
     Biểu B1-2d-TMĐA 
    10/2014/TT-BKHCN 

 
 

THUYẾT MINH 
 ĐỀ ÁN KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA  

 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ ÁN 

1 Tên đề án: 

Nghiên cứu luận cứ khoa học sửa đổi, 

bổ sung Luật Giáo dục 

1a.   Mã số của đề án:  

KHGD/16-20.ĐA.001 

2 Loại đề án: 

-  Thuộc Chương trình: “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 chương trình: KHGD/16-20. 

3 Thời gian thực hiện: 24 tháng 

 (từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 12 năm 2019) 

4 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 4.950 triệu đồng, trong đó: 

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 4.950 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: 4.630  triệu đồng 

- Kinh phí không khoán: 320 triệu đồng                                                        

6 Chủ nhiệm đề án:  

Họ và tên: Mai Hồng Quỳ 

Ngày, tháng, năm sinh: 18/7/1963         Nam/ Nữ: Nữ 

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ 

Chức danh khoa học: Không     Chức vụ: Hiệu trưởng 

Điện thoại của tổ chức: 028 39400989 – 101. 

Nhà riêng: 028 54111172    Mobile: 0962 696789  

Fax: .028 38265291         E-mail: mhquy@hcmulaw.edu.vn  

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ tổ chức: 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.. 

Địa chỉ nhà riêng: A2-19 Mỹ Phú 3, đường 22, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp. HCM 

 



7 Thư ký đề án:  

Họ và tên: Thái Thị Tuyết Dung  

Ngày, tháng, năm sinh: 24/12/1976        Nam/ Nữ: Nữ 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ  

Chức danh khoa học:                       Chức vụ: Trưởng Bộ môn Luật Hành chính  

Điện thoại của tổ chức: (028) 39400989      

Mobile: 0918218870.  

Fax: 028 38265291 E-mail: tttdung@hcmulaw.edu.vn.  

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh  

Địa chỉ tổ chức: Số 02, Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ nhà riêng: 290/45/17A Nơ Trang Long, P12, Bình Thạnh, Tp.HCM 

 

8 Tổ chức chủ trì đề án:  

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028 39400989       Fax: 028 38265291 

E-mail: mhquy@hcmulaw.edu.vn 

Website: www.hcmulaw.edu.vn 

Địa chỉ: 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Mai Hồng Quỳ 

Số tài khoản: 3714.0.1055495.00000 

Mở tại Kho bạc Nhà nước Quận 4 – Tp. HCM 

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

 

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

1. Tổ chức 1 : Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội 

Cơ quan chủ quản:  Đại học Quốc gia Hà Nội 

Địa chỉ: Tòa nhà E1, số 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 024 – 37547787      Fax: 024 37547081 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Thị Quế Anh – Phó trưởng khoa phụ trách 

      Số tài khoản: 9527.1.1057856.00000  

      Mở tại Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy, Hà Nội. 

 

2. Tổ chức 2 : Trường Đại học Luật Hà Nội 

Cơ quan  chủ quản:  Bộ Tư pháp 

      Địa chỉ: 87 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội 

      Điện thoại: 84.24.38352630 - Fax: 84.24.38343226 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Lê Tiến Châu 

Số tài khoản: 3713.0.1054480.00000 

Mở tại Kho bạc Nhà nước Quận Đống Đa, Hà Nội 

 

 



10  Các cán bộ thực hiện đề án:
 

  

 
Họ và tên, học hàm 

học vị 
Tổ chức 
công tác 

Nội dung công 
việc tham gia 

Thời gian 
làm việc 

cho đề án 
(Số tháng 
quy đổi)

 
1 GS TS Mai Hồng Quỳ Trường ĐH Luật Tp. 

HCM 

Chủ nhiệm đề tài 23  

2 PGS.TS. Trần Hoàng 

Hải  

Trường ĐH Luật Tp. 

HCM 

Thành viên chính 14   

3 PGS.TS. Bùi Xuân Hải  Trường ĐH Luật 

Tp.HCM 

Thành viên chính 17  

4 PGS TS Nguyễn Thị 

Quế Anh 

Khoa Luật – Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

Thành viên chính 6  

5 TS Trần Quang Huy Trường ĐH Luật Hà 

Nội 

Thành viên chính 9  

6 PGS TS Nguyễn Văn 

Vân 

Trường ĐH Luật Tp. 

HCM 

Thành viên chính 20  

7 PGS TS Đỗ Văn Đại Trường ĐH Luật Tp. 

HCM 

Thành viên chính 13  

8 PGS TS Trần Việt 

Dũng 

Trường ĐH Luật Tp. 

HCM 

Thành viên chính 11  

9 TS Thái Thị Tuyết 

Dung 

Trường ĐH Luật Tp. 

HCM 

Thư ký khoa học 15  

10 TS Hồ Thiệu Hùng Chuyên gia độc lập Thành viên chính 6   

       

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

11 Mục tiêu của đề án. 

11.1. Mục tiêu tổng quát 

Xác định được cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn cho việc sửa đổi, bổ sung Luật 

Giáo dục và đề xuất được các chính sách, nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục 

năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung năm 2009, phù hợp với các quan điểm chỉ đạo của 

Đảng, Quốc hội và chủ trương của Chính phủ; phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục 

trong thời gian tới. 

11.2. Mục tiêu cụ thể: 

- Đánh giá thực trạng thi hành Luật Giáo dục năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung 

năm 2009 để xây dựng báo cáo tổng kết thi hành Luật Giáo dục. 

- Đánh giá thực trạng pháp điển hóa quan điểm của Đảng tại Nghị quyết số 29-

NQ/TW ngày 04/11/2013. 

- Tham khảo kinh nghiệm nước ngoài về Luật Giáo dục để đề xuất các khuyến 



nghị cho Việt Nam. 

- Đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Luật Giáo dục và xây dựng 

báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề xuất và tác động về giới (nếu có). 

- Đề xuất dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục trên cơ sở 

các chính sách đã được Quốc hội thông qua (3 nhóm chính sách và 7 vấn đề). 

- Đề xuất một số nội dung dự kiến sửa đổi đối với nhà giáo và báo cáo đánh giá 

chính sách tác động đối với nhà giáo. 

- Đề xuất những chính sách mới cần bổ sung và báo cáo đánh giá tác động của 

chính sách đó. 

 

12 Tình trạng đề án:         

   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 án: 

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

a. Tình hình nghiên cứu trong nước 

Nghiên cứu về những vấn đề pháp lý mang tính nền tảng nhằm đáp ứng yêu cầu 

đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam mặc dù không phải là vấn đề mới 

trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam nhưng hầu như vẫn chưa được nghiên cứu một 

cách toàn diện, đầy đủ và hoàn chỉnh. Thời gian qua ở Việt Nam cũng đã có rất nhiều 

công trình nghiên cứu về các nội dung cơ bản của khoa học giáo dục, trong đó trước 

tiên phải kể đến những nghiên cứu và bài viết về hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt 

Nam hiện nay. Trên tinh thần xác định giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên 

như là những trụ cột của hệ thống giáo dục quốc dân, tác giả Nguyễn Quang La đã có 

bài viết “Thực hiện giáo dục chính quy và không chính quy” đăng trên Tạp chí Nghiên 

cứu giáo dục, số 11/1990; bài viết “Những điều kiện để tiến tới một kì thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông chung đối với giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên” của 

tác giả Nguyễn Bích Liên, Nguyễn Hương Lan, Lê Tuyết Mai đăng trên Tạp chí Khoa 

học Giáo dục, số 9/2006 đã có phân tích khái quát về những đặc điểm của giáo dục 

chính quy và giáo dục thường xuyên. Tiếp đó, khi xác định hệ thống giáo dục quốc dân 

của Việt Nam cần phải tiến hành đổi mới và phát triển, nhiều tác giả đã chỉ ra rằng cần 

phải “Tái cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân qua khung trình độ giáo dục quốc gia” 

của tác giả Phạm Đỗ Nhật Tiến đăng trên Tạp chí Khoa học giáo dục, số 88/2013. 

Đồng tình, GS. TS Lâm Quang Thiệp công bố bài báo “Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc 

dân mới và những vấn đề cần làm rõ, điều chỉnh” đăng trên Báo Điện tử Giáo dục Việt 

Nam và tác giả Nguyễn Minh Đường cũng viết về “Cơ cấu lại hệ thống giáo dục quốc 

dân, giải pháp đột phá để đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo ở nước ta” 

đăng trong Kỷ yếu hội thảo “Hướng tới đổi mới nền giáo dục Việt Nam” với phân tích 

về những bất cập, hạn chế của cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân hiện hành. Đặc biệt, 



thông qua cuốn giáo trình “Hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy quản lí giáo dục: 

Giáo trình đào tạo cử nhân quản lí giáo dục”, tác giả Nguyễn Xuân Thanh (biên soạn 

dành riêng cho Cử nhân Quản lý giáo dục) đã bao quát những vấn đề chung liên quan 

đến hệ thống giáo dục quốc dân như: khái niệm, cơ cấu, đặc điểm và xu hướng phát 

triển của hệ thống giáo dục quốc dân; nội dung quản lý ngành học, cấp học trong hệ 

thống giáo dục quốc dân. 

Một số học giả khác cũng tập trung nghiên cứu về nội dung liên quan đến cấp học 

giáo dục phổ thông ở Việt Nam. Theo đó, các tác giả phân tích cụ thể về cơ cấu hệ 

thống giáo dục phổ thông, đối chiếu với các quốc gia tiến bộ trên thế giới và đặt ra 

mục tiêu thay đổi trong hoàn cảnh hiện nay ở Việt Nam. Chẳng hạn, đề cập đến hệ 

thống giáo dục phổ thông, tác giả Hoàng Ngọc Di xuất bản sách “Hệ thống giáo dục 

phổ thông mới” vào năm 1982 hay tác giả Hoàng Đức Nhuận (chủ biên) xuất bản sách 

“Cơ cấu hệ thống giáo dục phổ thông” năm 1991 đã phân tích về những vấn đề lý luận 

và thực tiễn liên quan đến cơ cấu hệ thống giáo dục phổ thông, từ đó đưa ra những 

kiến nghị để hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục phổ thông. Bên cạnh đó, hàng loạt 

các tác giả đã có sự đối chiếu giữa các cấp học giáo dục phổ thông ở Việt Nam với các 

quốc gia thông qua các bài viết như “Giáo dục phổ thông ở CHLB Đức” của tác giả Lê 

Đức Phúc đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học Giáo dục, số 30/1992; bài viết “Vấn 

đề phân hoá trong giáo dục phổ thông Trung Quốc” của tác giả Bùi Đức Thiệp đăng 

trên Tạp chí Khoa học giáo dục, số 23/2007; bài viết “Giáo dục phổ thông Mỹ - Những 

con số ấn tượng” của tác giả Đinh Duy Hằng đăng trên Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 

42/2009; bài viết “Từ giáo dục Phần Lan nghĩ về hướng đi của giáo dục phổ thông 

Việt Nam” của tác giả Đỗ Ngọc Thống đăng trên Tạp chí Khoa học giáo dục, số 

54/2010; bài viết “Liên bang Nga: Xây dựng hệ thống giáo dục phổ thông 11 năm 

phân ban - Bậc giáo dục bắt buộc miễn phí” của tác giả Nguyễn Như Ất đăng trên Tạp 

chí Giáo dục, số 230/2010; bài viết “Giáo dục phổ thông Malaysia và những bài học 

kinh nghiệm cho giáo dục Việt Nam” của tác giả Nguyễn Thúy Hồng đăng trên Tạp 

chí Giáo dục, số 279/2012 phân tích về kinh nghiệm của Malaysia và bài viết “Chia sẻ 

chi phí trong giáo dục phổ thông và kinh nghiệm của một số quốc gia” của tác giả 

Nguyễn Hồng Thuận đăng trên Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 99/2013 trình bày kinh 

nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về chi phí trong giáo dục phổ thông. Trên cơ 

sở các kinh nghiệm đó, những bài viết này đưa ra các gợi ý đổi mới giáo dục phổ thông 

cho Việt Nam. Ngoài ra, còn có một số bài viết tập trung nghiên cứu về đổi mới giáo 

dục phổ thông, như “Xu hướng người học và khả năng thực hiện phân hóa giáo dục 

phổ thông Việt Nam giai đoạn sau năm 2015” của tác giả Nguyễn Thị Lan Phương 

đăng trên Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 49/2009; bài viết “Liên thông giữa giáo dục 

phổ thông và giáo dục nghề nghiệp - một xu thế của thời đại” của tác giả Nguyễn Minh 

Đường đăng trên Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 50/2009; bài viết “Xu thế phát triển 

giáo dục phổ thông” của tác giả Nguyễn Tiến Hùng đăng trên Tạp chí Khoa học Giáo 

dục, số 80, 2012; bài viết “Giáo dục phổ thông Việt Nam nên 12 năm hay ngắn hơn?” 

của tác giả Lê Thị Minh Quế đăng trên Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 37 (98)/2014 



phân tích về xu hướng có nên rút ngắn thời gian đào tạo giáo dục phổ thông hay 

không. Song song đó, một số bài viết trong Hội thảo “Hướng tới đổi mới nền giáo dục 

Việt Nam” được tổ chức năm 2012 cũng đưa ra những phương hướng, kiến nghị đổi 

mới cho giáo dục phổ thông, như bài viết “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ 

thông Việt Nam” của tác giả Nguyễn Thúy Hồng; bài viết “Nội dung đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục phổ thông” của tác giả Vũ Trọng Rỹ, Trần Kiều… 

Trên cơ sở nhận định mục tiêu giáo dục như một nội dung cốt yếu cần phải định 

hình và xây dựng, chiếm giữ vai trò quan trọng trong khoa học giáo dục phục vụ công 

cuộc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Một số nghiên cứu, bài viết 

tiêu biểu như: “Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc nhận thức mối quan hệ giữa giá trị, 

định hướng và mục tiêu giáo dục” trên tạp chí Thông tin khoa học giáo dục số 34(Lê 

Đức Phúc, 1992), “Về đổi mới hình thức tổ chức, mục tiêu giáo dục trung học phổ 

thông” đăng trong tạp chí Thông tin khoa học giáo dục số 98 (Trần Kiều, 2003), “Mục 

tiêu giáo dục phổ thông – Những vấn đề cần nghiên cứu” đăng trên Tạp chí Khoa học 

Giáo dục Số 30 (Đỗ Ngọc Thống, 2008). Từ sau 2012, các bài viết phân tích về mục 

tích giáo dục dựa trên nền tảng đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục được công 

bố nhiều hơn. Theo đó, năm 2012, tác giả Nguyễn Quang Kính cho thấy rằng cần 

“Nhận thức lại sứ mạng và mục tiêu giáo dục là khởi đầu cốt lõi của đổi mới căn bản, 

toàn diện nền giáo dục quốc dân” trên tạp chí Khoa học giáo dục số 77/2012. Đồng 

tình, tác giả Trần Đình Tuấn công bố bài viết “Đổi mới mục tiêu giáo dục trong bối 

cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” trên tạp chí Khoa học giáo dục số 

105/2014… 

Tuy mục tiêu giáo dục có thể đã được tạm đình hình, cơ cấu giáo dục phổ thông 

và hệ thông giáo dục quốc dân đã được bàn luận nhiều và có sự ổn định nhất định 

trong thời gian qua, nhưng nội dung chương trình giáo dục phổ thông vẫn luôn là vấn 

đề gây tranh cãi và được nhiều học giả bàn thảo. Nhằm mục đích xác định một hệ 

thống chương trình giáo dục phổ thông chuẩn và phù hợp với khuôn khổ của quốc tế, 

các tác giả đã cho thấy rằng cần nghiên cứu kỹ lưỡng và thận trong đối với chương 

trình giáo dục phổ thông, những kinh nghiệm từ các lần sửa đổi chương trình giáo dục 

phổ thông ở Việt Nam và đề xuất một số nội dung tối quan trọng như tác giả Trần 

Kiều, vào năm 2002 đã đề xuất “Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông” đăng trên 

tạp chí Thông tin khoa học giáo dục số 91/2002 hay tác giả Đỗ Đình Hoan vào năm 

2006 đã công bố bài viết “Nghiên cứu phát triển chương trình giáo dục phổ thông 

trong bối cảnh mới” đăng trên chí Khoa học Giáo dục Số 7/2006. Tiếp theo đó, tác giả 

Đỗ Đình Hoàn đã chỉ ra “Một số bài học kinh nghiệm từ bốn lần thay đổi chương trình 

giáo dục phổ thông” đăng trên tạp chí Khoa học giáo dục số 71 và 72 năm 2011. Khi 

chương trình giáo dục phổ thông đang dần thay đổi và định hình, một số tác giả đã cho 

công bố nhiều bài viết theo hướng chuyên môn hoá và tích hợp các nội dung trong 

chương trình giáo dục phổ thông, chẳng hạn như Nguyễn Anh Dung và Phạm Thị Bích 

Đào với bài viết “Đề xuất phương án tích hợp trong chương trình giáo dục phổ thông 

sau năm 2015” trong tạp chí Giáo dục số 337/2014. Trong mạch cảm xúc đó, các tác 



giả công bố các bài viết như “Tiêu chí hóa chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình 

giáo dục phổ thông Việt Nam” của Nguyễn Thị Lan Phương trong tạp chí Khoa học 

giáo dục số 50/2009, hay “Đề xuất định hướng xây dựng mục tiêu và chuẩn đầu ra, 

chuẩn đánh giá của chương trình giáo dục phổ thông mới” của Nguyễn Thị Lan 

Phương trong tạp chí Khoa học giáo dục số 100/2014. Gắn liền với quá trình đó, các 

tác giả cũng cho thấy việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông cần phải đáp ứng 

các mục tiêu nhất định, chẳng hạn “Những yêu cầu cơ bản của việc xây dựng chương 

trình giáo dục phổ thông mới” của tác giả Đỗ Ngọc Thống trong tạp chí Khoa học giáo 

dục số 120/2015. Đồng tình tác giả Đỗ Ngọc Thống trong Hội thảo “Hướng tới đổi 

mới nền giáo dục Việt Nam” đã cho thấy rằng cần “Phát triển chương trình giáo dục 

phổ thông Việt Nam nhìn từ yêu cầu hội nhập quốc tế” vào năm 2012. Đồng thời, tác 

giả Ngô Thị Tuyên định hướng “Phương pháp đưa giáo dục vì sự phát triển bền vững 

vào chương trình giáo dục phổ thông” vào năm 2008 trên tạp chí Giáo dục số 185. Đặc 

biệt, trong khung khổ Hội thảo “Phát triển chương trình môn học và đánh giá kết quả 

học tập”, Trung tâm Nghiên cứu giáo dục phổ thông thuộc Viện Khoa học giáo dục 

Việt Nam đã nêu ra “Một số vấn đề cơ bản về phát triển chương trình môn học đáp 

ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông” vào năm 2016… 

Được xem là một trong bốn vấn đề quan trọng của giáo dục và đào tạo, kiểm tra, 

đánh giá được xem như là một khâu cần thiết phải thiết lập và có sự nghiên cứu thấu 

