hành chính nhanh chóng; (vi) môi trường cạnh tranh bình đẳng; (vii) 

lãnh đạo tỉnh năng động, sáng tạo trong giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp; (viii) 

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, chất lượng cao; (ix) chính sách đào tạo lao 

động tốt; và (x) thủ tục giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu quả. 

 

Hình 3. Khung phân tích năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

- Tương tự, Nguyễn Thị Ngọc Vân và Đinh Thị Thúy Phương (2012) đã 

xây dựng khung phân tích tình hình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội (KT-XH), trong đó xác định những vấn đề chủ yếu liên quan đến việc phân 



tích tình hình phát triển của các ngành/ lĩnh vực KT-XH trong thời kỳ thực hiện 

chiến lược (xem bảng 2). Từ đó, các tác giả đề xuất ba nhóm chỉ tiêu phân tích 

tình hình thực hiện chiến lược phát triển KT-XH: (i) các chỉ tiêu thống kê tổng 

hợp phản ánh tăng trưởng kinh tế và các cân đối vĩ mô, với 8 nhóm chỉ tiêu 

thành phần; (ii) các tiêu phản ánh phát triển các lĩnh vực xã hội, với 2 nhóm chỉ 

tiêu thành phần; và (iii) các chỉ tiêu phản ánh phát triển các ngành và lĩnh vực 

kinh tế, với 5 nhóm chỉ tiêu thành phần. 

Bảng 2. Khung phân tích tình hình thực hiện chiến lược KT-XH 

TT 

Hoạt động/ 

ngành/ 

lĩnh vực 

Cơ 

quan 

chủ trì 

và 

phối 

hợp 

Phân 

tích 

nhóm 

chỉ số 

Mục tiêu 

chiến lược 

Sử dụng mô hình phân 

tích 

Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

Điểm 

mạnh 

Điểm 

yếu 

Cơ 

hội 

Thách 

thức 

1 Hoạt động 

đánh giá tổng 

quan tình hình 

KT-XH thời 

kỳ chiến lược 

        

2 Ngành/ Lĩnh 

vực 

        

- Trong ngành Giáo dục, nhiều đề tài cấp Bộ đã nghiên cứu về bộ chỉ số từng 

khía cạnh khác nhau của giáo dục, và hầu hết đều dựa vào khung phân tích bốn yếu 

tố Bối cảnh, đầu vào, quá trình, đầu ra/ kết quả:  

Đề tài “Xây dựng hệ thống chỉ số cho lập kế hoạch và theo dõi việc thực hiện 

của giáo dục phổ thông” do ThS. Vương Thanh Hương làm chủ nhiệm (mã số B99-

52-39)  đã xây dựng 36 chỉ số phục vụ cho lập kế hoạch của giáo dục phổ thông;  

Đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng giáo dục và đánh giá chất 

lượng giáo dục” do GS.TS. Nguyễn Hữu Châu làm chủ nhiệm (mã số B2004-

CTGD–01) đã đưa ra danh mục các chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục theo mỗi cấp 

học (60 chỉ số cho GD mầm non, 80 chỉ số cho giáo dục đại học...); 

Đề tài “Nghiên cứu tích hợp các cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống chỉ 

số trong quản lý giáo dục Việt Nam” do PGS. TS. Nguyễn Lộc làm chủ nhiệm 

(mã số B2004-80-01), đã đề xuất hệ thống chỉ số quản lý giáo dục gồm: 13 chỉ 

số về môi trường; 19 chỉ số đầu vào; 7 chỉ số quá trình; và 5 chỉ số kết quả đầu 

ra của hệ thống giáo dục.   



Để đáp ứng những đòi hỏi cấp thiết về giám sát và đánh giá giáo dục, Tổng 

cục Thống kê và một số tổ chức quốc tế (UNFPA, UNICEF...) đã nghiên cứu triển 

khai các chỉ số giáo dục. Năm 1995, lần đầu tiên Việt Nam ban hành chính thức hệ 

thống chỉ số xã hội, trong đó có 16 chỉ số giáo dục. Trên cơ sở đó, đến năm 2005 đã 

ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, trong đó có 26 chỉ số giáo dục. Cụ thể:  

- Giáo dục mầm non gồm 3 chỉ tiêu: Số trường, lớp, phòng học mầm non; Số giáo 

viên mầm non; Số học sinh mầm non; 

- Giáo dục phổ thông gồm 8 chỉ tiêu: Số trường, lớp, phòng học phổ thông; Số 

giáo viên phổ thông; Số học sinh phổ thông; Tỷ lệ đi học phổ thông; Tỷ lệ học 

sinh phổ thông tốt nghiệp; Tỷ lệ học sinh chuyển cấp, tỷ lệ học sinh hoàn thành 

cấp học; Tỷ lệ học sinh phổ thông lưu ban, bỏ học; số tỉnh/thành đạt chuẩn phổ 

cập giáo dục; 

- Giáo dục thường xuyên có 1 chỉ số: Số người xoá mù chữ, bổ túc văn hoá; 

- Dạy nghề gồm 3 chỉ tiêu: Số cơ sở, phòng thí nghiệm, thư viện, xưởng thực tập 

của cơ sở dạy nghề; Số giáo viên dạy nghề; Số học sinh học nghề; Trung cấp 

chuyên nghiệp gồm 3 chỉ tiêu: Số trường, phòng thí nghiệm, thư viện, xưởng 

thực tập của trường trung cấp chuyên nghiệp; Số giáo viên trung cấp chuyên 

nghiệp; Số học sinh trung cấp chuyên nghiệp; 

- Đào tạo trình độ cao đẳng, gồm 3 chỉ tiêu: Số trường, phòng thí nghiệm, thư 

viện, xưởng thực tập, nhà văn hoá, sân thể thao của trường cao đẳng; Số giảng 

viên cao đẳng; Số sinh viên  cao đẳng; 

- Đào tạo trình độ đại học, sau đại học, gồm 4 chỉ tiêu: Số trường, phòng thí 

nghiệm, thư viện, xưởng thực tập, nhà văn hoá, sân thể thao của trường đại học; 

Số giảng viên đại học; Số sinh viên đại học; Số người được đào tạo sau đại học; 

- Tài chính giáo dục: Chi cho hoạt động sự nghiệp GDĐT. 

Để có thể so sánh giáo dục quốc tế, đề tài Xây dựng hệ thống chỉ số cơ bản 

của Giáo dục Việt Nam, do TS. Phạm Quang Sáng chủ nhiệm (mã số B2005-80-12) 

đã đề xuất hệ thống chỉ số phù hợp với nước ta và giúp ích cho việc đối sánh với các 

thống kê giáo dục của thế giới. Hệ thống này gồm 4 nhóm chính: 

- Các chỉ số về quy mô, tiếp cận và tham gia giáo dục: Số lượng trường chia theo 

cấp học, loại hình; tuyển mới các cấp học phổ thông; quy mô học sinh; Tỷ lệ 

nhập học đúng độ tuổi vào lớp 1; Tỉ lệ nhập học chung học sinh dạy nghề, 

TCCN, CĐ, ĐH; Tỉ lệ học sinh TCCN, DN phân theo các nhóm ngành nghề 

đào tạo; Tốc độ tăng số lượng HS phổ thông các cấp hàng năm, thời kỳ; Tốc độ 

tăng số lượng HS TCCN, DN hàng năm, thời kỳ; Tốc độ tăng số lượng sinh 

viên CĐ, ĐH hàng năm, thời kỳ; Tỷ lệ đi học đúng tuổi; Số sinh viên trên một 



vạn dân; Tỷ lệ trẻ khuyết tật đi học các cấp; Tỷ lệ học sinh bỏ học, lưu ban; Tỷ 

lệ chuyển cấp; học sinh/lớp học; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng; 

- Các chỉ số giáo viên, CBQL giáo dục: Tổng số giáo viên; Số giáo viên thiếu; Số 

giáo viên chia theo cấp học, ngành học; Tỷ lệ giáo viên được đào tạo; Tỉ lệ giáo 

viên đạt chuẩn; Tỷ lệ giáo viên được bồi dưỡng về ứng dụng CNTT trong dạy 

học; Tỷ lệ học sinh/giáo viên; Tỷ lệ giáo viên/lớp; Tổng số CBQL giáo dục; Tỷ 

lệ CBQL đã qua bồi dưỡng/đào tạo về quản lý;  

- Các chỉ số về tài chính và cơ sở vật chất: Chi phí trung bình cho một giáo viên; 

Chi phí cho một học sinh, sinh viên; Số máy tính trên giáo viên; 

- Đầu ra của hệ thống và thành tựu của giáo dục: Tỷ lệ hoàn thành cấp tiểu học, trung 

học cơ sở, trung học phổ thông; Tỷ lệ tốt nghiệp so với dân số; Tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp sau trung học phân theo ngành đào tạo: Tỷ lệ dân số từ 10 tuổi trở lên biết 

chữ: Tỷ lệ trình độ học vấn của dân số 10 tuổi trở lên; Số năm đi học trung bình của 

dân số từ 15 tuổi trở lên: Chỉ số thành tựu giáo dục; Chỉ số phát triển giáo dục cho 

mọi người. Trong đó, chỉ số phát triển giáo dục gồm 4 mục tiêu: Phổ cập giáo dục 

tiểu học; Xóa mù chữ người lớn; Cân bằng giới; và Chất lượng giáo dục. 

b) Nghiên cứu về quy trình, phương thức tính chỉ số giáo dục 

Theo công bố của Dự án Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (2016), quy trình xây 

dựng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) gồm 3 bước (hình 4): 

(1) Thu thập dữ liệu từ 2 nguồn: (i) điều tra, khảo sát bằng thư đến doanh nghiệp tư 

nhân trên cả nước; (ii) qua các nguồn dữ liệu đã được công bố của Tổng cục 

Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công 

thương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tòa án nhân dân Tối cao, trang 

thông tin của các tỉnh.  

(2) Xây dựng chỉ số thành phần: chuẩn hóa theo thang điểm 10 (tỉnh có chỉ tiêu tốt 

nhất trên cả nước đạt điểm 10, tỉnh có chỉ tiêu kém nhất đạt điểm 1); 

(3) Tính toán PCI: chỉ số thành phần gán trọng số (cao 15-20%, trung bình 10%, và 

thấp 5%), thể hiện mức đóng góp và tầm quan trọng của từng chỉ số đối với sự 

phát triển số lượng doanh nghiệp, vốn đầu tư và lợi nhuận. 



 

Hình 4. Quy trình xây dựng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh 

Phạm Quang Sáng (B2005-80-12) đã nêu quy trình 4 bước xây dựng hệ thống 

chỉ số giáo dục Việt Nam như sau: 

(1) Khái niệm hóa và tiêu chuẩn hóa các lĩnh vực giáo dục liên quan; Lựa chọn 

danh mục chỉ số cơ bản dựa trên các nguyên tắc: (a) các công trình nghiên cứu 

trước đây đã lựa chọn; (b) danh mục hệ thống chỉ số cấp ngành và quốc gia 

mới ban hành; (c) các tổ chức quốc tế và các nước đang sử dụng; đối chiếu các 

chỉ số giáo dục mà quốc tế đang sử dụng với thống kê giáo dục của một số 

nước (Trung Quốc, Canada,...) và khả năng cung cấp nguồn số liệu của hệ 

thống thông tin quản lý giáo dục (EMIS) Việt Nam 

(2) Xác định chỉ số: phân loại, tổ hợp và xây dựng định nghĩa/ khái niệm cho mỗi 

chỉ số được lựa chọn  

(3) Xác định phương pháp xây dựng các chỉ số: Nguồn số liệu (báo cáo định kỳ, 

điều tra chọn mẫu và tổng điều tra, chương trình, dự án quốc gia, địa 

phương;...); Loại số liệu; Phương pháp thu thập, xử lý số liệu 

(4) Hội thảo xin ý kiến chuyên gia, hoàn chỉnh các chỉ số giáo dục 

Một số phương pháp thống kê liên quan đến phân tích chỉ số giáo dục được 

Phạm Quang Sáng (B2005-80-12) đề xuất như: 

- Báo cáo thống kê cơ sở do cơ sở giáo dục lập từ số liệu gốc theo hệ thống 

biểu mẫu do cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên, cơ quan thống kê Nhà nước quy 

định. Báo cáo thống kê tổng hợp do đơn vị thống kê các cấp (phòng thống kê huyện, 

tỉnh, thống kê bộ, ngành và ban ngành) lập từ số liệu được tổng hợp từ báo cáo thống 

kê cơ sở, từ kết quả các cuộc điều tra thống kê hoặc từ các nguồn thông tin khác. 

- Phương pháp tiêu chuẩn hóa: chỉ có thể so sánh được hai giá trị nào đó ở hai 

cụm nếu cấu thành dân số (tuổi, dân tộc, số năm đi học,…) các cụm đó tương tự 



nhau, vì vậy cần chuẩn hóa các giá trị đó bằng cách chuyển chúng về cùng phân bố 

chuẩn trước khi so sánh, đối chiếu. Ví dụ, báo cáo thống kê tổng hợp có tỷ lệ nhập 

học của hai thành phố A và B là 105% và 107%. Để so sánh được hai giá trị này, cần 

phải chuẩn hóa chúng sang tỷ lệ nhập học tinh theo độ tuổi bởi công thức: 

Tỷ lệ huy động trẻ 6 

tuổi vào lớp 1 

= Số trẻ 6 tuổi đến trường năm học t x 100% 

Tổng số dân số 6 tuổi cùng năm học t 

Làm như vậy là đã áp cùng một phân bố “tiêu chuẩn” (cấu thành độ tuổi) vào 

tỷ lệ nhập học theo tuổi đặc trưng và quan sát những tỷ lệ đó.  

- Chỉ số phát triển con người (HDI) của quốc gia được tính toán theo ba chỉ số 

thành phần là “kỳ vọng sống”, “chỉ số giáo dục” và “GDP bình quân đầu người tính 

theo sức mua tương đương”. Phương pháp tính chỉ số thành tựu giáo dục (EI-

education index) được tính dựa trên hai chỉ số thành phần là “tỷ lệ biết chữ của người 

trưởng thành” (Adult literacy rate) và tỷ lệ nhập học chung tiểu học, trung học và 

giáo dục bậc ba (Combined gross enrolment ratio for primary, secondary and tertiary 

schools). Mỗi chỉ số thành phần được tính theo công thức sau, với giá trị tối đa và tối 

thiểu của cả hai chỉ số này đều là 100 và 0: 

Chỉ số thành 

phần 
= 

Giá trị thực _ Giá trị tối thiểu 

Giá trị tối đa _ Giá trị tối thiểu 

Chỉ số EI được tính theo công thức:   

EI = 

Chỉ số biết chữ của 

người lớn x 2 
+ 

Chỉ số nhập học chung tiểu học, 

trung học và giáo dục bậc ba 
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- Chỉ số phát triển giáo dục cho mọi người (EDI - The EFA Development 

index) là trung bình cộng của 4 chỉ số thành phần là: phổ cập giáo dục được tính toán 

dựa trên tỷ lệ nhập học chung theo độ tuổi (trẻ em độ tuổi tiểu học đang học tiểu 

học/THCS so với dân số trong độ tuổi); xóa mù chữ người lớn (tỷ lệ người lớn biết 

chữ); cân bằng giới của giáo dục - chỉ số cân bằng giới của giáo dục cho mọi người 

(Gender - specific EFA index - GEI); và chất lượng giáo dục: tỷ lệ HS tồn tại đến lớp 

5 (Survival rate to grade 5). 

c) Nghiên cứu về báo cáo thống kê giáo dục 

Theo Quyết định số 47/2000/QĐ-BGDĐT ngày 08/11/2000, Bộ trưởng Bộ 

GDĐT giao cho Trung tâm Thông tin quản lý giáo dục phối hợp với các Vụ và đơn 

vị trực thuộc Bộ, theo sự chỉ đạo của Tổng cục Thống kê, xây dựng và hướng dẫn 

thực hiện hệ thống biểu mẫu thống kê địnhkỳ theo yêu cầu thông tin quản lý của Nhà 

nước và của ngành về GDĐT trong từng giai đoạn. Hệ thống biểu mẫu được ban 



hành theo quy định của liên Bộ Tổng cục Thống kê và Bộ GDĐT nêu rõ: các cơ quan 

quản lý sử dụng số liệu thống kê giáo dục để  giám sát, phân tích, đánh giá tình hình 

và dự báo xu hướng phát triển ngành nhằm xây dựng quy hoạch, kế hoạch và đề ra 

chính sách quản lý giáo dục, đào tạo.  

Niên giám thống kê Giáo dục của Tổng cục Thống kê cung cấp 23 nhóm chỉ số 

về: Giáo dục mầm non (số trường, lớp, giáo viên, học sinh); Giáo dục phổ thông (số 

trường, lớp, giáo viên, học sinh; số nữ giáo viên và hoc sinh; số giáo viên và hoc sinh 

dân tộc ít người; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT); Giáo dục cao đẳng, đại học (chỉ số 

phát triển giáo dục; số sinh viên, giảng viên và trình độ chuyên môn; Giáo dục nghề 

nghiệp (chỉ số phát triển; số sinh viên, giảng viên, trình độ chuyên môn).  

