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I. Thành viên chính thực hiện đề tài 

 PGS.TS Nguyễn Đức Minh 

 GS.TS Phạm Tất Dong 

 TS. Nguyễn Minh Tuấn 

 ThS. Phạm Thị Thanh 

 ThS. Nguyễn Xuân Thủy 

 NCVCC. Nguyễn Đăng Cúc 

 ThS. Phạm Thị Ngọc Hải 

 CN. Dương Văn Hưng 

 ThS Bế Hồng Hạnh 

II. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài 

2.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của xây dựng và phát triển Trung tâm Học tập cộng đồng đáp 

ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo. 

2.2. Nghiên cứu kinh nghiệm về xây dựng và phát triển Trung tâm Học tập cộng đồng đáp 

ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo trên thế giới và tại Việt Nam 

2.3. Nghiên cứu thực trạng xây dựng và phát triển bền vững các Trung tâm Học tập cộng 

đồng đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 



2.4. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Học tập cộng 

đồng đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản 

và toàn diện giáo dục và đào tạo 

III. Kết quả và sản phẩm chính của Đề tài  

3.1. Sản phẩm khoa học 

 Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình trung tâm học tập cộng đồng. 

 Báo cáo kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam về phát triển bền vững các trung tâm học 

tập cộng đồng đáp ứng xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

 Báo cáo đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của mô hình trung tâm học tập cộng 

đồng 

 Báo cáo đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng 

đồng đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở VN. 

 Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng 

 Bản đề xuất sửa đổi quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng 

3.2. Sản phẩm xuất bản 

Số 

TT 
Tên bài báo/sách Tên tác giả Tạp chí 

Năm 

xuất 

bản 

1 Thực trạng hoạt động của các 

trung tâm học tập cộng đồng 

Nguyễn Đức Minh Khoa học giáo dục 

Việt Nam. Số 47-

tháng 11/2021. 

ISN 2615-8957 

2021 

2 Phát triển nội dung, tài liệu 

học tập ở trung tâm học tập 

cộng đồng đáp ứng nhu cầu 

học tập suốt đời của người 

dân trong bối cảnh hiện nay 

Nguyễn Minh Tuấn Tạp chí Giáo dục. 

Số 486 (kì 2-9/2020). 

ISN 2354-0753 

2021 

3 Phát huy vai trò của Trung 

tâm học tập ccộng đồng trong 

việc xây dựng xã hội học tập 

và xây dựng nông thôn mới 

Nguyễn Minh Tuấn Tạp chí Giáo dục. 

Số 486  

(kì 2-9/2020). 

ISN 2354-0753 

2020 



4 Nâng cao hiệu quả hoạt động 

của trung tấm học tập cộng 

đồng thông qua sự kết nối với 

cơ sở giáo dục đại học 

Nguyễn Đức Minh Tạp chí Giáo dục. 

Số 485  

(kì 1-9/2020). 

ISN 2354-0753 

2020 

5 Định hướng chương trình xóa 

mù chữ dựa trên chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 

Nguyễn Minh Tuấn Tạp chí Giáo dục. 

Số 465  

(kì 1-11/2019). 

ISN 2354-0753 

2019 

6 Trung tâm học tập cộng đồng 

trong xây dựng xã hội học tập 

Nguyễn Đức Minh Tạp chí Khoa học giáo 

dục Việt Nam. 

Số 18. Tháng 6/2019. 

ISN 2615-8957 

2019 

7 Solutions to improve the 

operational efficiency of 

Community Learning Centers 

- The case of Vietnam 

Nguyen Duc Minh Asia Pacific Journal of 

Educators and 

Education 

(Manuscript 

Submitted) 

2021 

 

3.3. Sản phẩm đào tạo 

Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh 

3.3.1. Tên Nghiên cứu sinh: Bùi Chính; 

 Tên luận văn/luận án: Quản lý xây dựng xã hội học tập cấp xã dựa vào cộng đồng ở 

khu vực Tây Bắc; 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Quốc Bảo, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh; 

 Cơ sở đào tạo NCS: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 

Đào tạo 03 học viên cao học 

3.3.2. Tên học viên cao học 1: Lương Đức Trung 

 Tên luận văn/luận án: Phối hợp nhà trường với cộng đồng trong giáo dục phòng 

chống tẹ nạn xã hội cho sinh viên trường Cao đẳng du lịch Hà Nội 

 Năm tốt nghiệp: 2020; 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh; 