đáo. Nhiều tác giả chuyên ngành giáo dục đã chỉ ra nhiều định hướng và giải pháp đổi 

mới các hình thức, phương pháp thi cử, đánh giá kết quả học tập của học sinh và công 

nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo đó, vào năm 2009, tác giả Vũ Duy Yên cho 

thấy “Cần đổi mới quy chế kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông” 

đăng trên tạp chí Giáo dục số 205. Dưới góc nhìn khoa học hơn, tác giả Bùi Thị Hạnh 

Lâm đã công bố bài viết “Đánh giá kết quả học tập của học sinh: Định nghĩa và phân 

loại” vào năm 2010 trên tạp chí Khoa học giáo dục số 61 hay tác giả Nguyễn Thị 

Thanh cho thấy được “Quy trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập” trong tạp chí 

Khoa học giáo dục số 6/2006. Nhằm tiến tới một nền giáo dục thực chất và hoạt động 

kiểm tra, đánh giá đạt được kết quả như mong đợi, nhiều tác giả như Trần Thị Tuyết 

Anh đặt ra nhu cầu “Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập của học sinh trong nhà trường phổ thông” trên tạp chí Khoa học giáo dục 

số 92/2013, hay tác giả Đậu Xuân Thoan vào năm 2014 trong Kỷ yếu hội thảo “Đánh 

giá kết quả giáo dục trong nhà trường phổ thông: Thực trạng và giải pháp” với bài viết 

“Giải pháp đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, giáo dục ở nhà 

trường trung học phổ thông” cũng đồng tình. Trong khung khổ Hội thảo trên, tác giả 

Hộ Thị Thảo và Võ Thị Minh Quyên đã công bố các bài viết để khẳng định về việc đổi 

mới hình thức kiểm tra, đánh giá như “Giải pháp đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá 

kết quả học tập, giáo dục ở trường phổ thông” và “Đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh 

giá kết quả học tập, giáo dục ở nhà trường phổ thông”. 

Đặc biệt, trong những năm trở lại đây, vấn đề về thời gian trình độ đào tạo đại 

học, sau đại học cũng như thẩm quyền quy định, điều kiện, thủ tục thành lập, cho phép 



hoạt động giáo dục luôn được xã hội quan tâm. Tuy vậy trên phương diện khoa học, 

hầu như vẫn chưa được nghiên cứu và đánh giá nhiều. Hiếm hoi có tác giả Lê Đông 

Phương đã so sánh, đối chiếu giữa thời gian đào tạo của các nước trên thế giới và nêu 

ra một số kinh nghiệm áp dụng đối với Việt Nam trong việc rút ngắn thời đào tạo đại 

học thông qua bài viết “Một số kinh nghiệm về rút ngắn thời gian đào tạo đại học trên 

thế giới” vào năm 2012 đăng trên tạp chí Khoa học giáo dục số 85. 

Như vậy có thể thấy tình hình nghiên cứu đề tài này ở Việt Nam vẫn còn những 

hạn chế nhất định, chưa đi vào nghiên cứu một cách sâu sắc, toàn diện về những vấn 

đề cốt lỗi của khoa học giáo dục trong bối cảnh ở Việt Nam hiện nay với nền tảng đổi 

mới căn bản và toàn diện nền giáo dục.  

b. Tình hình nghiên cứu ngoài nước: 

Tại nước ngoài, cho đến nay cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu của các tác 

giả ở các quốc gia khác nhau về vấn đề phát triển và hoàn thiện hệ thống giáo dục. 

Ở góc độ nghiên cứu về hệ thống giáo dục quốc dân và cấp học trong hệ thống 

giáo dục quốc dân có thể kể đến các tác phẩm như: “The Education System: Its Nature 

and Logic” của tác giả Philip A. Cusick (1991) có nội dung phân tích về hệ thống giáo 

dục, bao gồm cả chính thức và không chính thức, “Handbook of adult and continuing 

education” của tác giả Elisabeth E. Hayes, Arthur L. Wilson (2000) trình bày những 

nội dung cơ bản liên quan đến giáo dục thường xuyên. Chương đầu tiên của tác phẩm 

nói về hành vi của nhóm cá nhân: giáo viên, sinh viên và quản trị viên. Các chương 

tiếp theo phân tích về các nhóm ngoài trường học, ở cấp cộng đồng, tiểu bang và liên 

bang. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu “Wasting Minds: Why Our Education System Is Failing 

and What We Can Do About It” của tác giả Ronald A. Wolk (2011) chỉ ra những sai 

sót của hệ thống giáo dục Hoa Kỳ và đề xuất các định hướng như: cá nhân giảng dạy, 

với các con đường học tập khác nhau; các bối cảnh thực tế cho việc học; đánh giá hiệu 

suất; cơ cấu lại giáo dục công lập để mở rộng trường mầm non; chuyển đổi vai trò của 

giáo viên từ giảng viên đến cố vấn. Một số nghiên cứu khác trong cùng phạm vi vấn đề 

này có thể kể đến như: “Schooling in the Workplace: How Six of the World's Best 

Vocational Education Systems Prepare Young People for Jobs and Life” của tác giả 

Nancy Hoffman, Stanley S. Litow (2011) có nội dung tập trung phân tích các chương 

trình dạy nghề ở nhiều quốc gia, điển hình là trường học ở sáu quốc gia cụ thể: Úc, Áo, 

Đức, Hà Lan, Na Uy và Thụy Sĩ. Nội dung này được phân tích trên cơ sở so sánh, đối 

chiếu với chính tác phẩm và những thách thức thực tế về giáo dục mà Hoa Kỳ phải đối 

mặt; “The School Revolution: A New Answer for Our Broken Education System” của 

tác giả Ron Paul (2013) tập trung vào việc phân tích những hạn chế, sai lầm trong hệ 

thống giáo dục Hoa Kỳ và đưa ra một giải pháp tập trung nhằm hỗ trợ việc học tại nhà 

và áp dụng các nguyên tắc thị trường tự do vào hệ thống giáo dục Hoa Kỳ; “The Death 

and Life of the Great American School System: How Testing and Choice Are 

Undermining Education” của tác giả Diane Ravitch (2016) tập trung vào việc phân 

tích thực trạng của hệ thống giáo dục Hoa Kỳ và đưa ra những định hướng hoàn thiện 



cho hệ thống giáo dục của quốc gia này; “The Comparative Politics of Education: 

Teachers Unions and Education Systems around the World” của các tác giả Terry M. 

Moe, Susanne Wibor (2016) tập trung vào việc phân tích sự ảnh hưởng của chính trị 

đến hệ thống giáo dục trên cơ sở tiến hành nghiên cứu so sánh 11 quốc gia về vai trò 

chính trị của các công đoàn giáo viên; “The Flawed U.S. Education System”, của tác 

giả Elisabeth Heurtefeu (2017) với nội dung phân tích những bất cập của hệ thống giáo 

dục Hoa Kỳ như: sự vắng bóng của trường mầm non miễn phí phổ thông; thảm hoạ thử 

nghiệm; chi phí vô giá của giáo dục đại học; bỏ lỡ tiềm năng của con người và kinh 

tế… Trên cơ sở đó, đưa ra những nền tảng khoa học cho việc đổi mới cần thiết và triệt 

để đối với hệ thống giáo dục Hoa Kỳ. 

Các bài viết về hệ thống giáo dục của các nước trên thế giới, như: bài viết 

“Educational system”1, “The system of education in Poland in brief 2015”2, 

“Education System in the UK”3, “The British Education System”4, “The Education 

System in India”5, “Education in Nigeria”6 đã trình bày tóm tắt về hệ thống giáo dục 

của Ba Lan, Anh, Ấn Độ, Nigeria. Đây là tài liệu mà đề tài có thể sử dụng để so sánh, 

đối chiếu giữa hệ thống giáo dục Việt Nam và các nước trên thế giới. 

Ngoài ra, còn có một số bài viết về giáo dục thường xuyên như : bài viết 

“Specifics of adult continuing education”7 của tác giả Jan Gadus; Zdena Gadusova, 

Alena Haskova, được đăng vào năm 1999, tập trung vào việc phân tích vai trò cũng 

như những đặc trưng của giáo dục thường xuyên ; bài viết “Research priorities in 

adult and continuing education in South East Asia” của tác giả Mazanah Muhamad; 

Mazalan Kamis, được đăng vào năm 2000 với nội dung phân tích về các ưu tiên 

nghiên cứu về giáo dục thường xuyên cho người lớn ở Đông Nam Á. 

Về những nghiên cứu liên quan đến việc xác định mục tiêu giáo dục phổ thông, 

có những tác phẩm đáng kể như “Educating For Humanity: Rethinking the Purposes 

of Education” của tác giả Mike Seymour, Henry M. Levin (2004) tập trung vào phân 

tích những bất cập của mục tiêu giáo dục trong 20 năm qua và đưa ra những định 

hướng đổi mới; “It's the Mission, Not the Mandates: Defining the Purpose of Public 

Education” của tác giả Amy Fast (2015) tập trung phân tích mục tiêu của giáo dục 

Hoa Kỳ qua các thời kỳ và đưa ra những mục tiêu của giáo dục trong thời đại mới; 

“Education, Justice and the Human Good: Fairness and equality in the education 

system (Routledge International Studies in the Philosophy of Education)” của tác giả 

                                                           
1 Educational systems, http://www.migration.gv.at/en/living-and-working-in-austria/children-and-
education/educational-system/, (truy cập ngày 31/07/2017). 
2 The system of education in poland in brief 2015, eurydice.org.pl/wp-
content/uploads/2016/01/BRIEF_EN_FINAL2015.pdf, (truy cập ngày 31/07/2017). 
3 Education System in the UK, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/...data/.../v01-
2012ukes.pdf, (truy cập ngày 31/07/2017). 
4 The British Education System, http://www.hmc.org.uk/about-hmc/projects/the-british-education-system/, 
(truy cập ngày 31/07/2017). 
5 The Education System in India, https://www.gnu.org/education/edu-system-india.en.html, (truy cập ngày 
31/07/2017). 
6 Education in Nigeria, http://wenr.wes.org/2017/03/education-in-nigeria, (truy cập ngày 31/07/2017). 
7 Specifics of adult continuing education, https://www.ercim.eu/publication/ws-
proceedings/DELOS9/Pap6.pdf (truy cập ngày 31/07/2017). 



Kirsten Meyer, có nội dung thảo luận về mối quan hệ giữa công lý giáo dục và giá trị 

của giáo dục. Từ đó, tác giả nhấn mạnh rằng mục tiêu của giáo dục không chỉ vì lý do 

cạnh tranh, mà còn là những đóng góp cho sự phát triển của con người. 

Bên cạnh đó, có những bài viết sau nghiên cứu về mục tiêu giáo dục như bài viết 

“The Purpose Of Education” của tác giả Martin Luther King Jr, trong tài liệu dành 

cho sinh viên của trường Đại học Morehouse vào năm 1947 đã đưa ra những phân tích, 

đánh giá của tác giả về mục tiêu của giáo dục; bài viết “What’s the purpose of 

education in the 21st century?”8 của tác giả Valerie Strauss, đăng trên Washington 

Post tổng hợp ý kiến, sự tranh luận của các chuyên gia về mục tiêu giáo dục trong thế 

kỷ 21; bài viết “What is The Purpose Of Education?”9 của tác giả Kim Jones, bài viết 

“What is the Purpose of Education?”10 của tác giả Alan Singer, bài viết “The main 

purpose of education”11 của tác giả Philip Guo đã đưa ra những phân tích và kết luận 

về mục tiêu của giáo dục ngày nay; bài phát biểu “The purpose of education”12 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục Nick Gibb cũng đề cập đến mục tiêu của giáo dục. 

Đối với những vấn đề liên quan đến cách thức xây dựng chương trình giáo dục 

phổ thông, ở mức độ tổng quan nhất về cách thiết kế một chương trình học hợp lý, có 

thể kể đến tác phẩm “Mapping the Big Picture: Integrating Curriculum and 

Assessment K-12 (Professional Development)” (1997) của tác giả Heidi Hayes Jacobs, 

một chuyên gia trong lĩnh vực hoạch định giáo dục. Tác phẩm đã mô tả một cách tổng 

quát các bước để xây dựng một chương trình học hiệu quả, từ giai đoạn thu thập dữ 

liệu ban đầu cho đến bước rà soát tổng thể cuối cùng. Tác phẩm cũng phân tích tầm 

quan trọng của việc đặt ra những câu hỏi khi xây dựng chương trình cũng như việc 

thiết kế cách thức đánh giá phù hợp nhằm giúp cho giáo viên có thể nắm bắt được nhu 

cầu của nười học. Cũng nghiên cứu về vấn đề này, “Community Service-Learning: A 

Guide to Including Service in the Public School Curriculum (Democracy & 

Education)” (1997) của Đại học bang New York cung cấp cho người đọc một nguồn 

thông tin đa diện về việc bao gồm các dịch vụ học thuật trong chương trình đào tạo: 

chất lượng của các dịch vụ; các loại dịch vụ dành cho cấp học tiểu học, trung học cơ sở 

và trung học phổ thông; các vấn đề có thể gặp phải đối với học sinh, nhà quản lý; 

tương lai của dịch vụ trong các trường công. 

Với cách tiếp cận mới mẻ, phù hợp với xu thế chung của thế giới, tác phẩm 

“Curriculum 21: Essential Education for a Changing World (Professional 

Development)” của Heidi Hayes Jacobs (2010) trình bày các thông tin, các tình huống 

                                                           
8 What’s the purpose of education in the 21st century?, https://www.washingtonpost.com/news/answer-
sheet/wp/2015/02/12/whats-the-purpose-of-education-in-the-21st-century/?utm_term=.53f61d7e822a (truy 
cập ngày 31/07/2017). 
9 What is The Purpose Of Education?, https://www.forbes.com/sites/sap/2012/08/15/what-is-the-purpose-of-
education/#539344007795 (truy cập ngày 31/07/2017). 
10 What is The Purpose Of Education?, http://www.huffingtonpost.com/alan-singer/what-is-the-purpose-of-
ed_b_9185702.html (truy cập ngày 31/07/2017). 
11 The main purpose of education, http://www.pgbovine.net/purpose-of-education.htm, (truy cập ngày 
31/07/2017). 
12 The purpose of education, https://www.gov.uk/government/speeches/the-purpose-of-education, (truy cập 
ngày 31/07/2017). 



được cập nhật mới nhất nhằm xây dựng chương trình học phù hợp với yêu cầu của xã 

hội trong thế kỷ 21. Cùng phạm vi đề cập, tác phẩm “Curriculum: Foundations, 

Principles, and Issues” của hai tác giả Allan C. Ornstein và Francis P. Hunkins (2013) 

đã phân tích một cách toàn diện tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động xây dựng 

chương trình đào tạo. Thay vì tập trung vào những vấn đề mang tính lý luận và đưa ra 

những lựa chọn cụ thể như các tác phẩm khác trong cùng lĩnh vực, Allan và Francis 

chọn cách tiếp cận định hướng – cung cấp những thông tin cần thiết để người đọc tự 

xây dựng ý tưởng của riêng mình về một chương trình đào tạo hợp lý. 

Trong lĩnh vực nghiên cứu cách thức cụ thể để xây dựng một chương trình học hợp lý, 

tác phẩm “A Curriculum Design Manual for Theological Education” của LeRoy Ford 

(2003) và “The Learner-Centered Curriculum: Design and Implementation” của các 

tác giả Roxanne Cullen, Michael Harris và Reinhold R. Hill đã trình bày những nguyên 

tắc cơ bản trong việc xây dựng chương trình đào tạo nói chung và chương trình đào tạo 

lấy người học làm trung tâm nói riêng. Theo đó, những yếu tố cần phải cân nhắc khi 

xây dựng bất kỳ một chương trình học nào bao gồm: mục tiêu chung của trường, của 

khoa; mục tiêu giáo dục và mục đích người học cần đạt; các phương pháp sử dụng. 

Với tác phẩm “The Learner-Centered Curriculum: Design and Implementation”, các 

tác giả trình bày một cách rõ ràng và thực tế những vấn đề mà các trường đại học hiện 

nay gặp phải. Dựa trên những phân tích này, các tác giả đưa ra những giải pháp cụ thể, 

tức thời và có căn cứ nhằm xây dựng một chương trình đào tạo phù hợp. 

