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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2020 

  

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA 

   

I. Thông tin chung về nhiệm vụ  

1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục”  

Mã số: KHGD/16-20.ĐA.001 

Thuộc: Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 

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

diện nền giáo dục Việt Nam” mã số KHGD/16-20 (Chương trình Khoa học Giáo 

dục) thực hiện từ năm 2017. 

2. Mục tiêu nhiệm vụ 

2.1. 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. 

2.2. 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). 
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- 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. 

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Bùi Xuân Hải 

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Luật TP. HCM 

5. Tổng kinh phí thực hiện: 4950 triệu đồng. 

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 4950 triệu đồng. 

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng. 

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 

Bắt đầu: tháng 12/2017 

Kết thúc: tháng 12/2019 

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: tháng 

12/2020 (theo Quyết định số 5039/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2019) 

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm: 

Số 

TT 

Họ và tên Chức danh khoa 

học, học vị 

Cơ quan công tác 

1.  PGS.TS. Bùi Xuân Hải Phó Giáo sư, tiến sĩ 

Chủ nhiệm đề tài 

Trường Đại học Luật TP. 

HCM 

2.  PGS.TS. Trần Hoàng Hải  Phó Giáo sư, tiến sĩ 

Thành viên chính 

Trường Đại học Luật TP. 

HCM 

3.  PGS.TS. Nguyễn Văn Vân Phó Giáo sư, tiến sĩ 

Thành viên chính 

Trường Đại học Luật TP. 

HCM 

4.  PGS.TS Nguyễn Thị Quế 

Anh 

Phó Giáo sư, tiến sĩ 

Thành viên chính 

Khoa Luật – Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

5.  PGS.TS. Trần Quang Huy Phó Giáo sư, tiến sĩ 

Thành viên chính 

Trường Đại học Luật Hà 

Nội 

6.  PGS.TS. Trần Việt Dũng Phó Giáo sư, tiến sĩ 

Thành viên chính 

Trường Đại học Luật TP. 

HCM 
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7.  PGS.TS. Đỗ Minh Khôi Phó Giáo sư, tiến sĩ 

Thành viên chính 

Trường Đại học Luật TP. 

HCM 

8.  TS. Lê Thị Thuý Hương Tiến sĩ 

Thành viên chính 

Trường Đại học Luật TP. 

HCM 

9.  TS. Ngô Hữu Phước Tiến sĩ 

Thành viên chính 

Trường Đại học Luật TP. 

HCM 

10.  TS. Thái Thị Tuyết Dung Tiến sĩ 

Thư ký khoa học 

Trường Đại học Luật TP. 

HCM 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ 

1. Về sản phẩm khoa học 

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành 

Sản phẩm dạng I:  

Số 

TT 

Tên sản phẩm Số lượng Khối lượng Chất lượng 

Xuất 

sắc 

Đạt Không 

đạt 

Xuất 

sắc 

Đạt Không 

đạt 

Xuất 

sắc 

Đạt Không 

đạt 

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. 

 x      x  

2 Báo cáo tổng kết 

thi hành Luật Giáo 

dục năm 2005, 

Luật sửa đổi, bổ 

sung năm 2009. 

 x      x  
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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  

 x      x  

4 Báo cáo tham 

khảo kinh 

nghiệm nước 

ngoài về Luật 

Giáo dục và 

khuyến nghị cho 

Việt Nam 

 x      x  

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) 

 x      x  

6 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 

 x      x  
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chính sách và 07 

vấn đề) 

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 

 x      x  

8 Bản đề xuất 

những chính 

sách mới cần bổ 

sung và báo cáo 

đánh giá tác 

động của chính 

sách đó 

 x      x  

Sản phẩm dạng II: 