Việt Nam đã công bố báo cáo thường niên về một số khía cạnh giáo dục do 

các tổ chức quốc tế tài trợ và chủ trì, chẳng hạn như: Báo cáo thường niên của 

ChildFund Việt Nam đề cập đến hết quả triển khai các chương trình phát triển cộng 

đồng trong lĩnh vực giáo dục, nước sạch vệ sinh môi trường, dân sinh, y tế và bảo vệ 

trẻ em, tại 3 tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng và Hòa Bình; Báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị 

và hanh chính công cấp tỉnh ở Việt Nam PAPI – đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn 

của ngươi dân, trong đó đề cập đến chỉ số giáo dục tiểu học (điều kiện cơ sở vật chất, 

trình độ sư phạm của giáo viên, tài chính...); Báo cáo thường niên về kết quả hoạt 

động của nhóm nghiên cứu quốc tế về Vật liệu tiên tiến và cơ học kỹ thuật tổng hợp 

các bài báo ISI, tổng IF trên các tạp chí hàng đầu của ngành Cơ học và tổng quan các 

hướng nghiên cứu mới, hiện đại; Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam 

của trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đề cập đến 

những kết quả chính trong việc nỗ lực tái cấu trúc nền kinh tế quốc gia, được trình 

bày dưới dạng chuyên khảo;.... Ngoài ra, một số cơ sở giáo dục đại học và một số Sở 

GDĐT cũng công bố báo cáo thường niên của mình 

Mặc dù Bộ GDĐT công bố hàng năm về số liệu thống kê của ngành Giáo dục, 

nhưng chưa có công trình nào công bố “báo cáo giáo dục thường niên quốc gia” và 

“báo cáo giáo dục thường niên của các địa phương”.  

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

13.2.1. Sự cần thiết 

a) Yêu cầu của quốc gia 

Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết Số 29-NQ/TW ngày 

4 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu 

cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (sau đây gọi là NQ29). Quán triệt chủ trương trên, 

Chính phủ ban hành Quyết định số 44/NQ-CP ngày 9 tháng 06 năm 2014 về Chương 



trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ29 (sau đây gọi là NQ44). Chương trình 

này là văn bản chính sách, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực thi 

NQ29. Để triển khai chương trình hành động của Chính phủ, Bộ GD&ĐT có Quyết 

định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2014 về việc ban hành kế hoạch hành 

động của ngành Giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết số 29-NQ/TW (sau đây gọi là QĐ2653). 

Để thực hiện yêu cầu của NQ44 “thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá 

tình hình thực hiện và kịp thời điều chỉnh kế hoạch, giải pháp cụ thể phù hợp với yêu 

cầu thực tế, bảo đảm thực hiện có hiệu quả NQ29” và yêu cầu của QĐ2653 “tích cực 

giám sát thực hiện Kế hoạch hành động”, một nhiệm vụ quan trọng là giám sát, đánh 

giá sự phát triển GDĐT địa phương.  

b) Một số bất cập về phương pháp luận, chỉ số thống kê giáo dục hiện có 

- Chưa có công trình nghiên cứu, hoặc văn bản pháp quy nào trong nước đề 

cập đến khung phân tích và bộ chỉ số đánh giá sự phát triển giáo dục địa phương 

(cấp tỉnh). Vì vậy, chỉ số phát triển giáo cũng chưa từng được xem xét, và báo cáo 

thường niên giáo dục địa phương càng chưa từng được xây dựng;  

- Hệ thống các chỉ số thống kê giáo dục quốc gia giữa các cơ quan của Chính 

phủ (như Bộ GDĐT, Tổng cục thống kê,...) và các tổ chức quốc tế bị chia cắt và 

không liên tục. Khái niệm nhiều chỉ số thường không được hiểu nhất quán giữa các 

bên liên quan (ví dụ tỷ lệ biết đọc, viết, tỷ lệ học sinh bỏ học,...). Thậm chí một số 

thuật ngữ thống kê cùng gốc tiếng nước ngoài, song lại sử dụng nhiều thuật ngữ 

tiếng Việt khác nhau, nên gây khó khăn trong trao đổi thông tin.  

- Độ tin cậy của các chỉ số là một vấn đề tồn tại lớn: luôn có độ chênh lệch 

đáng kể giữa số liệu thống kê của Bộ GDĐT với Tổng cục thống kê và với báo cáo 

thống kê các địa phương; nhiều chỉ số (ví dụ “học sinh bỏ học”, “đạt phổ cập mẫu 

giáo lớp 5 tuổi”) không thể so sánh giữa báo cáo của các bên bởi vì chúng không 

được chuẩn hóa. 

- Chỉ số và phương pháp tính chỉ số giáo dục ở nước ta nhìn chung là bất cập 

trong các so sánh quốc tế. Một số khái niệm trong đánh giá không nhất quán với các 

chuẩn mực quốc tế, ví dụ, “người trưởng thành biết chữ” được chúng ta hiểu là “biết 

đọc, biết viết tiếng Việt”, còn trong Báo cáo Phát triển con người toàn cầu (HDI), 

cộng đồng quốc tế lại hiểu “có kiến thức, kỹ năng xử lý thông tin khi đọc các tài liệu 

thường gặp trong công việc hàng ngày, ở gia đình và cộng đồng”. Hoặc Việt Nam 

từng công bố người trưởng thành nước ta đạt trình độ giữa THCS (tức là số năm đi 



học trung bình là 7,3) tại năm 2003, nhưng theo Báo cáo Phát triển con người toàn 

cầu, “số năm đi học trung bình” của Việt Nam là 7,5 năm tại năm 20149, trong khi 

kỳ vọng của ta là năm 2014 đạt trình độ THPT (số năm học trung bình là 11,9 năm)10  

- Gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ nói 

chung và khoa học giáo dục nói riêng, hoạt động giám sát, đánh giá tình hình giáo 

dục thế giới cũng đạt được những thành tựu đáng kể. Trong khi dó, số liệu thống kê 

giáo dục của chúng ta không những thiếu, mà còn không cập nhật nội hàm khái niệm 

cũng như phương pháp tính. 

c) Những vấn đề đặt ra cho nghiên cứu này  

Chỉ số giáo dục, một bộ phận quan trọng trong chỉ số xã hội, cần được nghiên 

cứu, tính toán và phổ biến nhằm giúp cho việc giám sát và đánh giá sự phát triển 

giáo dục tại mỗi địa phương. Để khắc phục những hạn chế trên, việc xây dựng bộ 

công cụ đo lường, đánh giá sự phát triển GDĐT địa phương cần phải: 

- Sử dụng ít nhất hai cách tiếp cận: (i) tiếp cận Benchmarking để có thể so 

sánh liên tục cách thức thực hiện giữa các cơ sở giáo dục, sở GDĐT nhằm tìm ra 

cách thức tốt nhất, và vận dụng điều chỉnh hoạt động của chính mình, tạo sự phát 

triển hàng năm; (ii) tiếp cận “tác nghiệp hóa” để xây dựng khung phân tích, và thiết 

lập tiêu chí, chỉ số phát triển giáo dục – đào tạo địa phương.  

- Thực hiện một quy trình đo lường, đánh giá sự phát triển GDĐT địa 

phương, ít nhất bao gồm: (i) đánh giá chiến lược phát triển giáo dục địa phương để 

chẩn đoán những lĩnh vực năng lực quản lý, năng lực thực hiện giáo dục, những đối 

tượng cần tập trung phát triển; (ii) xây dựng khung phân tích sự phát triển GDĐT địa 

phương; (iii) xác định các tiêu chí, chỉ số đo lường sự phát triển giáo dục; (iv) biên 

soạn công cụ thu thập thông tin, dữ liệu làm bằng chứng cho sự phát triển GDĐT địa 

phương; (v) phân tích, tính toán sự phát triển giáo dục địa phương.   

- Đa dạng hóa bộ công cụ đánh giá sự phát triển giáo dục địa phương để bảo 

đảm vừa hỗ trợ cho việc đánh giá sự phát triển giáo dục, vừa hỗ trợ việc so sánh giáo 

dục quốc tế. Ở đó, bộ công cụ được hiểu là tập hợp các phương tiện giúp trong việc thu 

thập được các dữ liệu về tình hình giáo dục địa phương: khung phân tích; các chỉ số 

giáo dục và phương pháp tính mỗi chỉ số, phương pháp tính chỉ số phát triển giáo dục; 

mẫu biểu thống kê, báo cáo thống kê cơ sở, công cụ điều tra, khảo sát, tài liệu hướng 

dẫn quy trình thực hiện,... 

                                                           
9, 4 Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). Báo cáo phát triển con người Việt Nam năm 2015 - Việc làm 
vì phát triển con người 
 



13.2.2. Tính cấp bách 

- Báo cáo giám sát giáo dục toàn cầu (BCGSTC) 2015 của UNESCO làm 

sáng tỏ 3 thông điệp: (i) khẩn thiết phải có các cách tiếp cận mới về chính trị, 

chính sách, sự đổi mới và nguồn lực để trẻ em có mức thu nhập thấp được hoàn 

thành tiểu học; (ii) phải nghiêm túc thực hiện các mục tiêu SDG4; (iii) phải thay 

đổi căn bản tư duy về giáo dục - giáo dục có vai trò thúc đẩy các kỹ năng, thái độ 

và hành vi chuẩn mực để làm bệ phóng cho sự tăng trưởng hòa nhập và bền 

vững. Để giám sát được giáo dục toàn cầu, Cơ quan Giáo dục Quốc tế của 

UNESCO (IBE) đã xây dựng bộ chỉ số giáo dục Thế giới (năm 1996) và cung cấp 

cơ sở dữ liệu về giáo dục bắt buộc và miễn phí. Chương trình tiếp cận hệ thống 

nhằm nâng cao kết quả giáo dục (SABER) của Ngân hàng Thế giới, khởi xướng 

năm 2011, nhằm đánh giá sâu 13 khía cạnh của hệ thống giáo dục quốc dân. Để 

trở thành công cụ giám sát toàn cầu, cần thống nhất phạm vi, mức độ bao phủ và 

tần xuất đánh giá và tăng quyền tự chủ ở cấp quốc gia. UNESCO ủng hộ mạnh 

mẽ việc giám sát các chỉ số giáo dục nhằm khuyến khích chính phủ các quốc gia 

học tập lẫn nhau ở cấp độ khu vực. Vì vậy, xây dựng bộ công cụ (khung phân 

tích, chỉ số đánh giá, công cụ đo lường, mẫu biểu thống kê, phương pháp 

tính,...) về tình hình giáo dục địa phương, tương thích hoặc hướng tới các bộ 

chỉ số giám sát giáo dục toàn cầu, là nhiệm vụ thực sự cấp bách. Đây được xem 

như là bước đi đáp ứng định hướng giám sát giáo dục toàn cầu của UNESCO.  

- Mục tiêu tổng quát của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT là 

“Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu 

vực”, với các đặc điểm: giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý 

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

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

hóa và hội nhập quốc tế hệ thống GDĐT; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và 

bản sắc dân tộc (theo NQ29). Do được xây dựng từ trước, nên những bộ chỉ số giáo 

dục hiện có khó thể đo lường nền giáo dục kỳ vọng này 

Vì vậy, xây dựng bộ công cụ về tình hình giáo dục địa phương để giám sát các 

đặc tính “mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương 

thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng 

cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc 

tế” là nhiệm vụ thực sự cấp bách, góp phần thực hiện thành công của NQ29. 



13.2.3. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 

Việc xây dựng được bộ công cụ đánh giá sự phát triển GDĐT địa phương 

theo các định hướng nêu trên có ý nghĩa lý luận và thực tiễn chính sau đây: 

a) Ý nghĩa lý luận 

- Đổi mới căn bản cách thức xây dựng tiêu chí, chỉ số đánh giá giáo dựa trên 

cơ sở khung phân tích sự phát triển GDĐT tương lai:  

Xây dựng khung phân tích GDĐT địa phương bao gồm hai thành tố chính là: 

(i) các yếu tố cơ bản của hệ thống giáo dục (người học và người dạy, môi trường 

giáo dục, các dịch vụ giáo dục, và cơ cấu hệ thống giáo dục) và (ii) các kết quả đầu 

ra, chính sách giáo dục chủ yếu tạo nên đầu ra đó; 

Thiết lập bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá sự phát triển GDĐT thích ứng với kung 

phân tích nói trên. Bộ tiêu chí, chỉ số này bảo đảm (i) vừa kế thừa những chỉ số giáo 

dục cơ bản sẵn có, (ii) vừa cập nhật các tiêu chuẩn mới của Việt Nam (về giáo viên, 

cán bộ quản lý, người học, trường lớp,…), và (iii) có thể so sánh, đối chiếu với bộ 

chỉ số giám sát giáo dục toàn cầu, mục tiêu SDG4 (về chất lượng đầu ra của hệ thống 

giáo dục, cơ hội giáo dục, công bằng về kết quả giáo dục) của UNESCO. 

Xây dựng phương pháp tính chỉ số phát triển giáo dục, đào tạo địa phương 

trên cơ sở: (i) chỉ số năng lực quản lý giáo dục ở cấp độ địa phương; (ii) chỉ số năng 

lực triển khai các nhiệm vụ chính trị ở cấp độ cơ sở giáo dục (giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại 

học); và (iii) chỉ số các điều kiện sẵn có của địa phương (qui mô giáo dục, vị trí địa 

lý, điều kiện kinh tế - xã hội). 

- Làm rõ cách thức ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ và lý thuyết 

đo lường, đánh giá hiện đại trong đánh giá sự phát triển giáo dục địa phương, đó là:  

Kết hợp hiệu quả nhiều cách tiếp cận nghiên cứu, đó là tiếp cận hệ thống, tiếp 

cận hệ benchmarking, tiếp cận hệ tác nghiệp hóa, và tiếp cận hệ chuẩn hóa;  

Sử dụng cùng lúc nhiều phương pháp và kỹ thuật đo lường, đánh giá cổ điển 

và hiện đại như: phân tích đối sánh chuẩn, phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu 

giáo dục, thiết lập khung phân tích; xây dựng chỉ số đo lường, biên soạn công cụ 

khảo sát, tổ chức thu thập thông tin định tính và định lượng về tình hình thực hiện 

các hoạt động giáo dục, tạo lập cơ sở dữ liệu, phương pháp tính các chỉ số về sự phát 

triển giáo dục bằng lý thuyết IRT,...  

b) Ý nghĩa thực tiễn 

- Xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển GDĐT, vừa đáp ứng nhu cầu 

phân tích sự phát triển giáo dục địa phương, vừa tương thích với những so sánh giáo 



dục quốc tế. Bộ công cụ bao gồm: khung phân tích tình hình giáo dục địa phương; 

bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá giáo dục (mỗi chỉ số nêu khái niệm và phương pháp 

tính); các công cụ thu thập thông tin, dữ liệu ở địa phương; phương pháp tính toán 

chỉ số phát triển GDĐT địa phương; phần mềm nhập dữ liệu, chỉnh sửa dữ liệu và 

phân tích chỉ số phát triển giáo dục địa phương;  

- Bộ công cụ đánh giá nói trên là phương tiện hiệu quả để: địa phương có thể 

cập nhật thông tin liên tục, giám sát và tự đánh giá sự phát triển GDĐT của mình; so 

sánh, đối chiếu giữa các địa phương, từ đó tìm ra các thức tốt nhất để đổi mới chất 

lượng giáo dục địa phương; cung cấp thông tin để viết báo cáo giáo dục thường niên 

cấp tỉnh; cung cấp thông tin, dữ liệu để Bộ GDĐT xây dựng báo cáo giáo dục thường 

niên quốc gia, và so sánh chỉ số giáo dục quốc tế;  

- Minh chứng một cách làm khoa học và khả thi: nghiên cứu lý thuyết về quy 

trình đo lường, đánh giá tình hình giáo dục địa phương; thực hiện quy trình này để 

thu thập thông tin, dữ liệu thực tiễn, phân tích dữ liệu, và viết báo cáo giáo dục 

thường niên địa phương.    

- Toàn bộ hướng đi, cách làm của đề tài là một minh họa cho việc đưa tinh 

thần của NQ29 vào cuộc sống một cách hiệu quả. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ 

được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành quản 

lý giáo dục và đo lường, đánh giá giáo dục.   

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

có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan 
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15. Nội dung nghiên cứu 

Để xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển GDĐT địa phương đáp ứng 

mục tiêu “nền giáo dục tiên tiến trong khu vực đến năm 2030” của NQ29, cần tập 

trung nghiên cứu 8 nội dung. 