Một trong những tác phẩm kinh điển trong lĩnh vực này phải kể đến là “Basic 

Principles of Curriculum and Instruction Paperback” của tác giả Ralph W. Tyler 

(2013). Tác phẩm trình bày khái niệm về chương trình học một cách năng động với 

tính chất là một chương trình được đánh giá và cập nhật liên tục. Tyler đề xuất cách 

nhìn nhận mới về chương trình giáo dục trong các trường học, theo đó các giáo viên và 

nhà quản lý nên dành thời gian để đánh giá tiếp thu của học sinh thay vì đánh giá các 

chương trình, kế hoạch do họ đề ra. Có thể nói tác phẩm này của Tyler đã trở thành 

“cuốn sách nền” cho bất kỳ ai làm việc trong lĩnh vực hoạch định chương trình đào 

tạo. Tuy không phải là một cuốn cẩm nang chi tiết, bốn phần của cuốn Tác phẩm đã 

cung cấp những thông tin cơ bản và quan trọng nhất trong việc xây dựng một chương 

trình học hoàn chỉnh: xác định mục tiêu chương trình, lựa chọn hình thức đào tạo, tổ 

chức thực hiện và đánh giá quá trình. Tác phẩm cũng khẳng định xây dựng chương 

trình học là một quá trình liên tục và có tính lặp lại, là công cụ giáo dục cần được điều 

chỉnh, cập nhật thường xuyên. Tiếp tục cụ thể hóa các nội dung trong các tác phẩm 

trước đó, “Rigorous Curriculum Design:: How to Create Curricular Units of Study 

that Align Standards, Instruction, and Assessment” của Houghton Miflin Harcourt 

(2014) và “Curriculum Development: A Guide for Educators” của Bill Boyle và Marie 

Charles trình bày các bước cần thiết để thiết kế một chương trình đào tạo cơ bản. Cuốn 

sách gồm bốn phần, lần lượt trình bày các nội dung: bức tranh tổng quan về hoạt động 

thiết kế chương trình đào tạo; xây dựng nền tảng của các đơn vị của chương trình đào 

tạo; thiết kế các dơn vị đào tạo từ giai đoạn bắt đầu đến khi kết thúc; tổ chức, điều 



hành và đảm bảo vận hành chương trình, xác định vai trò của người điều hành. Những 

kiến thức được truyền tải trong cuốn sách là vô cùng quý báu đối với những nhà hoạch 

định giáo dục thông qua việc cung cấp cho họ những bước cơ bản để thiết kế chương 

trình của riêng mình.  

Hai tác phẩm gần đây nhất về đề tài xây dựng chương trình giáo dục là “Ensuring 

High-Quality Curriculum: How to Design, Revise, or Adopt Curriculum Aligned to 

Student Success” của Angela Di Michele Lalor (2016) và “Teaching Design: A Guide 

to Curriculum and Pedagogy for College Design Faculty and Teachers Who Use 

Design in Their Classrooms” của Meredith Davis (2017). Tác phẩm của Angela Di 

Michele Lalor trả lời các câu hỏi: điều gì làm nên một chương trình đào tạo chất 

lượng? Làm thế nào để các nhà giáo dục có thể chắc chắn rằng chương trình đào tạo 

của họ bám sát với các tiêu chuẩn cơ bản mà các cơ quan quản lý đã ban hành? Dạng 

bài học, cách đánh giá nào là hiệu quả nhất và chúng nên được bố trí trong chương 

trình như thế nào? Trong khi đó, tác phẩm của Davis phác hoạ chi tiết con đường phát 

triển chương trình đào tạo dựa trên kinh nghiệm của bản thân tác giả. Tác phẩm xác 

định các mục tiêu và kết quả học tập mà một chương trình đào tạo có thể đạt được dựa 

trên sự kết hợp của các yếu tố văn hoá và những yêu cầu của nền giáo dục thế kỷ XIX. 

Tác giả cũng phân tích bản chất của những vấn đề mà các chương trình đào tạo và kế 

hoạch giảng dạy thường gặp phải cũng như những thay đổi về mặt công nghệ và những 

yêu cầu về sự tham gia của nhiều ngành khác nhau trong cùng một chương trình.  

Lĩnh vực tiếp theo nằm trong phạm vi nghiên cứu của đề tài là về hình thức thi và 

đánh giá kết quả học tập của học sinh. Ở góc độ trình bày các kiến thức chung về hoạt 

động đánh giá kết quả học tập của học sinh ở tất cả các cấp học, tác phẩm “In Schools 

We Trust: Creating Communities of Learning in an Era of Testing and 

Standardization” của tác giả Deborah Meier (2003) trình bày quan điểm mang tính đột 

phá của tác giả khi cho rằng trường học cần phải thay đổi cách đánh giá học sinh thay 

vì thông qua kết quả của các bài kiểm tra được chuẩn hoá bởi lẽ các bài kiểm tra này 

không thể đưa ra được những kết quả mà chúng hứa hẹn ban đầu. Không những vậy, 

các bài kiểm tra này còn “phá hoại” cách thức giáo dục mà chúng ta đang cố gắng xây 

dựng. Dựa trên những đánh giá về các mặt hạn chế của phương pháp đánh giá được sử 

dụng hiện nay trong các trường học, tác giả Meier đề xuất các cách đánh giá mới đã 

được tác giả và các đồng nghiệp áp dụng rất thành công tại một số trường công nhỏ ở 

Boston và New York. Cách đánh giá này dựa trên mối quan hệ tin tưởng giữa giáo 

viên, học sinh và phụ huynh thay vì những bài kiểm tra theo mẫu.  

Cùng nghiên cứu về lĩnh vực này, các tác phẩm “Measurement and Assessment in 

Teaching (9th Edition)” của các tác giả Robert L. Linn, M. David Miller (2004) và 

“Measurement and Assessment in Education (2nd Edition)” của các tác giả Cecil R. 

Reynolds, Ronald B. Livingston, Victor Willson (2008) đã trình bày một cách tổng 

quát những yếu tố cần thiết trong quá trình đánh giá kết quả học tập của học sinh. Bằng 

cách tiếp cận cụ thể, các tác phẩm cung cấp lượng thông tin lớn về vai trò của hoạt 

động đánh giá trong toàn bộ quá trình giáo dục. Bên cạnh đó, các tác phẩm cũng trình 



bày cụ thể từng bước mà các giáo viên, nhà quản lý, chuyên viên tư vấn cần thực hiện 

để xây dựng một bộ câu hỏi kiểm tra hiệu quả cũng như cách đánh giá các bài kiểm tra 

và điểm số của học sinh.  

Tác phẩm “Practical Solutions for Serious Problems in Standards-Based 

Grading” của tác giả Thomas R. Guskey trình bày các giải pháp thực tế đối với một số 

vấn đề thường gặp trong quá trình đánh giá học sinh dựa trên quy chuẩn chung. Nội 

dung của cuốn sách trải dài từ việc mô tả cách thức vận hành truyền thống trong 

trường học dựa trên mô hình đánh giá thông qua các tiêu chuẩn chung; cách thức để 

giáo viên có để đánh giá học sinh một cách chính xác và công bằng cho đến việc phân 

tích các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động đánh giá. Cùng mục đích này, tác 

phẩm “Classroom Assessment for Student Learning: Doing It Right - Using It Well 

(2nd Edition)” của các tác giả Jan Chappuis, Rick J. Stiggins, Steve Chappuis và 

Judith A. Arter (2011) tổng hợp các kiến thức lý luận và thực tiễn nhằm đạt mục tiêu 

chung là tăng động lực học tập của học sinh thông qua việc cải thiện cách thức đánh 

giá ở lớp học. Tác phẩm cung cấp kiến thức thông qua rất nhiều ví dụ cụ thể trong 

cuộc sống với hai nội dung chính: cách thức thiết lập một hệ thống đánh giá hiệu quả ở 

lớp học và cách thức kết nối hệ thống đánh giá đó với thực tế với trọng tâm là sự tham 

gia của người học.  

Ở góc độ nghiên cứu về cách thức đánh giá phù hợp với từng cấp học cụ thể, tác 

phẩm “Assessment of Practices in Early Elementary Classrooms (APEEC) large type 

edition” của các tác giả Mary Louise Hemmeter, Kelly L. Maxwell, Melinda Jones 

Ault (2001) là khung đánh giá đầu tiên được thiết kế để đánh giá hiệu quả của việc áp 

dụng các phương pháp giảng dạy ở lớp tiểu học. Nội dung của tác phẩm bao gồm ba 

mảng chính: môi trường thể chất, bối cảnh giảng dạy và bối cảnh xã hội. Tác phẩm 

trình bày các bước cần thiết để áp dụng và phát triển khung đánh giá.  

Đối với cấp học trung học cơ sở, tác phẩm “Formative Assessment in the 

Secondary Classroom UK” của tác giả Shirley Clarke (2005) trình bày về cách thức 

đánh giá ở các trường trung học cơ sở ở Vương quốc Anh. Tác phẩm gồm ba nội dung 

chính: mục đích của việc học tập, hiệu quả các câu hỏi và phản hồi từ học sinh – với 

tính chất là yếu tố then chốt của hệ thống đánh giá ở các trường trung học cơ sở. Cùng 

đề tài nghiên cứu về cách thức đánh giá ở cấp học trung học cơ sở và trung học phổ 

thông, các tác phẩm “Differentiating Assessment in Middle and High School English 

and Social Studies 1st Edition” của tác giả Sheryn Spencer-Waterman (2009) và 

“Assessing Critical Thinking in Middle and High Schools: Meeting the Common 

Core” của tác giả Rebecca Stobaugh (2012) đưa ra rất nhiều các nghiên cứu xã hội 

cũng như các ví dụ thực tế về các phương pháp đánh giá khác nhau ở cấp trung học cơ 

sở và trung học phổ thông cũng như cách phát triển và đánh giá tư duy biện chứng ở 

các cấp học này.  

Đối với phương pháp đánh giá ở cấp trung học phổ thông, tác phẩm “History 

Lessons: Teaching, Learning, and Testing in U.S. High School Classrooms” của tác 

giả S.G. Grant (2003) là một trong những tác phẩm cơ bản nhất trong lĩnh vực nghiên 



cứu xã hội về giáo dục. Tác phẩm trình bày lịch sử của các phương pháp giảng dạy, 

học tập và đánh giá được sử dụng ở các trường trung học phổ thông ở Hoa Kỳ cũng 

như các vấn đề của các phương pháp này. Gần đây, các tác phẩm “Quality Assessment 

in High Schools: Accounts from Teachers” của các tác giả Anthology, Anne Davies, 

Kathy Busick và Sandra Herbst (2013); “Beyond Tests and Quizzes: Creative 

Assessments in the College Classroom” của tác giả Richard J. Mezeske, Barbara A. 

Mezeske (2007) và “A Fresh Look at Grading and Reporting in High School” của 

Anne Davies và Sandra Herbst (2014) trình bày cách thức để tăng hiệu quả của các 

phương pháp đánh giá truyền thống cũng như cách thức xây dựng và phát triển các 

phương pháp đánh giá mới, mang tính sáng tạo và thúc đẩy học sinh làm chủ việc học 

của bản thân. Nội dung của tác phẩm được xây dựng trên bốn trụ cột chính: quyết định 

đích đến của việc học, nghiên cứu bậc chất lượng mong muốn, lên kế hoạch thu thập 

thông tin đáng tin cậy và thu thập thông tin cơ sở cho việc học.  

Đối với bậc học cao đẳng, tác phẩm “Effective Grading: A Tool for Learning and 

Assessment in College” của các tác giả Barbara E. Walvoord và Virginia Johnson 

Anderson (2009) là một trong những tác phẩm kinh điển về phương pháp đánh giá học 

sinh cũng như phân tích sâu về mối liên hệ giữa giảng dạy và phân loại. Các tác giả 

Barbara và Virginia cho rằng hoạt động phân loại học sinh không mang tính tách biệt 

mà là một phần của quá trình, mà khi được giải thích cùng với mục tiêu của khoá học 

sẽ cung cấp rất nhiều thông tin về quá trình học của học sinh. Các tác giả cũng trình 

bày cách mà hoạt động phân loại có thể được dùng cho những mục tiêu đánh giá rộng 

hơn.  

Trong lĩnh vực nghiên cứu về các vấn đề khác của hoạt động đánh giá học sinh, tác 

phẩm “High Stakes: Children, Testing, and Failure in American Schools” của các tác 

giả Dale D. Johnson, Bonnie Johnson và Carl A. Grant (2002) là công trình nghiên cứu 

được thực hiện trong vòng một năm tại trường tiểu học Redbud của bang Louisiana. 

Đây là ngôi trường có 611 học sinh, bao gồm cả những học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn nhất. 80% học sinh của trường là người Mỹ gốc Phi sống với người thân có thu 

nhập rất thấp và thậm chí không đươcj nhân sự chăm sóc y tế cơ bản. Công trình 

nghiên cứu của các tác giả đã trình bày thực trạng: bang Lousiana là bang đầu tiên và 

hiện nay là một trong tám bang của Hoa Kỳ giữ cách đánh trượt và bắt buộc học lại đối 

với những học sinh tiểu học và trung học không đỗ bài thi tốt nghiệp của mỗi cấp học. 

Tác phẩm đã kể lại những trải nghiệm cá nhân của các tác giả trong suốt quãng thời 

gian dạy học tại ngôi trường này. Ba vấn đề chính được các tác giả đưa ra phân tích, 

bàn luận trong tác phẩm là: những tác động to lớn của đói nghèo lên các mặt của cuộc 

sống; những hậu quả tiêu cực của việc áp dụng cách đánh giá dựa trên điểm số từ các 

bài kiểm tra trong các trường công; những yêu cầu vô lý được áp đặt lên trẻ em, giáo 

viên và các nhà quản lý. Từ phần trình bày chi tiết của các tác giả, người đọc có thể 

liên hệ đến thực tế của bản thân. Câu chuyện của ngôi trường Redbud ở bang Lousiana 

là minh chứng sống động cho “bi kịch” của Hoa Kỳ về cách thức mà các trẻ em nghèo 

đang được giáo dục và đánh giá dưới tác động của các nhóm lợi ích chính trị và kinh tế 



trong xã hội. Cùng chung đề tài này, tác phẩm “The Paradoxes of High Stakes Testing: 

How They Affect Students, Their Parents, Teachers, Principals, Schools, and Society” 

của các tác giả George Madaus, Michael Russell và Jennifer Higgins (2009) trình bày 

khái niệm của cách đánh giá phân loại học sinh và ảnh hưởng của nó đến đời sống của 

chúng ta. Các cách thức đánh giá hiện tại cung cấp những thông tin giá trị cho giáo 

viên, phụ huynh và các nhà hoạch định chính sách về việc học của học sinh và hệ 

thống trường học. Tuy nhiên, một cách nghịch lý là các phương pháp này cũng tiềm ẩn 

những tác động tieu cực không lường trước được đến học sinh, giáo viên và nhà 

trường. Vì vậy, các nhà hoạch định chính sách cần hiểu rõ vấn đề này khi xây dựng các 

bài kiểm tra đánh giá. Về cách thức đánh giá đối với các học sinh theo học chương 

trình giáo dục đặc biệt, tác phẩm “Classroom Assessment for Students in Special and 

General Education” của tác giả Cathleen G. Spinelli (2011) cung cấp cho các nhà 

quản lý các chương trình giáo dục đặc biệt kiến thức về các phương pháp đánh giá 

khác nhau và hướng dẫn cách thức áp dụng chúng cũng như cách đọc, giải thích các 

kết quả. Nội dung tác phẩm gồm bốn phần chính: tổng quan về phương pháp, quy trình 

của chương trình giáo dục đặc biệt, các phương pháp đánh giá, các kỹ năng cơ bản và 

cách đánh giá nội dung-chủ đề, cách đánh giá đặc biệt. 

Đối với vấn đề về thẩm quyền quy định, điều kiện, thủ tục thành lập, cho phép 

hoạt động giáo dục (sự quản lý của Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục), ở góc độ 

nghiên cứu chung có tác phẩm “The Strategic Management of College Enrollments 

(Jossey Bass Higher and Adult Education)” của các tác giả Don Hossler và John P. 

Bean (1990) trình bày một cách toàn diện về cách thức quản lý nhập học ở bậc cao 

đẳng thông qua việc xâu chuỗi các hoạt động tuyển dụng, quản trị, định hướng và các 

hoạt động khác nhằm giải thích cách thiét kế một hệ thống quản lý phù hợp cho từng 

nhu cầu giáo dục. Ngoài ra, có một số nghiên cứu khác cũng là nguồn thông tin cho đề 

tài khi thực hiện như: “Schools as Professional Learning Communities: Collaborative 

Activities and Strategies for Professional Development” của các tác giả Sylvia M. 

Roberts, Eunice Z. Pruitt (2008), “Effective Inclusive Schools: Designing Successful 

Schoolwide Programs” của tác giả Thomas Hehir, Lauren I. Katzman (2012) trình bày 

những bài học thực tế được đúc kết qua quá trình hoạt động của những trường công 

hiệu quả nhất. Các tác giả nhấn mạnh khả năng của trường học trong việc đào tạo tốt 

học sinh bằng những dịch vụ giáo dục phù hợp đặt dưới sự quản lý của các cơ quan 

nhà nước. Thông qua góc nhìn của các giáo viên, hiệu trưởng, phụ huynh và cả các học 

sinh tại những ngôi trường này, tác phẩm khắc hoạ nên bức tranh tổng thể về các yếu 

tố cần thiết để thiết kế một chương trình học hiệu quả và vai trò quan trọng của các cơ 

quan quản lý trong việc đảm bảo các cơ sở giáo dục hoạt động dưới sự điều chỉnh 

chung của pháp luật nhưng vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu giáo dục riêng trong từng 

hoàn cảnh.  