Số 

TT 

Tên sản phẩm Số lượng Khối lượng Chất lượng 

Xuất 

sắc 

Đạt Không 

đạt 

Xuất 

sắc 

Đạt Không 

đạt 

Xuất 

sắc 

Đạt Không 

đạt 

1 Các bài báo 

khoa học về 

Luật Giáo dục  

x      x   

2 Bản thảo sách 

chuyên khảo về 

Luật Giáo dục 

 x      x  

3 04 báo cáo của 

04 hội thảo quốc 

gia về Luật Giáo 

dục 

 x      x  

4 Đào tạo 02 thạc 

sĩ  

 x      x  
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Các sản phẩm khác:  

1. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu 

2. Bản đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục 2019 

3. Báo cáo tổng hợp điều tra khảo sát 

4. Báo cáo kết quả điều tra khảo sát 

5. Các chuyên đề nghiên cứu 

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có) 

Số 

TT 

Tên sản phẩm  Thời gian dự 

kiến ứng dụng 

Cơ quan dự 

kiến ứng dụng 

Ghi chú 

1 Báo cáo tổng hợp kết 

quả nghiên cứu 

2020-2025 Văn phòng 

Chương trình 

Khoa học Giáo 

dục – Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

 

2 Bản đề xuất sửa đổi, bổ 

sung Luật Giáo dục năm 

2019 

2023-2025 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

Ban soạn thảo 

Luật Giáo dục 

sửa đổi bổ sung 

 

3 Báo cáo tổng hợp điều 

tra khảo sát 

2020-2025 Văn phòng 

Chương trình 

Khoa học Giáo 

dục – Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

 

4 Báo cáo kết quả điều tra 

khảo sát 

2020-2025 Văn phòng 

Chương trình 

Khoa học Giáo 

dục – Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

 

5 Sách chuyên khảo “Luận 

cứ khoa học sửa đổi, bổ 

sung Luật Giao dục” 

2020-2025 Văn phòng 

Chương trình 

Khoa học Giáo 

dục – Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

 

1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có) 
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Số 

TT 

Tên sản phẩm  Thời gian ứng 

dụng 

Tên cơ quan ứng 

dụng 

Ghi chú 

1 Ý kiến xây dựng dự thảo 

Báo cáo tổng kết thi 

hành Luật Giáo dục năm 

2005 

2018 Vụ Pháp chế và 

Văn phòng 

Chương trình Khoa 

học Giáo dục – Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo 

 

2 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 

2018 Vụ Pháp chế và 

Văn phòng 

Chương trình Khoa 

học Giáo dục – Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo 

 

3 Ý kiến đóng góp để 

chỉnh sửa, hoàn thiện 

các văn bản trong Bộ hồ 

sơ dự án Luật Giáo dục; 

2018 -2019 Vụ Pháp chế và 

Văn phòng 

Chương trình Khoa 

học Giáo dục – Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo 

 

4 03 Dự thảo Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

Luật Giáo dục theo yêu 

cầu từng giai đoạn 

2018 Vụ Pháp chế và 

Văn phòng 

Chương trình Khoa 

học Giáo dục – Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo 

 

5 Báo cáo đánh giá tác 

động chính sách lương 

nhà giáo, chính sách 

miễn phí học sinh trung 

học cơ sở công lập; 

2018  Vụ Pháp chế và 

Văn phòng 

Chương trình Khoa 

học Giáo dục – Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo 

 

6 Ý kiến đóng góp để 

chỉnh sửa, hoàn thiện 

2018-2019 Vụ Pháp chế và 

Văn phòng 
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các Dự thảo Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục; 

Chương trình Khoa 

học Giáo dục – Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo 

7 Bản góp ý các Dự thảo 

Luật Giáo dục sửa đổi; 

2018-2019 Vụ Pháp chế và 

Văn phòng 

Chương trình Khoa 

học Giáo dục – Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo 

 

8 Ý kiến về triết lý giáo 

dục; 

2018 Vụ Pháp chế và 

Văn phòng 

Chương trình Khoa 

học Giáo dục – Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo 

 