Nội dung 1: Luận cứ khoa học về đánh giá sự phát triển giáo dục  

1.1. Đặc điểm cơ bản của nền giáo dục Việt Nam đến năm 2030 

1.1.1. Bối cảnh giáo dục thế giới 

1.1.2. Phát triển giáo dục với phát triển văn hóa, xã hội, kinh tế và con người Việt 

Nam trong bối cảnh mới 

1.1.3. Đặc điểm cơ bản của nền giáo dục Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 

29-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương  

1.1.4. Chính sách nâng cao chất lượng đầu ra, tạo cơ hội tiếp cận giáo dục, công 

bằng trong kết quả giáo dục và quản lý nguồn lực giáo dục (đòn bầy, thách thức) 

1.2. Lý luận về đánh giá sự phát triển     

1.2.1. Quan điểm phát triển giáo dục và cách tiếp cận đánh giá sự phát triển   

1.2.2. Khung phân tích sự phát triển giáo dục  

1.2.3. Tiêu chí, chỉ số đánh giá sự phát triển giáo dục  



1.2.4. Phương pháp, kỹ thuật đánh giá sự phát triển giáo dục    

1.2.5. Quy trình đánh giá sự phát triển giáo dục  

Nội dung 2: Kinh nghiệm về bộ công cụ đánh giá GDĐT địa phương 

2.1. Kinh nghiệm quốc tế   

2.1.1. Bộ công cụ đánh giá giáo dục địa phương của một số nước phát triển và đang 

phát triển: khung phân tích; bộ tiêu chí chỉ số; phương pháp tính chỉ số giáo dục 

2.1.2. Bộ công cụ giám sát giáo dục toàn cầu của UNESCO: khung phân tích; bộ 

tiêu chí chỉ số; phương pháp tính chỉ số giáo dục toàn cầu 

2.1.3. Bộ chỉ số phát triển giáo dục toàn diện của OECD: khung phân tích; bộ tiêu 

chí chỉ số; phương pháp tính chỉ số phát triển giáo dục  

2.2. Thực trạng sử dụng bộ chỉ số thống kê giáo dục ở Việt Nam 

2.2.1. Tổng quan một số chỉ số thống kê giáo dục cơ bản của Bộ GDĐT: khái 

niệm; công cụ thu thập dữ liệu, phương pháp tính 

2.2.2. Tổng quan một số chỉ số thống kê giáo dục cơ bản của Tổng cục thống kê: 

khái niệm; công cụ thu thập dữ liệu, phương pháp tính  

2.2.3. Thực trạng sử dụng một số chỉ số thống kê giáo dục cơ bản; nhu cầu về chỉ 

số phát triển GDĐT địa phương  

2.3. Những vấn đề đặt ra cho việc xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển 

GDĐT địa phương   

Nội dung 3: Khung phân tích tình hình GDĐT địa phương 

3.1. Nguyên tắc xây dựng khung phân tích tình hình GDĐT địa phương 

3.2. Các yếu tố cơ bản của nền GDĐT đáp ứng yêu cầu NQ29 

3.3. Các chính sách chủ yếu tạo đòn bẩy và thách thức đối với kết quả đầu ra của 

GDĐT địa phương 

3.4. Khung phân tích GDĐT địa phương: các yếu tố cơ bản của nền giáo dục; các kết 

quả đầu ra; các chính sách giáo dục chủ yếu tạo đòn bẩy/ thách thức đối với sự phát 

triển giáo dục     

Nội dung 4: Tiêu chí, chỉ số đánh giá sự phát triển giáo dục, đào tạo địa phương 

4.1. Nguyên tắc xây dựng tiêu chí, chỉ số đánh giá sự phát triển GDĐT địa phương 

4.2. Quy trình, cách thức xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá sự phát triển 

GDĐT địa phương 

4.3.  Bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá sự phát triển GDĐT địa phương  

Bộ tiêu chí, chỉ số được cấu trúc thành 5 nhóm: (i) kết quả đầu ra, (ii) năng lực 

quản lý giáo dục địa phương, (iii) năng lực thực hiện giáo dục cấp cơ sở giáo dục, (iv) 

điều kiện sẵn có của địa phương, và (v) một số mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó. 



mỗi chỉ số đều nêu rõ: khái niệm, phương pháp tính, phạm vi thu thập số liệu, nguồn 

số liệu sẵn có/ bổ sung. 

Nội dung 5: Phương pháp tính chỉ số phát triển giáo dục, đào tạo địa phương 

5.1. Đối sánh (Benchmarking) về cách thức thực hiện đổi mới GDĐT giữa các 

địa phương 

5.2. Một số mô hình phân tích dữ liệu: phân tích thành phần chính PCI, hồi quy 

tuyến tính bội; ứng đáp câu hỏi IRT 

5.3. Phương pháp tính chỉ số năng lực quản lý giáo dục của cấp quản lý địa phương 

5.4. Phương pháp tính chỉ số năng lực thực hiện giáo dục của cơ sở giáo dục 

5.5. Phương pháp tính chỉ số điều kiện sẵn có của địa phương  

5.6. Phương pháp tính chỉ số phát triển GDĐT địa phương 

Nội dung 6: Phân tích, đánh giá sự phát triển GDĐT địa phương  

6.1. Thiết kế thử nghiệm bộ công cụ đánh giá sự phát triển giáo dục địa phương: mục 

đích, thời gian, mẫu đại diện, kế hoạch thử nghiệm 

6.2. Bộ công cụ thu thập thông tin, dữ liệu ở địa phương  

6.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu về tình hình giáo dục của 5 tỉnh, thành phố 

6.4. Phân tích sự phát triển GDĐT của 5 tỉnh, thành phố    

6.5. Báo cáo thường niên sự phát triển giáo dục, đào tạo của 5 tỉnh, thành phố 

6.6. Điều chỉnh bộ công cụ đánh giá phát triển GDĐT địa phương 

Nội dung 7: Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ đánh giá phát triển GDĐT địa phương 

7.1. Hướng dẫn quy trình đánh giá tình hình GDĐT địa phương 

7.2. Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ đánh giá sự phát triển giáo dục địa phương 

7.3. Hướng dẫn phân tích dữ liệu, viết báo cáo giáo dục thường niên địa phương  

Nội dung 8: Khuyến nghị 

8.1. Khuyến nghị về điều kiện đảm bảo hiệu quả sử dụng bộ công cụ để cải thiện tình 

trạng giáo dục, đào tạo địa phương  

8.2. Khuyến khị về thực hiện các chính sách giáo dục  nâng cao chất lượng đầu ra, 

tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục, công bằng trong kết quả giáo dục, hiệu quả quản 

lý các nguồn lực giáo dục 

16. Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài 

16.1. Sưu tầm/ dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu  

Nhóm nghiên cứu sẽ sưu tầm, dịch các tài liệu có liên quan đến luận chứng 

khoa học cho nền giáo dục tiên tiến và đánh giá tình hình giáo dục trong nước và 

quốc tế như sau: 



- Tài liệu liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của nhà nước về giáo dục- đào tạo và đổi mới căn bản toàn diện GDĐT; 

- Tài liệu liên quan đến tình hình triển khai, thực hiện NQ29, NQ44 và QĐ2563 

ở cấp địa phương; 

- Tài liệu lý luận về đặc điểm của nền giáo dục có trình độ tiên tiến trong khu 

vực: nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có 

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

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

xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống GDĐT; giữ vững định hướng XHCN 

và bản sắc dân tộc.  

- Tài liệu liện quan đến cách tiếp cận, quy trình đánh giá tình hình giáo dục địa 

phương; Tài liệu liên quan đến việc xây dựng khung phân tích, bộ chỉ số đánh 

giá giáo dục, xây dựng công cụ thu thập thông tin, dữ liệu giáo dục, thiết lập 

cơ sở dữ liệu,... để đánh giá tình hình giáo dục. 

- Các đề tài, đề án, dự án, sách, báo cáo nghiên cứu khoa học, kỷ yếu hội 

thảo... của Bộ GDĐT, các bộ ngành, các tổ chức quốc tế có liên quan đến 

nội dung nghiên cứu. 

- Sưu tập/ mua bộ dữ liệu giáo dục sẵn có của Tổng cục Thống kê, Bộ GDĐT,... 

- Dự kiến số trang tài liệu dịch là 500 trang. 

16.2. Hội thảo, toạ đàm khoa học  

Hội thảo sẽ được tổ chức nhằm mục đích thông tin, trao đổi, thảo luận, đóng 

góp ý kiến về những vấn đề cần có sự tham gia của các nhà khoa học,  nhà nghiên 

cứu, chuyên gia, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cộng đồng, tổ chức xã hội... về 

các nội dung trọng tâm. Đề tài dự kiến sẽ tổ chức 2 cuộc hội thảo quốc gia và 22 

cuộc tọa đàm khoa học.  

16.2.1. Hội thảo 1: tổ chức tại Hà Nội (2 buổi, 100 đại biểu) 

Chủ đề: Giới thiệu bộ công cụ đánh giá sự phát triển giáo dục, đào tạo địa phương 

Mục đích: Thảo luận và góp ý điều chỉnh bộ công cụ đánh giá sự phát triển 

GDĐT địa phương  

Yêu cầu:  

- Phân tích rõ cấu trúc khung phân tích tình hình giáo dục địa phương: các yếu 

tố cơ bản của hệ thống GDĐT ở cấp địa phương và cấp cơ sở giáo dục; mối 

quan hệ tương tác giữa chúng với kết quả đầu ra và chính sách giáo dục; 

- Làm rõ cấu trúc bộ chỉ số đánh giá sự phát triển GDĐT địa phương trong 

tương quan chặt chẽ với khung phân tích tình hình giáo dục địa phương: các 

nhóm chỉ số (khái niệm, phương pháp tính)   



- Làm rõ mô hình, phương pháp và kỹ thuật tính toán ba chỉ số trọng tâm là: chỉ 

số năng lực quản lý giáo dục cấp địc phương; chỉ số năng lực thực hiện giáo 

dục cấp cơ sở giáo dục; chỉ số phát triển giáo dục địa phương  

- Các bài tham luận đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu về mặt khoa học. 

Sản phẩm: Tài liệu hội thảo và biên bản góp ý 

16.2.2. Hội thảo 2: tổ chức tại Hà Nội (2 buổi, 100 đại biểu) 

Chủ đề: Đánh giá sự phát triển GDĐT địa phương; báo cáo giáo dục thường 

niên của các địa phương 

Mục đích: chia sẻ rộng rãi các thông tin về kết quả đánh giá sự phát triển giáo 

dục của 05 tỉnh, thành phố  

Yêu cầu:  

- Kết quả phân tích, đối sánh sự phát triển GDĐT của 05 tỉnh, thành phố phải 

khoa học, tin cậy, có giá trị 

- Báo cáo giáo dục thường niên năm 2018 - 2019, phản ánh đúng kết quả đánh 

giá sự phát triển GDĐT của 05 tỉnh, thành phố 

- Các bài viết, bài tham luận đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu về mặt khoa 

học, thông tin các kết quả đạt được của nghiên cứu 

Sản phẩm: Tài liệu hội thảo và biên bản góp ý điều chỉnh 

16.2.3. Tọa đàm: Dự kiến sẽ tổ chức 22 cuộc tọa đàm khoa học với quy mô nhỏ  

Chủ đề: Đánh giá sự phát triển GDĐT địa phương 

Mục đích: trao đổi từng nhóm vấn đề nghiên cứu và các vấn đề nảy sinh trong 

quá trình nghiên cứu. 

Yêu cầu: Các bài viết, tham luận đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu về mặt 

khoa học, thông tin các kết quả đạt được của nghiên cứu 

Sản phẩm: Tài liệu và biên bản góp ý điều chỉnh 

16.3. Khảo sát thực trạng và thử nghiệm bộ công cụ đánh giá sự phát triển giáo 

dục - đào tạo địa phương  

Nghiên cứu này sẽ có 02 đợt nghiên cứu thực địa: đợt 1 tìm hiểu thực trạng và 

nhu cầu phát triển GDĐT địa phương; đợt 2 là địa phương tự thử nghiệm bộ công 

cụ để thu thập dữ liệu và phân tích, đánh giá sự phát triển giáo dục của mình. 

16.3.1. Khảo sát thực trạng và nhu cầu phát triển giáo dục, đào tạo địa phương  

Đợt thực địa này sẽ do đoàn công tác của Trung ương tiến hành. 



- Thời gian: thực hiện trong quá trình xây dựng luận chứng cho khung phân tích 

tình hình thực hiện giáo dục và chỉ số đánh giá sự phát triển giáo dục địa phương. 

- Quy mô, địa bàn: lựa chọn 2 tỉnh Thái Nguyên và TP Hồ Chí Minh; tại mỗi 

tỉnh chọn 3 quận/ huyện có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, bình thường và khó 

khăn. Số lượng mẫu cụ thể như sau:  

+ Lựa chọn cơ sở giáo dục ở mỗi huyện: 3 mầm non; 9 trường phổ thông; 1 

trung tâm giáo dục thường xuyên; 

+ Lựa chọn ở mỗi tỉnh 03 trường nghề nghiệp và đại học; 

+ Đối tượng cung cấp thông tin ở mỗi cơ sở giáo dục: (i) mầm non: 02 

CBQL, chọn ngẫu nhiên 5 giáo viên và 10 cha mẹ học sinh lớp 5 tuổi; 

(ii) phổ thông: 02 cán bộ quản lý; chọn ngẫu nhiên 10 giáo viên và 20 học 

sinh/học viên; chọn ngẫu nhiên 10 cha mẹ học sinh/cộng đồng; (iii) giáo dục 

nghề nghiệp và giáo dục đại học: 02 cán bộ quản lý; chọn ngẫu nhiên 10 

giảng viên và 20 học sinh/sinh viên. 

+ Tổng số phiếu điều tra: 2.958 phiếu  

- Mục đích: tìm hiểu thực trạng sử dụng một số chỉ số thống kê giáo dục cơ 

bản và nhu cầu phát triển giáo dục, đào tạo địa phương. Đồng thời, tìm hiểu những 

cách thức tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về GDĐT 

- Nội dung: tìm hiểu thực trạng sử dụng một số chỉ số thống kê giáo dục để cải 

thiện chất lượng giáo dục; cách thức thực hiện các giải pháp và nhiệm vụ quy định 

trong NQ29; và nhu cầu về việc xây dựng nền giáo dục: mở, thực học, thực nghiệp, 

dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; xây dựng cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với 

xây dựng xã hội học tập; chuẩn bị các điều kiện nâng cao chất lượng; thực hiện chuẩn 

hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống GDĐT; giữ 

vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc;   

- Phương pháp: viết báo cáo, phỏng vấn sâu, trả lời bảng hỏi, và quan sát. 

16.3.2. Thử nghiệm bộ công cụ để phân tích, đánh giá sự phát triển GDĐT ở 5 

tỉnh, thành phố  

Đợt thử nghiệm này sẽ do chính các địa phương tự tổ chức thực hiện. 

- Thời gian: thực hiện sau khi nhóm nghiên cứu hoàn thiện xong bộ công cụ 

đánh giá dựa vào góp ý tại cuộc hội thảo 1. 

- Quy mô, địa bàn: 

+ Cấp quản lý địa phương: 5 tỉnh, thành ở 3 miền Bắc, Trung, Nam: Thái 

Nguyên, TP Hà Nội (miền Bắc); Nghệ An (miền Trung); TP Hồ Chí Mình và TP Cần 

Thơ (miền Nam); 3 huyện/ tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội thấp, trung bình và cao. Đối 



tượng tham gia gồm lãnh đạo sở/huyện, chuyên viên giáo dục và chính quyền tỉnh/huyện; 

+ Cấp cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, và 

giáo dục đại học cấp tỉnh. Đối tượng tham gia gồm cán bộ quản lý, giáo viên/giảng 

viên, học sinh, sinh viên, học viên, cha mẹ/người giám hộ, và cộng đồng; 

+ Chọn cơ sở giáo dục ở mỗi huyện: 3 mầm non; 9 trường phổ thông (3 

trường/cấp); 1 trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX); 4 đơn vị kinh doanh/cơ 

quan (ở các lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa – xã hội, Kỹ thuật và Y tế).   

+ Chọn ở mỗi tỉnh: 3 trường nghề nghiệp và đại học 

+ Đối tượng cung cấp thông tin ở mỗi cơ sở giáo dục: (i) mầm non: 02 CBQL, 

ngẫu nhiên 5 giáo viên và 10 cha mẹ học sinh lớp 5 tuổi; (ii) phổ thông, TTGDTX: 02 

cán bộ quản lý; chọn ngẫu nhiên 10 giáo viên và 30 học sinh/học viên; chọn ngẫu 

nhiên 20 cha mẹ học sinh/cộng đồng; (iii) giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: 

mỗi khối ngành/chuyên ngành chọn 02 cán bộ quản lý; chọn ngẫu nhiên 10 giảng viên và 

30 học sinh, sinh viên. 

+ Đối với mỗi đơn vị kinh doanh/cơ quan: 2 lãnh đạo từ cấp phòng trở lên. 

+ Tổng số phiếu điều tra: 9.475 phiếu  

- Mục đích: thu thập thông tin, dữ liệu và phân tích, đánh giá sự phát triển 

giáo dục, đào tạo của 5 tỉnh, thành phố;  

- Nội dung: thu thập thông tin, dữ liệu định tính và định lượng về giáo dục địa 

phương; nhập dữ liệu và thiết lập cơ sở dữ liệu cho đánh giá; phân tích, tính toán các 

chỉ số và viết báo cáo đánh giá sự phát triển giáo dục địa phương;   

- Phương pháp tiến hành theo ba bước cơ bản: 

(1) Nhóm nghiên cứu tổ chức tập huấn cho địa phương cách thực hiện quy 

trình đánh giá, thu thập dữ liệu, phân tích và đánh giá sự phát triển giáo dục – đào 

tạo của mình  

Địa điểm tập huấn: Hà Nội (cho 3 tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An, và Hà Nội); 

và TP Hồ Chí Minh (cho 2 tỉnh TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ). 

Yêu cầu: Cung cấp đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ công cụ đánh giá 

GDĐT địa phương; cán bộ, GV am hiểu và vận dụng được quy trình đánh giá tình 

hình giáo dục; bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá sự phát triển giáo dục địa phương; phương 

pháp tính các chỉ số tổng hợp (năng lực quản lý giáo dục của cấp địa phương, năng 

lực thực hiện giáo dục của cấp cơ sở giáo dục, các điều kiện sẵn có của địa phương, 

và chỉ số phát triển giáo dục). 



Thời gian và thành phần tham gia tập huấn: 2 ngày/địa điểm. Mỗi Sở GDĐT 

cử 10 cán bộ tham dự khóa tập huấn (gồm 01 lãnh đạo cấp tỉnh, 01 lãnh đạo cấp Sở, 

01 chuyên viên từ mỗi phòng Giáo dục Mần non, phòng Giáo dục Tiểu học, phòng 

Giáo dục Trung học, phòng Giáo dục Thường xuyên, phòng Giáo dục Chuyên 

nghiệp và Đại học, phòng Khảo thí, 02 chuyên viên tin học/thống kê). 

 (2) Các địa phương tự tổ chức thu thập dữ liệu  

Mỗi tỉnh thành lập nhóm 6 cán bộ thống kê viên (là chuyên viên giáo dục mầm 

non, tiểu học, trung học, giáo dục thường xuyên, cán bộ phòng ban của giáo dục 

chuyên nghiệp và giáo dục đại học) làm việc chuyên trách trong 2 tháng để thu thập dữ 

liệu định tính và định lượng cho các nhóm chỉ số tại các cơ sở giáo dục của tỉnh. 

Mỗi cơ sở giáo dục lại tiếp tục cử cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ cung 

cấp thông tin trả lời vào các bộ công cụ, biểu mẫu do đề tài cung cấp.   