Cùng chung hướng nghiên cứu, các tác phẩm “Academic Leadership and 

Governance of Higher Education: A Guide for Trustees, Leaders, and Aspiring 

Leaders of Two- and Four-Year Institutions” của các tác giả Robert M. Hendrickson, 



Jason E. Lane, James T. Harris, Richard H. Dorman, Stan Ikenberry (2012) và “A 

Guide to Leadership and Management in Higher Education: Managing Across the 

Generations” của các tác giả Poppy Fitch, Brian Van Brunt (2016) trình bày các yêu 

cầu mà xã hội hiện nay đặt ra đối với các nhà quản lý giáo dục cũng như cách thức để 

giải quyết các yêu cầu này một cách hợp lý. Tác phẩm cũng cung cấp một nền tảng 

kiến thức rộng lớn về cấu trúc cũng như chức năng của các cơ sở giáo dục và quy trình 

thành lập, ra quyết định ở các cơ sở này. Bố cục của tác phầm gồm có năm phần: phần 

đầu tiên giới thiệu người đọc đến với các khái niệm của hoạt động giáo dục; phần thứ 

hai phân tích các mối liên hệ giữa những cơ sở giáo dục với các yếu tố bên ngoài; phần 

thứ ba và thứ tư tập trung vào vai trò quản lý của Nhà nước đối với các trường đại học 

và cao đẳng; phần cuối của tác phẩm đề xuất một vài gợi ý để giúp các cơ sở giáo dục 

đạt được mục tiêu của mình.  

Cũng liên quan đến hoạt động hoạch định chính sách giáo dục và quản lý các cơ 

sở giáo dục của cơ quan nhà nước, tác phẩm “Educational Policy Innovations: 

Levelling Up and Sustaining Educational Achievement” của các tác giả Sing Kong 

Lee, Wing On Lee và Ee Ling Low (2014) trình bày cách mà các hệ thống giáo dục 

tiên tiến trên thế giới vận hành và phát triển cũng như cách các quốc gia cải cách chính 

sách giáo dục để phù hợp với những yêu cầu mới của xã hội. Các tác phẩm “Handbook 

of Education Politics and Policy 2nd Edition” của các tác giả Bruce S. Cooper, James 

G. Cibulka, Lance D. Fusarelli (2014) và “School Law and the Public Schools: A 

Practical Guide for Educational Leaders - 6th Edition” của tác giả Nathan L. Essex 

(2015) nghiên cứu về nhưng chủ đề quan trọng của hoạt động giáo dục như sự phát 

triển của các hệ thống giáo dục, ảnh hưởng của chính trị đến hoạt động xây dựng chính 

sách, tổ chức các cơ sở giáo dục… Tác phẩm cũng nêu ra một số giải pháp để hài hoà 

lợi ích của các nhóm chính trị với mục tiêu giáo dục thông qua hoạt động quản lý, 

hoạch định chính sách của các cơ quan nhà nước. Tác phẩm “Educational 

Entrepreneurship: Promoting Public-Private Partnerships for the 21st Century” của 

các tác giả Nicholas D. Young, Peter Bittel (2015) trình bày về mối quan hệ giữa 

trường công và trường tư trong thời đại mới. Những ví dụ từ cuộc sống thực tế được 

đưa ra phân tích chi tiết nhằm minh chứng cho các quan điểm của tác giả về sự cần 

thiết thiết lập mối tương tác giữa các trường công lập và tư thục trong việc thực hiện 

các hoạt động giáo dục, đặt dưới sự quản lý chung của Nhà nước.  

Trong lĩnh vực nghiên cứu về sự quản lý của các nhà nước trên thế giới đối với 

hoạt động giáo dục, tác phẩm “Education and State Formation: The Rise of Education 

Systems in England, France and the USA” của tác giả Andy Green (1992) trình bày 

cách thức vận hành của hệ thống giáo dục các nước: Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Cộng 

hoà Pháp và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len cũng như sự quản lý của các 

chính phủ này đối với các cơ sở giáo dục ở các quốc gia này. Cũng nghiên cứu trong 

lĩnh vực này, tác phẩm “Can the Japanese Change Their Education System? (Oxford 

Studies in Comparative Education)” của tác giả Roger Goodman và David Phillips 

(2003) phân tích những nỗ lực trong việc cải cách hệ thống giáo dục ở Nhật Bản sau 



chiến tranh thế giới lần thứ hai cho đến nay và những thành quả mà đất nước này đã 

đạt được. Các tác giả trình bày các góc nhìn khác nhau về cùng một vấn đề và các 

hướng giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong chính sách giáo dục của quốc gia này.  

Nghiên cứu về chính sách giáo dục của nước Cộng hoà nhân dân Trung hoa, tác 

phẩm “Who's Afraid of the Big Bad Dragon?: Why China Has the Best (and Worst) 

Education System in the World” của tác giả Yong Zhao (2014) trình bày những đặc 

điểm của hệ thống giáo dục của quốc gia đông dân nhất thế giới, những ưu điểm cũng 

như nhược điểm trong cách thức quản lý của các cơ quan Nhà nước đối với hoạt động 

giáo dục ở quốc gia này. Tuy đa số các cải cách giáo dục của Trung Quốc được xây 

dựng theo hình mẫu của các trường học ở Hoa Kỳ nhưng các chính sách giáo dục của 

quốc gia này vẫn mang đậm màu sắc riêng và dung hoà các yếu tố văn hoá Trung hoa. 

Tác phẩm của tác giả Yong Zhao trình bày góc nhìn từ bên trong của hệ thống giáo 

dục với những nét độc đáo nhất, những điểm mạnh và yếu của hệ thống này cũng như 

cách mà quốc gia này đạt được những thành tích đáng nể tại các kỳ thi quốc tế ở các 

môn như toán, khoa học, đọc…  

Nghiên cứu về chính sách giáo dục của Hong Kong, tác phẩm “Asia's High 

Performing Education Systems: The Case of Hong Kong” của tác giả Colin Marsh và 

John Chi-Kin Lee (2014) trình bày cách thức mà các cơ quan quản lý ở Hong Kong đã 

tiến hành để từng bước cải cách hệ thống gíao dục ở Hong Kong trong những thập kỷ 

qua. Thông qua các quy trình ra quyết định, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, 

những sự phát triển quan trọng đã diễn ra và vẫn đang tiếp tục được duy trì tại các 

trường học ở Hong Kong. Tác phẩm đã lý giải tại sao một hệ thống giáo dục ở châu Á 

có thể đạt được và giữ vững những thành tựu đáng nể.  

Nghiên cứu về chính sách giáo dục của bang Georgia ở Hoa Kỳ, tác phẩm 

“Georgia Education Law: Second Edition” của các tác giả John Dayton và Adam 

Kurtz (2016) trình bày các nội dung về luật giáo dục của bang Georgia. Các tác giả 

phân tích các chính sách giáo dục của Georgia với nhiều ví dụ minh hoạ thực tế, các 

nguyên tác cơ bản, các quy trình thủ tục áp dụng và sự quản lý của Nhà nước đối với 

hoạt động giáo dục ở đây. Cũng nghiên cứu về các chính sách giáo dục ở Hoa Kỳ, tác 

phẩm “Reinventing America's Schools: Creating a 21st Century Education System” 

của tác giả David Osborne (2017) trình bày những phân tích mang tính toàn diện của 

tác giả về cách thức vận hành của các trường học tại Hoa Kỳ cũng như các học thuyết 

tác động đến sự vận hành này. Trong tác phẩm của mình, Osborne sử dụng những ví 

dụ minh hoạ từ các thành phố như New Orleans để trình bày về lịch sử và cả tương lai 

của hệ thống giáo dục công.  

Nghiên cứu về hoạt động quản lý giáo dục của Nhà nước ở nước cộng hoà 

Singapore, tác phẩm “Singapore's Education System, Myth and Reality: A Reputation 

Deserved or Fabricated?” Của tác giả Rodney King (2016) và tác phẩm “Lee Kuan 

Yew’s Educational Legacy: The Challenges of Success” của các tác giả Oon Seng Tan, 

Ee Ling Low và David Hung (2017) trình bày về một trong những hệ thống giáo dục 

kiểu mẫu trên thế giới – hệ thống giáo dục của Singapore. Các tác phẩm trình bày 



những nguyên tắc cơ bản trong việc việc hành hệ thống giáo dục của quốc gia này 

cũng như vai trò của các cơ quan quản lý Nhà nước trong quản lý hoạt động giáo dục 

nói chung và hoạt động của các cơ sở giáo dục (các trường công lập và tư thục) nói 

riêng. Ngoài ra, các tác phẩm cũng trình bày về Tổng thống Lý Quang Diệu (Lee Kuan 

Yew) và những ý tưởng mang tính đột phá của ông trong việc xây dựng nền móng cho 

hệ thống giáo dục của Singapore hiện nay.  

Về những nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan đến thời gian đào tạo trình độ đại 

học, sau đại học, ở góc độ nghiên cứu chung về chương trình đào tạo đại học, sau đại 

học, cuốn “College Handbook 2018” của Hội đồng các trường cao đẳng xuất bản năm 

2017 và gần đây nhất là tác phẩm “Universities and Colleges: A Very Short 

Introduction” của các tác giả David Palfreyman và Paul Temple (2018) trình bày một 

cách tổng quát nhất về cách thức tổ chức của hệ thống các trường đại học, cao đẳng ở 

Hoa Kỳ và trên thế giới; cấu trúc chương trình học và thời gian đào tạo ở các trương 

này với nhiều ví dụ minh hoạ trực quan, sinh động từ các trường đại học, cao đẳng 

hàng đầu trên thế giới. Ngoài ra, các tác phẩm “The American College and University: 

A History” của tác giả Frederick Rudolph và John Thelin (1990) và “The Shape and 

Shaping of the College and University in America: A Lively Experiment” của tác giả 

Stephen J. Nelson (2016) trình bày về lịch sử, sự vận hành của các trường đào tạo đại 

học, sau đại học ở Hoa Kỳ cũng như chương trình đào tạo, thời gian đào tạo tại đây. 

Các tác phẩm kết hợp những yếu tố văn hoá, lịch sử của Hoa Kỳ và sự tác động của 

các yếu tố này đến chương trình đào tạo đại học, sau đại học ở quốc gia này để từ đó 

chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và hướng giải quyết.  

Cùng hướng nghiên cứu, tác phẩm “The Soul of the American University: From 

Protestant Establishment to Established Nonbelief” của tác giả George M. Marsden 

(1996) trình này những quan điểm cá nhân của tác giả về cách thức tổ chức của các 

trường đại học Hoa Kỳ và những yếu tố mang tính chính trị, tôn giáo ảnh hưởng đến 

chúng. Tác giả đã viện dẫn rất nhiều các ví dụ có thật tại các trường đại học hàng đầu 

Hoa Kỳ như Harvard, Yale, Princeton, đại học Michigan, Johns Hopkins, đại học 

California ở Berkeley và đại học Chicago để minh hoạ cho các quan điểm của mình. 

Tác phẩm “Crossing the Finish Line: Completing College at America's Public 

Universities” của tác giả William G. Bowen (2011) cung cấp thông tin chi tiết về một 

đề tài rất cơ bản trong lĩnh vực giáo dục: hoàn thành chương trình học đại học tại các 

trường đại học công của Hoa Kỳ với sự nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng, chuyên sâu về 

các yếu tố tác động đến quá trình này như điều kiện kinh tế - xã hội, giới tính, sự phân 

biệt chủng tộc. Bên cạnh đó, tác phẩm “Understanding College and University 

Organization: Theories for Effective Policy and Practice”của tác giả James L. Bess, 

Jay R. Dee và D. Bruce Johnstone (2012) trình bày một cách có hệ thống các học 

thuyết có thể áp dụng vào những tình huống khác nhau tại các trường cao đẳng, đại 

học. Tác phẩm cung cấp một nền tảng lý luận vững chắc và những ý tưởng mang tính 

đột phá có thể vận dụng ngay vào thực tế cuộc sống với mục đích cuối cùng là giúp 

cho hoạt động tổ chức, vận hành và xâyy dựng chương trình đào tạo tại các trường đại 



học hiệu quả hơn, cập nhật với nhưng nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực này. Tác 

phẩm “Turnaround: Leading Stressed Colleges and Universities to Excellence” của 

tác giả James Martin và James E. Samels (2013) phân tích kinh nghiệm của hàng trăm 

lãnh đạo của các trường đại học, cao đẳng để từ đó chỉ ra những điểm mạnh và yếu 

trong chương trình đào tạo của các trường đại học hiện nay và những gợi ý nhằm cải 

thiện các chương trình này. Bố cục của tác phẩm gồm các nội dung chính như những 

đặc điểm chung trong chương trình đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay, 

những kinh nghiệm, thất bại và định hướng khắc phục… 

Với góc nhìn mới về chương trình đào tạo tại các trường đại học trong thời đại 

hiện nay, tác phẩm “Abelard to Apple: The Fate of American Colleges and 

Universities (MIT Press)” của tác giả Richard A. DeMillo (2013) phân tích sự lạc hậu 

của chương trình đào tạo tại một số trường đại học hiện nay so với những yêu cầu của 

thời đại mới và những tác động tiêu cực của sự lạc hậu này đến người học. DeMillo 

cũng nêu lên những quan điểm cá nhân như đề xuất các chương trình đào tạo thay đổi 

nhằm tăng tính cạnh tranh giữa các trường, từ đó cải thiện chất lương đào tạo mà vẫn 

có thể rút ngắn thời gian đào tạo. Cùng chung đề tài nghiên cứu, tác phẩm “College: 

What It Was, Is, and Should Be” của tác giả Andrew Delbanco (2014) giải thích xu 

hướng phát triển chung của các trường đại học, cao đẳng; cách các trường đối mặt với 

những khoa khăn, thach thức của thời đại và cách mà, trong thế kỷ XXI, các trường đại 

học, cao đẳng có thể xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, tiên tiến. Với góc nhìn 

hiện đại, Delbanco trình bày những suy nghĩ của bản thân đối với sự phát triển của các 

chương trình đào tạo đại học, sau đại học – cả những mặt tích cực và tiêu cực. Hay như 

tác phẩm “Consolidating Colleges and Merging Universities: New Strategies for 

Higher Education Leaders” của các tác giả James Martin và James E. Samels (2016) 

đã xoay quanh vấn đề chính: làm thế nào để các cơ sở giáo dục có thể hợp tác với đối 

thủ cạnh tranh của mình để cùng tồn tại trong bối cảnh kinh tế mới. Các tác giả chỉ ra 

rằng sự hợp tác giữa các trường đại học khi xây dựng chương trình đào tạo là vô cùng 

quan trọng nhằm tạo ra những chương trình phù hợp, cân đối và hiệu quả, đáp ứng 

được những yêu cầu thay đổi liên tục của xã hội.  

Tóm lại, các nghiên cứu về giáo dục của nước ngoài rất đa dạng và là nguồn tài 

liệu tham khảo tốt cho các hoạt động nghiên cứu tại Việt Nam. Tuy nhiên, các nghiên 

cứu này còn tập trung nhiều vào các vấn đề lý luận, triết lý giáo dục và những vấn đề 

kỹ thuật liên quan đến việc thiết kế chương trình học và đánh giá kết quả học hơn là 

những vấn đề pháp luật cụ thể liên quan đến giáo dục và quản lý nhà nước. Tuy nhiên, 

các văn bản pháp luật về giáo dục của các nước cũng quy định khá chi tiết về những 

vấn đề chính được trình bày trong phần mục tiêu của đề tài này nên đây cũng là nguồn 

tham khảo tốt khi thực hiện đề tài bên cạnh những phân tích chuyên sâu khác trong các 

nghiên cứu vừa được trình bày ở trên.  

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

a. Sự cần thiết, tính cấp bách: 

Đề án “Nghiên cứu luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục” là cần 



thiết và cấp bách vì những lý do sau: 

- Thứ nhất: thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 

về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo tinh thần của Hiến pháp 

năm 2013, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/01/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 

28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 

Trong đó, nổi bật với các chính sách đổi mới về giáo dục như sau: Sửa đổi, bổ sung hệ 

thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các cấp học và 

trình độ đào tạo; Sửa đổi, bổ sung quy định về giáo dục phổ thông để đẩy mạnh phân 

luồng sau trung học cơ sở, định hướng nghề nghiệp ở trung học phổ thông; đổi mới 

thời gian đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa, hiện 

đại hóa giáo dục đại học và hội nhập quốc tế; Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục và đào tạo; Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, 

bảo đảm dân chủ, thống nhất; Tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở 

giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng. 

- Thứ hai: nước ta đang trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 

hội nhập quốc tế một cách sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo 

dục. Mặc dù nền giáo dục của nước ta trong thời gian qua đã gặt hái được nhiều kết 

quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều bất cập cần khắc phục như: Chất lượng, 

hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu; Hệ thống giáo dục và đào tạo 

thiếu liên thông giữa các trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo; còn nặng 

lý thuyết, nhẹ thực hành; Hoạt động đào tạo chưa gắn liền với nghiên cứu khoa học, 

sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của thị trường lao động; Chưa chú trọng đúng mức 

việc giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng làm việc; Phương pháp giáo dục, việc thi, 

kiểm tra và đánh giá kết quả còn lạc hậu, thiếu thực chất; Quản lý giáo dục và đào tạo 

còn nhiều yếu kém; Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bất cập về chất 

lượng, số lượng và cơ cấu, một bộ phận chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển 

giáo dục, thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp; Đầu tư cho giáo dục 

và đào tạo chưa hiệu quả; Chính sách, cơ chế tài chính cho giáo dục và đào tạo chưa 

phù hợp; cơ sở vật chất kỹ thuật còn thiếu và lạc hậu, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, 

vùng đặc biệt khó khăn. Do vậy, nghiên cứu đề tài sẽ đáp ứng được nhu cầu cải cách 

giáo dục trong giai đoạn hiện nay, cả về lý luận và thực tiễn, cụ thể hóa mục tiêu đổi 

mới nền giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW: “Tạo chuyển biến căn bản, 

mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công 

cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người 

Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của 

mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. 

Xây dựng 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 giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và 

bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến 

trong khu vực”. Đồng thời, nghiên cứu đề tài cũng là cơ hội để đánh giá lại các vấn 

đều nêu trên một cách hệ thống với các cơ sở lý luận và thực tiễn cụ thể trước khi đưa 

ra những kiến nghị để hoàn thiện pháp luật về giáo dục hiện nay.  