9 Ý kiến về dự thảo Báo 

cáo giải trình đối với 

Báo cáo thẩm tra Dự án 

Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều Luật Giáo 

dục của Uỷ ban 

VHGDTNTNNĐ của 

Quốc hội; về sự khác 

nhau giữa Luật Giáo dục 

sửa đổi và Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều 

Luật Giáo dục; 

2018-2019 Vụ Pháp chế và 

Văn phòng 

Chương trình Khoa 

học Giáo dục – Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo 

 

10 Ý kiến góp ý chỉnh sửa 

Báo cáo kết quả lấy ý 

kiến Nhân dân về dự 

thảo Luật Giáo dục sửa 

đổi, Báo cáo tổng hợp 

kết quả lấy ý kiến Nhân 

dân về dự thảo Luật 

Giáo dục sửa đổi. 

2019 Vụ Pháp chế và 

Văn phòng 

Chương trình Khoa 

học Giáo dục – Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo 

 

11 Báo cáo đề xuất những 2018 Vụ Pháp chế và  
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vấn đề khó trong Dự 

thảo Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của 

Luật Giáo dục cần xin ý 

kiến của Quốc hội; 

Văn phòng 

Chương trình Khoa 

học Giáo dục – Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo 

12 Góp ý Dự thảo Báo cáo 

tiếp thu, giải trình Kết 

luận của UBTVQH và ý 

kiến thẩm tra của Uỷ 

ban VHGDTNTN và 

NĐ về dự án Luật Giáo 

dục sửa đổi. 

2018-2019 Vụ Pháp chế và 

Văn phòng 

Chương trình Khoa 

học Giáo dục – Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo 

 

 

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ 

- Các thành viên nhóm nghiên cứu của Nhiệm vụ đã đóng góp nhất định cho việc 

xây dựng dự thảo Luật Giáo dục năm 2019 bằng các góp ý trực tiếp tại một số cuộc 

họp của Ban soạn thảo và góp ý bằng văn bản cho các dự thảo Luật Giáo dục của Ban 

soạn thảo gửi Văn phòng Chương trình Khoa học Giáo dục.  

Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Văn phòng Chương trình Khoa học 

Giáo dục, nhóm nghiên cứu đã góp ý, chỉnh sửa một số báo cáo, tài liệu của Ban soạn 

thảo Luật Giáo dục sửa đổi gửi đến các cơ quan chức năng. 

Nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số chính sách về sửa đổi bổ sung Luật Giáo 

dục và lập báo cáo đánh giá tác động chính sách. 

- Nhóm nghiên cứu đã tổng hợp được nhiều kinh nghiệm nước ngoài về luật giáo 

dục và hệ thống giáo dục của một số nước phát triển về giáo dục như Nga, Anh, Hàn 

Quốc, Nhật Bản, Singapore. Đây là những thông tin hữu ích cho việc tiếp tục hoàn 

thiện Luật Giáo dục trong tương lai. 

- Nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra xã hội học, khảo sát trên diện rộng cả 3 

vùng Bắc, Trung, Nam và nhiều đối tượng khác nhau với hơn 3000 phiếu trả lời về rất 

nhiều các vấn đề của Luật Giáo dục. Kết quả tổng hợp điều tra khảo sát là nguồn tài 

liệu tham khảo tốt cho hiện tại và tương lai khi đánh giá về nền giáo dục của Việt Nam 

và việc hoàn thiện Luật Giáo dục trong tương lai. 

- Các sản phẩm của Nhiệm vụ đã đưa ra nhiều kết luận và đề xuất cho việc tiếp 

tục hoàn thiện Luật Giáo dục trong tương lai bởi vì không có đạo luật nào là hoàn hảo 

và tất cả đều đúng đắn trong hiện tại và tương lai. Có một số vấn đề mà nhóm nghiên 

cứu cho rằng vẫn cần thiết đưa vào Luật Giáo dục sửa đổi trong tương lai.  
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Nhiệm vụ KHCN này đã phân tích, làm rõ nhiều vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn 

về giáo dục và Luật Giáo dục như triết lý giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân, các loại 

hình cơ sở giáo dục, đầu tư tài chính cho giáo dục, chế độ tài chính của cơ sở giáo dục, nhà 

giáo…Những vấn đề này sẽ còn có giá trị cho các nghiên cứu hiện tại và tương lai. 