(3) Các địa phương tự nhập dữ liệu, phân tích dữ liệu, viết báo cáo giáo dục 

thường niên của mình dựa theo quy trình đã hướng dẫn  

Nhóm nghiên cứu tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho tất cả các công đoạn này. 

17. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng 

17.1. Cách tiếp cận 

Để xây dựng được bộ công cụ (khung phân tích, bộ chỉ số, phương pháp tính, 

công cụ thu thập dữ liệu,...)  đánh giá sự phát triển GDĐT địa phương, đề tài sử dụng 

năm cách tiếp cận chính là lịch sử - cụ thể, hệ thống, chuẩn hóa, Benchmarking, và 

tác nghiệp hóa. 

17.1.1. Tiếp cận lịch sử - cụ thể 

Đề tài được nghiên cứu theo cách tiếp cận lịch sử - cụ thể, vừa nghiên cứu 

GDĐT với những qui luật, xu thế phát triển nội tại của nó, vừa đặt sự phát triển của 

GDĐT trong mối quan hệ với các yếu tố sẵn có ở địa phương như vị trí địa lý, điều 

kiện kinh tế - xã hội, và môi trường văn hóa,...  

Sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước vừa là đối 

tượng “phục vụ” của GDĐT, vừa là môi trường để phát triển, đổi mới căn bản, 

toàn diện GDĐT.  

Đề tài được nghiên cứu theo giác độ lý luận chính trị; giác độ văn hóa - con 

người; và giác độ cơ chế thị trường… 

17.1.2. Tiếp cận hệ thống 

Tiếp cận hệ thống là cách thức quản lý mọi yếu tố của hệ thống cùng hướng 

về một mục đích/mục tiêu chung.  



Để đánh giá sự phát triển GDĐT địa phương không thể tiến hành các nỗ lực 

riêng rẽ, mà cần phải giải quyết tất cả các mối quan hệ tương tác giữa các yếu tố của 

hệ thống có tác động đến sự phát triển giáo dục, các quá trình giáo dục từ lúc nhận 

thức yêu cầu của người học và xã hội đến lúc thỏa mãn các nhu cầu đó. Muốn vậy, 

mỗi địa phương cần áp dụng một số bước quan trọng như sau: 

- Tìm hiểu nhu cầu, mong muốn của người học và xã hội về mô hình giáo dục 

lý tưởng của mỗi địa phương; 

- Xác định chính sách ưu tiên phát triển giáo dục, và mục tiêu chất lượng giáo 

dục của địa phương; 

- Xác định các quá trình giáo dục, trách nhiệm của địa phương và cơ sở giáo 

dục, chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để hướng tới mục tiêu chất lượng đó; 

- Áp dụng các phương pháp đánh giá, công cụ đánh giá, phương pháp tính để 

xác định: chỉ số năng lực quản lý giáo dục địa phương, năng lực thực hiện các 

quá trình giáo dục của cơ sở giáo dục và chỉ số phát triển giáo dục chung của 

địa phương;  

- Thiết lập và áp dụng một quy trình thực hiện để cải tiến liên tục chất lượng 

GDĐT địa phương 

Như vậy, cách tiếp cận hệ thống trong đánh giá sự phát triển giáo dục có 

những đặc trưng khá riêng biệt, đó là hướng vào quá trình đánh giá các biến động 

trong quá trình GDĐT. Bằng cách này, các địa phương giám sát các quá trình và 

chất lượng sản phẩm, cung cấp cơ sở cho việc cải tiến liên tục. Điều này dẫn đến 

việc gia tăng sự thỏa mãn nhu cầu của các bên liên quan. 

Tiếp cận hệ thống cũng được sử dụng khi xây dựng cơ sở dữ liệu về đánh giá 

tình hình thực hiện các nhiệm vụ đổi mới giáo dục trong mối quan hệ ràng buộc 

(tương hỗ hoặc phụ thuộc) giữa các thành tố trong hệ thống: giữa chỉ đạo của các cấp 

chính quyền (tỉnh, huyện, cơ sở giáo dục); giữa các cơ sở giáo dục; giữa các yếu tố 

giáo dục được đổi mới (chương trình, đánh giá, quản lý, phát triển đội ngũ, tài chính, 

nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ,...) với sự phát triển người học. 

17.1.3. Tiếp cận chuẩn hóa  

Ở góc độ quản lý giáo dục địa phương, tiếp cận chuẩn hóa được hiểu là việc cụ 

thể hóa tiêu chuẩn quốc gia về nền giáo dục tiên tiến trong khu vực với tiêu chuẩn địa 

phương, xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên cơ sở tham chiếu 

chuẩn quốc gia, dùng các phương pháp chuẩn hóa để kiểm soát chất lượng và đối sánh 

về chất lượng sản phẩm.  

Ở góc độ cơ sở giáo dục, tiếp cận chuẩn hóa có thể được thực hiện trong suốt quá 

trình tạo ra nhân cách người học. Muốn người học có nhân cách phù hợp với mục đích 



giáo dục, cần kiểm soát quá trình hình thành và phát triển nhân cách ngay từ khâu đầu 

vào cho đến đầu ra cấp học thông qua việc áp dụng bộ chuẩn chương trình.  

Ở góc độ đề tài, tiếp cận chuẩn hóa được áp dụng trong các việc:  

(i) Thực hiện quy trình đánh giá sự phát triển giáo dục địa phương chuẩn hóa: 

lập khung phân tích tình hình giáo dục địa phương; xây dựng bộ chỉ số đánh giá sự 

phát triển giáo dục, biên soạn công cụ khảo sát; thu thập dữ liệu tại các địa phương; 

phân tích dữ liệu và tính toán chỉ số phát triển giáo dục. Mỗi bước của quy trình đều 

có thử nghiệm: thử trên mẫu nhỏ khi thiết lập khung phân tích; thử trên mẫu nhỏ bộ 

công cụ đánh giá trước khi đo lường, khảo sát chính thức tại 05 tỉnh, thành phố;...  

(ii) Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho việc đánh giá sự phát triển giáo dục 

ở mỗi địa phương cũng được tiến hành theo phương thức chuẩn hoá: dữ liệu phải mô tả 

các thành tố của khung phân tích, đo lường đúng chỉ số; hệ thống cơ sở dữ liệu phải 

bảo đảm các chức năng lưu trữ, quản lý, truy vấn và chỉnh sửa; sử dụng các phương 

pháp thiết kế cổ điển (có cấu trúc, merise,…) và phương pháp hướng đối tượng (UML); 

mã hóa và giải thuật tin học;...  

Hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá tình hình thực hiện giáo dục địa phương bao 

gồm hai loại là sơ cấp và thứ cấp như sau: 

Dữ liệu sơ cấp (định tính, định lượng) được thu thập tại địa phương thuộc 

mẫu cho nghiên cứu, tập trung vào:  

- Sự vận hành các yếu tố trong hệ thống giáo dục. 

- Chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn cho đội 

ngũ; cơ chế quản lý và quản trị cơ sở giáo dục, hệ thống đánh giá người học 

và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, hệ thống tuyên truyền và nâng cao 

nhận thức xã hội;...  

- Kế hoạch, chiến lược phát triển giáo dục; cách thức tổ chức hoạt động giảng 

dạy, giáo dục, học tập; quản lý thực hiện chương trình giáo dục; hoạt động 

kiểm tra, đánh giá người học; giám sát và đánh giá người dạy, cán bộ quản 

lý; động nghiên cứu và đổi mới tại cơ sở giáo dục; môi trường sư phạm;...    

- Sự phát triển của người học (nhận thức, các kỹ năng học tập suốt đời, kỹ 

năng sống, các năng lực cốt lõi, khả năng thích ứng với sự thay đổi, cạnh 

tranh, tìm kiếm việc làm,...); chất lượng giáo dục; hiệu quả giáo dục. 

Dữ liệu thứ cấp (định tính và định lượng) về tình hình thực hiện các 

chương trình hành động, các dự án giáo dục (thuộc khuôn khổ NQ44); phân tích 

các dữ liệu sẵn có liên quan đến hệ thống chỉ số đề xuất tại Vụ Kế hoạch tài 

chính và Tổng cục Thống kê. 



17.1.4. Tiếp cận “Benchmarking” 

“Benchmarking” là quá trình đánh giá và cải tiến thông qua việc so sánh một 

cách hệ thống các tổ chức tương tự nhau. Quá trình này cho phép mỗi tổ chức xác 

định được điểm mạnh và điểm yếu của mình và tìm hiểu cách làm tốt nhất của tổ 

chức khác để thích ứng, cải tiến tổ chức mình.  

Benchmarking thường được sử dụng để so sánh tình hình hoạt động giữa các tổ 

chức khác nhau nhưng hoạt động trong cùng lĩnh vực, hoặc giữa các bộ phận trong 

cùng một tổ chức. Phương pháp này mang tính liên tục, dùng để đánh giá, cải tiến sản 

phẩm, dịch vụ để đạt được vị trí dẫn đầu trong ngành, tức là “tìm kiếm những cách 

thức tốt nhất trong thực tiễn giúp cho tổ chức hoạt động tốt hơn”. Vì vậy, 

Benchmarking có thể so sánh được các phương thức, cách thức thực hiện của các tổ 

chức, chứ không chỉ xem sự khác biệt về kết quả đầu ra. 

Khi tìm kiếm cơ hội để cải thiện dịch vụ, sử dụng tiếp cận benchmarking 

nhiều tổ chức cho biết, có thể thu lại lợi ích sau:  

- Giúp địa phương xác định những quy trình nào cần phải hoàn thiện – nghĩa là 

mục tiêu có thể đạt được mức tối ưu trong những mặt nào; 

- Cũng có thể giúp cho việc xây dựng mục tiêu – nghĩa là chỉ ra khoảng cách 

giữa quy trình, cách thức thực hiện công việc hiện tại và hoạt động tối ưu của 

các địa phương khác; 

- Cũng có thể trợ giúp khi sử dụng kết hợp một số phương thức cải thiện tình 

hình hoạt động như phân tích, thiết kế lại quy trình hoạt động,... 

Vì vậy trong nghiên cứu này, Benchmarking được sử dụng để tìm ra những 

cách thức thực hiện giáo dục tốt nhất giữa các địa phương trong việc cải thiện chất 

lượng, hiệu quả giáo dục. Cụ thể là:   

- Thiết lập khung phân tích tình hình thực hiện giáo dục, trong đó chỉ ra: những 

mối quan hệ đa tầng, đa cấp giữa các yếu tố quản lý giáo dục cấp địa phương 

(tỉnh, huyện), quản lý giáo dục cấp trung gian (cơ sở giáo dục) và hoạt động 

giáo dục vi mô (trên lớp học) tác động đến sự phát triển nhân cách người học 

và chất lượng giáo dục; tìm hiểu thực tiễn để chẩn đoán và nhận dạng những 

cách thức thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ giáo dục; 

- Xây dựng hệ thống tiêu chí, chỉ số để đo lường các yếu tố trong khung phân 

tích nêu trên. Tại quá trình này cũng xác định luôn các quy trình, cách thức 

thực hiện các hoạt động giáo dục chuẩn và phương pháp tính toán các chỉ số 

và chỉ số tổng hợp “sự phát triển giáo dục địa phương”; 



- Thiết kế công cụ đo lường các chỉ số và sử dụng chúng để thu thập dữ liệu từ 

những địa phương, cơ sở giáo dục vừa đại diện các vùng miền, cơ cấu hệ 

thống giáo dục quốc dân, vừa đáp ứng các điều kiện Benchmarking. Trên cơ 

sở đối sánh với quy trình, cách thức chuẩn giữa các địa phương, cơ sở giáo 

dục và sử dụng phương pháp tính toán để xác định mức độ thành tích/ cách 

thức thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ GDĐT;    

- Đề xuất giải pháp, chính sách (từ Trung ương đến địa phương) để cải thiện sự 

phát triển giáo dục địa phương. 

17.1.5. Tiếp cận “tác nghiệp hóa” 

Hệ thống giáo dục địa phương được cấu thành từ các bộ phận, phân công 

phân nhiệm các bộ phận (chức năng các vị trí công việc) và quy chế, quy định 

và quy trình phối hợp hoạt động. Trong một địa phương nói chung và một cơ sở 

giáo dục nói riêng, công việc của bộ phận này có liên quan chặt chẽ đến công việc 

của bộ phận khác. Mối liên hệ này được thể hiện trong các quy trình hoạt động và 

sự trao đổi thông tin giữa các bước trong các quy trình: đầu vào cả hệ thống (cơ sở 

hạ tầng, thông tin, nguồn lực...), kết quả đầu ra của bộ phận này (ví dụ cấp tiểu học) 

là đầu vào của bộ phận khác (ví dụ cấp THCS), và đầu ra của hệ thống (trình độ 

chuyên môn của người lao động qua đào tạo). Các bước chính này lại tiếp tục được 

phân tách thành các quy trình nhỏ hơn, chẳng hạn như: quy trình dạy học, quy trình 

đánh giá kết quả giáo dục, quy trình kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục,... Khi các 

hoạt động giáo dục địa phương quy định theo một quy trình thì ta nói đã được tác 

nghiệp theo quy trình.   

Đối với đề tài này, tiếp cận “tác nghiệp hóa” được vận dụng để xây dựng khung 

phân tích và thiết lập các chỉ số phát triển giáo dục cho mỗi địa phương như sau: 

- Tìm hiểu chiến lược phát triển giáo dục địa phương để xác định các yếu tố 

cơ bản cần tập trung cải thiện ở địa phương; 

- Suy xét năng lực quản lý giáo dục địa phương để lựa chọn khu vực/ địa điểm 

cần tập trung can thiệp nhằm tạo sự phát triển; 

- Suy xét năng lực thực hiện giáo dục của cơ sở giáo dục để xác lập các hoạt 

động được ưu tiên trong từng cơ sở; 

- Xây dựng khung phân tích tình hình giáo dục địa phương  

- Xác định các chỉ số thích hợp đo lường sự phát triển các yếu tố của khung 

phân tích: để nhận diện các ưu tiên đầu tư nguồn lực 

- Chuẩn bị và lập kế hoạch tác động đến sự phát triển giáo dục địa phương 

- Thực hiện kế hoạch tác động sự phát triển giáo dục địa phương: liên kết các 

cơ sở giáo dục, các cấp học và tạo nền tảng cho sự hợp tác giáo dục  



17.2. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng 

Bên cạnh những phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục kinh điển như 

nghiên cứu lý thuyết, tổng kết kinh nghiệm, thống kê toán học,..., nhóm nghiên cứu 

quyết định sử dụng 7 phương pháp, kỹ thuật đặc thù là: phương pháp phân tích đối 

sánh chuẩn, phương pháp chọn mẫu thử nghiệm; kỹ thuật thiết lập tiêu chí, chỉ số 

giáo dục; biên soạn công cụ đo lường chỉ số giáo dục; kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu 

đánh giá; kỹ thuật phân tích biến số phát sinh; và mô hình phân tích các nhân tố để 

tính toán sự phát triển giáo dục địa phương.  

Dưới đây, tập trung mô tả các phương pháp, kỹ thuật đặc thù. 

17.2.1. Phương pháp phân tích đối sánh chuẩn (Benchmarking) 

a) Sử dụng cả 4 loại Benchmarking sau đây: 

- Benchmarking nội bộ: so sánh hoạt động giữa các cơ sở giáo dục trong cùng 

địa phương. Ưu điểm đặc trưng của phương pháp này là khả năng dễ dàng chia sẻ 

những thông tin nội bộ; hạn chế là thường không mang lại những kết quả thực sự 

đổi mới vì các hoạt động của cơ sở giáo dục thường được đặt trong cùng bối cảnh 

văn hóa, cùng kế hoạch và mục tiêu chung.  

- Benchmarking cạnh tranh: so sánh hoạt động của địa phương mình với 

những địa phương khác nổi trội trong giáo dục. Ưu điểm của loại so sánh chuẩn 

này là có thể bắt đầu thực hiện từ việc so sánh các thành quả cuối cùng của 2 bên 

(ví dụ như website, thương hiệu, tỷ lệ tốt nghiệp THPT, tỷ lệ trúng tuyển đại 

học,...). Nhược điểm của phương pháp là sự hạn chế trong tìm kiếm thông tin, nhất 

là thông tin mật của từng địa phương.  

- Benchmarking chức năng: so sánh các quy trình giám sát và quản lý nhân 

viên, cách thức tổ chức hoạt động,... ở những tổ chức/ đơn vị không phải đối thủ cạnh 

tranh của mình. Vì không phải đối thủ cạnh tranh trực tiếp, nên ưu điểm là dễ dàng 

trao đổi thông tin hơn (kể cả những thông tin mật) giúp tìm ra những kỹ thuật sáng 

tạo. Tuy nhiên, nó cũng gặp khó khăn đối với những quy trình tổng quát.  

- Benchmarking chung: so sánh các thực hành, phương pháp làm việc của 

đơn vị mình với những tổ chức trong lĩnh vực hoàn toàn khác. Những lợi thế là: 

không có sự căng thẳng trong quan hệ đối tác, một nguồn ý tưởng sáng tạo, có thể 

duy trì các mối quan hệ lâu dài dựa trên nhu cầu và thông tin thường trực lẫn 

nhau. Tuy nhiên, việc áp dụng và thích ứng những quy trình học hỏi được vào nội 

bộ sẽ rất khó khăn.  