- Thứ ba: đề tài sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong lĩnh 

vực giáo dục, trong đó nổi bật nhất là Luật giáo dục. Hiện nay, Luật giáo dục năm 

2005 đã bộc lộ nhiều bất cập, có nhiều điểm không còn phù hợp với thực tiễn và chưa 

đáp ứng nhu cầu cải cách giáo dục trong giai đoạn hội nhập như: mục tiêu giáo dục, hệ 

thống giáo dục quốc dân, quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, quy 

chế pháp lý về nhà giáo, chương trình đào tạo, phương thức đánh giá chất lượng đào 

tạo, phân luồng giáo dục, v.v. Do vậy, kết quả nghiên cứu của đề tài hướng đến hoàn 

thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về giáo dục, đặc biệt là sửa đổi, bổ sung Luật Giáo 

dục để hình thành khung pháp lý rõ ràng và cụ thể điều chỉnh hoạt động giáo dục, tạo 

điều kiện phát triển nền giáo dục. 

Những phân tích, luận giải ở trên cho thấy, đề tài “Nghiên cứu luận cứ khoa học 

sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục” mang tính cấp thiết, có ý nghĩa cả về lý luận, pháp lý 

và thực tiễn. 

b. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề án 

Đề án có những ý nghĩa lý luận và thực tiễn như sau: 

b.1 Ý nghĩa lý luận: 

- Trên cơ sở Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/01/2013 của Hội nghị lần thứ 8 

Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đề tài “Nghiên cứu luận cứ khoa học 

sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục 2005” sẽ đóng góp vào việc làm rõ những vấn đề lý 

luận liên quan đến đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trên tinh thần của nghị quyết 

này và những vấn đề mà Luật giáo dục còn đang vướng mắc. 

- Đề tài góp phần phân tích, làm rõ những vấn đề mang tính quan điểm, tư tưởng 

chỉ đạo, triết lý đào tạo và khía cạnh lý luận của những vấn đề cụ thể như: hệ thống 

giáo dục quốc dân, các cấp học giáo dục phổ thông, mục tiêu của giáo dục phổ thông, 

chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa, hình thức thi và đánh giá kết quả 

học tập của học sinh và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thời gian đào tạo 

trình độ đại học, sau đại học và về thẩm quyền quy định, điều kiện, thủ tục thành lập, 

cho phép hoạt động giáo dục. 

- Đề tài cũng phân tích về những vấn đề cốt lõi về chính sách và pháp luật liên 

quan đến giáo dục của một số quốc gia như Singapore, Phần Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc 

từ đó rút ra những kinh nghiệm về quản lý hoạt động giáo dục và gợi ý cho Việt Nam 

để xây dựng Luật giáo dục hợp lý. 

b.2. Ý nghĩa thực tiễn 



- Đề tài làm sáng tỏ thực trạng về những vấn đề liên quan đến hệ thống giáo dục 

Việt Nam, gồm các bậc học, cách thức học và đánh giá kết quả học tập, việc liên thông 

giữa các cấp học, quản lý giáo dục và nhà giáo và thực trạng thi hành Luật giáo dục 

hiện nay tại Việt Nam.  

        - Từ các nội dung ở trên và tổng hợp cùng kinh nghiệm pháp luật quốc tế về giáo 

dục, đề tài đề xuất những quan điểm hoàn thiện về giáo dục Việt Nam với các điểm 

chính: Đổi mới nhận thức về hoạt động giáo dục; Hoàn thiện những chính sách và quy 

định pháp luật về hoạt động giáo dục trên tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW của 

Ban chấp hành Trung ương khóa XI; Hoàn thiện pháp luật về giáo dục liên quan đến tổ 

chức giáo dục, cách thức học và đánh giá kết quả học tập; Các quy định liên quan đến 

nhà giáo và thẩm quyền, điều kiện cho phép thành lập các cơ sở giáo dục. 

        - Kết quả thực tiễn của đề tài còn là một bản dự thảo Luật giáo dục sửa đổi với sự 

tổng hợp sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn sau nghiên cứu để trình Quốc hội 

xem xét, thông qua trong kỳ họp và thời gian thích hợp. 
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15 Nội dung nghiên cứu của đề án:   

I. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục  

1.1 Cơ sở lý luận cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục 

1.2 Cơ sở thực tiễn cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục 

II. Đánh giá thực tiễn thi hành Luật Giáo dục năm 2005  

2.1 Đánh giá tổng kết thi hành Luật Giáo dục từ năm 2005 đến nay. 

2.2 Đánh giá hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục được ban 

hành kể từ thời điểm Nghị quyết số 29-NQ/TW có hiệu lực đến nay 

III. Kinh nghiệm nước ngoài về Luật Giáo dục và các khuyến nghị cho Việt Nam.  

3.1 Luật Giáo dục ở các quốc gia 

3.2 Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng ban hành và áp dụng Luật Giáo dục ở 

một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

IV. Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung của Luật Giáo dục  

4.1 Hệ thống giáo dục quốc dân  

4.1.1 Khái niệm và các bộ phận cấu thành của hệ thống giáo dục quốc dân 

4.1.2 Kinh nghiệm điều chỉnh về hệ thống giáo dục quốc dân trong pháp 

luật của một số quốc gia 

4.1.3 Đánh giá thực trạng và định hướng phát triển các cơ sở giáo dục 

ngoài công lập 

4.1.4 Giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân 

4.1.5 Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông 

4.1.6 Các loại hình cơ sở giáo dục 

4.1.7 Những hạn chế, bất cập trong quy định về hệ thống giáo dục quốc 



dân của Luật Giáo dục 2005 

4.1.8 Đánh giá tác động chính sách sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục có liên 

quan đến hệ thống giáo dục quốc dân 

4.1.9 Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về hệ thống giáo dục quốc 

dân trong Luật Giáo dục 

4.2 Cấp học giáo dục phổ thông 

4.2.1 Thực tiễn áp dụng các quy định về cấp học giáo dục phổ thông 

4.2.2 Kinh nghiệm của một số nước về phân luồng sau trung học cơ sở, 

định hướng nghề nghiệp ở trung học phổ thông. 

4.2.3 Cơ sở lý luận, đề xuất các định hướng, mô hình kèm các kiến nghị cụ 

thể để sửa đổi hoặc ban hành mới các quy định pháp luật hướng đến 

thực hiện chính sách phân luồng sau trung học cơ sở, định hướng 

nghề nghiệp ở trung học phổ thông.  

4.2.4 Dự báo tác động của chính sách phân luồng sau trung học cơ sở. 

4.3 Mục tiêu của giáo dục phổ thông 

4.3.1 Mối liên hệ giữa triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục.  

4.3.2 Đánh giá về mục tiêu giáo dục của Việt Nam hiện nay  

4.3.3 Kiến nghị cụ thể về hoàn thiện mục tiêu giáo dục  

4.4 Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa 

4.4.1 Thực tiễn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở nước ta 

4.4.2 Thực trạng áp dụng các quy định về sách giáo khoa các bậc học ở 

nước ta 

4.4.3 Các kiến nghị hoàn thiện nội dung về chương trình giáo dục phổ 

thông và sách giáo khoa 

4.4.4 Dự báo tác động chính sách về việc thay đổi các quy định về chương 

trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa 

4.5 Hình thức thi và đánh giá kết quả học tập của học sinh và công nhận tốt 

nghiệp trung học phổ thông 

4.5.1 Đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định về hình thức thi và đánh giá 

kết quả học tập của học sinh từ năm 2005 đến nay 

4.5.2 Đánh giá thực tiễn thực hiện các quy định về công nhận tốt nghiệp 

trung học phổ thông từ năm 2005 đến nay 

4.5.3 Các kiến nghị hoàn thiện về hình thức thi và đánh giá kết quả học tập 

của học sinh và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 

4.5.4 Dự báo tác động chính sách về việc thay đổi các quy định đối với 

hình thức thi và đánh giá kết quả học tập của học sinh và công nhận 

tốt nghiệp trung học phổ thông 

4.6 Giáo dục thường xuyên 

4.6.1 Quy định pháp luật hiện hành về giáo dục thường xuyên, những bất 

cập cơ bản và định hướng hoàn thiện 

4.6.2 Thực tiễn áp dụng các quy định về giáo dục thường xuyên trong Luật 



Giáo dục 2005 và các luật, văn bản có liên quan 

4.6.3 Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về giáo dục thường xuyên 

4.6.4 Những đề xuất cụ thể sửa đổi quy định trong Luật Giáo dục về giáo 

dục thường xuyên 

4.6.5 Dự báo tác động của chính sách đổi mới quy định về giáo dục thường 

xuyên trong dự thảo sửa đổi các điều luật liên quan 

4.7 Thẩm quyền quy định điều kiện, thủ tục thành lập, cho phép hoạt động giáo 

dục. 

4.7.1 Đánh giá quy định pháp luật hiện hành về thẩm quyền quy định điều 

kiện, thủ tục thành lập, cho phép hoạt động giáo dục. 

4.7.2 Kinh nghiệm của một số quốc gia về xác định thẩm quyền quy định 

điều kiện, thủ tục thành lập, cho phép hoạt động giáo dục 

4.7.3 Các kiến nghị hoàn thiện các quy định về thẩm quyền quy định điều 

kiện, thủ tục thành lập, cho phép hoạt động giáo dục 

4.7.4 Dự báo tác động của chính sách đổi mới thẩm quyền quy định điều 

kiện, thủ tục thành lập, cho phép hoạt động giáo dục  

4.8 Tài chính, tài sản các cơ sở giáo dục 

4.8.1 Đánh giá quy định pháp luật hiện hành về tài chính, tài sản các cơ sở 

giáo dục 

4.8.2 Kinh nghiệm của một số nước về quy định tài chính, tài sản các cơ sở 

giáo dục 

4.8.3 Các kiến nghị hoàn thiện các quy định về tài chính, tài sản các cơ sở 

giáo dục 

4.8.4 Dự báo tác động của chính sách đổi mới tài chính, tài sản các cơ sở 

giáo dục 

4.9 Chính sách người học 

4.9.1 Quy định pháp luật về quyền của người học 

4.9.2 Chế độ học bổng và học phí đối với người học 

4.9.3 Kinh nghiệm của một số nước về chế độ học bổng và học phí đối với 

người học 

4.9.4 Các kiến nghị hoàn thiện các quy định về về quyền của người học 

4.9.5 Dự báo tác động của chính sách đổi mới về quyền của người học 

4.10 Kiểm định chất lượng giáo dục 

4.10.1 Đánh giá quy định pháp luật hiện hành về kiểm định chất lượng giáo 

dục 

4.10.2 Kinh nghiệm của một số nước về quy định kiểm định chất lượng giáo 

dục 

4.10.3 Các kiến nghị hoàn thiện các quy định về kiểm định chất lượng giáo 

dục. 

4.11 Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục. 

4.11.1 Đánh giá quy định pháp luật hiện hành về hợp tác quốc tế trong lĩnh 



vực giáo dục 

4.11.2 Kinh nghiệm của một số nước quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh 

vực giáo dục 

4.11.3 Các kiến nghị hoàn thiện các quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh 

vực giáo dục 

V. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2005 

Đề xuất Dự thảo chi tiết các điều khoản trong Luật Giáo dục 2005 cần sửa đổi, bổ 

sung và luận cứ khoa học liên quan Đánh giá tác động của chính sách đề xuất trên. 

VI. Chính sách đối với nhà giáo và báo cáo đánh giá tác động chính sách đối với 

nhà giáo 

6.1 Đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng các quy định về nhà giáo 

trong Luật Giáo dục 2005 và các luật có liên quan. 

6.2 Kiến nghị các quy định pháp luật về nhà giáo trong Luật Giáo dục 2005 và 

định hướng xây dựng Dự án Luật về Nhà giáo. 

6.3 Dự báo tác động chính sách về nhà giáo nói chung và từng quy định cụ thể 

của dự thảo luật về nhà giáo. 

VII. Đổi mới chính sách quản lý nhà nước về giáo dục và báo cáo đánh giá tác 

động chính sách 

7.1 Đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng các quy định quản lý nhà 

nước về giáo dục trong Luật Giáo dục 2005 và các văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan. 

7.2 Kiến nghị sửa đổi các quy định pháp luật quản lý nhà nước về giáo dục 

trong Luật Giáo dục 2005. 

7.3 Dự báo tác động chính sách quản lý nhà nước về giáo dục nói chung và 

từng quy định cụ thể của dự thảo luật đối với chế định quản lý nhà nước về 

giáo dục. 

16 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề án: 

16.1. Sưu tầm tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính) 

         Đề án dự kiến sưu tầm và biên dịch một số tài liệu quan trọng liên quan đến sửa 

đổi Luật Giáo dục 2005 ở Việt Nam hiện nay và định hướng chính sách. Dự kiến sẽ 

chọn dịch khoảng 600 trang tài liệu nước ngoài từ các quốc gia như Phần Lan, 

Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….; 

16.2. Hội thảo, tọa đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu) 

       Đề án dự kiến tổ chức 4 Hội thảo cấp quốc gia. 

- Hội thảo 1: Dự kiến tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng đại biểu : 

100 người, trong 2 buổi. 

+ Mục đích Hội thảo: Tạo diễn đàn để các nhà khoa học góp ý về thực tiễn thi 

hành Luật Giáo dục ở Việt Nam, đồng thời đưa ra những nội dung cần hoàn 

thiện. 

+ Nội dung: Thực tiễn thi hành và nhu cầu sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục. 

+ Yêu cầu đạt được: kết quả Hội thảo được in thành kỷ yếu, trong đó có báo cáo 



tổng kết các kết quả thảo luận để đưa vào các sản phẩm của đề tài 

- Hội thảo 2: Dự kiến tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng đại biểu : 

100 người, trong 2 buổi. 

+ Mục đích Hội thảo: Tạo diễn đàn để các nhà khoa học góp ý về những định 

hướng cần phải sửa đổi bổ sung Luật giáo dục trong năm 2018. 

+ Nội dung: Định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục. 

+ Yêu cầu đạt được: kết quả Hội thảo được in thành kỷ yếu, trong đó có báo cáo 

tổng kết các kết quả thảo luận để đưa vào các sản phẩm của đề tài 

- Hội thảo 3: Dự kiến tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng đại biểu: 70 

người, trong 2 buổi. 

+ Mục đích Hội thảo: Tạo diễn đàn để các nhà khoa học góp ý, bàn luận về thực 

tiễn quản lý nhà nước về giáo dục ở nước ta hiện nay và đưa ra những yêu cầu, 

định hướng để hoàn thiện Luật giáo dục. 

+ Nội dung: Quản lý nhà nước về giáo dục ở Việt Nam hiện nay và định hướng 

hoàn thiện pháp luật. 

+ Yêu cầu đạt được: kết quả Hội thảo được in thành kỷ yếu, trong đó có báo cáo 

tổng kết các kết quả thảo luận để đưa vào các sản phẩm của đề tài 

- Hội thảo 4: Dự kiến tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng đại biểu : 

100 người, trong 2 buổi. 

+ Mục đích Hội thảo: tạo diễn đàn để các nhà khoa học chia sẻ, bàn luận về 

thực tiễn áp dụng Luật giáo dục của một số quốc gia, đưa ra các bài học có thể 

áp dụng cho Việt Nam. 

+ Nội dung: Luật giáo dục của một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam 

+ Yêu cầu đạt được: kết quả Hội thảo được in thành kỷ yếu, trong đó có báo cáo 

tổng kết các kết quả thảo luận để đưa vào các sản phẩm của đề tài.  

         Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng sẽ tiến hành tổ chức 30 cuộc tọa đàm nhỏ tại 

các địa điểm khảo sát, 2 thành phố lớn là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh nhằm mục đích 

thu thập được các thông tin, ý kiến của tất cả các đối tượng nghiên cứu.  

16.3. Khảo sát/ điều tra thực tế trong nước (quy mô, địa bàn, mục đích, nội dung, 

phương pháp) 

+ Quy mô khảo sát: được tiến hành trong phạm cả nước trên cơ sở chọn lọc địa bàn 

khảo sát ở 12 tỉnh như sau:  

Cụm 1: Hà Nội và 3 tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên, Ninh Bình: 1000 phiếu 

Cụm 2: Đà Nẵng và 3 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi: 1000 phiếu 

Cụm 3: TPHCM và 3 tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ: 1595 phiếu  

     Tổng số phiếu khảo sát là 3.595 phiếu 

+ Mục đích khảo sát: đánh giá những tác động, các hạn chế, bất cập của Luật Giáo 

dục khi triển khai thi hành trong thực tiễn, xem xét tiếp thu những kiến nghị, đề xuất 

sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập của Luật Giáo dục, tạo cơ sở thực tiễn phục vụ 

cho việc thực hiện đề tài. 

+ Nội dung khảo sát và đối tượng khảo sát: khảo sát thực trạng thi hành và nhu cầu 



sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đối với 5 nhóm đối tượng sau:  

* Cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý về giáo dục: 400 phiếu 

* Giáo viên (từ giáo viên mầm non đến giảng viên đại học): 2070 phiếu 

* Chuyên gia về giáo dục: 100 phiếu 

* Phụ huynh học sinh: 200 phiếu 

* Người học trung học phổ thông: 550 phiếu 

+ Phương thức khảo sát: phiếu khảo sát và khảo sát trực tuyến. 

16.4. Khảo sát nước ngoài. 

       Đề tài dự kiến tiến hành các cuộc khảo sát và điều tra thực tế ở 02 quốc gia có nền 

giáo dục tiên tiến, cụ thể là Liên Bang Nga và Nhật Bản. 

- Lý do lựa chọn: Nhật Bản và Liên bang Nga vì đây là các quốc gia cùng quan 

điểm về vị trí, vai trò của giáo dục trong xã hội, có hệ thống giáo dục tiên tiến, luôn 

đứng thứ hạng cao ở vị trí bảng xếp hạng. 