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

3.3.3. Tên học viên cao học 2: Lê Hoàng Anh 



 Tên luận văn/luận án: Thực hiện chính sách hỗ trợ việc làm cho hộ nghèo tại xã An 

Tiến huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội thông qua vai trò của nhân viên công tác xã hội 

 Năm tốt nghiệp: 2019; 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh; 

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

3.3.4. Tên học viên cao học 3: Nguyễn Đình Toàn 

 Tên luận văn/luận án: Huy động nguồn lực xã hội để bảo tồn phát huy giá trị tâm linh 

khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

 Năm tốt nghiệp: 2019; 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh; 

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

3.4. Hợp tác trong và ngoài nước 

 Trong quá trình nghiên cứu, Nhóm Đề tài luôn phối hợp cùng với Vụ Giáo dục Thường 

xuyên – Bộ Giáo dục và Đào tạo, với các Phòng Giáo dục Thường xuyên một số tỉnh và với 

Hội Khuyến học Việt Nam, một số Hội Khuyến học các tỉnh/thành phố và nhiều TTHTCĐ 

trong toàn quốc để nghiên cứu thực trạng và lấy ý kiến về các giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động của TTHTCĐ đáp ứng xây dựng XHHT, xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã được Vụ Giáo dục 

Thường xuyên - Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận sử dụng kết quả của đề tài. 

 Do đại dịch Covid 19 diễn ra rất phức tạp nên các hoạt động hợp tác quốc tế gặp nhiều 

khó khăn. Nhóm nghiên cứu đã liên lạc với UNESCO để xin các tài liệu có liên quan phục 

vụ cho phần viết tổng quan và kinh nghiệm quốc tế của Đề tài. 

IV. Đóng góp chính của Đề tài 

Đề tài cung cấp cơ sở khoa học cho xây dựng các mô hình và giải pháp phát triển bền 

vững các Trung tâm Học tập cộng đồng và đưa ra các chuẩn và các tiêu chí đánh giá hiệu 

quả hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng. 

Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã được báo cáo trong các cuộc họp của Tiểu Ban 

giáo dục Thường xuyên của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực để tư vấn 

cho các chính sách về giáo dục Thường xuyên của Chính phủ. 



Một số sản phẩm của đề tài là căn cứ để Vụ Giáo dục Thường xuyên – Bộ GD&ĐT sử 

dụng trong xây dựng các văn bản chỉ đạo của Ngành (có xác nhận bằng văn bản về việc ứng 

dụng kết quả nghiên cứu). 

Kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững Trung tâm Học tập 

cộng đồng và xây dựng xã hội học tập là tài liệu quan trọng cho các cán bộ nghiên cứu, sinh 

viên và những người quan tâm đến những vấn đề này tham khảo; đồng thời cũng là nguồn 

dữ liệu để các Trung tâm Học tập cộng đồng có thể sử dụng để tự xác định được vị trí của 

mình trong hiện tại trong xây dựng kế hoạch phát triển tiếp theo hướng tới xây dựng xã hội 

học tập, xây dựng nông thôn mới và đáp ứng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo. 

V. Hiệu quả của Đề tài 

5.1. Hiệu quả kinh tế 

Các giải pháp được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ được đưa 

ra dựa trên kinh nghiệm của quốc tế và trong nước về phát triển bền vững các Trung tâm 

Học tập cộng đồng sẽ giúp tiết kiệm kinh phí, tập trung nguồn lực trong xây dựng xã hội 

học tập ở các cộng đồng. 

5.2. Hiệu quả xã hội 

Căn cứ các giải pháp và dựa trên chuẩn và các tiêu chí đánh giá do đề tài đề xuất, các 

địa phương có thể từng bước xây dựng, phát triển, hoàn thiện cơ sở vật chất, phương tiện, 

trang thiết bị của Trung tâm Học tập cộng đồng đáp ứng được sự tham gia của nhiều người 

học hướng tới xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam. 

Kết quả nghiên cứu của Đề tài là căn cứ để các cơ quan quản lý Nhà nước, đặc biệt là 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra các chính sách phát triển bền vững TTHTCĐ đáp ứng yêu 

cầu xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo. 