Trong thực tế, hai phương pháp tiếp cận chức năng và chung dễ triển khai 

vì không cần tính toán đến yếu tố cạnh tranh, và hứa hẹn nhiều kết quả phong 

phú và tiềm năng.  



b) Quy trình thực hiện Benchmarking 

Việc triển khai Benchmarking gồm 4 bước cơ bản sau 

(i) Lập kế hoạch bao gồm: 

- Lựa chọn quy trình, cách thức hoạt động cần đánh giá làm chuẩn (ví dụ lập kế 

hoạch giáo dục, thực hiện chiến lược phát triển dài hạn) 

- Xác định hoạt động cần đánh giá (đối sánh chuẩn) trong quy trình, và cách 

thức hoạt động 

- Xác nhận phương pháp đánh giá, các chỉ số chính để đánh giá tình hình hoạt 

động trong quá trình thực hiện 

- Ghi lại chi tiết phương pháp hiện tại đang sử dụng để tiến hành hoạt động  

- Xác định những tài liệu tham khảo cần thiết 

(ii) Phân tích gồm: 

- Thu thập thông tin thứ cấp, dữ liệu sơ cấp cần thiết 

- So sánh quá trình hiện tại với những mô hình tham khảo thích hợp để xác định 

sự khác biệt và những đổi mới 

- Xác nhận các mục tiêu cải tiến - những mục tiêu được kỳ vọng là kết quả của 

việc áp dụng các hoạt động đổi mới quá trình GDĐT 

(iii) Hành động gồm: 

- Thông báo kết quả nghiên cứu tới những bộ phận có liên quan trong tổ chức 

- Lập kế hoạch hoàn thành công việc cải tiến 

- Thực hiện kế hoạch cải tiến, giám sát quá trình và xem xét lại khi cần thiết 

(iv) Đánh giá lại bao gồm: 

- Đánh giá lại tình hình hoạt động sau khi các bước thay đổi được thực hiện 

- Điều chỉnh những vấn đề có thể khiến cho tổ chức không đạt được mục tiêu  

- Thông báo kết quả của sự thay đổi đã được thực hiện tới tổ chức 

- Cân nhắc lại quá trình thực hiện benchmarking để tiếp tục quá trình cải tiến 

Với quy trình này cần phải được thử vài lần để xác định được chuẩn mực tối 

ưu. Điều quan trọng là kết quả của phương pháp benchmarking là phản ứng trước 

những bài học kinh nghiệm đã có và tính đến sự thay đổi của môi trường giáo dục.  

17.2.2. Phương pháp chọn mẫu thử nghiệm 

Khung phân tích tình hình giáo dục địa phương, bộ chỉ số đánh giá sự phát 

triển giáo dục địa phương và phương pháp tính sự phát triển giáo dục địa phương sẽ 

được thử nghiệm tại một số tỉnh, thành phố và đồng thời thu thập dữ liệu cho Báo 

cáo giáo dục thường niên cấp tỉnh. Vì vậy, việc chọn mẫu thử nghiệm được nhóm 

nghiên cứu rất coi trọng. 



a) Nguyên tắc chọn mẫu 

- Tính đại diện: mẫu thử nghiệm cần đảm bảo đại diện cho 6 vùng miền; 3 địa 

bàn phát triển kinh tế - xã hội (thấp, trung bình và cao); các cấp học (giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, và 

giáo dục thường xuyên); loại hình sở hữu (công lập và ngoài công lập); khối 

ngành đào tạo; Bộ, ngành chủ quản;   

- Tính ngẫu nhiên: mẫu thử nghiệm cần đáp ứng yêu cầu về yếu tố ngẫu nhiên 

(để có thể suy rộng trong chừng mực nhất định) khi chọn cơ sở giáo dục và 

đối tượng tham gia khảo sát.  

- Tính hiệu quả: mẫu thử nghiệm cần đáp ứng về khoản chi phí, thời gian thu 

thập khung chọn mẫu, đi lại khi thu thập dữ liệu. 

b) Cơ cấu mẫu  

Mẫu tham gia thử nghiệm đánh giá sự phát triển giáo dục bao gồm hai nhóm: 

- Nhóm thụ hưởng các hoạt động GDĐT là: đối tượng được giáo dục (học sinh, 

sinh viên, học viên); và đối tượng sử dụng sản phẩm giáo dục (cha mẹ, người 

sử dụng lao động qua đào tạo, cộng đồng);  

- Nhóm quản lý, cung cấp dịch vụ giáo dục: chuyên viên, giáo viên/ giảng viên; 

cán bộ quản lý giáo dục; chuyên gia GD.  

c) Phương pháp chọn mẫu 

Có hai phương pháp chọn mẫu khảo sát là phi xác suất và xác suất. Phương 

pháp chọn mẫu phi xác xuất là quá trình chọn mẫu không tính đến xác suất được 

chọn vào mẫu của đối tượng, tức là mẫu được chọn từ một số đối tượng đại diện cho 

đối tượng nghiên cứu và lý giải tính đại diện theo ý kiến chủ quan của chuyên gia 

chọn mẫu. Phương pháp chọn mẫu xác suất là trong quá trình chọn mẫu có tính đến 

xác suất được chọn vào mẫu của đối tượng nghiên cứu theo cụm gồm: (i) chọn cụm 

đối tượng (ví dụ, chọn tỉnh trong vùng miền, huyện trong tỉnh, xã trong huyện, trường 

trong xã), (ii) chọn ngẫu nhiên học sinh trong trường.  

17.2.3. Kỹ thuật thiết lập tiêu chí, chỉ số đánh giá sự phát triển giáo dục 

Các tiêu chí, chỉ số đo lường tình hình GDĐT nhằm trả lời hai câu hỏi chính 

là: thành công của một hoạt động như thế nào? hoạt động này có đang hướng tới 

việc đạt được các kết quả mong muốn không? Chúng cần bảo đảm: rõ ràng khi 

cung cấp minh chứng về những cảm nhận khách quan của sự tiến triển của các yếu 

tố cơ bản của GDĐT sau quá trình thực hiện đổi mới; thích hợp với kết quả đầu ra 

mong muốn; chi phí hợp lý khi thu thập và phân tích dữ liệu; cung cấp đủ cơ sở để 

đánh giá được đầu vào, quá trình và kết quả đầu ra; và có thể xác nhận hoặc kiểm 



chứng một cách độc lập.  

Bộ chỉ số đánh giá sự phát triển giáo dục được xây dựng theo cấu trúc lồng - 

mỗi hoạt động đổi mới giáo dục (gọi là tiêu chuẩn) gồm nhiều hoạt động thành phần 

(gọi là tiêu chí), mỗi tiêu chí gồm nhiều chỉ số và nêu rõ nguồn chứng (hình 5). 

 

Hình 5. Cấu trúc bộ chỉ số đánh giá sự phát triển GDĐT địa phương 

Các chỉ số đo lường kết quả thực hiện các nhiệm vụ GDĐT là các biến số 

định tính, định lượng. Các chỉ số định tính thường đo lường nhận thức, sự cảm 

nhận của đối tượng về những thay đổi trong quá trình đổi mới các yếu tố cơ bản về 

giáo dục (mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục, đánh 

giá giáo dục,...); thái độ, niềm tin, động cơ và mức độ nắm vững các kỹ năng của cá 

nhân; nhận định tính hiệu quả, cần thiết của hoạch định chính sách (cấp trung 

ương) và sự thông suốt trong các tổ chức chỉ đạo thực hiện (từ trung ương đến cơ 

sở giáo dục). Còn các chỉ số định lượng thường là con số hoặc tỷ lệ phần trăm, mô 

tả các kết quả đầu ra về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, năng lực của người học; về 

chất lượng phổ cập lớp mẫu giáo 5 tuổi, tiểu học, THCS; phân luồng sau THCS; 

mức độ phát triển kỹ năng nghề của lao động qua đào tạo;…  

Một số loại chỉ số đo lường kết quả thực hiện GDĐT cơ bản là: 

- Chỉ số đo lường đầu ra (outcome) giúp trả lời câu hỏi: những người thụ 

hưởng giáo dục, đào tạo đã đạt mục tiêu chưa? Một số chỉ số đo lường kết quả đầu 

ra có thể là: mức độ phát triển trí tuệ, thể chất, phẩm chất, năng lực công dân của 

học sinh phổ thông; mức độ phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri 

thức, sáng tạo của sinh viên đại học; phần trăm thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ 

giáo dục trung học phổ thông và tương đương; chất lượng phổ cập mẫu giáo 5 tuổi; 

phần trăm địa phương thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm ở năm 2020;...  



Bảng sau trình bày chỉ số đo lường kết quả đầu ra GD mầm non. 

TT Kết quả đầu 

ra 

Các chỉ số Chỉ tiêu 

1 Giúp trẻ phát 

triển thể chất, 

tình cảm, hiểu 

biết, thẩm mỹ 

1.1. Chỉ số phát triển thể 

chất 

1.2. Chỉ số phát triển tình 

cảm 

1.3. Chỉ số phát triển hiểu 

biết 

1.4. Chỉ số phát triển thẩm 

mỹ 

1.1.1. Phối hợp vận động các 

nhóm cơ lớn: bật xa tối thiểu 

50cm; nhảy xuống từ độ cao 

40 cm; ném và bắt bóng bằng 

hai tay từ khoảng cách xa 

4m; trèo lên, xuống thang độ 

cao 1,5 m 

1.1.2. Phối hợp vận động các 

nhóm cơ nhỏ: Tự mặc và cởi 

được áo; Tô màu kín, không 

chờm ra ngoài; Dán hình vào 

đúng vị trí;.... 

1.1.3. Phối hợp các giác 

quan, giữ thăng bằng khi vận 

động 

1.1.4. Thể hiện sức mạnh, sự 

nhanh nhẹn, dẻo dai của cơ 

thể 

1.1.5. Hiểu biết, thực hành vệ 

sinh cá nhân và dinh dưỡng: 

.... 

1.1.6. Hiểu biết và thực hành 

an toàn cá nhân: ... 

- Chỉ số đo lường kết quả (output) giúp trả lời câu hỏi: có những thay đổi 

hoặc ổn định nào trong quá trình hoạt động? Sự chênh lệch đầu ra hiện tại với đầu 

ra từ các giai đoạn trước như thế nào? Ví dụ về một số chỉ số đầu ra như: số lượng 

các dịch vụ, sản phẩm giáo dục,... được cung cấp; số lượng trường hoàn thành phổ 

cập mầm non lớp 5 tuổi; số lượng HS phân luồng sau THCS; số lượng cơ sở mầm 

non công lập;... 

- Chỉ số đo lường hiệu quả của hoạt động giúp trả lời câu hỏi: kết quả hoạt 

động có đáp ứng mục đích hoạt động không? Ví dụ về một số chỉ số đo lường hiệu 

quả như: hiệu quả chuẩn hóa hệ thống các trường mầm non; hiệu quả của việc tiếp 

cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông; hiệu quả của phương 

thức đào tạo kỹ năng nghề theo hướng ứng dụng, thực hành;.... 



- Chỉ số đo lường tác động của cơ chế, chính sách giáo dục giúp trả lời câu 

hỏi: việc thực hiện cơ chế, chính sách (là các mục tiêu tổng quát) có ảnh hưởng tích 

cực hay tiêu cực đến các bên liên quan, đến đối tượng thụ hưởng? Ví dụ về một số 

chỉ số đo lường tác động như: tác động của phương thức đánh giá năng lực người 

học; tác động của chương trình tiếp cận năng lực; tác động của hệ thống giáo dục 

mở, thực học, thực nghiệp;... 

Cuối cùng là, các tiêu chí, chỉ số đo lường cần được quan tâm từ đầu đến cuối. 

Chúng không nên bị thay đổi hoặc loại bỏ thường xuyên, vì điều này có thể dẫn đến 

những xáo trộn trong toàn bộ hệ thống thu nhập dữ liệu. Các chỉ số đo lường cần 

được sử dụng để giám sát tiến trình đạt các kết quả đầu ra, cung cấp thông tin phản 

hồi liên tục và các dòng dữ liệu trong toàn bộ quá trình thực hiện các hoạt động/ 

nhiệm vụ đổi mới giáo dục, đào tạo. 

17.2.4. Biên soạn công cụ đo lường thực tiễn giáo dục 

Để bảo đảm thu thập đầy đủ thông tin, đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu ở 

hai đợt thực địa (xem mục 16.3), dự kiến cần biên soạn 66 bộ công cụ đánh giá cho 

hai đợt thực tế. 

a) Biên soạn 40 công cụ để tìm hiểu thực trạng và nhu cầu phát triển giáo 

dục, đào tạo địa phương  

(i) Thiết lập 01 bảng tiêu chí kỹ thuật tổng thể - là ma trận ba chiều, (i) các tiêu 

chí, chỉ số đánh giá, (ii) các đối tượng khảo sát thuộc cơ cấu mẫu, và (iii) 

các loại công cụ đánh giá; 

(ii) Xây dựng 8 đề cương báo cáo tình hình sử dụng chỉ số thống kê giáo dục và 

cách triển khai các nhiệm vụ giáo dục dành cho cán bộ quản lý: 2 cấp tỉnh 

và huyện; 1 giáo dục mầm non; 3 cho giáo dục phổ thông, 1 cho giáo dục 

nghề nghiệp, và 1 cho giáo dục đại học;  

(iii) Thiết kế 15 bộ phiếu hỏi dành cho giáo viên/giảng viên, học sinh/sinh viên, 

cha mẹ học sinh/cộng đồng, trong đó: 2 giáo dục mầm non; 9 cho giáo dục 

phổ thông, 2 giáo dục nghề nghiệp, và 2 cho giáo dục đại học;  

(iv) Thiết kế 15 kịch bản phỏng vấn sâu cán bộ quản lý (cấp trường, huyện, 

tỉnh), giáo viên/giảng viên, học sinh/sinh viên, cha mẹ/cộng đồng: 1 cấp địa 

phương; 1 giáo dục mầm non; 9 giáo dục phổ thông, 2 cho giáo dục nghề 

nghiệp, và 2 giáo dục đại học. 

b) Biên soạn 26 bộ công cụ thu thập thông tin thử nghiệm đánh giá sự phát 

triển GDĐT địa phương  

(i) Thiết lập 01 bảng tiêu chí kỹ thuật tổng thể - là ma trận ba chiều, (i) các tiêu 

chí, chỉ số đánh giá, (ii) các đối tượng khảo sát thuộc cơ cấu mẫu, và (iii) 

các loại công cụ đánh giá; 



(ii) Xây dựng 9 đề cương báo cáo tình hình quản lý giáo dục địa phương: 2 cấp 

tỉnh và huyện; 1 giáo dục mầm non; 3 cho giáo dục phổ thông, 1 cho giáo 

dục thường xuyên, 1 cho giáo dục nghề nghiệp, và 1 cho giáo dục đại học;  

(iii) Xây dựng 9 mẫu biểu thống kê dữ liệu cơ bản về điều kiện đầu vào, kết quả 

đầu ra của tỉnh, huyện và cơ sở giáo dục, trong đó: 2 cấp tỉnh và huyện; 1 

giáo dục mầm non; 3 cho giáo dục phổ thông, 1 cho giáo dục thường xuyên, 

1 cho giáo dục nghề nghiệp, và 1 cho giáo dục đại học; 

(iv) Thiết kế 7 phiếu dự giờ/ quan sát hoạt động dạy học và giáo dục: 1 giáo dục 

mầm non; 3 cho giáo dục phổ thông, 1 cho giáo dục thường xuyên, 1 cho 

giáo dục nghề nghiệp, và 1 cho giáo dục đại học. 

17.2.5. Kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu cho đánh giá  

a) Nhập dữ liệu 

Sau khi thu thập dữ liệu, tập hợp các bộ công cụ được phân loại theo tỉnh (các 

trường mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên) và khối giáo dục nghề nghiệp, 

khối giáo dục đại học. Và được gán mã nhận dạng.  

Dữ liệu sẽ được nhập bằng phần mềm chuyên dụng, cơ sở giáo dục, theo 

từng loại công cụ và theo từng nhóm đối tượng khảo sát. Dữ liệu sẽ được lưu 

trữ thành 66 file/tỉnh.  

b) Nối dữ liệu 

Sau đó, dữ liệu của các tỉnh được kết nối với nhau theo sáu bước sau:  

(1) Kết nối các file phiếu hỏi giáo viên, học sinh với nhau;  

(2) Kết nối các file tọa đàm với nhau; 

(3) Kết nối các file báo cáo với nhau; 

(4) Kết nối các file biểu mẫu với nhau;  

(5) Kết nối tất cả các file trên với nhau thành file tổng; 

(6) Cuối cùng, cả 4 file tổng theo cấp học được kết nối thành một file duy nhất. 

c) Làm sạch dữ liệu 

Dữ liệu khảo sát được làm sạch theo quy trình ba bước chủ yếu sau: 

(1) Xây dựng Sổ mã hóa để giải thích các mã được sử dụng trong các file dữ liệu 

và xác định nguyên tắc làm sạch dữ liệu; 

(2) Kiểm tra sự nhất quán của mã nhận dạng học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, 

cha mẹ,...; kiểm tra sự nhất quán của mã nhận dạng Tỉnh/Trung ương trong 

các file riêng biệt;  

(3) Kiểm tra từng mục và mối quan hệ logic giữa các mục của file tổng thể dựa 

theo các nguyên tắc làm sạch đã qui định ở Sổ mã hóa.  



17.2.6. Kỹ thuật phân tích và tạo biến số phát sinh 

Trong quá trình phân tích dữ liệu, một loạt các biến số phát sinh đã được tính 

toán từ các biến số ban đầu (gọi là biến gốc).  

a) Các biến số tính toán: có các biến số liên quan đến các phép tính đơn giản, 

như là tỉ lệ học sinh có sách giáo khoa.  

b) Các biến số phức tạp  

Có các biến số phát sinh phức tạp hơn, chẳng hạn như điều kiện kinh tế - xã 

hội của gia đình học sinh, được tính toán dựa trên một loạt các chỉ số. Tính toán 

một biến số loại này phải theo quy trình 4 bước sau: 

(i) Thiết lập ma trận về mối tương quan lẫn nhau đã được tính toán trong số các 

biến số để xác định những biến số có tương quan với nhau;  

(ii) Các biến số cho thấy có một hệ số tương quan tuyệt đối vượt quá một 

ngưỡng nhất định (dù thuận hay nghịch) sẽ được lựa chọn để đưa vào biến 

số phức tạp;  

(iii) Các biến số được lựa chọn thông qua quá trình xác định mối tương quan lẫn 

nhau như trên được xử lý bằng cách sử dụng quá trình phân tích thành phần 

chính nhằm mục đích trích xuất hệ số liên kết cho thành phần chính thứ nhất;  

(iv) Các biến số được kết hợp lại để tạo thành biến số mới, có trọng số tỉ lệ với 

hệ số liên kết nói trên. 