+ Mục đích Khảo sát: tìm hiểu về quy định pháp luật về giáo dục, nội dung quản lý 

nhà nước về hoạt động giáo dục, mô hình vận hành của hệ thống giáo dục, chương 

trình, sách giáo khoa… tạo luận cứ để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập 

của Luật giáo dục, tạo cơ sở thực tiễn phục vụ cho việc thực hiện đề tài. 

+ Các cơ quan được lựa chọn khảo sát: các cơ quan quản lý về giáo dục, trường đại 

học, trường phổ thông (các cấp trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm 

non, mỗi cấp đại diện 1 trường) của Nhật Bản (dự kiến tại thành phố Nagoya và tỉnh 

Aichi) và của Liên bang Nga (dự kiến tại Matxcơva).  

+ Dự kiến những nội dung học hỏi từ việc khảo sát: kinh nghiệm điều chỉnh pháp 

luật và quản lý nhà nước về hoạt động giáo dục, mô hình vận hành của hệ thống giáo 

dục, chương trình, sách giáo khoa… 

+ Số lượng thành viên từng đoàn khảo sát và thời gian dự kiến khảo sát: Đoàn khảo 

sát Nhật bản: 4 thành viên; đoàn khảo sát CHLB Nga: 4 thành viên. Thời gian khảo sát 

dự kiến: tối đa 7 ngày, từ 10/01/2018 – 05/03/2018. 

16.5. Các hoạt động khác phục vụ nghiên cứu 

Phối hợp với các cơ quan và đoàn thể thông qua việc phối hợp nghiên cứu, tọa 

đàm, thu thập số liệu liên quan đến các vấn đề thuộc nội dung Đề án. Việc thu hút 

nguồn nhân lực của các cơ quan này cũng sẽ được thực hiện triệt để vì đó là điều kiện 

quan trong đảm bảo thực hiện thành công Đề án. Sự phối hợp với các cơ quan liên 

quan còn tạo thuận lợi cho việc hoàn thiện các kết quả nghiên cứu Đề án nhằm hoạch 

định chính sách phù hợp và đưa ra bản Dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục hoàn chỉnh. 

Thực hiện công tác truyền thông phục vụ cho việc tuyên truyền sửa đổi Luật giáo 

dục việc thông qua các phương thức sau: 

- Tổ chức phỏng vấn các chuyên gia chuyên gia về lĩnh vực giáo dục. 

- Viết bài tạp chí đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành về luật. 

- Viết các bài báo đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Đưa tin trên website của trường và các đơn vị phối hợp. 

- Mời truyền thông đến tham dự hội thảo, tọa đàm và đưa tin, viết bài. 



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

 Về cách tiếp cận: 

Đề án nghiên cứu gồm nhiều nội dung liên quan đến việc hoàn thiện Luật Giáo 

dục 2005 nên sử dụng cách tiếp cận đa ngành, đòi hỏi phải phải có quan điểm lịch sử 

biện chứng, quan điểm hệ thống và quan điểm thực tiễn và khi nghiên cứu phải có lập 

trường tư tưởng rõ ràng. Khuynh hướng xã hội là thái độ của nhà khoa học đối với 

mục đích của việc nghiên cứu. 

 Về phương pháp luận: 

- Cơ sở phương pháp luận phải là các nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện 

chứng, là thế giới quan duy vật và phương pháp biện chứng của chủ nghĩa Mác. Cụ thể 

hơn, Đề án phải được nghiên cứu theo quan điểm duy vật biện chứng, giải thích vấn đề 

trong sự phát sinh, phát triển, biến đổi, vận động một cách khách quan của sự vật, hiện 

tượng, lý giải hiện tượng và rút ra kết luận phải từ sự nghiên cứu toàn diện về lý luận 

cũng như thực tiễn lịch sử. Khi nghiên cứu phải tránh cách tiếp cận và lý giải vấn đề 

một cách giáo điều, máy móc, phải có sự sáng tạo khoa học, không định kiến nhưng 

cũng phải có lập trường tư tưởng rõ ràng. 

- Cơ sở phương pháp luận khi nghiên cứu Đề án bao gồm các quan điểm của 

Đảng cộng sản Việt Nam liên quan đến giáo dục, đặc biệt là Nghị quyết số 29-NQ/TW 

ngày 04/01/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đặc biệt là giáo dục đào tạo đại học.  

 Về phương pháp nghiên cứu: Bao gồm các phương pháp sau:  

- Phương pháp lịch sử: các vấn đề thuộc nội dung nghiên cứu của Đề án đều có 

khía cạnh lịch sử. Phương pháp lịch sử cho phép nghiên cứu để phân tích, đánh giá sự 

phát triển của Luật giáo dục qua các thời kỳ. Bên cạnh đó, phương pháp này cũng được 

sử dụng cho việc nghiên cứu quá trình cải cách, phát triển của Luật giáo dục ở một số 

quốc gia trên thế giới qua từng giai đoạn lịch sử để rút ra những kinh nghiệm cho Việt 

Nam. 

- Phương pháp phân tích - tổng hợp: các khía cạnh của việc sửa đổi Luật giáo dục 

thuộc rất nhiều vấn đề: hệ thống giáo dục quốc dân, cấp học giáo dục phổ thông, mục 

tiêu của giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa, hình 

thức thi và đánh giá kết quả học tập của học sinh và công nhận tốt nghiệp trung học 

phổ thông, thời gian đào tạo trình độ đại học, sau đại học, thẩm quyền quy định điều 

kiện, thủ tục thành lập, cho phép hoạt động giáo dục. 

Từng vấn đề đều cần phải được phân tích làm rõ về mặt lý luận, tức nhận thức 

sâu sắc và đúng đắn; từ đó tổng hợp thành những luận điểm có tính khái quát để đưa ra 

những kiến nghị phù hợp phục vụ cho việc sửa đổi Luật giáo dục.  

- Phương pháp so sánh, khảo sát thực tế: đây là phương pháp rất quan trọng, 

phương pháp này giúp chỉ ra những điểm tương đồng, khác biệt liên quan đến các vấn 

đề nghiên cứu giữa Việt Nam với các nước trên thế giới để đánh giá các ưu, nhược 

điểm của từng vấn đề. Phương pháp này cũng giúp nhóm nghiên cứu tiếp cận các vấn 

đề mới mẻ, tiến bộ về xây dựng Luật giáo dục cũng như cách thức triển khai thực hiện 



ở một số quốc gia có nền giáo dục phát triển (điển hình như Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Phần 

Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc…), từ đó rút ra những kinh nghiệm cho Việt 

Nam để phục vụ cho việc việc sửa đổi Luật giáo dục. 

- Phương pháp chứng minh: được sử dụng ở hầu hết các nội dung của Đề án 

nghiên cứu thông qua việc đưa ra các dẫn chứng (các quy định, số liệu, vụ việc trong 

thực tiễn...) làm rõ các luận điểm, luận cứ trong các nội dung về lý luận giáo dục, các 

điểm bất cập về quy định của pháp luật và thực trạng áp dụng pháp luật và đặc biệt là 

các ý kiến, quan điểm về sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về giáo dục của Đề 

án. 

- Phương pháp dự báo khoa học: được sử dụng nhằm đoán trước về những ý kiến, 

nhận định, đề xuất có nhiều khả năng sẽ xảy ra. Phương pháp này chủ yếu được sử 

dụng trong quá trình phân tích những điểm hợp lý cũng như bất cập trong các quy 

định, thực tiễn thực hiện pháp luật về giáo dục, trong việc đề xuất các kiến nghị nhằm 

hoàn thiện pháp luật về luật giáo dục ở Việt Nam hiện nay. 

Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu đề tài, các thành viên tiến hành đánh giá tác 

động chính sách các nội dung đề xuất để đưa ra những mặt tác động tích cực và tiêu 

cực nếu như chính sách này được áp dụng và triển khai trong thực tiễn. Để thực hiện 

đánh giá tác động cần áp dụng các phương pháp trên như sau: phương pháp so sánh 

(bao gồm so sánh theo không gian, so sánh theo thời gian và so sánh kết hợp không 

gian và thời gian); phương pháp phân tích lợi ích và chi phí…  

 

18 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 



18.1. Các đơn vị phối hợp  

1. Trường Đại học Luật Hà Nội 

- Thực hiện khảo sát thực trạng thi hành và nhu cầu sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục ở 

khu vực miền Bắc. 

- Tham gia chủ trì và tổ chức Hội thảo quốc gia  “Góp ý cho Dự thảo Luật sửa đổi, bổ 

sung Luật giáo dục” tại TPHCM. 

- Thực hiện các chuyên đề: Triết lý giáo dục, mục tiêu giáo dục và mối liên hệ giữa 

chúng; đánh giá về mục tiêu giáo dục của Việt Nam hiện nay; dự báo tác động về việc 

thay đổi mục tiêu giáo dục của Việt Nam hiện nay; tiền lương và các chế độ, chính 

sách ưu đãi đối với nghề giáo theo pháp luật Việt Nam hiện hành; kinh nghiệm pháp 

luật nước ngoài về địa vị pháp lý của nhà giáo; các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký 

kết hoặc tham gia có liên quan đến chế độ giảng viên thỉnh giảng, hợp tác đào tạo, 

công nhận đủ tiêu chuẩn làm công tác giảng dạy… 

2. Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

- Thực hiện khảo sát thực trạng thi hành và nhu cầu sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục ở 

khu vực miền Trung. 

- Tham gia chủ trì và tổ chức Hội thảo quốc gia “Luật giáo dục của một số quốc gia 

và kinh nghiệm cho Việt Nam” tại TPHCM. 

- Thực hiện các chuyên đề: Kiến nghị sửa đổi, bổ sung mục tiêu giáo dục của Việt 

Nam; đánh giá thực tiễn các quy định về công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 

2005 đến nay; phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục Đào tạo; 

phương hướng đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục. 

18.2. Đơn vị, tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu 

 Kết quả nghiên cứu chuyển đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan sử dụng kết quả 

nghiên cứu bao gồm: 

- Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 - Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

19 Phương án hợp tác quốc tế:  



- Thông qua các hội thảo: mời một số chuyên gia về giáo dục, pháp luật về giáo dục tại 

các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến viết tham luận, đến tham dự và phát biểu ý kiến 

chia sẽ các kinh nghiệm về kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật và quản lý nhà nước về 

hoạt động giáo dục, mô hình vận hành của hệ thống giáo dục,...ở các quốc gia có nền 

giáo dục tiên tiến. 

- Thông qua việc tham quan và học hỏi kinh nghiệm:  đến khảo sát thực tế tại các cơ 

quan như các cơ quan quản lý về giáo dục, trường đại học, trường phổ thông của Nhật 

Bản và Liên bang Nga để học hỏi, chia sẽ hợp tác về kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật 

và quản lý nhà nước về hoạt động giáo dục, mô hình vận hành của hệ thống giáo dục, 

chương trình, sách giáo khoa… 

- Thông qua việc tiến hành khảo sát: tiến hành phát phiếu khảo sát và đặt câu hỏi 

phỏng vấn chuyên gia về các vấn đề như quản lý giáo dục, mô hình trường công, 

trường tư, lương nhà giáo, hỗ trợ sinh viên sư phạm… 

 

20 Kế hoạch thực hiện: 

 

Các nội dung, công việc 
 chủ yếu cần được thực 

hiện;  
các mốc đánh giá chủ yếu 

 Kết quả 
phải đạt     

Thời 
gian  

Cá nhân,  
tổ chức  

thực 
hiện* 

Dự kiến  
kinh phí

 

I. Nội dung 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CHO VIỆC SỬA 

ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT GIÁO DỤC 2005 

Cơ sở lý luận cho việc sửa 

đổi, bổ sung Luật giáo dục 

2005 

Báo cáo 

hoàn chỉnh  

12/2017-

03/2018 

PGS.TS 

Đỗ Văn 

Đại và TS 

Hồ Thiệu 

Hùng 

91.260 

Cơ sở thực tiễn cho việc sửa 

đổi, bổ sung Luật giáo dục 

2005 

Báo cáo 

hoàn chỉnh  

12/2017-

03/2018 

TS 

Thái Thị 

Tuyết 

Dung và 

TS Hồ 

Thiệu 

Hùng 

84.539 

 Hội thảo cấp quốc gia :  

- Nội dung: Định hướng sửa 

đổi, bổ sung Luật giáo dục. 

+ Địa điểm tổ chức: 

Tp.HCM. 

Báo cáo Hội 

thảo, Bản 

tổng hợp kết 

quả hội 

thảo. 

03/2018 GS.TS 

Mai Hồng 

Quỳ 100.500 

 Thực hiện khảo sát thực 

trạng thi hành và nhu cầu 

sửa đổi, bổ sung Luật Giáo 

dục  

Báo cáo 

hoàn chỉnh 

về kết quả 

khảo sát 

01/2018-

4/2018 

GS.TS 

Mai Hồng 

Quỳ, ThS 

Vũ Duy 

685.900 



 thực trạng 

thi hành và 

nhu cầu sửa 

đổi, bổ sung 

Luật giáo 

dục 

Cương và 

các thành 

viên tham 

gia đề tài 

 Thực hiện công tác truyền 

thông : 

- Viết các bài báo đăng tải 

trên các phương tiện thông 

tin đại chúng. 

- Đưa tin trên website của 

trường và các đơn vị phối 

hợp. 

- Mời truyền thông đến tham 

dự hội thảo, tọa đàm và đưa 

tin, viết bài. 

- Các bài 

báo đăng tải 

trên báo chí, 

Website 

trường và 

các đơn vị 

liên kết 

 

12/2017-

03/2018 

TS Thái 

Thị 

Tuyết 

Dung. 

các cơ 

quan 

thông tấn 

báo chí. 

 

II. Nội dung 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TIỄN THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC NĂM 

2005 

Đánh giá tổng kết thi hành 

Luật Giáo dục từ năm 2005 

đến nay 

Báo cáo 

hoàn chỉnh  

12/2017-

08/2018 

TS 

Thái Thị 

Tuyết 

Dung  

74.659 

Đánh giá hệ thống các văn 

bản quy phạm pháp luật về 

giáo dục được ban hành kể 

từ thời điểm Nghị quyết số 

29-NQ/TW có hiệu lực đến 

nay  

Báo cáo 

hoàn chỉnh  

12/2017-

03/2018 

PGS TS 

Trần 

Hoàng Hải  
70.408 

III. Nội dung 3: KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI VỀ LUẬT GIÁO DỤC VÀ 

CÁC KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM 

 Luật Giáo dục ở các quốc 

gia 

Báo cáo 

hoàn chỉnh) 

12/2017-

03/2018 

PGS TS 

Trần 

Hoàng Hải  

100.360 

Kinh nghiệm quốc tế về ban 

hành và áp dụng Luật giáo 

dục ở một số quốc gia và bài 

học kinh nghiệm cho Việt 

Nam 

Báo cáo 

hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

GS.TS 

Mai Hồng 

Quỳ 

 

184.795 

IV. Nội dung 4 và 5: NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA LUẬT 

GIÁO DỤC 2005 VÀ DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT GIÁO 



DỤC 2005 

1 Phần 1: Hệ thống giáo dục quốc dân 

 Khái niệm và các bộ phận 

cấu thành của hệ thống giáo 

dục quốc dân 

 

Báo cáo 

hoàn chỉnh 

12/2017-

09/2018 

GS.TS 

Mai Hồng 

Quỳ 

và TS Hồ 

Thiệu 

Hùng 

223.587 

Kinh nghiệm điều chỉnh về 

hệ thống giáo dục quốc dân 

trong pháp luật của một số 

quốc gia 

Báo cáo 

hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

GS.TS 

Mai Hồng 

Quỳ 

  

Những hạn chế, bất cập 

trong quy định về hệ thống 

giáo dục quốc dân trong 

Luật Giáo dục 

Báo cáo 

hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

GS.TS 

Mai Hồng 

Quỳ 

  

Đánh giá thực trạng và định 

hướng phát triển các cơ sở 

giáo dục ngoài công lập 

Báo cáo 

hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

GS.TS 

Mai Hồng 

Quỳ 

 

Giáo dục mầm non trong hệ 

thống giáo dục quốc dân. 

Báo cáo 

hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

TS 

Thái Thị 

Tuyết 

Dung   

Đánh giá tác động chính 

sách sửa đổi, bổ sung Luật 

giáo dục có liên quan đến hệ 

thống giáo dục quốc dân 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

GS.TS 

Mai Hồng 

Quỳ 

 

Quy hoạch mạng lưới cơ sở 

giáo dục phổ thông 

 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

GS.TS 

Mai Hồng 

Quỳ 

  

Các loại hình cơ sở giáo dục Báo cáo 

hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

GS.TS 

Mai Hồng 

Quỳ 

 

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

các quy định về hệ thống 

giáo dục quốc dân trong 

Luật giáo dục 

Dự thảo sửa 

đổi, bổ sung 

các điều luật 

liên quan 

12/2017-

06/2018 

GS.TS 

Mai Hồng 

Quỳ 

  



trong Luật 

giáo dục 

2 Phần 2: Cấp học giáo dục phổ thông 

 Khảo sát và tổng kết thực 

tiễn áp dụng các quy định về 

cấp học giáo dục phổ thông 

trong Luật Giáo dục 2005 và 

các luật, văn bản có liên 

quan từ góc độ thực thi 

chính sách phân luồng sau 

trung học cơ sở, định hướng 

nghề nghiệp ở trung học phổ 

thông 

Báo cáo 

hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

PGS.TS 

Trần Việt 

Dũng   

160.615 

Những bất cập cơ bản và 

định hướng sửa đổi quy định 

trong Luật Giáo dục để đẩy 

mạnh phân luồng sau trung 

học cơ sở, định hướng nghề 

nghiệp ở trung học phổ 

thông 

Báo cáo 

hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

PGS.TS 

Trần Việt 

Dũng   

Dự báo tác động của chính 

sách phân luồng sau trung 

học cơ sở, định hướng nghề 

nghiệp ở trung học phổ 

thông nói chung và từng quy 

định cụ thể của dự thảo sửa 

đổi các điều luật liên quan 

Báo cáo 

hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

PGS TS 

Nguyễn 

Văn Vân   

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

các quy định phân luồng sau 

trung học cơ sở, định hướng 

nghề nghiệp ở trung học phổ 

thông 

Dự thảo sửa 

đổi, bổ sung 

các điều luật 

liên quan 

trong Luật 

Giáo dục 

12/2017-

03/2018 

PGS.TS 

Trần Việt 

Dũng   

Hội thảo cấp quốc gia “Thực 

tiễn thi hành và nhu cầu sửa 

đổi, bổ sung Luật giáo dục”. 