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ 

3.1. Hiệu quả kinh tế 

Đây là Nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, tập trung vào 

các vấn đề pháp lý cho nên khó đánh giá cụ thể hiệu quả kinh tế của Nhiệm vụ mang 

lại. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của Nhiệm vụ có giá trị tham khảo hữu ích cho cơ 

quan quản lý giáo dục, cho cơ quan soạn thảo Luật Giáo dục sửa đổi, giúp giảm nhiều 

chi phí cho khảo sát, tìm kiếm, thu thập thông tin, tài liệu. 

3.2. Hiệu quả xã hội 

- Hiệu quả xã hội cụ thể là đã góp phần hỗ trợ tích cực lãnh đạo Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và Ban soạn thảo Luật Giáo dục sửa đổi trong việc xây dựng dự thảo Luật 

Giáo dục và một số văn bản có liên quan trong hồ sơ thuộc dự án Luật Giáo dục sửa 

đổi trình các cơ quan có thẩm quyền. 

- Hiệu quả xã hội về đào tạo, bồi dưỡng giảng viên: Nhiệm vụ này đã góp phần 

nâng cao hiểu biết và năng lực nghiên cứu của 50 thành viên tham gia nghiên cứu đề 

tài; đối với các thành viên tham gia nghiên cứu là giảng viên của Trường Đại học Luật 

TP. HCM thì thực hiện Nhiệm vụ này đã góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy 44 

giảng viên của Trường. 

- Hiệu quả xã hội về tuyên truyền các vấn đề về giáo dục và phổ biến pháp luật 

giáo dục: Nhiệm vụ này đã giúp cho rất nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội (như 

nhà quản lý giáo dục, nhà giáo, người học, phụ huynh, nhà báo …) hiểu thêm về nền 

giáo dục Việt Nam và pháp luật về giáo dục nước ta thông qua việc tham dự 04 hội 

thảo cấp quốc gia, 24 toạ đàm (30 buổi tọa đàm); thông qua việc đọc các bài báo khoa 

học của các thành viên trong nhóm nghiên cứu, đọc các bài trên báo giấy, báo hình và 

Internet về các hội thảo quốc gia về Luật Giáo dục do Nhiệm vụ KHCN này tổ chức 

tại Trường Đại học Luật TP. HCM. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội 

đối với các vấn đề lớn của nền giáo dục nước ta. 

- Hiệu quả xã hội về quan tâm và đóng góp ý kiến cho nền giáo dục và hoàn thiện 

Luật Giáo dục: Nhiệm vụ KHCN này đã góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật về giáo 

dục và quan tâm đến giáo dục cho các đối tượng khác nhau (như nhà quản lý, nhà giáo, 

phụ huynh và người học thuộc các cấp học khác nhau) khi trả lời trên 3000 phiếu khảo 

sát điều tra xã hội học của nhóm nghiên cứu. 
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III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ 

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu   vào ô tương ứng): 

- Nộp hồ sơ đúng hạn  

- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng  

- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng  

2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ: 

- Xuất sắc  

- Đạt  

- Không đạt  

Giải thích lý do: 

Nhóm nghiên cứu đã nỗ lực hoàn thành tốt các yêu cầu của Hợp đồng nghiên cứu 

và Thuyết minh đã được duyệt, cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị mà lãnh 

đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu khi giao cho Trường Đại học Luật TP. HCM thực 

hiện Nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia này.  

Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên 

tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái 

với quy định của pháp luật. 
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