17.2.7. Mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến các kết quả đầu ra 

Để chứng tỏ dữ liệu thực tiễn có đáp ứng mô hình giả định, người ta thực hiện 

tính toán theo ba bước: tiến hành phân tích mối quan hệ giữa một loạt các biến số 

với kết quả đầu ra; xác định được các trường hiệu quả nhất và kém hiệu quả nhất; 

phân tích các biến số đã tạo ra sự khác biệt lớn nhất giữa các trường hiệu quả và 

kém hiệu quả nhất. 

a) Mối quan hệ giữa các biến số và thành tích học tập của học sinh 

Nhiều kĩ thuật khác nhau sẽ được sử dụng để xem xét mối quan hệ giữa các 

biến số với thành tích học tập của học sinh như: 

Thứ nhất, hệ số tương quan Pearson (r) đã được sử dụng làm chuẩn đo cho 

mối tương quan tuyến tính giữa hai biến số định lượng. Công thức tính r như sau:  
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Trong đó n là quy mô mẫu ; x  và y  là các giá trị trung bình của x và y ; Sx và 

Sy là các độ lệch chuẩn của x và y. 



Thứ hai, hệ số tương quan bộ phận (rp) được sử dụng làm chuẩn đo liên quan 

giữa hai biến số ngẫu nhiên, với hiệu quả là loại bỏ được một hoặc nhiều biến điều 

kiện. Các hệ số tương quan bộ phận thường được tính bằng hồi quy tuyến tính, 

trong đó giá trị bằng số của một biến số cụ thể được dự đoán cho các mức khác 

nhau của các biến số khác. Dưới đây là mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản cho số 

quan sát N đối với biến độc lập x và biến phụ thuộc y ((x1, y1) ; (x2, y2) ;... (xN, yN)):  

yi = b + axi + i  , 

trong đó: b + axi là giá trị trung bình của y khi x = xi ; i là một sai số ngẫu 

nhiên, được giả định có phân phối chuẩn với giá trị trung bình 0, độ lệch chuẩn .  

Một phương trình hồi quy có hai hoặc nhiều biến độc lập được gọi là hồi quy 

tuyến tính đa biến, có dạng:  

y = b + a1x1 + a2x2 + … apxp +  

Thứ ba, phân tích nhân tố là một kỹ thuật phân tích nhằm làm giảm số lượng 

lớn các biến số được nghiên cứu xuống còn một lượng tối thiểu các nhân tố cơ bản. 

Thí dụ, một nhóm 6 biến số gồm: dân tộc, nói tiếng Việt ở nhà, tổng số công cụ 

trong gia đình, tổng số năm đi học của cha mẹ, góc học tập và hỗ trợ học tập từ phía 

gia đình đều có thể chứa thông tin về hoàn cảnh gia đình của học sinh. Do đó từ 6 

biến số này có thể tạo ra một nhân tố đơn nhất về hoàn cảnh gia đình học sinh.   

Một biến thể của phân tích nhân tố là phân tích thành phần chính nhằm xác định sự 

kết hợp tuyến tính giữa các biến số lý giải cho mức chênh lệch lớn nhất trong mẫu. Các 

nhân tố tiềm tàng ảnh hưởng đến thành tích của học sinh có thể được chia nhỏ thành các 

nhóm biến số phát sinh, chẳng hạn như hoàn cảnh gia đình, đặc điểm giáo viên, đặc điểm 

hiệu trưởng, cơ sở vật chất nhà trường và các hoạt động giáo dục của nhà trường. 

b) Tính hiệu quả của cơ sở giáo dục  

Có thể thực hiện hồi quy đơn giản bằng cách sử dụng một biến số, chẳng hạn 

như hoàn cảnh gia đình, trong đó kết quả giáo dục là biến phụ thuộc. Phần dư trung 

bình cho mỗi trường được tính toán sau đó.  

Các trường “hiệu quả hơn” được định nghĩa là trường có phần dư trung bình 

dương cao; và những trường “kém hiệu quả” là trường có phần dư trung bình âm 

cao. Hai cặp nhóm được lựa chọn để phân tích sâu hơn – đó là các trường trong 

toàn bộ mẫu có phần dư trung bình dương cao nhất (“hiệu quả nhất”) và trung bình 

âm cao nhất (“kém hiệu quả nhất”).  

c) Những khác biệt lớn nhất  

Các trường “hiệu quả nhất” và “kém hiệu quả nhất” được so sánh sau đó 

theo nhiều biến số để xác định các biến số góp phần tạo nên sự khác biệt giữa 

hai nhóm trường này. 



18. Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước 

18.1. Trường đại học sư phạm Hà Nội 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có vai trò quan trọng hàng đầu trên toàn 

quốc về đào tạo, đào tạo lại, và bồi dưỡng giáo viên phổ thông có có trình độ 

đại học và trên đại học, bồi dưỡng nhân tài cho hệ thống giáo dục quốc dân và 

xã hội; cung cấp dịch vụ giáo dục phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá đất nước và hội nhập quốc tế. 

 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ phối hợp với Viện Khoa học giáo dục Việt 

Nam trong nghiên cứu này ở các hoạt động chủ yếu sau: 

- Lý luận và phân tích đặc điểm nền giáo dục đáp ứng yêu cầu mở, thực học, thực 

nghiệp, dạy tốt và học tập,... theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW; 

- Tham gia xây dựng khung phân tích tình hình giáo dục; xây dựng bộ tiêu chí, 

chỉ số về sự phát triển giáo đục và đào tạo địa phương; 

- Thiết kế bộ công cụ khảo sát thực tiễn; 

- Phân tích, viết báo cáo giáo dục thường niên cho địa phương; 

- Xây dựng các khuyến nghị về việc bảo đảm hiệu quả của bộ công cụ đánh giá 

sự phát triển giáo đục và đào tạo địa phương 

- Phổ biến thông tin, kết quả nghiên cứu của đề tài thông qua: hội thảo, hội nghị 

khoa học, viết báo; đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ,... 

18.2. Viện Nghiên cứu xây dựng và phát triển xã hội học tập, Hội Khuyến 

học Việt Nam  

Viện Nghiên cứu xây dựng và phát triển xã hội học tập, Hội Khuyến học Việt 

Nam là tổ chức trực thuộc Chính phủ, có chức năng nghiên cứu và triển khai ứng dụng 

các kết quả nghiên cứu khao học để phát triển xã hội học tập, xây dựng chuẩn đánh giá 

chất lượng các mô hình học tập, chất lượng giáo dục trong xã hội,…  

Viện Nghiên cứu xây dựng và phát triển xã hội học tập sẽ phối hợp với Viện 

Khoa học giáo dục Việt Nam trong các hoạt động chính sau: 

- Xây dựng khung phân tích GDĐT cấp tỉnh; bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá sự phát 

triển GDĐT địa phương;  

- Tổ chức, tham gia hội thảo khoa học, tham gia tọa đàm; 

- Thiết kế bộ công cụ khảo sát viết báo cáo điều tra khảo sát;  

- Đề xuất khuyến nghị về việc điều chỉnh các chính sách giáo dục liên quan đến 

phát triển bền vững SDG4; 

- Phổ biến thông tin, kết quả nghiên cứu của đề tài. 

 



18.3. Các cơ quan, đơn vị cấp trung ương 

Một số đơn vị của Bộ GDĐT sẽ phối hợp cùng Viện Khoa học Giáo dục Việt 

Nam (KHGDVN) trong các hoạt động chính sau đây: 

(1) Cục Quản lý chất lượng sẽ phản biện, tư vấn về: bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá 

sự phát triển GDĐT địa phương; quy trình đánh giá. Những kết quả này là cơ sở để ban 

hành Thông tư ban hành bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá sự phát triển GDĐT cấp tỉnh; 

(2) Cục Công nghệ thông tin sẽ phối hợp để xây dựng phần mềm có chức năng 

nhập dữ liệu, chỉnh sửa dữ liệu, phân tích, tính toán các chỉ số phát triển GDĐT địa 

phương. Phần mềm này cần xem xét khả năng kết nối, kế thừa những chỉ số thống 

kế giáo dục của Văn phòng Bộ; 

(3) Cục Nhà Giáo và Cán Bộ Quản lý Cơ sở Giáo dục, Vụ Giáo dục tiểu học, 

Vụ Giáo dục trung học, Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em và 

Ban chỉ đạo đổi mới chương trình, SGK phổ thông sẽ phối hợp cùng Viện KHGDVN 

trong việc lựa chọn, tích hợp các chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, chuẩn hiệu trưởng, 

chuẩn nhà trường, chuẩn đầu ra của chương trình GDĐT,... trong bộ tiêu chí, chỉ số 

đánh giá sự phát triển giáo dục địa phương; 

(4) Tổng cục thống kê sẽ phối hợp trong việc cung cấp và kế thừa những chỉ số 

thống kê giáo dục phù hợp; tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật xây dựng tiêu chí, chỉ số đánh giá; và 

phương pháp tính các chỉ số đánh giá tổng hợp; 

(5) Ban Pháp Chế, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam sẽ phối hợp 

cùng nhóm nghiên cứu trong việc: cung cấp kinh nghiệm xây dựng khung phân tích và 

chỉ số phát triển năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), phân tích hiệu quả quản lý GDĐT 

địa phương (khối nghề nghiệp và đại học); 

(6) Các tạp chí Giáo dục (Bộ GDĐT), Khoa học giáo dục (Viện KHGDVN), 

Khoa học (ĐH Quốc gia Hà Nội), Khoa học (trường Đại học sư phạm Hà Nội) là các 

đơn vị chủ yếu phối hợp cùng Viện KHGDVN trong việc thông tin, tuyên truyền các 

kết quả nghiên cứu của đề tài. 

18.4. Các tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục cấp địa phương  

Cơ quan chính quyền địa phương (UBND tỉnh, Sở GDĐT), và các cơ sở giáo 

dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học 

thuộc 5 tỉnh, thành phố, sẽ phối hợp với Viện Khoa học giáo dục Việt Nam trong 

các hoạt động chính sau đây: 

- Góp ý, phản biện khung phân tích, bộ tiêu chí đánh giá phát triển giáo dục 

địa phương; 

- Cung cấp thông tin, dữ liệu vào các bộ công cụ đánh giá; 

- Tham gia hoạt động tập huấn, thu thập thông tin, hội thảo, tọa đàm; 

- Phân tích, viết báo cáo đánh giá thường niên về giáo dục địa phương; 

- Phổ biến thông tin, kết quả nghiên cứu của đề tài. 



19. Phương án hợp tác quốc tế 

19.1. UNESCO Hà Nội 

UNESCO Hà Nội đã và đang hợp tác cùng Viện Khoa học giáo dục Việt 

Nam trong nhiều công trình nghiên cứu và ứng dụng, thuộc nhiều lĩnh vực khác 

nhau. Trong đó, một số công trình nghiên cứu có liên quan đến nội dung nghiên 

cứu của đề tài, chẳng hạn như: Phân tích Ngành Giáo dục 2015 – 2016; Điều tra 

khảo sát giáo viên mầm non; Phát triển tài liệu hướng dẫn giám sát, đánh giá kết 

quả xây dựng Cộng đồng học tập cấp xã; Đánh giá kết quả xây dựng Xã hội học tập 

trong việc xây dựng Nông thôn mới; Sáng kiến Bình đẳng Giới và Giáo dục cho trẻ 

em gái tại Việt Nam: Trao quyền cho trẻ em gái và phụ nữ vì  một xã hội công 

bằng; Hướng dẫn giám sát kết quả xây dựng xã hội học tập; Nghiên cứu điển hình 

về các trường phổ thông hòa nhập có hiệu quả tại Việt Nam; Nghiên cứu đánh giá 

năng lực xuyên môn - Study on Assessment of Transversal (or 21st Century) 

Skills/Competencies; Văn hóa kiểm tra, thi - Culture of testing; Nghiên cứu xây 

dựng báo cáo giáo dục thường niên cấp quốc gia;… 

Trong nghiên cứu này, sự hợp tác giữa VNIES và UNESCO Việt Nam theo cơ 

chế: VNIES thực hiện các hoạt động sau đây với sự hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật của UNESCO: 

- Cung cấp bộ chỉ số giám sát giáo dục toàn cầu (để tham khảo); 

- Tư vấn cho các thành viên về phương pháp, kỹ thuật tính toán các chỉ số 

tổng hợp trong đánh giá giáo dục; tư vấn về phương pháp tính năng lực quản 

lý giáo dục, năng lực thực hiện giáo dục, chỉ số phát triển giáo dục va đào 

tạo cấp tỉnh; 

- Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật để viết báo cáo giáo dục thường niên cho các địa phương; 

- Tư vấn các hoạt động nghiên cứu chuyên đề; 

- Tư vấn về việc phổ biến kết quả nghiên cứu thông qua viết báo, tổ chức hội thảo... 

(Ông Toshiyuki MATSUMOTO, đại diện cho văn phòng UNESCO Hà Nội 

khẳng định: tư vấn miễn phí cho đề tài)  

19.2. Trung tâm Nghiên cứu đánh giá, đại học Melbourne, Australia 

Trung tâm Nghiên cứu đánh giá, đại học Melbourne, Australia (Assessment 

Research Centre, Univesity Of Melbourne, ARC-UoM) đã có nhiều dự án hợp tác 

nghiên cứu cùng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (VNIES), chẳng hạn như:  

Dự án “Báo cáo kết quả đánh giá học tập môn Toán và Tiếng Việt lớp 5 năm 

2001”, với tài trợ của World Bank, nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu 

học, chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến học tập và đề xuất điều chỉnh 

chính sách cho giáo dục tiểu học;   



(1) Dự án “Chuẩn năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học” (giai đoạn tiền khả 

thi 2002–2003) nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án đầu tư “Giáo viên tiểu học”, 

với sự tài trợ của World Bank. ARC đã phối hợp làm việc cùng một số cán bộ 

của VNIES để phác thảo các lĩnh vực và các tiêu chí đo lường năng lực nghề 

nghiệp của giáo viên, chuẩn bị nền tảng lý luận cho việc xây dựng chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học Việt Nam ở Dự án đầu tư. Đây là dự án đầu tiên đưa 

phương pháp, kỹ thuật đo lường năng lực vào giáo dục Việt Nam.   

(2) Dự án “Giáo dục Việt Nam chất lượng cao cho tất cả mọi người” (2008-

2009), với tài trợ của Quỹ Hợp tác phát triển Vương Quốc Bỉ, nhằm đề xuất: 

cách hỗ trợ các nhóm học sinh ở vùng có thu nhập thấp, dân tộc thiểu số và 

vùng sâu xa nâng cao tỷ lệ hoàn thành giáo dục trung học; cải tiến chất 

lượng giáo dục tiểu học và THCS đảm bảo học sinh tiếp tục học lên hay hòa 

nhập thành công vào thị trường lao động.  

(3) Dự án “Khung đánh giá năng lực người học” năm 2014, với sự tài trợ của 

Chương trình hỗ trợ giáo dục phát triển Liên bang Nga (READ), nhằm nâng 

cao năng lực đánh giá cho chuyên gia cốt cán của Bộ GDĐT. Qua dự án này, 

cán bộ VNIES đóng vai trò chủ chốt cho khóa tập huấn “Phát triển chương 

trình và đánh giá năng lực người học” cho giảng viên sư phạm toàn quốc.     

(4) Năm 2015, ARC-UoM đã hướng dẫn 02 cán bộ của VNIES qua các chương 

trình học bổng Melbourne-Asian Century Visiting Fellowship Program và 

Endeavour Executive Fellowship theo hướng “Xây dựng khung đánh giá 

năng lực giải quyết vấn đề”. Thông qua các chương trình học bổng này, 

ARC đã chuyển giao một số phương pháp, kỹ thuật đánh giá tiên tiến cho 

Việt Nam, thúc đẩy sự hiểu biết giữa nền văn hóa Australia và Việt Nam.  

Trong nghiên cứu này, sự hợp tác giữa VNIES và ARC-UoM theo cơ chế: VNIES 

thực hiện các hoạt động sau đây với sự hỗ trợ, giám sát kỹ thuật của ARC-UoM:  

- Tư vấn về quy trình, cách thức tính toán các chỉ số tổng hợp về: chỉ số năng 

lực quản lý của cấp địa phương; chỉ số năng lực thực hiện giáo dục của cấp 

cơ sở giáo dục; chỉ số điều kiện sẵn có địa phương, và chỉ số sự phát triển 

giáo dục – đào tạo địa phương 

- Hỗ trợ kỹ thuật để thiết lập cơ sở dữ liệu về sự phát triển giáo dục địa phương;  

- Hỗ trợ các kỹ thuật phân tích, đánh giá sự phát triển GDĐT của 05 tỉnh, 

thành thuộc mẫu 

- Tư vấn về cấu trúc, cách viết báo cáo thường niên về sự phát triển GDĐT 

cho 05 tỉnh, thành phố  

- Tư vấn cho đề xuất điều chỉnh chính sách phục vụ phát triển bền vững, và điều 

kiện sử dụng hiệu quả bộ công cụ đánh giá sự phát triển GDĐT địa phương.   