Bảo cáo Hội 

thảo, Bản 

tổng hợp 

Kết quả hội 

thảo 

12/2017-

03/2018 

GS.TS 

Mai Hồng 

Quỳ 100.500 

3 Phần 3: Mục tiêu của giáo dục phổ thông 

 Mối liên hệ giữa triết lý giáo 

dục và mục tiêu giáo dục. 

Báo cáo 

hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

TS 

Trần 
144.599 



Quang 

Huy và TS 

Hồ Thiệu 

Hùng 

Đánh giá về mục tiêu giáo 

dục của Việt Nam hiện nay 

Báo cáo 

hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

TS 

Trần 

Quang 

Huy và TS 

Hồ Thiệu 

Hùng 

Dự báo tác động về việc 

thay đổi mục tiêu giáo dục 

của Việt Nam hiện nay 

Báo cáo 

hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

TS 

Trần 

Quang 

Huy và TS 

Hồ Thiệu 

Hùng 

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

mục tiêu giáo dục của Việt 

Nam 

Dự thảo sửa 

đổi, bổ sung 

các điều luật 

liên quan 

trong Luật 

giáo dục 

12/2017-

03/2018 

PGS TS 

Nguyễn 

Thị Quế 

Anh và TS 

Hồ Thiệu 

Hùng 

4 Phần 4: Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa 

 Thực tiễn thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông ở 

nước ta. 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

PGS TS 

Trần 

Hoàng Hải  

136.370 

Thực trạng áp dụng các quy 

định về sách giáo khoa các 

bậc học ở nước ta. 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

PGS TS 

Trần 

Hoàng Hải  

Các kiến nghị sửa đổi bổ 

sung Luật Giáo dục về 

chương trình giáo dục phổ 

thông và sách giáo khoa 

Dự thảo sửa 

đổi, bổ sung 

các điều luật 

liên quan 

trong Luật 

giáo dục 

12/2017-

03/2018 

GS.TS 

Mai Hồng 

Quỳ 

 

Dự báo tác động chính sách 

về việc thay đổi các quy 

định về chương trình giáo 

dục phổ thông và sách giáo 

khoa 

Báo cáo 

hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

GS.TS 

Mai Hồng 

Quỳ 

  

5 Phần 5: Về hình thức thi và đánh giá kết quả học tập của học sinh và công 



nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 

 Đánh giá thực tiễn áp dụng 

các quy định về hình thức 

thi và đánh giá kết quả học 

tập của học sinh từ năm 

2005 đến nay 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

PGS.TS 

Trần 

Hoàng Hải  

166.985 

Đánh giá thực tiễn các quy 

định về công nhận tốt 

nghiệp trung học phổ thông 

từ năm 2005 đến nay 

 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

PGS TS 

Nguyễn 

Thị Quế 

Anh   

Kinh nghiệm của một số 

quốc gia về hình thức thi và 

đánh giá kết quả học tập của 

học sinh và công nhận tốt 

nghiệp trung học phổ thông 

 

Báo cáo 

hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

PGS TS 

Nguyễn 

Văn Vân   

Các kiến nghị Các kiến nghị 

sửa đổi bổ sung Luật Giáo 

dục về hình thức thi và đánh 

giá kết quả học tập của học 

sinh và công nhận tốt nghiệp 

trung học phổ thông 

 

Dự thảo sửa 

đổi, bổ sung 

các điều luật 

liên quan 

trong Luật 

Giáo dục 

12/2017-

03/2018 

PGS.TS 

Trần 

Hoàng Hải  

Dự báo tác động chính sách 

về việc thay đổi các quy 

định đối với hình thức thi và 

đánh giá kết quả học tập của 

học sinh và công nhận tốt 

nghiệp trung học phổ thông 

 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

PGS.TS 

Trần 

Hoàng Hải  

Dự báo tác động chính sách 

về việc thay đổi các quy 

định đối với hình thức thi và 

đánh giá kết quả học tập của 

học sinh và công nhận tốt 

nghiệp trung học phổ thông 

 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

PGS.TS 

Trần 

Hoàng Hải  

6 Phần 6: Giáo dục thường xuyên  

 Quy định pháp luật hiện 

hành về giáo dục thường 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

PGS TS 

Trần Việt 
148.980 



xuyên, những bất cập cơ bản 

và định hướng hoàn thiện  

Dũng   

Khảo sát và tổng kết thực 

tiễn áp dụng các quy định về 

giáo dục thường xuyên trong 

Luật Giáo dục 2005 và các 

luật, văn bản có liên quan. 

  

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

PGS.TS 

Trần Việt 

Dũng   

Kinh nghiệm của một số 

nước trên thế giới về giáo 

dục thường xuyên 

 

 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

12/2017-

09/2018 

PGS TS 

Nguyễn 

Văn Vân   

Những đề xuất cụ thể sửa 

đổi quy định trong Luật 

Giáo dục về giáo dục thường 

xuyên 

Dự thảo sửa 

đổi, bổ sung 

các điều luật 

liên quan 

trong Luật 

giáo dục 

12/2017-

03/2018 

PGS.TS 

Trần Việt 

Dũng   

Dự báo tác động của chính 

sách đổi mới quy định về 

giáo dục thường xuyên trong 

dự thảo sửa đổi các điều luật 

liên quan 

Báo cáo 

hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

GS.TS 

Mai Hồng 

Quỳ  

Khảo sát học tập kinh 

nghiệm nước ngoài 

 

Báo cáo 

tổng hợp kết 

quả điều tra 

khảo sát 

 

01/2018-

03/2018 

Các thành 

viên tham 

gia đề tài 320 

7 Phần 7: Thẩm quyền quy định điều kiện, thủ tục thành lập, cho phép hoạt 

động giáo dục 

 Đánh giá quy định pháp luật 

hiện hành về thẩm quyền 

quy định điều kiện, thủ tục 

thành lập, cho phép hoạt 

động giáo dục. 

 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 TS 

Thái Thị 

Tuyết 

Dung   
92.365 

Kinh nghiệm của một số 

nước về quy định thẩm 

quyền quy định điều kiện, 

thủ tục thành lập, cho phép 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

TS 

Thái Thị 

Tuyết 

Dung   



hoạt động giáo dục 

 

Các kiến nghị hoàn thiện các 

quy định về thẩm quyền quy 

định điều kiện, thủ tục thành 

lập, cho phép hoạt động giáo 

dục 

Dự thảo sửa 

đổi, bổ sung 

các điều luật 

liên quan 

trong Luật 

giáo dục 

12/2017-

03/2018 Chủ 

nhiệm đề 

án GS.TS 

Mai Hồng 

Quỳ  

Dự báo tác động của chính 

sách đổi mới thẩm quyền 

quy định điều kiện, thủ tục 

thành lập, cho phép hoạt 

động giáo dục. 

 

Báo cáo 

hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

PGS TS 

Trần 

Hoàng Hải  

 Thực hiện công tác truyền 

thông liên quan đến việc 

thực hiện đề tài : 

- Tổ chức phỏng vấn các 

chuyên gia chuyên gia về 

lĩnh vực giáo dục. 

- Viết bài tạp chí đăng tải 

trên các tạp chí chuyên 

ngành về luật. 

- Bản tổng 

hợp ý kiến 

của các 

chuyên gia. 

- Các bài 

báo đăng tải 

trên các tạp 

chí chuyên 

ngành về 

luật 

12/2017-

11/2018 

Các thành 

viên tham 

gia thực 

hiện đề tài 

 

8 Phần 8: Tài chính, tài sản các cơ sở giáo dục 

 Đánh giá quy định pháp luật 

hiện hành về tài chính, tài 

sản các cơ sở giáo dục. 

 

Báo cáo 

hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 
PGS. TS 

Đỗ Văn 

Đại   

52.195 

 Kinh nghiệm của một số 

nước về quy định tài chính, 

tài sản các cơ sở giáo dục. 

Báo cáo 

hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

PGS. TS 

Đỗ Văn 

Đại   

 Các kiến nghị hoàn thiện các 

quy định về tài chính, tài sản 

các cơ sở giáo dục. 

 

Dự thảo sửa 

đổi, bổ sung 

các điều luật 

liên quan 

trong Luật 

giáo dục 

12/2017-

03/2018 
PGS. TS 

Đỗ Văn 

Đại   

 Dự báo tác động của chính Báo cáo 12/2017- PGS. TS 



sách đổi mới tài chính, tài 

sản các cơ sở giáo dục. 

 

hoàn chỉnh 03/2018 Đỗ Văn 

Đại   

9 Phần 9: Chính sách người học 

 Quy định pháp luật về quyền 

của người học  

 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

TS 

Thái Thị 

Tuyết 

Dung   

45.825 

 Chế độ học bổng và học phí 

đối với người học 

 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

TS Thái 

Thị Tuyết 

Dung   

 Kinh nghiệm của một số 

nước về chế độ học bổng và 

học phí đối với người học 

 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

TS Thái 

Thị Tuyết 

Dung   

 Các kiến nghị hoàn thiện các 

quy định về về quyền của 

người học 

Dự thảo sửa 

đổi, bổ sung 

các điều luật 

liên quan 

trong Luật 

giáo dục 

12/2017-

03/2018 

TS Thái 

Thị Tuyết 

Dung   

 Dự báo tác động của chính 

sách đổi mới về quyền của 

người học  

Báo cáo 

hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

TS Thái 

Thị Tuyết 

Dung   

10 Phần 10: Kiểm định chất lượng giáo dục 

 Đánh giá quy định pháp luật 

hiện hành về kiểm định chất 

lượng giáo dục. 

 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

TS 

Thái Thị 

Tuyết 

Dung   

34.710 

 Kinh nghiệm của một số 

nước về quy định kiểm định 

chất lượng giáo dục. 

 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 
Ths Vũ 

Duy 

Cương 

 Các kiến nghị hoàn thiện các 

quy định về kiểm định chất 

lượng giáo dục. 

Dự thảo sửa 

đổi, bổ sung 

các điều luật 

liên quan 

trong Luật 

giáo dục 

12/2017-

03/2018 
Ths Vũ 

Duy 

Cương 

 Dự báo tác động của chính 

sách đổi mới quy định về 

Báo cáo 

hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

Ths Vũ 

Duy 



kiểm định chất lượng giáo 

dục. 

Cương 

11 Phần 11: Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục 

 Đánh giá quy định pháp luật 

hiện hành về hợp tác quốc tế 

trong lĩnh vực giáo dục  

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

TS 

Thái Thị 

Tuyết 

Dung   

32.825 

 Kinh nghiệm của một số 

nước quy định về hợp tác 

quốc tế trong lĩnh vực giáo 

dục 

 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 
TS 

Thái Thị 

Tuyết 

Dung   

 Các kiến nghị hoàn thiện các 

quy định về hợp tác quốc tế 

trong lĩnh vực giáo dục 

Dự thảo sửa 

đổi, bổ sung 

các điều luật 

liên quan 

trong Luật 

giáo dục 

12/2017-

03/2018 
Chủ 

nhiệm đề 

án GS.TS 

Mai Hồng 

Quỳ   

 Dự báo tác động khi thay 

đổi các quy định về hợp tác 

quốc tế trong lĩnh vực giáo 

dục. 

 

Báo cáo 

hoàn chỉnh 

12/2017-

03/2018 

TS 

Thái Thị 

Tuyết 

Dung   

V. Nội dung 6: CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO VÀ BÁO CÁO ĐÁNH 

GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO 

 Nhà giáo và nghề giáo ở 

Việt Nam: Khía cạnh lịch 

sử, xã hội và pháp lý. (Khảo 

sát các quan niệm xã hội về 

nhà giáo và nghề giáo, vị trí, 

vai trò của nhà giáo trong 

lịch sử VN. Các quy định 

pháp luật VN về nhà giáo 

quá các thời kỳ. 

 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

2/2018-

8/2018 

PGS.TS 

Nguyễn 

Văn Vân   

500.305 

Tổng quan về nhà giáo trong 

pháp luật Việt Nam hiện 

hành. (Phân tích, so sánh và 

nhận diện các khái niệm: 

“nhà giáo” “giáo viên” 

“giảng viên” trong mối quan 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

12/2017-

07/2018 

PGS.TS 

Nguyễn 

Văn Vân   



hệ với các khái niệm “công 

chức ngành giáo dục”, “viên 

chức quản lý tại cơ sở giáo 

dục”, “cán bộ ngành giáo 

dục” trong pháp luật hiện 

hành. Khảo sát các quy định 

pháp luật về tiêu chuẩn, điều 

kiện và chức danh của nhà 

giáo ở tất cả các cấp học và 

trình độ đào tạo; tiêu chí 

pháp lý để phân định ngạch, 

bậc đối với nhà giáo. Trên 

cơ sở dó, xây dựng và hoàn 

thiện các quy định pháp luật 

(trong phần “Giải thích từ 

ngữ”) của Luật Giáo dục và 

Luật Nhà giáo (nếu có).  

 

Những bất cập và định 

hướng hoàn thiện các quy 

định pháp luật về quyền, 

nghĩa vụ, trách nhiệm của 

nhà giáo.  

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

12/2017-

07/2018 

PGS.TS 

Nguyễn 

Văn Vân   

Các chuẩn mực đạo đức 

nghề nghiệp nhà giáo 

(Nghiên cứu để đề xuất hoàn 

thiện bộ quy tắc ứng xử của 

nhà giáo trong môi trường 

giáo dục; văn hóa và các 

chuẩn đạo đức trong hoạt 

động giảng dạy và nghiên 

cứu khoa học...) 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

1/2018-

7/2018 

PGS.TS 

Nguyễn 

Văn Vân   

Nghiên cứu so sánh về thu 

nhập của nhà giáo với thu 

nhập của viên chức và thu 

nhập chung của người lao 

động 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

12/2017-

07/2018 

TS Lê Thị 

Thúy 

Hương   

Kinh nghiệm nước ngoài về 

chế độ làm việc và thu nhập 

của nhà giáo. 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

12/2017-

07/2018 

TS Lê Thị 

Thúy 

Hương 

Hoàn thiện các quy định Báo cáo 12/2017- PGS.TS 



pháp về bồi dưỡng kiến thức 

quản lý cho  Hiệu trưởng và 

cán bộ quản lý giáo dục 

hoàn chỉnh 07/2018 Trần 

Hoàng Hải  

Hoàn thiện quy định pháp 

luật về nhà giáo làm việc tại 

các cơ sở giáo dục ngoài 

công lập. 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

1/2018-

7/2018 

PGS.TS 

Nguyễn 

Văn Vân   

Hoàn thiện quy chế pháp lý 

để xét công nhận, bổ nhiệm 

phó giáo sư, giáo sư cho nhà 

giáo trực tiếp giảng dạy tại 

các cơ sở giáo dục đại học 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

1/2018-

7/2018 

PGS.TS 

Nguyễn 

Văn Vân   

Quy định về giáo viên thỉnh 

giảng từ các cơ sở đào tạo 

trong và ngoài nước; quy 

định về tiêu chuẩn, điều 

kiện, thủ tục để các cơ sở 

đào tạo mời chuyên gia, các 

nhà khoa học, nhà quản lý từ 

các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp trong và ngoài nước 

để tham gia giảng dạy, phụ 

trách thực hành, thực tập tại 

các cơ sở giáo dục Việt 

Nam; 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

12/2017-

07/2018 

PGS.TS 

Nguyễn 

Văn Vân   

Nội dung và phương thức 

quản lý nhà nước đối với 

nhà giáo và vai trò của hiệp 

hội nhà giáo. (Nội dung và 

phương thức quản lý nhà 

nước đối với nhà giáo do Bộ 

Giáo dục và đào tạo/ Bộ chủ 

quản/ Bộ lao động, thương 

binh và xã hội Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh thực hiện. Quy 

chế và vai trò của Hiệp hội 

nhà giáo)  

Báo cáo 

hoàn chỉnh 

12/2017-

07/2018 

PGS.TS 

Nguyễn 

Văn Vân   

Quy định pháp luật về chế 

độ hưu trí của nhà giáo  

Báo cáo 

hoàn chỉnh  

1/2018-

7/2018 

PGS.TS 

Nguyễn 

Văn Vân   

Phạm vi điều chỉnh và xử lý Báo cáo 1/2018- PGS TS 



xung đột pháp luật giữa Luật 

giáo dục, Luật Nhà giáo và 

các luật chuyên ngành (Luật 

Viên chức, Luật cán bộ công 

chức, Bộ luật lao động; Luật 

Giáo dục đại học…) về địa 

vị pháp lý của nhà giáo. 

hoàn chỉnh 7/2018 Bùi Xuân 

Hải   

Đánh giá dự báo tác động 

các của các sửa đổi, bổ sung 

các quy định về nhà giáo 

trong Luật Giáo dục 2005  

Báo cáo 

hoàn chỉnh 

12/2017-

07/2018 

PGS.TS 

Nguyễn 

Văn Vân   

Hội thảo cấp quốc gia: “Luật 

giáo dục của một số quốc 

gia và kinh nghiệm cho Việt 

Nam ». 

Báo cáo Hội 

thảo, Bản 

tổng hợp 

Kết quả hội 

thảo 

8/2018-

10/2018 

Chủ 

nhiệm Đề 

án 

GS.TS 

Mai Hồng 

Quỳ 

90.500 

7 Nội dung 7: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ BÁO CÁO ĐÁNH 

GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH 

 Quản lý nhà nước đối với 

các cơ sở giáo dục ngoài 

công lập.  

 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

1/2018-

8/2018 

TS 

Thái Thị 

Tuyết 

Dung   

366.275 

Phạm vi quản lý nhà nước 

về giáo dục đào tạo của Bộ 

Giáo dục Đào tạo  

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

1/2018-

8/2018 

PGS TS 

Nguyễn 

Thị Quế 

Anh   

Hoàn thiện hoạt động Thanh 

tra chuyên ngành trong hoạt 

động giáo dục - đào tạo.  

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

1/2018-

8/2018 

PGS TS 

Đỗ Văn 

Đại   

Phương hướng đổi mới quản 

lý nhà nước về giáo dục 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

1/2018-

8/2018 

PGS TS 

Nguyễn 

Thị Quế 

Anh   

Tổ chức và hoạt động của 

các cơ quan quản lý nhà 

nước về giáo dục 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

1/2018-

8/2018 

TS 

Thái Thị 

Tuyết 

Dung   

Mối quan hệ giữa cơ quan 

quản lý ngành và cơ quan 

quản lý địa phương trong 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

1/2018-

8/2018 

PGS TS 

Đỗ Văn 

Đại   



quản lý nhà nước về giáo 

dục. 

Xử phạt vi phạm hành chính 

trong hoạt động giáo dục 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

1/2018-

8/2018 

TS Thái 

Thị Tuyết 

Dung   

Tổ chức và hoạt động của 

thanh tra giáo dục 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

1/2018-

8/2018 

PGS TS 

Trần Việt 

Dũng   

Thanh tra, kiểm tra trong 

lĩnh vực giáo dục 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

1/2018-

8/2018 

PGS TS 

Đỗ Văn 

Đại   

Ban hành và tổ chức thực 

hiện văn bản quy phạm pháp 

luật về giáo dục 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

1/2018-

8/2018 

PGS TS 

Nguyễn 

Văn Vân   

Giải quyết khiếu nại, tố cáo 

trong lĩnh vực giáo dục 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

1/2018-

8/2018 

PGS TS 

Bùi Xuân 

Hải   

Kinh nghiệm quản lý nhà 

nước về giáo dục ở một số 

quốc gia 

Báo cáo 
hoàn chỉnh 

7/2018 PGS TS 

Trần 

Hoàng Hải  

Hội thảo cấp quốc gia: 

“Quản lý nhà nước về giáo 

dục ở Việt Nam hiện nay và 

định hướng hoàn thiện pháp 

luật” 

Báo cáo hội 

thảo, Bản 

tổng hợp 

hội thảo 

2018 GS.TS 

Mai Hồng 

Quỳ 84,9 

Thực hiện công tác truyền 

thông liên quan đến việc 

thực hiện đề tài : 

- Tổ chức phỏng vấn các 

chuyên gia chuyên gia về 

lĩnh vực giáo dục. 

- Viết bài tạp chí đăng tải 

trên các tạp chí chuyên 

ngành về luật. 

- Bản tổng 

hợp ý kiến 

của các 

chuyên gia. 

- Các bài 

báo đăng tải 

trên các tạp 

chí chuyên 

ngành về 

luật 

 

2019 GS.TS 

Mai Hồng 

Quỳ và 

các thành 

viên tham 

gia thực 

hiện đề tài 
 

9 Viết Báo cáo tổng hợp, tóm 

tắt, khuyến nghị 

Các báo cáo 

hoàn chỉnh 

2019 Chủ 

nhiệm đề 

tài và các 

thành viên 

 

 



 

 

III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ ÁN 

 

21 Sản phẩm chính của đề án và yêu cầu chất lượng cần đạt:  

21.1 Dạng I: Báo cáo khoa học của đề án (báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo 

cáo kiến nghị); dự thảo cơ chế chính sách; kết quả dự báo; mô hình; quy trình, quy 

phạm; phương pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản 

phẩm khác. 

 

TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt  
Ghi 
chú 

1 Báo cáo tổng kết về cơ sở lý 

luận và cơ sở thực tiễn cho 

việc sửa đổi, bổ sung Luật 

Giáo dục phù hợp với các quan 

điểm chỉ đạo của Đảng, Quốc 

hội và chủ trương của Chính 

phủ, phù hợp với yêu cầu phát 

triển giáo dục trong thời gian 

tới. 

Bảo đảm tính khách quan và toàn 

diện, phù hợp với các quan điểm chỉ 

đạo của Đảng, Quốc hội và chủ 

trương của Chính phủ, phù hợp với 

yêu cầu phát triển giáo dục trong 

thời gian tới. 

 

2 Báo cáo tổng kết thi hành Luật 

Giáo dục năm 2005, Luật sửa 

đổi, bổ sung năm 2009 

Có tính khách quan và toàn diện.  

3 Báo cáo đánh giá thực trạng 

pháp điển hóa quan điểm của 

Đảng tại Nghị Quyết số 29-

NQ/TW ngày 04/11/2013 của 

Hội nghị lần 8 Ban chấp hành 

Trung ương Khóa XI  

Có tính xác thực cao, tập trung 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 

 

4 Báo cáo tham khảo kinh 

nghiệm nước ngoài về Luật 

Giáo dục và khuyến nghị cho 

Việt Nam 

Trình bày rõ về kinh nghiệm của 

một số nước điển hình và đưa ra 

khuyến nghị cho VN 

 

5 Báo cáo đề xuất những nội 

dung cần sửa đổi, bổ sung của 

Luật Giáo dục, và xây dựng 

báo cáo đánh giá tác động của 

chính sách đề xuất và tác động 

về giới (nếu có) 

Bảo đảm tính hợp lý,khách quan và 

toàn diện, đúng đường lối chủ 

trương của Đảng, nhà nước. 

 

6 Bản đề xuất dự thảo Luật sửa Dựa thảo bảo đảm tốt tính khoa học,  



đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục trên cơ sở các 

chính sách đã được Quốc hội 

thông qua (03 nhóm chính 

sách và 07 vấn đề) 

thống nhất, đồng bộ, hợp lý và có 

khả năng áp dụng tốt vào thực tiễn 

đạt mục tiêu đề ra. 

7 Báo cáo đề xuất một số nội 

dung dự kiến sửa đổi về chính 

sách đối với nhà giáo và báo 

cáo đánh giá tác động của 

chính sách đối với nhà giáo 

Nội dung dự kiến sửa đổi phải hợp 

giải quyết tốt những điểm bắt cập 

hiện nay về nhà giáo. Báo cáo đánh 

giá tác động của chính sách đối với 

nhà giáo thể hiện tính hợp lý, khách 

quan, và toàn diện 

 

8 Bản đề xuất những chính sách 

mới cần bổ sung và báo cáo 

đánh giá tác động của chính 

sách đó 

Chính sách được đề xuất mang tính 

khoa học và phù hợp với nhu cầu 

của thực tiễn vàđường lối, chính 

sách của Đảng. Báo cáo đánh giá tác 

động của chính sách đề xuất thể hiện 

tính khách quan và toàn diện. 

 

 

21.2 Dạng II: Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác 

 

TT Tên sản phẩm 
Yêu cầu khoa học 

cần đạt 

Dự kiến nơi 
công bố (Tạp 
chí, Nhà xuất 

bản) 

Ghi 
chú 

1 Bài báo “Hệ thống giáo 

dục quốc dân, thực tiễn và 

hướng hoàn thiện” 

Làm rõ được quy định 

của pháp luật giáo dục 

về hệ thống giáo dục 

quốc dân ở Việt Nam 

hiện nay, chỉ ra được 

những điểm vướng 

mắc và đưa ra những 

giải pháp hoàn thiện. 

Tạp chí Khoa 

học chuyên 

ngành (trong 

danh mục Tạp 

chí khoa học của 

HĐCDGS Nhà 

nước) 

 

 

2 Bài báo “Quản lý nhà 

nước về giáo dục” 

Làm rõ được quy định 

quản lý nhà nước về 

giáo dục ở Việt Nam 

hiện nay, chỉ ra được 

những điểm vướng 

mắc và đưa ra những 

giải pháp hoàn thiện. 

Tạp chí Khoa 

học chuyên 

ngành (trong 

danh mục Tạp 

chí khoa học của 

HĐCDGS Nhà 

nước) 

 

3 Bài báo “Thời gian đào 

tạo các cấp học, thực tiễn 

và hướng hoàn thiện” 

Làm rõ được quy định 

thời gian đào tạo các 

cấp học ở Việt Nam 

Tạp chí Khoa 

học chuyên 

ngành (trong 

 



hiện nay, chỉ ra được 

những điểm vướng 

mắc và đưa ra những 

giải pháp hoàn thiện. 

danh mục Tạp 

chí khoa học của 

HĐCDGS Nhà 

nước) 

4 Bản thảo sách chuyên 

khảo về Hoàn thiện Luật 

Giáo dục 

Tính khoa học và có 

giá trị tham khảo cao. 

Nhà xuất bản 

Đại học Quốc 

gia TPHCM 

 

5 04 báo cáo hội thảo khoa 

học cấp quốc gia 

Tính khoa học và có 

giá trị tham khảo cao 

phục vụ cho việc sửa 

đổi, bổ sung Luật 

Giáo dục. 

  

6 Đào tạo 02 thạc sĩ Thuộc lĩnh vực khoa 

học có liên quan đến 

nội dung nghiên cứu 

của đề án 

Trường Đại học 

Luật Tp. Hồ Chí 

Minh 

 

22 Lợi ích của đề án và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

22.1 Lợi ích của đề án:  

1) 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) 

Giáo dục Việt Nam hiện nay đang đối mặt với những thách thức vô cùng to lớn. 

Đó là những thách thức không chỉ về mục tiêu giáo dục, quản lý nhà nước về giáo dục 

mà còn là những thách thức về chương trình đào tạo, phương thức đánh giá trong thi 

cử, phân cấp giáo dục, xã hội hóa giáo dục... Việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục 

nhằm thống nhất với các luật khác như Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề 

nghiệp, Luật Đầu tư. Về mặt thực tiễn, Đề án thực hiện nhằm cụ thể hóa những vấn đề 

mang tính hiến định: “giáo dục phải là quốc sách hàng đầu, là nền tảng cho sự ổn định 

và phát triển xã hội”. 

Đề án tác động đến nhận thức của xã hội về mục tiêu giáo dục; chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước trong việc cải cách giáo dục. Đối với xã hội, Đề án góp 

phần tạo niềm tin cho xã hội về chính sách cũng như quy định của pháp luật về giáo 

dục. Tạo niềm tin cho ngưới dạy và người học về tính ổn định, hiệu quả và phù hợp 

của hệ thống giáo dục. Đối cới chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Nghiên 

cứu này phù hợp với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, 

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/01/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu 

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

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của 

Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 



Kết quả nghiên cứu và những công trình sẽ công bố hướng đến tính thực tiễn trên 

cơ sở những luận cứ và phân tích khoa học. Điều này có ý nghĩa trong việc hoàn thiện 

hệ thống giáo dục và cũng là tài liệu quý cho việc nghiên cứu và học tập của nhiều đối 

tượng khác nhau. Kết quả nghiên cứu tập trung vào việc xây dựng một xã hội học tập 

trong đó mọi người học tập thường xuyên, học tập suốt đời và quan trọng hơn, vận 

động toàn xã hội tham gia đóng góp cho giáo dục. 

2) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực 

hiện Đề án, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành 

đào tạo). Đề án nghiên cứu mang tính chất chuyên sâu. Quá trình nghiên cứu sẽ nâng 

cao ý thức và hiệu quả làm việc nhóm. Các thành viên thực hiện (và cả những đối 

tượng nghiên cứu, sử dụng kết quả này) sẽ nâng cao năng lực chuyên môn trong 

nghiên cứu và giảng dạy, đặc biệt là các chương trình mang tính chuyên sâu trong lĩnh 

vực giáo dục như các chương trình đào tạo đại học và sau đại học…Nghiên cứu này có 

hiệu quả tác động nhất định đến không chỉ chuyên ngành giáo dục học, luật học mà 

còn tác động đến các chuyên ngành khác như kinh tế học, xã hội học và chính trị học. 

22.2 Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu  

1) Kết quả khoa học và công nghệ chính 

Chuyển giao cho Bộ Giáo dục đào tạo các kết quả nghiên cứu sau: 

- Báo cáo tổng kết về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn cho việc sửa đổi, bổ sung 

Luật Giáo dục phù hợp với các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và chủ trương 

của Chính phủ, phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục trong thời gian tới; 

- Báo cáo tổng kết thi hành Luật Giáo dục năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung năm 

2009; 

- Báo cáo đánh giá thực trạng pháp điển hóa quan điểm của Đảng tại Nghị Quyết 

số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần 8 Ban chấp hành Trung ương Khóa 

XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập quốc tế; 

- Báo cáo tham khảo kinh nghiệm nước ngoài về Luật Giáo dục và khuyến nghị 

cho Việt Nam;  

- Báo cáo đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Luật Giáo dục, và xây 

dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề xuất và tác động về giới (nếu có); 

- Bản đề xuất dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục trên 

cơ sở các chính sách đã được Quốc hội thông qua (03 nhóm chính sách và 07 vấn đề); 

- Báo cáo đề xuất một số nội dung dự kiến sửa đổi về chính sách đối với nhà giáo 

và báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với nhà giáo; 

- Bản đề xuất những chính sách mới cần bổ sung và báo cáo đánh giá tác động 

của chính đó. 

2) Các ấn phẩm: 

- Công bố 03 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành (Trong danh mục tạp 

chí khoa học của HĐCDGS nhà nước); 



- 01 bản thảo sách chuyên khảo về nội dung nghiên cứu của Đề án 

- 04 Báo cáo hội thảo khoa học cấp quốc gia. 

3) Đào tạo sau đại học: Tham gia đào tạo thành công 02 thạc sỹ thuộc lĩnh vực 

khoa học có liên quan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ  

 

Đơn vị tính: triệu đồng 

23 Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi: 

T

T 
Nguồn kinh phí Tổng số 

Trong đó 

Trả công 

lao động 

Thuê 

chuyên 

gia 

Nguyên

, vật 

liệu, 

năng 

lượng 

Xây 

dựng, 

sửa 

chữa 

nhỏ 

Chi khác 

 Tổng kinh phí 4.950,000 2.860,442    2.089,558 

 Trong đó:       

1 Ngân sách SNKH: 

- Năm thứ nhất: 

- Năm thứ hai: 

4.950,000 

3.532,562 

1.417,438 

2.860,442 

1.993,862 

866,580 

   2.089,558 

1.538,700 

550,858 

2 Nguồn khác (vốn 

huy động, ...) 

      

 

Ngày      tháng  12 năm 2017 

 

Ngày       tháng 12 năm 2017 

Chủ nhiệm đề án 

 

 

 

 

 

Văn phòng Chương trình KHGD 

 

 

 

 

Ngày……tháng 12 năm 2017 Ngày……tháng 12 năm 2017 

Tổ chức chủ trì đề án 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
TL.Bộ trưởng 

Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và 
Môi trường  

 

 

 



    DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỀ ÁN 
 

STT Họ và tên, học hàm học vị 
Chức danh thực 

hiện 
Tổ chức 
công tác 

I THÀNH VIÊN CHÍNH   

1. GS.TS Mai Hồng Quỳ Chủ nhiệm đề tài Trường ĐH Luật Tp. HCM 

2. PGS.TS. Trần Hoàng Hải  Thành viên chính Trường ĐH Luật Tp. HCM 

3. PGS.TS. Bùi Xuân Hải  Thành viên chính Trường ĐH Luật Tp.HCM 

4. PGS.TS Nguyễn Thị Quế 

Anh 

Thành viên chính Khoa Luật – Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

5. TS Trần Quang Huy Thành viên chính Trường ĐH Luật Hà Nội 

6. PGS TS Nguyễn Văn Vân Thành viên chính Trường ĐH Luật Tp. HCM 

7. PGS TS Đỗ Văn Đại Thành viên chính Trường ĐH Luật Tp. HCM 

8. PGS TS Trần Việt Dũng Thành viên chính Trường ĐH Luật Tp. HCM 

9. TS Thái Thị Tuyết Dung Thư ký khoa học Trường ĐH Luật Tp. HCM 

10. TS Hồ Thiệu Hùng Thành viên chính Chuyên gia độc lập 

II THÀNH VIÊN   

1 TS Phạm Trí Hùng Thành viên tham gia Trường ĐH Luật Tp. HCM 

2 PGS TS Vũ Văn Nhiêm Thành viên tham gia Trường ĐH Luật Tp. HCM 

3 TS Đỗ Minh  Khôi Thành viên tham gia Trường ĐH Luật Tp. HCM 

4 TS Đặng Tất Dũng Thành viên tham gia Trường ĐH Luật Tp. HCM 

5 TS Cao Vũ Minh Thành viên tham gia Trường ĐH Luật Tp. HCM 

6 ThS Lê Việt Sơn Thành viên tham gia Trường ĐH Luật Tp. HCM 

7 TS Lê Thị Thúy Hương Thành viên tham gia Trường ĐH Luật Tp. HCM 

8 PGS. TS. Nguyễn Thị 

Phương Hoa 

Thành viên tham gia Trường ĐH Luật Tp. HCM 

9 TS Ngô Hữu Phước Thành viên tham gia Trường ĐH Luật Tp. HCM 

10 ThS. Nguyễn Đức Hiếu Thành viên tham gia Trường ĐH Luật Tp. HCM 

11 ThS. Nguyễn Nhật Khanh Thành viên tham gia Trường ĐH Luật Tp. HCM 

12 ThS Trần Thúy Hồng Thành viên tham gia Trường ĐH Luật Tp. HCM 

13 Vũ Ngọc Mai Hạnh Thành viên tham gia Trường ĐH Luật Tp. HCM 

 

Tp.HCM, ngày      tháng 12 năm 2017      Tp. HCM, ngày      tháng 12 năm 2017 

Chủ nhiệm đề án 

  

Tổ chức chủ trì đề án 
 

        
 