Thông qua các cơ chế nêu trên với hai tổ chức/ đơn vị quốc tế (UNESCO Hà 

Nội và ARC-UoM), kỳ vọng rằng các chuyên gia thuộc Viện Khoa học giáo dục 

Việt Nam, Tổng cục thống kê và hội Khuyến học Việt Nam sẽ cải thiện được kỹ 

năng phân tích, xử lý dữ liệu, đánh giá năng lực chuyên sâu (lý thuyết IRT, kỹ thuật 

phân tích nhân tố...), kỹ thuật viết báo cáo,... Đặc biệt là, phát triển được kỹ năng 

hợp tác trong nghiên cứu khoa học giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

20 Kế hoạch thực hiện 

TT 

Nội dung, công 

việc chủ yếu 

cần thực hiện; 

mốc đánh giá 

chủ yếu 

Kết quả phải đạt 

Thời 

gian (bắt 

đầu, 

 kết thúc) 

Cá nhân,  

tổ chức  

thực hiện* 

Dự kiến  

kinh phí 

(triệu 

đồng)
 

1 Xây dựng 

thuyết minh, 

lập kế hoạch 

nghiên cứu 

Kế hoạch tổng thể, kế 

hoạch chi tiết từng hoạt 

động cụ thể 

11/2017 CNĐT 

T.T.A.Hoa 

D.T.T.Hương 

28,145 

2 Sưu tầm/ tổng 

quan tài liệu 

phục vụ nghiên 

cứu 

Tổng quan các nội dung 

liên quan đến đề tài  

11/2017-

01/2018 

T.T.A.Hoa 

D.T.T.Hương 

50,960 

3 Luận cứ khoa học về đánh giá sự phát triển giáo dục địa phương 213,395 

3.1 Đặc điểm cơ 

bản của nền 

giáo dục Việt 

Nam đến năm 

2030 

Sự thay đổi bối cảnh ảnh 

hưởng đến GD; chỉ ra mối 

quan hệ giữa phát triển 

GD, văn hóa, xã hội, kinh 

tế và con người; xác định 

đặc điểm của nền GD mở; 

thực học, thực nghiệp; dạy 

tốt, học tốt và quản lý tốt; 

xã hội học tập;...; phân 

tích sự thúc đẩy hoặc 

thách thức của các chính 

sách GD  

1-2/2018 T.T.A.Hoa 

Trần Thái Hà  

Nguyễn Thị 

Mỹ Trinh 

Lê Đông 

Phương 

Lê Anh Vinh 

95,550 

3.2 Lý luận về đánh 

giá sự phát triển 

GDĐT địa 

Xác định quan điểm đánh 

giá phát triển; các yếu tố 

trong khung phân tích; 

3-5/2018 Trần Thái Hà 

Lâm Quang 

Thiệp 

95,550 



phương (Cấp 

tỉnh) 

quan điểm đánh giá phát 

triển; các yếu tố trong 

khung phân tích; tiêu chí, 

chỉ số đánh giá phù hợp 

với khung phân tích; các 

bước tiến hành phân tích, 

đánh giá sự phát triển giáo 

dục địa phương. Mô tả 

phương pháp, kỹ thuật 

tính toán các chỉ số đánh 

giá sự phát triển giáo dục 

và đào tạo địa phương 

Phạm Quang 

Sáng 

Trương Thị 

Bích 

Dương Thị 

Thu Hương 

3.3 Báo cáo tổng 

hợp cơ sở lý 

luận về đánh giá 

sự phát triển 

GDĐT địa 

phương đáp ứng 

mục tiêu của 

Nghị quyết số 

29-NQ-TW 

Báo cáo tổng hợp 5-6/2018 Trịnh Thị Anh 

Hoa 

22,295 

4 Kinh nghiệm về bộ công cụ đánh giá GDĐT địa phương 174,850 

4.1 Bộ công cụ 

đánh giá giáo 

dục địa phương 

trên thế giới 

Khung phân tích; bộ tiêu 

chí chỉ số; phương pháp 

tính chỉ số giáo dục 

 

4-5/2018 Trương Thị 

Bích 

Lê Đông 

Phương 

Lâm Quang 

Thiệp 

54,145 

4.2 Thực trạng sử 

dụng bộ chỉ số 

giáo dục ở Việt 

Nam 

Khái niệm; phương pháp 

tính của một số chỉ số 

thống kê giáo dục cơ bản 

của Bộ GD&ĐT, Tổng 

cục Thống kê; 40 công cụ 

khảo sát; đánh giá thực 

trạng bộ chỉ số đánh giá 

của Bộ GDĐT; nhu cầu 

bộ công cụ đánh giá so 

với nền giáo dục mới 

5-6/2018 CNĐT 

Trịnh Thị Anh 

Hoa 

Lâm Quang 

Thiệp 

Dương Thị 

Thu Hương 

77,870 



4.3 Những vấn đề 

đặt ra cho việc 

xây dựng bộ 

công cụ giám 

sát, đánh giá sự 

phát triển 

GDĐT địa 

phương 

Định hướng được nghiên 

cứu tiếp theo của đề tài 

6/2018 CNĐT 20,540 

4.4 Báo cáo tổng 

hợp kinh 

nghiệm quốc tế 

và Việt Nam về 

xây dựng bộ 

công cụ đánh 

giá sự phát triển 

giáo dục địa 

phương 

Báo cáo tổng hợp 7/2018 D.T.T.Hương 22,295 

5 Tổ chức các 

đoàn khảo sát 

ở Thái Nguyên 

và TP Hồ Chí 

Minh 

Thu thập được dữ liệu tin 

cậy, khách quan 

5/2018 Nhóm nghiên 

cứu và cộng 

tác viên 

213,350 

6 Khung phân tích tình hình GDĐT địa phương 146,393 

6.1. Nguyên tắc xây 

dựng khung 

phân tích tình 

hình giáo dục, 

đào tạo địa 

phương 

Đưa ra các nguyên tắc xây 

dựng khung phân tích 

5-6/2018 Lê Anh Vinh 12,740 

6.2. Các yếu tố giáo 

dục cơ bản của 

nền GDĐT đáp 

ứng yêu cầu 

NQ29 

Các yếu tố cơ bản bao 

hàm các đặc điểm của nền 

giáo dục mở, thực học, 

thực nghiệp, dạy tốt, học 

tốt,...;  

5-7/2018 CNĐT, 

Nguyễn Thị 

Mỹ Trinh 

35,750 

6.3. Các chính sách 

chủ yếu tạo đòn 

Sự gắn kết giữa các yếu tố 

cơ bản của giáo dục địa 

5-7/2018 Nguyễn Thị 

Mỹ Trinh 

25,480 



bẩy và thách 

thức đối với kết 

quả đầu ra của 

GDĐT địa 

phương 

phương với chính sách 

giáo dục và kết quả đầu 

ra; phân tích ảnh hưởng 

của chính sách (chủ yếu 

liên quan đến SDG4) với 

kết quả   

Trịnh Thị Anh 

Hoa 

6.4. Khung phân tích 

GDĐT địa 

phương 

Khung phân tích thể hiện 

đầy đủ các yếu tố cơ bản 

của nền GD địa phương 

5-7/2018 CNĐT; 

Phạm Quang 

Sáng 

35,750 

6.5. Báo cáo tổng 

hợp về khung 

phân tích GDĐT 

địa phương 

Báo cáo tổng hợp 7-8/2018 CNĐT,  

D.T.T.Hương 

36,673 

7 Tiêu chí, chỉ số đánh giá sự phát triển giáo dục, đào tạo địa phương 221,377 

7.1. Nguyên tắc xây 

dựng tiêu chí, 

chỉ số đánh giá 

sự phát triển 

GDĐT địa 

phương 

Những khái niệm cơ bản 

về đo lường phát triển 

giáo dục; các nguyên tắc 

đảm bảo tính khoa học, 

khả thi 

8-9/2018 Dương Thị 

Thu Hương 

Trần Thái Hà 

25,480 

7.2. Quy trình, cách 

thức xây dựng 

bộ tiêu chí, chỉ 

số phát triển 

GDĐT địa 

phương 

Bảo đảm đầy đủ, dễ thực 

hiện, cho sản phẩm tin cậy 

8-

9//2018 

CNĐT; 

Trương Thị 

Bích 

28,457 

7.3. Bộ tiêu chí, chỉ 

số phát triển 

GDĐT địa 

phương 

Đo lường (i) kết quả đầu 

ra, (ii) năng lực quản lý 

giáo dục; (iii) năng lực 

thực hiện giáo dục, (iv) 

điều kiện địa phương, và 

(v) một số mục tiêu phát 

triển bền vững 

8-

10/2018 

CNĐT; 

Phạm Quang 

Sáng 

Trịnh Thị Anh 

Hoa 

Trần Thị Thái 

Hà 

Trịnh Thị 

Bích 

127,790 



Nguyễn Thị 

Mỹ Trinh 

Lê Anh Vinh 

7.4. Báo cáo tổng 

hợp về bộ chỉ số 

đánh giá sự phát 

triển giáo dục 

địa phương 

Báo cáo tổng hợp 10-

11/2018 

CNĐT, Phạm 

Quang Sáng 

39,650 

8 Phương pháp tính chỉ số phát triển giáo dục, đào tạo địa phương 172,679 

8.1. Đối sánh về 

cách thức thực 

hiện đổi mới 

GDĐT giữa các 

địa phương. 

Dùng tiếp cận 

Benchmarking 

12/2018-

01/2019 

CNĐT; 

Nguyễn Thị 

Mỹ Trinh 

24,245 

8.2. Mô hình IRT và 

phương pháp 

tính chỉ số năng 

lực quản lý giáo 

dục của cấp 

quản lý địa 

phương; 

Nêu rõ ý nghĩa, cách sử 

dụng ba mô hình phân tích 

12/2018-

01/2019 

CNĐT; 

Trịnh Thị Anh 

Hoa 

24,245 

8.3. Mô hình IRT và 

phương pháp 

tính chỉ số năng 

lực thực hiện 

giáo dục của cơ 

sở giáo dục; 

Đưa ra quy tắc, quy trình, 

công thức tính 

12/2018-

01/2019 

CNĐT; 

Dương Thị 

Thu Hương 

24,245 

8.4. Mô hình hồi 

quy và phương 

pháp tính chỉ số 

điều kiện sẵn có 

của địa phương 

Đưa ra quy tắc, quy trình, 

công thức tính 

12/2018-

01/2019 

CNĐT;  

Lê Anh Vinh 

 

24,245 

8.5. Mô hình hồi 

quy và phương 

pháp tính chỉ số 

phát triển giáo 

dục địa phương 

Đưa ra quy tắc, quy trình, 

công thức tính 

12/2018-

01/2019 

CNĐT 30,810 



8.6. Báo cáo tổng 

hợp về phương 

pháp tính chỉ số 

phát triển giáo 

dục địa phương 

Báo cáo tổng hợp 1-2/2019 CNĐT 

T.T.A.Hoa 

44,889 

9 Hội thảo 1: 

Giới thiệu bộ 

công cụ đánh 

giá sự phát 

triển giáo dục, 

đào tạo địa 

phương 

Thảo luận, góp ý điều 

chỉnh bộ công cụ đánh giá 

sự phát triển GDĐT địa 

phương 

2/2019 CNĐT và 

thành viên 

chính 

90,180 

10 Xây dựng phần mềm đánh giá sự phát triển GDĐT của địa phương 199,784 

10.1 Xây dựng và 

kiểm thử phần 

mềm 

Đảm bảo phần mềm đúng  

đủ chức năng, dễ sử dụng, 

dễ dàng nâng cấp khi mở 

rộng về chức năng, mở 

rộng ứng dụng khi người 

dùng tăng, bảo mật 

9/2018 – 

2/2019 

CNĐT,  

Lê Anh Vinh 

Quách Tất 

Kiên 

142,090 

10.2 Cài đặt, xây 

dựng hệ thống, 

triển khai ban 

đầu ở cấp quản 

lí 

Đảm bảo tính hệ thống, 

theo mô hình máy chủ - 

máy khách 

9/2018 – 

2/2019 

CNĐT,  

Lê Anh Vinh 

Quách Tất 

Kiên 

57,694 

11 Phân tích, đánh giá sự phát triển GDĐT địa phương 344,162 

11.1. Thiết kế thử 

nghiệm bộ công 

cụ đánh giá sự 

phát triển giáo 

dục địa phương 

Nêu được mục đích, thời 

gian, mẫu đại diện, kế 

hoạch thử nghiệm 

2/2019 CNĐT; 

Phạm Quang 

Sáng 

30,654 

11.2. Bộ công cụ thu 

thập dữ liệu về 

GDĐT địa 

phương 

Biên soạn được các bộ 

công cụ thu thập dữ liệu: 

mẫu biểu, báo cáo thống 

kê cơ sở và tổng hợp, 

phiếu hỏi, quan sát  

1-2/2019 CNĐT; 

Lê Anh Vinh 

Trần Thái Hà 

69,940 

11.3. Thu thập các Bộ dữ liệu của 05 tỉnh 3-4/2019 CNĐT; 39,533 



thông tin, dữ 

liệu sơ cấp và 

thứ cấp ở 5 tỉnh, 

thành phố 

Trịnh Thị Anh 

Hoa 

11.4. Thiết kế cơ sở 

dữ liệu cho 5 

tỉnh, thành phố 

Tạo lập cơ sở dữ liệu kết 

nối tất cả các file 

4-5/2019 CNĐT; 

Dương Thị 

Thu Hương 

48,451 

11.5. Phân tích, đối 

sánh sự phát 

triển GDĐT của 

5 tỉnh, thành 

phố   

Phân tích, so sánh sự phát 

triển của các địa phương 

4-5/2019 CNĐT; 

Lê Đông 

Phương 

44,692 

11.6. Điều chỉnh bộ 

công cụ đánh 

giá phát triển 

GDĐT địa 

phương 

Bộ công cụ đánh giá được 

điều chỉnh 

6/2019 CNĐT 

Nguyễn Thị 

Mỹ Trinh 

Trương Thị 

Bích 

49,725 

11.7. Báo cáo thường 

niên sự phát 

triển giáo dục, 

đào tạo của 5 

tỉnh, thành phố 

Phân tích, viết báo cáo 

đánh giá  

5-6/2019 CNĐT; 

Lâm Quang 

Thiệp;  

Phạm Quang 

Sáng 

Lê Anh Vinh 

Lê Đông 

Phương 

61,230 

12 Hỗ trợ 5 tỉnh 

thử nghiệm bộ 

công cụ và 

phân tích sự 

phát triển 

GDĐT   

Tập huấn cách thức thu 

thập dữ liệu và phân tích 

sự phát triển GD-ĐT địa 

phương (tại 2 địa điểm); 

Địa phương thu thập dữ 

liệu phân tích, tính toán, 

viết báo cáo bằng phần 

mềm đánh giá sự phát 

triển GDĐT địa phương  

 

3-4/2019 Các địa 

phương, và 

nhóm nghiên 

cứu 

565,570 



13 Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ đánh giá sự phát triển GDĐT địa 

phương 

119,314 

13.1. Hướng dẫn quy 

trình đánh giá 

tình hình 

GDĐT địa 

phương 

Vận dụng được quy trình 6-7/2019 CNĐT;  

Lê Anh Vinh 

22,334 

13.2. Hướng dẫn sử 

dụng bộ chỉ số 

đánh giá sự phát 

triển giáo dục 

địa phương 

Vận dụng được bộ công 

cụ để thu thập thông tin  

6-7/2019 CNĐT; 

Trần Thái Hà 

24,245 

13.3. Hướng dẫn thu 

thập, nhập dữ 

liệu; hướng dẫn 

phân tích, xử lý 

dữ liệu thông 

qua phần mềm 

tin học; tính các 

chỉ số thống kế 

giáo dục cơ bản, 

và các chỉ số 

đánh giá tổng 

hợp; viết báo cáo 

giáo dục thường 

niên  

Phân tích và viết được báo 

cáo thường niên  

6-7/2019 CNĐT; 

Phạm Quang 

Sáng ;  

Lê Anh Vinh; 

Trần Thái hà 

72,735 

14 Khuyến nghị    83,187 

14.1. Điều kiện đảm 

bảo hiệu quả sử 

dụng bộ công 

cụ để cải thiện 

tình trạng giáo 

dục địa phương 

Khuyến nghị cho các cấp 

quản lý 

6-7/2019 CNĐT; Lâm 

Quang Thiệp 

22,334 

14.2. Thực hiện các 

chính sách giáo 

dục  nâng cao 

Khuyến nghị cho các cấp 

quản lý 

6-7/2019 CNĐT; 

Nguyễn Thị 

Mỹ Trinh 

24,245 



chất lượng đầu 

ra, tăng cường 

cơ hội tiếp cận 

giáo dục, công 

bằng trong kết 

quả giáo dục, 

hiệu quả quản lý 

các nguồn lực 

giáo dục 

14.3. Báo cáo tổng 

hợp khuyến 

nghị chính sách 

và các điều kiện 

đảm bảo để sử 

dụng có hiệu 

quả bộ công cụ 

đánh giá sự phát 

triển GDĐT địa 

phương 

 7/2019 CNĐT 

Trịnh Thị Anh 

Hoa 

36,608 

15 Hội thảo 2: 

Đánh giá sự phát 

triển GD-ĐT và 

báo cáo giáo dục 

thường niên của 

5 tỉnh, thành 

Phản ánh đúng kết quả 

nghiên cứu 

9/2019 CNĐT và 

thành viên 

chính 

90,180 

17 Báo cáo tổng 

luận, tóm tắt, 

viết chuyên 

khảo: Chỉ số 

đánh giá sự phát 

triển GDĐT địa 

phương 

Nội dung chuyên khảo 

đáp ứng mục tiêu nghiên 

cứu. Có bản dự thảo được 

nhà xuất bản xác nhận sẽ 

đăng 

8-9/2019 CNĐT 

và nhóm 

nghiên cứu 

97,474 

18 Tọa đàm khoa 

học: 22 buổi 

diễn ra thường 

xuyên trong 

suốt thời gian 

nghiên cứu 

Trao đổi từng nhóm vấn 

đề nghiên cứu và các vấn 

đề nảy sinh trong quá 

trình nghiên cứu. 

2018-

2019 

Nhóm nghiên 

cứu 

88,880 



19 Tư vấn kỹ thuật, 

góp ý, phản 

biện,.... các loại 

công cụ đánh 

giá, báo cáo 

chuyên đề, báo 

cáo giáo dục 

thường niên,... 

 2018-

2019 

Chuyên gia 

trong nước, 

quốc tế 

120,000 

20 Dịch tài liệu  2018 Chuyên gia  60,000 

21 Họp hội đồng 

đánh giá giữa kỳ 

 10/2019 Nhóm nghiên 

cứu 

10,450 

  

III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 

21 Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt (liệt kê theo dạng sản 

phẩm)  

21.1 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. 

T

T 

Tên sản phẩm 

(ghi rõ tên từng sản phẩm )
 

Yêu cầu khoa học cần đạt  Ghi chú 

1 Báo cáo cơ sở khoa học về 

xây dựng bộ chỉ số phát 

triển GDĐT địa phương 

(cấp tỉnh) 

Nêu được các đặc điểm của nền giáo dục 

Việt Nam hướng tới năm 2030; 

Làm rõ cơ sở lý luận về xây dựng bộ chỉ 

số phát triển giáo dục, đào tạo cấp tính 

Chỉ ra thực trạng thu thập, tính toán các 

chỉ số thống kê giáo dục và nhu cầu về chỉ 

số đánh giá sự phát triển GDĐT của địa 

phương 

Khảo sát thực 

trạng và nhu 

cầu ở 2 tỉnh, 

thành phố 

thuộc miền 

Bắc và miền 

Nam 

2 Bộ công cụ đánh giá sự 

phát triển GDĐT cấp tỉnh 

hàng năm, bao gồm:  

- Khung phân tích;  

- Bộ tiêu chí, chỉ số đánh 

giá;  

- Phương pháp tính các 

chỉ số tổng hợp;  

Khung phân tích thể hiện được các yếu tố 

giáo dục cơ bản và các chính sách chủ yếu 

tạo đòn bẩy/ thách thức đối với giáo dục 

theo tinh thần NQ29; 

Bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá cấu trúc thành 

5 nhóm chỉ số (i) kết quả đầu ra, (ii) năng 

lực quản lý giáo dục địa phương, (iii) năng 

lực thực hiện giáo dục cấp cơ sở giáo dục, 

Mỗi chỉ số 

đánh giá sẽ 

nêu rõ: khái 

niệm, phương 

pháp tính, 

phạm vi thu 

thập số liệu, 

và nguồn số 

liệu sẵn có/bổ 



- Bộ công cụ thu thập 

thông tin, dữ liệu về 

GDĐT;   

- Tài liệu hướng dẫn quy 

trình, cách thức  thực 

hiện đánh giá sự phát 

triển GDĐT địa phương 

- Phần mềm nhập dữ liệu, 

chỉnh sửa dữ liệu, phân 

tích, tính toán các chỉ số 

phát triển GDĐT 

(iv) điều kiện sẵn có của địa phương, và 

(v) một số mục tiêu phát triển bền vững 

Phương pháp tính các chỉ số năng lực phát 

triển giáo dục và đạo tạo địa phương trên 

cơ sở lý thuyết đánh giá hiện đại IRT 

Hướng dẫn địa phương về quy trình đánh 

giá, sử dụng bộ công cụ đánh giá, phân 

tích dữ liệu, viết báo cáo giáo dục thường 

niên của địa phương  

Phần mềm có giao diện, chức năng thân 

thiện, dễ sử dụng, đáp ứng các yêu cầu cho 

việc nhập, phân tích dữ liệu, tính toán các 

chỉ số phát triển 

sung 

3 Báo cáo phân tích và so 

sánh sự phát triển GDĐT 

của một số địa phương 

Báo cáo kỹ thuật: phân tích được thực 

trạng GDĐT cấp tính trên cơ sở các dữ 

liệu thu thập theo bộ tiêu chí, chỉ số; so 

sánh, đối chiếu sự phát triển GDĐT giữa 

các địa phương (năm 2018) 

 

Phân tích, 

viết báo cáo 

dựa vào 

thông tin, dữ 

liệu thu thập 

từ 5 tỉnh, 

thành thuộc 6 

vùng miền 

4 Báo cáo giáo dục thường 

niên của địa phương 

Công bố báo cáo giáo dục thường niên địa 

phương (xem như là kết quả thử nghiệm 

bộ công cụ đánh giá) 

 

5 Bản khuyến nghị chính 

sách và các điều kiện đảm 

bảo để sử dụng hiệu quả bộ 

công cụ để cải thiện tình 

trạng giáo dục địa phương 

Các khuyến nghị chính sách và điều kiện 

đảm bảo để sử dụng hiệu quả bộ công cụ 

đánh giá phải dựa trên cơ sở phân tích và 

so sánh sự phát triển GDĐT của các địa 

phương  

 

6 Hỗ trợ đào tạo 01 NCS và 

01 ThS 

Hỗ trợ theo hướng: luận án, luận văn sử 

dụng kết quả nghiên cứu của đề tài 

 

21.2 Dạng  II:  Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác 

T

T 

Tên sản phẩm 

(ghi rõ tên từng sản phẩm )
 

Yêu cầu khoa 

học cần đạt 

Dự kiến nơi công bố 

(Tạp chí, Nhà xuất 

bản) 

Ghi chú 

1 06 bài báo trong nước Phổ biến các kết 

quả nghiên cứu 

chính của đề tài: 

Tạp chí trong danh 

mục Hội đồng chức 

danh giáo sư nhà 

 



cơ sở khoa học; 

khung phân tích; 

bộ tiêu chí, chỉ 

số đánh giá; kết 

quả phân tích và 

đánh giá sự phát 

triển GDĐT địa 

phương 

nước 

2 01 bài báo đăng trên tạp chí 

quốc tế  

 

Công bố kết quả 

nghiên cứu về: 

phương pháp 

tính các chỉ số 

phát triển GDĐT 

địa phương; báo 

cáo thường niên 

giáo dục địa 

phương 

Tạp chí SCOPUS/ ISI Được tạp chí 

xác nhận/ có 

ý kiến phản 

biện sẽ đăng 

3 Dự thảo sách chuyên khảo: 

Chỉ số đánh giá sự phát 

triển GDĐT cấp tỉnh 

Phản ánh cơ sở 

lý luận, cơ sở 

thực tiễn, bộ 

công cụ đánh 

giá, và kết quả 

phân tích, so 

sánh sự phát 

triển GDĐT địa 

phương 

Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

Dự thảo được 

Nhà xuất bản 

xác nhận sẽ 

in ấn, phát 

hành 

22 Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu 

22.1 Lợi ích của đề tài 

a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, 

pháp luật hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối với 

ngành, lĩnh vực khoa học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua các 

công trình công bố ở trong và ngoài nước) 

- Làm rõ các đặc điểm cơ bản của nền giáo dục Việt Nam hướng tới năm 2030 

theo yêu cầu của Nghị quyết số 29-NQ/TW: mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học 

tốt, quản lý tốt; cơ cấu, phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng XH học tập; 

bảo đảm nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và 

hội nhập quốc tế;    



- Làm rõ luận cứ khoa học trong việc đánh giá sự phát triển GDĐT cấp tỉnh: 

tiếp cận đa dạng (hệ thống, benchmarking, chuẩn hóa, tác nghiệp hóa…), các phương 

pháp và kỹ thuật (phân tích đối sánh chuẩn, phương pháp chọn mẫu; thiết lập khung 

phân tích theo hướng nền giáo dục tương lai; xây dựng tiêu chí, chỉ số đo lường năng 

lực quản lý và thực hiện nhiệm vụ giáo dục; biên soạn công cụ thu thập dữ liệu; tạo lập 

cơ sở dữ liệu; phân tích và so sánh các chỉ số phát triển GDĐT địa phương); 

- Góp phần nâng cao nhận thức toàn xã hội về tầm quan trọng của những phân 

tích dữ liệu GDĐT cấp tỉnh trong việc điều chỉnh chính sách cũng như cách thức cải 

thiện kết quả GDĐT; 

- Đưa ra cách thức đánh giá sự phát triển GDĐT, đó là “chuyển từ đo lường thực 

trạng giáo dục sang đo lường sự phát triển nền giáo dục tương lai”. Quy trình đánh giá sự 

phát triển gồm 7 bước: (i) xác định thực trạng thông qua đánh giá việc thực hiện chiến 

lược phát triển giáo dục; (ii) đánh giá năng lực quản lý giáo dục và năng lực thực hiện 

giáo dục tại thời điển đo lường; (iii) thiết lập khung phân tích để phác họa sự gắn kết giữa 

các yếu tố cơ bản của nền giáo dục với các kết quả đầu ra và chính sách tác động chủ 

yếu; (iv) xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá sự phát triển GDĐT, với 5 nhóm chỉ số về 

kết quả đầu ra, năng lực quản lý giáo dục địa phương, năng lực thực hiện giáo dục cấp cơ 

sở giáo dục, điều kiện sẵn có của địa phương, và một số mục tiêu phát triển bền vững; (v) 

biên soạn công cụ thu thập dữ liệu; (vi) thu thập dữ liệu về GDĐT cấp tỉnh (trong suốt 

quá trình giáo dục dựa theo khung phân tích); (vi) phân tích các chỉ số, so sánh 

benchmarking để tìm ra cách thực hiện tốt nhất giữa các địa phương và xác định sự phát 

triển giáo dục; và (vii) đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng GDĐT; 

- Khung phân tích giáo dục, bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá và phương pháp tính các 

chỉ số tổng hợp (năng lực quản lý giáo dục ở cấp độ địa phương; năng lực triển khai 

các nhiệm vụ chính trị ở cấp độ cơ sở giáo dục; các yếu tố sẵn có của địa phương) được 

xem là phương tiện hiệu quả để: địa phương có thể cập nhật liên tục, giám sát và tự 

đánh giá sự phát triển GDĐT của mình; so sánh, đối chiếu giữa các địa phương, từ đó 

tìm ra các thức tốt nhất để đổi mới chất lượng giáo dục địa phương; cung cấp thông tin, 

dữ liệu cho Bộ GDĐT  để xây dựng báo cáo giáo dục thường niên của quốc gia, và so 

sánh quốc tế;  

- Minh chứng một cách làm khoa học và khả thi nhằm cụ thể hóa mục tiêu tổng 

quát của NQ29 “xây dựng nền giáo dục có trình độ tiên tiến trong khu vực đến năm 

2030”, đó là: nghiên cứu các đặc điểm của nền giáo dục tiên tiến; xây dựng bộ công cụ 

đánh giá giáo dục địa phương; thu thập thông tin, dữ liệu; và phân tích dữ liệu, viết báo 

cáo sự phát triển GDĐT địa phương. Từ đó, đề xuất khuyến nghị về chính sách và điều 

kiện bảo đảm hiệu quả sử dụng bộ công cụ; 



- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các lĩnh vực: 

hoạch định chính sách, chiến lược phát triển giáo dục địa phương; kiến nghị sửa đổi, bổ 

sung cơ chế, chính sách hiện hành của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành 

trong lĩnh vực giáo dục; tài liệu tham khảo trong các Viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục.  

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện 

đề tài, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành đào tạo) 

- Đề tài góp phần nâng cao năng lực nghiên cho những người tham gia nghiên cứu 

trực tiếp, gián tiếp các nội dung nghiên cứu. Góp phần xây dựng lực lượng có năng lực có 

trình độ nghiên cứu về khoa học giáo dục, và đo lường, đánh giá giáo dục;  

- Bên cạnh đó, các ý tưởng và phát hiện từ đề tài mà chưa giải quyết hoặc giải 

quyết chưa triệt để, sẽ tiếp tục được thực hiện trong các nghiên cứu tiếp theo. Các kết quả 

nghiên cứu sẽ được sử dụng để xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển GDĐT quốc 

gia, xây dựng báo cáo thường niên giáo dục cấp quốc gia. Các học viên sau đại học được 

khuyến khích tham gia nghiên cứu và sử dụng tư liệu cho đề tài của mình; 

- Thông qua một số bài báo sẽ công bố ở tạp chí quốc tế, cung cấp cho bạn đọc rõ 

nét về giáo dục Việt Nam, công cuộc đổi mới giáo dục Việt Nam, và năng lực chuyên 

môn của các nhà khoa học giáo dục Việt Nam. Đồng thời, nâng cao vị thế của Viện 

KHGDVN trên trường quốc tế. Từ việc hợp tác nghiên cứu với UNESCO và ARC-UoM, 

có thể mở ra những cơ hội phát triển các nghiên cứu khoa học tương lai. Trước mắt, là 

nguồn tài trợ cho các cuộc hội thảo quốc tế tại Việt Nam, và các nghiên cứu chuyên sâu. 

22.2. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu 

22.2.1. Các kết quả nghiên cứu chính sẽ được chuyển giao 

- Cách tiếp cận nghiên cứu (Benchmarking, hệ thống, chuẩn hóa, tác nghiệp hóa), 

các phương pháp, kỹ thuật đánh giá sự phát triển GDĐT địa phương; 

- Khung phân tích, bộ tiêu chí, chỉ số, phương pháp tính các chỉ số tổng hợp, bộ 

công cụ thu thập dữ liệu và tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ đánh giá cấp tỉnh; 

- Phân tích, so sánh sự phát triển GDĐT của các địa phương; báo cáo giáo dục 

thường niên cảu một số tỉnh, thành phố; 

- Khuyến nghị điều chỉnh chính sách và điều kiện bảo đảm hiệu quả cho bộ công cụ 

đánh giá sự phát triển GDĐT địa phương. 

22.2.2. Cơ quan/tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu đề tài 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, ứng dụng 



vào tổ chức và triển khai thực tiễn ở địa phương…, cụ thể như sau: 

- Cơ quan, tổ chức của Nhà nước: Ủy ban các Văn hoá giáo dục thanh thiếu niên, 

nhi đồng vấn đề của Quốc hội, Bộ GDĐT (Cục Quản lý chất lượng), Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội , Ủy ban dân tộc,… 

- Các Sở giáo dục- đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,... 

- 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. 

22.2.3. 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 

thống tin và phương pháp luận cho các nhà nghiên cứu, giảng dạy và cán bộ quản 

lý các cấp về giáo dục và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. 

- Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng: sách chuyên khảo, tạp chí 

chuyên ngành trong nước và quốc tế, đào tạo sau đại học,... nhằm truyền bá, phổ 

biến rộng rãi thông tin, kết quả nghiên cứu đến đông đảo nhà quản lý, nhà nghiên 

cứu, GV, HS và nhân dân. 

- Bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá sự phát triển giáo dục địa phương là cơ sở khoa học 

cho việc ban hành Thông tư về chỉ số đánh giá sự phát triển GDĐT quốc gia của 

Bộ GDĐT (thông qua sự phối hợp với Cục Quản lý chất lượng). 

- Thông qua kết quả đánh giá sự phát triển năng lực quản lý cấp địa phương và năng 

lực thực hiện giáo dục cấp cơ sở giáo dục, các hoạt động tác nghiệp trong quá 

trình triển khai có thể sử dụng thực hiện đổi mới căn bản toàn diện GDĐT 

 
 
 



IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ  

(Giải trình chi tiết trong phụ lục kèm theo) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

23 Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi: 

 Nguồn kinh phí Tổng số 

Trong đó 
Trả công lao động 

(khoa học, phổ thông, 
chuyên gia)  

Chi khác 

 Tổng kinh phí 3.300,000 1.971,720 1.328,280 

 Trong đó:    

1 Ngân sách SNKH: 

- Năm thứ nhất: 

- Năm thứ hai: 

3.300,000 

1.700,000 

1.600,000 

1.971,720 

1.267,583 

704,137 

1.328,280 

432,417 

895,863 

2 Nguồn khác  
(vốn đối ứng) 

0 0 0 

 

Ngày……tháng …… năm 20… Ngày……tháng …… năm 20… 

Chủ nhiệm đề tài 
(Họ tên và chữ  ký) 

 

 

 

Nguyễn Thị Lan Phương 

 

Văn phòng Chương trình 
(Họ tên, chữ  ký và đóng dấu) 

 

 

 

 

Ngày……tháng …… năm 20… Ngày……tháng …… năm… 

Tổ chức chủ trì đề tài 
(Họ tên, chữ  ký và đóng dấu) 

 

Bộ GDĐT 
TL. Bộ trưởng 

Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ 
Và Môi trường 

(Họ tên , chữ  ký và đóng dấu) 

 



Biểu I.1 
 

DANH SÁCH CÁN BỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI/ĐỀ ÁN/DỰ ÁN SXTN 
 

TT 
Họ và tên, 

học hàm, học vị 
Chức danh  
thực hiện 

Tổ chức công tác 

1 PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Phương Chủ nhiệm đề tài Viện KHGDVN 

2 PGS.TS. Trương Thị Bích Thành viên chính Trường Đại học 
sư phạm Hà Nội 

3 PGS.TS. Trần Thị Thái Hà Thành viên chính Viện KHGDVN 

4 ThS. Dương Thị Thu Hương Thành viên chính Viện KHGDVN 

5 TS. Lê Đông Phương Thành viên chính Viện KHGDVN 

6 GS.TSKH Lâm Quang Thiệp Thành viên chính Đại học quốc gia 
Hà Nội 

7 PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh Thành viên chính Viện KHGDVN 

8 TS. Phạm Quang Sáng Thành viên chính Hội Khuyến học 
Việt Nam 

9 PGS.TS. Lê Anh Vinh Thành viên chính Viện KHGDVN 

10 TS. Trịnh Thị Anh Hoa Thư ký khoa học Viện KHGDVN 

11 TS. Quách Tất Kiên Thành viên  Cục CNTT,  

Bộ GD&ĐT 

 
 

Hà Nội, ngày     tháng     năm  Hà Nội, ngày     tháng      năm  

Chủ nhiệm đề tài 

 (Họ tên và chữ ký) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lan Phương 

Tổ chức chủ trì đề tài  
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 

  

 


